
در حالی که مدت هاســت جای خودروهای ســواری در ســطح قیمتی ۳ در 
گزارش های ارزیابی کیفی خودروهای سواری، خالی است، آخرین ارزیابی کیفی 
صورت گرفته از خودروهای سواری تولیدی تیرماه سال جاری نشان می دهد که 
این جایگاه با بازگشت برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک به بررسی کیفی آن ها و البته 
بازگشت به چرخه تولید، پر شده است.به گزارش ایسنا، براساس گزارش ارزیابی 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران )ISQI( از خودروهای سواری تولیدی 
در تیرماه خودروســازان داخلی، باکیفیت ترین خودرو دناپالس توربواتوماتیک 
ایران خودرو با کسب پنج ســتاره کیفی است و پس از آن شــش خودرو چهار 
ستاره و ۲۳ خودرو سه ســتاره قرار گرفته اند؛ کم کیفیت ترین خودروی تولید 
خودروسازان داخلی در بخش سواری،  S MVM X۳۳  مدیران خودرو شناخته 

شده است.  طبق ارزیابی صورت گرفته در سطح قیمتی ۱ تنها به خودرو تیگو ۷ 
مدیران خودرو اشاره شده که سه ستاره از پنج ستاره کیفی را به خود اختصاص 
داده است.   در خودروهای در سطح قیمتی ۲ نیز،  تنها خودرو هایما S۷ اتوماتیک 
)ایران خودرو خراسان( در این ارزیابی وجود دارد که چهار ستاره کیفی را کسب 
کرده است.پس از آن ها هم خودروهای جک S۳ و جک S۳ )بهمن موتور(، تیگو 
۵ و آریزو ۵ توربو )مدیران خودرو( و SWM G۰۱ )سیف خودرو( سه ستاره ای 
شده اند.  در این سطح قیمتی، S MVM X۳۳ تنها محصول دو ستاره کیفی 
گزارش  ارزیابی کیفیت سواری های تولیدی تیر ماه ۱۴۰۰ است.در گروه قیمتی 
۳ که پس از مدت بسیار طوالنی، مجدد در گزارشات ارزیابی به چشم می خورد نیز 
تنها به برلیانس H۳۳۰  اتوماتیک اشاره شده که نشان از بازگشت تولید خودرو 

به سبد محصوالت گروه پارس خودرو دارد. این خودرو موفق به کسب سه ستاره از 
پنج ستاره کیفی شده است.در سطح قیمتی چهار نیز در میان خودروهای سواری 
تولیدی همانطور که اشاره شد، همچنان در صدر جدول دناپالس توربواتوماتیک 
با پنج ستاره کیفی قرار گرفته و  پس از آن پژو ۲۰۷ اتوماتیک و همچنین ۲۰۷ 
اتوماتیک پانوراما و دناپالس موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده اند.  همچنین 
در ســطح قیمتی ۴، خودروهای پژو ۲۰۶، دنا، رانا، پژو پارس اتوماتیک )تولید 
ایران خودرو کرمانشــاه(، پژو پارس )ایران خودرو، ایران خودرو خراسان، فارس، 
مازندران، کرمانشاه و صنایع خودروسازی فردا(، سورن پالس )ایران خودرو تبریز( 
و سمند تبریز نیز سه ستاره ای شــده اند.در همین سطح قیمتی پژو ۴۰۵ تولید 
ایران خودرو خراسان که پس از خروج یکساله این خودرو از سبد محصوالت گروه 

صنعتی ایران خودرو، تنها به جهت ایفای تعهدات پیش از توقف تولید، همچنان 
بر مدار تولید است، با سه ستاره کیفی تولید می شود. با توجه به اینکه در ارزیابی 
خرداد ماه ۱۴۰۰، به این محصول اشاره ای نشده بود، تصور کردیم، تعهدات این 
خودرو به اتمام رسیده و بساط تولید  ۴۰۵  ها به کلی برچیده شده اما حضور مجدد 
آن در ارزیابی تیرماه نشان داد که خط تولید این خودرو در ایران خودرو خراسان 
همچنان فعال است.  در نهایت نیز در ســطح قیمتی ۵، خودرو کوییک )سایپا( 
چهار ستاره کیفی را کسب کرده است.پس از آن کوییک R )پارس خودرو(، تیبا ۲ 
)سایپا( و تیبا ۲ پالس )سایپا(، تیبا و تیبا پالس )سایپا-سیتروئن(،  ساینا و ساینا 
S )پارس خودرو(، ساینا کاشان و ساینا پالس کاشان )سایپا- سیتروئن( همگی 

در رده خودروهای با سطح کیفیت سه ستاره کیفی قرار گرفته اند.

