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سرمقاله

سایه بالتکلیفی 
بر سر بازارها 

دولت سیزدهم باید تکلیف 
برجام را مشخص کند. یعنی 
مذاکــرات را نهایی کنند. 
نباید اجازه داد امیدواری ها 
و یا بدگمانی ها باعث شــود تا نوســانات در بازار 
مشاهده شود. زیرا اکنون شاهد باال و پایین شدن 
قیمت ها در بازار تحت تاثیر انتشار اخبار از مذاکرات 

برجام هستیم...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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تغییرروندبازارهایسنتیسرمایهای

طال کمترین 
سود  را داشت

قیمت های نجومی 
بلیط هواپیما

با مشخص نبودن نتیجه مذاکرات بازارها در ابهام به سر می برند

بازارها  در انتظار  و  بالتکلیفی
صفحه3
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موج گرانی گوشی  در  راه  است
با   محدود   شدن   واردات   گوشی   شیائومی    بازار   با   کمبود   و  گرانی   مواجه   می شود

بررسی بازارها در تیرماه نشان می دهد بورس اوراق 
بهادار از پس نزدیک به یک ســال بحرانی بار دیگر 
عنوان پربازده ترین بازار را از آن خود کرده اســت. 
برخی کاشناسان به استناد معامالت صرت گرفته 
در بازار سرمایه معتقدند ســایه زیان از سر بورس 
تهران کم شده است و بحران این بازار استراتژیک در 
حال جمع شدن است. بازگشت رونق به بازار سرمایه 
البته سبب شده است برخی گرانی شدید خود را از 
بازگشــت انتظارات تورمی به اقتصاد مطرح کنند. 
مصطفی صفاری معتقد اســت بورس اوراق بهادار 
روند صعودی خود را از سر گرفته است اما نکته مهم 
اینجاســت که در این روند صعودی نباید در انتظار 

شکسته شدن رکوردها...

شش روز تعطیلی اجباری به دلیل بروز پیک جدید 
بیماری کرونا فرصتی را برای گرانفروشــی بلیت 
هواپیما فراهم کرده اســت. در حالی که ســازمان 
هواپیمایی اعالم کرده اســت فروش بلیت هواپیما 
خارج از جدول نرخی آبان مــاه ۱۳۹۹ غیرقانونی 
است اما این گرانفروشی ها ادامه دارد و قیمت بلیت 
هواپیما در بسیاری از مسیرها به صورت یک طرفه از 
یک میلیون تومان فراتر رفته است. اما رئیس انجمن 
شرکت های هواپیمایی معتقد است که افزایش قیمت 
بلیت هواپیما غیر قانونی نیست. حرمت اهلل رفیعی، 
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری در 
همین رابطه می گویــد: آژانس ها هیچ دخالتی در 
افزایش قیمت بلیت هواپیماها ندارند، در روزهای 

اخیر قیمت ها در تمامی...

استان تهران بعد از سیستان و بلوچستان دومین استان 
فقیر از نظر منابع آبی شناخته شــده است و علت این 
موضوع نیز جمعیت باالی این استان عنوان می شود. 
به گزارش ایسنا، سرانه آب هر تهرانی در حالی حدود 
۳۵۰ متر مکعب بوده که این رقم در کل کشور ۱۶۰۰ 
متر مکعب است. علت این مساله نیز پایین بودن سطح 
بارش ها نیست. متوسط بارندگی در تهران حدود ۲۷۰ 
تا ۲۸۰ میلی متر بوده که از متوسط ۲۵۰ میلی متری 
کشور هم باالتر است و مساله اصلی به جمعیت باالی این 

شهر مربوط می شود.
در تهران حدود ۱۵ میلیون نفر ســاکن هســتند. به 
عبارتی در یک درصد مساحت کشور، حدود ۲۰ درصد 

جمعیت کل کشور قرار دارد و همین مساله موجب شده 
که سرانه آب در تهران حدود یک پنجم متوسط کشور 
باشد. از سوی دیگر هم اکنون سرانه آب هر نفر در کشور 
حدود ۱۶۰۰ متر مکعب بوده؛ در حالیکه این عدد برای 
تهرانی ها تنها ۳۵۰ مترمکعب است، حجم باالی مصرف 
آب در فقر آبی تهران هم بی اثر نبوده است. بر اساس آمار 
موجود، هر تهرانی به طور متوسط ۲۴۰ لیتر در شبانه روز 
آب مصرف می کند؛ در حالی که متوسط کشوری این 
عدد تنها ۲۰۰ لیتر است. محمدرضا بختیاری، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان تهران در خصوص وضعیت 
منابع آبی استان تهران به ایسنا گفت: بیالن منفی آبی 
تهران ساالنه ۱۵۰ میلیون متر مکعب است و هر سال 

۱۵۰ میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی ذخایر زمینی، 
آب برداشت می کنیم. به گفته وی ما در حال حاضر ۸۵ 
درصد یعنی دو برابر حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر 
خود برداشت می کنیم. میزان مصرف فعلی آب در شهر 
تهران سه میلیون و ۶۸۰ هزار متر مکعب است که این 
میزان در مقایسه با پارسال تغییر چندانی نداشته اما در 
مقایسه با ســال ۱۳۹۸ یعنی قبل از همه گیری کرونا 

حدود ۱۲ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: 
وضعیت ذخایر ســدهای پنج گانه تهران سال گذشته 
بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ متر مکعب بوده که امسال 

به حدود ۷۹۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

شبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس ۱۶ ماه پس از 
آغاز فعالیت، سرانجام از مرحله آزمایشی بتا خارج 
شد و اکنون برای همه کاربران قابل دسترس بوده 

و نیازی به دعوت ندارد.
به گزارش ایســنا، کاربران بــرای ورود به کالب 
هاوس دیگر نیازی به پیوســتن به لیست انتظار 
ندارند. این شــبکه اجتماعی صوتی به مناسبت 
این نقطه عطف بــزرگ، لوگوی جدیــد خود را 

رونمایی کرد.
کالب هاوس اعالم کرد که کاربــران می توانند 
لینکهایی را با دیگران به اشتراک گذاشته و آنها 
را به پیوســتن به این شــبکه اجتماعی دعوت 

کننــد. این شــرکت مدعــی اســت روزانه نیم 
میلیون اتاق صوتــی در این اپلیکیشــن وجود 
دارد و ۱۰ میلیــون نفــر از زمان عرضه نســخه 
اندرویدی اپلیکیشــن کالب هــاوس در ماه مه، 
به این شــبکه اجتماعی پیوســته انــد. کالب 
هاوس خاطرنشــان کرد که هفته گذشــته یک 
سیســتم پیام صوتی مســتقیم ایجاد کرده و در 
این شــبکه اجتماعی ۹۰ میلیون پیام ارســال 
شده اســت. در این بین به طور میانگین کاربران 
 بیش از یک ســاعت را در کالب هاوس ســپری 

می کنند.
کالب هــاوس قصد دارد هــر یک یــا دو هفته 

اپلیکیشن خود را به روزرســانی کند که مشابه 
آپدیت اپلیکیشنهای شبکه های اجتماعی دیگر 

است.
بر اساس گزارش انگجت، اگرچه به نظر می رسد 
بســیاری از کاربران در این اپلیکیشــن حضور 
دارند اما کلوب هاوس با رقابت شــدید از سوی 
اپلیکیشــنهای دیگر روبروســت و سرویسهای 
توییتر، فیس بوک، اینســتاگرام، دیســکورد و 
اسپاتیفای همگی در ماههای اخیر قابلیت اتاقهای 
صوتی را راه اندازی کرده اند. گشودن کالب هاوس 
به روی همه کاربران، گام مهی در حفظ رشد این 

اپلیکیشن به شمار می رود.

موج گرمای کشــنده، قیمت برق در سراسر اروپا را 
افزایش داده و به فهرست طوالنی از عواملی اضافه شده 

که هزینه های نیرو را در تابستان جاری باال برده اند.
به گزارش ایســنا، دمای بــاالی هوا تقاضــا برای 
دستگاههای خنک ســازی را افزایش داده است؛ آن 
هم در شــرایطی که مصرف برق پیش از این با آغاز 
خروج جهان از همه گیــری کووید ۱۹ افزایش پیدا 
کرده بود. قیمت برق روز آتی در اسپانیا رکورد زده و 
قیمتها در انگلیس برای پنجمین روز متوالی افزایش 
داشته است که طوالنیترین روند افزایشی در بیش از 
یک ماه گذشته به شمار می رود. نرخهای روز آتی در 

آلمان هم دو برابر میانگین فصلی پنج ساله شده است.
قیمتهای برق در اروپا پیش از این هم با عادی شدن 
مصرف و بازگشت آن به ســطح پیش از شیوع همه 
گیری باال رفته بود. هزینه گاز طبیعی و زغال سنگ که 
برای تولید برق استفاده می شوند، امسال جهش پیدا 
کرده اند و عرضه منابع تجدیدپذیر مانند نیروی بادی 

کاهش پیدا کرده است.
 ABN هانس فان کلیف، اقتصاددان انرژی ارشد بانک
Amro  در این باره گفت: تقاضای فزاینده برای خنک 
سازی قیمتها را در بخشهای وسیعی از اروپا افزایش 
داده است. تقاضای باالتر برای برق به همراه دسترسی 

پذیری کمتر به نیروی بــادی و قیمتهای باالی کاال 
باعث تشدید افزایش قیمتها شده است.

طبق آمار بورس برق OMIE، برق اســپانیا برای 
تحویل در روز چهارشنبه ۴.۷ درصد افزایش یافت و به 
۱۰۶.۵۷ یورو )۱۲۵ دالر( به ازای هر مگاوات ساعت 
رسید که رکورد باالیی به شمار می رود. در مناقصه 
روزانه بازار N۲EX انگلیس، قیمت برق ۳.۹ درصد 
افزایش یافت و به ۹۸.۴۷ پوند )۱۳۴ دالر( به ازای هر 
مگاوات ساعت رسید. قیمت برق روز آتی در آلمان 
که اوایل ماه جاری به ۱۰۰ یورو صعود کرده بود، ۱.۹ 

درصد کاهش یافت و به ۸۹.۹۹ یورو رسید.

با توجه به پیامدهای کرونایی بر کسب و کارها و افزایش 
نرخ تورم در کشورهای مختلف، خانوارهای ثروتمند به 
دنبال راهی برای یک سرمایه گذاری سودآور هستند و 
ارزهای دیجیتال به ویژه پس از ریزشهای اخیر در نظر 

بسیاری از آن ها جذابیت بیشتری پیدا کرده است. 
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، نتایج یک نظرسنجی 
صورت گرفته توسط بانک گلدمن ساکس از ۱۵۰ خانواده 
ثروتمند در سراسر جهان نشان می دهد که بیش از نیمی 
از آن ها خود را آماده ســرمایه گذاری در بازار ارزهای 
دیجیتالی می کنند. ۱۵ درصد این خانواده ها نیز اعالم 

کرده اند همین اکنون نیز در بازار حضور دارند. 

با توجه به پیامدهای کرونایی بر روی کســب و کارها و 
افزایش تورم در کشورهای مختلف، خانوارهای ثروتمند 
به دنبال راهی برای یک سرمایه گذاری سودآور هستند 
و ارزهای دیجیتال به ویژه پــس از ریزش های اخیر در 
نظر بسیاری از آن ها جذابیت بیشتری پیدا کرده است. 

مینا فلین- کارشــناس بخش مدیریت ثروت در بانک 
گلدمن ساکس- گفت: بیشتر خانواده ها می خواهند با ما 
در خصوص قابلیت های بالک چین و ارزهای دیجیتالی 
صحبت کنند. برخی از آن ها بر عقیده هستند که بالک 
چین نیز روزی مانند اینترنت به یک فناوری حساس و 

جدایی ناپذیر از زندگی افراد تبدیل خواهد شد. 

بیتکوین به عنوان محبوب ترین ارز دیجیتالی بیش از 
۵۰ درصد نسبت به قله قیمتی خود در اواسط ماه آوریل 
ریزش کرده اما به نسبت قیمت خود در سال قبل هنوز 

۲۳۰ درصد باالتر قرار دارد. 
تخمین زده می شود که خانواده های ثروتمند در جهان 
چیزی حدود ۶ تریلیون دالر ثروت در اختیار داشته باشند 
که این مبلغ بیش از چهار برابر کل ارزش فعلی بازار است 
و ورود حتی بخشی از سرمایه آن ها به بازار می تواند باعث 
تغییرات جدی در قیمت آن ها شود. با این حال بخشی از 
ثروتمندان به وضوح اعالم کرده اند عالقه ای به سرمایه 

گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی ندارند. 

کالب هاوس به روی همه گشوده شدتهران؛ دومین استان فقیر از نظر منابع آبی

برق در اروپا گران شد

ورود ثروتمندان به بازار ارزهای دیجیتالی



اقتصاد2
ایران وجهان

زنگنه:
 مسیر رفت و برگشت مشتریان 

نفت  ایران کوتاه تر شد
وزیر نفت گفت: طرح عظیم خط لوله انتقال 
نفت گــوره به جاســک جلــوه ای از درهم 
شکستن تحریم ها و تکیه بر توان داخلی است.

