
نتایج یــک بررســی نشــان داد تنها پنــج درصد از 
نیروگاه های جهان عامل حدود ســه چهارم انتشــار 
آالیندگی کربن مربوط به تولید برق هستند.به گزارش 
ایسنا، همه این  نیروگاه های آالینده زغال سوز هستند.

گروهی از محققان دانشگاه کلرادو بولدر به سرپرستی 
دان گرانت، استاد جامعه شناسی و از اعضای موسسه 
انــرژی تجدیدپذیر و پایدار دانشــگاه کلــرادو بولدر 
به بررســی میزان آالیندگی ۲۹ هــزار و ۷۸ نیروگاه 
سوخت فسیلی از ۲۲۱ کشور پرداخته و آلوده کننده 
های بزرگ را شناسایی کردند.بدون هیچ تعجبی اکثر  
نیروگاه هایی که بیشترین میزان آالیندگی را داشتند 
، نیروگاه های زغال سوز بودند که از نظر میزان نیرویی 

که تولید می کنند، به شکل ناکارآمدی فعالیت دارند.
طبق این تحقیقات که در فصلنامــه "اینوایرونمنت 
ریسرچ لترز" منتشــر شــد، بزرگترین  نیروگاه های 
آالینده در لهســتان، هند، کره جنوبی، تایوان، چین، 
آلمان و ژاپن هستند. کره جنوبی ســه نیروگاه زغال 
ســوز در میان ۱۰ نیروگاه رکــورددار آالیندگی باال 
در جهان دارد. هند دو نیروگاه و کشــورهای دیگری 
که از آنها نامبرده شــد، هر کدام یک نیــروگاه دارند.
به گفته نویســندگان این تحقیقات، شدت آالیندگی 
۱۰ نیروگاهی که بدترین میزان انتشــار آالیندگی را 
داشتند از  نیروگاه هایی که در سال ۲۰۱۸ از سوختهای 
فسیلی دیگر در همان کشور استفاده می کردند، باالتر 

بود و بیــن ۲۸.۲ تا ۷۵.۶ درصد آلودگی بیشــتری از  
نیروگاه های دیگر داشــتند. این آمار نشــان می دهد 
که نیروگاه های مذکور در سوزاندن زغال سنگ بسیار 
ناکارآمد عمل کرده اند. این که چرا چنین نیروگاه های 
ناکارآمدی با ظرفیت باال بکار گرفته شده اند، موضوع 
تحقیقات بعــدی خواهد بود.بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، در این تحقیقات تاثیر کاهش میزان آالیندگی 
جهانی مربــوط تولید برق در صــورت کاهش میزان 
آالیندگی بزرگترین رکوردداران در این زمینه، مورد 
بررسی قرار گرفته است. اگر این پنج درصد نیروگاه به 
جای زغال سنگ از گاز طبیعی استفاده کنند، میزان 

آلودگی جهانی ۲۹.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. 

بدهی خارجی ایران در پایان خرداد امســال با کاهش 
نسبت به سال گذشــته،  به رقم هشت میلیارد و ۷۴۴ 

میلیون دالر رسیده است.
به گزارش ایسنا، گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده 
آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ســال جاری نشان 
می دهد که میزان بدهی های خارجی کشور در پایان 
خرداد نسبت به پایان سال گذشــته با کاهش همراه 
شــده و به رقم هشــت میلیارد و ۷۴۴  میلیون دالر 

رسیده است.
میزان بدهی های کوتاه مدت کشــور دو میلیارد و ۱۱ 
میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز شــش 

میلیارد و ۷۳۳ میلیون دالر اعالم شده است.

از ســوی دیگر، معادل یورویی بدهــی خارجی ایران 
معادل هفت میلیــارد و ۳۷۰ میلیون یورو اســت که 
پنج میلیارد و ۶۷۵ میلیون یــورو از این میزان، حجم 
بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و 

۶۹۵ میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.
ایــن در حالی اســت کــه میــزان بدهــی خارجی 
کشور در پایان اســفند گذشــته معادل ۹ میلیارد و 
۱۴۲ میلیون دالر بــوده و میزان بدهی هــای کوتاه 
مدت کشــور حدود ۱.۹ میلیــارد دالر و بدهی های 
 بلنــد مــدت ایــران نیــز ۷.۱ میلیــارد دالر اعالم 

شده است. 
گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد 

شده در نتیجه گشــایش اعتبار اســنادی تسهیالت 
دریافتی از بانک جهانی و ســایر سازمان ها و نهادهای 
بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق 
فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی 

را در بر می گیرد.
البته این شاخص نسبت به پایان خرداد سال گذشته با 
۸۹ میلیون دالر افزایش مواجه شده است، زیرا در آن 
زمان بدهی های خارجی ایران هشــت میلیارد و ۶۵۵ 
میلیون دالر بوده که هفت میلیارد و ۱۶۳ میلیون دالر 
آن بدهی های میان مــدت و بلندمدت و یک میلیارد و 
۴۹۲ میلیون دالر از این میزان بدهی های کوتاه مدت 

بوده است.

ایرانی ها بیشترین زمان خود را صرف فعالیت های مربوط 
به رســیدگی و مراقبت از خود می کنند، ولی بعد آن نحوه 
گذران وقت بین زنان و مردان متفاوت اســت.به گزارش 
ایسنا، تحقیقات مربوط به گذران وقت از جمله موضوعاتی 
است که در سال های اخیر مورد توجه برنامه ریزان و محققان 
مطالعات اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته و بر این اساس 
مرکز آمار ایران به عنوان متولی آمار کشــور طراحی طرح 
گذران وقت را در دستور کار خود قرار داده است.جامعه تحت 
پوشش این تحقیقات که افراد ۱۵ ساله و بیشتر است عضو 
خانوارهای معمولی ساکن یا گروهی در نقاط شهری کشور 
هستند و اعضای خانوارهای معمولی غیرساکن، روستایی و 
اعضای خانوارهای موسسه ای را پوشش نمی دهد.دریافت 
توضیحات بیشتر و جزئیات در رابطه با طرح گذران وقت 
به ویژه در گروه های سنی جوانان و سالمندان که در دستور 
مرکز آمار ایران قرار دارد، با تشریح و ارائه گزارشی  از سوی 
صمد احسانی – کارشناس آمارهای اجتماعی مرکز آمار 
ایران – که تخصص او دکترای جامعه شناســی سیاسی 
است به ایسنا همراه بود.بنابر گفته وی، امروزه از داده های 
طرح گذران وقت برای فهم الگو، استاندارد، سبک و کیفیت 
زندگی، کارها و فعالیت های خانه داری، کارهای داوطلبانه، 
فعالیت های ورزشی، مشــارکت اجتماعی، برنامه ریزی 
شــهری، فعالیت های اوقات فراغت و موضوعات توســعه 
استفاده می شود و الگوی گذران وقت بر اساس چرخه زندگی 
انسان ها تغییر می کند، از این رو شناخت الگوی گذران وقت 
در دوره های مختلف زندگی مانند جوانی و سالمندی دارای 
اهمیت است.طبق توضیح احسانی، مرکز آمار ایران بنابر 
وظیفه قانونی خود تهیه و طراحی طرح گذران وقت را در سه 
دوره زمانی ۸۸- ۱۳۸۷، ۹۴-۱۳۹۳ و ۹۹-۱۳۹۸ باهدف 
دستیابی به شیوه گذران وقت افراد جامعه، شناخت نوع و 
مدت زمان فعالیت های انجام شده توسط آنها، در مناطق 
شهری کشور به اجرا در آورده اســت.به گفته وی، در این 
طرح برای طبقه بندی فعالیت هــای گذران وقت از طبقه  
بندی بین المللی ICATUS-۲۰۱۶ استفاده شده است.

اما در ادامه این کارشــناس آمارهای اجتماعی مرکز آمار 
ایران نتایج جست وجوهای صورت گرفته و آمارگیری طرح 

گذران وقت طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ را ارائه کرد و در 
این رابطه گفت که در این آمارگیری، جمع  آوری اطالعات 
پرسشنامه خانواری توسط مأمور آمارگیر به صورت حضوری 
و اطالعات پرسشنامه فردی توسط افراد خانوار به روش خود 

تکمیلی انجام شده است. 
 

بیشترینزمان،صرفچهکاریمیشود؟
بر اساس این گزارش، متوسط بیشــترین زمان صرف شده 
در طول روز به گروه فعالیت »رســیدگی و خود مراقبتی«از 
جمله خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت های بهداشتی – 
پزشکی، سفر مرتبط با فعالیت های رسیدگی و خود مراقبتی  
با ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه اختصاص دارد.بعد از آن »فرهنگ، 
فراغت، رســانه های گروهی، تمرین های ورزشی«شــامل 
بازدید از رویدادهای/مکان های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، 
سرگرمی ها، شرکت در ورزش ها، استفاده از رسانه های گروهی، 
مطالعه در اوقات فراغت، تماشــای تلویزیون، گوش دادن به 
رادیو، ســفر مرتبط با فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی و 

تمرین های ورزشی و... با چهار ساعت و ۱۹ دقیقه قرار دارد.

ایرانیهاچقدرزمانصرفکارمیکنند؟
همچنین »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد«شامل 
اشــتغال در شــرکت ها، نهادهای دولتی و موسســات 
غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه های اقتصادی خانگی تولید 
کاالها، اشــتغال در خانوارها و بنگاه های اقتصادی خانگی 
ارائه خدمــات، فعالیت های فرعی و وقفه هــای مرتبط با 
شغل، جست وجوی شــغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد 
مرتبط با شــغل و …با دو ســاعت و ۴۶ دقیقه می باشد 
 که این مدت زمــان برای مــردان حدود چهار ســاعت

 و ۵۹ دقیقه است.

حدود۳ساعتبرایکارهایخانگیبدونمزد
گزارش احسانی نشان می دهد که »خدمات خانگی بدون 
مزد برای اعضای خانوار و خانواده«شامل تهیه و آماده کردن 
غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن بــرای اعضای خانوار، 
نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و ... دو ساعت و ۵۱ 

دقیقه از خانوارها وقت می گیرد.

۱.۵ساعتیهمبرایمعاشرت
»معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی« 
شامل صحبت  کردن، شــرکت در رویدادهای اجتماعی/ 
فرهنگی جامعه، نقش داشتن در مسئولیت های مربوط به 
شهروندی، آداب و رسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و ... 

نیز  با یک ساعت و ۳۶ دقیقه بوده است.

کاربدونمزدولیداوطلبانهفقط۲دقیقه
همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به 
»کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون 

مزد« با دو دقیقه است.

مردانبیشــترینوقتراصــرفچهکاری
میکنند؟

 نتایج این بررسی نشان می دهد که در بین مردان، بعد از فعالیت 
»رسیدگی و خود مراقبتی«، متوســط بیشترین زمان صرف 
شده در شــبانه روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت »اشتغال 
و فعالیت های مرتبط برای مزد« با چهار ســاعت و ۵۹ دقیقه، 
»فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی« با 
چهار ساعت و ۳۵ دقیقه و »معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی 

و آداب  و رسوم دینی« با یک ساعت و ۲۷ دقیقه بوده است.

سهاولویتزناندرگذرانوقت
 در بین زنان نیز، متوسط بیشــترین زمان صرف شده بعد از 
رسیدگی و خود مراقبتی، مربوط به گروه فعالیت »خدمات 
خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« با چهار ساعت 
و ۴۶ دقیقه و »فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های 
ورزشی« با چهار ساعت و سه دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.
آن طور که این کارشناس مرکز آمار می گوید: مقایسه الگوی 
گذران وقت بین مردان و زنان نشان می دهد که زنان نسبت به 
مردان در یک شبانه روز سه ساعت و ۵۳ دقیقه وقت بیشتری به 
خدمات خانگی بدون مزد و بیش از چهار  ساعت زمان کمتری 
به اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص می دهند.

یک فعال حوزه کار می گوید: امروز اگر کسی بخواهد مسیر 
کارآفرینی را دنبال کند بروکراسی های دست و پا گیر اداری 
مانع ادامه راهش می شوند و چندین ماه برای گرفتن مجوز 
باید دوندگی کند اما در نهایت تصمیم می گیرد که پول و 
سرمایه اش را در بانک بگذارد تا با بهره آن به راحتی زندگی 
کند.ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، عدم ثبات اقتصادی 
و نابسامانی بازار را در معیشــت خانوارهای کارگری موثر 
خواند و گفت: از مدتها قبل پیش بینی کرده بودیم که اگر از 
وضعیتی که به لحاظ تحریم ها و گرانی ها در چند ماه گذشته 
تجربه کردیم خارج نشویم به تدریج وارد رکود خواهیم شد 
و این مسأله موجب کاهش قدرت معیشت خانوارها شده و 
بر بخشهای تولیدی اثر خواهد گذاشت.وی ادامه داد: زمانی 

بود که هیچکدام از تولیدکنندگان کشور تبلیغ نمی کردند 
ولی امروز به دلیل اینکه قدرت خرید مردم به شدت پایین 
آمده و انبارها از کاال اشباع شده است به تبلیغ محصوالت 
خود روی آورده اند.به اعتقاد این فعال کارگری بسیاری از 
محصوالت همچون لوازم خانگی به دلیل قدرت خرید پایین 
مردم روی دســت تولیدکننده باقی مانده و تغییر قیمت 
اقالم و کاالها در چنین شــرایطی به سود تولیدکنندگان 
نیست.چمنی افزود: در بخش کارگری امسال تالش شد 
تا قدرت معیشت کارگران باال برود و افزایش حداقل مزد 
۳۹ درصد تصویب شــد ولی آیا با تغییرات قیمتی که در 
بسیاری از اقالم و خوراکی ها طی این چند ماه روبرو بودیم 
دستمزد به معیشت کارگران کمک کرد؟ انتظار داشتیم با 

افزایش دستمزدها، هزینه ها ثابت بماند و قیمتها کنترل 
شود ولی عمال این اتفاق نیفتاد.وی دلیل این امر را ناشی از 
نبود اقتصادی پویا و فعال و وابستگی اقتصاد به نفت دانست 
و گفت: اگر ما روزی در شرایطی قرار گرفتیم که نتوانستیم 
نفت بفروشیم چگونه مملکت را اداره خواهیم کرد و آیا به 
این مسأله فکر کرده ایم که حقوق کارمندان و کارگران و 
بازنشستگان را از کجا تامین خواهیم کرد؟این فعال کارگری 
با بیان اینکه مشکل ما تنها نفت نیست بلکه نبود مدیریت 
است، اظهار کرد: در جنگ جهانی دوم آمریکا هیروشیمای 
ژاپن را با بمب اتم بمباران کرد و اقتصاد کشور آلمان از هم 
فروپاشید اما با مدیریت بحرانی که این کشورها انجام دادند 

امروز می بینیم که در چه جایگاهی قرار گرفته اند.