در حالی که جهان با نگرانی فزاینده به تحوالت سیاسی 
افغانستان می نگرد، توجه اذهان عمومی به تدریج به 
ثروت معدنی این کشــور و نحوه بهــره برداری دولت 
طالبان از آن معطوف می شوددر برآوردی که سازمان 
زمین شناسی آمریکا ســالها قبل داشت، ثروت منابع 
معدنی بهره برداری نشده افغانستان یک تریلیون دالر 
تخمین زده شده بود. بعضی از مقامات افغان می گویند 
رقم واقعی سه برابر باالتر اســت.کوههای افغانستان 
منابع معدنی مهمی نظیر مس، طال، نفت، گاز طبیعی، 
اورانیوم، بوکسیت، زغال ســنگ، سنگ آهن، عناصر 
خاکی نادر، لیتیوم، کرومیوم، ســرب، روی، سنگهای 
قیمتی، تالک، ســولفور، تراورتن، گچ و ســنگ مرمر 
دارند.با این حال حتی پیش از این که آمریکا ۲۰ سال 
قبل وارد افغانستان شود، این کشور برای بهره برداری 
از ذخایر مذکور با مشکل روبرو بود. با گذشت دو دهه، 
این وضعیت تغییر چندانی پیدا نکرده است. آمریکا در 
دوران حضورش در افغانستان به دلیل ریسک باال، به 
معدنکاری فلزات و مــواد معدنی نپرداخت. اکنون که 

طالبان قدرت را به دست گرفته است، باید دید چگونه 
از این منابع بهره بــرداری خواهد کرد. آنچه که به این 
منابع برای کشورهایی مانند چین و روسیه جذاب ویژه 
ای می بخشد، این حقیقت است که بعضی از این مواد 
معدنی می توانند به گذار به انرژیهای تجدیدپذیر در 
آینده کمک کنند.به عنوان مثــال لیتیوم یک عنصر 
مهم برای ساخت باطریهای خودروهای برقی، پنلهای 
خورشیدی و مزارع بادی است. آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی کرده که تقاضای جهانی برای لیتیوم تا سال 
۲۰۴۰ بیش از ۴۰ برابر خواهد شد. باطریهای لیتیومی 
در حال حاضر به شکل گسترده برای دستگاههای برقی 
استفاده می شوند. با این حال هنوز مشخص نشده چه 
میزان لیتیوم برای باطریهای خودروی برقی و گذار به 
آالیندگی کمتر در صنایع مختلف نیاز اســت.آمارها 
نشان می دهد که افغانســتان ۱.۴ میلیون تن عناصر 
خاکی نادر دارد که گروهی متشکل از ۱۷ عنصر مورد 
استفاده در ساخت محصوالت الکترونیکی مصرفی و 
تجهیزات نظامی هستند.مس کاالی دیگری است که 

افغانستان دارد. با وجود افت اخیر قیمت مس که اوایل 
سال میالدی جاری از مرز ۱۰ هزار دالر در هر تن عبور 
کرده بود، پیشنهاد جذاب دیگری برای حاکمان جدید 
افغانستان وجود دارد. شرکتهای چینی حدود ۱۰ سال 
پیش قراردادهایی را برای استخراج یکی از بزرگترین 
پهنه های مس بکر دنیا در افغانستان امضا کرده بودند 
که در والیت لوگار در حــدود ۴۰ کیلومتری جنوب 
شرقی کابل قرار داشت. شرکت گروه متالورژیکی چین 
در سال ۲۰۰۷ معدن مس آیناک را به مدت ۳۰ سال 
اجاره کرد و ۱۱.۵ میلیون تن سنگ مس از آن استخراج 
کرد. بر مبنای برآوردهای اولیه، این پهنه، ذخایر مس 
به ارزش ۵۰ میلیارد دالر )۳۱۷ میلیارد دالر( دارد اما 
عایدی چندانی از این تالشــها حاصل نشد.اگرچه به 
دست گرفتن کنترل افغانستان از سوی طالبان ممکن 
است مانع سرمایه گذاری خارجی شود اما چین و روسیه 
تمایل دارند با این گروه همکاری تجاری داشته باشند. 
پس از ورود طالبان به کابل، چین اعالم کرد آماده است 

با افغانستان روابط دوستانه و همکاری داشته باشد.

