
رییس اتحادیه کشــوری گازهای طبی و صنعتی اظهار داشت:  
میزان تقاضای گازهای طبی و اکسیژن در بعضی مناطق نسبت به 
قبل از شیوع موج پنجم کرونا 4.5 تا 5 برابر بیشتر شده است.پیکان 
کالنتری در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار گازهای 
طبی و صنعتی اظهار کرد: با توجه به شیوع موج پنجم کرونا، میزان 
تقاضای گازهای طبی و اکسیژن در بعضی مناطق نسبت به قبل 
از شیوع موج پنجم 4.5 تا 5 برابر بیشتر شد. ظرفیت های تولید 
هم ثابت است یعنی به شکلی نیست که بتوانیم به جای 10 تن 
12 تن تولید کنیم. باید کیفیت را کاهش دهیم تا بتوانیم ظرفیت 
را افزایش دهیم که این هم امکان پذیر نیست، بنابراین نمی توانیم 

سطح عرضه را افزایش دهیم.  
وی با اشاره به صحبت های مطرح شده مبنی بر صادرات اکسیژن 

به عراق گفت: مباحثی هم در فضای مجازی مطرح شد مبنی بر 
اینکه روزانه 60 تن اکسیژن مایع به عراق می رود. االن خودمان در 
ایران کم کم با مشکل کمبود اکسیژن مواجه می شویم. صادرات 
اکسیژن در سال 99 ممنوع شده و اگر این اتفاق واقعا رخ داده باشد 
نمی دانیم از چه طریقی انجام شده است. ما این موضوع را پیگیری 

کردیم ولی به نتیجه ای نرسیدیم و این خبر تایید نشد.
کالنتری در ادامه افزود: متاســفانه االن در بسیاری از استان ها 
دچار اکسیژن مشکل شده ایم. از خراسان رضوی خبرهایی مبنی 
بر ایجاد معضل به علت نبود اکســیژن می رســد. عالوه بر این، 
تولیدکنندگان مشکل کمبود ســیلندر اکسیژن نیز دارند برای 
مثال ســیلند 40 لیتری و 10 لیتری موجود نیست. جمعی از 
خیرین می خواستند 10 هزار سیلندر برای مراکز درمانی بخرند 

اما متاسفانه به نتیجه نرســید. رییس اتحادیه کشوری گازهای 
طبی و صنعتی در مورد وضعیت بــازار گازهای صنعتی تصریح 
کرد:  در تهران، گیالن و بســیاری از استان های دیگر عمال دیگر 
گاز صنعتی دیگر وجود ندارد چراکه در شرایط فعلی اجازه تولید 
آن را نمی دهند و تمرکز تنها روی گاز طبی است. تنها کاری که 
می توانیم برای افزایش عرضه گازهای طبی انجام دهیم این است 
از ظرفیت گازهای صنعتی هم برای این بخش استفاده کنیم. با 
روند فعلی کمی خوشبینانه است اما امیدواریم هرچه سریع تر موج 

پنجم را پشت سر بگذاریم.
وی در پاسخ به ســوالی در مورد تغییرات قیمتی گازهای طبی 
اظهار کرد:  محصوالت تولیدکنندگانی که در جهت تولید گاز طبی 
فعالیت می کنند، توسط سازمان غذا و دارو نرخ گذاری می شود که 

با وجود درخواست ما از ابتدای سال هنوز جلسه تصمیم گیری در 
این مورد تشکیل نشده است. ما به سازمان غذا و دارو نامه نوشتیم و 
گفتیم از 15 تیرماه نرخ اتحادیه ما برای هر کیلو اکسیژن با خلوص 
99 درصد 3500 تومان است. چراکه با هزینه هایی که برایمان 
ایجاد شده واقعا نمی توانیم به فعالیت ادامه بدهیم. قطعه ای که 
100 تا 150 هزار تومان می خریدیم االن بــه 800 هزار تومان 
رسیده است. هیچ کنترلی در بازار نیست و ما مجبور هستیم از آن 

مواد اولیه و اقالم مورد نیاز خود را خریداری کنیم.
کالنتری همچنین اضافه کرد: نرخ ما در بورس به عنوان پایه قیمت 
استفاده می شود در حالی که طبق مصوبه سازمان حمایت این 
روش درست نیست. طبق دستور سازمان حمایت نرخ اتحادیه 
باید حداکثر قیمت باشد و نباید قیمت در بورس از نرخ اتحادیه 

بیشتر شود اما متاسفانه این اتفاق در حال رخ دادن است و ما نیز 
کنترلی روی آن نداریم. رصد آن بازار در اختیار سازمان حمایت 
است که برنامه ای در این باره گذاشته که نرخ آنها نباید بیشتر از 
نرخ اتحادیه باشد. برخی از این فروشندگان نیز برای عضویت در 

اتحادیه درخواست داده اند.
وی با انتقاد از عدم واکسیناسیون پرسنل کارخانه های تولیدکننده 
گازهای طبی و صنعتی خاطرنشان کرد: با وجود درخواست های 
متعدد، واکسیناسیون پرســنل ما انجام نشده است. سیلندرها 
وارد بخش کرونا بیمارستان ها شده و دوباره به دست پرسنل ما 
می رسند. در هر واحد چندین نفر به کرونا مبتال شده اند، کنترل 
این وضعیت در توان کارفرما نیســت و مجبور به تعطیلی واحد 

تولیدی می شود.

شرکت گوگل تبلیغات هدفند را بر مبنای سن، جنسیت یا عالقه 
برای کاربران زیر 18 سال مسدود می کند.

به گزارش ایســنا، گوگل همچنین اعالم کــرد قابلیت تاریخچه 
مکان را که آمار مــکان را ردیابی می کند بــرای کاربران زیر 18 
ســال در سراســر جهان غیرفعال خواهد کرد. این شرکت انواع 
تبلیغات رده بندی شده ســنی را که برای زیر 18 ساله ها مسدود 
شده اند، گســترش می دهد و فیلترهای جســت و جوی امن را 

برای کاربران این رده ســنی فعال می کند. گوگل در یک پســت 
وبالگ اعالم کرد در راســتای تغییرات متعددی که برای کاربران 
نوجوان صورت می دهد، سیاست جدیدی برای همه کاربران زیر 
18 سال و والدین یا حامیانشــان برای درخواست حذف تصاویر 
 افراد کم سن و سال از نتایج جست و جوی بخش "گوگل ایمیج" 

معرفی می کند.
پلتفرمهای آنالین بزرگ مدتهاست از سوی قانونگذاران و رگوالتورها 

در خصوص تاثیر سایت آنها بر ایمنی، حریم خصوصی و سالمت 
روانی کاربران نوجوان زیر ذره بین قرار گرفته اند.

مندی بروکس، مدیرکل امور کودکان و خانواده ها در گوگل گفت: 
بعضی از کشورها در این زمینه مقرراتی را به اجرا می گذارند و از آنجا 
که ما به این مقررات عمل می کنیم، به دنبال راههایی برای ایجاد 
تجارب محصول منطبق با قوانین و کنترلهای کاربری برای کودکان 
و نوجوانان در سطح جهانی هستیم. رویکرد پلتفرمهای آنالین در 

خصوص کاربران نوجوان طی ماههای اخیر مورد توجه قرار گرفته 
است به خصوص پس از این که قانونگذاران و دادستانهای کل آمریکا 
از برنامه فیس بوک برای راه اندازی اپلیکیشــن اینستاگرام ویژه 
کودکان انتقاد کردند. فیس بوک اخیرا تغییراتی را برای تبلیغات 
هدفمند برای کاربران زیر 18 ســال اعالم کرده است اما تبلیغات 
کنندگان در این شبکه اجتماعی همچنان می توانند تبلیغات ویژه 
کاربران نوجوان را بر اساس سن، جنسیت و مکانشان نمایش دهند.

سایت ویدیویی یوتیوب گوگل هم روز سه شنبه اعالم کرد در هفته 
های آینده تغییراتی در تنظیمات بارگزاری ویدیو صورت می دهد 
و آن را به صورت پیش فرض برای کاربران 13 تا 1۷ ساله در حالت 
خصوصی قرار می دهد و تنها افرادی امکان مشاهده محتوای ارسالی 
آنها را دارند که از سوی کاربر تایید شده باشند. کاربران نوجوان می 
توانند محتوای ارسال شده در یوتیوب را در حالت مشاهده عمومی 

هم قرار دهند.

صورتحســاب تلفن ثابت یک ماهه شــده است و 
اگر قبض پایان یک دوره  تلفــن ثابت بیش از 20 
هزار تومان باشــد و پرداخت نشود،  تلفن به صورت 
یک طرفه قطع می شــود و با حذف قبوض کاغذی،  
افراد باید تلفن همراه خود را در ســامانه مخابرات 
وارد کنند تا صورتحساب ماهانه به آن ها ارسال شود.

به گزارش ایسنا، صورت حساب تلفن ثابت در حال 
حاضر در دوره های یک ماهه صادر می شود و شرکت 
مخابرات ایران اعالم کرده است که برای جلوگیری از 
یک طرفه شدن خطوط تلفن، مبالغ صورت حساب 
باید به صورت ماهانه و در مهلت زمانی تعیین شده 
از طریق ســامانه تلفنی 2000 و یا سایت شرکت 
مخابرات ایران و یا با کد دستوری ستاره 2020 مربع 

پرداخت شود.

ارســال اطالعــات از طریــق فرســتادن پیامک 
از روش هــای معمولی اســت که در بســیاری از 
سازمان ها، بانک ها و شــرکت ها صورت می گیرد. 
یکی از روش های اطالع رسانی درباره قبوض و دیگر 
اطالعات تلفــن ثابت، هم اســتفاده از پیامک های 
اطالع رســانی است. در ســال های گذشته قبوض 
کاغذی حذف شــده و پیامک قبوض برای کاربران 

ارسال می شود.
پیامک های تلفن ثابت به طور معمول به شماره ای 
که مشــترک هنگام ثبت نام تلفن ثابت اعالم کرده 
ارســال می شــود. برخی از کاربران از این موضوع 
نارضایتی دارنــد که پیامک های اطالع رســانی را 
دریافت نمی کنند. با توجه بــه اینکه قبوض تلفن 
ثابت مدت هاست به صورت کاغذی ارسال نمی شود، 

درصورتی که فرد از طریق پیامک از قبض تلفن خود 
آگاه نشود، از آنجایی که از هزینه کارکرد تلفن ثابت 
باخبر نیست، پرداختی انجام نمی دهد و این موضوع 

منجر به یک طرفه و قطع شدن تلفن خواهد شد.
از آنجایی که در سامانه مخابرات تلفن همراه برخی 
مشترکان درج نشده اســت، برای برخی مشترکان 
تلفن ثابت پیامک صورت حساب ارسال نمی شود. 
از طرفی بسیاری از افراد ممکن است هنگام ثبت نام 
شــماره تلفن ثابت، شــماره همراهی را ارائه کرده 
باشند که این شماره را عوض کرده اند. از این رو برای 
ثبت شماره یا تغییر شماره همراهی که ثبت شده، 
می توان از کد USSD اســتفاده کرده و با گرفتن 
شماره #2020* و انتخاب گزینه ثبت شماره همراه، 

آن را تغییر داد.

در بزرگتریــن ســرقتی کــه تاکنــون در دنیای 
فاینانس غیرمتمرکز روی داده است، هکرها حدود 
600 میلیــون دالر رمــزارز را از پروتکلی معروف 
به پلی نت ورک که بــه کاربران اجــازه می دهد 
 توکنها را در بالک چینهای متعــدد مبادله کنند، 

دزدیدند.
به گزارش ایســنا، پلی نت ورک در نامه ای که در 
توییتر ارسال کرد، اعالم کرد دهها هزار نفر از این 

سرقت متضرر شدند. حدود 33 میلیون دالر رمزارز 
تتر که بخشی از این دزدی بود، توسط صادرکننده 
تتر بلوکه شده و مانع دسترســی هکرها به رمزارز 

مسروقه شده است.
اسلومیست، محقق امنیتی اعالم کرد ایمیل، آدرس 
آی پی و دستگاه اثر انگشت هکر سارق را پیدا کرده 
است و این سرقت احتماال یک حمله از پیش برنامه 
ریزی شده، سازمان یافته و تدارک دیده شده بوده 

است. چانگنگ ژائو، مدیرعامل باینانس در توییتر 
اعالم کرد صرافی های رمزارز از جمله باینانس به 

کمک پلی نت ورک شتافته اند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، تام رابینســون، هم 
موسس شرکت الیتیک در ایمیلی اعالم کرد هکر 
سارق اســتفاده از صرافی های غیرمتمرکز را برای 
تبدیل رمزارزهای به سرقت رفته به داراییهای دیگر 

آغاز کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران گفت که بیــش از ۷5 درصد از موضوعات مطرح 
شــده در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان 
درســال جاری مربوط به امور بانکــی و تعیین تکلیف 
بدهی واحدهای صنعتی و مابقی مربوط به امور مالیاتی 
و سایر موضوعات بوده است. یداله صادقی در گفت وگو 
با ایسنا، از برگزاری 35 جلسه کمیته های تخصصی و 
اصلی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان درسال 
جاری خبر داد. به گفته وی از ابتدای ســال تاکنون به 
مشــکالت 84 واحد تولیدی و صنعتی در قالب 155 

مصوبه رسیدگی شده است.
او همچنین درباره وضعیت اجرای مصوبات اظهار کرد: 
حدود 53 درصد از مصوبات اجرایی شده و مابقی درحال 
پیگیری و دردست اجرا است. طبق قانون، اجرای مصوبات 

کارگروه رفع موانع تولید الزم االجرا  است. به گفته دبیر 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران بیش از 
۷5 درصد از موضوعات مطرح شده مربوط به امور بانکی 
و تعیین تکلیف بدهی واحدهای صنعتی و مابقی مربوط 

به امور مالیاتی و سایر موضوعات بوده است.