به گفته مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
مخابرات ایران،  صورتحساب تلفن ثابت یک ماهه 
شده اســت و اگر قبض پایان یک دوره بیش از ۲۰ 
هزار تومان باشد و پرداخت نشود،  تلفن به صورت 
یک طرفه قطع می شود.به گزارش ایسنا، محمدرضا 
بیدخام اظهار کرد: با توجه به اینکه صورت حساب 
تلفن ثابت در دوره های یک ماهه صادر می شــود، 
ضروری اســت برای جلوگیری از یک طرفه شدن 
خطوط تلفن، مبالغ صورت حساب به صورت ماهانه 

و در مهلت زمانی تعیین شــده از طریق ســامانه 
تلفنی ۲۰۰۰ و یا سایت شــرکت مخابرات ایران و 
یا همچنین از طریق تلفن همراه با کد دســتوری 
ستاره ۲۰۲۰ مربع پرداخت شود.بنا به اعالم شرکت 
مخابرات ایران، وی خاطرنشان کرد: چنانچه قبض 
پایان یک دوره بیش از ۲۰ هزار تومان باشــد و یا 
این که در دو دوره متوالی مبلغ صورتحساب کمتر 
از ۲۰ هزار تومان باشد و ما شاهد پرداخت نکردن 
صورتحساب در این دو شرایط باشیم تلفن به صورت 

یک طرفه قطع می شــود.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شرکت مخابرات در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که چه راهکاری اندیشیده اید که در زمان قطع 
تلفن ثابت بدون مراجعه مشترکان مجدد تلفن وصل 
شود، گفت: در صورتی که به علت پرداخت نکردن 
بدهی، خط تلفن مشترک، یک طرفه و یا قطع شده 
است برای تسریع در روند اتصال مجدد بهتر است 
مبلغ صورت حساب را از طریق سامانه تلفنی ۲۰۰۰ 
پرداخت کنند تا تلفن مشترک خودکار وصل شود.

بدهی های خارجی ایران کم شد پنج درصد نیروگاه ها عامل ۷۰ درصد آالیندگی جهانی!

دستمزد ۱۴۰۰ به معیشت کارگران کمک کرد؟۲۴ ساعت ایرانی ها چطور می گذرد؟

درصورت عدم پرداخت قبض ۲۰ هزار تومانی،  تلفن  قطع می شود
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 درآمد پارسال صفر بود

مالیات خانه های لوکس 
معطل تدوین آئین نامه

 تصمیم برای ممنوعیت
  یا  واردات برنج

 بزودی نهایی می شود
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 از بورس

 تأمین مالی
  ۶۸۰ هزار میلیارد ی

  از بازار سرمایه 
در سال گذشته

رئیس  سازمان بورس خبر داد

تحریم ها  مبادالت 
ایران و اروپا را 
3۰میلیارد دالر 

کاهش داد
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رئیس اتاق ایران:

سرمقاله

سیگنال افزایش قیمت 
در بازار ارز

نرخ ارز رابطه مســتقیمی 
با موضوع تحریم ها دارد. 
یعنی این رابطه آنقدر قوی 
اســت که باالجبار بر روی 
نــرخ ارز تاثیرگذار خواهد 
بود. همانطور که در مدت اخیر نیز شــاهد بوده 
ایم که ناامیدی از ادامه مذاکرات که ماحصل آن 

احیای برجام...

مرتضیافقه،اقتصاددان

متنکاملدرصفحه۳

۳

۲

تشدید  کمبود  دارو

 ارز دارو
 کجا خرج می شود؟

 نقدینگی از3705 هزار میلیارد گذشت

 رکورد  جدید
 نقدینگی

بازار  ارز  به چه سمت و سویی می رود؟

سایه   تردید   بر   بازار   ارز
صفحه۳

صفحه۲

تشکیل  دولت  به  تا خیر نیفتد
رهبر  معظم انقالب  در  مراسم  تنفیذ  حکم  ریاست جمهوری حجت االسالم رئیسی:

با   مـردم  صادقانه  حرف  بزنید
رئیس دولت سیزدهم: ما   از قبیله »ما می توانیم« هستیم

حاشیه های کمبود دارو و نایاب شدن بسیاری 
از داورها تمامی ندارد. داروهای ساخت داخل 
افزایش قیمت بسیاری داشــتهاند و داروهای 
خارجی هم اصال پیدا نمی شود. این رزوها عالوه 
بر کمبــود و گرانی دارو، موضوع نایاب شــدن 
بســیاری از ملزومات دارویی بیماران کرونایی 
نیز بیداد مــی کند. البته در هفتــه های اخیر 
داروهای بدون نسخه نیز مشمول افزایش قیمت 
بسیار زیادی شده اند. برخی داروها حتی تا ۱۵۰ 
درصد نیز رشد قیمت داشته اند. عده زیادی از 
مردم هم هستند که قیمت گران دارو، پوشش 

ندادن بیمه ها و دسترسی ...

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ 
را بیش از ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان اعالم کرد 
که حاکی از رشــد ۳۹.۴ درصدی نسبت به خردادماه 
سال ۹۹ است. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با انتشار 
گزیده آمارهای اقتصادی در پایــان خردادماه ۱۴۰۰، 
حجم نقدینگی را ۳۷ هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال اعالم 
کرد که حاکی از رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی نسبت 
به پایان خرداد ۹۹ اســت. این در حالی اســت که این 
شاخص نسبت به اسفندماه ۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد 
داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه 
امسال ۷.۳۹۷ بوده که ۶.۷ درصد نسبت به خرداد ۹۹ 
رشد داشته است.میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی 

در پایان خرداد ۱۴۰۰ به...



اقتصاد2
ایران وجهان

خروج پول حقیقی از بورس
روز سه شــنبه 12 مرداد 1400 شاخص کل صعود 
کرد اما شــاخص هم وزن سرخپوش شد. به گزارش 
اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشــته بورس تهران 
شاخص کل بورس با افزایش 17 هزار و 716 واحدی 
نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و 375 هزار 
و 611 واحد رسید.  شاخص هم وزن نیز با افت 230 
واحدی در ســطح 400 هزار و 689 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس 43 واحد باال آمد و در 
سطح 19 هزار و 913 واحد قرار گرفت. روز سه شنبه 
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 
منفی شد و 116 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس 
خارج شد.  در معامالت روز گذشته بیشترین خروج 
پول حقیقی به سهام وتجارت )بانک تجارت( تعلق 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 
35 میلیارد تومان بود. پس از وتجارت، پارسان )شرکت 
گسترش نفت و گاز پارسیان( و حتاید )شرکت تاید واتر 

خاورمیانه( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
روز سه شنبه نمادهای »فارس«، »میدکو« و »شستا« 
بیشــترین تاثیر را در رشد شــاخص کل داشتند. 
ومعادن، وامید، پارس، کچــاد، فملی، اخابر، کگل، 
وصندوق، تاپیکو وشــپنا دیگر نمادهای بزرگ بازار 
بودند که بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل 
داشتند.  همچنین سه نماد »خودرو«، »وپارس« و 
»حساپا« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر 
مثبت را بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس سپید صدرنشــین است و پترول و 
شستا در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز دی، 

لطیف و فرابورس پرتراکنش  ترین نمادها هستند.
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
7 هزار و 394 میلیارد تومان رســید که نسبت به 
روز   دوشــنبه 1.3 درصد کاهش یافته است. ارزش 
معامالت خرد نیز با رشد 15 درصدی نسبت به روز 
کاری قبل به رقم 6 هزار و 275 میلیارد تومان رسید.

در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز کاری گذشــته 4.7 درصد افت 
کرد و در رقــم 590 میلیارد تومان ایســتاد. ارزش 
صف های فروش نیز 21 درصد کاهش یافت و 446 
میلیارد تومان شد. شرکت ســپید ماکیان )با نماد 
معامالتی سپید( با صف  خرید 203 میلیارد تومانی 
برای هفتمین روز متوالی در صدر جدول تقاضای بازار 
قرار گرفت. پس از سپید، نمادهای وهامون )شرکت 
ســرمایه گذاری هامون صبا( و آپ )اسان پرداخت 
پرشین( بیشترین صف خرید را داشتند.  بیشترین 
صف فروش نیز به غدام )خــوراک دام پارس( تعلق 
داشت که در پایان معامالت صف فروش 130 میلیارد 
تومانی داشــت. پس از غدام، سنیر )سیمان سفید 
نی ریز( و کمرجان )بازرگانی و تولیدی مرجان کار( 

بیشترین صف فروش را داشتند.

 نقدینگی از3705 هزار میلیارد گذشت
رکورد  جدید  نقدینگی

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خردادماه 1400 
را بیش از 3 هزار و 705 هزار میلیارد تومان اعالم کرد 
که حاکی از رشد 39.4 درصدی نسبت به خردادماه 
سال 99 است. به گزارش تســنیم، بانک مرکزی با 
انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خردادماه 
1400، حجم نقدینگی را 37 هزار و 54 هزار میلیارد 
ریال اعالم کــرد که حاکی از رشــد 39.4 درصدی 
نقدینگی نسبت به پایان خرداد 99 است. این در حالی 
است که این شاخص نسبت به اسفندماه 99 معادل 
6.6 درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی 
در پایان خردادماه امسال 7.397 بوده که 6.7 درصد 

نسبت به خرداد 99 رشد داشته است.
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان خرداد 
1400 به 6602.9 هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از 
رشد 19.9 درصدی در این سال است. همچنین خالص 
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 53.5 درصد 
رشد نسبت به خرداد سال قبل 2016.9 هزار میلیارد 
ریال و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 0.1 درصد 
رشد به 1134.4 هزار میلیارد ریال رسید. این گزارش 
حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش 
با 91.1 درصد رشد نسبت به پایان خرداد سال قبل 
همراه بوده و به 13531.1 هزار میلیارد ریال رسید. 
حجم اسکناس و مســکوک نیز با 24.6 درصد افت 
به 93.6 هزار میلیارد ریال رســید. سپرده بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 34.1 
درصد افزایش نسبت به خرداد 99 به 4200.4 هزار 
میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد 
1400 با 0.1 درصد افزایش به 1134.4 هزار میلیارد 
ریال رسیده است. میزان دارایی های خارجی بانک های 
تجاری کشور در پایان خرداد 1400 معادل 1971.5 
هزار میلیارد ریال اســت که نســبت به مدت مشابه 
سال پیش 151.4 درصد رشد نشان می دهد. سپرده 
بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیــز 74.4 هزار 

میلیارد ریال بوده که 23.9 درصد کاهش یافته است.

خبر

رهبر معظــم انقــالب طی 
حکمی سید ابراهیم رییسی 
را به عنوان رییــس جمهور 

منصوب کردند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت 
اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی روز گذشته طی حکمی، 
با تنفیذ رأی ملت ایران در انتخابات ریاســت جمهوری،  
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی  را به عنوان 

ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند. 

