
وزیر انرژی روســیه از بررســی طرح ممنوعیت 
صادرات بنزیــن از هفته آینده بــه دلیل افزایش 
قیمتهای داخلی سوخت خبر داد.به گزارش ایسنا، 
قیمتهای بنزین در روسیه طی هفته های اخیر در 
پی رونق گردشگری داخلی در نتیجه محدودیتهای 
کرونایی که ســفرهای خارجی را دشــوار کرده، 
افزایش پیدا کرده است.نیکالی شولگینوف، وزیر 
انرژی روســیه اظهار کرد: اگــر قیمتها در بورس 
در ســطح باالی فعلی بمانند، فرآیند ممنوعیت 
صادرات بنزین از هفته آینده آغاز خواهد شد. دولت 
در حال بررسی امضای توافقاتی با شرکتهای نفتی 
تنظیم کننده حجم و قیمت عمده فروشی بنزین و 

افزایش حجم اجباری مبادالت از ۱۱ به ۱۵ درصد 
است.قیمت بنزین ۹۵ در بورس کاالی بین المللی 
سن پترزبورگ روز پنج شــنبه به رکورد ۶۰ هزار 
روبل در هر تن و قیمت بنزیــن ۹۲ به ۵۷ هزار و 
۴۸۷ روبل در هر تن رسید که ۳۰ درصد افزایش 
از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون را نشــان 
می دهد.وزیر انرژی روســیه گفت: افزایش اخیر 
قیمتهای عمده فروشی بنزین روی قیمتهای خرده 
فروشــی برای مصرف کنندگان نهایی تاثیر قابل 
توجهی نخواهد گذاشت. این امر ناشی از مکانیزمی 
است که تحت آن ضرر شرکتهای نفتی روسی برای 
پایین بودن قیمتهای داخلی از قیمتهای صادراتی 

توسط دولت جبران می شــود.بر اساس گزارش 
پالتس، روسیه پیش از این هم ممنوعیت صادراتی 
مشابهی را برای فرآورده های نفتی در نظر گرفته 
بود. وزارت انرژی روسیه در اواخر آوریل طرحی را 
منتشر کرده بود که به تشریح ممنوعیت احتمالی 
صادرات بنزین به مدت سه ماه با هدف کاستن از 
فشار بر قیمتهای داخلی پرداخته بود. با این حال 
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در ماه 
مه اعالم کرد به دلیل موجود بودن کافی بنزین و 
این حقیقت که روســیه تنها حدود ۱۰ درصد از 
تولیدش را صادر می کند، نیــازی به ممنوعیت 

صادرات نیست.

خزانه دار کل کشــور با اعالم خبر طراحی و پیاده 
سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب 
پروژه خزانه داری الکترونیک، از تهیه ضوابط اجرائی 
الزمه و ابالغ آن بــه بانک های عامل در آینده خبر 
داد.به گــزارش وزارت اقتصاد، ســید رحمت اله 
اکرمی خزانه دار کل کشور، اظهار داشت: طراحی 
و پیاده سازی سامانه ســفته و برات الکترونیکی 
در اجرای قانون برنامه های پنجم و ششــم توسعه 
و قوانین تجارت الکترونیــک و مدیریت خدمات 
کشوری، در راستای سیاست های جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر پیاده سازی دولت الکترونیک و ارائه 
خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است.

وی با اشــاره به نقش خزانه داری کل کشــور در 
سیاســت گذاری مدیریت اوراق مذکور ادامه داد: 
در همین راســتا، خزانه داری کل کشور، طراحی 
و پیاده سازی سامانه ســفته و برات الکترونیکی 
را در چارچــوب پروژه خزانــه داری الکترونیک با 
همکاری دستگاه های ذیربط و شــبکه بانکی در 
دستور کار خود قرار داد.اکرمی ضمن قدردانی از 
تعامالت ارزشــمند مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضائیه و ســازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط 
اجرایی مربوطه توســط خزانه دار کل کشور تهیه 
شــده و به زودی به بانک های عامل ابالغ خواهد 
شــد.وی در ادامه، "ارائه خدمات ســریع و دقیق 

به مردم و قطع زنجیره های واســطه در ارائه اوراق 
مذکور"، "جلوگیری از وقوع جرایمی مانند جعل 
و سو اســتفاده های احتمالی از اوراق ذکر شده" و 
"اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های عامل" را 
از جمله مزایای ســفته و برات الکترونیکی عنوان 
کرد.خزانه دار کل کشــور همچنین "امکان رصد 
و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و بانک مرکزی 
از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات 
توسط افراد ممنوع المعامله" را از دیگر مزیت های 

سفته و برات الکترونیکی برشمرد.

قیمت جهانی طال در حالی افت کرد که افت سود اوراق 
قرضه آمریکا نتوانست فشار ناشی از تقویت ارزش دالر 
بر قیمت طال را خنثی کند.بــه گزارش خبرنگار مهر 
به نقل از سی ان بی ســی، قیمت جهانی طال در حالی 
افت کرد که افت ســود اوراق قرضه آمریکا نتوانست 
فشار ناشی از تقویت ارزش دالر بر قیمت طال را خنثی 
کند.قیمت خرید نقدی هر اونس طال در بورس لندن، 

اســپات گلد، تا ســاعت ۱۵:۵۹ به وقت تهران ۰.۷۰ 
درصد افت کرد و به ۱,۷۹۴.۳۶ دالر رســید.قیمت 
پیش خرید هر اونس طــالی آمریکا هم تا این لحظه 
درصد افت کرد و به ۱,۷۹۶.۳۰ دالر رسید.شــاخص 
دالر در برابر ارزهای مهم جهان امروز تا این ساعت، 
در آســتانه اجالس فدرال رزرو ۰.۲۱ درصد تقویت 
شده و به ۹۳.۰۲ واحد رسیده است.رشد ارزش دالر 

باعث می شود قیمت خرید طال برای دارندگان ارزهای 
غیردالری افزایش یافته و تقاضا برای خرید آن کمتر 
شود.از سوی دیگر آن چه باعث شد افت قیمت طال از 
این بیشتر نشود این بود که سود اوراق قرضه آمریکا 
در آستانه اجالس فدرال رزرو پایین آمده بود تا تقاضا 
برای سرمایه های غیرسودآوری مانند طال بیش از این 

پایین نیاید.

تویوتا تصمیم گرفته از خریداران این خودرو تعهد بگیرد 
که خودروی خریداری شــده را تا یک سال به فروش 
نرســانند در غیر این صورت آن ها دیگــر اجازه خرید 
محصوالت تویوتا را نخواهند داشت.  به گزارش ایسنا 
به نقل از موتور وان، لندکروز که زمانی یکی از محبوب 
ترین محصوالت تویوتا بود با گذر زمان و پیدایش رقبا 
دچار مشکالتی زیاده شــده تا جایی که پس از فروش 

نامیدکننده دو سال اخیر، تویوتا این محصول را از بازار 
آمریکا کنار گذاشته اســت. حاال تویوتا تصمیم گرفته 
از خریداران جدید خودرو تعهد بگیــرد که خودروی 
خریداری شده را تا یک سال به فروش نرسانند در غیر 
این صورت آن ها دیگر اجازه خرید محصوالت تویوتا را 
نخواهند داشت.  هنوز دلیل مشخصی برای این تصمیم 
اعالم نشــده اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که این 

کار جلوی داللی در بازار را خواهد گرفت و جلوی نقض 
قوانین خارجی را خواهد گرفت. لندکروز جدید دارای 
موتور توربو نیرومندی است و این احتماال باعث خواهد 
شد تا بار دیگر مورد عالقه برخی از گروه های خطرناک 
از جمله تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر قرار گیرد. 
نسل های قبلی این خودرو نیز پیشتر مورد استفاده این 

دست افراد بود.

ســازمان تنظیم کننده مقررات دارویِی اتحادیه اروپا 
مجوز واکسیناسیون نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله با محصول 
دارویی شرکت مدرنا را صادر کرد.به گزارش ایسنا، آژانس 
دارویی اروپا روز گذشته )جمعه( استفاده از واکسن مدرنا 
برای نوجوانان زیر ۱۸ سال را تایید کرد تا این محصول 
دارویی، به عنوان دومین واکسن مجوزدار برای تزریق به 

نوجوانان در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا شناخته شود.
این واکسن برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله درست مانند 
افراد باالی ۱۸ سال با دو تزریق به عضالت بازو و با فاصله 

چهار هفته ای تجویز شده است.
این مجوز پس از مشــخص شــدن نتایــج تحقیقی 
درباره بررسی تاثیر واکســن مدرنا روی نوجوانان که 

 با مشــارکت ۳ هزار و ۷۳۲ نوجوان انجام شده، صادر 
می شود.

به گزارش یورونیوز، به اعتقاد کارشناسان، ایمن سازی 
نوجوانان بــرای کمک به مهار همه گیــری ویروس و 
جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری کووید۱۹ موثر و 

ضروری است.

قیمت نفت در معامالت روز جمعه به سطح باالتری صعود 
کرد و با پشت سر گذاشتن هفته پرتالطمی که از ریزش 
قیمتها در روز دوشــنبه آغاز شــده بود، رشد هفتگی به 
ثبت رساند.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت 
با ۳۱ ســنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، در ۷۴ دالر و ۱۰ 
سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت روز پنج شنبه ۲.۲ 
درصد صعود قیمت داشت.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۱۶ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، 
در ۷۲ دالر و هفت سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص 
نفت آمریکا روز پنج شنبه ۲.۳ درصد صعود کرده بود.برای 
کل هفته نفت برنت ۰.۷ درصد افزایش ثبت کرد و به سه 
هفته کاهش متوالی پایان داد. وست تگزاس اینترمدیت 
هم پــس از دو هفته کاهش متوالی، هفته گذشــته ۰.۴ 
درصد رشد هفتگی داشت.قیمتهای نفت و سایر کاالهای 
پرریسک در آغاز هفته گذشته تحت تاثیر نگرانیها نسبت به 

تاثیر اقتصادی شیوع کرونای دلتا در آمریکا، انگلیس، ژاپن 
و کشورهای دیگر و متاثر شدن روند بهبود تقاضا برای نفت، 
نوسان شدیدی را تجربه کردند. هر دو شاخص قیمت بازار 
جهانی روز دوشنبه حدود هفت درصد سقوط کرده بودند 
اما با پیش بینی قوی ماندن تقاضا بــا توجه به ادامه روند 
کاهش ذخایر نفت و پیشرفت نرخ واکسیناسیون، تقریبا 
همه ریزشی که داشتند را جبران کردند.تحلیلگران بانک 
کامن ولث در یادداشتی اعالم کردند نگرانیهای تقاضا معلوم 
شد بیش از حد بوده و به همین دلیل قیمتهای نفت بهبود 
پیدا کرده است. با وجود افزایش عرضه نفت، بازار تا پایان 
امسال دچار کمبود عرضه است.به رغم توافق روز یکشنبه 
تولیدکنندگان اوپک پالس برای افزایش تولید ماهانه ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز در فاصله اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱، 
انتظار می رود رشد تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. تحلیلگران 
گروه ANZ Research در یادداشتی نوشتند: با قوی 

ماندن تقاضا، بازار حس می کند افزایش تولید اوپک پالس 
برای متوازن نگه داشتن عرضه و تقاضا کافی نخواهد بود. 
روند کاهش ذخایر نفت در آمریکا و کشورهای عضو سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی ادامه دارد.ذخایر نفت آمریکا 
هفته گذشته ۲.۱ میلیون بشکه رشد کرد اما سطح ذخایر 
در کاشــینگ اوکالهاما که هاب تحویل معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت است، به پایینترین میزان از ژانویه سال 
۲۰۲۰ تاکنون رسیده اســت.گزارش روز جمعه شرکت 
خدمات میدان نفتی بیکرهیوز نشان داد شرکتهای انرژی 
آمریکایی هفته گذشته برای چهارمین هفته متوالی از ماه 
مه به شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند. 
شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی که معیاری برای 
ارزیابی تولید آینده است، در هفته منتهی به ۲۳ ژوییه، با 
هفت حلقه افزایش، به ۴۹۱ حلقه رسید که باالترین میزان 

از آوریل سال ۲۰۲۰ است.

ناوهای سهند و مکران از یگان های شناور نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران که وارد سنت پترزبورگ 
شدند در رژه روز نیروی دریایی روسیه شرکت خواهند کرد.