»بیژن نامدار زنگنه« )پنجشنبه( در آیین بهره برداری 
از خط لوله انتقال نفت گوره-جاسک و پایانه نفتی آن 
افزود: این طرح تا به امروز ۸۲ درصد در مرحله بارگیری 
پیشرفت فیزیکی داشته و اســتراتژیک ترین طرحی 
بوده که در این دولت به بهره برداری رسیده است.وی 
بیان داشت: ۲۵۰ شــرکت بزرگ و کوچک داخلی در 
این طرح مشــارکت و افزون بر ۱۰ هزار نفر در آن کار 
کردند.زنگنه بیان داشت: اکنون نفت خام پس از طی 
یک هزار کیلومتر مســیر بدون هیچ مشکل عملیاتی 
به بندر جاسک رسیده و به دلیل آماده نبودن مخازن 
ذخیره به طور مستقیم از لوله کشتی بارگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش هایی از این طرح که در روز 
جاری به بهره برداری می رسد شامل یک هزار کیلومتر 
خط لوله، ایستگاه تلمبه خانه شــماره ۲ ، تاسیسات 
ارســال و دریافت توپک و تجهیزات بارگیری نفت در 
جاسک به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشــکه در روز است.به 
گفته وزیر نفت، این طرح پیشرفت ۸۲ درصدی دارد 
که تاکنون حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر در آن 
هزینه شده است.زنگنه تصریح کرد: اکنون یک پایانی 
صادراتی داریم که نفت را از دریای عمان صادر می کند 
که ضمن افزایش ظرفیت صادراتی ایران، منجر به تنوع 
و انعطاف در پایانه های نفتی شده و کاهش ریسک های 
صادراتی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت.وی ادامه 
داد: صادرات از جاسک منجر به کوتاه شدن مسیر رفت 
و برگشت مشتریان نفت کشور به اندازه یک هزار مایل 
دریایی می شــود، همچنین هزینه هر بشــکه نفت از 
۶۰ سنت )در صورتی که با نفت کش حمل می شد( با 
بهره برداری از این خط لوله به ۴۰ ســنت در هر بشکه 

کاهش خواهد یافت.

آخریــن جزئیــات از واردات 
واکسن کرونا توسط شرکت های 

خصوصی
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: برای واردات 
۳ میلیون دوز واکسن آسترازنکا از هند و همچنین 
برای واردات واکسن از چین از مسیر کشور ثالث اقدام 
کردیم.به گزارش اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران، ناصر ریاحی درباره آرخین وضعیت 
واردات واکسن کرونا از هند و چین گفت: برای واردات 
۳ میلیون دوز واکسن آسترازنکا از هند اقدام کردیم. 
گشایش اعتبار انجام شده و همه مراحل طی شده 
اما به دلیل موج شدید بیماری در این کشور، واردات 
واکســن از هند دچار مشکل شده است.وی تصریح 
کرد: دولت این کشور صادرات واکسن را ممنوع اعالم 
کرده و هر محموله ای باید با مجوز دولت از این کشور 
خارج شود. واکسن های سفارشی ایران متعلق به هند 
نیست و از شرکت دیگری خریداری شده با این حال 
باید فرایندهای اداری آن طی شود. دو هفته ای است 
که فعالً مجوزهای الزم در هند صادر نشده است. هم 
چنین برای واردات واکســن از چین از مسیر کشور 
ثالث اقدام کردیم.ریاحی در پاسخ به این سوال که چرا 
واردات واکسن کرونا طوالنی شده است؟ افزود: همه 
کشورها می خواهند واکسن بخرند و واریانت های تازه 
کرونا باعث شد بسیاری از کشورهای تولیدکننده قید 
صادرات را بزنند و شرکت ها را مجبور کنند واکسن ها 
را برای خودشــان نگه دارند. متأسفانه کشور ما هم 
در این زمینه چابک عمل نمی کند. واکســن هایی 
که وارد شــده، غیر از مواردی مثــل ۱۳۰ هزار دوز 
واکسن باهارات و اسپوتنیک، اهدایی صلیب سرخ 
به هالل احمر بوده است. درواقع از مسیر تعامل دو 
سازمان بشردوستانه تأمین شده است.به گفته این 
فعال صنفی واردات دارو، در ۲ ماه نخســت امسال 
به دلیل شــرایط جهانی، فرصت خوبی برای خرید 
واکسن توسط بخش خصوصی فراهم شد اما به دلیل 
بروکراســی داخلی این فرصت از دست رفت. در آن 
زمان مسأله پایداری واکســن و انقضای آن در کنار 
فرایند کند واکسیناسیون در کشورهایی که واکسن 
سفارش داده بودند، دست به دست هم داد تا فرصتی 
برای دیگر کشورها فراهم شود. اما ما از این فرصت 
استفاده نکردیم. با توجه به اینکه بحث تولید واکسن 
داخلی را هم داریم، مقررات در کشور ما پایدار نیست 
و این ریسک کار را افزایش داده است.رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو ادامه داد: در یک دوره دولت به هر 
شرکتی مجوز واردات واکسن داد. شرکت هایی که در 
حوزه واردات دارو فعالیت نمی کردند هم مجوز گرفتند 
و قیمت هایی اعالم کردند که حاشیه ساز شد. این در 
حالی است که سازمان اســتاندارد نسبت به واردات 
دارو حساســیت زیادی دارد. اگر شرایط محیطی 
داروی تزریقی ۱۰ دقیقه تغییر کند، استاندارد دارو را 

قبول نمی کند و دستور امحا می دهد.

خبر

بررســی بازارهــا در تیرماه 
نشــان می دهد بورس اوراق 
بهادار از پــس نزدیک به یک 
ســال بحرانی بار دیگر عنوان 
پربازده ترین بازار را از آن خود 
کرده اســت. به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین، برخی 
کاشناسان به استناد معامالت صرت گرفته در بازار سرمایه 
معتقدند سایه زیان از ســر بورس تهران کم شده است و 
بحران این بازار اســتراتژیک در حال جمع شدن است.

بازگشت رونق به بازار سرمایه البته سبب شده است برخی 
گرانی شدید خود را از بازگشت انتظارات تورمی به اقتصاد 
مطرح کنند.مصطفی صفاری معتقد اســت بورس اوراق 
بهادار روند صعودی خود را از ســر گرفته است اما نکته 
مهم اینجاســت که در این روند صعودی نباید در انتظار 
شکسته شدن رکوردها و رشد شارپی بازار سرمایه بود.  از 
سوی دیگر نوید خاندوزی، کارشناس اقتصادی نیز گفته 
است: بازار سهام اکنون در معامالت خود بر مدار درستی 
در حال حرکت است، مشــکل کنونی بسیاری از سرمایه 
گذاران حاضر در بورس، مقایســه معامالت این بازار در 
روزهای کنونی با روند ســال گذشته است.وی، تغییر در 
ذهنیت ها را الزمه ایجاد تعادل در معامالت بازار سرمایه 
دانست و به ایرنا گفت: سهامداران بهتر است این موضوع را 
برای همیشه در سرمایه گذاری های خود مورد توجه قرار 
دهند که امکان دارد دیگر هیچ وقت روند معامالت سال 

٩٩ بازار سهام تکرار نشود.خاندوزی ادامه داد: سهامدارانی 
که این موضوع را سرلوحه سرمایه گذاری خود در بازار قرار 
دهند، متوجه این موضوع خواهند بود که بورس اکنون بر 
مدار درستی در حال حرکت است و روند آن به هیچ عنوان 
غیرطبیعی نیست.بررسی وضعیت بازدهی بازارها نشان 
می دهد که بورس اوراق بهادار با فاصله معنا داری از سایر 
بازارها رشدی ۱۲ درصدی را در تیرماه سال ۱۴۰۰ تجربه 
کرده است.این فاصله، تفاوتی چند برابری با رشد تمامی 
بازارهای سرمایه ای در ایران دارد. نکته اینجاست که پس 
از مدتها بار دیگر تمامی بازارهای ایران مثبت شده و همین 
امر نگرانی از بازگشت تورم به اقتصاد را تقویت کرده است.

بازار ارز در ماه های اخیر نوسانی قابل توجه را تجربه کرده 
است. در حالی که انتظارات بر کاهش قیمت ها در بازار ارز 
استوار بود اما در روند قیمت ها در این بازار افزایشی شد و 
حتی دالر تا آستانه کانال ۲۵ هزار تومان نیز پیشروی کرد. 
در نهایت اما با عقب نشینی پله ای به کف کانال ۲۴ هزار 
تومان بازگشت و بازدهی این بازار در تیرماه در محدوده 
دو درصد گزارش شــد. موج خرید ارز از صرافی بانکی با 
اســتفاده از کارت ملی اما افزایش یافت. معامله گران دو 
دولیل را عامل رشد معامالت می دانند. از یک سو ذخیره 
دالری پس انداز برای مصون ماندن از دســتبرد تورم و از 
ســوی دیگر بهره گیری از فاصله قیمتی ارز در بازار آزاد 

و صرافی ملی.میزان بازدهی قیمت یــورو در بازار نیز در 
همین دوره زمانی باالتر از دالر و در محدوده ســه درصد 

برآورد می شود.

طال در چه وضعیتی است؟
بازار طال، دیگر بازار سرمایه گذاری ســنتی در ایران نیز 
همگام با نوســان قیمت دالر فــرازو فرودهای متعددی 
راتجربه کرده اســت. قیمت طال در بازار ایران البته جدا 
از بهای دالر تحت تاثیر قیمت طــال در بازارهای جهانی 
نیز هســت و ریزش و افزایش نرخ ها در بــازار زمینه را 
برای نوسان بهای طال فراهم کرد. قیمت سکه تمام بهار 
آزادی در محدوده یک میلیون و ۵٩۰ قرار دارد و تعطیلی 
روزهای ایخر زمینه را برای ثبات قیمت طال در بازار مهیا 
کرده است. قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز در حدود یک 
یملیون و ۵۰ هزار تومان است.هر چند تحت تاثیرنوسان 
نرخ دالر، بهای طال نیز افزایشی بود اما با رشد ۱.۷درصدی 
هر گرم طالی ۱۸عیار و ۱.۸درصدی سکه امامی، کمترین 

بازدهی نصیب سرمایه گذاران این بازارها شد.

وقتی مسکن راکد است
گزارش های رسیده حکایت از آن دارد که بازار مسکن در 
رکودی سخت و سنگین به سر می برد اما صدای پای تورم 
در ان به گوش می رسد. رشد بهای مصالح ساختمانی یکی 
از مهمترین دالیل رشد قیمت ها در آتی اعالم شده است. 
بازار خودرو نیز هر چند با رکود مواجه است اما در تیرماه 

پذیرای افزایش قیمت ها بود.

تغییر روند بازارهای سنتی سرمایه ای

طال کمترین  سود  را  داشت

روحانی:
خوزستان به عنوان قلب تپنده 

ایران مهم بوده و هست
روحانی با بیان اینکه مردم خوزستان مردمی هشیار 
و بیدار هستند گفت: مردم این استان را با عده ای که 
شعار ناصحیح می دهند باید جدا کرد؛ اعتراض و انتقاد 
در چارچوب قانون اشکالی ندارد و باید اعتراض بیان 
شود؛ اینها حق مردم است.به گزارش ایسنا، حسن 
روحانی در مراسم افتتاحیه خط انتقال نفت از گوره 
به جاســک با بیان اینکه شاید این افتتاح مهمترین 
افتتاح دولت یازدهــم و دوازدهم بــود، اظهار کرد: 
این افتتاح پاسخ بســیار قوی به توطئه گران آمریکا 
و کسانی است که به آینده ای ناپایدار برای این می 
اندیشدند.وی ادامه داد: دشمن در جنگ اقتصادی در 
دو میدان وارد شد. یکی صادرات نفت و دیگری نقل 
و انتقال پول و بانک ها. آنها حساب کرده بودند وقتی 
جریان نقل و انتقال پول و صادرات نفت را مختل کنند 
و آن را به صفر برساند، ایران امکان استفاده از ارز برای 
تامین نیازهای خود را ندارد، در حالی که در  ۴ ماه اول 
امسال بانک مرکزی بیش از ۵ میلیارد دالر ارز برای 
دارو و کاالهای اساسی تامین کرده است. اگر کشور 
ارز نداشته باشند چگونه می تواند این کاالها را تامین 
کند؟وی افزود: نزدیک بــه ۵۰۰ میلیون دالر برای 
خرید واکسن اختصاص داده ایم و در این هفته شرایط 
مناسبی برای واکسیناسیون در کشور شروع می شود. 
تاکنون بیش از ٩ میلیون نفر از واکسن استفاده کردند. 
ما قول داده بودیم تا پایان دولت واکسیناسیون افراد 
باالی ۶۰ سال و دارای بیماری خاص تمام شود که به 
قول مان  عمل کردیم.وی با تاکید بر این که خوزستان 
قلب تپنده ایران بوده و برای همه ما مهم است، تصریح 
کرد: خشکسالی و برخی مشــکالت دیرباز، اکنون 
مردم را اذیت می کند. امسال ۵۲ درصد بارندگی ها 
کمتر شده و خشکسالی بی نظیری هم به وجود آمده 
است. دمای هوا در خرداد و اوایل تیر ۲.۵ درجه بیشتر 
شده وسدها هم کم آب شده، صنعت ما هم ۱۰ درصد 
نسبت به پارسال برق مصرف کرده است و در این بین 
استخراج رمز ارز باعث مصرف بیشتر برق شده است.