علت قطع پراکنده گاز در تهران چیست؟
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: به دلیل پایین 
بودن مصرف گاز در تابستان در حال آماده سازی شبکه 
برای تامین گاز در زمستان هســتیم و همین موضوع 
ممکن است موجب قطع موقت گاز در برخی مناطق شود. 
سعید توکلی در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در روزهای اخیر که منجر به قطع پراکنده 
گاز در تهران شده است، اظهار کرد: چندین مورد نصب 

شیرهای قطع کن برای پروژه مقاوم سازی و مقابله با زلزله، 
رفع نشتی شبکه و تاسیسات، تعمیرات و توسعه شبکه را 
در دستور کار داشتیم. وی افزود: در مواردی نیز مشترکان 
جدیدی به شبکه اضافه شده اند که عمدتا دارای میزان 
مصرف باال هستند و به همین دلیل، مجبور هستیم تا 
آن ها را به شبکه اصلی متصل کنیم و برای این اتصال نیز، 
الزم است که قطعی گاز را داشته باشیم اما جای نگرانی 
وجود ندارد چراکه این قطعی ها موقتی هستند. مدیرعامل 
شرکت گاز استان تهران با بیان اینکه در زمان  تعمیرات 
شبکه گاز به دلیل رعایت استانداردهای الزم باید گاز در 
یک مدت زمانی قطع شود اما تمام تالش ما این است که 
این مدت زمان را کوتاه کنیم، گفت: تمام هدف ما این است 
که در زمستان با مشکل تامین مواجه نشویم برای همین 

موضوع نیز برنامه هایی را در دست اجرا داریم.

تقاضای اکسیژن ۴.۵ تا ۵ برابر شد

محدودیت تبلیغات هدفمند برای زیر ۱۸ ساله ها در گوگل

پیامک قبض تلفن به چه شماره ای ارسال می شود؟

هکرها ۶۰۰ میلیون دالر رمزارز دزدیدند

بیشترین مشکل واحدهای تولیدی در بانک ها
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 رهبر معظم انقالب:

سرمقاله

سیگنال معرفی کابینه 
به بازار ارز

واکنش و تحلیل بازار از اخبار 
منتشر شده داخلی و خارجی 
بسیار دقیق اســت. اخبار 
منفی از مذاکرات به افزایش 
نرخ ارز و رشد تقاضا برای خرید دالر منجر می شود. 
مگر اینکه اخبار خوبی از ادامه روند مذاکرات منتشر 
شود تا بتواند اتفاقات اخیر را پوشش دهد. در صورت 
ادامه مذاکرات و امید به احیای برجام شاید تکانه ای 
برای کنترل بهتر بازارهــای مالی به خصوص بازار 
ارز دیده شود.  در همین راستا ضروری است دولت 
سیزدهم برای کنترل تورم و نرخ ارز،  نقدینگی را نیز 
مدیریت کند نه اینکه تمام این ها را به مذاکرات وین 
و برجام گره بزند. باید در کنار نگاه به مذاکرات، برنامه 
جدی برای حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان 
داشته باشــیم.  دولت آقای روحانی در دوره اول با 

ارزپاشی سعی...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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دالر رکورد قیمت سال 
1400 را شکست

تحریک 
تقاضای ارزی 

رانت ۵۰ هزار میلیاردی 
بین کارخانه و بازار خودرو

 روز گذشته رکورد معامالت سهام شکسته شد 

جهش بورس در سالگرد  ریزش  تاریخی
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رشد  بیش  از 50 درصدی  اجاره بها 
مردم   با مبالغ  رهن امسال  در سال های گذشته   می توانستند   خانه   بخرند

سقف   25  درصدی   اجاره   بها   رعایت   نشد

بازار ارز سیگنال تازه ای را دریافت کرد تا قیمت دالر 
با معرفی کابینه دولت با سرعت بیشتری در مسیر 
افزایشی حرکت کند. همزمان با اعالم غیررسمی 
اعضای کابینه دولت سیزدهم روند افزایشی قیمت 
دالر تشدید شد. قیمت دالر در صرافی های بانکی به 
25 هزار و 934 تومان رسید تا بهای دالر در بازار آزاد 
نیز از نیمه کانال 26 هزار تومان گذشته و به 26450 
تومان برسد. بسیاری از کارشناسان بازار ارز معتقدند 
آینده نامشخص اقتصادی و سیگنال معرفی کابینه 
دولت به افزایش قیمت دالر منجر شده است. یعنی 

تا زمانی که بازارهای مالی به...

دبیر انجمن قطعه ســازان با بیــان اینکه در حال 
حاضر رانت 50 هزار میلیاردی بین کارخانه و بازار 
خودرو وجود دارد، گفت: قیمت مواد اولیه سرسام 
آور شده و ما مجبور به خرید باالتر از قیمت جهانی 
هســتیم.مازیار بیگلو در گفت و گو با اظهار داشت: 
گرانی های بازار خودرو ناشی از افزایش قیمت مواد 
اولیه و مشکالت عرضه خودروســازان بوده است.

دبیر انجمن قطعه ســازان افزود: مشخص نیست 
برای افزایش قیمت مواد اولیه از چه قانونی تبعیت 
می کنند. در حال حاضر قیمت فوالد 10 تا 12 درصد 
باالتر از قیمت جهانی اســت. اگر فوالد را از روسیه 
بخریم ارزان تر می شود. فعالً مس، پتروشیمی و فوالد 
انحصاری شده اند و ما مجبور به خرید باالتر از قیمت 

جهانی هستیم.وی ادامه داد...



اقتصاد2
ایران وجهان

 رهبر معظم انقالب اسالمی:
واکســن از راه واردات و تولید 

داخل تامین شود
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام تصویری 
تلویزیونی درباره وضعیت بیماری کرونا، این 

مسئله را مسئله اول و فوری کشور خواندند.
به گزارش ایسنا ، رهبر معظم انقالب اسالمی 
)چهارشنبه( در ســخنانی تلویزیونی درباره 
وضعیت و طغیان بیماری کرونا، آن را مسئله 
اول و فوری کشــور خواندند و بــا تأکید در 
خصوص انجام قاطع وظایف و تصمیم ها برای 
مقابله با بیماری، توصیه ها و نکاتی خطاب به 

مسئوالن و مردم بیان کردند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، الزمــه مقابله با 
تغییر شــکل و جهش ویروس را به کارگیری 
آرایش و شــیوه های دفاعِی جدید و محکم 
خواندند و گفتنــد: جان باختن بیش از ۵۰۰  
تن در یک روز و داغدار شدن خانواده هایشان 
و همچنین ابتالء دهها هزار نفر به بیماری و 
مشکالت درمانی آنها حقیقتاً بسیار دردناک 
است و دل هر مســلمان و هم میهنی از این 
واقعه آتش می گیــرد، بنابراین برای مقابله با 

این وضع وظایفی داریم.
ایشان ضرب االجل یک هفته ای رئیس جمهور 
برای جمع آوری پیشنهادها و تصمیم گیری 
درباره آنها را کاری خوب برشمردند و افزودند: 
در رأس زمان تعیین شده، جواب قضیه با دقت 
ســنجیده، و برای هر اقداِم الزم با قاطعیت 

تصمیم گیری و به آن عمل شود.
رهبر انقالب همچنین خستگی شدید کادر 
درمان و فشارهای جسمی و روحی وارد به آنها 
را نگرانی بزرگی دانســتند و افزوند: از صمیم 
قلب از پزشکان، پرســتاران و مجموعه های 
درمانی که واقعاً در حال جهاد هستند، تشکر 
می کنم اگرچه تشکر اصلی از آِن خداوند شاکر 

و علیم است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در ادامه به بیان 
چند تذکــر خطاب بــه مســئوالن و مردم 

پرداختند.
رهبر انقــالب با تأکیــد بر لزوم گســترش 
آزمایش های بیماریابی خاطرنشــان کردند: 
در اوایــل بیماری، آزمایش هــای بیماریابی 
عمومی رایج شد که کار خوبی بود و باید شبکه 
بهداشت با کمک بسیج این کار را انجام دهند.
ایشــان با اشــاره بــه هزینه های ســنگین 
آزمایش های تشــخیص کرونا، تأکید کردند: 
دولت و بیمه ها کمک کنند تــا بیماریابی و 
آزمایش های تشــخیص به صورت رایگان و 

وسیع در اختیار همه مردم قرار بگیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی به 
مسئوالن، مســئله تأمین گسترده واکسن را 
مورد تأکید قرار دادند و گفتند: خوشبختانه با 
تولید واکسن در داخل مسیر واردات خارجی 
آن نیز هموار شــد، در حالی که تا قبل از آن 
با وجود پرداخت بهای واکسن، فروشندگان 

خارجی بدعهدی می کردند.
رهبر انقالب تأکید کردند: واکســن چه از راه 
واردات و چــه با تولید داخلــی باید با تالش 
مضاعف و به هر شکل ممکن تأمین شود و در 

اختیار همه مردم قرار بگیرد.
ایشان در خصوص مسئله تأمین دارو برای بیماران 
نیز گفتند: با وجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه ها 
و بیمارستان ها، گفته می شود همان داروها در بازار 
آزاد با قیمت چند برابری فروخته می شود که این 
نشان دهنده مشکل در شــبکه توزیع است و این 
مشکل باید حل شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشــاره به حضور جدی و قوی نیروهای مسلح در 
ماههای اوِل مقابله با بیمــاری، گفتند: نیروهای 
مسلح اکنون نیز مشغول هســتند اما باید با همه 
توان به کمک مردم بیایند.ایشان تصمیم گیری در 
خصوص تعطیلی را مسئله ای تخصصی و نیازمند 
بررســی در ســتاد ملی کرونا خواندند و افزودند: 
مسئولین به هر نتیجه ای رسیدند بدون مالحظه 
و قاطع به آن عمل کنند.رهبــر انقالب در بخش 
دیگری از سخنانشــان خطاب به مردم، بخشــی 
از مشکل را ناشــی از رعایت نکردن شیوه نامه ها 
دانستند و افزودند: مردم عزیز با همان حساسیت 
ماههای اول، شــیوه نامه ها را به طور کامل رعایت 
کنند تا جان و سالمتی خودشان و دیگران به خطر 
نیفتد.ایشــان، دو ســه ماه تحمل محدودیت ها و 
رعایت کامل شیوه نامه ها را موجب فروکش کردن 
بیماری و تنفس کادر درمان دانســتند و افزودند: 
ان شاءاهلل با همت دست اندرکاران، تا چند ماه دیگر 
واکسن به بهترین وجه در اختیار مردم قرار می گیرد 
و پس از آن، حتی با وجود بیماری، بحران و خطر 
مرگ ومیر و مصیبت زده شــدن خانواده ها کاهش 

خواهد یافت.