کاظم جاللی سفیر جمهوری اســالمی ایران در روسیه با 
اعالم این خبر افزود: دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی 
دریایی راهبردی کشورمان هم به دعوت وزیر دفاع روسیه 
در راس هیات نظامی در مراسم رژه نیروی دریایی این کشور 

در سوم مرداد در سنت پترزبورگ حضور خواهد یافت.
وی گفت: دریادار خانزادی در حاشیه این مراسم با مقامات 
عالی رتبــه نظامی و دفاعی روســیه و همتایــان خود از 

کشورهای شرکت کننده دیدار و مالقات خواهد کرد.
رژه اصلی نیروی دریایی روسیه در ســن پترزبورگ روز 

یکشنبه ۲۵ جوالی ) سوم مرداد( برگزار می شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ارتش، ناوبندر مکران 
که در قالب ناوگروه هفتاد و پنجم، ناوشــکن سهند را در 

این مسیر طوالنی پشتیبانی و همراهی کرده است بدلیل 
محدودیت های محل رژه دریایی از جمله عمق کم و بزرگی 
این یگان شناور، در ابتدای کانال ولگا توقف خواهد کرد و در 
همان محل به مراسم خواهد پیوست.سرگئی شایگو وزیر 
دفاع روسیه پیشتر اعالم کرده بود که ناوها و ناوچه های چند 
کشور از جمله ایران در رژه روز نیروی دریایی روسیه شرکت 
خواهند کرد.وی با بیان اینکه در این رژه ۵۴ کشتی جنگی 
شرکت می کنند، اظهار داشت: این ناوها از روسیه و چند 
کشور دیگر خواهند بود و رژه امسال در مقایسه با رژه های 
سالهای قبل روز نیروی دریایی روسیه بزرگترین رژه خواهد 
بود.وزیر دفاع روســیه گفت: رژه امسال که پنجمین رژه 
نیروی دریایی روسیه در تاریخ معاصر این کشور )۳۰ سال 
پس از فروپاشی شوروی( است در سیصدو بیست و پنجمین 

سالروز تاسیس ناوگان نظامی روسیه برگزار می شود.
به گفته شایگو، در این رژه دهها کشتی جنگی از جمله ناوچه 

هایی از ایران، هند و پاکستان شرکت می کنند و در مجموع 
چهار هزار پرسنل نظامی در آن شرکت خواهند کرد.

دیدار سفیر ایران و معاون وزیر دفاع روسیه
کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران روز جمعه با 
فومین معاون وزیر دفاع روسیه در خصوص همکاری های 
نظامی دفاعی دو کشور دیدار و گفت و گو کرد.فومین حضور 

فعال ایران در نمایشگاه هوا و فضای ماکس را ستود.
در این مالقات حضور ناوگروه جمهوری اســالمی ایران 
در مراسم رژه نیروی دریایی روسیه در سنت پترزبورگ، 
چشــم انداز همکاریهــای دفاعی و نظامی دو کشــور و 
تحوالت منطقه ای مورد بحث و تبــادل نظر قرار گرفت 
.دو طرف همچنین بر لزوم رایزنی های مســتمر و تداوم 
 دیدارهای مقامات عالــی رتبه نظامی دو کشــور تاکید 

کردند.

طراحیسامانهسفتهوبراتالکترونیکیدرپروژهخزانهداریالکترونیکصادراتبنزینروسیهممنوعمیشود

فروختنلندکروز۲۰۲۲ممنوعشد!قیمتجهانیطالافتکرد

اروپامجوزتزریقواکسنمدرنابهنوجوانان۱۲تا۱۷سالهراصادرکرد
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سرمقاله
 نقدینگی

 محرک تورم 

تورم بر اساس چند مسئله 
اتفاق می افتد. یکی از مسائل 
که مادر همه علت هاســت 
نقدینگی است. نقدینگی به 
دالیل بسیاری رشد کرده است. پول اصلی ترین 
عامل شکل گیری قیمت است و زیادی پول در 
مقابل ثبات کاالها، تورم را شــکل می دهد. لذا 
زمانی که سرعت ازدیاد و رشد پول و نقدینگی 
بســیار باال باشــد، تورم های بزرگ را به وجود 
خواهد آورد. یک بخش هم اعتبارت بانکها برای 
بخش خصوصی اســت. پول اصلی ترین عامل 
شکل گیری قیمت است و زیادی پول در مقابل 
ثبات کاالها، تورم را شکل می دهد. لذا زمانی که 
سرعت ازدیاد و رشد پول و نقدینگی بسیار باال 
باشد، تورم های بزرگ را به وجود خواهد آورد. 

اجازه بانک ها به . . . 

  ســهراب دل انگیــزان، 
کارشناس اقتصادی 
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فضایاحتیاطی
دربازارارز

وعدهعرضه
خودروهایجدید

تورم ماهانه تیرماه به ۳.۵۵ درصد رسید که باالترین تورم ماهانه طی 8 ماه گذشته است

رکوردشکنی  دوباره   تورم
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افت چشمگیر معامالت مسکن
از ۳۹۹ محله پایتخت در 2۵۰ محله اصال معامله  مسکن صورت نگرفته است

در ۶۰ درصد محالت تهران حتی یک قرارداد هم امضا نشده است

در بازار ارز عده ای پیش بینی می کنند اگر قیمت دالر 
طی دو هفته آتی رشد پیدا کند، با حضور رییس جمهور 
جدید و آغاز به کار او، فضای روانی بیشتر به سوی کاهش 
قیمت دالر جریان پیدا خواهد کرد.از روز شنبه بازار ارز 
فضای احتیاطی داشــت. بانک ها تعطیل هستند و به 
همین دلیل، معامله گران نخواهند توانست که خرید 
و فروش های ســنگینی را انجام بدهند. صرافی ها نیز 
به طور کلی به خاطر تعطیالت کرونایی، ممکن است، 
فعالیت خود را آغاز نکنند، موضوعی که موجب می شود 
که در سمت رسمی بازار، تغییرات نوسانی معناداری رخ 
ندهد. با این حال، معامله گران غیررسمی، احتماال در این 
روز بیکار نخواهند نشست و در معامالت حاشیه بازار یا 
خرید و فروش های فردایی سعی  خواهند کرد که قیمت 

اسکناس...

مدیران دو خودروســاز بزرگ کشــور، هریک در 
مجمع های عمومی برگزار شده شرکت های خود 
از عرضه خودروهای جدید به بازار در ســال جاری 
خبر دادند. مجمع های عمومی عادی ســاالنه دو 
خودروساز بزرگ کشــور در هفته گذشته برگزار 
شــد که ضمن آن هر دو مدیرعامل خودروســاز 
ضمن تشریح عملکردهای خود طی سال گذشته 
و سه ماهه نخست ســال جاری، برای عرضه دیگر 
محصوالت جدید خود تا پایان ســال جاری خبر 
دادند.فرشــاد مقیمی- مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو- در مجمع عمومی عادی ساالنه این 
گروه خودروسازی ضمن اشاره به  رونمایی از نمونه 

اولیه کراس اوور ایرانی...



اقتصاد2
ایران وجهان

افزایش 43 درصدی هزینه خانوارها
بهداشت و درمان ۴۴ درصد گران شد

خانوارهای ایرانی نســبت به سال گذشته به طور 
متوسط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید 
کاال و خدمات مورد نیاز خود داشته اند. به گزارش 
ایسنا، بررسی جزئیات تورمی که اخیرا مرکز آمار 
برای تیرماه ســال جاری اعالم کرد نشان داد که 
شاخص های تورم ساالنه و ماهانه به روند افزایشی 
ادامه داده است اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی 
نشــان دهنده  جریان افزایش هزینه خانوارها در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل است اندکی کاهش 
داشت. با این وجود همچنان رشد ۴۳.۶ درصدی 
افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود 
است. آنچه از آمار بر می آید تمامی کاال و خدمات 
مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و 
تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ ماهه منتهی 
به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد 

و هیچ کاالیی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.

 گرانی روغن همچنان درصد است
در بین اقالم مصرفی، خوراکی ها و آشامیدنی ها 
بالغ بر ۵۷ درصد گران شده است که در بین آن ها 
گروه روغن و چربی ها با ۱۰۹.۴ درصد در صدر قرار 
دارد. البته این گروه کاالیی چندین ماه است که 
افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته 
و در مقاطعی بالغ بر ۱۳۰ درصد نیز رشد داشته 
است.  افزایش قیمت باالیی ۵۰ درصدی قیمت 
نیز در بسیاری از اقالم دیده می شود،گوشت قرمز 
و سفید با ۵۳.۸، گوشــت قرمز و گوشت ماکیان 
۵۱.۳، ماهی ها و صدف داران ۷۱.۵، شــیر، پنیر 
و تخم مرغ ۶۶.۱، ســبزیجات ۷۲.۷، شکر، مربا، 
عسل و شیرینی ۶۵.۶، چای، قهوه و کاکائو ۷۶.۶ و 
یا در سایر گروه ها مبلمان و لوازم خانگی با ۵۹.۶ و 
هتل و رستوران با ۶۲.۳ از جمله اقالمی هستند که 

افزایش قیمت باالی ۵۰ درصد دارند.

بهداشت و درمان در بین بیشترین گرانی ها
 در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش 
قیمت کاال مربوط بــه هتل و رســتوران با ۶.۸، 
بهداشــت و درمان ۶.۳ و میوه و خشکبار با ۶.۵ 
درصد است. حوزه بهداشت و درمان در شرایطی 
در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که نسبت 
به تیرماه سال گذشته هزینه های این بخش برای 

مردم بالغ بر ۴۴ درصد بوده است.

دولت جدید با رمزارزها چه می کند؟
عضو اتاق بازرگانی تهــران می گوید موضع گیری 
روشن و معلوم کردن تکلیف رمزارزها از سوی دولت 
باید در دستور کار قرار گیرد. شهاب جوانمردی در 
گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر خالف این رویکرد 
که گفته می شــود دولت ایران نسبت به موضوع 
رمزارزها هیچ مداخله ای نکرده یا برای آنها سیاستی 
دقیق ندارد، اتفاقا بررسی آنچه در ماه های گذشته 
عملیاتی شده نشان دهنده عکس چنین موضوعی 
است و عملکرد بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت 

در این حوزه، به روشنی قابل تحلیل است.
وی با اشاره به رویکرد بی طرفانه برخی کشورها 
نسبت به رمزارزها بیان کرد: تفاوت بسیار زیادی 
وجود دارد میان دولتــی که به رمزارزها به عنوان 
یک بازار جانبی نگاه می کند و برای آن مانعی ایجاد 
نمی کند تا با دولت ماه که با محوریت بانک مرکزی 
تا جایی که توانســته علیه رمزارزها و مبادله آنها 

مداخله کرده و محدودیت ایجاد کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت آینده 
باید تکلیف خود را با این سیاست ها روشن کند، 
تشــریح کرد: وقتی ما از محدودیت های جدی 
صحبت می کنیم یعنی تاکنون دولت ایران نسبت 
به رمزارز یا به طور کلــی دارایی های مجازی بی 
طرف نبوده است، از این رو اگر دولت آینده بخواهد 
بدون هیــچ عکس العملی صرفا سیاســت های 
گذشــته را دنبال کند، این امر بــه معنای ادامه 

محدودیت ها و تایید سیاست های سابق است.
به گفته جوانمــردی، با توجه بــه اینکه اقتصاد 
ایران شــرایط خاصــی دارد و از تحریم ها گرفته 
تا محدودیت های ارزی با اما و اگر مواجه اســت، 
داشــتن یک سیاســت درســت و متناسب با 
واقعیت های اقتصادی کشــور در حوزه رمزارزها 

بسیار مهم خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه در ماه های 
گذشته یک گروه کارشــناس و بسیار مسلط به 
مسائل این حوزه، مطالعات خود در این بخش را 
در قالب یک بسته پیشنهادی طراحی کرده اند که 
به زودی نهایی خواهد شد. پیشنهاد من به دولت 
آینده این اســت که به دور از حواشی، با استفاده 
از این نظرات کارشناســی و فنی، طوری تصمیم 
بگیرد که کشور از محل رمزارزها کمترین آسیب و 

بیشترین بهره را ببرد.

خبر

در بازار ارز عده ای پیش بینی 
می کنند:اگر قیمت دالر طی 
دو هفته آتی رشد پیدا کند، با 
حضور رییــس جمهور جدید 
و آغاز بــه کار او، فضای روانی 
بیشتر به سوی کاهش قیمت دالر جریان پیدا خواهد کرد.

پیش بینی قیمت دالر در آغاز دولت رئیسی
به گزارش اقتصادنیوز، از روز شــنبه بازار ارز فضای 
احتیاطی داشت. بانک ها تعطیل هستند و به همین 
دلیل، معامله گران نخواهند توانست که خرید و فروش 
های سنگینی را انجام بدهند. صرافی ها نیز به طور 
کلی به خاطر تعطیالت کرونایی، ممکن است، فعالیت 
خود را آغاز نکنند، موضوعی که موجب می شود که 
در سمت رسمی بازار، تغییرات نوسانی معناداری رخ 
ندهد. با این حال، معامله گران غیررسمی، احتماال در 
این روز بیکار نخواهند نشست و در معامالت حاشیه 
بازار یا خرید و فروش های فردایی ســعی  خواهند 
 کرد که قیمت اســکناس آمریکایــی را تحت تاثیر 

قرار دهند.

دالر پشت خطی
این موضوع از رفتار معامله گران در انتهای هفته گذشته 
نیز مشخص بود. آن ها به دقت جریان معامالت فردایی 
بخصوص در سلیمانیه عراق و بازار داخلی را دنبال می 
کردند. گفته می شــد که نرخ دالر در معامالت پشت 
خطی سلیمانیه عراق به باالی محدوده ۲۴ هزار و ۶۰۰ 
تومانی رفت و همین موضوع موجب شد تا حدی انتظارات 

افزایشی تقویت شود.