وی ادامه داد: در این استان آب کمتر از معمول رها 
شده است که این هم به خاطر کشت پاییزی و احتیاط 
برای پایان شهریور بوده است، ولی به هر حال مردم در 
مشکالت و فشار هستند. هیاتی هم به خوزستان اعزام 
شد و کل طرحی که تهیه شده بود در دولت تصویب 
کردیم و من گفتم از هر جا که شــده پول این طرح 
پرداخت شود به معاون اول هم دستورات الزم را دادم.

روحانی با بیان اینکه مردم خوزستان مردمی هشیار 
و بیدار هستند گفت: مردم این استان را با عده ای که 
شعار ناصحیح می دهند باید جدا کرد اعتراض و انتقاد 
در چارچوب قانون اشکالی ندارد و  باید اعتراض بیان 

شود؛ اینها حق مردم است.

رئیسی: 
باید مردم را محرم بدانیم

رییس جمهوری منتخب گفــت: باید با مردم حرف 
بزنیم و آنها را محرم بدانیــم و اگر امروز به هر دلیلی 
کمبودی وجود دارد، هر کدام دالیلی دارد که باید با 
مردم در میان گذاشت.به گزارش ایرنا، سید ابراهیم 
رییسی روز پنجشنبه در نشست ویژه بررسی مسائل 
استان خوزستان با حضور علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، با بیان اینکه در روزهای شروع به 
کار دولت، درگیر مسائل مختلف هستیم، گفت: به 
نظرم رسید که منتظر نشــویم چرا که همه نسبت 
به مشکالت استان خوزســتان مطلع هستیم. االن 
مسائل خوزستان انباشته شــده و چند مساله با هم 
عجین شده و موجب نگرانی مردم شده است.رییس 
جمهوری منتخب افزود: برخــی از نقاطی که مانند 
خوزستان مساله دارد باید مورد توجه خاص قرار گیرد. 
البته فقط خوزستان نیست ما چند استان در کشور 
داریم که باید به شــکل ویژه به آنها توجه شود. همه 
استان ها و همه مسائل مردم، مساله ما است.رییسی 
عنوان کرد: ما باید با مردم حرف بزنیم و آنها را محرم 
بدانیم. اگر امروز به هر دلیلی کمبودی وجود دارد، هر 
کدام از کمبودها دالیلی دارند. یکسری دالیل طبیعی 
هستند و یکسری مشکالت دیگر هم وجود دارند اما 
این را باید با مردم گفت.وی بیان کرد: به هیچ عنوان 
سخن نگفتن، در میان نگذاشتن و نقش ندادن به مردم 
را نمی پسندم و معتقدم باید به مردم نقش داد. ما باید 
به مردم بگوییم امروز داشته های ما در آب، برق و گاز 
اینقدر است و دالیل آن را هم بیان کنیم. مردم یقین 
بدانند که خودشان مشارکت خواهند کرد.رییس 
جمهوری منتخب درباره مســاله آب شرب 
گفت: آب شرب مســاله اولویت مردم است و 
حتما باید در اولویت حل شود و به هیچ عنوان 
مردم نباید مشکل آب آشامیدنی داشته باشند.

رییسی درباره دام هم عنوان کرد: مساله حفظ 
دام مردم به دلیل حساسیت هایی که به عنوان 
ســرمایه اساســی در زندگی مطرح است در 

اولویت قرار دارد.

اخبار
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براساس معافیت تازه ایران می تواند به پول های بلوکه 
شده اش در کره جنوبی و ژاپن دست بیابد و البته نه به 
صورت نقدی و با ورود ارز به کشــور.این یعنی معافیت 
فعلی با آزادسازی ارزهای بلوکه شــده ایران متفاوت 
است. هرچند به باور کارشناسان حتی اگر این ارزهای 
پیشخور شــده هم آزاد می شــدند تاثیری در بازار ارز 
نداشتند.به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته وزارت امور 
خارجه آمریکا در اطالعیه ای به کنگره این کشور اعالم 
کرد که معافیت تحریمی برای ایران در نظر گرفته است.

بر اساس این معافیت، که توســط آنتونی بلینکن وزیر 
امور خارجه آمریکا امضا شد، ایران می تواند به پول های 

بلوکه شده اش در کره جنوبی و ژاپن دست بیابد. البته 
این به معنی دســتیابی ایران به اسکناس و ورود ارز به 
کشور نیست.بلکه قرار شده پول های بلوکه شده ایران 
در حساب های این کشور، صرف پرداخت به شرکت های 
ژاپنی و کره ای شود که کاالهای غیرتحریمی به ایران 
صادر کرده بودند.با این حال برخی به اشتباه این معافیت 
را به آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران در این کشورها 
تعبیر  و آن را یک سیگنال مثبت برای بازار ارز ارزیابی 

کردند.

yektanet.com
البته این معافیت ممکن است بتواند شرایط تجارت 
با ایران را تسهیل کند و روی تراز تجاری کشور تاثیر 
مثبت بگذارد اما چون قرار نیست ارزی به کشور وارد 
شود، در کوتاه مدت تاثیری روی نرخ ها نخواهد داشت.

نکته قابل توجه دیگر این است که حتی اگر به جای 
معافیت موجود، اجازه آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران هم داده شــده بود و منابعی وارد کشور می شد، 
باز هم تاثیر چندانی نداشت. چرا که رئیس سابق بانک 

مرکزی سال گذشته اعالم کرده بود که دولت به ازای 
پول های بلوکه شده، پول چاپ کرده و اکنون سهمی از 
این ارزها ندارد.حاال از یکسو بحث آزادسازی پول های 
بلوکه ایران به حاشیه رفته و از سوی دیگر مذاکرات 
سرنوشت ساز وین فعال متوقف شده است.بنابراین به 
نظر می رسد خبری از سیگنال های پرقدرت خارجی 
نباشد. در داخل هم چاپ پول و تورم هر روز رکوردهای 
بی ســابقه ثبت می کند و به نگرانی ها دامن می زد.اما 
در چنین شــرایطی و در روزهایی که دولت روحانی 
آخرین روزهای کاری خود را پشــت سر می گذراند، 

مردم منتظر چه اتفاقاتی در بازار ارز هستند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید 
همه سیمان تولیدی کشور در بورس کاال فروخته شود، 
گفت: به زودی ســایر تولیدکنندگان سیمان که هنوز 
وارد بورس کاال نشده اند نیز پذیرش می شوند.به گزارش 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مصطفی طاهری در خصوص 
نشست اخیر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد 
بازار سیمان، اظهار داشت: در این نشست مقرر شد که باید 
همه سیمان تولیدی کشور در بورس کاال فروخته شود تا 
مشخص شود عرضه و تقاضای واقعی سیمان چقدر است.

وی خاطرنشان کرد: به زودی سایر تولیدکنندگان سیمان 
که هنوز وارد بورس کاال نشده اند نیز پذیرش می شوند تا 
عرضه به مقداری افزایش یابد که کل تقاضا پاســخ داده 

شده و قیمت ها متعادل و منطقی شود.

جزئیات نشست در مجلس
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نتایج 
این جلسه، اعالم کرد: در این نشست تولیدکنندگان 
ســیمان اعالم کردند که به دلیل قطع برق، قادر به 
فعالیت همانند سابق نیستند و تولید کاهش یافته که 
در پایان این نشست مقرر شد اقدامات الزم برای وصل 
برق کارخانه های تولید سیمان تا آنجایی که ممکن 
است انجام شود.طاهری ادامه داد: در خصوص وضعیت 
بازار سیمان، برداشت بنده این است که به علت قطع 
برق، تولید کاهش یافته و این واقعیتی است که باید 
پذیرفت، اما در روزهای نخست قطعی برق، سیمانی ها 
به اندازه کافی سیمان در انبار داشتند و می توانستند، 

عرضه را به مقدار سابق نگه دارند و آن را کم نکنند.

همه تولیدکنندگان سیمان وارد بورس کاال 
می شوند

وی تأکید کرد: به هر حال، برق صنایع سیمان همین 
هفته وصل می شود و ما نیز پیگیری خواهیم کرد تا 
قیمت ها به وضعیت قبل بازگردد و اجازه نخواهیم داد 
به مردم، جفا شود؛ متأسفانه، این جهش قیمت در مورد 
محصوالت دیگری مانند میلگرد و حتی مرغ نیز رخ داده 
است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
نماینده وزارت صمت در این جلسه عرضه بخشی از 
سیمان در بورس کاال را عامل ناتوانی برای کنترل قیمت 
سیمانی که در بازار آزاد فروخته می شود اعالم کرد که 
نمایندگان بورس کاال هم در این جلسه، گزارش روند و 
نحوه عرضه سیمان در بورس را توضیح دادند.به گفته 

طاهری، سیمان در بورس حتی تا ۱۰ تن نیز عرضه 
شده و پیمانکاران خرد هم می توانند از بورس کاال خرید 
داشته باشــند و اتفاقاً اینجا شفافیت بورس است که 
می تواند به ناهنجاری های بازار سیمان پایان دهد.وی 
ادامه داد: موضوع مهم این است که نمی توان مشکالت 
بازار را از چند مسیر حل کرد؛ نمی شود عرضه سیمان را 
به دو بخش داخل بورس کاال و خارج از آن تقسیم کرد 
و باید همه محصول در بورس فروخته شود تا مشخص 
شود عرضه و تقاضای واقعی سیمان چقدر است.این 
نماینده مجلس تاکید کرد: قطعاً شفافیت بورس از بازار 
سنتی بیشتر است و خریدار و فروشنده هر محصولی از 
بورس، قابل رصد هستند و به این ترتیب نظارت بر بازار 

سیمان نیز از مسیر بورس مهیا می شود.

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایــران طی مذاکرات 
صورت گرفته مقرر شــد تا جریان لغو رحیســتری  و 
غیرفعال شدن بیش از ۳۰۰۰ گوشی موبایل که در سال 
گذشــته و بعد از انجام تشریفات رجیستری متخلف 
شناخته شــده بود، بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد تا 
حقی از کسی تضییع نشده باشد.به گزارش ایسنا، از  
۱۲ مهرماه ۱۳٩٩ با تصمیم  ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز  هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن  همراه و بعد از خروج 
از گمرکات اجرایی )مبادی ورودی( توسط مسافران 
ممنوع اعالم و باید اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران 
فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق 
و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی 
در لحظه ورود به کشور انجام می شــد، اما در ادامه با 
توجه به تبعاتی که این روش به همراه داشت به ویژه 
عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی در جریان شیوع 
بیماری کووید-۱٩ با اعالم گــزارش گمرک ایران به 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و درخواست تجدید 
نظر در این رابطه، مقرر شد که رجیستری بار دیگر به 
صورت غیرحضوری انجام و فقط در ابتدای ورود هویت 
مسافر و گوشی توســط بارکدخوان در حداقل زمان 

ثبت و مابقی فرایند به صورت غیرحضوری در سامانه 
همتا انجام شود.با این حال از همان شروع رجیستری 
در ابتدای دی ماه، گمرک ایران اعالم کرد که با توجه 
به سوء استفاده برخی از فضای سامانه، نسبت به غیر 
فعال شدن رجیستری حدود ۳۴۰۰ گوشی اقدام شده 
است.اما آن چه که به تازگی ارونقی-معاون فنی گمرک 
ایران- به ایسنا اعالم کرده از این حکایت دارد به دنبال 
پیگیری های صورت گرفته قرار بر این شده تا بررسی 

های جدیدی صورت بگیرد.