خبر

یک ســال پیــش در چنین 
روزی یعنی ۲۰ مــرداد ماه 
۱۳۹۹ شــاخص کل بورس 
بعد از سپری کردن چندین 
ماه روند صعودی، با افت ۱۳ 
هزار واحدی در یک روز، به ارتفاع ۲ میلیون و ۶۵ هزار 
واحدی می رسد و بزرگترین ریزش تاریخی بورس ایران 

در پنج دهه گذشته آغاز می شود.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشته بورس 
تهران شــاخص کل بورس با افزایــش ۳۰ هزار و 778 
واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و 484 

هزار و ۵۹۰ واحد رسید. 
شاخص هم وزن نیز با رشــد 4 هزار و ۱۶۲ واحدی در 
ســطح 4۲۲ هزار و ۳۳۱ واحدی ایســتاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس 4۲۳ واحد باال آمد و در سطح ۲۱ 

هزار و ۲۱۲ واحد قرار گرفت.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص
روز دوشــنبه نمادهای »فارس«، »فوالد« و »شستا« 

بیشترین تاثیر را در رشــد شاخص کل داشتند. فملی، 
کگل، پارس و تاپیکو دیگر نمادهای بزرگ بازار بودند که 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 

همچنین سه نماد »پاکشو«، »اپال« و »برکت« نمادهای 
بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 
داشــتند. در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس 

سپید صدرنشین است و شســتا و فوالد در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز لطیف، شصدف و دی 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱8 هزار 
و ۶۹۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   سه شنبه ۱۳ 

درصد افزایش یافته است.
ارزش معامالت خرد نیز با رشد ۱4 درصدی نسبت به 
روز کاری قبل به رقم ۱۰ هزار و ۳8 میلیارد تومان رسید 
که بیشترین رقم در ۱۱۵ روز کاری گذشته از ۲7 بهمن 

۱۳۹۹ تا به روز گذشته است. 

فزونی تقاضا بر عرضه
در پایــان معامــالت روز گذشــته ارزش صف هــای 
خرید نســبت به پایــان روز کاری گذشــته ۳ درصد 
افت کرد و در رقم هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان ایســتاد. 
ارزش صف های فــروش نیز ۳ درصــد افزایش یافت و 
48۹ میلیارد تومان شــد. بدین ترتیــب ارزش مازاد 
 تقاضای بــازار در پایــان معامالت بــه 7۱۳ میلیارد

 تومان رسید.

 روز گذشته رکورد معامالت سهام شکسته شد 

جهش بورس در سالگرد  ریزش  تاریخی

رئیسی: 
هیچ کس نباید خود را از شــمول 
پروتکل های بهداشتی مستثنی بداند

رئیس جمهور با تاکید بر اقناع افــکار عمومی برای 
مشارکت در یاری رســاندن به دولت در مهار کرونا 
گفت : از آقای دکتر ظریف، می خواهم که اقدامات و 
پیگیری های الزم را برای تســریع و افزایش واردات 
واکســن به کشــور انجام دهند.به گزارش تسنیم، 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در 
جلسه چهارشنبه هیأت دولت، با تسلیت به مناسبت 
فرارسیدن ایام عزای حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و 
یاران شهیدش، گفت: امیدوارم عالوه بر بهره مندی 
معنوی از این ایام، در عمل پیرو آن حضرت باشــیم 
که خود امام حسین )ع( فرمود، اساس آن است که از 
ما پیروی شود. پیروی عملی از ائمه برای مردم الزم 
و برای مسئوالن الزامی است.رئیس جمهور در ادامه 
مقابله و مدیریت بیماری کرونا را مهمترین مساله و 
مشکل امروز کشور برشمرد و افزود: مهار شیوع کرونا 
که این روزها شدت یافته است، مثل همه مشکالت 
حاد دیگر نیازمند آن است که همه مسئوالن به میدان 
بیایند و همه ظرفیت های کشور و امکانات در اختیار 
دولت گرفته تا دیگر نهادها در این زمینه به شــکل 
احسن به کار گرفته شود.رئیسی با تاکید بر اینکه اگر 
همه ظرفیت های کشور برای مهار شیوع کرونا به کار 
گرفته نشود، خروج از وضعیت نامطلوب فعلی سخت 
خواهد بود، اظهار داشت: نکته بسیار مهم دیگر اقناع 
افکار عمومی برای مشارکت در یاری رساندن به دولت 
در این راستا است. همه کسانی که تریبون در اختیار 
دارند باید برای مردم تبیین کنند که کنترل موج اخیر 
شیوع کرونا نیازمند نقش آفرینی همگانی است.رئیس 
جمهور تصریح کرد: با احترام نسبت به همه اقداماتی 
که تاکنون برای مهار کرونا انجام شده است، اما باید به 
شکلی فعال و با شیوه هایی موثرتر تالش کنیم تا بر 
مشکل فائق شویم.آیت اهلل رئیسی با تاکید بر اینکه 
هیچ کس نباید خودش را از شــمول پروتکل های 
بهداشتی مستثنی بداند و همه باید احساس کنند 
که اول باید خودشان دستورالعمل ها را رعایت کنند، 
خاطرنشان کرد: دولت و همه نهادهای نظام، نیروهای 
مسلح و همه بخش های دیگر باید با تمام وجود پای 
کار بیایند و اولویت اول و اصلی شان کرونا باشد.رئیس 
جمهور گفت: نکته مهم دیگــر توجه به خانواده ها و 
افرادی است که به هر دلیل از ناحیه شیوع کرونا دچار 
آسیب شــده اند. چنانکه مقام معظم رهبری تاکید 
کردند نباید اجازه دهیم این بخش از جامعه بیش از 
این آسیب ببیند. دولت و همه بخش های دیگر نظام 
در این زمینه مسئولیت دارند.دکتر رئیسی در ادامه با 
بیان اینکه بهره گیری از شیوه های ایجابی برای تشویق 
مردم به رعایت پروتکل ها قطعا اولویت دارد، اضافه 
کرد: در کنار این مسئله، باید تدابیری تمهید شود تا 
کسانی که با رعایت نکردن دستورالعمل ها به مردم 
و جامعه آســیب وارد می کنند نیز بدانند که اجرای 
پروتکل ها ضمانت اجــرا دارد.رئیس جمهور اظهار 
داشت: وضعیت ابتال و قربانیان کرونا اقتضا می کند 
که اقدامات الزم برای مهار اوضاع را حتی برای یک 
ساعت هم به تاخیر نیندازیم. از آقای دکتر ظریف، 
وزیر امور خارجه می خواهم که اقدامات و پیگیری های 
الزم را برای تســریع و افزایش واردات واکســن به 
کشــور انجام دهند و مســئوالن وزارت بهداشت و 
نهادهایی مانند هالل احمر نیز حداکثر توان خود برای 
 گسترش و تسریع واکسیناســیون عمومی را به کار

 بگیرند.

رئیسی لیست وزرای پیشنهادی 
را تقدیم مجلس کرد

فهرســت وزرای پیشنهادی ســیدابراهیم رئیسی 
تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.به گزارش تسنیم،  
فهرست وزرای پیشنهادی حجت االسالم و المسلمین 
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، تقدیم مجلس 
شورای اســالمی شد.لیست غیررســمی از وزرای 

پیشنهادی رئیسی را بخوایند؛
جواد اوجی: وزارت نفت

احمد وحیدی: وزارت کشور
 سید احسان خاندوزی: وزارت اقتصاد

سید اسماعیل خطیب: وزارت اطالعات
محمدمهدی اســماعیلی: وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی
سید جواد ساداتی نژاد: وزارت جهاد کشاورزی

عزت اهلل ضرغامی: وزارت میراث فرهنگی
حمید سجادی: وزارت ورزش و جوانان

عیسی زارع پور: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
رضا فاطمی امین: وزارت صمت

امین حسین رحیمی: وزارت دادگستری
 علی اکبر محرابیان: وزارت نیرو

 حسین امیرعبداللهیان: وزارت امورخارجه
 حسین  باغ گلی: وزارت آموزش و پرورش

حجت عبدالملکی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بهرام  عین اللهی: وزارت بهداشت و درمان
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در پیشنهاد مرکز پژوهش های اتاق ایران به وزارت 
صنعت به بهبود محیط کسب وکار، رفع موانع تولید، 
توانمندســازی بخش خصوصی، ارتقای بهره وری، 

توسعه صادرات غیرنفتی تأکید شده است.
مرکز پژوهش هــای اتاق ایران، گزارشــی با عنوان 
»برنامه های پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
از منظر پارلمان بخش خصوصی به دولت سیزدهم« 
منتشر کرد. در این گزارش ضمن تبیین مأموریت و 
جایگاه این وزارتخانه کلیدی، برنامه راهبردی ویژه ای 
را به همراه اقدامات عملی اولویت بندی شده و با نگاه 
به بازه زمانی چهارساله آتی، تدوین شده است. بررسی 
فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی کشــور در حوزه 

وزارت مربوطه با نگاهی به مسائل داخلی و آخرین 
تحوالت بین المللی و نیز آسیب شناســی مســائل 
پیش روی اقتصاد ایران در دوره چهارساله آتی، مبنای 
تحلیلی تدوین برنامه راهبردی مذکور برای وزارتخانه 

امور اقتصادی و دارایی قرارگرفته است.
بهره گیری از ظرفیت های موجود در بازار مالی، تدوین 
برخی لوایح مؤثر در بهبود سیستم مالیاتی، حمایت از 
تولید ملی، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، تالش 
برای شفاف سازی امور بخش عمومی در این گزارش 

تأکید شده است.
همچنین به مواردی چون توجــه به ظرفیت های 
موجود بــرای بهبود محیط کســب وکار، در مقابل 

چالش هایــی چون تنگنای دسترســی بــه منابع 
ارزی، بی انضباطــی مالی دولت، بهــره وری اندک، 
عدم توانمندســازی بخش خصوصی، بــاال بودن 
حجم اقتصاد غیررســمی، ناکارایی ســازوکارهای 
اجرایی الزم برای توسعه و مشــکالتی ازاین دست 
 توجه شده اســت. بنابراین نیاز اســت راهبردهای

 عملی به نحوی تدوین شوند که حداکثر بهره گیری 
از ظرفیت های موجود در جهت غلبه بر چالش های 

پیش رو انجام شود.
راهبردهای پیشنهادشــده شــامل بهبود محیط 
کســب وکار، رفع موانع تولید، توانمندسازی بخش 
خصوصی، ارتقای بهره وری، توسعه صادرات غیرنفتی 

و دیپلماسی قدرتمند اســت که یقیناً دستیابی به 
برخی از این اهداف جز در سایه همکاری دستگاه های 
اجرایی ذی ربط و بخش خصوصی حاصل نخواهد شد.

در ذیــل هرکــدام از راهبردهــای ذکرشــده، 
مهم ترین اهداف و برنامه ها بــه تفکیک حوزه های 
 عملیاتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 

ذکرشده است.
گزارش با مقایســه این برنامه ها با آنچه تاکنون در 
مسیر دســتیابی به این اهداف انجام شده، توانسته 
اولویت برنامه هایی را که باید در دستور کار قرار بگیرند 
مشــخص کند که یقیناً توجه به آن می تواند تا حد 

زیادی راهگشای اقتصاد در سال های آتی باشد.

 طبق آمار ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، تولید انواع فوالد میانی، محصوالت فوالدی و آهن 
اسفنجی در تیرماه سال جاری نسبت به خردادماه کاهش 
شدیدی داشته است که منجر به ثبت آمار کاهشی تولید در 
چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 
این کاهش تولید از اثرات همان قطعی های برق واحدهای 

تولیدکننده فوالد و عدم توجه به هشدارهاست.
به گزارش ایسنا، از نیمه تیرماه سال جاری شرکت توانیر 
)مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران( دســتور توقف 
فرآیند اصلی شــرکت های فوالدی و ســیمانی را صادر 
کرد و پیرو مصوبات دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 
و هیات وزیــران و مصوبه تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱4۰۰ ســتاد 
فرماندهی راهبری اوج بار وزارت نیرو، اعمال محدودیت های 
جدی در تامین برق به دلیل افزایش بی سابقه مصرف، به 
منظور حفظ  پایداری شبکه سراسری برق و جلوگیری از 
خاموشی های گسترده را ضروری دانست.پس از آن،  انجمن 

تولیدکنندگان فوالد در نامــه ای از وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ضمن درخواســت بازنگری در محدودیت ابالغی 
فعالیت کارخانه های زنجیره فوالد به ارائه پیشنهاداتی برای 
مدیریت تولید زنجیره فوالد در شرایط کمبود برق شده و بر 
لزوم تفکیک حلقه های زنجیره فوالد در محدودیت های اخیر 
شرکت توانیر تاکید کرد؛ اما در نهایت زمانیکه درخواست ها، 
پیگیری ها و هشدارها، راه به جایی نبرد؛ انجمن مذکور مجدد 
در نامه ای به وزیر صمت برنامه پیشنهادی خود برای تولید 
در زنجیره فوالد در شرایط اضطراری کمبود برق را ارائه داد.

اما باالخره با انتشار آمار تولید فوالدی ها در تیرماه امسال، 
تبعات قطعی  برق صنایع مشخص شد. کاهش تولید فوالد 
کشور در تیرماه آن چنان شدید بوده که نرخ تولید مقاطع 

تخت و طویل فوالدی، محصوالت فوالدی،   فوالد میانی در 
چهار ماهه نخست امسال منفی و در صد تغییرات تولید آهن 
اسفنجی صفر  شد.طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، در تیرماه امسال نسبت به خردادماه، تولید بیلت وبلوم 
4۲ درصد، تولید میلگرد ۵۳ درصد، تولید آهن اسفنجی 
4۲ درصد و تولید ورق گرم ۲۲ درصد کاهش یافته است.