عامل برجامی نوسان دالر
 در کنار باال رفتن قیمت دالر در ســلیمانیه عراق، به 
طور رسمی عنوان شده اســت که مذاکرات هسته ای 
دولت دوازدهم به هر دلیلی برای احیای برجام به نتیجه 
نرسیده است و حداقل تا انتقال قدرت در ایران خبری از 

مذاکرات جدیدی نخواهد بود. این موضوع از نگاه برخی 
فعاالن می تواند سمت و سوی انتظارات در بازار ارز را به 
سوی سوی صعود قیمت ها هدایت کند. با این حال، عده 
ای از معامله گران باور داشتند دولت دوازدهم در روزهای 
پایانی خود اجازه نخواهد داد که اســکناس آمریکایی 
صعودی معناداری را تجربه کند و با عرضه ارز در برابر 
نوسان گیران خواهد ایستاد. عده ای نیز باور داشتند، 
حتی اگر قیمت دالر طی دو هفته آتی رشد پیدا کند، با 
حضور رییس جمهور جدید و آغاز به کار او، فضای روانی 
بیشتر به سوی کاهش قیمت دالر جریان پیدا خواهد 
کرد. در واقع عــده ای از معامله گران اعتقاد دارند یک 
بار دیگر ممکن است قیمت دالر افت پیدا کند و منتظر 

استفاده از فرصت یاد شده هستند.

روند قیمتی دالر و سکه در روز تعطیلی بانک ها
اقتصاد نیوز : داده ها به نوعی نشــان می دهند که بانک 
مرکزی با تغییر انتظارات توانســت با عرضه نزدیک به 
متوسط قیمت دالر را زیر مرز حســاس نگه دارد، روند 
قیمتی و عرضه هفته جاری صحت و ســقم این ادعا را 

مشخص می کند.

کنترل قیمت دالر توسط بانک مرکزی 
به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر آزاد عصر روز سه شنبه 
هفته گذشته که بازار رسمی تعطیل بود روی ۲۴ هزار 
و ۵۲۰ تومان قرار داشت. روز شنبه نیز به دلیل تعطیلی 
بانک ها و بازار رسمی دالر معامالت سنگینی در بازار ارز 
انجام نمی شد، با این وجود قیمت هایی از بازار آزاد بیرون 
آمد. قیمت دالر در شروع معامالت امروز ۲۴ هزار و ۶۸۰ 

تومان بود.
شانس پایین به نتیجه رسیدن مذاکرات در دولت فعلی 
به عنوان یک نیروی افزایشی بر قیمت دالر اثر می گذارد، 
از طرفی برخی معتقدند بانک مرکزی با افزایش عرضه 
در بازار متشکل، مانع رشد معنادار قیمت دالر تا پیش از 

شروع به کار دولت جدید می شود.
متوســط عرضه روزانــه دالر از هفتــم فروردین تا به 
امروز ۵ میلیون و ۳۷۵ هزار به دســت می آید. در هفته 
گذشته که دو روز تعطیلی داشت متوسط عرضه روزانه 
از متوسط کل ۴.۶ درصد باالتر بود. اما در هفته قبل از آن 
 متوسط عرضه روزانه از متوسط کل ۱۷ درصد پایین تر 

بود.
در هفته اخیر عرضــه روزانه از متوســط باالتر بود، اما 

اختالف آن با عرضه متوسط خیلی زیاد نبود، با این وجود 
چون در دو هفته پیش حجم عرضه به طور معناداری زیر 
متوسط قرار داشت، ممکن است افزایش عرضه روزانه 
در هفته گذشته انتظارات را در جهت کاهش نرخ دالر 
هدایت کرده و در پایین نگه داشــتن نرخ دالر زیر مرز 

حساس ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان نقشی ایفا کرده باشد.
میزان عرضــه و رونــد قیمتــی دالر در هفته جاری 
تا حدی مشــخص می کند که تئوری عــدم افزایش 
 قیمــت دالر بــه خاطــر عرضــه در بازار متشــکل 

صحیح است یا خیر.

نوسان قیمتی محدود در بازار سکه
عصر روز سه شنبه هفته گذشته، قیمت سکه در حوالی 
۱۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قرار داشت، حباب قیمتی 
سکه کوچک بود و فعاالن بازار سکه روند حرکت دالر را با 

دقت زیر نظر داشتند.
از ســوی دیگر طالی جهانی در روزهای پایانی هفته 
گذشته عملکرد خیلی خوبی نداشت و عصر روز جمعه 
نزدیک به مرز ۱۸۰۰ دالر و روی قیمت ۱۸۰۲ دالر کار 

خود را به پایان رساند.
اما نرخ سکه روز شنبه صبح روی ۱۰ میلیون و ۵۸۰ هزار 
تومان قرار داشت و تغییراتی محدود و مثبت را نسبت به 
عصر سه شنبه به ثبت رساند. با احتساب قیمت ۲۴ هزار 
و ۶۸۰ تومان برای دالر اندازه حباب سکه قدری بیش از 

یک درصد است.
حباب یک درصدی برای سکه در هفته های اخیر غیر 
متعارف نبود و نمی توانســت جهت خاصی به قیمت 
سکه بدهد، قیمت سکه تحت تاثیر آینده قیمتی دالر 
قرار داشت. به هر روی قیمت ســکه در ادامه معامالت 
قدری افت کرد و در پایان معامالت نیمه اول روز روی ۱۰ 

میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قرار گرفت.
برای جمع بندی می توان گفت در روز تعطیلی بانک ها 
و بازار رســمی، نرخ دالر قدری افزایش یافت، اما از مرز 
حســاس عبور نکرد، عملکرد طالی جهانی در هفته 
گذشته نســبتا منفی بود، ســکه در ابتدای معامالت 
 امــروز تغییراتی مثبت را به ثبت رســاند، امــا دوباره 

کاهشی شد.

پیش بینی کاهش دالر با آغاز به کار دولت جدید

فضای احتیاطی در بازار ارز

روحانی؛
حل و فصل مشکالت خوزستان 
طبق دستور رهبر معظم انقالب 

باید ادامه یابد 
رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه بحران 
کم آبی در استان خوزســتان گفت: بخشی 
از مشــکالت در ایــن اســتان کــم شــده 
اســت و حــل و فصل مســائل خوزســتان 
 طبق دســتور دیروز رهبــری بایــد ادامه 

پیدا کند.
حســن روحانــی در هشــتاد و چهارمین 
برنامه افتتــاح طرح های ملــی وزارت نیرو 
پس از اســتماع گزارش وزیر نیرو از ســفر 
به خوزســتان، گفــت: برای همــه ما مردم 
خوزســتان و خود خوزســتان دارای ابعاد و 
اهمیت ویژه ای است؛ خوزســتان سرزمین 
زرخیز و اســتان مــرزی و بســیار مهم ما 
اســت و مردم خوب این ســرزمین همواره 
 مدافع خوبی از ایران اســالمی و مردم خود 

بوده اند.
وی ادامــه داد: این روزها مشــکالتی برای 
زندگی مردم استان خوزســتان از لحاظ آب 
و شدت گرمای موجود را شــاهدیم که این 
شدت گرما موجب کم شدن ورودی سدهای 
آب ها شــده و در مجموع مردم مشــکالتی 
 پیدا کردند که بخشــی از این مشکالت کم 

شده است.
ریس جمهوری اظهار کرد: بــا حضور آقای 
جهانگیــری معــاون اول رییس جمهوری، 
وزیر نیرو و ســایر مســئوالن امیدوارم بقیه 
مشــکالت در روزهای آینــده تخفیف یابد 
و مســائلی که نســبت به خوزســتان باید 
حــل و فصل شــود، طبــق دســتوری که 
 دیروز مقام معظــم رهبری داده انــد، ادامه 

پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور:
نخبگان و سران عشایر خوزستان 
به دولت برای مدیریت صحیح 

منابع آب کمک کنند
معاون اول رییس جمهور اســتان خوزستان 
را اســتانی مهــم، اســتراتژیک و تعییــن 
کننــده توصیــف و با اشــاره به ســخنان 
مقــام معظم رهبــری کــه از این اســتان 
بعنــوان قلب تپنــده ایــران یــاد کردند، 
گفــت: چشــم ایران به خوزســتان اســت 
و هیچ مســئولی در ســطح ملی نمی تواند 
 نســبت به مســایل این اســتان بی تفاوت 

باشد.
بــه گــزارش ایســنا، اســحاق جهانگیری 
شــامگاه روز جمعه در نشســت رسیدگی 
به مشکالت استان خوزســتان که با حضور 
ســران عشــایر و نخبگان عرب و بختیاری 
در اســتانداری خوزســتان برگزار شــد با 
تاکیــد بر حــق انتقاد مــردم، خطــاب به 
جوانــان این اســتان گفــت: ایران کشــور 
 شماست و شــما جوانان صاحب این کشور 

هستید. 
بزرگان خوزســتان به عنوان صاحب نظران 
و یاوران بــزرگ دولــت اجــازه ندهند که 
 دشمنان از مسائل و مطالبه های به حق شما 

سوء استفاده کنند.
معــاون اول رییــس جمهــور گفــت: 
بســیار خرســندم کــه خداونــد توفیــق 
داد در روزهــای پایانــی دولــت بــار دیگر 
خدمــت مــردم عزیــز و بزرگوار اســتان 
 خوزســتان قهرمان برســم و در جلسه ای 
شــرکت کنم کــه بــزرگان عشــایر عرب 
و بختیــاری و نخبــگان اســتان، علمــای 
ارجمند و نماینــدگان ارزشــمند مردم در 
 مجلس خبرگان و مجلس شــورای اسالمی 

حضور دارند.
وی با اشــاره به تجارب دوران مدیریتی خود 
و مواجهه با مشکالت و مسائل مختلف اظهار 
داشت: در جلسات مختلف شنوای دغدغه ها 
و سخنان کسانی بوده ام که از سر عالقمندی 
به کشور، نظام و مردم انتقادات خود را مطرح 

کردند.
لذا مردمی که بــه مهمان نوازی و دوســت 
داشتن مهمان در کشور شــهره هستند اگر 
صدای خود را نیز در این جلســه بلند کنند 
نشــان گر آن اســت که درد زیاد و سوز دل 
و مطالب بســیاری دارند که بنــده با نهایت 
 عالقه و عشــق دغدغه ها و خواســته های 

آنان را شنیدم.

اخبار
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اساسنامه صندوق سرمایه  گذاری امالک و مستغالت در 
سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده، که با تدوین 
مقررات مرتبط به این صندوق ها ابزار جدیدی در حوزه 
سرمایه گذاری ملک فراهم شده است. به گزارش ایسنا، 
موضوع اصلی فعالیت صندوق سرمایه گذاری امالک و 
مســتغالت جمع  آوری وجوه از عموم، خرید و فروش 
 دارایی های غیرمنقــول، اجاره  گیــری و اجاره  دهی 
دارایی  های غیرمنقول است. در این صندوق  ها عمده 
پرتفوی صندوق، متمرکز بر سرمایه  گذاری در دارایی  
های غیرمنقول است. مدیر صندوق نیز موظف است 
جهت بهره برداری از امالک و مستغالت تحت تملک 
صندوق، نسبت به معرفی شخص یا اشخاص حقوقی 

ذی  صالح تحت عنوان مدیر بهره برداری اقدام کند.
البته دارایی  های غیرمنقولی کــه صندوق تملک می  
کند، باید در ایران و گواهی پایان کار معتبر و سند رسمی 
داشته باشد. این امالک و مستغالت می  تواند در قالب 
یکی از کاربری  های مسکونی، تجاری اداری، صنعتی و 
ورزشی باشند. به گفته رضا نوحی حفظ آباد، رئیس اداره 
امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و به نقل 
از پایگاه اطالع رســانی بازار سرمایه، در این صندوق ها 
درآمدهای حاصل شده طی ســال قابل تقسیم است 
و بر اســاس مقررات، حداقل ۹۰ درصد از درآمدهای 
دریافتی حاصل از اجاره دارایی های غیرمنقول و نیز سود 
دریافتی ناشی از ســرمایه گذاری در اوراق بهادار تحت 
تملک صندوق پس از کســر هزینه های صندوق بین 
سرمایه گذاران تقسیم می شود. دوره های تقسیم می تواند 

ماهانه، فصلی یا به صورت ساالنه درنظر گرفته شود.