با وجود تذکر سامانه، بازهم خالف آن عمل شد
این مقام مسئول در گمرک ایران در این رابطه توضیحات 
بیشتری ارائه کرد و با اشــاره به روند رجیستری گوشی 
تلفن همراه به صورت غیر حضــوری و در مبادی ورودی  
گفت که طبق بخشنامه مربوطه هر مسافر ورودی به ایران 
ساالنه صرفا یک گوشی تلفن همراه می تواند با خود وارد 
و ثبت کند اما در صورتی که در هنــگام اجرا برخی افراد  

نسبت به رجیستری تعداد بیشتری گوشی اقدام کنند 
و یا با گذرنامه تعداد باالتری را ثبت کرده باشــند با آنها 
برخورد و رجیستری لغو و یا این گوشی ها عمال غیر فعال 
می شودوی ادامه داد: این در حالی است که در هنگام هر 
بار ورود به سامانه برای رجیستری، پیام هشدار اعالم و بعد 
از پذیرش توسط متقاضی، امکان انجام مراحل رجیستری 
وجود دارد. از ایــن رو در صورتی که با یک گذرنامه بیش 
از یک گوشــی رجیستر شــود وجه واریزی بابت حقوق 
ورودی برگشت داده نخواهد شــد و با متخلفان برخورد 
می شود.معاون فنی گمرک با اشــاره به این که در دی 
ماه سال گذشته و در ابتدای شــروع رجیستری برخی 
افراد سودجو از این فضا سواستفاده کرده و تعداد زیادی 
گوشی تلفن همراه با یک گذرنامه رجیستر کرده بودند 
یادآور شد:  طی بررسی های صورت گرفته توسط سامانه 
های مرتبط، رجیستری بیش از ۳۴۰۰ گوشی لغو و افراد 
 خاطی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر مراجع 

مورد رصد قرار گرفتند.

برخی مدعی رحیستری قانونی هستند
ارونقی در ادامه با بیان این که در این مدت پیگیری 
های زیادی از سوی صاحبان گوشی های غیر فعال 
شــده و همچنین اتحادیه مربوطه برای بررســی 
وضعیت این گوشــی ها صورت گرفت  گفت: این 
در حالی است که ادعای تعداد زیادی از افراد از این 
حکایت دارد که گوشــی های تلفن همراه آنها  به 
صورت کامال قانونی ثبت و رجیستر شده است. از 
این رو درخواست کردند تا بار دیگر شرایط انها مورد 

بررسی قرار بگیرد.

 نتایج به زودی اعالم می شود
وی یادآور شد: براین اساس با توجه به این که موضوع 
از اهمیت و حساســیت باالیی برخوردار است طی 
مذاکرات صورت گرفته از طریق معاونت فنی گمرک 
ایران و  معاونت حقوقی این سازمان با دستگاه های 
مربوطه مقرر شــد تا برای ممانعت از تضییع حقوق 
ذی نفعان بررسی های الزم انجام  و در دستور کار قرار 
گیرکه نتیجه این رسیدگی ها ظرف هفته آتی اعالم 

خواهد شد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در 
حال حاضر حدود ۲۶۸ میلیون کارت بانکی و اعتباری در 
کشور وجود دارد افزود: سرانه کارت بانکی در کشور حدود 
۳.۳ کارت به ازای هر نفر است.به گزارش بانک مرکزی، داوود 
محمدبیگی گفت: اصوالً کارت های بدهی و اعتباری جزو 
کارت های بانکی اشخاص محسوب می شوند و کارت های 
هدیه و پیش پرداخت که قابلیت شارژ نداشته و قابل انتقال 
به غیر است نباید در سرانه کارت محاسبه شوند. بر همین 
اساس سرانه تعداد کارت بانکی در کشور حدود ۳.۳ کارت 
به ازای هر نفر است.این مقام مســئول بانک مرکزی ادامه 
داد: در کشوری که تمامی افراد جامعه دارای حساب بانکی 
هستند و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی طی ۷ سال 
از ۷.۶ به ۲.۳ کاهش یافتــه و مردم تمام فعالیت های مالی 
خود را با اســتفاده از ابزارهای الکترونیک انجام می دهند 

سرانه ۳.۳ کارت بانکی به ازای هر نفر سرانه باالیی محسوب 
نمی شود.محمدبیگی با اشــاره به اینکه بیش از ۳۲ بانک و 
مؤسسه اعتباری غیر بانکی در کشور وجود دارد که مشتریان 
می توانند از خدمات متنوع آنها استفاده کنند، افزود: لذا اگر 
هر مشتری به طور متوسط در دو یا سه بانک حساب داشته 
باشد طبیعتاً نیازمند دو یا سه کارت بانکی است.مدیر اداره 
نظام های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر پایداری 
سرویس نیز همانگونه که معموالً هر فروشگاه به دو یا سه 
دستگاه کارت خوان مجهز است تا در صورت عدم سرویس 
دهی یکی از آنها کسب و کار با مشکل مواجه نشود، مشتری 

نیز حداقل به دو کارت بانکی نیاز خواهد داشت.محمدبیگی 
تجمیع کارت های بانکی را معادل کاهش رقابت و تنوع ارائه 
خدمات به مشتریان دانست و تاکید کرد: تجمیع کارت های 
بانکی به معنی حذف آنها و وابستگی مشتری صرفاً به یک نهاد 
یا یک بانک اصوالً مبتنی بر استانداردهای پرداخت نیست و 
در همه دنیا بانک ها با ایجــاد امکانات و محصوالت متنوع 
مشتریان را به استفاده از محصوالت خود ترغیب می کنند.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر 
سهولت کاربری و استفاده حداکثری از ظرفیت تلفن های 
هوشمند نیز بانک مرکزی پروژه کهربا را از اواخر سال قبل با 

همکاری بانک ها و شرکت های پرداخت آغاز کرده است که بر 
اساس آن مشتری قادر خواهد بود بدون نیاز به جسم کارت و 
با ذخیره اطالعات کارت در فضای امن تلفن همراه خود صرفاً 
با در اختیار داشتن تلفن همراه از خدمات کارت های مختلف 
ذخیره شده در تلفن بهره مند شود.محمد بیگی همچنین 
در خصوص مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و نظارت بر 
تراکنش های بانکی گفت: با توجه به اینکه تمامی کارت های 
بانکی مشتریان در شبکه پرداخت با شماره ملی ایشان مرتبط 
و قابل شناسایی است، امکان ایجاد کنترل و محدودیت برای 
تمامی کارت های بانکی هر شــخص به راحتی امکان پذیر 
است.وی افزود: به عنوان نمونه در این خصوص، محدودیت 
۱۰۰ میلیون تومانی خرید روزانه برای هر شخص با استفاده 
از تمامی کارت های وی صرف نظر از تعداد کارت در شبکه 

پرداخت است که هم اکنون اجرا می شود.

پیش بینی آینده بازار ارز

عرضه سیمان کل کشور در بورس کاال  در آینده ای نزدیک

بررسی لغو رجیستری ۳۴۰۰ گوشی 

۳.۳ کارت بانکی به ازای هر نفر

 محدودیت ۱۰۰ میلیونی خرید با کارت

گروه اقتصاد ایران وجهان
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سایه بالتکلیفی بر سر بازارها 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

دولت سیزدهم باید تکلیف برجام را مشخص کند. یعنی مذاکرات را نهایی کنند. نباید اجازه داد امیدواری ها و یا بدگمانی ها باعث شود تا نوسانات در بازار مشاهده شود. زیرا اکنون شاهد باال و پایین شدن قیمت ها در بازار تحت 
تاثیر انتشار اخبار از مذاکرات برجام هستیم. نرخ ارز نباید تا این حد باال می رفت که پایین آوردن آن موجب مقاومت می شد. زیرا کاهش نرخ ارز در پایین آمدن قیمت سایر کاالها بسیار موثر است اما عده ای از باال بودن نرخ ارز سود 
می برند. نرخ ارز باید رو به کاهش باشد، نه رو به افزایش که این مساله هم به سرانجام تصویب برجام و امکان ورود درآمدهای ارزی کشور بستگی دارد. به عبارت دیگر با سرانجام گرفتن برجام، میزان درآمد ارزی و ذخیره ارزی 
کشور مشخص خواهد شد. این مسئله هم بر روی قیمت ارز اثرات زیادی خواهد داشت. البته پذیرفتن FATF به لحاظ توسعه اقتصادی هم امری الزم و حتمی است. در غیر این صورت عواقبی به همراه خواهد داشت که گاهی 
جبران ناپذیر خواهد بود. اما باید به موضوع مهم دیگری نیز اشاره کرد. متاسفانه دولت به دلیل معطلی و چشم انتظاری برای انجام برجام توسط طرف های آمریکایی و اروپایی وقت کشی کرد. ما نباید استاد وقت کشی باشیم. 
بلکه از تجارب پیشین باید عبرت بگیریم و یک لحظه زمان را برای استفاده بهینه از ظرفیت های داخلی در حین تحریم های بین المللی از دست ندهیم. اصالحات بودجه ای، مالیاتی و بانکی هیچ ربطی به برجام ومسائل آن ندارد. 
اصالحاتی که اگر انجام شود درصد قابل توجهی از وضعیت وخیم اقتصادی کشور را بهبود می بخشد. از سوی دیگر دولت تحت تاثیر ثابت نبودن نرخ ارز نتوانسته بازارهای مختلف را ساماندهی کند به طوری که عالوه بر ناتوانی 
در ساماندهی بازار کاالهای اساسی شاهد وجود مشکالتی در بازار مسکن هستیم. ساماندهی وضعیت بازار مسکن به دوره ای بلند مدت نیاز دارد و به اعتقاد بنده در دوره ای چهار ساله نمی تواند وضعیت این بازار را بهبود ببخشد. 

تا زمانی که وضعیت سایر بازارها تثبیت نشده نمی توان انتظار افزایش قدرت خرید یک کاالی با دوام مانند مسکن را داشته باشیم. 

ناامیدی از تحقــق برجام به 
دلیل طوالنی شــدن روند 
مذاکــرات موجــب شــده 
تا بازارهای مالی در کشــور 
سمت و سوی نامشخصی به 
خود بگیرند. بازار خودرو، ارز، ســکه و طال، مسکن و... 
چشم انتظار به نتیجه رســیدن مذاکرات وین که مهم 
ترین نتیجه آن تحقق برجام اســت، بوده اند اما تا به 
امروز به دلیل انتشــار اخبار ناامید کننده و البته توقف 
ادامه مذاکرات، روندی خالف انتظارات در پیش گرفته 
اند. یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه می گوید: 
دولت سیزدهم باید تکلیف برجام را مشخص کند. یعنی 

مذاکرات را نهایی کنند و نباید اجازه داد اخبار منتشر 
شده باعث شود تا نوسانات در بازار مشاهده شود. آلبرت 
بغزیان افزود: نرخ ارز باید رو به کاهش باشــد، نه رو به 
افزایش که این مساله هم به سرانجام تصویب برجام و 

امکان ورود درآمدهای ارزی کشور بستگی دارد.
این در حالی است که همزمان با تعطیلی ۶ روزه استان 
تهران و البرز، بازارها در روز آخر فشــار عرضه را تجربه 
کردند و به استقبال تعطیالت رفتند. بعد از تعطیالت 
قطعا واکنش ها بــه رویدادهــا و رخدادهای جدید در 
خصوص مذاکرات وین و ترکیب جدید کابینه ابراهیم 
رییسی تداوم می یابد و بازارها حداقل تا آخر مرداد منتظر 
می مانند. در این مدت اما هر چه به احتمال رخدادهای 
حیاتی نزدیک تر می شویم، شدت دامنه نوسانات فزونی 
می گیرد و حساسیت ها باال می رود. به هر ترتیب بازارها 
در ایران متاثر از آغاز به کار دولت جدید ابراهیم رییسی 

در روزهای آینده، منتظر تحوالت جدید میمانند اما با 
گمانه زنی ها درباره مذاکرات وین با چالش روبه رویند.

بازارهای منتظر در روز پایان تیرماه، با یک چالش اساسی 
روبه رویند. با نزدیک شــدن به روزهای آغازین دولت 
جدید به ریاســت جمهوری ابراهیم رییسی، ابهامات 
کم کم کنار میرود و ترکیب دولت با تغییرات جدی و 
اساسی، چهره جدیدی به خود می گیرد. البته همسو 
با سیاست های احتمالی دولت در عرصه اقتصاد که با 
خوش بینی اغلب بازارها مواجه است، همچنان انتظار 
برای تعیین تکلیف نهایی در این باره موج میزند. در بازار 
ارز در روزی که با تعطیالت صرافی ملی و بازار متشکل 
ارزی همراه بــود، قیمت ها در همــان محدوده قبلی 
مقاومت کردند. بازار سکه اما به تبع بازار طال با تکانه های 
مثبتی همراه شد. به نظر میرسد از روز دوشنبه هفته بعد 
باید منتظر تحوالت و اتفاقات جدید در این خصوص بود.

برخی فعاالن اقتصادی اما درخصوص خطرات گره زدن 
اقتصاد و فعالیت های اقتصادی به موضوع بازگشت آمریکا 
به برجام بر این باورند که مسلم است اگر آمریکا گزینه ما 
یعنی لغو کلیه تحریم ها را بپذیرد و به تعهدات برجامی 
خود عمل کند این موضوع برای اقتصاد ما مساله خوبی 
است از این جهت نمی توان تاثیر چنین موضوعی را در 
بازگشت اقتصاد ایران به عرصه های بین المللی کتمان 
کرد، چرا که تحریم ها اثرات منفی خود را بر اقتصاد هر 
کشوری به جا می گذارند. اما هر گونه که ارزیابی کنیم این 
دولت یا دولت بعدی اگر آینده اقتصاد ایران را به حضور 
چهار ســاله دولت آقای بایدن و گربه رقصانی های این 
دولت برای بحث بازگشت آمریکا به برجام و اما و اگرها 
و چون وچراهایی که اصوال آمریکایی ها می آورند گره 
بزند، بی تردید جور و جفای بزرگ دیگری در حق اقتصاد 

و معیشت مردم است.