در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، بیشترین کاهش تولید 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته مختص کل مقاطع 
تخت فوالدی )ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار( است 
که با افت ۱۱ درصدی از سه میلیون و ۱۶7 هزار تن به دو 
میلیون و 8۰7 هزار تن رسیده است.براین اساس، در چهار 
ماهه امسال ورق گرم با کاهش ۱۰ درصدی سه میلیون و 

۵۱ هزار تن و ورق سرد با کاهش ۹ درصدی ۹۰4 هزار تن 
تولید شده است. ورق پوششدار نیز 4۹۳ هزار تن تولید شده 
که نسبت به چهارماهه ابتدایی ۱۳۹۹، پنج درصد افزایش 
تولید داشته است.از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه، در مجموع 
تولید محصوالت فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 
کاهش شش درصدی داشته است. مجموع تولید محصوالت 
فوالدی در چهار ماهه نخست امسال شش میلیون و 47۰ 
هزار تن است؛ در حالی که در همین مدت در سال ۱۳۹۹، 
شش میلیون و 8۶4 هزار تن محصوالت فوالدی تولید شده 
بود.طبق آمارهای انجمن فوالد، در چهار ماهه ابتدایی سال 
جاری تولید بیلت و بلوم در ایــران با کاهش پنج درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به پنج میلیون و 78۱ 
هزار تن و تولید اسلب با کاهش سه درصدی به سه میلیون و 
7۹4 هزار تن رسیده است. در مجموع چهار ماه نخست سال 
گذشته به ترتیب شش میلیون و ۱۰4 هزار تن بیلت وبلوم و 

سه میلیون و ۹۲۱ هزار تن اسلب تولید شده بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره احتمال قانونی 
شدن معامالت رمز ارزها در بورس توضیح داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی دهقان 
دهنوی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار درباره 
احتمال قانونی شدن معامالت رمز ارز ها در بورس اظهار 
کرد: اکنون رمز ارز ها از هیچ جایگاهی در بازار سرمایه 
برخوردار نیســتند، اما اگر روزی بانک مرکزی اقدام به 
ایجاد محیط قانونی برای آن ها کند، در آن زمان تدابیری 
جهت ابزارسازی رمز ارز ها اتخاذ می کنیم.دهقان دهنوی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه »تا چند سال گذشته 
صحبت هایی از احتمال انجام معامالت رمز ارز ها در بورس 
کاال مطرح بود، آیا اکنون امکان ورود ارز های دیجیتال یا 
رمز ارز ها در بورس کاال فراهم است یا خیر؟«، گفت: این 

اقدام هیچ گاه در دستور کار سازمان بورس نبوده است.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه 
رمز ارز ها از تکنولوژی بالک چین یا دیگر تکنولوژی ها 
استفاده می کنند، بیان کرد: این تکنولوژی در بسیاری 
از دیگر بازار ها قابل استفاده است و ما هیچ مانعی برای 
استفاده از این تکنولوژی نداریم.دهقان دهنوی با بیان 
اینکه به دلیل اســتفاده رمز ارز ها از ارز در واقع به نوعی 
صحبت از پول به میان اســت، به همین دلیل باید به 
طور حتم مقرراتی را برای آن در کشــور مشخص کرد، 

گفت: ظرفیت قانونی رمز ارز ها در کشور فقط در مرحله 
استخراج اســت، رمز ارز نوعی کاال است که در اختیار 
وزارت صنعت قرار دارد و مجــوز می دهد تا عده ای آن 
را استخراج کنند، فعالیت رمز ارز تا این قسمت قانونی 
است و ما مشــکلی با آن نداریم.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشــاره به اینکه تعیین مقررات رمز ارزی 
که استخراج می شود و در دست مردم قرار می گیرد بر 
عهده بانک مرکزی است، اظهار کرد: این بانک تاکنون 
هیچ دســتورالعملی را راجع به رمز ارز ها ابالغ نکرده و 

آن را به رسمیت نشناخته اســت.او بیان کرد: ارزی که 
در کشور به رسمیت شناخته نشده باشد و بانک مرکزی 
قواعد و دستورالعملی برای آن مشخص نکرده است، به 
هیچ عنوان نمی تواند جایگاهی را در بازار سرمایه پیدا 
کند. دهقان دهنوی گفت: اگــر روزی بانک مرکزی به 
موضوع رمز ارز ها بپردازد و محیط قانونی برای آن ایجاد 
کند، در آن زمان تدابیری را برای ابزارســازی رمز ارز ها 
اتخاذ می کنیم، اما این اقدام لزوما به معنای استقبال ما از 
معامالت رمز ارز ها در بازار سرمایه نیست.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه ماهیت رمز ارز در 
دنیا شناخته شده و از قوانین مشخصی برخوردار نیست، 
اظهار کرد: گاهی ریسک شدید ریزش برای آن به وجود 

آمده است و عده ای را مالباخته کرده است. 

دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه در حال حاضر رانت 
۵۰ هزار میلیاردی بین کارخانه و بازار خودرو وجود دارد، 
گفت: قیمت مواد اولیه سرسام آور شده و ما مجبور به خرید 
باالتر از قیمت جهانی هستیم.مازیار بیگلو در گفت و گو با 
اظهار داشت: گرانی های بازار خودرو ناشی از افزایش قیمت 
مواد اولیه و مشکالت عرضه خودروسازان بوده است.دبیر 
انجمن قطعه سازان افزود: مشخص نیست برای افزایش 
قیمت مواد اولیه از چه قانونی تبعیت می کنند. در حال 
حاضر قیمت فوالد ۱۰ تا ۱۲ درصد باالتر از قیمت جهانی 
است. اگر فوالد را از روسیه بخریم ارزان تر می شود. فعاًل 
مس، پتروشیمی و فوالد انحصاری شده اند و ما مجبور به 
خرید باالتر از قیمت جهانی هستیم.وی ادامه داد: دستمزد 
و هزینه های سربار ۵ درصد روی هزینه تمام شده تأثیر 
دارند و 8۰ درصد قیمت خودرو مربوط به قطعه و مواد اولیه 
می شود. قطعه هم که به دلیل افزایش قیمت مواد فوالدی 
با گرانی افسارگسیخته مواجه شده اند.بیگلو افزود: از سویی 
دیگر نیز تعداد قطعات در میز پنجم خودکفایی کمتر از ۱۰ 
قطعه است در صورتی که در میز اول خودکفایی 8۰ قطعه 
را مدنظر داشتیم. هر چه جلوتر می رویم تعداد قطعاتی که 

خودکفا می شود وابستگی شأن یا به تکنولوژی که نداریم و 
یا به مواد اولیه ای که نداریم، بیشتر می شود؛ به عنوان مثال 
ورق استیل و پلیمرها در ایران تولید نمی شوند از این رو 
هر چقدر هم به خودکفایی برسیم باز باید ورق استیل و 

پلیمرها را از خارج بخریم.

رانت ۵۰ هزار میلیاردی بین کارخانه و بازار
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: همچنین در حال حاضر 
رانت بین قیمت کارخانه و بــازار ۵۰ هزار میلیارد تومان 
است؛ کسانی که این رانت را در دست دارند مسلماً اجازه 
نمی دهند قیمت خودرو کاهشی شــود و یا بازار به ثبات 
برسد. شبکه هایی هستند که بازار را مدیریت می کنند. 
هر چقدر قیمت در کارخانه باال مــی رود قیمت در بازار 
خارج از تصور باال می رود. به نظر می رســد این شبکه ها 
برای خودشان حاشیه ســودی را تعریف کرده اند که در 
هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند.وی تاکید 
کرد: تا زمانی که قیمت گذاری خودرو ساماندهی نشود 

و موجب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست 
عده ای خاص شود، همین اتفاقات در بازار می افتد.بیگلو 
تصریح کرد: اینکه می گوئیم واردات خودرو همراه با قیمت 
گذاری آزاد شود به این دلیل است که این رانت و سوداگری 
از بین برود. این سود عاید سوداگر می شود و مالیاتی هم 
نمی دهد و مصرف کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد 
است. در حالیکه در صورت توقف سیاست قیمت گذاری 
دستوری، سود خودروسازان بهتر می شود و از این محل 
می توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار 
خودرو برچیده شود.دبیر انجمن قطعه سازان اظهار داشت: 
نامه درخواست ما برای آزادسازی واردات و قیمت گذاری 
همچنان در مجلس است. در صورت استقرار دولت جدید 

مجدد این مساله را پیگیری می کنیم.

شرکت های قطعه ســازی از برق ژنراتوری 
استفاده خواهند کرد

وی در مورد وضعیت فعالیت قطعه سازان در شرایط قطعی 

برق نیز گفت: قطعی های برق دستگاه های الکترونیکی را 
به شدت مورد صدمه قرار داد و دستگاه های کامپیوتری 
سوخت که واحدها در این شــرایط تحریمی مجبور به 
جایگزین شدند. البته در حال حاضر وضعیت بهتر شده 
و در این هفته و هفته گذشته کمترین میزان قطعی برق 
را داشتیم.بیگلو افزود: نکته مهم آنکه از ماه آینده هوا سرد 
می شود و این بار به خاطر کمبود گاز، برق را قطع می کنند 
تا از سوخت فسیلی استفاده شــود. همواره این ماجرا را 
داریم و در تابستان به دلیل گرماو در زمستان به دلیل سرما 
با این مشکل قطعی برق مواجه هستیم و قطعه سازی در 
این شرایط تحریمی دیگر توان تعویض دائمی تجهیزات 

یدکی خود را ندارد.
دبیر انجمن قطعه سازان ادامه داد: برخی از شرکت های 
قطعه ســازی از قبل ژنراتور داشتند که چند وقت پیش 
قرارداد ســه جانبه ای بســته شد تا شــرکت هایی که 
ژنراتورشان کفاف مصرفشــان را می دهد کاًل از ژنراتور 
استفاده کنند. وزارت صمت سوخت را با سهمیه به این 
شــرکت ها بدهد و مازاد تولید برق ژنراتور را در شــبکه 

توزیع کنند.

مرکز پژوهش های اتاق ایران پیشنهاد داد

وزارت صمت  به توانمندی بخش خصوصی توجه کند

نتیجه قطعی  برق صنایع مشخص شد

کاهش تولید انواع مقاطع و محصوالت فوالدی

با تعیین چارچوب قانونی توسط بانک مرکزی؛

رمز ارزها وارد بورس می شوند

رانت ۵۰ هزار میلیاردی بین کارخانه و بازار خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
امروز )۲۰ مرداد۱۴۰۰( قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان و 

سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. همچنین قیمت اونس طال در بازار های جهانی به یک هزار و ۷۳۲ دالر رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۹۶ هزار تومان 
معامله می شود
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سیگنال معرفی کابینه به بازار ارز
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

واکنش و تحلیل بازار از اخبار منتشر شده داخلی و خارجی بسیار دقیق است. اخبار منفی از مذاکرات به افزایش نرخ ارز و رشد تقاضا برای خرید دالر منجر می شود. مگر اینکه اخبار خوبی از ادامه روند مذاکرات منتشر شود تا بتواند اتفاقات اخیر را 
پوشش دهد. در صورت ادامه مذاکرات و امید به احیای برجام شاید تکانه ای برای کنترل بهتر بازارهای مالی به خصوص بازار ارز دیده شود.  در همین راستا ضروری است دولت سیزدهم برای کنترل تورم و نرخ ارز،  نقدینگی را نیز مدیریت کند نه 

اینکه تمام این ها را به مذاکرات وین و برجام گره بزند. باید در کنار نگاه به مذاکرات، برنامه جدی برای حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان داشته باشیم.
 دولت آقای روحانی در دوره اول با ارزپاشی سعی کرد تورم را مهار کند، ولی موفق نبود. برای کنترل قیمت ارز، راه ها و روش های شناخته شده ای در اقتصاد وجود دارد، یکسری سیاست های باالدستی داریم که اگر اینها به درستی اجرا 
شود، حتماً شاهد اثرات مثبت آن در اقتصاد خواهیم بود. اگر براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم،  با تقویت تولید داخل می توانیم اقتصاد را به تعادلی برسانیم که به تبع آن ارز به کاالهای غیراساسی و خدماتی داده نشود، 
واردات کنترل شده باشد و صادرات نیز انجام گیرد ضمن اینکه واردات مدیریت شده داشته باشیم.  موضوع دیگری که باید در اولویت قرار گیرد، بحث کسری بودجه دولت و و بدهی های دولت است. با استناد به تمامی این عامل بسیار 
مهم، انتظارت تورمی شکل می گیرد که تاثیر بسیار زیادی بر قیمت ها در بازار به خصوص رشد قیمت ارز دارد. با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم و برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت ضروری است که هماهنگی بیشتری بین 

تیم اقتصادی دولت شکل بگیرد.