گفته می شود گوگل ممکن اســت به اپل ۱۵ میلیارد 
دالر در ســال ۲۰۲۱ بپردازد تا موتور جســت و جوی 
پیش فرض در دستگاههای این شرکت بماند.به گزارش 
ایسنا، از مدتها قبل مشخص شده بود که گوگل هر سال 
مبلغ سنگینی به اپل پرداخت می کند تا موتور جست و 
جوی پیش فرض در آیفون، آی پد و مک بماند. اکنون 
تحلیلگران شــرکت برن اشــتاین می گویند پرداخت 

گوگل به اپل در سال ۲۰۲۱ ممکن است به ۱۵ میلیارد 
دالر برســد که باالتر از ۱۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ 
خواهد بود.تحلیلگران برن اشــتاین در یادداشــتی به 
ســرمایه گذاران اعالم کردند برآورد می شود پرداختی 
گوگل به اپل به ۱۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ افزایش 
پیدا می کند و در سال ۲۰۲۲ بین ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دالر 
خواهد بود. این آمار بر مبنای اظهارنامه های عمومی اپل 

و همچنین تحلیل هزینه های خرید ترافیک گوگل است.
به گفته تحلیلگران برن اشتاین، گوگل احتماال این مبلغ 
سنگین را پرداخت می کند تا مطمئن شود مایکروسافت 
پیشــنهاد قیمت باالتری نمی دهــد. تحلیلگران به دو 
ریسک احتمالی پرداخت پول از ســوی گوگل به اپل 
اشاره کرده اند که یکی ریسک رگوالتوری و دیگری این 

است که گوگل تصمیم بگیرد به این توافق ادامه ندهد.

بررســی آمار تولید محصوالت منتخب معدنی در مجموع 
چهار ماهه امسال نشان می دهد که قطعی های برق تیرماه 
صنایع فوالد و سیمان بر کاهش تولید محصوالت این صنایع 
تاثیر گذاشته است؛ به گونه ای که در تیرماه سیمان قریب 
به ۱.۲ میلیون تن و فوالد خام بیش از دو میلیون تن کمتر 
از خرداد ماه تولید شده و در آمار مجموع چهار ماهه سبب 
کاهش ۶.۹ درصدی سیمان نســبت به چهارماهه ۱۳۹۹ 
شده است و فوالد خام تنها ۱.۵ درصد بیشتر شده است که 
برای صنعتی چون فوالد بسیار نگران کننده است.به گزارش 
ایسنا، بر اساس آمار منتشر شــده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از عملکرد حوزه معــدن و صنایع معدنی 
کشــور در مجموع چهار ماهه ابتدایی ســال جاری نشان 
می دهد که از ۱۰ محصول منتخب معدنی مورد بررسی قرار 
گرفته در این گزارش، در پی قطعی برق صنایع فوالدی و 
سیمانی، تولید سیمان نیز ۳۲ درصد نسبت به خردادماه و 

قریب به هفت درصد در مجموع چهار ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افت تولید داشته است.تولید 
فوالد در تیرماه امســال ۳۹ درصد نســبت به خرداد ماه 
امسال کاهش تولید داشته و در مجموع چهارماهه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته تنها ۱.۵ درصد افزایش داشته 
که بسیار ناچیز است؛ این در حالیست که جای آمار تولید 
محصوالت فوالدی در مدت مذکور سال جاری در آمار ارائه 
شده وزارت صمت خالی است.قطعی برق صنایع فوالدی 
و سیمانی همانطور که پیش بینی می شد و فعاالن این دو 
صنعت نسبت بدان هشدار داده بودند، سبب کاهش تولید 
شده است. در حالی روند تولید سیمان و فوالد از ابتدای سال 
جاری تا خرداد ماه به صورت افزایشی پیش می رفت اما در 
تیرماه نسبت به ماه های پیش از آن به یکباره با افت شدیدی 
روبرو شد و در حالی که در هر ماه برمیزان تولید نسبت به 
ماه های پیشتر، بیشتر افزایشی می شد اما طبق آمار میزان 