با مشخص نبودن نتیجه مذاكرات بازارها در ابهام به سر می برند

بازارها  در انتظار  و  بالتکلیفی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

شــش روز تعطیلی اجباری 
به دلیل بــروز پیک جدید 
بیماری کرونا فرصتی را برای 
گرانفروشــی بلیت هواپیما 
فراهم کرده است. در حالی 
که سازمان هواپیمایی اعالم کرده است فروش بلیت 
هواپیما خارج از جدول نرخی آبان ماه ۱۳۹۹ غیرقانونی 
است اما این گرانفروشــی ها ادامه دارد و قیمت بلیت 
هواپیما در بسیاری از مسیرها به صورت یک طرفه از 
یک میلیون تومان فراتر رفته است. اما رئیس انجمن 
شرکت های هواپیمایی معتقد است که افزایش قیمت 
بلیت هواپیما غیر قانونی نیســت. حرمت اهلل رفیعی، 
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشــگری در 
همین رابطه می گوید: آژانس ها هیچ دخالتی در افزایش 
قیمت بلیت هواپیماها ندارند، در روزهای اخیر قیمت ها 
در تمامی سایت ها به شکل تقریباً هماهنگی بین خود 
ایرالین ها افزایش یافته اســت و این خود باعث ایجاد 

مشکل برای مسافران شده است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری نیز در نامه ای 
به شرکت های هواپیمایی فروش بلیت هواپیما خارج 
از جدول نرخی آبــان ۱۳۹۹ را غیرقانونی اعالم کرد. 
سیاوش امیرمکری در نامه ای به شرکت های هواپیمایی 
ضمن اشاره به مصوبه جلســه مورخ ۲۴/ ۰۸/ ۱۳۹۹  
شورایعالی هواپیمایی کشوری در خصوص صدور مجوز 
افزایش نرخ بلیت بمیزان ۱۰ درصد نسبت به جدول 
نرخی اعالم شده توسط شــرکت های هواپیمایی در 
خرداد ماه سال ۱۳۹۹ اعالم کرد: نظر به گزارش های 
واصله مبنی بر عدم رعایت مصوبه فوق توسط تعدادی 
از شرکت های هواپیمایی در بلیت های عرضه شده به 
مســافران، با تاکید بر مفاد نامه شماره ۱۴۰۴۹ مورخ 
۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰  هر گونه افزایش نرخ مسیرهای پروازی 
داخلی قبل از بررســی و اتخاذ تصمیم در جلسه آتی 
شورایعالی هواپیمایی کشــوری، از نظر این سازمان 

فاقد وجاهت قانونی است. اما موسوی، رئیس انجمن 
شرکت های هواپیمایی معتقد است افزایش قیمت بلیت 
هواپیما طبق ماده ۱۶۳ قانون اساسی غیر قانونی نیست 
و ما طبق عرضه و تقاضا بلیت را می فروشــیم.رئیس 
انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه طبق ماده 
۱۶۳ قانون اساسی ما هیچ الزام قانونی برای آنکه نرخ 
بلیت های خود را تغییر ندهیم وجود ندارد و تغییر آن 
منوط به ارائه آن در شورای عالی هواپیمایی است، گفت: 
افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی نیست و تمامی 

این تذکرات غیر قابل قبول است.
او ادامه داد: ما استفساریه از رئیس مجلس داریم و در آن 
اعالم شده که افزایش نرخ بلیت هواپیماها در شرکت های 
هواپیمایی براساس عرضه و تقاضا بوده و براساس آن هم 
قیمت ها تغییر می کند و ما تاکنون چندین بار به مردم در 
این خصوص کمک کرده ایم. رئیس انجمن شرکت های 
هواپیمایــی با بیان اینکه بســیاری از شــرکت های 

هواپیمایی علی رغم آنکه اعالم کرده اند آســیب های 
بسیار زیادی ناشی از شیوع کرونا دیده اند،  گفت: باید 
مردم این موضوع را بپذیرند و اگر قیمت بلیت هواپیما در 
مسیر رفت گران است به طورقطع قیمت بلیت هواپیما 

در مسیر برگشت ارزان تر است.
او توضیح داد: در ســال ۹7، ۹۸ پیش از شیوع ویروس 
کرونا نرخ بلیت هواپیما بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بود 
و ما در طول آن سال ها هیچ افزایش قیمتی نداشته ایم.
موســوی افزود: بعد از آغاز ویروس کرونــا تعدادی از 
شرکت ها حدود سه ماه تعطیل بودند و یک پرواز هم 
انجام ندادند، چرا که بسیاری از مسافران به دلیل ترس 
از کرونا هیچ سفری را انجام ندادند و ما مجبور بودیم، 
بابت تامین هزینه ها و قیمت ها را با حداقل نرخ موجود 
بفروشیم.رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی تاکید 
کرد: آبان ماه ســال گذشته شــورای عالی هواپیمایی 
افزایش ۱۰درصدی قیمت بلیت هواپیما را مصوب کرد.

او ادامه داد: طبق قانون ماده ۱۶۳ قانون هیچ افزایش 
قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی نیســت و بسیاری از 
مردم و یا حتی مسئوالن انتظار دارند ما نرخ ها را طبق 
همان ســال های قبل عرضه کنیم درصورتی که آن 
نرخ ها و به دلیل شــیوع ویروس کرونا و جذب مسافر 
ارزان ارائه مــی شد.موســوی بیان کرد: براســاس 
مصوبه ســازمان منابع هواپیمایی با قیمــت ارزان ما 
 به مســافران بلیت را می فروختیم تا حقوق پرســنل 

را بپردازیم.
حرمت اهلل رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
گردشــگری در همین رابطه به "کسب و کار" گفت: 
آژانس ها هیچ دخالتی در افزایش قیمت بلیت هواپیماها 
ندارند، در روزهای اخیر قیمت ها در تمامی ســایت ها 
به شکل تقریباً هماهنگی بین خود ایرالین ها افزایش 
یافته است و این خود باعث ایجاد مشکل برای مسافران 

شده است.
وی اظهار داشت: ایرالین ها در پروازهای داخلی دالری 
خرج نمی کنند که حاال می خواهند این افزایش قیمت 
را از جیب مردم بدهند. اگر نیاز به کمک مالی دارند از 

دولت بگیرند و نه از مردم.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری می گوید: 
آژانس ها و دفاتر فروش بلیت هواپیما هیچ گونه تخطی 
از نرخ های اعالم شده ندارند و به همان ترتیب گذشته 
و با نرخ های قبل اقدام به فروش بلیت می کنند. حرمت 
اهلل رفیعی افزود: تمامی افزایش قیمت از سوی ایرالین 
ها اعمال شده و دفاتر خدمات مسافرت هوایی نقشی در 

افزایش قیمت ها نداشته اند.
به گفتــه رفیعــی، آژانس هــا حتی یک ریــال هم 
نمی توانند، بلیت هواپیما را گران تر بفروشند و متولی 
اصلی گرانی بلیت ایرالین ها هســتند. آژانس ها هیچ 
دخالتی در افزایش قیمت بلیت هواپیماها ندارند. در 
روزهای اخیر قیمت ها در تمامی ســایت ها به شکل 
تقریباً هماهنگی بین خود ایرالین هــا افزایش یافته 
 اســت و این خود باعث ایجاد مشــکل برای مسافران 

شده است.

رئیس انجمن شركت های هواپیمایی: افزایش قیمت بلیت هواپیما غیر قانونی نیست

قیمت های نجومی بلیط هواپیما
سازمان هواپیمایی: فروش بلیت هواپیما خارج از جدول نرخی آبان ماه 1۳۹۹ غیرقانونی است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مرکز آمار ایران از افزایش ۱۰.۵ درصدی عرضه انواع 
مرغ و طیور از کشــتارگاه های رسمی کشور در بهار 
۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش مرکز آمــار ایران؛ میزان 
عرضه گوشــت انواع طیور از کشتارگاه های رسمی 
کشور در فصل بهار ۱۴۰۰ را در حدود ۵۲۲، ۴ هزار تن 
اعالم کرد که نسبت به زمستان ۱۳۹۹ در حدود ۱۰، ۵ 

درصد افزایش داشته است.
بر اســاس نتایج طــرح آمارگیری کشــتار طیور 
کشتارگاه های رسمی کشــور در بهار ۱۴۰۰، وزن 
گوشت انواع طیور کشتار شــده در کشتارگاه های 
رسمی کشور در این ماه جمعاً ۵۲۲، ۴ هزار تن گزارش 

شده است.

نتایج این آمارگیری نشان می دهد که ماکیان )مرغ 
و خروس( با ۵۱۱، ۶ هزار تــن، ۹۸ درصد از کل وزن 
گوشت طیور عرضه شــده را به خود اختصاص داده 
است. گوشــت ســایر انواع طیور که عمدتاً شامل 
بوقلمون، بلدرچین، شترمرغ و کبک می باشد با ۱۰.۸ 
هزار تن، ۲ درصد از کل وزن گوشت طیور عرضه شده 

را به خود اختصاص داده است.
همچنیــن نتایج حاصــل از این طــرح آمارگیری 
نشــان می دهد که مقدار عرضه گوشــت طیور در 
کشتارگاه های رسمی کشــور در فصل بهار ۱۴۰۰ 
نســبت به زمســتان ۱۳۹۹ در حدود ۱۰، ۵ درصد 

افزایش داشته است.

دبیر ستاد تنظیم بازار در مکاتبه ای با گمرک ایران 
اعالم کرد که با توجه به قانون انتزاع وظایف و اختیارات 
بخش کشاورزی، برایموضوع واردات موز و صادرات 
سیب از سوی وزارت جهاد کشاورزی کسب تکلیف 
شود.عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در مکاتبه ای 
با گمرک ایران اعالم کرد که واردات موز با مکانیسم ها 
و مقررات ابالغــی صــادرات و واردات بالمانع بوده 
و ضروری اســت با توجه به قانون انتــزاع وظایف و 
اختیارات بخش کشــاورزی، موضوع از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی کسب تکلیف شود. در این نامه آمده 
است: بازگشت به نامه شماره ۵۰7۵۳۸/۱۴۰۰ مورخ 
۱۹/۴/۱۴۰۰ در خصوص نحوه اقــدام برای بند ۱۳ 
دستور چهارم یکصدو بیست و سومین جلسه کارگروه 
تنظیم بازار موضوع واردات موز در قبال صادرات سیب 
درختی موارد ذیل جهت هرگونه بهره برداری و اقدام 
الزم اعالم می گردد. ۱- تصمیمات اتخاذ شــده در 
یکصد و بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار 
مطابق نامه های شــماره ۲۵۹۴۶/۲۰ و ۲۵۹۴7/۲۰ 
مورخ ۲۴/۱۰/۹۹ وزیر جهاد کشــاورزی در راستای 

تشویق صادرات سیب از یک طرف و تنظیم بازار میوه 
ایام پایانی سال از طرف دیگر بوده و این تصمیم ضمن 
افزایش صادرات سیب باعث تنظیم بازار میوه موزه و 
تعدیل قیمت آن گردید. ۲- با توجه به سپری شدن 
زمان عرضه سیب درختی و گذشت زمان آن مصوبه 
یاد شده، فرآیند تجارت خارجی محصوالت یاد شده 
)صادرات سیب درختی و واردات موز( مطابق مقررات 
جاری صادرات و واردات اعالمی از سوی دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت متبوع خواهد بود.۳- از نظر 
این معاونت واردات موز با مکانیسم ها و مقررات ابالغی 
صادرات و واردات بالمانع بوده و ضروری است با توجه 
به قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، 
موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی کسب تکلیف 
گردد. گفتنی اســت، گمرک ایــران ۱۹ تیر ماه در 
مکاتبه ای با ستاد تنظیم بازار اعالم کرده بود، با وجود 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار در خصوص الزام صادرات 
ســیب برای واردات موز، به دلیل سریع الفساد بودن 
موزهای وارداتی، با اخذ مجوزهای قانونی نسبت به 

ترخیص کانتینرهای موز اقدام کرده است.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
از کاهش قیمت جوجه یکروزه خبر داد و گفت: نرخ 
کنونی هر قطعه جوجه یکروزه ۶ هزار و ۵۰۰ تومان 
است.حبیب اســداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن 
صنفی مرغداران گوشــتی از کاهش قیمت جوجه 
یکروزه خبر داد و گفت: نرخ کنونی هر قطعه جوجه 

یکروزه ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی با اشاره به اینکه بازار مرغ تعریفی ندارد، افزود: در 
حال حاضر بازار شرایط خوبی ندارد چرا که مدیریت 
دقیقی بر بازار صورت نمی گیرد که انتظار می رود در 
دولت آینده توجه جدی به مقوله تولید مرغ به عنوان 

کاالی استراتژیک صورت گیرد.