با مردم صادقانه حرف بزنید/ با فساد و مفسد 
بی امان مبارزه کنید

به گزارش ایسنا، رهبر انقالب اســالمی در سخنانی در 
مراسم تنفیذ سیزدهم، با مسألت از خداوند متعال برای 
مبارک گرداندن این روز پر امید برای مردم و کشور، حضور 
ملت در انتخابات ریاست جمهوری را کاماًل پر معنا و نماد 
مردم ساالری دینی خواندند و با تشکر از »رئیس جمهور و 
دولت دوازدهم«، برای آقای رئیسی و همکاران دولت جدید 

نیز توفیق و عنایت ویژه الهی آرزو کردند.
ایشــان، مراســم تنفیذ را متکی بر قانون اساسی و رسم 
بنیانگذاری شده به دست امام خمینی)رض( برشمردند 
و افزودند: این مراسم، مظهر موضوع بسیار مهم »جابجایی 
عقالنی، آرام و متین« در قوه مجریه و در واقع در مدیریت 
کشور است. رهبر انقالب، وجود تنوع سیاسی را از دیگر 
مضامین بسیار مهم مراســم تنفیذ خواندند و افزودند: 
گرایش های مختلف سیاسِی دولت ها، نشان دهنده تنوع 
سیاسی در کشور و این واقعیت نشــانه آزادی و سالمت 
انتخابات است. ایشان با اشــاره به برگزاری انتخابات در 
سالمت و امنیت کامل، از همه دستگاههای برگزارکننده 
انتخابات و تأمین کننده نظم و امنیت و به طور ویژه از ملت 
عزیز ایران صمیمانه تشــکر کردند و افزودند: از مدت ها 
پیش توطئه تحریم انتخابات در محافل سیاست گذاری 
دشمنان طراحی و دنبال می شــد و در داخل هم عده ای 
از روی غفلت و عده ای شاید از روی غرض همین خط را 
دنبال می کردند اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به اوضاع 

و احوال، مشارکت خوبی در انتخابات داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، جابجایی قدرت در قوه مجریه 
را امیدآفرین برشــمردند و گفتند: حضور افراد جدید با 
اراده های تازه و ابتکارات نو، برای همه به خصوص جوانان 

امید می آفریند که این امیدواری بسیار مغتنم است.
ایشــان افزودند: این جابجایی برای صاحبان فکر و نظر و 
اندیشه نیز فرصتی است که با دقت و تأمل، خطاهای دوران 

گذشته را پیدا کنند و راه حل ارائه دهند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تکیه بر ارزش های انقالب 
در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی تأکید کردند: این مسیر 
درست باید ادامه یابد چرا که ملت را به حقوق اساسی خود 

می رساند و ایران را در جایگاه شایسته قرار می دهد.
ایشان در همین زمینه افزودند: ارزش های انقالب مفاهیم 
موهومی نیست بلکه در سخنان امام بزرگوار، به طور روشن 
و مکرر بیان شــده و باید همین سخنان مالک قرار گیرد 
و دنبال شود. رهبر انقالب، ورود ملت به مسائل مختلف 
را کلید اصلی حل مشکالت خواندند و افزودند: پیگیری 
ارزش های انقــالب موجب افزایــش انگیزه های مردم و 
ورود آنان به میدان می شــود که این حضــور بی بدیل و 

بی جایگزین، بسیار مغتنم و کارگشا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبدیل مــردم را از یک جمع 
منفعل و پراکنده به مجموعه ای متحد، پرانگیزه، هدفدار 
و آرمانخواه، هنر اصلی انقالب و امام خواندند و افزودند: هر 
عامل و عنصری که بتواند اتحاد، انگیزه و امید ملت را افزون 
و مردم را وارد میدان کند، مغتنم است که ارزش های انقالب 

این ویژگی تعیین کننده را دارد.
رهبر انقالب با اشاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی 
مبنی بر »مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم 
بودن«، گفتند: مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و 
رییس جمهور محترم و همکارانشان باید تالش کنند این 
شعار در واقعیت محقق شود و به معنی واقعی و بدون در 

نظرگرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی، در میان همه مردم 
باشند. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطر نشان کردند: البته 
حضور در میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط با 
نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، الزم و مفید 
است. رهبر انقالب با تأکید بر اینکه دولت باید مظهر وفاق 
ملی و نگاه مالطفت آمیز به عموم مردم باشد، افزودند: یکی 
از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می کند، 
تعهد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه های سیاســی با 
مردم اســت. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکالت و 
راه حل ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک های الزم 
را نیز به مردم تقدیم کرد. توصیه بعدی حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به دولت سیزدهم، شناخت ظرفیت های فراوان 
کشور و توجه جدی به آنها بود. ایشان گفتند: این روزها از 
مشکالت و کمبودهای کشور گفته می شود که زیاد هم 
هستند اما ظرفیت های کشــور در بخش های آب، نفت، 
معادن، بازار گســترده داخلی، همسایگان و استعدادها و 
آمادگی های حیرت آور جوانان، بسیار فراتر از مشکالت و 

فوق العاده هستند.
رهبر انقــالب خاطر نشــان کردند: بــدون تردید با این 
ظرفیت ها می توان بر مشــکالت غلبه کرد به شــرطی 
که خوب شــناخته و سپس با تالش خســتگی ناپذیر و 
شبانه روزی به کار گرفته شوند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
یکی دیگر از جنبه های مردمی بــودن را مبارزه بی امان 
با فساد و مفســد برشــمردند و افزودند: آقای رئیسی در 
مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد را شــروع کرد و اقدامات 
خوبی انجــام داد اما اصل قضیه و بســترها و زمینه های 
فســاد در قوه مجریه اســت که باید با آن به طور جدی 
مبارزه کرد. ایشان فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی دلیل، 
فعالیت های ناسالم سوداگرانه و سوء استفاده از ارز ترجیحی 
را نمونه هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه 
و پیگیری، مقابله کرد. حضرت آیــت اهلل خامنه ای حل 
مشــکالت اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت براساس 
برنامه کلی طراحی شده دانستند و گفتند: با کارهای روزمره 
و اقدامات پیش بینی نشده نمی توان مشکالت را حل کرد 
ضمن آنکه همه بدانند حل مشکالت اقتصادی زمان بر است 
و مسئوالن باید همه تالش خود را به کار گیرند تا این زمان 

هر چه ممکن است کوتاه تر شود.
ایشان سرعت عمل در تشکیل دولت را ضروری خواندند و 
افزودند: شرایط کشور اقتضا نمی کند که تشکیل دولت به 
تأخیر بیفتد بنابراین رییس جمهور محترم در معرفی وزرای 
پیشنهادی و مجلس نیز در بررسی صالحیت وزیران شتاب 
به خرج دهند. نکته پایانی که رهبر انقالب به آن اشــاره 

کردند موضوع جنگ تبلیغاتی بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش دشمنان برای 
تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکارعمومی کشورها از جمله 
مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رسانه ای 
گفتند: اگر افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار 

گیرد آن ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد رفت.
رهبر انقالب با اشاره به وجود ضعف و کم کاری در کارهای 
رسانه ای و تبلیغاتی در داخل کشور خاطر نشان کردند: باید 
در این مسایل قوی تر و هوشــمندانه تر عمل کرد. در این 
مراسم همچنین حجت االسالم رئیسی رئیس جمهوری 
اســالمی ایران با تشــکر از همه مردم و نقش آفرینان در 

انتخابات گفت: در انتخابات 28 خرداد، ملت با وجود همه 
مشکالت معیشتی و بهداشــتی، حماسه بزرگی خلق و 

دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوار کرد.
آقای رئیسی، پیام های انتخابات 28 خرداد را تحول خواهی، 
عدالت طلبی، مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و رانت خواری، 
پاسداشت ارزشهای انقالب، لزوم رفع مشکالت و در یک 
کلمه تغییر وضع موجود دانســت و گفت: مشکالتی از 
جمله تورم 44 درصدی، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش 
بدهی های دولت، کسری بودجه، بیکاری و مشکل مسکن 
که به علت دشمنی ها و همچنین برخی ناکارآمدی های 
داخلی ایجاد شــده، نیازمند اصالح اســت و مردم توقع 
دارند اعتماد آسیب دیده آنان ترمیم شود. رئیس جمهور 
با تأکید بر اینکه هر جا به رهنمودهای رهبری بی توجهی 
شد دچار مشکل شدیم، خاطرنشــان کرد: به دنبال رفع 
تحریمها خواهیم بود اما سفره مردم را به اراده بیگانگان 

گره نمی زنیم.
آقای رئیسی گفت: »کسری بودجه، ثبات بازار سرمایه، 
کنترل تورم، کرونا و موضوع آب و برق« از جمله مسایل 
مهمی اســت که حل آنها فوریت دارد و دولت با نگاه به 
10 مســئله فوری، یک برنامه تحولــی کوتاه مدت تهیه 

کرده است.
رئیس جمهور افزود: برنامه تحولی چهار ســاله دولت که 
به زودی در اختیار صاحبنظران قرار می گیرد، زمینه ساز 

اجرای برنامه توسعه هفتم خواهد بود.
در این مراسم وزیر کشور نیز گزارشــی از روند برگزاری 

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد.
آقای رحمانی فضلی، »قانون مداری، امانتداری، بی طرفی، 
امنیت کامل، رقابت ســالم، مشارکت حداکثری و حفظ 
ســالمت مجریان، داوطلبان و رأی دهندگان« به منظور 
افزایش شور و نشاط سیاسی و مشارکت مردم را جزو اصول 
برگزاری انتخابات برشمرد و گفت: شورای نگهبان صحت 
و قانونی بودن انتخابات را بدون ابطال حتی یک صندوق 

رأی اعالم کرد.

رئیسی: هرجا به رهنمودهای امام و رهبری و 
سیاستهای نظام توجه شد کارها پیش رفت 

رییس دولت ســیزدهم در مراســم تنفیذ خــود تاکید 
کرد:هرجا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاستهای نظام 

توجه شد کارها پیش رفت و امور انجام شد .
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رییسی در مراسم 
تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود توسط رهبری انقالب 
در حسینیه امام خمینی با بیان اینکه شرط ادب و احترام در 
حکم تنفیذ از سوی رهبری انقالب این بود که دست مبارک 
ایشان را می بوسیدم، گفت: به دلیل رعایت پروتکل ها این 
توفیق از من سلب شد. از درگاه خداوند شکر نعمت اعتماد 
مردم و رهبری انقالب اسالمی به خود را به جای می آورم. 
خورشید تابناک مردم ساالری دینی بیش از 40 سال است 
در این سرزمین با هدایت امام بزرگوار و با همت واالی مردم 
بزرگ و وظیفه شــناس ما طلوع کرده و مدل حکمرانی 
نوینی به عالم عرضه شده است. وی افزود: در این مدل، امر 
دین در برابر دنیا، امر عزت در کنار رفاه به عالم عرضه شد 
تا بدانند پیوند معنویت با زندگی انسان معاصر را و اینکه 
دین می تواند در متن زندگی انسان معاصر حکومت و تمام 

شئون زندگی او را اداره کند. در یک کالم جمهوریت در کنار 
اسالمیت و استقالل در کنار آزادی در هم آمیخت. رییسی 
ادامه داد: هرجا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاستهای 
نظام توجه شد کارها پیش رفت و امور انجام شد و آن جا 

که این توجه صورت نگرفت، اشکال و مشکل پیش آمد.
رییس جمهوری با تشکر از همه دســت اندرکاران نظام 
جمهوری اســالمی تا امروز، اظهار کرد: مــردم با همه 
مشکالتی که بود حماســه آفریدند و دشمنان را ناامید و 
دوستان را امیدوار کرد. در این حماسه همه مردم و اقشار 
نقش داشتند. پیر و جوان و همه گویش ها و اقوام و مذاهب 
در آن حضور داشتند که از همه به ویژه کسانی که مردم را 
برای حضور در انتخابات دعوت کردند به ویژه در رأس همه 

رهبری معظم انقالب، قدردانی می کنم.
رییســی با بیان پیام مردم در 28 خرداد تحول خواهی و 
عدالت خواهی و مبارزه با فقر و تبعیض بود، تصریح کرد: 
پیام مردم پاسداشــت از خون مطهر شهیدان و وصایای 
ارزشــمند آنان و توجه به ارزش های نظام اسالمی و رفع 
مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بود و این 
پیام مردم در انتخابات بود که با فساد مبارزه شود، عدالت 
حاکم شود و به روابط ناسالم اداری و هر آنچه که پیوندی با 

جامعه اسالمی ندارد پایان یابد.
وی افزود: پیام مردم تغییر وضعیت موجود بود. با توجه به 
رشد نقدینگی 680 درصدی و تورم 44 درصدی و افزایش 
سه برابری بدهی های دولت در پنج سال اخیر، وضعیت 
مردم را وضعیت مناسبی نمی بینیم چه به دلیل دشمنی 

دشمنان و چه به دلیل کاستی های داخلی.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اعتماد مردم هم در کنار 
آسیب دیدن وضعیت اقتصادی شان، آسیب دیده است، 
تصریح کرد: از دولت جدید آنچه مردم خواستند یک تحول 
است و این تحول اجتناب ناپذیر است و باید رخ دهد. برنامه 
دولت تحول است و مستند به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
پیش خواهد رفت. در این سند که رهبری معظم انقالب 
اسالمی به خوبی نوشته اند هم وضعیت موجود ترسیم شده 
و هم وضعیت مطلوب و هم راههای رسیدن به آن. برای 
تحقق آن هم نیاز به حضور همه مردم و متخصصان داریم.