صندوق چگونه شکل می گیرد؟
بر اساس این گزارش، صندوق مذکور دارای دو نوع واحد 
سرمایه گذاری ممتاز و عادی اســت. به منظور تاسیس 
صندوق، حداقل سه شخص به عنوان موسسین که یکی از 
آنها مدیر پیشنهادی صندوق است، باید ۱۰۰ درصد مبلغ 
اسمی تمام واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق را نقداً 
به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز کند. این 
صندوق ها با تامین مبلغ واحدهای ممتاز توسط موسسین 
تاسیس شده و در مرحله پذیره نویســی اقدام به تامین 
حداقل سرمایه الزم جهت شروع فعالیت صندوق می کنند. 
حداقل سرمایه صندوق  هزار میلیارد ریال است که از مبلغ 
مذکور حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب واحدهای ممتاز 

بوده و باقی آنها واحدهای عادی خواهد بود.
دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور 
و حق رأی در مجامع صندوق است. ارکان این صندوق 
شامل مدیر صندوق، متولی و حسابرس است. بنابراین 
انجام عملیات مربوط به بازارگردانی و تعهد پذیره  نویسی 
در خارج از ساختار ارکان و در قالب انعقاد قرارداد صندوق 
با اشخاص حقوقی واجد شرایط صورت می  گیرد. اگر 
مستغالت تملک  شده توسط صندوق مشتمل بر بیش 
از یک نوع کاربری باشــند، مدیر بهره برداری صندوق 
باید برای بهره برداری از هر کدام از مستغالت صندوق 
با کاربری معین، پیمانکار دارای تخصص بهره برداری 

در همان نوع کاربری را معرفی کند. پرداخت مبالغ الزم 
به پیمانکاران به عهده مدیر بهره برداری اســت که در 

قراردادهای جداگانه بین مدیر بهره

ویژگی های صندوق
اساســنامه مربــوط بــه ایــن نــوع از صندوق های 
سرمایه گذاری طوری تدوین شــده است که صندوق 
به استثنای شش ماه اول شروع فعالیت صندوق و ۶ ماه 
مانده به اتمام فعالیت صنــدوق، ملزم به رعایت نصاب 
سرمایه گذاری حداقل ۶۰ درصد از دارایی های صندوق 
در دارایی های موضوع فعالیت اصلی صندوق، حداکثر ۳۵ 
درصد از دارایی های صندوق در سرمایه گذاری در اوراق 
بهادار مرتبط با دارایی های مذکور )مانند اوراق مشارکت، 
استصناع، رهنی و اجاره و واحدهای صندوق های زمین 
و ساختمان در پروژه های ســاختمانی( و حداکثر پنج 
درصــد از کل دارایی های صندوق به ســرمایه گذاری 
در سهام شرکت های ســاختمانی است. مدیر صندوق 
می تواند ماندۀ وجوه را در سپردۀ بانکی و گواهی سپردۀ 
بانکی یا صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با 
درآمد ثابت سرمایه گذاری کند. صندوق سرمایه گذاری 
امالک و مستغالت نمی تواند در زمین های بدون بنا یا 
دارای بنا با مستحدثات غیرمتناسب با مساحت زمین 
سرمایه گذاری کند. ارزش گذاری دارایی ها توسط هیأت 
کارشناسی متشکل از حداقل سه کارشناس رسمی که 
باید با درخواست مدیر و انتخاب کانون یا مرکز مربوطه 
باشد، انجام شود.  با توجه به اینکه ماهیت این صندوق، 
سرمایه گذاری در دارایی های غیرمنقول و با سرمایه ثابت 
است، اشخاص حقوقی دارای مجوز سبدگردانی معتبر یا 
ناشران بورسی یا فرابورسی در صنعت انبوه سازی، امالک 
و مستغالت مجاز به ارائه تصدی سمت مدیریت صندوق 
بوده و پس از ابالغ مقررات مربوطه می توانند نسبت به 
تاسیس صندوق فوق اقدام کنند. امکان افزایش سرمایه 

در این صندوق ها نیز وجود دارد.

تفاوت صندوق امالک با فروش متری مسکن 
در بورس

 با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن به ویژه در سال 
های اخیر به منظور حفظ قدرت خرید خانوارها و نیاز 
به ایجاد امکان خرید تدریجی یک مســکن کامل، دو 
راهکار اصلی در بورس تعبیه شــده است تا  سیاست 
گذاران  بتوانند به شــکل متری و با سرمایه اندک در 
مسکن سرمایه گذاری کنند. اولین راهکار که مقدمات 
آن تا حدود زیادی فراهم بوده و در مرحله نهایی شدن 
است، اوراق سلف استاندارد مسکن است که این مسیر 
در کنار ایجاد امکان تامین مالی سازنده از سرمایه های 
خرد، همزمان امکان خرید متری واحدهای ساختمانی 

را بیش از ساخت برای سرمایه گذاران فراهم می کند.
دومین راهکار نیز  صندوق های سرمایه گذاری امالک 
و مستغالت اســت که از طریق آن امکان خرید متری 
ساختمان های آماده و در حال بهره برداری مسکونی، 

اداری و تجاری فراهم می شود.

مدیــران دو خودروســاز بزرگ کشــور، هریک در 
مجمع های عمومی برگزار شــده شرکت های خود 
از عرضه خودروهای جدید به بازار در ســال جاری 

خبر دادند.
به گزارش ایسنا، مجمع های عمومی عادی ساالنه دو 
خودروساز بزرگ کشور در هفته گذشته برگزار شد که 
ضمن آن هر دو مدیرعامل خودروساز ضمن تشریح 
عملکردهای خود طی سال گذشته و سه ماهه نخست 
سال جاری، برای عرضه دیگر محصوالت جدید خود تا 

پایان سال جاری خبر دادند.
فرشاد مقیمی- مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو- 
در مجمع عمومی عادی ساالنه این گروه خودروسازی 
ضمن اشــاره به  رونمایی از نمونه اولیه کراس اوور 
ایرانی در شهریورماه سال جاری، برنامه های تدوین 
شده امسال در حوزه های مختلف، توسعه محصول،  
تولید، فروش و ســودآوری را تبیین کــرد و گفت: 
مراحل تولید محصول کراس اوور پروژه K۱۲۵ آغاز 
شده و نمونه اولیه این خودرو در شهریور ماه رونمایی 
خواهد شد و مورد استقبال مصرف کنندگان داخلی و 
خارجی قرار خواهد گرفت؛ چراکه رویکرد ایران خودرو 
تولید محصول رقابتی و با قابلیت عرضه در بازارهای 
جهانی است.برای امسال هشــت پروژه توسعه ای 
جدید تصویب شده  که آینده ایران خودرو را تضمین 

خواهد کرد.
وی افزود: همچنین در شهریور ماه تولید گیربکس 
شش سرعته نیمه اتوماتیک )AMT( آغاز می شود 
و تا آذرماه نیز روی خودروهای رانای شش سرعته و 
سمند قرار گرفته و به بازار عرضه خواهد شد. ضمن 
اینکه امسال خودروی ۲۰۷ پانوراما با گیربکس شش 

سرعته نیز عرضه خواهد شد.
این مدیر خودروساز ضمن تشــریح عملکرد سال 
مالی ۱۳۹۹، سال ۱۴۰۰ را سال اتفاقات خوب برای 
ایران خودرو توصیف کرده و با اشاره به رویکردهای 
دولت ســیزدهم در زمینه خودرو، خاطرنشان کرد: 
اصالح عادالنه قیمت و جبران زیان دهی تولید، حفظ 
جریان تامین،  تولید و عرضه محصول صادرات محور، 
توسعه محصوالت و قوای محرکه، به روزآوری تعهدات 
مالی و فروش، فعال سازی بازارهای صادراتی و حمایت 
از سهم در بازار سرمایه بخشــی از برنامه های ایران 

خودرو برای امسال است. 
مقیمی از تولید تارا اتوماتیک در مهرماه امسال خبر 
داد و گفت: هرچند که الزامات فعلی کمتر است اما تارا 
استانداردهای ۸۵ گانه را پاس می کند و از جمله آن،  
استاندارد عابر پیاده است که در این محصول رعایت 

شده است. 
مدیرعامل گروه صنعتی ایرام خودرو علت توقف تولید 
محصول آریسان طی سه ماهه ابتدایی سال جاری را 
به دلیل مسایل زیست محیطی و اقدام مسئوالنه ایران 
خودرو  دانســت و گفت: در حال حاضر پروژه های 
بهبود برای رسیدن به استانداردهای زیست محیطی 
اجرا می شــود تا ظرف ماه های آینده این محصول با 

تغییرات و موتور XU۷ پالس به تولید انبوه برسد. 
همچنین در رابطه با طراحی خانواده موتورهای کم 
مصرف و سه سیلندر داخلی سازی شده ایران خودرو، 
مرحله صنعتی ســازی این موتور آغاز شده و تا سال 
۱۴۰۱ این خانواده موتور به مرحله تولید انبوه می رسد 
که ساالنه ۱۸۲ دالر به ازای هر دستگاه، صرفه جویی 

یارانه ای سوخت در بر خواهد داشت. 
مقیمی تولید انبوه خودروی برقی و هیبرید داخلی 
سازی شــده ایران خودرو را هم در صورت رفع موانع 

اقتصادی از سوی حاکمیت، ممکن دانست.

 سلیمانی سه محصول جدید سایپا امسال 
وارد بازار خواهد شد

سیدجواد سلیمانی- مدیرعامل گروه سایپا- نیز در 
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از ورود سه 
محصول جدید سایپا به بازار تا پایان سال جاری خبر 
داد و تاکید کرد: چنانچه شاخص های اقتصادی تغییر 
نکند، امسال از زیان خارج خواهیم شد. آریا به عنوان 
نخستین کراساوور کامال ایرانی در نیمه دوم امسال 
با گیربکس اتوماتیک، طراحی بسیار زیبا و امکانات 
و اســتانداردهای به روز به تولید انبوه خواهد رسید. 
امیدواریم خودرو شاهین با گیربکس اتوماتیک را نیز 

در پاییز امسال تولید و به بازار عرضه کنیم.
وی افزود: همچنین دو محصول، خودرو اطلس نیز 
که یک محصول کراس برپایه خودروهای ســاینا و 
کوییک است، تولید می شود که جایگزین محصول 

تیبا خواهد شد.
مدیرعامل سایپا ضمن اشاره به توقف تولید پراید، با 
بیان اینکه این محصول ســهم قابل توجهی از تیراژ 
تولید این خودروساز را به خود اختصاص داده بود و 
نگرانی هایی بابت توقف تولید وجود داشــت؛ گفت: 
اما با تالش مدیران، کارکنان و زنجیره تامین سایپا 
در کمتر از دو ماه محصوالت جدید جایگزین پراید 
شدند و در پایان سال ۱۳۹۹ نیز شاهد بودیم که سایپا 
بدون پراید نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش تولید هم 
داشت. طی سال های گذشته خودروهایی به عنوان 
محصول داخلی تولید و عرضه شــد اما بیشتر آن ها 
نتیجه تغییر اندکی در طراحی یا امکانات خودروهای 
غیرایرانی بود اما شاهین محصولی است که از صفر تا 
صد طراحی و تولید آن کامال داخلی و متعلق به گروه 
خودروسازی سایپا است. شاهین با تکنولوژی به روز 
و اســتانداردهایی که امکان عرضه آن به بازارهای 
صادراتی را فراهم کرده، تولید و بــا کمترین ایراد و 

استقبال قابل توجه به بازار عرضه شد.
ســلیمانی از توقف تولید وانت زامیاد تا پایان سال و 
جایگزنی آن با محصول پادراپالس بــا توان فنی و 
امکانات و به روز خبر داد و گفت: همچنین پروژه تولید 
اتوبوس های برقی و دیزلی نیز در این دو شرکت آغاز 
و قراردادهای خوبی نیز در راستای آن منعقد شده و 
به زودی توان تولید خودروهای تجاری سایپا نیز احیا 

خواهد شد.

وعده عرضه خودروهای جدیدیک ابزار جدید در راه بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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نقدینگی محرک تورم 
سهراب دل انگیزان، کارشناس اقتصادی 

تورم بر اساس چند مسئله اتفاق می افتد. یکی از مسائل که مادر همه علت هاست نقدینگی است. نقدینگی به دالیل بسیاری رشد کرده است. پول اصلی ترین عامل شکل گیری قیمت است و زیادی پول در مقابل ثبات کاالها، تورم را شکل 
می دهد. لذا زمانی که سرعت ازدیاد و رشد پول و نقدینگی بسیار باال باشد، تورم های بزرگ را به وجود خواهد آورد. یک بخش هم اعتبارت بانکها برای بخش خصوصی است. پول اصلی ترین عامل شکل گیری قیمت است و زیادی پول در مقابل 

ثبات کاالها، تورم را شکل می دهد. لذا زمانی که سرعت ازدیاد و رشد پول و نقدینگی بسیار باال باشد، تورم های بزرگ را به وجود خواهد آورد. 
اجازه بانک ها به بخش های خصوصی، دولتی و نیمه دولتی برای دریافت وام های مختلف موجب شده تا مشکالت بسیاری برای اقتصاد ایران بوجود آید. در این زمینه نرخ بهره های باالیی باید اعمال شود تا انگیزه برای دریافت وام کمتر شود. 
تسهیالت و وام های بانکی به مردم، شرکت ها و حتی دولت، فروش اوراق مشارکت، خلق پول بدون پشتوانه و جایگزین شدن بانک مرکزی در مقابل بدهی دولت به بانک های تجاری که هرسه به قانون های غلط تامین مالی بودجه، قانون 

بانک داری تجاری غلط و قانون بانکداری مرکزی ناکارآمد دست به دست هم می دهند و خلق نقدینگی وحشتناک می کنند. 
از طرفی دیگر دولت هم باید رفتار انقباضی داشته باشد. دولت کنونی باید اینکار را می کرد که به هر دلیلی این موضوع را دنبال نکرد و انقباضی عمل نکرده است. لذا دولت بعدی اگر بخواهد این رفتار را ادامه دهد حجم نقدینگی آنقدر زیاد می 

شود که ممکن است با سونامی نقدینگی روبرو شویم. بنابراین در صورت عدم توجه به مسائل مذکور شاید در شش ماهه دوم دچار بحران های شویم که غیرقابل جبران شود.
در این یکی دوماهه تغییر و تعویض دولت، نظارت ها در تمام حوزه ها به طور محسوس کم جان تر می شود. به همین دلیل هرج و مرج در تعیین قیمت ایجاد می شود. بخصوص در جاهایی که شبه بازار شکل گرفته است. در این مدت نظارت 
بسیار پایین می آید و شبه نهادهای نظارتی هم درست عمل نمی کنند. بنابراین در این دو ماه مذکور تورم و گرانی بیشتری ایجاد می شود. همچنین گرانی در تک کاالها ایجاد می شود مانند سیمان. در مواد خوراکی هم همین اتفاق افتاده است.