بازار ارز ســیگنال تازه ای را 
دریافت کرد تا قیمت دالر با 
معرفی کابینه دولت با سرعت 
بیشتری در مسیر افزایشی 
حرکت کند. همزمان با اعالم  
اعضای کابینه دولت سیزدهم روند افزایشی قیمت دالر 
تشدید شــد. قیمت دالر در صرافی های بانکی به ۲۵ 
هزار و ۹۳۴ تومان رسید تا بهای دالر در بازار آزاد نیز از 
نیمه کانال ۲۶ هزار تومان گذشته و به ۲۶۴۵۰ تومان 
برسد. بسیاری از کارشناسان بازار ارز معتقدند آینده 
نامشخص اقتصادی و سیگنال معرفی کابینه دولت 
به افزایش قیمت دالر منجر شده است. یعنی تا زمانی 
که بازارهای مالی به تغییرات جدید عادت کنند ممکن 

است این روند افزایشی حفظ شــود. یک کارشناس 
اقتصادی در این زمینه گفت: در صورت ادامه مذاکرات 
و امید به احیای برجام شاید تکانه ای برای کنترل بهتر 
بازارهای مالی بخصوص بازار ارز دیده شود. این در حالی 
است که گزارش میدانی از بازار ارز نشان می دهد که 
تقاضا برای خرید دالر در روزهای اخیر افزایش یافته 
و در آخریــن روز هفته نیز صف هــای طویلی مقابل 
صرافی های بانکی تشکیل شده است. فاصله قیمتی دالر 
در صرافی های بانکی و بازار آزاد از یک سو انگیزه خرید 
دالر را ایجاد می کند و از سوی دیگر انتظار برای افزایش 

نرخ ارز است که زمینه را برای رشد تقاضا مهیا نماید .
میانه تابســتان همــواره موعدی برای رشــد اندک 
قیمت دالر و سایر ارزها در بازار است . به عبارت دیگر 
فرارسیدن موعد تسویه حساب صادرکنندگان از یک 
سو، مثبت شدن انتظارات تورمی از سوی دیگر در کنار 
رشد تقاضا برای سفرهای خارجی در همین شرایط 

سبب شده اســت که قیمت دالر روندی افزایشی را 
تجربه نماید .

بر اســاس این گزارش قیمت یــورو نیز در بــازار و 
صرافی های بانکی از سی هزار تومان عبور کرده است. 
بسیاری از فعاالن بازار می گویند با معرفی کابینه جدید 
نیز کم کم مسیر حرکت مشخص شد و در نتیجه بازار 
در حال تطبیق خود با شرایط جدید است. به این ترتیب 
سیگنال اولیه معرفی کابینه در بازار، سیگنال افزایش 
خرید بوده است.وی پیش بینی کرد: روند افزایشی نرخ 
دالر تا مرز ۲۷ هزار تومان نیز تداوم یابد و سپس بازار 
خود را با شرایط تازه تطبیق دهد. فعاالن بازار این نکته 
مهم را مطرح می کنند که در این وضعیت جهت گیری 
اعضای کابینه خصوصا وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
همچنین رییس کل بانک مرکزی جهت گیری آتی 
را روشــن خواهد کرد . البته باید توجه داشت جدا از 
افزایش نــرخ دالر در بازارهای داخلــی، نرخ دالر در 

بازارهای جهانی نیز تقویت شده است. شیوع کرونای 
دلتا هم ترمز کاهش قیمت طال را کشیده است و هم 
سبب شده است ریزش بهای طال در بازار ارز سر گرفته 
شود. از این رو بهای دالر نیز در برابر سایر ارزها تقویت 
شده است. متوقف شدن روند ریزشی حاکم بر بازار طال 
در کنار تقویت دالر سبب شده است نرخ طال و سکه 
نیز در بازار آزاد روندی افزایشی را تجربه نماید . فعاالن 
بازار اما وقتی قابل این سئوال قرار می گیرند که وضعیت 
خرید طال و تقاضا برای آن در بازار چگونه اســت، به 
کاهش قدرت خرید اشاره می کنند و می گوید قدرت 
خرید پایین است و در نتیجه تقاضا مانند گذشته با رشد 
قیمت افزایش نمی یابد. صرافان می گویند خرید طالی 
مصرفی از سوی مردم کاهش چشمگیری یافته و تقاضا 
برای خرید طالی آب شــده و سکه نشان می دهد که 

سرمایه گذاران در بازار حضور دارند.  

سیگنال های معرفی كابینه، نرخ دالر را به كدام سمت و سو خواهد برد؟

تحریک تقاضای ارزی 
دالر ركورد قیمت سال 1400 را شکست

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

با سرپیچی مالکان از اجرای 
قانون مصوب در رابطه با سقف 
اجاره بها داد مســتاجران از 
اجاره های ســنگین درآمده 
است. در حالیکه قرار بر رعایت 
سقف اجاره بها و افزایش حداکثر ۲۵ درصدی آن بوده 
اما گزارش ها از افزایش ۳1 درصدی اجاره بها در سراسر 

کشور حکایت دارد. 
رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک تهــران در رابطه با 
مشکالت مستاجران در روزهای کرونایی می گوید: در 
سال جاری شاهد افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره در کشور 
هستیم. به گفته مصطفی قلی خسروی تمامی کاالها به 
دلیل افزایش تورم مشــمول افزایش قیمت شده اند و 
اینکه بخواهیم از افزایش اجاره بها در این بین جلوگیری 

کنیم بیجاست.
این در حالی است که بر اساس گزارش های منتشر شده 
از ابتدای امسال تا کنون خرید و فروش مسکن در کل 
کشور ۴۰ درصد کاهش یافته اما قراردادهای اجاره ۳1 
درصد افزایش یافته که از تغییر مسیر متقاضیان خرید 
ملک به سمت بازار اجاره حکایت دارد. واسطه های ملکی 
می گویند بسیاری از مستاجران با مبالغ رهنی که امسال 
پرداخت می کنند در ســال های گذشته می توانستند 
خانه دار شوند.در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان 
اولین منطقه پرتقاضا برای خریــد و اجاره در پایتخت 
متوســط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان در هر 
متر مربع اســت و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون 

تومان نیز می رسد.
در همین رابطه خلیل بهروزی فر، عضو هیئت رئیســه 
کمیســیون اجتماعی مجلس عدم اجرای قانون اخذ 
مالیات از خانه های خالی را مورد انتقاد قرار داد و با بیان 
اینکه تعلل در اجرای این قانون آســیب های زیادی را 
به همراه دارد اظهار داشت: متاســفانه در این شرایط 

سخت کرونایی مشکالت مســتأجران در حوزه تامین 
مســکن روز به روز در حال افزایش اســت. وی با بیان 
اینکه مجلس در یکســال و نیم اخیــر مصوبات خوبی 
در حوزه بهبود شــرایط بازار مســکن و خانه دار شدن 
دهک های پائین داشته است تصریح کرد: مصوبه مالیات 
بر خانه های خالی دقیقا با همین هدف در مجلس مصوب 
 شد و قصد داشتیم بخشی از مشکالت قشرهای ضعیف 

را برطرف سازیم.
رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک تهــران در رابطه با 
مشکالت مســتاجران در روزهای کرونایی در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: در سال جاری شاهد افزایش 
۵۰ درصدی نرخ اجاره در کشور هستیم. مصطفی قلی 
خســروی افزود: تمامی کاالها به دلیــل افزایش تورم 
مشمول افزایش قیمت شده اند و اینکه بخواهیم از افزایش 

اجاره بها در این بین جلوگیری کنیم بیجاست.
به گفته وی، در حالی مصوبه سقف اجاره بها توسط ستاد 
ملی کرونا در دو سال قبل اعالم شد که همزمان با انتشار 
این خبر بسیاری از مستاجران معترض شدند. چراکه 
در بسیاری از نقاط تهران امکانات کمی نسبت به دیگر 

مناطق دارد و جزو محله های پایین تر محسوب می شود 
توافق مستاجران و مالکان برای افزایش اجاره بها از 1۰ تا 
1۵ درصد بود اما با اعالم این خبر مالکان اقدام به افزایش 

قیمت ها کردند. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در ادامه گفت: قبل 
از مصوبه ستاد کرونا شاهد آن بودیم که موجر و مستاجر 
برای افزایش اجاره بها تا سقف 1۵ درصد به توافق رسیده 
بودند اما دخالت دولت و قیمت گذاری آن باعث شــد 
همین قراردادها به افزایش قیمت ۲۵ درصدی برسد. 
برخی از موجران اعالم می کردند که دولت حق افزایش 

قیمت ها تا ۲۵ درصد را به آنها داده  است.
وی تاکید کرد: همین دخالــت دولت در تعیین قیمت 
اجاره در سال گذشته باعث افزایش اجاره بها شد چراکه 
عده ای از مالکان اعداد پایین تری را در نظر گرفته بودند 
اما دولت مجوز افزایش قیمت تا ۲۵ درصد را به موجران 
داد. خسروی با بیان اینکه یکی از عوامل افزایش قیمت 
مسکن بانک مرکزی اســت، گفت: متاسفانه داده های 
بانک مرکزی از بازار مسکن اشتباه است و هر ماه اعداد 
نادرستی از میانگین قیمت مسکن اعالم می کند که این 

اعداد باعث تشنج بازار مسکن می شود. وي در خصوص 
آمار خرید و فروش و اجاره مسکن در ۴.۵ ماهه ابتدایي 
امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته در سراسر 
کشور گفت: از تاریخ 1 فروردین ۹۹ تا 1۶ مرداد ۹۹ تعداد 
کل قراردادهاي بخش مسکن ۵۸۰ هزار و ۵۰۸ فقره بود 
که ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره مبایعه نامه و ۲۷۷ هزار و ۸۸ 
فقره اجاره نامه بوده است. همچنین از ابتداي فروردین تا 
1۶ مرداد امسال ۵۴۶ هزار و ۵1 فقره قراردادهاي بخش 
مسکن به امضا رسید که 1۷۷ هزار و ۲۷۲ فقره مبایعه 

نامه و ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ فقره اجاره نامه بوده است.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران درباره مقایسه 
آمار خرید و فروش و اجاره مسکن در سالهاي گذشته و 
جاري شهر تهران گفت: از ابتداي فروردین تا 1۶ مرداد 
سال گذشته 11۹ هزار و ۸۶۳ معامله مسکن ثبت شد 
که ۵۴ هزار و ۹۳۷ فقره مبایعه نامــه و ۶۴ هزار و ۳۶۲ 
فقره اجارهنامه بوده است. در مدت مشابه سال جاري 
این شــاخص 1۰۵ هزار و ۲۳۷ فقره بــود که ۲۴ هزار 
 و ۳۴۳ مبایعه نامه و ۸۲ هــزار و ۵۴۲ اجاره نامه امضا 

شده است.

سقف 25 درصدی اجاره بها رعایت نشد

رشد  بیش  از 50 درصدی اجاره بها 
مردم با مبالغ رهن امسال در سال های گذشته می توانستند خانه بخرند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه چاپخانــه داران تهران از معافیت 
مالیاتی فعاالن صنف چاپ تا دو سال آینده خبرداد.