رییسی با بیان اینکه سفره مردم را شرطی نخواهیم کرد، 
گفت: ما وضعیت ســفره مردم را به خارج از کشــور گره 
نخواهیم زد. من به همه دولتمردان دولت دوازدهم خسته 
نباشید عرض می کنم اما کارهای زیادی همچنان پیش 
پای دولت است و ما یک برنامه تحولی آنی، فوری و کوتاه 
مدت برای مواجه با مسائل پیش رو مشخص کردیم و به 

سرعت با این موارد مواجه می شویم.
رییسی با بیان اینکه سفره مردم را شرطی نخواهیم کرد، 
گفت: ما حتما به دنبال رفع تحریم های ظالمانه خواهیم 
بود اما حتماً سفره مردم را شرطی نخواهیم کرد و به اراده 
بیگانگان گره نخواهیم زد. من به همه دولتمردان دولت 
دوازدهم خسته نباشید عرض می کنم اما کارهای زیادی 
همچنان پیش پای دولت است و ما یک برنامه تحولی آنی، 
فوری و کوتاه مدت برای مواجه با مسائل پیش رو مشخص 

کردیم و به سرعت با این موارد مواجه می شویم.
وی یادآور شــد: امیدواریم که در این برنامه تحولی همه 
دغدغه مندان بدون نگاه به خط و جناح سیاسی و بدون 
توجه به قومیت و اینکه در کدام دانشــگاه هستند، همه 
متخصصان در کنار هم نقش آفرینی کنند. تا با همکاری 
همه نخبگان وضع به نفع همه مــردم تغییر یابد. رییس 
جمهوری در پایان سخنانش تصریح کرد: پروردگارا خوب 
می دانی که حضور من در این عرصه به عنوان یک طلبه 
خدمتگزار به چه دلیلی انجام شد. اگر نبود خدمتگزاری به 
مردم و تحقق عدالت و مبارزه با فساد، حضور من در این 

عرصه از معنا خالی می شد.
وی ادامه داد: خدایا تو نیت و انگیزه ما را می دانی پس به ما 
در این عرصه مددرسانی کن. خدایا به برکت روز غدیر و ایام 
فعلی آنچه امیرالمومنین و پیامبر)ص( به مردم آموختند و 
صفات حکمرانان را به مردم آموختند، چه در این روز و چه 
در عهدنامه امام علی به مالک اشتر، در برخورداری از صفاتی 
که در این روز از سوی پیامبر)ص( و در آن نامه از سوی امام 
علی)ع( برای همه خدمتگزاران نظام اسالمی اعالم شده 

است، توفیق بده.

رهبر معظم انقالب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت االسالم رئیسی:

تشکیل دولت به تاخیر نیفتد

رئیس سازمان بورس خبر داد؛
تأمین مالی ۶۸۰ هزار میلیارد تومانی 

از بازار سرمایه در سال گذشته
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار 
سرمایه طی سال گذشته، 680 هزار میلیارد تومان 
تأمین مالی برای اقتصاد کشور از سه حوزه منابع 
سرمایه ای، بدهی و صندوق ها رقم زد. به گزارش 
بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
بازار سرمایه را یک بال از دو بال تأمین مالی کشور 
خواند و اظهار داشت: نظام تأمین مالی اقتصاد برای 
اثربخشی مناسب به هر دو بخش نظام بانکی و بازار 

سرمایه نیازمند است.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه تا پیش از 
سال 98، روند تأمین مالی کشور یک نظام کاماًل 
بانک محور بوده است، خاطرنشان کرد: تا پیش 
از سال 98، بازار سرمایه نقش مهمی در تأمین 
مالی کشور نداشــت و از معادالت اقتصادی و 
سیاست گذاری تأمین مالی، خارج بود. با روندی 
که بازار طی کرده و رشد الزم را به دست آورده، 
امروز نه تنها می تــوان ادعا کرد که نظام تأمین 
مالی کشور ما یک نظام بانک محور نیست و بازار 
سرمایه نقش قابل توجهی در آن پیدا کرده است، 
بلکه شرایط و اتفاقات همین چند ماه گذشته 
نیز نشــان می دهد، نقش این بازار در معادالت 
سیاسی و اقتصادی کشــور افزایش یافته و به 
جایگاهی بسیار برجسته تر از گذشته دست یافته 
است. او در ارتباط با تأمین مالی اقتصاد از بازار 
سرمایه اذعان داشت: تأمین مالی از بازار سرمایه 
به سه حوزه مجزا تقسیم می شود، یکی از آنها 
تأمین مالی سرمایه ای است؛ جایی که منابع مالی 
به شکل ســرمایه جدید وارد فعالیت اقتصادی 
بنگاه های تولیدی کشور می شود. در بازار سرمایه 
این امکان از طریق مکانیسم افزایش سرمایه، 
عرضه اولیه شــرکت ها و تشکیل شرکت های 

سهامی عام جدید به وجود می آید.

افتتاح باجه بانک مهر ایران در 
سروآباد کردستان

باجه بانک مهر ایران در سروآباد کردستان با حضور 
امام جمعه این شهر، نماینده مردم شهرستان های 
مریوان و سروآباد، فرماندار شهرستان و مدیر شعب 

بانک مهر ایران در استان کردستان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، این باجه با هدف دسترسی راحت تر مردم 
شریف شهرســتان ســروآباد و نیز ارائه  خدمات 
نوین بانکداری اســالمی برای ترویج سنت نیک 
قرض الحسنه به شهروندان این شهرستان افتتاح 
شد. در این مراسم اسعدی مدیر شعب بانک مهر 
ایران در اســتان کردســتان، ایجاد این باجه را از 
خواســته های اصلی مردم این شهرستان عنوان 
کرد و تحقق این امر خیــر را نیز از برکات رویکرد 
بانک مهر ایــران در امر خدمت رســانی به مردم 
 و همچنین توجه مدیــران این بانــک به مردم 

سروآباد دانست.
اســعدی در ادامه اظهار کرد: بانــک مهر ایران 
خدمت رسانی و ترویج ســنت قرض الحسنه را 
نســبت به کســب منافع مادی در اولویت قرار 
داده و همین موضوع موجب شــده که مردم و 
 مشتریان این بانک همیشه به این مجموعه وفادار 

بمانند.

اخبار
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مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی از 
آماده نشدن آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های گران قیمت 
در سال جاری و صفر بودن درآمد این پایه مالیاتی در سال گذشته خبر 
داد. در قوانین بودجه سال های 1399 و 1400 مالیات بر واحدهای 
مسکونی گران قیمت که به قانون مالیات بر خانه های لوکس مشهور 
شده، برای سقف های پیش بینی شده به ترتیب 700 و 900 میلیون 
تومان در دو سال مذکور تبصره هایی در نظر گرفته شده بود. با این حال 
به دلیل آماده نشدن آئین نامه اجرایی مربوطه که باید از سوی وزارت 
امور اقتصادی تهیه و در هیئت دولت تصویب می شد، هیچ درآمدی 
از محل این پایه مالیاتی در سال 1399 ثبت نشده است. آئین نامه 
اجرایی قانون مالیات بر خانه های گران قیمت هنوز هم از سوی وزارت 
اقتصاد تهیه نشده است. بر اساس بندهای 11، 12، 13 و 14 تبصره 6 
قانون بودجه 1400، در سال جاری )1400( واحدهای مسکونی و باغ 
ویالهای گران قیمت در صورتی که واحد مسکونی باالی 10 میلیارد 
تومان باشد، بر اساس ضرایبی که برای دامنه های قیمتی 10 تا 15، 
15 تا 25، 25 تا 40، 40 تا 60 و مازاد بر 60 میلیارد تومان تعیین شده، 

از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ خواهد شد.
مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای ســازمان مالیاتی: آئین نامه 

اجرایی مالیات بر خانه های گران قیمت هنوز تهیه نشده است

محمد برزگری مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان 
امور مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که 
تا کنون چه رقمی از محل این پایه مالیاتی وصول شده؟ اظهار کرد: 
در سال 1399 از محل مالیات بر خانه های گران قیمت هیچ درآمدی 
وصول نشده اســت. وی افزود: دلیل عدم وصول این درآمد مالیاتی، 
تهیه نشدن آئین نامه اجرایی آن است. در قانون بودجه هم در سال 
1399 و هم سال 1400 اجرای قانون مالیات بر خانه های گران قیمت 
منوط به تهیه آئین نامه مربوطه که به تأیید هیئت دولت برسد، شده 
بود. این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: آئین نامه 
اجرایی این قانون در سال گذشته تهیه نشد و برای سال جاری نیز هنوز 
خبری از تدوین این آئین نامه نیست. برزگری درباره نحوه دسترسی 
سازمان امور مالیاتی به بانک اطالعاتی خانه های لوکس و گران قیمت 
یادآور شد: باید در آئین نامه اجرایی این قانون، مشخص شود که چه 
دستگاه هایی چه اطالعاتی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند؛ مثاًل 
شهرداری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، وزارت راه و شهرسازی و 
… اطالعات خود درباره واحدهای مسکونی گران قیمت را به سازمان 
مالیاتی می دهند و این سازمان هم بر اساس آئین نامه ای که به تصویب 
دولت می رسد، نحوه تطبیق این اطالعات با یکدیگر را تدوین و اجرا 

خواهد کرد؛ اما این آئین نامه تا کنون تهیه و تصویب نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه دیدارهای خارجی خود با ســفیر 
فنالند در ایران به گفت و گو نشست و از کاهش جدی تجارت مشترک 
میان دو طرف در سه سال اخیر گفت. به گزارش ایسنا، هر چند تجارت 
ایران در سال های گذشته تا حد زیادی حول محور کشورهای منطقه 
و آسیا تعریف شده اما ایران و اروپا از گذشته دور در حوزه های مختلف 
با یکدیگر تبادل تجاری داشتند و این روال در سال های قبل نیز ادامه 
داشت. با از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران در سه سال گذشته، 
میزان تجارت خارجی ایران کاهش یافت و در این میان همکاری های 
اقتصادی مشترک با اروپا بیشــترین کاهش را تجربه کرد. هر چند 
دولت های اروپایی بارها از تالش خود بــرای افزایش دوباره مبادالت 
سخن گفته اند اما به نظر می رســد تا برطرف نشدن خطر تحریم ها، 
نمی توان انتظار تغییری جدی در این مســیر را داشت. موضوعی که 
در جریان دیدار رئیس اتاق بازرگانی ایران با سفیر فنالند در تهران نیز 
بار دیگر بر آن تاکید شد. غالمحسین شافعی در دیدار با کیو نوروانتو، 
سفیر فنالند در تهران، اظهار کرد: فنالند ازجمله کشورهای اروپایی با 
رشد اقتصادی و سطح رفاه عمومی باالیی است از اهمیت استفاده از 
تجارب این کشــور برای ایران در شرایط فعلی سخن گفت. او به طور 
ویژه به تمایل ایران برای استفاده از تجربیات فنالند در صنعت آبزیان، 
صنایع دریایی و همین طور استفاده مناسب از آب با روش های جدید 

اشاره کرده و گفت: این حوزه ها برای ما مهم است؛ چراکه ایران با توجه 
به موقعیت طبیعی و خشکسالی گسترده، در آینده به دنبال استفاده 
از روش های نوین کشاورزی است. بنابراین در این زمینه ها می توانیم 

همکاری های خوبی با کشور فنالند داشته باشیم.
در این دیدار، سفیر فنالند در تهران نیز با اشاره به آغاز به کار دولت جدید 
در ایران گفت: شرایط فعلی، برهه حساسی در ایران محسوب می شود و ما 
منتظر هستیم ببینیم در زمینه اقتصادی چه تحوالت جدیدی در دولت 
صورت خواهد گرفت. کیو نوروانتو با تأکید بر روابط مطلوب میان ایران و 
فنالند به جلسات کمیته مشترک دو کشور در محل سفارت اشاره کرده 
و افزود: با صحبت های مفیدی که انجام شد می توان امیدوار بود گام های 
بلندی در مسیر رونق روابط تجاری دو کشور برداریم. ما به عنوان سفارت 
وظیفه داریم روابط را در همه زمینه ها و به خصوص در زمینه اقتصادی 
با شما رونق بدهیم و امیدوارم بتوانیم بعد از استقرار دولت جدید هم این 
مسیر را ادامه دهیم. نوروانتو با تأکید بر اینکه گسترش روابط اقتصادی دو 
کشور مستلزم شناسایی زمینه های مهم همکاری است، مشارکت بیشتر 
بین تجار دو کشــور برای دریافت اطالعات به روز از موقعیت اقتصادی 
ایران و فنالند را مهم ارزیابی کرد. او اظهار کرد: من در مدت حضورم در 
ایران شاهد بودم که با وجود تحریم های سخت، ایران توانسته در زمینه 

اقتصادی توسعه یابد.

 درآمد پارسال صفر بود

مالیاتخانههایلوکسمعطلتدوینآئیننامه
رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
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گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه نیم سکه ۵ 

میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۱۱ دالر و ۲۸ سنت و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۹۷ هزار و ۶۹۱ تومان است.