شرایط کشور نیز انتظارات تورمی را باال برده و فعاالن اقتصادی نیز امیدی به درست شدن شرایط اقتصادی ندارند. تمام اینها باعث شده بسیاری از کمبودها ایجاد شود. 
به طور کلی نقدینگی، نااطمینانی، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت عوامل تولید- نیروی کار، انرژی، مواد اولیه – حمل نقل و… باعث ایجاد تورم هستند. عدم ثبات نرخ ارز و قیمت عوامل تولید هم موجب می شود که نا اطمینانی از آینده به 

وجود بیاید که همین نا اطمینانی درصدی به تورم می افزاید. تمامی موارد ذکر شده توسط دولت جدید باید بررسی وتحت نظارت قرار بگیرد. 

مرکز آمار در تازه ترین گزارش 
خود از رشــد تورم ساالنه در 
تیرماه خبر داد. بر اساس این 
گزارش نرخ تورم ساالنه تیر 
ماه ١٤٠٠ بــرای خانوارهای 
کشور به ٤٤.٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع 
در ماه قبــل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشــان می دهد. 
خانوارهای ایرانی هم نســبت به ســال گذشته به طور 
متوسط افزایش بیش از ٤۳ درصدی هزینه در خرید کاال 
و خدمات مورد نیاز خود داشته اند. حوزه بهداشت و درمان 
در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که 
نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه های این بخش برای 

مردم بالغ بر ٤٤ درصد بوده است.  یک کارشناس اقتصادی 
در رابطه با دالیل رشــد تورم و گرانی می گوید: تورم بر 
اساس چند مسئله اتفاق می افتد. یکی از مسائل که مادر 
همه علت هاست نقدینگی اســت. سهراب دل انگیزان 
افزود: در این یکی دوماهه تغییر و تعویض دولت، نظارت 
ها در تمام حوزه ها به طور محسوس کم جان تر می شود. 
به همین دلیل هرج و مرج در تعیین قیمت ایجاد می شود. 
بخصوص در جاهایی که شبه بازار شکل گرفته است. در 
این مدت نظارت بســیار پایین می آید و شبه نهادهای 
نظارتی هم درست عمل نمی کنند. بنابراین در این دو ماه 
مذکور تورم و گرانی بیشتری ایجاد می شود. همچنین 
گرانی در تک کاالها ایجاد می شود مانند سیمان. در مواد 

خوراکی هم همین اتفاق افتاده است.
مرکز آمار ایران همچنین جزئیات تورم تیرماه را اعالم کرد  
بر همین اساس نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری 

و روستایی به ترتیب ٤۳.٧ درصد و ٤٧.۳ درصد است که 
برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای 
خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است. 
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه مشابه ســال قبل است. نرخ تورم 
نقطه ای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ٤۳.٦ درصد رســیده 
است؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین ٦.٤۳ 
درصد بیشــتر از تیر ١۳٩٩ برای خرید یک »مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
نرخ تورم نقطه ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٤.٠ 
واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با کاهش 
٥.٤ واحــد درصدی به ٥٦.٩ درصــد و گروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« با کاهش ۳.٤ واحد درصدی به 

۳٧.٤ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری ٤٢.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد 
درصد کاهش داشــته اســت. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه 

قبل ۳.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم ماهانــه تیر ١٤٠٠ به ۳.٥ درصد رســیده که 
در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد 
افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیــات« و »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب ۳.١ درصد و ۳.٨ درصد 
بوده است.این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری ۳.٦ درصد است که نسبت به ماه قبل 
١.١ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی ۳.٢ درصد بوده که نسبت به ماه 

قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه تیرماه به ۳.55 درصد رسید كه باالترین تورم ماهانه طی ۸ ماه گذشته است

رکوردشکنی دوباره تورم
تورم تیر ماه به 44.2 درصد رسید

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالی معــاون وزیر راه و 
شهرسازی اعالم کرده است 
از ۳٩٩ محلــه تهــران در 
٢٥٠ محله اصال معامله ای 
انجام نمی شــود که رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک تهران معتقد است باید 
برای رونق بازار مسکن و بازگشت معامالت به این 
بازار تسهیالت به سمت ســاخت و ساز روانه شود. 
مصطفی قلی خسروی در رابطه با تعمیق رکود در 
بازار مسکن و نگرانی صنف مشاوران امالک از نبود 
درآمد می گوید: بازار در حال حاضر دچار کسادی 
شده است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم این 

یک اتفاق طبیعی است.
به گفته فعاالن بازار مسکن، صنف مشاوران امالک 
پایتخت از چهار سال قبل کســب و کارشان رونق 
سابق را ندارد و آیینه تمام نمای وضعیت ورشکسته 

بخش مسکن این روزهای پایتخت شده اند.  
در این رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
از ۳٩٩ محله تهــران در ٢٥٠ محله اصال معامله ای 
انجام نمی شود گفت: حتما اگر تالطمی در بازارهای 
موازی ایجاد شــود، اثراتش در بازار مسکن کمتر 
خواهد بود و ثبات از واکنشهای فعلی این بازار قابل 

انتظار است.
محمود محمودزاده اظهار کرد: در خردادماه اعالم 
شد متوسط قیمت مسکن در تهران ۳ درصد افزایش 
یافته؛ در حالی کــه از ۳٩٩ محله پایتخت در ٢٥٠ 
محله اصال معامله ای صورت نگرفته است. یعنی در 
حدود ٦٠ درصد محالت حتی یک قرارداد هم امضا 
نشده است. از ٤٠ درصد مابقی هم در بعضی محله ها 
فقط شاهد انعقاد یکی دو فقره قرارداد خرید و فروش 
بوده ایم. بنابراین ارایه داده هــای قیمتی از چنین 
بازاری اشتباه است و به همین دلیل از سال ١۳٩٨ 

اعالم کردیم این شیوه را قبول نداریم.

وی افزود: قیمتهای اعالمی بر اساس متوسط نرخ 
معامالت ارایه می شود در حالی که معامالت بسیار 
کاهش یافته است. نمی شود وقتی در یک محله دو 
فقره معامله صورت می گیرد همان را مالکی برای 
اعالم متوسط آن محله در نظر گرفت.معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ٥١٠٢ 
فقره قرارداد خرید و فروش مسکن طی خرداد ١٤٠٠ 
در تهران گفت: وقتی می خواهید آمار ارایه دهید باید 
جامعه آماری شما عدد قابل توجهی توجهی باشد تا 
بتوان آن را تسری داد. اما زمانی که در یک ماه به طور 
مثال ١٠٠٠ معامله انجام می شود و در ماه بعد ٥٠ 
معامله، نتیجه مساوی از این دو ماه به دست نمی آید.

به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در 
مناطق ١، ۳، ٤، ٥ و ٦ هستند که فضای بورس بازی 
مســکن در آنجا وجود دارد. به طور مثال در شرق 
منطقه ٤ معامالت بسیار بیش از دیگر محله های این 

منطقه است. پس نباید با استناد به قیمتهایی که از 
قرادادهای این محله استخراج می شود برای دیگر 
محله های منطقه ٤ یا کل شــهر تهران نرخ تعیین 
کرد.وی با بیان اینکه برنامه ارایه آمار صحیح از بازار 
مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد 
گفت: به دلیل درگیری و مشغله ای که درخصوص 
سامانه امالک و اسکان داشتیم موضوع آمار به تعویق 

افتاده اما به زودی آمار اعالم خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکید اصلی 
ما بر این است که نباید انتظار تورمی در بازار مسکن 
ایجاد کرد. وقتی فضای کلی بازار به ثبات رسیده و 
فروشندگان حاضرند با قیمتهای پایین، واحدهای 
خود را به فروش برسانند نشان می دهد قبال نرخها 
واقعی نبوده است. در حال حاضر خریدار به ندرت 
پیدا می شود و شاید فروشــندگان هم دست نگه 
داشــته اند اما بازار در یک حالت پایــدار قرار دارد.

محمودزاده دربــاره پیش بینــی از وضعیت آینده 
بازار مســکن گفت: ثبات قیمتی در بازار مســکن 
بستگی به شــرایط اقتصاد کالن دارد. در واقع هیچ 
یک از بازارهای طال، ارز، مسکن و بورس از استقالل 
مشــخصی برخوردار نیســتند و با یکدیگر ارتباط 
دارند. به همین لحاظ با نســبت مشــخصی با هم 

حرکت می کنند.
وی، سیاستهای وزارت راه و شهرسازی را در جهت 
کنترل بازار مسکن دانست و افزود: برنامه هایی مثل 
طرح اقدام ملی مســکن، مالیات خانه های خالی، 
سامانه امالک و اســکان، تعیین نرخ اجاره بها، وام 
ودیعه مســکن و بســیاری دیگر از اقدامات در این 
جهت انجام شده که مسکن از کاالی سرمایه ای به 
مصرفی تبدیل شود. با توجه به این کارها به نظرم اگر 
تالطمی در دیگر بازارها داشته باشیم حتما در بازار 
مســکن کمتر خواهد بود. این مساله از واکنشهای 

بازار، قابل انتظار است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در این رابطه 
در گفت و گو با "کســب و کار" گفــت: باید برای 
رونق بازار مسکن و بازگشــت معامالت به این بازار 
تسهیالت به سمت ساخت و ساز روانه شود. مصطفی 
قلی خسروی در رابطه با تعمیق رکود در بازار مسکن 
و نگرانی صنف مشــاوران امالک از نبود درآمد می 
گوید: بازار در حال حاضر دچار کسادی شده است و 
با توجه به کاهش قدرت خرید مردم این یک اتفاق 

طبیعی است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مشکل اینجاست که 
برای نخود و لوبیا در کشور ستاد تنظیم بازار داریم، 
اما برای بازار مسکن چنین ستادی نداریم و با وجود 
اینکه قیمت ساخت در کشور بسیار پایین تر از قیمت 
هایی است که امروز در معامالت گفته می شوند اما 
معامالت انجام می شود و متاسفانه نظارت هم بر این 
بخش ضعیف است، بنابراین روند قیمت ها باید رو 
به کاهش برود، هرچند عده ای از بساز و بفروش ها 
نمی خواهند باور کنند که قیمت ملک پایین می آید.

از ۳۹۹ محله پایتخت در 250 محله اصال معامله  مسکن صورت نگرفته است

افت چشمگیر معامالت مسکن
در ۶0 درصد محالت تهران حتی یک قرارداد هم امضا نشده است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشــور 
با اشــاره به اینکه حقوق ماهیانه کارگران صرفاً  
می تواند ۳٠درصد نیازهای ایده آل یک خانوار 
کارگری را پوشش دهد گفت:در بهترین حالت اگر 
حقوق کارگران به موقع پرداخت شود, دریافتی 
کارگران نصف نیازشان است.حمیدرضا امام قلی 
تبار درباره وضعیت دشوار زندگی کارگران گفت: 
جامعه کارگری کشورمان به عنوان قشر عظیمی 
ازجمعیت کشور، این روزها حال و روز خوبی را 
تجربه نمی کند. سونامی های سهمگین تورمی 
چند ساله ی اخیر که بر اثر تصمیم گیری های 
غلط برخی مسئولین فاقد کارآیی دولتی و غیر 
دولتی به وقوع پیوسته است کمر اقتصاد کارگران 

و خانواده های آنان را در هم شکسته است.
 وی ادامه داد:  بررسی های میدانی نشان میدهد  
حقوق ماهیانه یــک کارگر  صرفــاً میتواند ۳٠ 
درصد نیازهای ایده آل یک خانوار را برای زندگی 
پوشش دهد و اگر با شــرایط حال حاضر یعنی 
ثابت ماندن درآمد کارگران  این نسبت افزایش 

یابد، میبایست با حذف نیازهای ایده ال زندگی 
و تغییر این شاخص به زنده ماندن این نسبت را 
به ٥٠ درصد رساند. وی افزود:بنابراین در حالت 
خوشبینانه و با فرض افســانه بودن چالش های 
موجود فضای کســب و کار و تولید ،کارفرمایان 
حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت نمایند 
وجه دریافتی فوق  با توجه به تورم میدانی نصف  

نیازشان پوشش خواهد داد.
این فعال کارگری بیان کرد: سوال اینجاست که 
کارگران  با توجه به خواب بودن مسئولین  برای 
جبران مابقی نیازهای معیشتی خود چه تدابیری 
داشته اند ؟دست و پا کردن شغل دوم و کارکردن 
تا پاسی از شب ،حذف درصد زیادی از اقالم سبد 
خوراکی هــا ، حذف تفریحات ، مســافرت ها و 
مهمانی ها، عدم تمایل بــه ازدواج فرزندان خود 
به دلیل هزینه های ســنگین، حذف نیاز هایی 
همچون خرید مســکن و لوازم خانگی و خودرو 
و فرار کردن از انجــام هزینه های درمانی خود و 

خانواده بخشی از این اقدامات است.