احمد ابوالحسنی با اشاره به تالش های چند ماهه 
خود برای تحقق معافیت مالیاتــی فعاالن حوزه 
چاپ گفت: تا دو ســال آینده تمام چاپخانه های 
فعال که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پروانه 
تأســیس دارند، مشــمول معافیت بند )ل( ماده 
1۳۹ قانون مالیات های مســتقیم قرار گیرند.وی 
افزود: بنده از دی ماه ســال پیش در نشست ها و 
مذاکراتی که با سازمان امور مالیاتی داشتم، بحث 
مشمول شدن چاپخانه داران در بند )ل( ماده 1۳۹ 
قانون مالیات های مستقیم را مورد پیگیری جدی 

قرار دادم.
رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با اشاره به نامه 
مســعود مصلحی، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت 
ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: 
پس از مذاکرات انجام شده با سازمان امور مالیاتی، 
نامه ای از ســوی مدیر کل دفتر فنی این سازمان 
تنظیم شــد که در آن به اضافه شدن یک تبصره 
مبنی بر اینکه چاپخانه داران برای مشمول شدن 
در بند )ل( باید مجوز فعالیت انتشاراتی در زمینه 
کتاب را از وزارت فرهنگ اخذ کنند، اشــاره شده 
بود. موضوعی که با اعتراض بنده روبه رو شد و به 
صراحت اعالم کردم این مسئله مغایر با قوانین و 

ضوابط است.
ابوالحسنی با تاکید بر اینکه از نظر اتحادیه چاپخانه 
داران، تمام فعالیت هــای چاپی، فعالیت فرهنگی 
و انتشاراتی محسوب می شــوند، اظهار داشت: از 
دید ما انتشــار کتاب، روزنامه، کاتالوگ، بروشور، 
برچسب معرفی کاال و… که حاوی یک محتوای 

اطالع رسانی و آگاهی بخشی است، همگی فعالیت 
فرهنگی و انتشاراتی محســوب می شود از این رو 

باید مشمول بند )ل( قرار گیرند.
وی بــا بیان اینکه خوشــبختانه دیــدگاه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی به فعالیت های چاپی 
با دیدگاه اتحادیه چاپخانه داران یکســان است، 
تصریح کرد: این دیدگاه مشــترک موجب شــد 
تــا معاونت حقوقی امــور مجلس و اســتان های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی نام های را جهت 
مشــمولیت تمامی فعالیت های چاپ از معافیت 
مالیاتی موضوع بند )ل( تنظیم کرده و به سازمان 

امور مالیاتی ارسال کند.
رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با بیان اینکه 
منتظر اعالم نتیجه از سوی سازمان امور مالیاتی 
هســتیم، گفت: اکنون ســازمان امور مالیاتی و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی هر دو، به لزوم 
معافیت چاپخانه داران اذعان دارند و قرار اســت 
در ابتدا چاپخانه های فعال حوزه نشر مشمول این 
معافیت شوند و ســپس همه چاپخانه های فعال 
در رســته های دیگر که پروانه تأسیس از وزارت 
فرهنگ دارند. البته معافیت مالیاتی چاپخانه های 
فعال در حوزه نشر در مراحل پایانی قرار دارد که به 
زودی به نتیجه می رسد. ابوالحسنی، اجرایی شدن 
این موضوع را نتیجه جلسات و دیدار با مسئوالن 
ســازمان امور مالیاتی و وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی دانســت و تاکید کرد: برخی از همکاران 
توقع دارند که این کار به سرعت به نتیجه برسد در 
حالی که اصالح، تصویب و اجرایی شدن بسیاری 
از قوانین، نیاز بــه زمان دارد و نمی تــوان انتظار 

معجزه داشت.

۸۳ درصد مطالبات چــای کاران معادل ۴۶۶ میلیارد 
تومان پرداخت شده است.رئیس سازمان چای کشور 
با اعالم این مطلب افزود: دولت 1۰۰  درصد سهم خود 
و کارخانجــات چای ۷۵ درصد مطالبــات چایکاران 
را پرداخت کرده اند که میانگیــن پرداختی ها حدود 
۸۳ درصد می شــود.حبیب جهانســاز اظهار داشت: 
تاکنون نزدیک به ۹۵ هزار و ۸۷1 تن برگ سبز چای از 
چایکاران استان های گیالن و مازندران خریداری شده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1۹ درصد 
افزایش نشان می دهد.وی، میزان تولید چای خشک از 
برگ سبز چای تولید شده داخل کشور را تا کنون ۲1 

هزار و ۵۷1 تن عنوان کرد.
رئیس سازمان چای کشــور با اشاره به مصرف ساالنه 
1۰۰ هزار تن چای خشک در کشور گفت: ۳۰ هزار تن 
از چای خشک مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.
وی درباره تولید چای سبز نیز اظهار داشت: ساالنه یک 
هزار تن از ۳۰ هزار تن چای خشک تولید شده به صورت 
چای سبز عرضه شده و بخش عمده آن صادر می شود.

جهانساز در مورد تولید چای ســفید گفت: در حال 
حاضر چای سفید در ایران تولید نمی شود، زیرا تولید 

آن شرایط خاصی نیاز دارد و به لحاظ قیمتی گران در 
می آید.وی با اشاره به ارقام جدید چای اذعان داشت: دو 
رقم جدید چای از سوی بخش تحقیقات معرفی شده 
و به دنبال تامین منابع هستیم که در قالب یارانه نهال 

بتوانیم این ارقام جدید را وارد باغات چای کنیم.
رئیس سازمان چای کشــور اضافه کرد: ارقام جدید 
چای از نظر عملکرد تولید، برتری بیشتری دارند.وی 
پیش بینی کرد که امسال ۵۰ میلیارد تومان تسهیالت 
سرمایه در گردش و تسهیالت سرمایه ای به چایکاران 
و کارخانجات چــای پرداخت شود.جهانســاز افزود: 
سال گذشته ۵۲ میلیارد تومان تسهیالت در اختیار 
چایکاران و کارخانجات چای قرار گرفت که از این مبلغ 
۳۰ میلیارد تومان از محل صندوق تخصصی چای و 
۲۲ میلیارد تومان تسهیالت برای خرید ماشین های 
کشــاورزی و اقداماتی همچون هرس، اصالح، کسب 

کردن و احیای باغات رها شده چای پرداخت شد.
وی با بیان ایــن که به دلیل بارندگی هــای خوب در 
اردیبهشت و مرداد ماه در مناطق شمالی، نگرانی ها بابت 
تولید برگ سبز چای برطرف شده است، گفت: چین 

تابستانه برگ سبز چای از ۲۰ مرداد ماه آغاز می شود.

سخنگوی انجمن تایر از درخواست افزایش 1۵ درصدی 
قیمت انواع تایــر خبر داد.مصطفی تنها بــا بیان اینکه 
تولیدکنندگان تایر خواستار افزایش 1۵ درصدی قیمت 
محصوالتشان هستند، اظهار داشت: هنوز مصوبه ای در 
این زمینه صادر نشده و بحث ها در مورد زمان اجرای این 
افزایش قیمت نهایی نشده است. وی تصریح کرد: با توجه 
به آزادسازی قیمت گذاری تایر، تولیدکنندگان می توانند 
قیمت محصوالتشان را با نظارت سازمان حمایت تغییر 
دهند، در حال حاضر بحث ها برای افزایش 1۵ درصدی 
قیمت تایر از شهریورماه مطرح است ولی هنوز زمان اجرا 

نهایی نشده است. 
سخنگوی انجمن تایر در پاسخ به این سؤال که آیا تولید 
و فروش تایر در ســامانه جامع تجارت به ثبت می رسد 
نیز گفت: این کار همیشه انجام می شود البته با توجه به 
انباشت تایر در بازار، قرار شد الزام به ثبت در این سامانه 

برای برخی انواع تایر وجود نداشــته باشد.وی ادامه داد: 
هم اکنون با مازاد انواع تایر در بازار روبه رو هستیم و برخی 
فروشندگان برای نقد کردن پول خود، این محصوالت را با 

تخفیف عرضه می کنند.
تنها با بیان اینکه در حال حاضر گران فروشــی در مورد 
تایرهای داخلی نداریم،  گفت: بسیاری از مراکز عرضه، تایر 
را با نرخ مصوب و حتی پایین تر نیز عرضه می کنند. به گفته 
سخنگوی انجمن تایر ممکن است در مورد خرید برخی 
انواع تایر مانند تایر خودروهای خاص مقداری مشــکل 
وجود داشته باشد ولی در مورد تایر خودروهای داخلی 
مانند پراید و پژو با انباشت در بازار روبه رو هستیم.وی با 
بیان اینکه درخواست افزایش 1۵ درصدی قیمت هم برای 
تایر سواری و هم برای تایر باری مطرح است،  گفت: این 
درخواست به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه مانند دوده ها، 

روغن، نفت و فوالد مطرح شده است. 

قائم مقام وزیر صمت در امــور بازرگاني گفت: در 
فرآیند رصد کاال ها در ســامانه »یکپارچه رصد و 
توزیع کاال« هر کاال داراي یک شناسه قابل پیگیري 
مي شــود و صرفا از زیرســاخت هاي نرم افزاري 
شرکت ملي پست شامل سامانه هاي رهسپاري و 
رهگیري در رصد کاالهاي اساسي استفده خواهد 
شــد. محمدصادق مفتح، بیان کرد: در این طرح، 
رهگیري کاال به صورت نرم افزاري با اســتفاده از 

امکانات پست انجام مي شود.
وي در خصوص نظام توزیــع، افزود: تمام آنچه در 
کمبودها بیشتر خود را نشان میدهد نظام توزیع 
است، ساختار نظام توزیع در کشور ما، مدرن نیست 
و عمدتاً سنتي است و تفاوت اصلي سیستم توزیع 
سنتي با پیشرفته در قابلیت رهگیري کاالهاست. 
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگاني در خصوص 

این قابلیت،بیان کرد: ایــن قابلیت مزایاي زیادي 
دارد، یکي اینکه شناســه کاال در حلقههاي آخر 
توزیع و بازار مشــخص اســت و دیگري مدیران 
برنامهریزي کشور در لحظه متوجه میشوند کاال در 
چه مسیري است و آن را بهصورت بر خط )آنالین( 

رهگیري کنند.
مفتح تصریح کرد: وقتي کاالیي از مبادي ورودي 
به صورت غیر قانوني وارد کشــور میشود در نظام 
توزیع دیده نمیشود که در طرح سامانه یکپارچه 
رصد و توزیع کاال این ضعف جبران مي شود. قائم 
مقام وزیر صمت در امور بازرگانــي بیان کرد: در 
فرآیند رصد کاالها در سامانه یکپارچه رصد و توزیع 
کاال« هر کاال داراي یک شناسه قابل پیگیري مي 
شود. مفتح گفت: شرط اول براي رصد کاال در بازار، 

داشتن شناسه واحد است.

معافیت مالیاتی فعاالن صنف چاپ تا دو سال آینده

۸۳ درصد مطالبات چای کاران پرداخت شد

رایزنی برای افزایش 15 درصدی قیمت تایر

مازاد عرضه الستیک در بازار

ارتقاي نظارت و شفافیت در نظام رصد هوشمند كاال

جلوگیري از قاچاق با طرح سامانه یکپارچه رصد و توزیع کاال
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كشف و جمع آوری بيش از 120 ماينر غيرمجاز در پايتخت
تعداد ۱۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهر تهران کشف و جمع آوری شد.کاظم دهقانپور 
- مدیر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، استفاده غیرمجاز 
از شبکه برق به منظور استخراج ارز دیجیتال را یکی از معضالت فعلی شبکه برق دانست 
و گفت: تاکنون با برنامه ریزی و اقدامات اجرایی شده، حجم قابل توجهی از ماینرهای 
غیرمجاز در حال استفاده، با هوشیاری همکاران صنعت برق جمع آوری شده و در شهر 
تهران نیز به صورت روزانه، رصد، شناسایی و جمع آوری مزارع غیرمجاز در دستور کار 
بازرسان مناطق ۲۲ گانه برق قرار دارد.طبق اعالم وزارت نیرو، وی با بیان اینکه در همین 
راستا بازرسان مناطق برق بوعلی، سینا، بعثت، شمیران، بهمن و دانشگاه موفق به کشف 
و جمع آوری ۱۲۲ دستگاه ماینر در هفت مزرعه غیرمجاز شده اند، گفت: استفاده از این 
دستگاه ها توسط سودجویان به ویژه در بخش خانگی به دلیل مصرف باالی برق، منجر 
به نوسان در شبکه توزیع برق و آسیب دیدن وسایل برقی و ایجاد خسارت های مالی قابل 
توجه و یا حتی احتمال بروز مخاطرات جانی برای همسایگان می شود.به گفته وی در 
همین راستا از شهروندان متعهد درخواست داریم در صورت مطلع شدن از فعالیت های 
غیرقانونی سودجویان در این زمینه، با مراجعه به سامانه اینترنتی توانیر و یا تماس با ستاد 
خبری حراست و امور محرمانه شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شماره تلفن 
۸۸۰۵۷۰۴۴، گزارش های خود را به صورت کامال محرمانه و با حفظ اطالعات شخصی 
فرد گزارش دهنده، ثبت کرده و در صورت صحت اطالعات، از پاداش نقدی تا سقف ۲۰ 

میلیون تومان بهره مند شوند.