بانک ها
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سیگنال افزایش قیمت در بازار ارز
مرتضی افقه، اقتصاددان

نرخ ارز رابطه مستقیمی با موضوع تحریم ها دارد. یعنی این رابطه آنقدر قوی است که باالجبار بر روی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود. همانطور که در مدت اخیر نیز شاهد بوده ایم که ناامیدی از ادامه مذاکرات که ماحصل آن احیای برجام می توانست 
باشد موجب افزایش نرخ ارز شده است. در روزهای اخیر نیز اتفاقات زیادی افتاده که بر روی روند افزایشی نرخ ارز تاثیر داشته است. گمانه زنی ها در مورد عدم ادامه مذاکرات مهم ترین اتفاق این روزهای اخیر است. اصل قضیه به این بر می گردد 
که دولت چه برنامه ای برای مذاکرات و رفع تحریم ها دارد. به طور کلی اقداماتی که منجر به رفع تحریم ها شود می تواند تاثیر مثبتی بر بازار ارز داشته باشد. فضای روانی که امضای مجدد توافق هسته ای به وجود می آورد، باعث کاهش قیمت ارز 
می شود. اما اینکه ما انتظار داشته باشیم نرخ دالر به طور مثال به زیر ۲۰ هزار تومان و یا کمتر از آن بیاید، بسیار بعید است که این مسئله رخ دهد، این در حالیست که در کوتاه مدت ممکن است نرخ ارز تحت تأثیر برجام ثبات داشته باشد، اما اگر 
بعد از آن همچنان سیاست های فعلی ادامه پیدا کند نمی توان امید چندانی داشت که نرخ است ثبات طوالنی مدت داشته باشد. همچنین از سوی دیگر اگر مراودات مالی برقرار نشود متاسفانه نرخ ارز افزایشی خواهد شد. البته افزایش نرخ ارز در 
کنار بی ثباتی تاثیر زیادی بر قیمت ها خواهد داشت و در نتیجه بر معیشت مردم و کاهش رفاه تاثیر گذار خواهد شد. در وهله اول قبل از آن که خود نرخ ارز مهم باشد ثبات نرخ ارز برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارای اهمیت است. چراکه 
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ما در همه ابعاد، چه در بخش مصرف و چه در بخش تولید، به تجارت خارجی، به نظر می آید نرخ ارز هم در تولید داخل و هم در قدرت خرید مردم تاثیرگذار است. امروز مشکالت در حدی است که با کمترین 
بحران نرخ ارز روند افزایشی به خود می گیرد. اگر تحریم ها حل نشود دالر به باالی 3۰ هزار تومان و حتی 4۰ هزار تومان هم خواهید رسید. یعنی سیگنال های این افزایش را مشاده می کنیم. همچنین نرخ ارز عامل افزایش تورم است و خود نرخ 
ارز هم متاسفانه بسیار متاثر از روابط سیاسی و در چند سال گذشته متاثر از تحریم بوده است. بنابراین اکنون که با تحریم شدید و بی سابقه ای روبرو هستیم که پیش از این مشابه آن وجود نداشته، باید در اداره امور کشور دقت بیشتری به خرج داد. 
بودجه کشور در چند سال گذشته یا استقراض و یا فروش اموال بوده که به دلیل اتمام ذخایر از این هم دیگر خبری نیست. بنابراین مشکالت اقتصادی مانند رکود، تورم و به خصوص عدم رشد اقتصادی ریشه های داخلی دارد که به تحریم ربط 

پیدا نمی کند و دلیلی جز ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی، قضایی و حتی مقننه ندارد که مالک آن ها نیز متاسفانه شایسته ساالری نیست و حتی برای کسب چنین ساختاری تالش هم صورت نمی گیرد. 

در حالــی ابراهیم رئیســی 
به عنوان هشــتمین رئیس 
جمهور ایران ســکان ریاست 
جمهوری را در دست گرفت 
که نوسانات قیمتی در بازارهای 
مالی بخصوص در بازار ارز شدت یافته است. کارشناسان 
بازار نامشــخص بودن تیم اقتصادی دولت، آینده مبهم 
مذاکرات و تحقق برجام، رشد فزآینده نقدینگی و احتمال 

تعطیلی ها در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا را از 
دالیل نوسانات نرخ ارز عنوان می کنند. یک اقتصاددان از 
پیش بینی بازار ارز در دولت ابراهیم رئیسی می گوید: نرخ 
ارز رابطه مستقیمی با موضوع تحریم ها دارد. یعنی این 
رابطه آنقدر قوی است که باالجبار بر روی نرخ ارز تاثیرگذار 
خواهد بود. مرتضی افقه اضافه کرد: در روزهای اخیر نیز 
اتفاقات زیادی افتاده که بر روی روند افزایشی نرخ ارز تاثیر 
داشته است. گمانه زنی ها در مورد عدم ادامه مذاکرات مهم 
ترین اتفاق این روزهای اخیر است. اصل قضیه به این بر می 
گردد که دولت چه برنامه ای برای مذاکرات و رفع تحریم 
ها دارد. به طور کلی اقداماتی که منجر به رفع تحریم ها 

شود می تواند تاثیر مثبتی بر بازار ارز داشته باشد.  اما علی 
شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران درباره روند افزایشی قیمت دالر در بازار و موج 
به راه افتاده از افزایش شدید قیمت دالر، می گوید: قیمت 
دالر در دولت آقای احمدی نژاد با توجه به فریز قیمتی که 
وجود داشت و نوسانات آخر دالر که کاسبی دولت بود، در 
دوره آقای روحانی، آربیتاژ رانتی ای ایجاد شــد؛ هر چند 
شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را باید در نظر بگیریم. ولی 
در کل قیمت دالر دست دولت ها است و دولت ها سعی 
می کنند تا جایی که می توانند با کنترل آن، در راستای 

اهداف خود حرکت کنند.

وی می افزاید: این که ما فکر کنیم برای دالر یک شبه اتفاق 
خاصی می افتد، اشتباه اســت. همیشه افزایش ناگهانی 
قیمت دالر قابل تصورتر هست. حتی اگر توافق هم صورت 
بگیرد و ایران دوباره به فروش 4 میلیون بشــکه نفت در 
روز برگردد، این که تصور کنیــم دالر ریزش می کند یا 
آمریکا سفارت خود را باز کند، دالر ۷ هزار تومان می شود، 
خیال های واهی ای است. رییس اسبق کانون صرافان نیز 
تصریح می کند: اگر دولت جدید با انتخاب تیم اقتصادی 
واقعگرا تصمیم به ترمیم اقتصاد کشور بگیرد و امید را به 
فعاالن اقتصادی بازگرداند و رانت و فساد را الاقل کمتر 

کند، کاری بزرگ انجام داده است.

واکنش بازار ارز به آغاز به کار دولت جدید چه خواهد بود؟

سایه تردید بر بازار ارز
شایلی قرائی
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حاشــیه های کمبود دارو و 
نایاب شدن بسیاری از داورها 
تمامی ندارد. داروهای ساخت 
داخل افزایش قیمت بسیاری 
داشتهاند و داروهای خارجی 
هم اصال پیدا نمی شود. این رزوها عالوه بر کمبود و گرانی 
دارو، موضوع نایاب شدن بســیاری از ملزومات دارویی 
بیماران کرونایی نیز بیداد مــی کند. البته در هفته های 
اخیر داروهای بدون نســخه نیز مشمول افزایش قیمت 
بسیار زیادی شده اند. برخی داروها حتی تا 15۰ درصد 
نیز رشد قیمت داشته اند. عده زیادی از مردم هم هستند 
که قیمت گران دارو، پوشش ندادن بیمه ها و دسترسی 
سخت به دارو کمرشان را خم کرده است. رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو در این رابطه می گوید: کاهش تخصیص 
ارز به یک موضوع جدی در این بخش تبدیل شده است. در 
حال حاضر شاهد تبعات کاهش جدی تخصیص ارز به دارو 
هستیم. ناصر ریاحی اضافه کرد: شرایط برای تولید و تامین 
داروهای مورد نیاز با توجه به کاهش بسیار زیاد تخصیص 
ارز سخت و دشوار شده است. محمود نجفی عرب، رئیس 
کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی تهران نیز 
پیشــتر تحریم های بانکی به دلیل نپیوســتن ایران به 
»اف ای تی اف« و مشکالت مربوط به انتقال پول را مشکل 
اصلی در ارتباط با واردات دارو و مواد اولیه عنوان کرده بود. 
در حال حاضر گزارش های میدانی از داروخانه ها نشان 
می دهد نه تنها داروهای عادی همچون قرص جوشان 
انرژی، Acc، آزیترومایســین ۲۰۰، سرم های تزریقی 
و کپســول پیروکســیکام در بازار کم و نایاب شده بلکه 
داروهای مربوط به بیماری هــای  صعب العالج و خاص 
همچون داروهای مربوط به شیمی درمانی و بیماری های 
قلبی همچنین داروی مالت، ریفامپین و استرپتوماسین و 
داروهای بیمارانی که دچار تشنج می شوند، بسیار کم و یا 
اصال وجود ندارد و خانواده بیماران جهت تهیه دارو بیماران 

خود سرگردان و نگران هستند. این در حالی است که نایاب 
شدن و یا کمبود دارو از جمله معضالتی است که چند وقتی 
است مردم با آن روبرو هستند و این کمبود زمانی حساس  
و تبدیل به موضوعی نگران کننده می شود که داروهای 
بیماری های خاص و صعب العالج را مطرح است. به گفته 
ریاحی از ابتدای سال تاکنون هیچ ارزی برای واردات دارو 
اختصاص داده نشده و این اتفاقات نتیجه بی توجهی به 

این بخش است.
دکتر فرید عبدل پور، داروساز در این رابطه اظهار داشت: 
کمبود برخی داروهای تولید داخل حاصل دالیل بسیاری 
است. »برخی داروهای تولید داخل )حدودا 3۰ الی 35 
درصد کل سبد دارویی( از جمله کپسول »فنی تویین«، 
»فاموتیدیــن«، »فلوکســتین«، »کلیندامایســین«، 
»ریواستیگمین« و ... اکنون در سطح داروخانه ها تقریبا 
نایاب یا کمیابند.« به گفته وی، برای مثال در برخی موارد 
شاهد اعتراض مراجعه کننده ای هستیم که فقط یک ورق 

کپسول »فلوکستین« مطالبه می کند و زمانی که داروخانه 
از تحویل آن امتناع می کند موضوع به مرز درگیری و بحران 
می رسد.  البته معاون کل وزیر بهداشت نظر دیگری در 
رابطه با دالیل کمبود دارو دارد. ایرج حریرچی در پاسخ به 
سوالی درباره گرانی دارو گفت: دارو نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته گران نشده اســت. حدود ۸۷ درصد ارزش 
ریالی و ۹۸ درصد بازار عددی داروی کشور تولید داخلی 
است. او ادامه داد: متاسفانه برخی از پزشکان داروی برند 
و خارجی تجویز می کنند که جزو لیست دارویی نیست و 
ارز 4۲۰۰ به آن تعلق نمی گیرد، به دلیل  افزایش نرخ دالر 
قیمت افزایش می یاید و به نظر می رسد دارو گران شده 
است.  حریرچی تاکید کرد: تولیدکنندگان داخلی صادرات 
دارند و با ارز دولتی، داروی آنها ارزان تمام می شود و در 
اختیار بیماران قرار می گیرد. رئیس اتحادیه واردکنندگان 
دارو در این رابطه در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: 
کاهش تخصیص ارز به یک موضوع جدی در این بخش 

تبدیل شده اســت. در حال حاضر شاهد تبعات کاهش 
جدی تخصیص ارز به دارو هستیم. ناصر ریاحی اضافه کرد: 
شرایط برای تولید و تامین داروهای مورد نیاز با توجه به 
کاهش بسیار زیاد تخصیص ارز سخت و دشوار شده است.
وی با بیان اینکه برای واردات برخی مواد اولیه به ارز چین 
و هند نیاز است، گفت: متاسفانه در تامین این ارزها نیز 
مشکل داریم که شاید دلیل آن عدم فروش نفت یا تسویه 
نشدن قراردادهای مربوط به آن باشد. در هر حال در این 

حوزه نیز مشکالت ادامه دارد.
ناصر ریاحی اظهار داشت: از آغاز سال و حتی هفته های 
پیش از آن، میزان ارز تخصیــص یافته برای واردات دارو 
یا مواد اولیه و واسطه ای تولید دارو در کشور به عدد صفر 
نزدیک شــد. اگر در این مدت دارو یا مواد اولیه ای وارد 
شده نیز با حداقل اسناد و بر اساس تعهد واردکنندگان 
به شرکت های خارجی برای تسویه حساب در آینده به 

کشور رسیده است.

کمبود دارو تشدید شد

ارز دارو کجا خرج می شود؟
کمبود دارو، کابوس تمام نشدنی بیماران                                                                                                                                قیمت داروهای کرونا در بازار سیاه نجومی شد
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یک مقام مسئول گفت: کارگروه تنظیم بازار محصوالت 
کشاورزی به زودی درباره اجرای قانون ممنوعیت برنج 
در چهار ماه از ســال جاری تصمیم گیری می کند.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشــاورزی 
معاونت توســعه بازرگانی گفت: با توجه به شرایط 
خشکســالی امســال و واقعیت های موجود، درباره 
اجرای ممنوعیت واردات برنج که هر ســال در چهار 
ماه از ســال از ابتدای مرداد تا آبان به منظور حمایت 
از تولید داخلی انجام می شد، تصمیم گیری نهایی را 

انجام خواهیم داد.
ابراهیم زارع افزود: کارگروه تنظیم بازار کشــور در 
خردادماه امسال به علت خشکسالی، ممنوعیت واردات 
برنج را لغو کرد و در آن زمان وزارت جهاد کشاورزی با 

این موضوع مخالفت کرده بود.
وی با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهوری در ۹ 
مردادماه و اعالم بازگشت وظایف مرتبط با کشاورزی 
به وزارت جهاد کشاورزی در قالب قانون تمرکز وظایف 
کشاورزی، اظهار داشت: با بازگشت وظایف مرتبط 
به کشــاورزی به وزارت جهاد کشــاورزی، در مورد 
موضوع ممنوعیت واردات برنج در مدت یاد شــده، 
جلسه کارشناسی برگزار و نتیجه آن این چهارشنبه 
در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد 

کشاورزی مطرح و بررسی خواهد شد.
زارع ادامه داد: با توجه به پیش بینی کاهش تولید برنج 

به علت خشکسالی، نمی خواهیم کشور دچار تنش 
شود و از ســوی دیگر نمی خواهیم تولید داخل این 
محصول آسیب ببیند.وی گفت: تصمیم درباره اجازه 
واردات یا ممنوعیت واردات برنج در چهار ماه یاد شده 
طی سال جاری در حالی باید اتخاذ شود که بر اساس 
گزارش ها، واردات برنج در چند ماهه ابتدای امسال 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشــاورزی 
معاونت توسعه بازرگانی اذعان داشت: در حال حاضر 
تقاضاهایی برای کاهش مدت ممنوعیت واردات برنج 
وجود دارد.وی درباره اعضــای کارگروه تنظیم بازار 
محصوالت کشــاورزی گفت: در جلسه تنظیم بازار 
این چهارشنبه، نمایندگانی از وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی و صمت، گمرک، بانک مرکزی، تشکل ها، 
دستگاه های نظارتی و سایر نهادهای ذی ربط حضور 
خواهند داشــت. زارع درباره ثبت سفارش کاالهای 
کشــاورزی اظهار داشت: ثبت ســفارش نهاده های 
دامی از ابتدای سال توســط وزارت جهاد کشاورزی 
در حال انجام بود و از این پس ثبت ســفارش سایر 
کاالهای کشــاورزی در قالب قانون تمرکز وظایف 
کشاورزی انجام می شود.وی خاطر نشان کرد: واردات 
نهاده های دامی و روغن همچنان با ارز ترجیحی و سایر 
کاالها همچون گوشت، مرغ، برنج، سموم شیمیایی و 

داروهای دامی با ارز نیمایی صورت می گیرد.