اســداله نژاد ادامه داد: علی رغم تمامی مشکالت و 
چالش های پیش روی تولید، مرغداران مرغ را با نرخ 
مصوب ۱7 هزار و ۱۰۰ تومان در اختیار کشتارگاه ها 
قرار می دهند که با این وجود عرضه مرغ گرم باالتر از 

نرخ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان گرانفروشی است.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با 
اشاره به تاثیر گرانی مرغ بر بازار بیان کرد: با توجه به 
آنکه گرانی مرغ منجر به کاهش قدرت خرید خانوار می 
شود، از این رو مرغداران موافق این موضوع نیستند، 
اما زمانیکه که قیمت مولفه های تولید همچون ذرت، 
 کنجاله، دان آمــاده و حمل و نقــل تغییر می کند، 

چاره ای جز اصالح قیمت نیست.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفــت: بنابر آخرین آمار 
تاکنون مجموع خرید تضمینــی و توافقی گندم به ۴ 
میلیون و ۸۱ هزار تن رسیده اســت.عطاءاهلل هاشمی 
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت خرید 
تضمینی گندم اظهار کرد: بنابر آمار تاکنون ۳ میلیون و 
۹۶۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شده که با احتساب 
۱۲۸ هزار تن خرید توافقی، مجموع خرید به بیش از ۴ 
میلیون و ۸۱ هزار تن می رسد.وی با اشاره به اینکه ۳۳۲ 
هزار تن بذر از کشــاورزان خریداری شده است، افزود: 
تاکنون ۹۲ درصد وجه گندم خریداری شده به حساب 

کشاورزان واریز شده است.
هاشمی با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی گندم به 
۵ میلیون تن می رسد، بیان کرد: برآوردها حاکی از آن 
است که واردات بدون ذخایر استراتژیک به ۴ تا ۴ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تن برسد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه گرانی نهاده 
های دامی منجر به هدر رفت گندم تولیدی شده است، 
گفت: با افزایش قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم به 
مرز ۵ هزار تومان تصور می کردیم که دیگر شاهد هدر 
رفت گندم تولیدی نباشیم که متاسفانه به خاطر اهمال 
دولت در واردات نهاده هــای دامی و افزایش قیمت جو 
در بازار به ۶ هزار و ۳۰۰ تا ۶ هزار و ۴۰۰ تومان، حداقل 
۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن گندم به سمت خوراک دام و طیور 

هدر رفت.

وی با اشاره به اینکه کمبودی در گندم آرد تولیدی نداریم، 
بیان کرد: اهمال در واردات نهاده هــای دامی و کمبود 
خوراک دام و طیور از طریق فشــار به گندم خوراکی در 
حال تامین اســت. رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه 
داد: امسال موضوع خشکســالی، کاهش ۵۰ درصدی 
بارش نسبت به سال قبل و عدم برداشت گندم از مناطق 
دیم موجب شد، خودکفایی این محصول استراتژیک به 
رغم برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها 

محقق نشود.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نان ارتباطی به گندم 
ندارد، بیان کرد: سال گذشته که قیمت خرید تضمینی 
هر کیلو گندم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما به علت نبود 
نهادهای نظارتی بر نان و آرد، مردم نان را گران خریداری 
می کردند. به عنوان مثال هر عدد نان باگت را با قیمت 
۲ هزار تومان و سنگگ یک هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تومان و 
سایر نان ها هم با نرخ های باال می خریدند که با این وجود 

یارانه تنها از جیب مردم پرداخت می شود .
هاشــمی با انتقاد از عدم نظارت و کنترل بر خبازی ها 
گفت: طی سال های اخیر به سبب گرانی یا ارزانی گندم 
و عدم نظارت بر خبازی ها، قیمت نان افزایش یافته است.
به گفته وی، با وجود آنکه بیشتر خبازی ها با واحدهای 
دامداری طرف قرارداد دارنــد، از این رو حاضرند که نان 
های ضایعاتی که بیشتر از نان معمولی می فروشند، در 

اختیار دامداران قرار دهند.

جوجه یکروزه ارزان شد

خرید تضمینی گندم به باالی 4 میلیون تن رسید

 گرانی نان ارتباطی به گندم ندارد

مركز آمار اعالم كرد؛

افزایش ۱۰.۵ درصدی عرضه گوشت مرغ و طیور در بهار ۱۴۰۰

واكنش وزارت صمت به درخواست گمرک برای رفع ابهام؛

برای واردات موز و صادرات سیب از جهاد کشاورزی کسب تکلیف کنید

دبیر انجمن بنکداران تهران گفت: پیشنهاد ما این است 
که مردم شــکر خود را از بازار آزاد به صورت فله ای تهیه 
کنند که قیمت مناسب تری نسبت به موارد شرکتی دارد.
قاسمعلی حسنی دبیر انجمن بنکداران تهران در خصوص 
وضعیت شکر در بازار اظهار کرد: قیمت مصوب شکر از 
ابتدای امسال تاکنون طی دو مرحله حدود ۹۰ درصد رشد 
داشته که مرحله اول در اردیبهشت ماه و مرحله دوم در 
تاریخ ۱۶ تیر ماه امسال رخ داد. وی افزود: تمام شکرهای 
موجود در بازارهای کشــور با ارز نیمایی وارد کشور می 
شوند و هیچ ارز دولتی برای این کاال تخصیص داده نمی 

شود. دبیر انجمن بنکداران تهران  بیان کرد: تمامی صنایع 
وابسته مانند قنادی ها و تولیدکننده شکالت و بیسکوئیت 
هم اکنون نیاز خود را از بازار تهیه می کنند و هیچ کمبودی 
برای تامین نیاز آنها وجود ندارد. حسنی ادامه داد: ممکن 
است طی روزهای گذشته شاهد کمبود شکر در بخش 
شرکتی ها و بسته بندی ها بوده باشیم که گذرا خواهد بود 
و این کمبود به بازار عمده فروشی نمی رسد.وی تصریح 
کرد: پیشنهاد ما این است که مردم شکر خود را از بازار آزاد 
به صورت فله ای تهیه کنند که قیمت مناسب تری نسبت 

به موارد شرکتی دارد.

شکر فله ای بخرید، به صرفه تر است
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ستاری: 
توسعه امری فرهنگی است و همه برای دستيابی آن 

بايد به ميدان آيند
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین، 
توسعه را امری فرهنگی دانست که تحقق آن نیازمند تالش همه مسئوالن و بخش 
خصوصی است. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در جلسه اقتصاد 
مقاومتی استان قزوین گفت: هر بار که در استان قزوین حاضر می شوم ناخودآگاه به یاد 
شهید بابایی و دوستی ایشان با پدر می افتم. شهید بابایی با وجود آنکه معاون عملیات بود 
و نباید خود پرواز عملیاتی به ویژه پرواز برون مرزی انجام می داد، دلش طاقت نمی آورد 
و شخصاً در خطوط مقدم حضور پیدا می کرد.  رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه افزود: 
در میان خاطرات آن دوران یادم هست که پدر پشت تلفن در آن شب عید قربان که شب 
عروج آسمانیش بود اصرار می کرد به ایشان که به اصطالح »نپرد« و پرواز نکند. پدر 
به شهید بابایی می گفت امشب به دلم بد افتاده است. ستاری ادامه داد: خاطرم هست، 
زمانی که خبر شهادت شهید بابایی را به پدر دادند، ایشان با وجود آنکه یک افسر ارتشی 
بسیار محکم و مقتدر بود و در تمام طول جنگ ندیده بودم که آشفته شود، به یک باره 
فرو ریخت و گریست.  شهید بابایی یک الگوی واقعی برای همه ما است، اگر بخواهیم 
درست خدمت کنیم.  وی گفت: جنگ ما در دوران دفاع مقدس، جنگ نداری بود و با 
حداقل ها با دنیا می جنگیدیم. اگر نگاه کنید از ابتدا تا انتهای جنگ، رژیم بعثی 4 نسل 

جنگنده عوض کرد.
 

 پیروزی با سالح نوآوری
ستاری همچنین بیان کرد: عراق اگر جنگ را با میگ 19 آغاز کرد در انتها جنگ را با 
میراژهای پیشرفته به پایان برد و هر روز انواع موشک های حرارتی و مستشار و دیگر 
پشتیبانی ها در اختیارش بود. نیروی هوایی ما با سالح ایمان به خدا و نوآوری در برابر 
نیروی هوایی عراق پیروز شد و این خود می تواند یک الگویی مدیریتی برای همه ما 
در دوران  حاضر باشد.  معاون علمی و فناوری رییس  جمهوری ضمن تاکید بر توسعه 
کیفی و کمی زیست بوم نوآوری در کشور، افزود: خود من زمانی فکر می کردم که توسعه 
یک امر فیزیکی است و هر چه سیمان بیشتری بریزیم و دودکش بیشتری برافرازیم، 
توسعه بیشتری حادث شده است. برخی کشورها مانند ژاپن نیز در ابتدای کار بر اساس 
چنین تفکری به پیش می رفتند. تا اینکه دنیا به این نتیجه رسید که توسعه یک فرایند 

نرم افزاری و چند وجهی است.
 

توسعه روندی فرهنگی است
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، گفت: معتقدم 
که توسعه یک روند فرهنگی است و به دنبال آن توسعه سخت افزاری نیز به وجود می آید. 
پس همه از جمله مسئوالن و بخش خصوصی باید بخواهند و به میدان آیند تا به توسعه 
دست یابیم. ستاری با تاکید بر ضرورت دستیابی به یک توسعه پایدار بیان کرد: از روز 
های نخست شکل گیری زیست بوم اقتصاد دانش بنیان بر تشکیل اکوسیستم این حوزه 
در کشور تاکید شد. از همان زمان نیز  به خاطر دفاع از بخش خصوصی و نقش بسیار 
کلیدی آنها با نهادهای مختلف دچار چالش شدیم. اما این تالش ها نتیجه داد و اکنون به 
جایی رسیده ایم که فروش شرکت های دانش بنیان و خالق به مبلغ 300 هزار میلیارد 

تومان رسیده است. 
 

 رونمایی از پروژه های ایران ساخت
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری  در جریان ســفر یک روزه خود از طرح ها و 
پروژه های مختلفی که با حمایت این معاونت ایجاد شده اند، رونمایی کرد. افتتاح و آغاز 
به کار ابر پروژه بزرگ چشمه نور)شتابگر ملی(، تاسیس صندوق غیردولتی پژوهش و 
فناوری قزوین، تاسیس مرکز نوآوری گیربکس، افتتاح خط تولید پسماند الکترونیک، 
افتتاح خط تولید ترمینال های پرداخت ایرانی و چند پــروژه نوآورانه دیگر از جمله 

دستاوردهای این سفر  بود. 

تازه ترین رتبه ایران در اینترنت ثابت و موبایل اعالم شد
معرفی پرسرعت ترين اينترنت ثابت دنيا 

گزارش ســرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ماه ژوئن نشان می دهد هرچند 
جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت موبایل یک پله رشد کرده اما جایگاه آن 
در بخش اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است.وب سایت اسپید تست جدیدترین 
گزارش متوسط سرعت جهانی اینترنت ثابت و موبایل جهان را منتشر کرده است.

براساس این گزارش متوسط ســرعت اینترنت موبایل جهان در ماه ژوئن ۲0۲1 
میالدی ۵۵.34 و متوسط سرعت اینترنت ثابت 10۶.۶1 مگابیت بر ثانیه بوده است. 
این آمار نشان می دهد متوسط سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ژوئن نسبت 
به می ۲0۲1 میالدی اندکی بهبود یافته است.براساس اطالعات ثبت شده در این 
گزارش در ششمین ماه میالدی متوسط ســرعت اینترنت موبایل ایران 31.0۶ و 
متوسط اینترنت ثابت آن ۲۲.0۲ مگابیت برثانیه بوده است. به این ترتیت ایران در 
رده هفتاد و هشتم فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل و رده 133 
کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت قرار دارد.این درحالی است که جایگاه 
ایران در رده بندی سرعت اینترنت موبایل یک پله رشد و در رده بندی اینترنت ثابت 
یک پله سقوط کرده است.گزارش جدید وب ســایت اسپید تست نشان می دهد 
کشورهای امارات متحده عربی )193.۵1 مگابیت برثانیه(، کره جنوبی )1۸0.4۸ 
مگابیت برثانیه( و قطر )1۷1.۷۶ مگابیت برثانیه( مانند ماه گذشته همچنان در رده 
نخست تا سوم کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل در جهان قرار دارند.