تولید سیمان و فوالد در تیرماه امسال حتی از میزان تولید 
فروردین ماه هم کمتر بوده است.به صورت دقیق تر می توان 
گفت در حالی که به ترتیب در فروردین ماه امســال چهار 
میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۰۰ تن، در اردیبهشــت ماه شش 
میلیون و ۲۱۳ هزار و ۷۰۰ تن و در خرداد ماه شش میلیون 
و ۲۱۲ هزار و ۴۰۰ تن سیمان در کشور تولید شده بود، این 
عدد در تیرماه به چهار میلیون و۱۷۴ هزار و ۳۰۰ تن رسیده 
است.همچنین در فروردین ماه امسال معادل دو میلیون و 
۲۳۸ هزارتن، در اردیبهشــت ماه دو میلیون و ۴۳۲هزار و 
۶۰۰ تن و در خرداد ماه ســه میلیون و ۳۹ هزار و ۱۰۰ تن 
فوالد  در کشور تولید شــده که این عدد در تیرماه به یک 
میلیون و ۸۴۰ هزار و ۳۴۰ تن رسیده است.براین اساس، 
کاهش تولید در تیرماه در آمار تجمیعی چهار ماهه ســال 
جاری تاثیرگذار بوده و میزان تولید کمتری را در این مدت 

نسبت به چهارماهه نخست سال ۱۳۹۹ ثبت کرده است.

بررســی های دقیق صورت گرفته در توانیر نشان داد که 
فعالیت غیرمجاز مراکز اســتخراج رمز ارز، می بایست به 
عنوان عاملی بزرگتر و فراتر از خاموشــی و افزوده شدن 
یک مصرف کننده به جمع دیگر مصرف کنندگان برق در 
نظر گرفته شود چرا که آثار آن می تواند باعث بهم خوردن 
گسترده توازن تولید و مصرف برق شود که در سطوح بعدی 
بر انگیزه های کنشگران اقتصادی و در نهایت تولید سایر 
کاالها و خدمات و... تاثیر خواهد گذاشت.به گزارش ایسنا، 
بر اساس این مطالعه که در شرکت توانیر انجام ونتایج آن با 
عنوان " فراتر از بحران خاموشی" در اختیار مسئوالن قرار 
گرفته است، نشان داد که رکورد بی سابقه و ۲۰ درصدی 
رشد مصرف برق در ســال جاری، با هیچ کدام از اصول 
برنامه ریزی و طراحی شبکه های برق سازگار نبوده است 
و این میزان رشد حداکثر در طول ۵ سال قابل تصور بود.
در این بررسی ضمن اشاره به عوامل افزایش زودهنگام و 

شدید دمای هوا تا ۵ درجه و در مدار قرار گرفتن زودهنگام 
سیستم های سرمایشــی، راه اندازی زودهنگام چاه های 
کشاورزی به دلیل کاهش بارش ها و رواناب های سطحی و 
رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ در کنار عامل 
کمتر شناخته شده استفاده فزاینده از ماینرها و تجهیزات 
استخراج رمزارزبه عنوان عوامل اصلی رشد مصرف برق، 
به صورت ویژه به مولفه رمزارزهــای غیرمجاز پرداخته 
شد.در مقدمه این گزارش آمده است: میزان رشد مصرف 
برق ساالنه گروه های تجاری، خانگی و صنعتی مشخص 
و هرگونه رشد خارج از این مصارف، غیرمتعارف تلقی می 
شود.این مطالعه که کمترین مصارف در اردیبهشت ماه 
سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بین ساعات ۲ تا ۵ بامداد)یعنی 
خنک ترین ساعات شــبانه روز( انجام شد، نشان داد که 
مصرف برق برخی اســتان ها در بازه زمانی منتخب چند 
برابر شده است و استان های متعددی نیز افزایش بین ۱۰ 