در پی ادامه دار شدن روند چند نرخی بودن تایرها در 
بازار، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن تشریح 
دالیل شکل گیری نرخ های متفاوت برای تایرها در بازار، 
چندگانه شدن نرخ تایرهای داخلی برای ایجاد رقابت 
میان تولیدکنندگان مختلف را طبیعی دانست. قریب 
به یکماه است که بازار الستیک حال و احوال خوشی 
ندارد و مشــتریان آن ها در بازار به سبب چند نرخی 
بودن قیمت انواع تایرها اعم از سبک و سنگین دچار 

مشکل هستند.  
اوایل سال گذشته بود که الســتیک و مواداولیه برای 
تخصیص ارز، از گروه 1 به گروه ۲ انتقال پیدا کرد و بدین 
ترتیب ارز تخصیصی به این گروه کاالیی نیمایی شد.   
زمانیکه دولت دوازدهم در تامین ارز دچار مشکل شده 
بود، تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی صنعت تایر را حذف و 
ارز نیمایی را جایگزین کرد. این اقدام که می توانست 
قیمت الستیک را شفاف و بســاط رانت را جمع کند؛ 
بدین منظور هم الستیک یارانه ای تعریف شد و به هر 
شخص یک سهمیه اختصاص یافت. ضمن اینکه برای 
نزدیک شدن قیمت الستیک دولتی و آزاد به یکدیگر، 
سامانه جامع تجارت را راه اندازی کردند اما آیا نتیجه 

آنطور که می خواستند، پیش رفت!؟
همانطور که فعاالن ایــن حوزه پیش بینی می کردند، 
با تغییر اولویت تخصیص ارز، توجه به تغییر قیمت ها 
جلب شد و بر تورم کشــور نیز تاثیرگذار بود. حال اما 
مدت هاست که خرید و فروش ها در این سامانه انجام 
می گیرد اما همچنان در بازار الستیک قیمت ها چند 
نرخی است و مشکالت زیادی را برای خریداران ایجاد 

کرده است.
در ایــن رابطه، مصطفــی تنها- ســخنگوی انجمن 
تولیدکنندگان تایر با بیان اینکه در حال حاضر یک نرخ 
متعلق به تایرهای وارداتی است که خود چند نرخ دارند، 
اظهار کرد: به سبب اینکه تایرهای وارداتی با ارز نیمایی 
وارد می شوند، طبیعتا باتوجه به مبادی واردات متفاوت، 
دارای قیمت های متفاوت نیز هستند. بطور مثال قیمت 
تایر وارداتی از کشور چین با قیمت تایر وارداتی از کشور 
ترکیه متفاوت است؛ حتی در واردات از یک کشور بسته 
به میزان کیفیت و کارخانه هــای تولیدکننده، دارای 

تفاوت قیمت هستند
وی افــرود: عالوه براینکه در ســال گذشــته که ارز 
تخصیصی به تایرها به ارز نیمایی تبدیل شد، به صنایع 
تولیدکننده اجازه داده شــد که برای کاالهایی که در 

مســیر واردات بود تا ابتدای خرداد ماه 13۹۹، بدون 
پرداخت مابه التفاوت واردت خود را تکمیل و از گمرک 

ترخیص کنند.  
این مقام صنعتی تصریح کــرد: اما در مقابل یکی- دو 
شرکت خاص، متعلق به نهادهای خاص، این امکان را 
پیدا کردند که تا حدود اواخر سال گذشته نیز با همان ارز 
دولتی 4۲۰۰ تومانی، تایرهای وارداتی در ظاهر و اسما 
در راه خود را وارد و از گمرک ترخیص کنند. طبیعتا 
آن عرضه ها نیز از طریق ســامانه جامع تجارت )زیر 
نظر ستاد تنظیم بازار( بایستی تایرهای وارداتی خود 
را  توزیع می کردند؛ لذا پس از ترخیص محموله های 
مذکور، تایرها بر اساس ارز 4۲۰۰ تومانی در بازار توزیع 
شدند که خود یک نرخ جدید ایجاد می کرد و در نهایت 

منجر به چند نرخی شدن تایرها در بازار شد.
تنها تاکید کرد: در رابطه بــا تایرهای تولید داخل نیز 
یک نرخ متعلق به آن هاست که در ظاهر بایستی یک 
قیمت داشته باشــند اما قیمت ها عمال ثابت نیست؛ 
چراکه صنعت تایر در برهه ای با افت وخیزهایی مواجه 
شده و در مواقعی کارخانه تایر برای تامین نقدینگی و 
فروش محصوالت خود مجبور شده است، برخی تایرها 
را شــرایطی )مثال در دو قسط( بفروشــد. یا نماینده 
فروش گاهی برای عرضه ســریع تر محصوالت برای 
برگشــت پول، تخفیف هایی بر روی کاالها قرار  داده 
است؛ بنابراین موارد اینچنینی ممکن است زمینه ساز 

نرخ جدید باشد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر خاطرنشان کرد: 
البته زمانیکه بازار در شرایط رقابتی واقعی باشد، اصوال 
قیمت ها نمی تواند یکســان بماند. در شرایط رقابتی 
قیمت ها متفاوت می شود و فی نفســه این چندگانه 
شدن قیمت ها در این شرایط، لزوما بد نیست. وقتی 
بازار در شرایط کامال رقابتی باشد، طبیعتا قیمت ها به 
عنوان ابرازی دیگر عالوه بر کیفیت، متفاوت می شود تا 

تولیدکنندگان برای تصاحب بازار باهم رقابت کنند.  
الزم به ذکر است که بارها از طرق مختلف اقدام به برقراری 
ارتباط با رئیس انجمن صنفی صنعــت تایر ایران که 
مدیرعامل یکی از بزرگترین گروه های تایرسازی ایران 
نیز هست، کرده اما وی که از تیرماه سال جاری با کسب 
آراء اعضای هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران 
به ریاست انجمن برگزیده شده است، هیچ پاسخی به 
هیچ یک از درخواست ها، حتی زمانی که خواستار ارسال 

کتبی سوال های مطروحه شدند، نداد.   

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه 
پیش بینی می شود خرید تضمینی گندم امسال به 
5 میلیون تن برسد، گفت: تولید گندم نسبت به سال 
گذشته 3۰ درصد کاهش یافته اســت. اوایل شروع 
خرید تضمینی در اسفند اکثر کارشناسان پیش بینی 
می کردند تولید گندم امسال نسبت به سال گذشته 
کاهش جدی داشته باشد که تا کاهش 3۰ درصدی 
هم برآورد شد و  اعالم کردند احتماال امسال 5 میلیون 
تن گندم وارد خواهیم کرد حال به پایان فصل خرید 
نزدیک تر می شــویم، این پیش بینی ها به واقعیت 
پیوسته و مســئوالن اعالم می کنند که چهار و نیم 
میلیون تن گندم خریداری شده و در خوشبینانه ترین 
حالت خرید نهایی دولتی بــه 5 میلیون تن خواهد 
رسید.این در حالی است که سال گذشته کل خرید 
تضمینی گندم هشت و نیم میلیون تن بود و 3 میلیون 

تومان هم واردات گندم داشتیم.
علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران 
گفت: تاکنون حدود چهار و نیم میلیون تن گندم از 
کشاورزان کشور خریداری شده و تنها 1۰ درصد گندم 
سطح کل کشور باقی مانده که پیش بینی می شود تا 
پایان فصل خرید 5 میلیون تن گندم از کشاورزان کشور 

خریداری شود. ایمانی در پاســخ به اینکه چه میزان 
گندم برای تامین نیاز کشور نیاز است، گفت: در سال 
گذشته ۸.۸ تا ۹ میلیون تن گندم از تولید شد به همین 
میزان هم برای تامین نان کشور نیاز است اما در مجموع 
با احتساب نیاز بخش صنعت و شیرینی 11 میلیون 
تن گندم باید وجود داشته باشد.به گفته این مسئول، 
تولید گندم امسال 3۰ درصد خسارت دیده که بیشتر 
به دلیل خشکسالی بوده است. وی با بیان اینکه تولید 
کشاورزان بیشتر از آن چیزی است که به مراکز خرید 
دولتی تحویل داده شده است، اضافه کرد: بخشی از این 
گندم کشاورزان مستقیم از سوی کارخانجات خریداری 
شده که در سامانه دولتی ثبت نشده است ضمن اینکه 
بخشی از گندم هم در انبار کشــاورزان به عنوان بذر 
ذخیره شده و با توجه به مشکلی که سال گذشته در 
تامین بذر وجود داشت، امسال میزان بیشتری ذخیره 
کردند همچنین بخشی از کشاورزان هم به امید اینکه 

قیمت در آینده باالتر میرود در انبارها نگه داشتند.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمــکاران ایران پیش بینی 
کرد که کل تولید امســال ۹ میلیون تن باشد این در 
حالی است که سال گذشته 13 میلیون تن کل تولید 

گندم کشور بود.

ادامهروندچندنرخیبودنتایرهادربازار
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بازار ارزهای دیجیتال قرمز پوش شد؛
روند نزولی بيت كوين ادامه دارد

قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتال امروز در روند معامالت در بازار های 
تجارت دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد.بانک مرکزی چین با 
پرریسک خواندن معامله ارزهای دیجیتالی، از تمام پلتفرم های اصلی این 
کشور خواسته اســت از فراهم کردن امکان انجام تراکنش های مربوط به 
رمزارزها برای مشتریان خودداری کنند.از این پس صندوق های سرمایه 
گذاری آلمانی اجازه خواهند داشت، حداکثر ۲۰ درصد دارایی خود را در 
بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند.در حال حاضر بانک های مرکزی 
بیشتری در راه پیوستن به مسابقه عرضه ارز دیجیتالی ملی هستند. مجموع 
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر یک هزار و ۶۲۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۲۵ درصد کمتر شده 
است. همچنین ۵۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است.گفتنی است، بیت  کوین ۱۲ سال پیش 
توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 
 BTC ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.بیت کوین با نماد اختصاری
یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 
۷۲۰.۶۱ میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۴۴.۶۵ درصدی از 
کل بازار را در اختیار دارد.اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال 
یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۲۸۸.۹۹ میلیارد 
دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و ســهم ۱۷.۹۰ درصدی از کل بازار را در 
اختیار دارد.تتر با نماد اختصاری USDT یک ارز دیجیتال یا شــکلی از 
دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶۲.۰۱ میلیارد دالر، در رتبه ۳ 

بازار قرار داشته و سهم ۳.۸۴ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

صورتحساب تلفن ثابت يك ماهه شد
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: صورتحساب تلفن ثابت یک ماهه 
شده است و مشــترکان باید در پایان ماه آن را پرداخت کنند. محمدرضا 
بیدخام ســخنگوی شــرکت مخابرات ایــران گفت: با توجه بــه این که 
صورتحســاب تلفن ثابت در دوره های یک ماهه صادر می شــود ضروری 
است برای جلوگیری از یک طرفه شدن خطوط تلفن، مبالغ صورتحساب 
به صورت ماهانه و در مهلت زمانی تعیین شــده از طریق ســامانه تلفنی 
۲۰۰۰ و یا سایت شرکت مخابرات ایران و یا همچنین از طریق تلفن همراه 
با کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع پرداخت شود.وی گفت: چنانچه قبض 
پایان یک دوره بیش از ۲۰ هزار تومان باشد و یا این که در دو دوره متوالی 
مبلغ صورتحساب کمتر از ۲۰ هزار تومان باشد و ما شاهد پرداخت نکردن 
صورتحساب در این دو شــرایط باشــیم تلفن به صورت یک طرفه قطع 
می شود. مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شــرکت مخابرات ایران در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی درخواست های مردم برای انتقال 
خطوط تلفن ثابت با کندی انجام می شــود؟ افزود: همه تالش مجموعه 
مخابرات این است که خدمات در اسرع وقت ارائه شود، اما چون تعرفه های 
شرکت مخابرات مربوط به حدود ۱۲ سال پیش است امکان ارائه سرویس 
در زمان مقرر وجود ندارد و ما درخواست ترمیم تعرفه را از مسئوالن داریم.