در رده چهارم و پنجم به ترتیب دو کشور نروژ )1۶۷.۶0 مگابیت برثانیه( و قبرس 
)1۶1.۸0 مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه نروژ ۲ و جایگاه قبرس ۵ پله در این 
فهرست صعود کرده است.در رده ششــم چین )1۵9.4۷ مگابیت برثانیه(، هفتم 
عربستان ســعودی )1۵3.1۸ مگابیت برثانیه( و هشتم کویت )13۷.۵1 مگابیت 
برثانیه( قرار دارند. طبق اطالعات ثبت شده جایگاه چین، کویت و استرالیا در این رده 
بندی یک پله سقوط کرده است. جایگاه عربستان سعودی نیز در فهرست کشورهایی 
با بیشترین سرعت اینترنت موبایل 3 پله سقوط کرده است.در رده نهم استرالیا با 
سرعت اینترنت موبایل 1۲۷.14 مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه استرالیا نیز در این 
فهرست یک پله سقوط کرده است.اما در رده دهم لوگزامبورگ با سعرت اینترنت 
11۲.۶4 مگابیت قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی نسبت به ماه گذشته یک 
پله رشد کرده است.در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت بر خالف 
ماه های گذشته به جای سنگاپور، کشور موناکو با سرعت اینترنت ۲۶0.۷4 مگابیت 
برثانیه قرار دارد. جایگاه موناکو نسبت به ماه می ۲ پله ارتقا یافته است.در رده های 
دوم و سوم به ترتیب سنگاپور و هنگ کنگ با سرعت ۲۵۲.۶۸ و ۲4۸.94 مگابیت 
برثانیه قرار دارند. جایگاه هر دو کشور در فهرست یک پله نسبت به ماه قبل سقوط 
کرده است.در رده های چهارم، پنجم و ششم نیز به ترتیب رومانی )۲۲0.۶۷ مگابیت 
برثانیه(، دانمارک )۲1۷.1۸ مگابیت برثانیه( و سوئیس )۲1۵.۵۷ مگابیت برثانیه( 
قرار دارند. جایگاه رومانی و دانمارک نسبت به ماه گذشته میالدی 3 پله رشد کرده 
است. اما در این میان جایگاه سوئیس ۲ پله سقوط کرده است.در رده های هفتم، 
هشتم و نهم نیز به ترتیب تایلند )۲14.4۷ مگابیت برثانیه(، کره جنوبی )۲1۲.1۲ 
مگابیت برثانیه( و فرانسه )۲0۸.1۵ مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه تایلند یک و 
کره جنوبی 3 پله در رده بندی ماه ژوئن سقوط کرده است. اما رده فرانسه در ژوئن 
۲0۲1 نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.در رده دهم نیز شیلی با سرعت 
اینترنت ۲03.۶1 مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه شیلی نیز در فهرست نسبت به 

ماه می 3 پله رشد کرده است.

اخبار

اداره فضای مجازی چین از کودکان در اینترنت محافظت می کند
اداره فضای مجازی چین با احضار نمایندگان ۴ شرکت فناوری به آنها دستور داد محتوای مستهجن مربوط به کودکان را حذف کنند. همچین این شرکت ها به دلیل گسترش چنین محتوایی 

جریمه خواهند شد.اداره فضای مجازی چین روز گذشته نمایندگان شرکت های کوایشو )اپ اشتراک گذاری ویدئو(، پیام رسان QQ) متعلق به تنسنت(، تائوبائو )پلتفرم خرید آنالین( و ویبو 
را به دلیل گسترش محتوای مستهجن مربوط به کودکان احضار کرد.این سازمان در بیانیه خود اعالم کرد: به پلتفرم های مذکور دستور داده تمام محتوای غیر قانونی را اصالح و پاکسازی کنند. 

عالوه بر آن جریمه ای برای این شرکت ها تعیین خواهد شد.

فعــاالن بــازار بــا تاکید بر 
رشــد واردات گوشــی های 
شیائومی در ماه های اخیر و 
برخورداری این محصوالت 
از تکنولــوژی روز و در عین 
حال قیمت مناسب برای مصرف کننده، معتقدند که 
ممنوعیت واردات مدل های پرمصرف، تعادل بازار را بهم 
می زند  و مردم را از برخورداری از گوشی های با کیفیت 

مطلوب  و مقرون به صرفه محروم می کند.
نشست »ممنوعیت واردات شیائومی، حمایت یا تضییع 
حقوق مصرف کننده« به صورت آنالین برگزار شد. امیر 
اســحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل- در این 
نشست با اشاره به شرایط تحریمی در ایران و مشکالت 
واردات بیان کرد: در حال حاضر ما در شرایط تحریمی 
قرار داریم و بازرگانان با دور زدن تحریم ها و فشارهای 
متعدد و صرف زمان و ارتباطات مختلف سعی می کنند 
کاالی موبایل را از کشورهای مختلف تهیه و وارد کشور 
کنند. هر شــرکت تولیدکننده موبایل هم استراتژی 
خودش را دارد، اما اکنون به دلیــل تحریم ها، امکان 

ارتباط با این شرکت ها وجود ندارد. 
وی بــا بیان اینکه گوشــی های شــیائومی توســط 
شرکت های مختلفی تولید شده و چند دست چرخیده 
تا وارد ایران شــدند و امکان ارتباط با تولیدکنندگان 
آنها نداریم، افزود: مشــکل شماره های اضطراری تنها 
مربوط به برند شیائومی نیست، اما تاکنون با برندهای 
هوآوی و سامسونگ و حتی نوکیا، با برقراری ارتباط با 
شرکت ها، مشکالت را حل کردیم اما درباره شیائومی 
به دلیل استفاده از قطعاتی که داخل دستگاه ها استفاده 
می شود و عموما آمریکایی هستند، عمدتا فروش این 
کاالها به ایران با تحریم روبه رو است، این امکان میسر 

نشده و مشکل حل نشده است. 
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشــاره به ســهم 
قابل توجه برند شیائومی اظهار کرد: ما درباره کاالیی 
صحبت می کنیم که به دلیل کیفیت کاالیی که تولید 
می کند و به روز و بــه صرفه اســت، در کل دنیا مورد 
تقاضا قرار گرفته و در بازار جهانی رشد چشمگیر برند 
شیائومی مشخص است. در ایران هم در دو سال اخیر 
از سهم بازار ۵ تا 10 درصدی به سهم ساالنه قریب به 
30 درصد رســیده و حتی در ماه خــرداد هم نزدیک 
به 40 درصد از ســهم بازار بوده است. ما هم معتقدیم 
مصرف کننــده ایرانی حــق دارد کــه از این خدمات 
اســتفاده کند و هم از امکان مقرون بــه صرفه بودن 

گوشی ها بهره مند شوند.
اسحاقی خاطرنشان کرد: در شرایطی که زمزمه های 
رفع تحریم وجود دارد و تا استقرار دولت جدید، شاید 
در ماه های آینده بتوان ارتباطات جدیدی برقرار کرده 
و مشکل را با شــرکت های تولیدکننده شیائومی حل 
کرد. پیشــنهادمان این بود که با راهکارهای مناسب، 
توقف واردات صورت نگیرد چون تبعات زیادی از جمله 
افزایش قیمت دارد. االن مــردم می توانند کاالیی را با 
قیمت مناسب و مشخصات فنی مناسب دریافت کنند 

که اگر بخواهند از برندهای دیگری دریافت کنند، شاید 
مجبور باشند با 30 درصد قیمت باالتر بگیرند و هزینه 
بیشتری بدهند، و در شرایطی که در آستانه باز شدن 

مدارس هستیم، نظم بازار به هم می خورد. 
وی افزود: باید راهکاری در نظر گرفت که هم درخواست 
سازمان های دولتی حل شود و هم مردم بهره مند شوند. 
ما هم چند پیشنهاد مشخص داشتیم. برنامه داشتیم 
طی صحبت با اپراتورها که شــماره گیری را دایورت 
کنند به شماره های اضطراری این مسائل حل شود، یا 
با اطالع رسانی از طریق خود دستگاه ها هنگام فروش 
بتوانیم این اقدام را انجام دهیم و یا از ظرفیت سامانه 
همتا برای اطالع رسانی به مصرف کننده استفاده کنیم 
که آنها بدانند دستگاهشــان با ایــن روش می تواند 

شماره های اضطراری را شماره گیری کند.
همچنین حسین غروی -رئیس انجمن واردکنندگان 
موبایل- با اشاره به ممنوعیت واردات برندهای مختلف 
گوشــی بیان کرد: در حال حاضر جلوی واردات همه 
محصوالت شیائومی گرفته نشده، بلکه بالغ بر 40 درصد 
از کل حجم واردات شیائومی دچار مشکل شده و این 
مشکل فقط مربوط به شیائومی نیست، ریل می، اوپو 
نوکیا هم دچار این مشکل هستند، اما شیائومی به دلیل 

سهم باالی بازار، مورد توجه قرار گرفته است. 
وی با تاکید بر رشــد واردات شــیائومی اظهار کرد: از 
ابتدای فروردین ماه تا خرداد، با رشــد اقبال نســبت 
به شیائومی مواجه شــدیم، در فروردین ماه 1400، 
بالغ بر 9۷۸ هزار کاال وارد شــده، در اردیبهشــت ماه 
یک میلیون و 310 هزار و در خــرداد ماه یک میلیون 
و 9۸0 هزار گوشــی برند شــیائومی وارد کشور شده 
اســت. میزان مبلغی این کاالها بالغ  بر ۲۲۵ میلیون 
دالر در فروردین، ۲۷۶ میلیون دالر در اردیبهشــت و 
در در خرداد 4۵3 میلیون دالر واردات داشتیم. سهم 
فیچرفون )گوشی های غیرهوشــند( از این میزان، در 
حدود یک درصد است و بیشتر سهم مبلغی به گوشی 

هوشمند تعلق دارد.
رئیس انجمــن واردکننــدگان موبایل با اشــاره به 
گوشــی های فعال شــده در این مدت، ادامه داد: در 
فروردین ماه 9۲1هزار گوشــی، در اردبیهشــت یک 
میلیون و 3۷0 هزار گوشی و در خرداد یک میلیون و 
۶40 هزار گوشی فعال شده است. همچنین واردات به 
تفکیک برند، از برند سامسونگ در اردیبهشت حدود 
۶۸1 هزار گوشــی و در خرداد ۸۵۵ هزار گوشی وارد 
شده، از برند شیائومی 3۸9 هزار گوشی در اردیبهشت 
و در خرداد ۸1۲ هزار گوشــی وارد شده است. از برند 
اپل نیز 49 هزار گوشی در اردیبهشت ماه و  ۶۲ هزار در 

خرداد وارد شده است.
به گفته او از برند هوآوی هم 13 هزار در اردیبهشــت 
و 9000 در خرداد وارد شــده اســت. این آمار نشان 
می دهد واردات شیائومی در کشــور رشد داشته و در 
خرداد به ۸1۲ هزار گوشــی رسیده است. ماه گذشته 
ارزش شــیائومی برای اولین بار از سامسونگ پیشی 
گرفت و در خرداد بالغ بــر 4۵ درصد از ارزش واردات 
گوشی های هوشمند مربوط به شیائومی بودر درحالی 
که سامسونگ 3۵ درصد و سایر برندها یک درصد بازار 

را داشتند.

غروی با بیان اینکه مدل های دیگری هم مشمول این 
ممنوعیت شدند اما سهم بازار ناچیزی دارند و شیائومی 
سهم بازار بیشتری دارد، افزود: ما با برندهایی از جمله 
سامسونگ، هوآوی و نوکیا برای رفع این مشکل ارتباط 
برقرار کردیم اما با شیائومی به دلیل عدم حضور در بازار 
ایران، به صورت غیررسمی مکاتبه می کنیم و در تعامل 
نیستیم. از طرفی واردات سامسونگ از نظر فراهم کردن 
گوشی در وضعیت خوبی نیست و اگر ممنوعیتی از نظر 
واردات برندهای دیگر ایجاد شود و مخصوصا ممنوعیت 
واردات شیائومی با این سهم بازار، بازار را تحت الشعاع 
قرار می دهد و هم اصناف ما دچار مشکل می شوند و هم 
مصرف کننده ها و احتمال زیادی وجود دارد که تنظیم 

بازار به هم بخورد.
وی بــا تاکید بر امکان بــروز کمبــود کاال در صورت 
ادامه تان شدن شــرایط ممنوعیت واردات، گفت: در 
بازار واژه ای تحت عنوان WSO وجود دارد و آمار تعداد 
کاالهایی که به مدت چند هفته در بازار باقی می ماند 
را نشان می دهد. ما در حال حاضر برای برند شیائومی 
و سامسونگ که پرفروش ترین برندهای بازار ما هستند 
و مصرف کنندگان به آنها اقبال دارند، برای پنج هفته 
موجودی کاال داریم. اگر ایــن ممنوعیت ها ادامه دار 
شود، نظم بازار به هم میخورد. در جایی که سامسونگ 
به عنواام ســهم عمده بازار، موجودی کافی ندارد، اگر 
ممنوعیت از بابت ترخیــص کاالی گمرکی برندهای 

دیگر ادامه یابد، بازار مشکل پیدا می کند. 
رضا قربانی -رئیس کمیسیون ســاماندهی و تنظیم 
بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با بیان اینکه تماس 
با شــماره های اضطراری موضوع مهمی است، گفت: 
برای حل این مشــکل راهکارهایی ارائه شد، پیشنهاد 
ما این بود که به جای گرفتن شــماره های اضطراری 
مثل 110 به صورت مســتقیم، بعــد از 110 دکمه 
پالس را شــماره گیری کنند. اما کسی که در شرایط 
بحرانی قرار می گیرد، شــاید  در لحظه بروز مشــکل، 
این راهکار را نداند. بنابراین پیشنهاد شد مثل آموزش 
رجیستری در ابتدا توسط ســامانه همتا، روی جعبه 
گوشــی ها این راهکار نوشته شــود و واردکننده ها به 
این کار ملزم شوند. اما این پیشنهاد و یا اینکه سامانه 
 همتا موضوع را اطالع رســانی کند، مورد توجه واقع

 نشد.