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 
ســتاد ملي کرونا تنها اصناف را سیبل 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 +١٠ سازمان امور مالیاتي بیمه 
و دیگر اداراتي که تحت سیطره دولت است بسیار بیشتر 
اشــاعه پیدا مي کند. علي اکبر نریماني، رئیس اتحادیه 
چلوکباب و چلوخورش تهران در ادامه بیان داشت: در 
دو سال گذشــته به طور مرتب پروتکل هاي بهداشتي 
در تمامي صنــوف تحت نظارت اتحادیــه چلوکباب و 
چلوخورش رعایت میشود و مستندات آن را میتوان از 
سازمان 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 کرد: 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 خسارتي 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 ١٥ 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 
١٥ روز هم کمتر فرصت ارائه اظهارنامه داشــتیم. 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 پروانههاي کسبي 
را باطل کرده اند؛ بنابراین دولت باید به این امر و اینکه که 

اصناف دیگر توان و رمقي ندارند توجه نماید.
نریماني در خصوص انتظار اصناف از رئیس جمهور آینده 
بیان داشت: از رئیس جمهور آینده انتظار داریم به اصناف 
بیشتر از دولتهاي پیشین توجه کند. از اصناف و این قشر 
عظیم که به فرموده امام بازوان ستبر انقالب هستند با 
وعده پذیرایي نشود. قوانین دست و پاگیر برداشته شود. 
طبق اصل ٤٤ قانون اساســي بگذارند اصناف در بخش 

خصوصي فعالیت خود را با فراغ بال انجام دهند.
وي همچنین تصریح کرد: دولت جدید شرایطي فراهم 
آورد، تا توزیع مواد اولیه در اختیار تعاونیها و اتحادیهها 
قرار گیرد و دســت دالالن را کوتاه کند. دالالن در این 
وسط سودهاي کالن مي برند و دودش به چشم اصناف 

و مصرفکننده میرود.

برای بسیاری از شما سوال می شــود که نرخ تمام شده 
تولید یک کیلو گوشت قرمز برای دامدار چقدر می شود. 
طی چند سال اخیر بارها مشــکالت مربوط به کمبود، 
گرانی و دسترسی به نهاده های دامی از سوی مرغداران و 
دامداران مطرح شد که متاسفانه مسئوالن تدبیر مناسبی 
برای رفع این بحران بکار نگرفتند و در نهایت  آثار سو اتخاذ 
تصمیمات نادرست در تولید و قیمت نهایی کاال در بازار 
کامال مشهود اســت چرا که به رغم انتقادات گسترده به 
تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به واردات کاالهای اساسی از 
جمله نهاده دامی، اما این امر صورت گرفت، درحالیکه سود 
حاصل از این موضوع به جیب دالالن و واسطه ها می رود.

سعید سلطانی کارشــناس صنعت دامپروری با اشاره به 
اینکه ٧٠ درصد هزینه های تولید محصوالت پروتئینی 
را نهاده های دامی تشــکیل می دهد، اظهار کرد: طی ٢ 
تا ۳ سال اخیر، قیمت تمام شده تولید با نرخ مصوبی که 
ستاد تنظیم بازار اعالم کرده، سنخیتی ندارد.وی افزود: 
با توجه به عدم هزینه های تولید با نرخ مصوب شیرخام و 
دام زنده و اعتراض مکرر دامداران، قیمت بصورت مسکن 
افزایش می دهند.سلطانی ادامه داد: علی رغم آنکه افزایش 
قیمت شیر اتفاق نیفتاده، اما تاثیرش را در فرآورده های 

لبنی گذاشته است.
این کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه سود ارز 
ترجیحی نهاده دامی به اسم دامدار است، بیان کرد: علی 
رغم تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به نهاده های دامی، اما 
دامداران به سبب کمبود ناگریز به تامین از بازار آزاد هستند 
که با این وجود سود اصلی به جیب دالل و واسطه می رود.

وی با تاکید بر اجرای قانون نظــام جامع دامپروری بیان 
کرد: از ســال ٨٨ به بعد بنابر ماده ٢٠ قانون نظام جامع 
دامپروری، دولت مکلف به خرید تضمینی شیر و گوشت 
است که متاسفانه قانون تنها در مواردی که هزینه از دوش 
دولت بر می دارد، اجرا می شود. به عنوان مثال صدور پروانه 
که در گذشته برای تولیدکننده رایگان بود، اما با واگذاری به 
نظام مهندسی دامداران مکلف به پرداخت هزینه هستند 
یا در نظام جامع دامپروری که قرار اســت دام ها با هزینه 
دولت هویت دار شوند، اما متاسفانه این امر مغفول مانده 

و اجرا نشده است.
سلطانی ادامه داد: بنابر قانون افزایش بهره وری که برای 
اجرا به وزارت جهاد ابالغ کردند، در ابتدای سال برای هر 
محصولی باید قیمت تضمینی مشخص شود تا تولیدکننده 

با خیال راحت بتوانند محصول را از طریق تابلوی بورس 
عرضه کنند، چنانچه قیمت فــروش کمتر از نرخ خرید 
تضمینی باشد، دولت مابه التفاوت آن را برای حمایت از 
تولیدکننده باید پرداخت کند و همواره قیمت تضمینی 
باید به گونه ای تعیین شود که عالوه بر پوشش هزینه های 

تولید، سود آن هیچ گاه از نرخ تورم کمتر نباشد.
این کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه ظرفیت 
تولید ١٤ میلیون تن شیرخام در کشور وجود دارد، بیان 
کرد: مسئوالن ذی ربط برای رفع مشکالت تولید یکبار 

برای همیشه باید قانون افزایش بهره وری را اجرا کنند.
وی در واکنش به اجرای قانون  هدفمند یارانه ها بیان کرد: 
در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود سالیانه ٩٦٠ میلیارد 
تومان به شیرخانوار و مدارس تخصیص دهند و همواره ۳٠ 
درصد از درآمد اجرای قانــون را به تولید کمک کنند که 
متاسفانه این امر صورت نگرفت. به رغم تخصیص ارز ٤٢٠٠ 
تومانی به نهاده های دامی ، حداکثر ٢٠ تا ۳٠ درصد با نرخ 
مصوب بدستشان رسیده که با این وجود آینده روشنی 

پیش روی صنعت دامپروری نیست .
 سلطانی نسبت به کشتار دام های مولد هشدار داد و گفت: 
در حال حاضر دام های مولد بدلیل عدم صرفه اقتصادی در 
حال کشتار است، در حالیکه تولید وابسته به موجود زنده 
است که برای رسیدن به نقطه مجدد ۳٠ تا ٤٠ سال زمان 
می برد که متاسفانه به دلیل بی تدبیری دولت این اتفاق در 
حال وقوع است. مدیر عامل اتحادیه دامداران در واکنش به 
قیمت ٦ هزار و ٤٠٠ تومانی خرید تضمینی شیرخام بیان 
کرد: اتحادیه دامداران با قیمت خرید تضمینی اعالمی از 
سوی وزیر جهاد مخالف است چرا که قیمت تمام شده هر 
کیلو شیرخام برای دامدار ٨ هزار و ٥٠٠ تومان است که با 
وجود خشکسالی حاکم بر کشور، نرخ ٦ هزار و ٤٠٠ تومانی 

دردی دوا نمی کند .
وی قیمت هر کیلو دام زنده را ٤٥ تا ٥٠ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: علــی رغم آنکه قیمت تمام شــده هر کیلو 
گوساله زنده ٨٠ هزار تومان اســت، اما به طور متوسط 
٥٠ هزار تومان از دامدار خریداری می شود. این در حالی 
است که هر کیلو گوشــت با نرخ ١٦٠ هزار تومان بدست 
مصرف کننده می رسد.عالی ادامه داد: در شرایط کنونی 
حداکثر ۳٠ درصد نهاده با نــرخ مصوب و ٧٠ درصد بازار 
 سیاه تامین می شود که این موضوع هزینه تولید را بشدت 

افزایش می دهد.

قیمت تمام شده هر كیلو گوشت قرمز چقدر است؟

نرخ ۱۵۰ هزار تومانی گوشت در بازار منطقی نیست

حقوق کارگران تنها ۳۰ درصد نیازهای ایده آل آنها را پوشش می دهد

ضرورت کوتاهي دست دالالن از توزیع مواد اولیه در دولت جدید
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ماندگاری بيتکوین باالی ۳۲ هزار دالر
با وجود افزایش فشار فروش، بیتکوین کانال ۳۲ هزار را حفظ کرده است. صرافی باینانس 
که فعالیت آن تحت تاثیر اتخاذ رویکرد سختگیرانه برخی کشورها قرار گرفته است، 
تصمیم دارد برای پرهیز از وقوع اتفاق مشابه و از دست رفتن بازار آمریکا، سهام صرافی 
باینانس در آمریکا را در بورس این کشور عرضه کند. مدیرعامل باینانس با بیان اینکه 
مجموعه تحت مدیریتش الزامات و قوانین مالی کشورها را رعایت کند وعده داده است 
باینانس تالش کند با کمک گرفتن از مشاوره های حقوقدانان و فعاالن مالی، انتظارات 
نهادهای ناظر را برآورده سازد.صحبت های اخیر جک دورسی- مدیر عامل توییتر- و 
ایالن ماسک- مدیرعامل تسال- در خصوص ارزهای دیجیتالی باعث ورود موج تازه ای 
از تقاضا به بازار شده است. ایالن ماسک گفته احتمال پذیرش مجدد بیتکوین به عنوان 
ابزار پرداخت برای خرید خودروهای تسال وجود دارد اما به شرطی که بیشتر انرژی الزم 
برای استخراج رمزارزها از انرژی های پاک تامین شود. ماسک همچنین گفته است تسال 
در بیتکوین و خودش در بیتکوین، اتریوم و دوج کوین سرمایه گذاری کرده اند.  شرکت 
های پرداخت بزرگ جهان در حال فراهم کردن زیرساخت های بیشتر برای خرید و 
فروش ارزهای دیجیتالی هستند. پس از آنکه شرکت مستر کارد اعالم کرد امکان معامله 
رمزارزها را تسهیل می کند، شرکت ویزاکارد در بیانیه ای مشابه اعالم کرده با تغییراتی 
که به زودی صورت خواهد گرفت، امــکان تبدیل ارزهای دیجیتالی به ارزهای فیات 
)واحدهای رسمی پول ملی کشورها( و بالعکس آسان تر از گذشته خواهد شد.  مجموع 
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۳۱۰ میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۸.۷۸ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۹ درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت  
کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد 