جذاب ترين امكانات سری جديد آيفون اپل
سری جدید آیفون اپل دستکم سه دوربین جدید و قابلیتهای ضبط ویدیویی جذاب 
و حرفه ای خواهد داشت که ارتقای بزرگی نسبت به مدلهای قبلی محسوب می شود.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: گوشیهای جدید اپل قابلیت ضبط ویدیو در فورمت 
کیفیت باالتری به نام ProRes و سیستم جدید فیلتر شکلی خواهند داشت که ظاهر 
و رنگهای تصاویر را بهبود می بخشد. قابلیتهای دوربین، بزرگترین نقطه قوت جانشین 
آیفون ۱۲ به شمار می روند که قرار است تا چند هفته دیگر رونمایی شوند.بجز قابلیتهای 
دوربین، سری جدید آیفون ارتقاهای نسبتا مالیمی خواهد داشت. اپل سال گذشته 
در طراحی آیفون تغییراتی داد و شبکه بی سیم ۵G را به آن اضافه کرد و سخت افزار 
دوربین را به روزرسانی کرد. این شرکت امسال اندازه های ۵.۴ اینچ و ۶.۱ اینچ معمولی 
و اندازه های ۶.۱ اینچ و ۶.۷ اینچ مدل پرو و همچنین طراحی آنها را تغییری نمی دهد 
و به همان شکل حفظ می کند.سری جدید آیفون به تراشه A۱۵ سریعتر، لبه کوچکتر 
صفحه نمایش و همچنین فناوری صفحه نمایش جدیدی که نرخ ریفرش سریعتر را 
برای پیمایش روانتر امکان پذیر می کند، مجهز است.اپل معموال مدلهای جدید آیفون 
را در سپتامبر رونمایی می کند اما مراسم رونمایی سال گذشته به دلیل مشکالت تولید 
که ناشی از شیوع کووید ۱۹ بود، تا اکتبر به تاخیر افتاد. اکنون که اپل تاریخ بازگشایی 
دفاتر خود را چند هفته دیگر عقب انداخته است، احتماال مراسم رونمایی سری جدید 
گوشی آیفون مجازی خواهد بود.این شرکت برای نخستین بار حالت Portrait را در 
سال ۲۰۱۶ در آیفون ۷ پالس معرفی کرد که به سرعت محبوب طرفداران این گوشی 
شد. این قابلیت می تواند فرد را در فوکوس واضحی قرار دهد و همزمان زمینه ای را که در 
آن قرار دارد، تار کند. اپل برای سری جدید آیفون قصد دارد تکنیک مشابه را برای ویدیو 
اضافه کند. این قابلیت در داخل این شرکت "سینماتک ویدیو" نام گرفته است. حسگر 
عمق آیفون مانند تصاویر، افکت را ایجاد کرده و به کاربران اجازه می دهد میزان تاری را 
پس از ضبط تغییر دهند.قابلیت ضبط ویدیوی ProRes به کاربران آیفون امکان می 
دهد کلیپهایی با فورمت کیفیت باالتر ضبط کنند که به ویرایشگر ویدیو امکان کنترل 
بیشتری پس از تولید فراهم می کند.این فورمت مورد استفاده ویرایشگرهای ویدیوی 
حرفه ای در صنعت فیلم سازی قرار دارد و به دلیل سایر فایل بزرگی که دارد، معموال 
 ۴k در نسل جدید آیفون با وضوح اچ دی و ProRes برای بازار انبوه نیست. قابلیت
ضبط خواهد شد.اپل سال گذشته قابلیت ProRAW  را در گوشیهای آیفون عرضه 
کرده بود که به ویرایشگران حرفه ای عکس امکان کنترل بیشتری می داد. امکان ضبط 
ویدیوی ProRes مانند قابلیت ProRAW منحصر به مدلهای گران قیمت آیفون پرو 
خواهد بود.قابلیت دیگر به کاربران اجازه خواهد داد کنترل بهتری روی ظاهر رنگهای 
تصاویر داشته باشند و آنها را در عکسهایشان برجسته کنند. کاربران می توانند از بین 
چندین سبک از جمله سبکی که رنگها را گرمتر یا سردتر نشان می دهد و در عین حال 
سفیدها را خنثی نگه می دارد، برای عکسهایشان استفاده کنند. یک گزینه دیگر سایه 
ها را عمیقتر و با کنتراست بیشتری نشان می دهد. اپل همچنین در حال برنامه ریزی 
یک استایل متوازنتر برای نشان دادن سایه ها و رنگهای طبیعی با ظاهر روشنتر است.
این قابلیت از فیلترهای استانداردی که در اپلیکیشن دوربین آیفون از سال ۲۰۱۳ وجود 
دارد، متفاوت خواهد بود و به جای این که از یک فیلتر برای کل عکس استفاده کند، 
با استفاده از هوش مصنوعی، تغییرات را روی اشیا و افراد در تصاویر اعمال می کند.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، گوشیهای جدید آیفون با نام کد دی ۱۶، دی ۱۷، دی ۶۳ و دی 
۶۴ تنها دستگاههای جدیدی نیستند که قرار است در ماههای آینده رونمایی شوند. اپل 
سرگرم کار برای عرضه یک مدل ارتقا یافته مک بوک پرو با تراشه های طراحی خود این 
شرکت به نام M۱X، یک آی پد مینی بازطراحی شده و یک آی پد ویژه دانش آموزان 

است. همچنین در حال آماده سازی سری جدید اپل واچ و مدل ارزانتر ایرپاد است.

گزارش اقتصادی تیرماه سال 1400  شاپرک منتشر شد
رشد 1.5 درصدی ابزار پذيرش اينترنتی در تيرماه

هفتادوسومین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد. طبق گزارش تیرماه 
۱۴۰۰، بالغ بر ۳,۳۷۶میلیون تراکنش بــاارزش ۵,۶۰۶ هزارمیلیارد ریال 
در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خردادماه 

رشد۰۴/۲درصدی در تعداد و ۴۲/۱درصدی در ارزش ریالی داشته است.
تراکنش های تیر۱۴۰۰به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۹ازنظر تعدادی ۶۱/۱۷درصد و 
ازنظر ریالی ۸۲/۷ درصد رشد داشته است.تعداد ابزارهای پذیرش درمجموع نسبت 
به خردادماه رشــد ۴۱/۱درصدی را تجربه کرده اند که به نظر می رســد سبب این 
تغییر، افزایش۴۴/۱درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش 
اینترنتی در تیر ۱۴۰۰نسبت به خردادماه رشد ۵۵/۱درصدی را تجربه و تعداد ابزار 
پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۰۲/۱درصدی همراه بوده است.در شکل 
باال، همان طور که مشخص است کارت خوان فروشگاهی با با سهم ۳۸/۹۰درصدی، 
بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش 
اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرارگرفته اند.متوسط 
تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در تیر ۱۴۰۰ ،۲۶۵تراکنش است که این تعداد نسبت 
به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۶۳/۱واحدی )۶۲/۰%درصدی( را تجربه کرده 
است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. 
در تیرماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش ۸۱/۲درصدی از ۱۳۰تراکنش 
در خرداد۱۴۰۰به ۱۲۸ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش 
موبایلی ۸۱تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۴۹/۱واحدی 
همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۳۱/۲واحد 
افزایش نســبت به خرداد۱۴۰۰به۳۱۵ عدد در تیرماه رســیده است.متوسط مبلغ 
کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در تیر ۱۴۰۰باکاهش۳۹/۶میلیون ریالی نسبت به 
ماه گذشته به ۳۰/۳۹۲میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش 
موبایلی با افزایش۳۸/۰ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۰۱/۸ میلیون ریال به 
ازای هر ابزار در تیرماه رسیده است. متوسط مبلغ سهم تعدادی و مبلغی تراکنش های 
ابزار کارتخوان فروشگاهی در تیر۱۴۰۰نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش ۱۴/۰و 

افزایش۱۶/۰درصدی داشته است. 

اخبار

هکرها ۶۰۰ میلیون دالر رمزارز دزدیدند
در بزرگترین سرقتی که تاکنون در دنیای فاینانس غیرمتمرکز روی داده است، هکرها حدود ۶۰۰ میلیون دالر رمزارز را از پروتکلی معروف به پلی نت ورک که به کاربران اجازه می دهد 

توکنها را در بالک چینهای متعدد مبادله کنند، دزدیدند.پلی نت ورک در نامه ای که در توییتر ارسال کرد، اعالم کرد دهها هزار نفر از این سرقت متضرر شدند. حدود ۳۳ میلیون دالر رمزارز 
تتر که بخشی از این دزدی بود، توسط صادرکننده تتر بلوکه شده و مانع دسترسی هکرها به رمزارز مسروقه شده است.اسلومیست، محقق امنیتی اعالم کرد ایمیل، آدرس آی پی و دستگاه 

اثر انگشت هکر سارق را پیدا کرده است و این سرقت احتماال یک حمله از پیش برنامه ریزی شده، سازمان یافته و تدارک دیده شده بوده است. 

رئیس اتحادیه دستگاه های 
مخابراتــی و ارتباطی گفت: 
هنــوز دســتگاه گیرنــده 
اینترنت ماهــواره به صورت 
رســمی یا غیر رسمی وارد 
کشور نشده و حتی شهرهای پیشرو ارتباطی منطقه 
مانند دبی نیز این دستگاه را وارد نکرده اند.درست در 
زمانی که طرح مســموم به » طرح صیانت از حقوق 
کاربران فضای مجازی « با اهدافی همچون؛ محدود 
شدن دسترسی به اینترنت جهانی در مجلس شورای 
اسالمی تصویب شد، موضوع اینترنت ماهواره ای داغ 

شده است. 
 اینترنت ماهواره ای به قابلیت دریافت و انتقال داده ها از 
دیش های ماهواره ای کوچک در سطح زمین و ارتباط 
با ماهواره های مخصوص موجــود در فضا می گویند. 
اینترنت ماهواره ای فناوری نوین محسوب نمی شود و 
سال هاست از این روش برای تحت پوشش قرار دادن 
مناطق با دسترس سخت استفاده شده است. اما آنچه 
موجب توجه بیشتر در یکســال اخیر به این فناوری 
شده، این است که یک شرکت آمریکایی این فناوری را 
اصالح کرده و قصد دارد با فرستادن هزاران ماهواره ی 
استارلینک به مدارهای پایینی زمین، امکان دسترسی 
به اینترنت پرسرعت و ارزان تر را در بسیاری از نقاط 

جهان فراهم کند.
خبرها داخلی  و خارجی حاکی از پوشــش اینترنت 
ماهــواره ای برای مناطقــی از ایران اســت. به گفته 
کارشناسان؛ اگر تا امروز هم به طور کامل تحت پوشش 
این فناوری قرار نگرفته باشــیم بــه زودی این اتفاق 
خواهد، چرا که این فناوری نیز مانند بسیاری از فناورها 

عالم گیر است. 
با تصویب طرح مســموم به طرح »صیانت از حقوق 
کاربران فضای مجازی« خبرهای مربوط به اینترنت 
ماهواره ای داغ شده اســت به نحوی که  برخی مدعی 
ورود دستگاه های دریافت این نوع اینترنت به کشور 
شــده اند و  ســودجویانی نیز آگهی فروش داده اند. 
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و 
ارتباطی، در  پاسخ به این پرسش به ایلنا گفت: تا امروز  
هیچ دستگاه گیرنده اینترنت ماهواره به صورت رسمی 

یا غیر رسمی وارد کشور نشده است. 
وی ادامه داد: اطالعات دریافتی ما نشان می دهد حتی 
شهرهای پیشرو ارتباطی منطقه مانند دبی این دستگاه 
را وارد نکردند. محبی معتقد؛ هر چند هنوز کشورهای 
منطقه تجهیز به دستگاه های گیرنده نشده اند، اما بدون 
شک باید برای تامین تجهیزات مورد نیاز این فناوری 
آماده باشیم.وی تصریح کرد: معموال کشور ما در برابر 

ورود فناوری های مخابراتی و ارتباطی جدید مقاومت 
و  مخالفت از خود نشان می دهد.