وی با بیان اینکه نظر سازمان تنظیم مقررات این بود که 
پچی بنویسیم که با استفاده از آن این کار انجام شود، 
گفت: پچ یعنی برنامه ای روی گوشی نصب شود و این 
امکان را فراهم کند که هنگام شماره گیری شماره های 
اضطراری توســط کاربر، به صورت خودکار شماره ها 
درست گرفته شده و ارتباط برقرار شــود. اما این کار 
در حال حاضر بــه دلیل الیه های مختلــف امنیتی و 
پردازنده های قوی گوشــی ها امکان پذیر نیســت. به 
واســطه تحریم ها و اینکه امکان ارتباط با سولوشــن 
کمپانی ها که نرم افزار این مدل گوشی ها را می نویسند، 
نوشتن پچی که این تغییر جزئی را دهد، فراهم نیست.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: ما فرض 
می کنیم این دسترسی داده شــود، اما کدام مشتری 
قبول می کند که دستگاهش قبل از اینکه در اختیاریش 
قرار گیرد، باز شود و پچ نرم افزاری رویش نصب شود؟ 
از طرفی تلفن همراه یک وســیله شــخصی اســت و 
امنیت آن جزو ارکان مهم است و نصب پچ روی تلفن 
از نظر حقوقی جرم محسوب می شود. زیرا اگر پچی را 
بدون اطالع خریدار روی گوشی نصب کنید می تواند 
باعث هک شدن گوشی و موارد امنیتی و دسترسی به 
اطالعات خصوصی شود. بنابراین راهکار مورد تقاضای 
رگوالتوری مبنی بر نصب پچ به دلیل فنی و حقوقی، 

قابل انجام نیست.
قربانی خاطرنشــان کرد: البته ما پیگیر انجام این کار 
توسط شــرکت های مادر هســتیم و با آنها به صورت 
غیررسمی جلسه هم داشــتیم. چون شیائومی هم در 
عین حال کــه نمیخواهد از بازار ایران محروم شــود، 
اما از تحریم ها می ترسد. سهم شیائومی در بازار ایران 
از ســه درصد در فروردین 99 به 40 درصد در خرداد 
1400 رسیده و نمی خواهند بازار را از دست بدهند اما 
حاضر به همکاری مستقیم هم نیستند و ما باید ببینیم 
چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم. اما درخواستمان از 
مراجع و مسووالن در ایران هم این است که در وزارت 
ارتباطات از طریق زیرســاخت و اپراتورها بستری را 
فراهم کنند که مصرف کننده از چند مدل تلفن همراه 
محبوب که مورد استقبال واقع شده و از یک تکنولوژی 
به روز و ارزان بی بهره نشود و مجبور شود با قیمت باالیی 
کاالیی را که ممکن اســت کیفیت خیلی باالتری هم 

نداشته باشد، خریداری کند.

با   محدود   شدن   واردات   گوشی   شيائومی    بازار   با   كمبود   و  گرانی   مواجه   می شود

موج گرانی گوشی  در  راه  است
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

محققان در یک شــرکت دانش بنیان محصوالت 
نرم افزار و سخت افزاری را تهیه کردند که زمینه 
تولید خودروی متصل به اینترنت فراهم شده و به 
واسطه آن ارتباط با خودرو و ارسال اطالعات به آن 

امکان پذیر است.
هدی اسکندری مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
تولیدکننده »پلتفرم خودرو متصل« گفت: روز به 
روز اتومبیل های هوشمند یا متصل به اینترنت در 
کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و 
بسیاری از شرکت های خودروســاز دنیا به دنبال 

طراحی و تولید این نوع از وسایل نقلیه هستند.
وی گفت: یکی از نیازهای تولید خودروی متصل 
ایجاد زیرســاخت ارتباطی و کسب و کار آن است 
که بتوان انواع سرویس های ارزش افزوده را بدون 
صرف زمان بر روی یک بستر ارایه کرد که توانستیم 
در این شــرکت دانش بنیان زیرســاخت کامل 

خودروی متصل را طراحی، اجرا و به مرحله بهره 
برداری برسانیم.مدیر شرکت دانش بنیان افزود: 
با توجه به تعدد واحدهای کنترل در هر خودرو و 
همچنین تنوع خودرو در بازار، شناخت زبان های 
ارتباطی آنها نیازمند زیرســاختی دقیق و به روز 
اســت؛ از این رو پلتفرمی طراحی کردیم که این 
زیرساخت را برای خودروی متصل فراهم می کند.

اسکندری با تاکید بر اینکه اساس پلتفرم خودروی 
متصل، دانش ارتباط با خودرو است، خاطرنشان 
کرد: پلتفرم خودروی متصل طراحی شده در این 
شــرکت امکان ارتباط دوطرفه با خودرو و ارسال 

فرمان به عملگرهای خودرو را فراهم می سازد.

مدیر این شــرکت دانــش بنیان با بیــان اینکه 
عالوه بر پلتفرم خــودروی متصل، موفق به تولید 
دو محصــول »ردیاب پالس اولــت را« و »دیاگ 
بلوتوثی« شدیم، ادامه داد: این دو محصول تنها دو 
نمونه از محصوالتی هستند که می توانند بر اساس 
پلتفرمی که طراحی کردیم زمینه خودروی متصل 
را فراهم بیاورند.به گفته وی، محصوالت دیگری 
همچون تلماتیک، ســرویس های ارزش افزوده و 
… نیز می توانند تحت پلتفرمی که طراحی کردیم 
قرار بگیرند و زمینه ایجاد یک خودروی هوشمند 
را ایجاد کنند.وی با بیــان اینکه موضوع مدیریت 
ناوگان حمل و نقل با خــودروی متصل متفاوت 

است، گفت: بسیاری از شرکت های دانش بنیان و 
غیر دانش بنیان در راستای مدیریت ناوگان حمل 
و نقل محصوالتی ارائه کردند اما در این شــرکت 
توانستیم از لحاظ ســخت افزاری و نرم افزاری در 
زمینه خــودروی متصل محصوالتــی را به تولید 
برسانیم.اسکندری افزود: ســامانه های مدیریت 
ناوگان صرفاً جهت کنترل و مدیریت ناوگان حمل 
و نقل ایجاد شــده اند و در برخی سامانه ها امکان 
 OBD ارتباط یکطرفه و محدود بر بستر پروتکل
فقط با ECU موتور خودرو وجود دارد. این ارتباط 
محدود فقط قادر به خوانــدن پارامترهای موتور 
خودرو مرتبط به اســتاندارد آالیندگی، است اما 
موضوع خودروهای متصل فراتــر از این مباحث 
است.وی تاکید کرد: به بیان دیگر، قابلیت مدیریت 
ناوگان حمل و نقل بخش کوچکی از قابلیت های 

پلتفرم خودروی متصل است.

شرکت هواوی تکنولوژیز که با تحریم آمریکا از پروژه های 
مخابراتی چند میلیارد دالری جا مانده است، هزینه البی در 
واشنگتن را در سه ماهه گذشته افزایش داد.اطالعات افشا 
شده نشــان داد هواوی 1.0۶ میلیون دالر در سه ماهه دوم 
سال ۲0۲1 برای البی در واشنگتن هزینه کرد که افزایش 
چشمگیری در مقایسه با 1۸0 هزار دالر در سه ماهه نخست 
داشت. این شــرکت الیحه های پهنای باند و زیرساخت و 
همچنین تدابیر تجاری و حریم خصوصی را به عنوان موارد 
مورد عالقه اش ذکر کرده اســت.جو بایدن، رییس جمهور 
دموکرات آمریکا فرمان اجرایی دولت ترامپ در سال ۲019 
برای ممنوعیت استفاده شرکتهای آمریکایی از تجهیزات 
ساخت شرکتهایی که ریسکی برای امنیت ملی این کشور 
ایجاد می کنند از جمله هواوی را تمدید کرده است. این به 
معنای آن است که هواوی از ۶۵ میلیارد دالری که کنگره 
قصد دارد برای توسعه دسترسی به پهنای باند تحت برنامه 
زیرساخت ۵۷9 میلیارد دالری هزینه کند، جا می ماند.بر 

اساس گزارش بلومبرگ، کنگره آمریکا سال گذشته بودجه 
1.۸ میلیارد دالری را برای کمک به حذف تجهیزات ساخت 
هواوی در شــبکه های مخابراتی تصویب کرد. کمیسیون 
ارتباطات فدرال ایــن برنامه را اوایل مــاه میالدی جاری 
تایید کرد.آمریکا هواوی را بازوی ماشین اطالعاتی جهانی 
حزب کمونیســت چین می داند در حالی که هواوی مکررا 
جاسوســی برای دولت چین را تکذیب کرده است. هواوی 
در سال ۲019 در لیست سیاه آمریکا قرار گرفت و در نتیجه، 
صادرات فناوریهای خاص از سوی شرکتهای آمریکایی به 
هواوی ممنوع شد. گوگل ارتباطش را با هواوی قطع کرد و 
در نتیجه این شرکت دیگر نتوانست از سیستم عامل اندروید 
در تلفنهای هوشمند خود استفاده کند. این موضوع در چین 
که اکثر خدمات گوگل مانند جست و جو و جی میل مسدود 
هستند، اهمیت زیادی نداشت اما در بازارهای بین المللی 
که مصرف کنندگان از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند، 

به هواوی ضربه زد. 

شبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس 1۶ ماه پس از 
آغاز فعالیت، سرانجام از مرحله آزمایشی بتا خارج شد 
و اکنون برای همه کاربران قابل دسترس بوده و نیازی 

به دعوت ندارد.
کاربران برای ورود به کالب هــاوس دیگر نیازی به 
پیوستن به لیست انتظار ندارند. این شبکه اجتماعی 
صوتی به مناســبت این نقطه عطف بزرگ، لوگوی 

جدید خود را رونمایی کرد.
کالب هــاوس اعالم کرد کــه کاربران مــی توانند 
لینکهایی را با دیگران به اشــتراک گذاشته و آنها را 
به پیوستن به این شبکه اجتماعی دعوت کنند. این 
شرکت مدعی است روزانه نیم میلیون اتاق صوتی در 
این اپلیکیشن وجود دارد و 10 میلیون نفر از زمان 
عرضه نسخه اندرویدی اپلیکیشن کالب هاوس در ماه 
مه، به این شبکه اجتماعی پیوسته اند. کالب هاوس 
خاطرنشان کرد که هفته گذشته یک سیستم پیام 

صوتی مستقیم ایجاد کرده و در این شبکه اجتماعی 
90 میلیون پیام ارسال شده اســت. در این بین به 
طور میانگین کاربران بیش از یک ساعت را در کالب 

هاوس سپری می کنند.
کالب هاوس قصد دارد هر یک یا دو هفته اپلیکیشن 
خود را بــه روزرســانی کند کــه مشــابه آپدیت 
اپلیکیشــنهای شــبکه های اجتماعی دیگر است.

بر اســاس گزارش انگجت، اگرچه به نظر می رسد 
بسیاری از کاربران در این اپلیکیشن حضور دارند اما 
کلوب هاوس با رقابت شدید از سوی اپلیکیشنهای 
دیگر روبروست و سرویســهای توییتر، فیس بوک، 
اینســتاگرام، دیســکورد و اســپاتیفای همگی در 
ماههای اخیر قابلیت اتاقهای صوتــی را راه اندازی 
کرده اند. گشودن کالب هاوس به روی همه کاربران، 
گام مهی در حفظ رشد این اپلیکیشن به شمار می 

رود.

امكان برقراری ارتباط دوطرفه

پلتفرم بومی خودروی هوشمند طراحی شد

کالب هاوس به روی همه گشوده شدافزایش هزینه هواوی برای البی در آمریکا