و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

زاكربرگ ركورددار هزینه امنيت شخصی شد
هزینه حفاظت از مدیران برجسته فناوری با وجود قرنطینه کرونا که سفرها را متوقف 
کرده، همچنان سر به فلک می کشد و مدیرعامل فیس بوک رکوددار هزینه هایی است 
که سال میالدی گذشته برای امنیت شــخصی مدیران فناوری انجام گرفت.بررسی 
هزینه های امنیتی غولهای فناوری سیلیکون ولی نشان می دهد که این شرکت ها سال 
میالدی گذشته جمعا ۴۶ میلیون دالر برای حفاظت شخصی مدیران ارشدشان هزینه 
کردند. از میان این مدیران، هزینه امنیت شخصی مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس 
بوک به تنهایی ۲۳.۴ میلیون دالر شد که در مقایسه با ۲۰.۴ میلیون دالر در سال ۲۰۱۹ 
افزایش داشت. این شرکت افزایش هزینه را به پروتکل های جدید مربوط به همه گیری 
کووید ۱۹ و حفاظت بیشتر در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نسبت داد.از 
این نظر زاکربرگ با فاصله زیادی از سایر چهره های شاخص همردیف خود قرار گرفت. 
در مقایسه، جف بزوس، موسس آمازون و پولدارترین مرد جهان تنها ۱.۶ میلیون دالر 
برای امنیت شخصی هزینه کرد. شریل سندبرگ، مدیر عملیاتی فیس بوک با هزینه ۷.۶ 
میلیون دالری در سال ۲۰۲۰ در رتبه دوم قرار گرفت و نشان داد فیس بوک تا چه حد در 
این زمینه محتاط است.نتایج این بررسی ارج و منزلت فزاینده نخبگان فناوری را نشان 
می دهد که همسو با رشد ارزش سرمایه بازار شرکتهایشان که خدمات محبوبی را در 
سراسر جهان عرضه می کنند، شناخته تر شده اند. شهرت به طور اجتناب ناپذیری توجه 
ناخواسته ای را همراه می آورد.فیس بوک که در هر زمینه ای از پوالریزه کردن گفتمان 
عمومی تا کمک به انتشار اطالعات نادرست درباره واکسن کووید، متهم شده است، حق 
دارد که در موضع دفاعی باشد. این شرکت پیشتر در اظهارنامه به کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار آمریکا اعالم کرده بود که نام زاکربرگ با احساسات منفی که پیرامونش 
قرار دارد، مترادف شده است. فیس بوک در آوریل اعالم کرده بود که در ارزیابی ساالنه 
اش تهدیدهایی را علیه آقای زاکربرگ شناسایی کرده است. سایر مدیران فناوری هم 
برای شــهرت غیرمعمول خود تاوان داده اند. در سال ۲۰۲۰ فاش شد که تلفن جف 
بزوس دو ســال پیش از طریق واتس اپ و احتماال توسط محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی هک شده است.بر اساس گزارش انگجت، فهرست هزینه های امنیت 
شخصی شامل یازده نفر است. ســاندار پیچای، مدیرعامل گوگل با ۵.۴ میلیون دالر 
هزینه در رتبه سوم قرار دارد. پس از آن جان زیمر، هم موسس و رئیس شرکت لیفت 
با ۲.۶ میلیون دالر، لری الیسون، مدیرعامل شرکت اوراکل با ۱.۷۱ میلیون دالر، ایوان 
اشپیگل، مدیرعامل اسنپ با ۱.۶۷ میلیون دالر، جف بزوس و مارک بنیوف، مدیرعامل 
سلزفورس با ۱.۳۱ میلیون دالر، دارا خسروشــاهی، مدیرعامل اوبر با ۸۴۹ هزار دالر، 
لوگان گرین، مدیرعامل لیفت با ۵۹۹ هزار دالر و تیم کوک، مدیرعامل اپل با ۴۷۰ هزار 

دالر قرار می گیرند.

نحوه حمایــت از دانش بنيان ها بــرای حضور در 
نمایشگاه های خارجی

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های 
خارجی به پیشنهاد خودشان و به طور بالعوض از سوی این صندوق حمایت می شوند.

دکتر سیاوش ملکی فر در خصوص یکی از بسته های صادراتی شرکتهای دانش بنیان به 
خبرنگار مهر گفت: شرکت ها می توانند برای حضور مستقل در هر نمایشگاه خارجی معتبر، 
تا ۹۰ درصد هزینه اجاره، ساخت غرفه، سفر و اسکان را تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان در 
سال، به طور بالعوض از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کنند.وی با بیان اینکه با توجه 
به نیاز شرکت های دانش بنیان، تاکنون بیش از ۱۴۰ نمایشگاه زیر چتر حمایتی صندوق 
قرار گرفته است، ادامه داد: تا پیش از آذر ۹۷ حضور شرکت ها حداکثر در ۲۰ نمایشگاه 
خارجی و آن هم عمدتاً در قالب پاویون مورد حمایت صندوق قرار می گرفت اما با رویکرد 
جدید، نمایشگاه های تحت حمایت متناسب با نیاز و اعالم شرکت های دانش بنیان به 
طور چشم گیری افزایش یافته است.ملکی فر با تأکید بر اینکه متأسفانه فهرستی جامع 
از نمایشــگاه های معتبر خارجی وجود ندارد، گفت: شرکت های دانش بنیان می توانند 
نمایشگاه های معتبر خارجی در بازارهای هدف خود را به صندوق معرفی کنند تا به فهرست 
تحت حمایت صندوق اضافه شود.معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه 
نمایشــگاه های خارجی تحت حمایت صندوق محدودیت جغرافیایی ندارد، گفت: این 
نمایشگاه ها می تواند در اروپا، آسیا، آفریقا و بازارهای هدف متنوع شرکت های دانش بنیان 
و در هر یک از حوزه های تخصصی صنعت و فناوری باشند.وی با بیان اینکه شرکت های 
دانش بنیان توانمند صادراتی می توانند با حمایت صندوق در این نمایشگاه ها حضور یابند، 
بیان کرد: از شرکت های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه و کشوری حمایت می کنیم 
که محصول مرتبط با آن نمایشگاه و قابل فروش در آن کشور را به تولید رسانده باشند.وی 
با بیان اینکه در حوزه نمایشگاه های خارجی به دو صورت از شرکت ها حمایت می کنیم، 
گفت: برپایی پاویون شرکت های دانش بنیان و حمایت از شرکت ها برای حضور مستقل 
در نمایشگاه های منتخب خودشان، هر دو از سوی صندوق به صورت بالعوض حمایت 
می شود.به گفته معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، ما با پرچم جمهوری اسالمی 
ایران تاکنون در ۱۵ نمایشگاه خارجی پاویون دانش بنیان را با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت 
دانش بنیان برپا کرده ایم و این پاویون ها نقش مهمی در توســعه صادرات شرکت های 
دانش بنیان داشته است.وی با اشاره به نمایشگاه ها و کشورهایی که این پاویون ها در آن ها 
برپا شده است، گفت: این پاویون ها در نمایشگاه های معتبر حوزه های مختلف فناوری از 
جمله فناوری اطالعات و ارتباطات، سالمت، حمل ونقل، ساختمان و انرژی در کشورهای 
آذربایجان، پاکستان، ترکیه، آلمان، چین، هلند، افغانستان، امارات، ارمنستان و سوریه برپا 
شده است.معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: تصویری که اغلب مردم 
دنیا از ایران در ذهن دارند، تصویر یک اقتصاد دانش بنیان نیست، بلکه هنوز کشور ما را 
عمدتاً با محصوالت خام و فرآورده های نفتی می شناسند. از این رو الزم است شرکت های 
دانش بنیان در همه حوزه های تخصصی و در کشورهای هدف به خوبی دیده شوند و یکی 

از اهداف برپایی پاویون ها تغییر همین تصویر بیرونی است.

اخبار

آغاز نمایش جزئیات نتایج در موتور جست وجوی گوگل
شرکت گوگل به کاربران موتور جست و جوی خود اطالعات بیشتری را درباره نتایج جست و جویی که نمایش داده می شوند، فراهم می کند.گوگل اعالم کرد کاربران موتور جست و جوی گوگل اکنون می توانند روی 
جزئیاتی مانند چگونگی تطبیق نتایج جست وجو با واژه های مورد جست وجو کلیک کنند تا درباره مناسب بودن اطالعات نمایش داده شده تصمیم بگیرند. گوگل این تغییرات را صورت می دهد تا به کاربران اطالعات 

بیشتری درباره نتایجی که در موتور جست و جوی گوگل ظاهر می شود، فراهم کند.بر اساس گزارش رویترز، این شرکت اوایل امسال پنلهایی را معرفی کرد که به کاربران منبع اطالعاتی که مشاهده می کنند را نشان 
می دهند. پنلهای "درباره این جست و جو" توضیحی درباره وب سایت مرتبط را فراهم می کند که ممکن است مربوط به منابع اطالعات سایت یا اطالعات دیگر مربوط به وب سایت باشد. 

مدیرکل دفتر پیشــگیری 
ســتاد مبــارزه بــا قاچاق 
کاال و ارز گفــت: تمامــی 
کسب کارهای اینترنتی باید 
در یک چارچوب مشــخص 
فعالیت کننــد و فضای مجــازی مســتقل از فضای 

کسب وکار داخلی کشور نیست.
امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشــگیری ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه صاحبان تمامی 
کسب وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از 
تصویب قانون تجارت الکترونیک در ســال ۸۲، نماد 
اعتماد الکترونیــک دریافت می کردنــد، گفت: این 
فعالیت ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
رصد شــده و تمام مســئولیت آن نیز بر عهده وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در چند ســال گذشــته 
کســب وکارهای فضــای مجــازی عمومــاً از طریق 
شــرکت های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ 
پرداخت یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت 
کرده اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم 
هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از 
کســب وکارهابدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، 
دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی 
اطمینان برای مشــتریان ایجاد می کند که متأسفانه 

بعضاً منجر به کاله برداری هم شده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی 
در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت این ماد و 
همچنین دریافت درگاه های پرداخت، سازوکار مناسبی 

نداشــت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد 
تا کسب وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، 

دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا این ماد باشند.
پرهام فر ادامه داد: در گام های بعــدی و در آینده، اگر 
کسب وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید 
از اتحادیه کســب وکارهای مجازی نیز مجوز الزم را 
کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جزشفافیت و 
بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان 

نخواهد بود.
وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید 
اینترنتی معتبر اظهار داشــت: مردم بــرای خرید از 
سایت های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت 
مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک )این ماد( و پروانه 

صنفی باشد.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
با اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات رسانی 
هرچه بهتر کســب وکارهای اینترنتی افزود: در حال 
حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش نامی، 
حجم شــکایات و دیگر معیارها در حــال رتبه بندی 
هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه 

اول درج کند.
وی با بیان اینکه هر کسب وکار فعال در شبکه اینترنتی 
کشــور باید دارای هویتی به نام این ماد باشد، افزود: 
تبعات خرید از شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، 
تلگرام و دیگر شــبکه ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت 
دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ 
اما با این وجود در تالش هســتیم تا با انجام اقدامات 
الزم، شناسایی سایت های معتبر و رسمی برای مردم 

آسان تر شود.
پرهام فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب وکارهای فاقد 
مجوز را غیرقابل پذیرش دانســت و افزود: درگاه های 
پرداخت، پرداخت یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار 

یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، 
قرار می گیرند و نمی تــوان پذیرفت فعالیتی که مورد 
تأیید نهاد حاکمیتی نیســت، امکان دریافت وجه را 
داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط 
شدن ارائه درگاه پرداخت کســب به دریافت این ماد 
توســط کســب وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از 
سایت های قمار، شــرط بندی و کاله برداری را کاهش 

خواهد یافت.
مدیرکل دفتر پیشگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در پایــان گفت: ایــن اقدامات، ابتدای مســیر 
ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی 
کســب کارهای اینترنتی بایــد در چارچوب اطالعیه 
اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مســتقل از فضای 

کسب وکار داخلی کشور نیست.
گفتنی اســت پس از تصمیــم اخیر مرکز توســعه 
تجارت الکترونیک مبنــی بر الزام دریافــت این ماد 
بــرای کســب وکارهای اینترنتی جهت اســتفاده از 

پرداخت یارها، بســیاری از کســب وکارهای انالین، 
خصوصاً اســتارت آپ های نوپا، کسب وکارهای خرد و 

خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
مرکــز توســعه تجــارت الکترونیک نیز بــه جهت 
تشــریح اهداف این تصمیم برای فعــاالن اقتصادی، 
کســب وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی 
مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطالعیه ای 

را در روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه منتشر کرد.
در این اطالعیه آمده است: »دریافت این ماد ظرف چند 
ساعت برای تمامی کسب وکارهای قانونمند امکان پذیر 
است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای این ماد در سال 
گذشته اســت. بنابراین انتظار می رود پرداختیارها با 
تمکین به قوانین و مقررات جاری کشــور، با پرهیز از 
ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، 
از ادامه نابســامانی، تضییع حقوق مصــرف کننده و 
اختالل در فضای رقابت و محیط کســب و کار کشور 

جلوگیری نمایند.«

فروش اینترنتی بدون اینماد و پروانه صنفی ممنوع است

آغاز راه ساماندهی کسب وکارهای مجازی
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

مدت هاست شــاهد انتشــار گزارش ها درباره نسل 
جدید ایرپاد اپل هســتیم و حاال طبــق جدیدترین 
گزارش، باید منتظر معرفی ایرپاد ۳ در مراسم رونمایی 
از گوشی های ســری آیفون ۱۳ باشیم.گزارش ها در 
گذشته از شــروع تولید انبوه این ایرپاد جدید در ماه 
آگوســت یعنی ماه آینده میالدی خبر داده بودند، 
بنابراین گزارش جدیــد »دیجی تایمز« چندان دور 
از انتظار نیست. طبق گزارش اخیر، قطعات موردنیاز 
برای تولید ایرپاد ۳ هم اکنون در حجم کم ارســال 
شــده اند و تولید آن در فصل ســوم و چهارم ۲۰۲۱ 

افزایش می یابد.نسل ســوم ایرپاد اولین بروزرسانی 
این ایرباد بی سیم از مارس ۲۰۱۹ به حساب می آید. 
اپل در نسل دوم ایرپاد قابلیت هایی مانند پشتیبانی 
از شارژ بی ســیم و فرمان صوتی Hey Siri را اضافه 
کرد و همچنین کیفیت صوتی آن را هم افزایش داد. 
در نسل سوم انتظار می رود تغییرات گسترده تر باشند 
و با طراحی جدیدی مشــابه ایرپاد پرو روبه رو شویم.