به گفتــه وی؛ امــا بهتریــن تصمیم این اســت که 
دستگاه های حاکمیتی زمینه ورود رسمی تجهیزات 
اینترنت ماهواره ای را فراهم کند، در غیر این صورت 
اجازه فعالیت قاچاقچیان را داده است.رئیس اتحادیه 
دســتگاه های مخابراتی و ارتباطی توصیه کرد: برای 
شناخت بهتر این تکنولوژی ابتدا اجازه ورود و  استفاده 
از تجهیزات مربوطه به دستگاه های خاص داده شود و 
پس از آن ورود تجهیزات به صورت رسمی برای تمامی 

متقاضیان آزاد شود.
یک کارشناس فناوری اطالعات نیز درباره چالش های 
حضور اینترنت ماهواره ای در ایران آن هم در شرایطی 
که استفاده پایدار آن به زودی امکان پذیر نیست، گفت: 
این فناوری از نظر قیمتی برای کاربر خانگی نمی صرفد 
و تجهیزات آن هم به صورت قاچاق وارد می شود و اگر 
هم وارد ایران شود، باید دید آیا آن شرکت 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 شود، پروژه جذابی با پوشش 
سراسری در جهان است و ربطی به ایران هم ندارد که 
به خاطر ایران و چند کشور آســیایی را پوشش داده 
باشند. طبق اعالم ایالن ماسک به عنوان مالک شرکت 
پروژه استارلینک،  تا سپتامبر یعنی شهریور و مهرماه 
در ایران، ماهواره های این شرکت تا ۴۰ درصد به فضا 
پرتاب می شود 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 کاربــر خانگی در ایران 
عدد باالیی است. اما این ســرویس به قدری کیفیت 
باالیی از نظر سرعت اینترنت دارد که 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 اســتفاده 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 شــود 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 ســایت 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 پوشــش 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 
نیست که با دسترسی به تجهیزات به راحتی به اینترنت 

وصل شوید.
وی درباره چالش های حضــور اینترنت ماهواره ای در 
ایران توضیح داد: اول اینکه ســرویس متعلق به یک 
شرکت آمریکایی است و شــاید همان زمان که کاربر 
بخواهد آبونمــان بخرد، به دلیــل تحریم ها به کاربر 
ایرانی سرویس ندهد. اگر هم سرویس بدهد، طبق یک 
سری معاهده های بین المللی که ایران جزو آنهاست، 
وقتی قرار اســت 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 دهنــد. اگرچه ماهواره های اینترنتی 
نســبت به ماهواره هایی که کاربردهای دیگری دارد، 
در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و اگر دولت و حکومتی 
اجازه استفاده ندهد و اینها بخواهند جلویش بایستند، 

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.
نــوری دربــاره خریدوفــروش تجهیــزات اینترنت 
ماهواره ای در روزهــای اخیر بیان کرد: بســیاری از 
کاربران به دلیل جو احساســی که بر اثر طرح صیانت 
حاکم شــده، عجوالنه این اخبار را دنبال می کنند و 
همین باعث شــده یک ســری کانال های تلگرامی و 
ســایت ها به صورت کالهبرداری تجهیزات بفروشند 
و معموال هم هزینــه آن را به صورت رمزارز از کاربران 
می گیرند که قابل ردیابی نباشد. مردم باید آگاه باشند، 
در هیچ کشــوری ارائه تجهیرات به این صورت که در 
کانال های تلگرامی آمد و بســتری 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 شود 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 فنــاوری مقابله کرد. اینکه 
آیا می توان پارازیت انداخت و یا آنتن های کاربران را 
ردیابی کرد، تا زمان راه انــدازی نمی توان اظهار نظر 
دقیق کرد. بــا وجود این، اگر به صورت گســترده در 
سراسر جهان سرویس دهد، کار دولت ها و حکومت ها 

را سخت می کند.

هيچ دستگاه گيرنده اينترنت ماهواره ای وارد كشور نشده است

ورود قاچاقچیان به واردات تجهیزات اینترنت ماهواره ای 
گروه فناوری
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قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتال امروز در روند 
معامالت در بازار های تجــارت دیجیتال بین المللی 
تغییراتی را تجربه کرد. طبق به روزرســانی جدید 
اتریوم، دومیــن ارز دیجیتالی برتر بــازار، داده های 
درون شبکه حاکی از آن اســت که صاحبان این ارز 
دیجیتالی، کماکان تا حد زیــادی تمایلی به فروش 
دارایی خود ندارند. مجموع ارزش بازار جهانی ارز های 
دیجیتالی در حال حاضر یک هزار و ۸۵۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۸ 

درصد بیشتر شده است.
در حال حاضر ۵۰ درصد کل بازار ارز های دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین و ۱۸ درصــد 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 ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.
بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال 
یا شکلی از دارایی دیجیتال اســت که با ارزش بازار 
حــدود ۸۶۱.۸۲ میلیارد دالر، در رتبــه ۱ بازار قرار 
داشته و سهم ۴۳.۹۰ درصدی از کل بازار را در اختیار 

دارد.اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال 
یا شکلی از دارایی دیجیتال اســت که با ارزش بازار 
حــدود ۳۷۲.۶۲ میلیارد دالر، در رتبــه ۲ بازار قرار 
داشته و سهم ۱۸.۹۸ درصدی از کل بازار را در اختیار 
دارد.بایننس کوین با نمــاد اختصاری BNB یک 
ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی دیجیتال است که 
با ارزش بازار حــدود ۶۵.۳۴ میلیارد دالر، در رتبه ۳ 
بازار قرار داشته و سهم ۳.۳۲ درصدی از کل بازار را 

در اختیار دارد.

شــرکت گوگل تبلیغات هدفند را بر مبنای سن، 
جنســیت یا عالقه بــرای کاربران زیر ۱۸ ســال 
مسدود می کند. گوگل همچنین اعالم کرد قابلیت 
تاریخچه مــکان را که آمار مــکان را ردیابی می 
کند برای کاربران زیر ۱۸ ســال در سراسر جهان 
غیرفعال خواهد کرد. این شــرکت انواع تبلیغات 
رده بندی شده ســنی را که برای زیر ۱۸ ساله ها 
مسدود شده اند، گســترش می دهد و فیلترهای 
جست و جوی امن را برای کاربران این رده سنی 

فعال می کند.
گوگل در یک پست وبالگ اعالم کرد در راستای 
تغییرات متعددی که برای کاربران نوجوان صورت 
می دهد، سیاست جدیدی برای همه کاربران زیر 
۱۸ سال و والدین یا حامیانشان برای درخواست 
حذف تصاویر افراد کم سن و سال از نتایج جست 

و جوی بخش "گوگل ایمیج" معرفی می کند.
پلتفرمهای آنالین بزرگ مدتهاســت از ســوی 
قانونگذاران و رگوالتورها در خصوص تاثیر سایت 
آنها بر ایمنی، حریم خصوصی و ســالمت روانی 

کاربران نوجوان زیر ذره بین قرار گرفته اند.
مندی بروکس، مدیرکل امــور کودکان و خانواده 
ها در گوگل گفت: بعضی از کشورها در این زمینه 
مقرراتی را به اجرا می گذارنــد و از آنجا که ما به 
این مقررات عمل می کنیم، بــه دنبال راههایی 
برای ایجاد تجارب محصول منطبــق با قوانین و 
کنترلهای کاربری برای کــودکان و نوجوانان در 

سطح جهانی هستیم.

رویکرد پلتفرمهای آنالیــن در خصوص کاربران 
نوجوان طی ماههای اخیر مورد توجه قرار گرفته 
اســت به خصوص پس از این کــه قانونگذاران و 
دادستانهای کل آمریکا از برنامه فیس بوک برای 
راه اندازی اپلیکیشن اینســتاگرام ویژه کودکان 
انتقاد کردند. فیس بوک اخیــرا تغییراتی را برای 
تبلیغات هدفمند برای کاربران زیر ۱۸ سال اعالم 
کرده اســت اما تبلیغات کنندگان در این شبکه 
اجتماعی همچنان می توانند تبلیغات ویژه کاربران 
نوجوان را بر اســاس سن، جنســیت و مکانشان 

نمایش دهند.
سایت ویدیویی یوتیوب گوگل هم روز سه شنبه 

اعالم کــرد در هفته هــای آینــده تغییراتی در 
تنظیمات بارگزاری ویدیو صــورت می دهد و آن 
را به صورت پیش فرض بــرای کاربران ۱۳ تا ۱۷ 
ساله در حالت خصوصی قرار می دهد و تنها افرادی 
امکان مشاهده محتوای ارسالی آنها را دارند که از 
سوی کاربر تایید شده باشند. کاربران نوجوان می 
توانند محتوای ارسال شده در یوتیوب را در حالت 

مشاهده عمومی هم قرار دهند.
بر اســاس گزارش رویتــرز، جیمز بســر، مدیر 
مدیریت محصول کــودکان و خانــواده یوتیوب 
گفت: یوتیوب همچنین محتــوای تجاری نظیر 
محتوایی که روی بســته بندی محصول متمرکز 
است یا کودکان را مستقیما به هزینه کردن تشویق 
 می کند را از اپلیکیشــن "یوتیوب کیدز" حذف 

خواهد کرد.

محمد فرجود، مدیرعامل فاوای شهرداری تهران، با تاکید بر 
این که در شهر هوشمند اســتفاده از فناوری های دیجیتال و 
تحول آفرین، شرط الزم حرکت به سمت شهر هوشمند است 
اما نباید هدف اصلی باشد، تاکید کرد: »استراتژی ما در تهران 
هوشمند،بکارگیری به روزترین فناوری ها برای باالبردن کیفیت 

زیست شهروندان و مدیریت بهتر شهر است.«
در مراسم  افتتاحیه نخستین کنفرانس بین الملی بالکچین 
% رمزارزها و اقتصاد جهانی که به صورت غیرحضوری برگزار 
شد، در خصوص کاربردهای بالکچین در شهرهای هوشمند 
و همچنین نگاه برنامه تهران هوشــمند برای اســتفاده از 
این فناوری اطالعاتی از طرف مدیرعامل فاوای شــهرداری 
تهران، ارائه شد. محمد فرجود، مدیرعامل فاوای شهرداری 
تهران، با تاکید بر این که در شــهر هوشــمند اســتفاده از 
فناوری های دیجیتال و تحول آفرین، شــرط الزم حرکت به 
سمت شهر هوشمند است اما نباید هدف اصلی باشد، تاکید 

کرد: »استراتژی ما در تهران هوشمند،بکارگیری به روزترین 
فناوری ها برای باالبردن کیفیت زیست شهروندان و مدیریت 
بهتر شهر اســت.«مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شــهرداری تهران با تاکید بر این که همه منابع و 
زیرساخت های الزم برای توسعه خدمات شهر هوشمند در 
ابعاد مختلف، لزوما در اختیار شهرداری نیست و برای اجرای 
آن نیازمند همکاری های بین بخشی گسترده ای است، گفت: 
»سال ۱۴۰۰ سال انتهایی فاز اول برنامه تهران هوشمند است 
که طی این سال ها، شهرداری تهران موفق به اجرای برنامه های 
متنوعی در حوزه شهر هوشمند در حوزه هایی مانند تهران من، 
خدمات دیجیتال شهروندی، خدمات غیر حضوری شهرسازی، 

محله محوری، توسعه نوآوری، حمل ونقل هوشمند، مدیریت 
بحران، خدمات آتش نشــانی و مدیریت پســماند شــده 
است.«فرجود با تاکید بر توجه ویژه به  بالک چین در فاز دوم 
تهران هوشمند که  از سال ۱۴۰۱ آغاز می شود، گفت: »فناوری 
زنجیره بلوک یا بالک چین کاربردهای متعددی در شهرهای 
هوشمند دارد و سازمان فاوا نیز در حال برنامه ریزی و ایجاد زیر 
ساخت های الزم در این حوزه است، ضمن این که بهره گیری 
از فناوری بالکچین در برنامه سوم توسعه شهر تهران نیز ذکر 
شده.«فرجود با اشاره به این که اسناد الکترونیکی و راه اندازی 
درگاه امضای دیجیتال در شهرداری تهران زمینه ساز استفاده 
از بالکچین است، گفت: »انجام مناقصات شهرداری بر مبنای 

امضای دیجیتال یک گام مهم در این زمینه بوده است که طی 
آن کلیه اســناد به صورت دیجیتال امضا می شوند و از لحاظ 
امنیت و شفافیت در سطح بسیار باالتری از اسناد کاغذی قرار 
دارند.«او حوزه های مالی، بازار تهاتر و قرارداد های هوشمند را به 
عنوان یکی از مهم ترین کاربردهای بالک چین در شهرداری ها 
برشــمرد و در این باره ادامه داد: »همچنان ســهم عمده در 
ساختار تامین مالی شــهرداری تهران را حوزه شهرسازی و 
عوارض ساخت وساز برعهده دارد. به کمک بالک چین می توان 
روش های جدیدی را در تامین مالی شهرداری و تهاتر امالک 
به کمک توکن بکار بست که تاکنون میسر نبوده است.« او 
خاطرنشــان کرد: »یکی از مهم ترین دغدغه های پیش روی 
بکارگیری بال ک چین در مدیریت شهری آن است که بازیگران 
عرصه بالک چین، ضوابط و فرآیندهای درون نهادهای عمومی 
را به خوبی بشناسند و بر اساس این پیچیدگی ها راه کارهای 

خود را ارائه دهند.

نوسان بيت كوين و تتر

اتریوم وارد کانال ۳ هزار دالری شد

محدودیت تبلیغات هدفمند برای زیر 1۸ ساله ها در گوگل

استفاده از فناوری های نوين در روند توسعه مديريت شهری

تهرانی هوشمند با تکیه بر بالکچین