تا ۲۰ درصدی مصرف برق را در فاصله ساعات ۲ تا ۵ بامداد 
شاهد بوده اند.در ادامه آمده است: میزان مصارف بخش 
های خانگی و تجاری بین نیمه شب تا صبحگاه به شدت 
کاهش می یابد و با کنار گذاشتن مصرف بخش صنعتی 
که مصرف آن به صورت لحظــه ای و از طریق کنتورهای 
هوشمند قابل رصد اســت، می توان مصارف باال در این 
ســاعات را به عامل مصرف کننده جدید نسبت به روند 
درازمدت، یعنی رمرزارزها نسبت داد.براساس آنچه در این 
مطالعه به آن اشاره شد، این میزان رشد نمی توانسته است 
به بخش های خانگی و تجاری که در آن ساعات شبانه روز 
کمترین میزان مصرف را دارند یا حتی صنعتی که مصرف 
آن به صورت لحظه ای رصد می شود، نسبت داده شود و 
این مصرف تنها می تواند متعلق به تولید رمزارزها باشد 
که بدون وابستگی به ساعات خاص حتی در نیمه شب نیز 

مصرف برق آنها ادامه دارد.

ارزیابی  کیفی خودروهای داخلی در تیر ماه 

باج ۱۵ میلیارد دالری گوگل به اپل برای حفظ برتریخیز چین به سوی ثروت معدنی افغانستان

فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمز ارز، فراتر از بحران خاموشیکاهش تولید سیمان و فوالدخام در پی قطعی  برق صنایع
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رئیس  شورای رقابت

در مکاتبه با گمرک ایران اعالم شد

آزادسازی قیمت  خودرو 
را کلید نزدیم

 ضرب االجل
 وزیر برای حذف 
رجیستری حضوری

سرمقاله

 زیان تولید 
از فرارهای مالیاتی

سیاســت مالیــات بــر 
ارزش افزوده و نحوه اجرای 
آن مهمتریــن دغدغــه و 
تولیدکنندگان  مشــکل 
است. کاهش مالیات بر تولید یکی از وعده های 
رئیس جمهور دولت سیزدهم در جریان انتخابات 
بود. باید این وعده عملیاتی شود و صحبت های 
وزیر صمت نیز در راستای تحقق بخشیدن به این 
وعده است. فاطمی امین به عنوان وزیر صمت از 
کاهش مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد 

در طی ۴ سال...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 
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 ریزش 
شاخص بورس 

 نرخ تورم مردادماه
 به ۴۵،2 درصد رسید

شورای نگهبان طرح جهش تولید مسکن را تایید کرد

ساخت مسکن  شتاب می گیرد
صفحه3

صفحه3

تولید در انتظار کاهش مالیات
مالیات بر تولید از 2۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش می یابد؟

روز یکشنبه بسیاری از ســهام داران بورس به قصد 
خرید نماد شبندر به فروش ســبد سهام خود اقدام 
کردند.در معامالت روز گذشته بورس تهران شاخص 
کل بورس با کاهش ۲ هزار و ۳۵۵ واحدی نســبت 
به روز شــنبه به رقم یک میلیون و ۵۷۳ هزار واحد 
صعود کرد. شاخص هم وزن با رشد اندک ۹ واحدی 
در سطح ۴۶۷ هزار و ۵۱۵ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس ۷۵ واحد باال آمد و در سطح ۲۲ 
هزار و ۸۰۳ واحد قرار گرفت.صبح روز گذشته، حوالی 
ساعت ۱۱، ناظر بازار خبر از بازگشایی نماد شبندر 
)پاالیش نفت بندرعباس( داد. در این پیام مدیریت 
عملیات بازار شرکت بورس آمده بود: »نماد معامالتی 
شرکت پاالیش نفت بندر عباس )شــبندر( پس از 

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه...

مرکز آمار ایــران نرخ تــورم کل کشــور در 
 مردادماه ۱۴۰۰ را برابر ۴۵،۲ درصد اعالم کرد. 
به گزارش ایلنا؛ در تازه ترین گزارش مرکز آمار 
ایران که درباره شــاخص قیمت مصرف کننده 
منتشر شــده اســت، نرخ تورم کل کشور در 
مردادمــاه ۱۴۰۰ به ۴۵،۲ درصد رســیده که 
در دهک های مختلــف هزینه ای در بازه ۴۴.۶ 
درصد برای دهک ششــم تا ۵۰.۰ درصد برای 
دهک دهم نوســان دارد. محــدوده تغییرات 
تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« بین ۵۴.۸ درصد 
برای دهک دهم تا ۵۹.۳ درصــد برای دهک 

دوم است...