بیدخام در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه راهکاری اندیشیده اید که 
در زمان قطع تلفن ثابت بدون مراجعه مشترکان مجدد تلفن وصل شود؟ 
گفت: در صورتی که به علت پرداخت نکردن بدهی، خط تلفن مشــترک، 
یکطرفه و یا قطع شده است برای تسریع در روند اتصال مجدد بهتر است 
مبلغ صورتحساب را از طریق سامانه تلفنی ۲۰۰۰ پرداخت کنند تا تلفن 
مشترک خودکار وصل شود.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برای 
برخی مشترکان تلفن ثابت پیامک صورتحساب ارسال نمی شود؟ افزود:، 
چون در سامانه مخابرات تلفن همراه برخی مشــترکان درج نشده است 
این اتفاق می افتد و ما درخواست می کنیم افراد با مراجعه به کد دستوری 
ستاره ۲۰۲۰ مربع، تلفن همراه خود را وارد کنند تا صورتحساب ماهانه به 
آن ها ارسال شود. سخنگوی شرکت مخابرات ایران پیش از این اعالم کرده 
بود که در صورت استفاده نکردن از تماس با کشورهای خارجی و به منظور 
جلوگیری از سوءاستفاده و حک تلفن ثابت حتماً درباره بستن صفر دوم در 

مکالمات بین الملل اقدام کنند.

رگوالتور چين درباره توزيع كنندگان تراشه خودرو 
تحقيق می كند

اداره تنظیم بازار چین تصمیم دارد درباره توزیع کنندگان تراشه در بازار 
تحقیقاتی انجام دهد.اداره دولتی تنظیم بازار چین )SAMR( قصد دارد 
تحقیقاتی درباره توزیع تراشه در صنعت خودروســازی این کشور انجام 
دهد. دلیل این امر نیز باالبردن قیمت این کاال اعالم شــده است.در بیانیه 
این سازمان رگوالتوری آمده است: در واکنش به چالش های برجسته مانند 
سوداگری و قیمت های باال در بازار تراشــه های خودروسازی، تحقیقاتی 
درباره توزیع کنندگان این محصول انجام می شود.همچنین در این بیانیه 
ذکر شــده با رصد قیمت ها و گزارش دهی تحوالت بازار، به نظر می رسد 
شرکت ها قیمت محصوالت شان را باال برده اند. این سازمان تعهد کرده تا 
درباره هرگونه اقدام غیر قانونی مانند احتکار، باالبردن قیمت ها و هرگونه 
تبانی، تحقیقاتی انجام دهد و خاطیان را مجازات کند.چالش جهانی کمبود 
تراشه از دسامبر ۲۰۲۰ میالی آغاز شــد و در زنجیره های ذخایر و سخت 
افزار اختالالتی ایجاد کرد. از آن زمان تاکنون این چالش روی تولید طیف 
وسیعی از گجت ها و محصوالت تأثیر گذاشته است. در ماه ژوئن مدیر ارشد 
اجرایی شرکت اینتل اعالم کرد کمبود تراشه تا پایان ۲۰۲۱ ادامه می یابد و 

وضعیت این بازار حدود ۲۰۲۳ میالدی به حالت نرمال بر می گردد.

حمله سايبری روند واكسيناسيون كرونا در ايتاليا را 
مختل كرد

پورتال ثبت نام برای تزریق واکسن کرونا در منطقه التزیوی ایتالیا مورد 
حمله سایبری قرار گرفت. وقوع این حمله مورد تأیید مقامات محلی قرار 
گرفته اســت.مقامات محلی در التزیو مجبور شدند برای اطالع رسانی در 
مورد این حمله و آگاه کردن مردم از فیس بوک استفاده کنند. این حمله بر 
سایر سیستم های آی تی در التزیو نیز تأثیر منفی گذاشته است.بر اساس 
اطالعیه منتشــر شــده در صفحه فیس بوک فرمانداری التزیو حمله ای 
قدرتمندانه به پایگاه داده پورتال واکسیناسیون التزیو انجام شده و همه 
سیستم های مرتبط با آن از کار افتاده اند. لذا گرفتن وقت برای ثبت نام و 
تزریق واکسن کرونا ناممکن شده است.در اطالعیه یادشده تصریح شده که 
به علت این حمله فرایند ثبت نام و تزریق واکسن در منطقه التزیو با تأخیر 
انجام خواهد شد. در این اطالعیه مشخص نشده که این حمله ماهیت باج 
افزاری دارد و هکرها خواستار دریافت باج از مقامات محلی در التزیو شده اند 
یا خیر، اما برخی منابع مطلع به سی ان ان گفته اند این حمله از طریق نفوذ 
به نمایه کاربری یکی از مدیران پورتال واکسیناسیون رخ داده و هکرها با 
قفل کردن داده های موجود خواستار دریافت باج شده اند، اما مقامات این 

درخواست ها را رد کرده اند.

اخبار

نگرانی معاونت علمی ریاست جمهوری از اعطای مشوق ها برای تولید فناوری
دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با اشاره به همکاری چند جانبه برای تولید مودم های VDSL گفت: این حمایت نوعی رانت است که امیدواریم به نتایج مخرب 
 )POTN(و محصوالت شبکه انتقال VDSL اعطای رانت در خودروسازی منجر نشود. دکتر مهدی محمدی در آیین تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک با هدف حمایت از داخلی سازی مودم های

که به صورت آنالین برگزار شد، با تاکید بر اینکه این تفاهم نامه اولین تفاهم نامه مشترک در حوزه ICT با سازمان فناوری اطالعات است، افزود: در گذشته چنین تجربه ای را برای راه اندازی 
مرکز نوآوری پست بانک در مشهد داشتیم و اکنون این مرکز به بزرگترین مرکز نوآوری شرق کشور تبدیل شده است.

یــک کارشــناس فناوری 
اطالعات درباره چالش های 
حضور اینترنت ماهواره ای در 
ایران آن هم در شرایطی که 
استفاده پایدار آن به زودی 
امکان پذیر نیســت، گفت: این فناوری از نظر قیمتی 
برای کاربر خانگــی نمی صرفد و تجهیــزات آن هم 
به صورت قاچاق وارد می شود و اگر هم وارد ایران شود، 
باید دید آیا آن شــرکت آمریکایی به ایران سرویس 

می دهد یا نه.
میالد نوری دربــاره اینترنت ماهــواره ای بیان کرد: 
اینترنت ماهواره ای استارلینک یا هر شرکت دیگری 
که بخواهد به این حوزه وارد شــود، پروژه جذابی با 
پوشش سراســری در جهان اســت و ربطی به ایران 
هم ندارد که به خاطر ایران و چند کشــور آسیایی را 
پوشش داده باشند. طبق اعالم ایالن ماسک به عنوان 
مالک شرکت پروژه اســتارلینک،  تا سپتامبر یعنی 
شــهریور و مهرماه در ایران، ماهواره های این شرکت 
تا ۴۰ درصد به فضا پرتاب می شــود و االن تعداد این 

ماهواره ها کمتر است.
وی ادامه داد: مکانیزم کار اینترنت ماهواره ای این است 
که یک دیش دارد که به سیگنال های ماهواره ها وصل 
می شــود و به صورت خودکار می چرخد و قوی ترین 
سیگنال ها را می گیرد. هزینه اولیه این تجهیزات ۴۹۹ 
دالر است و ماهیانه هم یک آبونمان شارژ ۹۹ دالری 
دارد که در حال حاضر برای کاربر خانگی در ایران عدد 
باالیی است. اما این سرویس به قدری کیفیت باالیی 
از نظر ســرعت اینترنت دارد کــه می توانید در یک 
ساختمان بین ۲۰ تا ۲۵ واحد آن را تقسیم کنید که در 
آن صورت قیمت و کیفیت آن نسبت به سرویس هایی 

که االن استفاده می کنیم، به صرفه تر است.
این کارشــناس فناوری اطالعات با بیان اینکه برای 

استفاده از ســرویس اینترنت ماهواره ای چند شرط 
وجــود دارد، افزود: ابتــدا باید تجهیــزات اتصال به 
استارلینک را بخرید. اگر کشور ما اجازه نداشته باشد 
از این تجهیزات استفاده کند، واردات این تجهیزات 
قاچاق حساب می شــود که هم ممکن است جرمی 
برای خرید و فــروش و اســتفاده آن در داخل ایران 
در نظر گرفته شود و هم تعرفه اش از ۵۰۰ دالر اولیه 

باالتر می رود.
نوری ادامــه داد: زمانی که این تجهیزات وارد شــد، 
برای استفاده از ســرویس و دریافت کیفیت مطلوب 
اینترنت ماهواره ای، آنتن شــما باید همزمان به سه 
ماهواره وصل شــده باشــد. این ماهواره ها هنوز در 
فضای ایران و اطراف کشــور به اندازه ای نیســت که 
آنتن ها به هر جهت بچرخد تا به سرویس وصل شوید. 
یک سایت برای ثبت نام این ســرویس هست که به 
وب سرویس های مکان محور گوگل وصل است و اسم 
هر کشور و شــهرهای ایران هم در این لیست وجود 
دارد. خیلی ها به این لیست استناد کردند که کل ایران 
را پوشش داده، اما این صحیح نیست. اگر هم بعضی 
نقاط ایران را پوشش  دهد، دستگاه باید در جهت های 
مختلف باید به سه ماهواره وصل شود، بنابراین اینطور 
نیســت که با دسترســی به تجهیزات به راحتی به 

اینترنت وصل شوید.
وی درباره چالش های حضور اینترنت ماهواره ای در 
ایران توضیح داد: اول اینکه ســرویس متعلق به یک 
شرکت آمریکایی است و شاید همان زمان که کاربر 
بخواهد آبونمان بخرد، به دلیل تحریم ها به کاربر ایرانی 
سرویس ندهد. اگر هم سرویس بدهد، طبق یک سری 
معاهده های بین المللی که ایران جزو آنهاست، وقتی 
قرار است خدمات ماهواره ای در کشوری ارائه شود، 
باید از ایران مجوز بگیرد و اینطور نیست که در مقابل 
دولت ایران بایستند و ماهواره هایشان را برای مردم 
ایران ارائه دهند. اگرچه ماهواره های اینترنتی نسبت 
به ماهواره هایی که کاربردهای دیگری دارد، در ارتفاع 
پایین تری قرار گرفته و اگــر دولت و حکومتی اجازه 

اســتفاده ندهد و اینها بخواهند جلویش بایســتند، 
می تواند ماهواره ها را ثابت کند.

این کارشــناس فناوری اطالعات خاطرنشــان کرد: 
بنابراین اینترنت ماهواره ای در ایران، اوال از نظر قیمتی 
برای کاربر خانگی نمی صرفــد، دوم اینکه تجهیزات 
آن به صورت قاچاق وارد می شــود و دسترسی به آن 
سخت است، اگر هم وارد شود باید دید آیا آن شرکت 
آمریکایی خودش به ایران سرویس می دهد یا نه. چون 
لوکیشن این دستگاه ها قابل شناسایی و ردیابی است 
و اینطور نیست که به اسم یک کاربر ترکیه ای خرید 
کنید و بتوانید در ایران از آن استفاده کنید، باید دید 
آن شرکت چقدر محدودیت ایجاد می کند. مهم تر از 
همه اینکه کشور ما به این سرویس مجوز نخواهد داد، 
آن هم در شرایطی که طرح صیانتی تصویب می کنیم 

که جلوی آزادی کامل اینترنت را بگیریم.
نوری دربــاره خریدوفــروش تجهیــزات اینترنت 
ماهــواره ای در روزهای اخیر بیان کرد: بســیاری از 
کاربران به دلیل جو احساسی که بر اثر طرح صیانت 
حاکم شــده، عجوالنه این اخبار را دنبال می کنند و 
همین باعث شده یک ســری کانال های تلگرامی و 

ســایت ها به صورت کالهبرداری تجهیزات بفروشند 
و معموال هم هزینه آن را به صورت رمزارز از کاربران 
می گیرند که قابل ردیابی نباشد. مردم باید آگاه باشند، 
در هیچ کشوری ارائه تجهیرات به این صورت که در 
کانال های تلگرامی آمد و بستری برای کالهبرداری 

شده، اتفاق نیفتاده است.
وی درباره امکان جلوگیری از اینترنت ماهواره ای در 
ایران گفت: اینترنت ماهواره ای یک تکنولوژی جدید 
است و باید ابتدا وارد و استفاده شود. در ماه های آینده 
هم ابتدا نسخه های اولیه آن با سرویس های حداقلی 
ارائه می شــود و اگر بخواهد در دنیا به صورت پایدار 
مورد استفاده قرار گیرد، حداقل دو سال زمان می برد. 
اگرچه هر تکنولوژی بعد از یک مدت، با ضد خودش 
هم روبه رو می شود، اما به نظر می رسد طبق صحبت  
کارشناسان، به راحتی نمی توان با این فناوری مقابله 
کرد. اینکه آیا می توان پارازیت انداخت و یا آنتن های 
کاربران را ردیابی کرد، تا زمــان راه اندازی نمی توان 
اظهار نظر دقیق کــرد. با وجود ایــن، اگر به صورت 
گسترده در سراسر جهان سرویس دهد، کار دولت ها 

و حکومت ها را سخت می کند.