تا به امروز چندین تصویر منتســب بــه این هدفون 

بی سیم منتشر شده که از ساقه های کوتاه تر آن خبر 
می دهند. عالوه بر این، قاب این ایرپاد جدید هم ابعاد 
بزرگتری دارد و از طراحی مشابه قاب ایرپاد پرو بهره 
می برد.مراســم اپل برای رونمایی از سری آیفون ۱۳ 
احتماال مانند گذشته و نه ســال ۲۰۲۰ در سپتامبر 
برگزار خواهد شــد. کوپرتینویی ها بــه علت بحران 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا در جهان مجبور شدند 
سری آیفون ۱۲ را در اکتبر ۲۰۲۰ و دیرتر از همیشه 

معرفی کنند.ایرپادهای اپل محبوبیت بسیار باالیی در 
بازار دارند و منطقی اســت که اپل نسل جدید آن ها 
را همزمان با آیفون های جدید معرفی کند. احتماال 
ایرپاد ۳ با ســری آیفون ۱۳ وارد بازار می شــود که 
می تواند تاثیر مثبتی روی فروش این ایرباد بی سیم 
داشته باشد.ایرپاد ۳ تنها هدفون بی سیم جدید اپل در 
بازار نخواهد بود چرا که کوپرتینویی ها روی ایرپاد پرو 
۲ هم کار می کنند که البته انتظار می رود سال ۲۰۲۲ 
از راه برســد. ایرپاد پرو ۲ احتماال از طراحی مشابه با 

ایرباد بی سیم جدید استودیو بادز بیتس بهره می برد.

مدیرحقوقی اســنپ اعالم کرده  رای دیوان عدالت 
اداری در این ســامانه اجرایی شــده و آنها در حال 
حاضر عوارض شــهرداری را از برخی مسافرین اخذ 
نمی کنند. او تاکیــد دارد که طبق این رای، موضوع 
عدم دریافت عوارض شــهرداری به غیر کالنشهرها 
مرتبط است و هنوز در کالنشــهرها نمی توان این 
عوارض را دریافت نکرد.»محمــد رحمانی« اذعان 
دارد که هیچ یک از ســامانه های هوشمند حمل و 
نقل درخواست لغو عوارض را از شهرداری نداشتند 
و این موضوع توســط برخی افراد حقیقی مطرح و 
پیگیری شده است. او تاکید کرده که وزارت صمت 
در این مورد به طور خاص به دفاعیات پرداخته است. 
صحبت های رحمانی به پلتفرم مردم نما برمی گردد 
که این ماجرا را پیگیری کــرده و چندی پیش خبر 
محقق شدن این مطالبه را منتشر کرد. »محمدرضا 
علی پور« مدیرعامل این پلتفــرم به دیجیاتو دلیل 
ورودشان به این ماجرای حقوقی را اینطور گفته بود 
که تاکســی های اینترنتی حاضر نمی شدند ریسک 
مواجهه با شهرداری را بپذیرند و به همین دلیل مردم 
نما این موضوع را با کمترین هزینه پیگیری کرد.مدیر 
حقوقی اســنپ می گوید مصوبه  اخیر دیوان عدالت 

اداری، مبنی بر حذف هزینه ی خدمات شــهری، به 
غیر کالن شهرها مربوط است. در همین راستا، اسنپ 
از زمان ابالغ این مصوبه، دریافت هزینه ی خدمات 
شهری را در سفرهای این شهرها متوقف کرده است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا حذف هزینه خدمات 
شهری در کالن شهرها هم اعمال می شود؟ می گوید 
که این یک موضوع حقوقی اســت و دیوان عدالت 
اداری رای به ابطال بند مربوط بــه هزینه خدمات 
شهری شهرداری داده؛ اما در حکم قید شده که ابطال 
مربوط به قرارداد غیر کالن شهرهاست. او باور دارد که 
حذف این مورد در تمامی سفرها می تواند به رضایت 
مسافرین تاثیر بگذارد: »ارتباط تاکسی های اینترنتی 
و شــهرداری ها تنها منوط به این هزینه نیست و در 
حوزه های مربوط به مســائل شهری با شهرداری ها 
در ارتباط و تعامل کامل هســتیم. امیدواریم حذف 
این هزینه موجب ایجاد زمینه های جدید در جهت 
تفاهم و تعامل بهتر با شهرداری ها شود.«در تصویر 
منتشر شده رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
نیز عبارت »غیر کالنشــهرها« دیده می شــود اما 
در اینجا این ســوال به وجود می آید که آیا دریافت 
عوارض اساسا از ابتدای امر در کالنشهرها باید صورت 

می پذیرفته یا خیر.
پلتفرم مردم نما که این موضوع حقوقی را پیگیری 
کرده بود در گفتگوی خود با دیجیاتو تاکید کرده بود 
که امکان بازگشت مبالغی که تا امروز دریافت شده 
وجود دارد و مدیر حقوقی اســنپ نیز در این مورد 
می گوید: »تصمیم گیــری در این خصوص در زمره  
اختیارات نهادهای ذی صالح است و بدون شک هر 
تصمیمی که به ما ابالغ شــود در اسرع وقت اجرایی 
خواهیم کرد. الزم به ذکر اســت کــه تمامی مبالغ 
دریافت شده عینا به حســاب شهرداری ها پرداخت 
شده اســت.« البته ناگفته نماند باید خود اسنپ یا 
سایر تاکسی های اینترنتی خواســتار این موضوع 
بشوند تا نهادهای ذی صالح به آن ماجرا ورود کنند 
و آنطور که مدیرعامل پلتفــرم مردم نما به دیجیاتو 
گفته بود مذاکــرات با تاکســی های اینترنتی آغاز 
شده تا این مطالبه گری صورت پذیرد.هفته گذشته 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه 
دریافت عوارض از تاکسی های اینترنتی، اعالم کرد 
که طبق این رأی دیگر شــهرداری مجاز به دریافت 
عوارض از این تاکسی ها نخواهد بود.اختالف بر سر 
موضوع پرداخت عوارض شــهرداری یکی از مسائل 

مهمی بود که در چند ســال اخیر توافق شهرداری 
با تاکســی های اینترنتی را به تاخیــر می انداخت و 
پرداخت عوارض به شــهرداری هیچ مبنای قانونی 
ندارد و تاکیــد کرده بودند که چنیــن قراردادی را 
امضا نمی کنند اما در نهایت شــهرداری با آنها این 
قرارداد را پس از کش و قوس های فراوان امضا کرد. 
در نهایت با سازش طرفین، این عوارض ۱.۵ )تا ۲( 
درصد تعیین شد. دریافت عوارض استفاده از اسنپ، 
تپسی یا سایر تاکســی های اینترنتی، از ۱۷ دی ماه 
سال ۱۳۹۸ آغاز شده است که یک حساب و کتاب 
کوچک نشان می دهد که طی این سال ها درآمدی 
چند ده میلیارد تومانی برای شــهرداری به ارمغان 
آورده است.حال باید دید با رای دیوان عدالت اداری 
موضوع عوارض شهرداری چطور پیش خواهد رفت. 
در رأی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری آمده 
که الزام شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند 
مسافر به پرداخت ۲ درصد کرایه دریافتی از هر سفر 
به شهرداری، فاقد مبنای قانونی است. از سوی دیگر 
شهرداری نیز در ازای دریافت این مبلغ خدمتی به 
شرکت ها ارائه نمی کند. از این رو این بند قانون باطل 

شده است.

از زمان راه اندازی نخستین ســایت ۵G در ایران 
یک سال می گذرد و در این مدت ۱۰ سایت نسل 
پنجم اینترنت راه اندازی شــده است که برخی از 
آنها قابلیت استفاده توسط عموم مشترکان را نیز 
دارند و کسانی که گوشی های ۵G داشته باشند، 
می توانند از امکان اتصال به اینترنت نســل پنج 

بهره مند شوند.
پس از اینکه در سال های گذشته با ورود نسل سوم 
و چهارم تلفن همراه در دنیــا مواجه بودیم، چند 
سالی است که صحبت از ۵G یا همان نسل پنجم 
تلفن همراه مطرح می شود. کاهش تأخیر، ظرفیت 
باالی دسترسی، قابلیت اطمینان بسیار باال، ارتقا 
ارتباطات موبایل پهن باند و قابلیت اتصال و ارتباط 
اشیا در سطح بسیار وسیع ازجمله ویژگی های نسل 
پنج ارتباطی است که این فناوری نوین ارتباطی را 
به عنوان یک فناوری تحول ساز که سایر جنبه های 

فناوری را نیز متحول می کند مطرح کرده است.
محمدجــواد آذری جهرمی -وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات- ســال  ۱۳۹۸ درباره اینترنت 
نســل پنج  گفته بود مقدمات پیاده سازی ۵G در 
ایران انجام شده اســت و از اجرایی کردن اولین 

نسخه ۵G و ارائه خدمات اینترنت نسل ۵ به عنوان 
یک مطالبه جدی و نیازمندی کســب وکارها در 
کشــور خبر داده بود. بدین ترتیب یکم مردادماه 
سال ۱۳۹۹،  نخستین سایت ۵G ایران، با همکاری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و ایرانسل، در 
محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، واقع 

در خیابان کارگر شمالی تهران راه اندازی شد.
پس از راه اندازی دومین ســایت ۵G در امیرآباد 
تهران نیز، سومین سایت ۵G ایرانسل که برخالف 
دو ســایت داخل ســاختماِن )Indoor( قبلی، 
 )Outdoor( نخستین سایت خارج از ساختمان
نسل پنج ایرانسل اســت، ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹، در 
محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه 
تربیت مدرس راه اندازی شد و امکان استفاده عموم 
مشترکان ایرانسل، به وسیلۀ گوشی های موجود 
در بازار ایران با قابلیت پشتیبانی از ۵G و به عالوه، 
استفاده دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه از 
 ۵G آخرین نسل فناوری تلفن همراه، در آزمایشگاه

این دانشگاه را فراهم کرد.

پس از راه اندازی ســه سایت نســل پنجم برای 
 ۵G مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، چهارمین سایت
ایرانسل و نخستین سایت نسل پنجم این اپراتور 
برای استفاده عموم مردم در بوستان آب و آتش، 
۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ راه اندازی شد. پنجمین سایت 
۵G ایران و ایرانسل نیز سوم اسفند ماه، در شیراز 
در محل ارگ کریمخانی و با هدف توســعه شهر 
هوشمند در این کالنشــهر افتتاح شد. ششمین 
سایت ۵G ایرانسل نیز درجزیره کیش راه اندازی 
شد.در راستای راه اندازی سایت های ۵G در ایران، 
همراه اول نیز از اجرای تجاری سازی و راه اندازی 
۵G این اپراتور خبر داد. بدین ترتیب چهارم اسفند 
ماه ۱۳۹۹،  حرم مطهر رضوی و همچنین کارخانه 
نوآوری مشهد، تحت پوشــش تلفن همراه نسل 
پنجم و اینترنت پرســرعت ۵G همــراه اول قرار 
گرفت تا مشترکین همراه اول در مشهد نیز از این 

فناوری برخوردار شوند.
پس  از رونمایی از دو ســایت ۵G همــراه اول در 
مشهد، سومین سایت این اپراتور نیز دهم اسفند 

ماه در تهران رونمایی شد. در این مراسم، سرعت 
۳.۶۶ گیگابیت برثانیه در حضور کارشناســان  و 
 ۵G اصحاب رســانه ثبت شــد. چهارمین سایت
همراه اول نیز ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، در مجموعه 
 ۵G باغ کتاب تهران راه اندازی شد. افتتاح سایت

استان قم هم ۲۷ اسفندماه انجام شد.
همچنین فرایند تجاری سازی ۵G FWA شرکت 
ارتباطات مبین نت و ارائه ۵G برای مشــترکان 
خانگی و سازمانی، ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹ آغاز شد 
تا به گفته وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات، به 
دلیل کم کاری ها در توســعه اینترنت خانگی، به 
جای توسعه VDSL، به سمت اینترنت خانگی 
۵G برویم.به گفته رئیس پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات، هنوز زمان زیادی از پیاده سازی 
نسل چهارم ارتباطات نگذشته است، با وجود این، 
نه تنها در ایران بلکه در کل جهان چشــم اندازی 
چندساله برای فراگیر شدن ۵G وجود دارد. بعضاً 
گفته می شود که بسیاری از کشورهای جهان سال 
۲۰۲۵ را برای پیاده سازی کامل ۵G هدف گذاری 
کرده اند؛ یعنی چیزی حدود چهار تا پنج ســال 

آینده.

ایرپاد ۳ احتماال همزمان با آیفون ۱۳ معرفی خواهد شد

اسنپ: 

طبق رای دیوان عدالت اداری، عوارض شهرداری در غیرکالنشهرها دریافت نمی شود

اینترنت 5G در ایران یک ساله شد