واردات تجهيزات اينترنت ماهواره ای قاچاق حساب می شود

کالهبرداری با فروش تجهیزات اینترنت ماهواره ای
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران با اشــاره به 
همکاری چند جانبه برای تامین نیازمندی های کشور 
در زمینه فناوری اطالعــات و ارتباطات گفت: در این 
همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی نه برای حمایت 
از شرکت های دانش بنیان بلکه برای ایجاد مشوق هایی 
برای طرف تقاضا مشارکت دارد.امیر ناظمی در آیین 
تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک با هدف حمایت 
از داخلی ســازی مودم های VDSL و محصوالت 
شبکه انتقال )POTN( که به صورت آنالین در محل 
ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، با 
اشاره به همکاری در انعقاد این تفاهم نامه افزود: خیلی 
از مکانیزم ها و ســاز و کارها و نهادهایی که تشــکیل 
می شوند، الزاما برای برآورده کردن یک هدف نیستند، 
بلکه مجموعه ای از اهداف را با خود به همراه دارند. یکی 
از نهادهایی که سعی شد در این مدت ایجاد شود، نهادی 
است که امروز به عنوان اولین نمونه تفاهم نامه آن به 
امضا می رسد.وی به بیان جزئیات این تفاهم نامه چند 
جانبه پرداخت و یادآور شد: وام هایی به صورت قانونی 
به شرکت های دانش بنیان داده می شود، اما اینکه آیا 
الزاما فعالیت این شرکت های دانش بنیان در راستای 
اولویت ها و نیازهای ملی است، از سواالت مطرح در این 

زمینه است و از طرف دیگر خیلی از وام هایی که اعطا 
می شود، این سوال را ایجاد می کند که آیا این سرمایه 
گذاری منجر به ورود به بازار خواهد شد و در این طرح 
عمال سعی شده به این سواالت پاسخ داده شود.ناظمی 
با تاکید بر اینکه در این طرح همکاری، یک شــرکت 
دانش بنیان سازنده مودم حضور دارد و از سوی دیگر 
ما یک نیاز ملی تحت عنوان مودم VDSL داریم که 
برای دوران گذار به پهن باند است که از نیازهای کسب 
و کارها و شهروندان به شــمار می رود، ادامه داد: این 
شرکت دانش بنیان به وســیله مکانیزم مالی تشویق 
خواهد شــد که اوال تولید مودم های قبلی خود یعنی 
ADSL را کنار بگذارد و وارد تکنولوژی جدید شود و 
این اولین منفعتی است که در این تفاهم نامه دیده شده 
است و اتفاق خواهد افتد، چون تکنولوژی جدید همواره 
به سرعت اتفاق می افتد، ولی خیلی وقت ها شرکت هایی 
که تولید کننده یک تکنولوژی قدیمی هستند، زمان 
این را ندارند که وارد تکنولوژی جدید شــوند و زمان 
را از دســت می دهند.وی ادامه داد: اگر بخواهیم این 
اتفاق رخ ندهد، ما باید همواره نگاه ملی داشته باشیم و 
نهادهای سیاستگذار، مکانیزم هایی را برای تشویق در 
نظر بگیرند تا شرکت های تولیدکننده قادر به حرکت 

به سمت تکنولوژی های جدید باشند. ناظمی اثر دوم 
امضای این تفاهم نامه چند جانبه را وجود طرف تقاضا 
دانست و افزود: از ســوی دیگر تقاضایی در این تفاهم 
نامه وجود دارد که شرکت مخابرات بزرگترین تامین 
کننده ارتباطات ثابت در کشور است، اما در برخی از 
مواقع کمبود منابع مالی، امکان سرمایه گذاری برای 
رفتن به ســمت تکنولوژی جدید را از بین می برد و 
در این تفاهم نامه جزء دوم یعنی شــرکت مخابرات 
به عنوان طرف تقاضا وارد شده است.رییس سازمان 
فناوری اطالعات با اشاره به اینکه محصول تولیدی در 
این تفاهم نامه یک کاالی دانش بنیان است، گفت: از 
این رو مکانیزم سوم یعنی نهاد سیاستگذاری که وزارت 
ارتباطات است و برای بررســی این نیاز و تقاضا وارد 
فرآیند شده است و صحه گذاری بر این موضوع که این 
محصول یک اولویت ملی است، حضور دارد. وی یادآور 
شد: وقتی ما دسترسی به پهن باند داشته باشیم، فقط 
برای استفاده کاربر نهایی نیست، بلکه کارکرد واسطه ای 
دارد و  شرکت ها، کسب و کارها و حتی کسب و کارهای 
خانگی از آن به عنوان یک کاالی واسطه ای استفاده 
می کنند و تولید بیشتر رقم می خورد.وی با اشاره به 
این فرآیند گفت: اما همچنان مسئله اصلی که تامین 

مالی است، باقی می ماند و در این میان صندوق نوآوری 
و شکوفایی به عنوان جزء چهارم به عنوان منبع مالی 
برای شرکت های دانش بنیان ورود کرده و این منبع 
مالی این بار نه برای حمایت از طرف عرضه کننده بلکه 
برای حمایت از تقاضادهنده فناوری ارائه خواهد شد که 
تامین نیازهای خود را از طریق یک شرکت دانش بنیان 
برطرف می کند.ناظمی با اشاره به حضور پست بانک در 
این تفاهم نامه با بیان اینکه این بانک به عنوان عامل 
بانکی حوزه فناوری اطالعات در این تفاهم نامه ایفای 
نقش خواهد کرد، ادامه داد: در کنار همه اینها احتیاج به 
ارزیابی شرکت در خصوص دانش بنیان بودن و توانایی 
تولید آنها اســت که معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به عنوان جزء یکی دیگر از بازیگران این عرصه 
وارد شده است. وی گفت: تدوین چنین سازوکارهایی 
در نظام بوروکراســی و نظام اداری ایران که یک نظام 
کند است و معموال غیر انعطاف پذیر است، بسیار کار 
ســختی بود، اما برای مقابله کردن با این نظام اداری 
سخت فقط همدلی و همکاری می توانست پاسخگو 
باشــد، به هر حال امروز که مصادف اســت با تغییر 
 دولت، این موضوع که در دولت شروع شده بود امروز

 نیز به پایان رسید.

موتوروال از عرضه سه گوشی جدید به نام های اج ۲۰ پرو، اج 
۲۰ و اج ۲۰ الیت به بازار خبر داده که دارای نمایشگرهای 
بزرگ او ال ای دی، ســازگاری با نسل پنجم تلفن همراه 
و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی هستند. گوشــی اج ۲۰ پرو 
 OLED قدرتمندترین گوشی این مجموعه است. نمایشگر
بزرگ ۶.۷ اینچی با تفکیک رنگ باال و بهره مندی از فناوری 
HDR۱۰+ و نرخ تازه ســازی صفحه ۱۴۴ هرتز از جمله 
امکانات این گوشی است. در این گوشی از پردازنده اسنپ 
دراگون ۸۷۰ کوالکــوم، ۱۲ گیگابایت رم LPDDR۵ و 
۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی اســتفاده شده است.مهم 
ترین نقطه قوت این گوشی دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی با 

حسگر ۱.۵ اینچی و فناوری التراپیکسل است که عکاسی 
و فیلم برداری را در شب تسهیل می کند. دو دوربین ۱۶ و 
۸ مگاپیکسلی برای تقویت این دوربین در نظر گرفته شده 
است. توان زوم اپتیکی این گوشی ۵ ایکس است. گوشی 
یادشده می تواند تصاویر را با دقت ۸K و ۹۶۰ فریم در ثانیه 
ضبط کند. از فناوری هوش مصنوعی نیز برای افزایش دقت 
تصاویر سلفی استفاده شده است. باتری این گوشی ۴۵۰۰ 
میلی آمپری است و استفاده از گوشی را برای ۳۰ ساعت 
ممکن می کند. قیمت این گوشی ۸۳۰ دالر است.گوشی 
اج ۲۰ دارای پردازنده اسنپ دراگون ۷۷۸ جی، ۸ گیگابایت 

رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است.

بانک مرکزی چین اعالم کرد در حالی که این بانک نظارت 
و محدودیت ها بر معامالت ارزهای رمزنگاری شده را تسریع 
خواهد کرد، وضعیت کلی اقتصاد این کشور با ثبات خواهد 
بود. بانک مرکزی چیــن )PBC( روز جمعه اعالم کرد در 
حالی که این بانک نظارت و محدودیت ها بر معامالت ارزهای 
رمزنگاری شده را تسریع می کند، وضعیت کلی اقتصاد این 
کشور با ثبات خواهد بود.بانک مرکزی چین از ابتدای سال 
۲۰۲۱ شاهد افزایش ریســک معامالت ارزهای رمزنگاری 
شده از جمله معامالت بیت کوین و دوج کوین بوده است.بر 
اساس این گزارش، سازمان های تنظیم کننده مقررات مالی 
در پکن به دنبال ممنوعیت تجــارت هرگونه ارز رمزنگاری 

شده در مناطق تحت کنترل خود هستند. بانک مرکزی چین 
از همه شرکت های مبتنی بر پلتفرم خواسته است تا اقدامات 
مدیریت ریسک را به دنبال ممنوعیت معامالت و پیش بینی 
های مربوط به ارزهای رمزنگاری شــده، افزایش دهند.این 
بانک همچنین تأکید کرد که تالش خواهد کرد تا بازارسازی، 
قوانین و بین المللی کردن بازارهای مالی چین از مالکیت 
معنوی و محیط تجارت عادالنه محافظت کند.به طور کلی، 
حفظ ثبات بازار مالی اولویت بانک مرکزی چین خواهد بود. 
سیاستهای ارزی انعطاف پذیری اعمال خواهد شد تا تعادل 
عرضه عمومی پول و تأمین مالی اجتماعی را تضمین کند و 
نسبت اهرم کالن اقتصاد این کشور را در اصل ثابت نگه دارد.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به حمایت ۳۰۰ 
میلیارد تومانی این صندوق برای بومی سازی مودم های 
VDSL و همچنین توسعه محصول POTN گفت: از 
شرکت مخابرات انتظار داریم که در برنامه های صندوق 
مشارکت داشته باشد؛ چرا که ۵۰ درصد شرکت های دانش 

بنیان در حوزه ICT مشغول به فعالیت هستند.
دکترعلی وحدت در آیین تبادل تفاهــم نامه همکاری 
مشــترک با هدف حمایت از داخلی ســازی مودم های 
VDSL و محصوالت شبکه انتقال)POTN( افزود: طی 
دو سال گذشته مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خدمات مالی 
به شرکت های دانش بنیان اعطا شده است که در برخی از 
آنها تالش شد تا به صورت هدفمند و با ابزارهای کمکی 
بتوانیم عالوه بر طرح هــای عرضه، از طرح های تقاضا نیز 

حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه در قالب این حمایت ها تالش می شود تا 
محصوالتی به صورت لیزینگ و یا استصناع به تولید برسد، 
ادامه داد: برای این منظور در تفاهم نامه ای که امروز به امضا 
می رسد، کمیته طرح های ملی تشــکیل شده که در آن 
طرح هایی که دارای  ویژگی هایی چون نیاز ملی و دستگاهی 
است، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید، شرکت 

ارائه دهنده به صورت موقت دانش بنیان خواهد شد.
وحدت خاطر نشــان کرد: در صورتی که طرح از ســوی 
شــرکت به صورت موفقیت آمیز تولید و بــه بازار عرضه 
شود، به طور دائم دانش بنیان خواهد شد.رییس صندوق 
نوآوری و شکوفایی با اشاره به حمایت های معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در این زمینه، یادآور شد: یکی از 

اقدامات این کمیته این است که ابزارهای حمایتی به سمت 
خریداران خواهد بود و تاکنــون با این روش طرح هایی با 
وزارت نفت به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان و با همکاری بانک 

تجارت تعریف شده است.
به گفته وی بر اساس این همکاری، وزارت نفت مشروط بر 
آنکه نیازهای فنی خود را از طریق شرکت های دانش بنیان 
تامین کند، تسهیالت ۲ هزار میلیارد تومانی با نرخ ۸ درصد 

از نظام بانکی دریافت خواهد کرد.
وحدت با بیــان اینکه در ایــن زمینه ایــن صندوق نیز 
نگران اعطای رانت اســت، اظهار کــرد: در حال حاضر 
شرکت های دانش بنیان به بلوغ رســیده اند و با شرکت 
دانش بنیانی که در ایــن قرارداد قرار اســت مودم های 
VDSL تولید کند نیز از ۸ ســال پیش آشــنا هستیم 

 و تاکنــون محصــوالت فناورانــه ای را به بــازار عرضه
 کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه ای که امروز به امضا رسید 
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان 
مورد تایید شــرکت مخابرات ۳۰۰ میلیارد تومان برای 
کلیه شرکت ها در موضوع مودم های VDSL و همچنین 
توسعه محصول  POTN که شامل زیر مجموعه بخش 

انتقال می شود، اختصاص خواهد داد.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه انتظار 
داریم شرکت مخابرات در برنامه های توسعه فناوری با این 
صندوق همکاری داشته باشد، گفت: در حال حاضر از بیش 
از ۶ هزار شرکت دانش بنیان ایجاد شده، ۵۰ درصد آن را 

شرکت های فعال در حوزه ICT تشکیل می دهند.

راهکاری برای حمایت از تقاضاکنندگان فناوری و رفع نیازمندی ها از سوی شرکت های دانش بنیان

بانک مرکزی چین تجارت رمز ارزها را دشوارتر می کندگوشی قدرتمند موتوروال با دوربین 108 مگاپیکسلی

حمایت ۳00 میلیاردی صندوق نوآوری برای بومی سازی دو فناوری