  اقدام فوری
  برای کنترل 
بازار ارز 
و نرخ تورم

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر سابق راه، رئیس سازمان 
انرژی اتمی شد

با حکم رئیس جمهور، محمد اسالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی شد. اسالمی در دولت دوم روحانی، وزیر 

راه و شهرسازی بود. 
حجت االســالم والمسلمین رئیســی در حکمی 
محمد اســالمی را به عنوان رئیس سازمان انرژی 
اتمی منصوب کرد.محمد اســالمی در دولت دوم 
روحانی، پس از استعفای عباس آخوندی وزیر راه و 
شهرسازی شده بود.ریاست سازمان انرژی اتمی در 

دولت روحانی بر عهده علی اکبر صالحی بود.

آمادگی الزم برای اقدامی بزرگ تر 
و قوی تر از گذشته

مدیرعامل در بازدید ســرزده از شعبه ونک تأکید 
کرد: آمادگی الزم برای اقدامی بــزرگ تر و قوی از 
گذشته الزم اســت. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، همزمان با هفته دولت و روز کارمند، 
دکتر شایان مدیرعامل بانک، دکتر فاضلیان عضو 
هیات مدیره و مهدی احمدی رییس اداره کل روابط 
عمومی از شعبه میدان ونک بازدید کرد و از نزدیک 
با کارکنان این شعبه گفت وگو کردند. دکتر شایان 
در این بازدید ضمن تبریــک روز کارمند به تمامی 
کارکنان بانک گفت: از یک سو در شرایطی هستیم 
که نگاه دولت و جامعه به بانک مســکن باتوجه به 
تخصصی بودن حوزه فعالیت این بانک ویژه و خاص 
است و از سویی دیگر نیز باتوجه به تکالیفی که برعهده 
بانک مسکن برای همراهی در تامین مالی،ساخت 
واحدهای مسکونی و طرح های زیربنایی و روبنایی 
دولتی گذاشته شده است بنابراین همه مجموعه بانک 
باید همواره در راستای جذب منابع بیشتر و پایدار 

برای موفقیت در انجام این تکالیف حرکت کنند.

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛ 
بررسی عملکرد بانک مهر ایران 

در سال های اخیر
منابع بانک مهر ایران که در پایان سال ۱۳۹۵ میزان 
۵۸هزار میلیارد ریال بوده، در پایان مرداد سال جاری 
به بیش از ۵۸۰هزار میلیارد ریال رسیده و در طول 
این پنج سال رشد ۱۰ برابری را تجربه کرده است. به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
دستگاه های مختلف با فرا رسیدن هفته دولت بخشی 
از گزارش عملکرد خود را ارائه می کنند. به همین بهانه 
برخی از مهم ترین اقدامات بانک مهر ایران را به عنوان 
نخســتین و بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور 
بررسی کرده ایم. تعداد تسهیالتی پرداختی ساالنه 
بانک مهر ایران از ۵۰۰هزار فقره در سال ۱۳۹۵ بیش 
از چهار برابر افزایش یافته و در دو سال گذشته بیش 
از ۲ میلیون و ۳۰۰هزار فقره تسهیالت در هر سال 
از سوی این بانک پرداخت شــده است. تنها در پنج 
ماهه سال جاری نیز بیش از ۸۳۲هزار فقره تسهیالت 

توسط بانک مهر ایران پرداخت شده است.

تجهیز خودپردازهای بانک سامان، 
به ابزار احراز هویت مشتریان

بانک سامان در راستای توسعه خدمات الکترونیک 
خود اقدام به نصب ماژول های احراز هویت مشتریان 
با استفاده از کارت ملی هوشمند روی دستگاه های 
خودپرداز خود کرد. به گزارش ســامان رسانه، بر 
این اساس، مشتریان بانک سامان می توانند، تمام 
عملیات های مبتنی بر احــراز هویت مانند انتقال 
پایا، ساتنا و کارت به کارت تا سقف ۱۵۰ میلیون 
ریال را که پیش از این فقط در داخل شعبه صورت 
می گرفت را از این پس با این خودپردازهای مجهز 
به ماژول احراز هویت انجام دهند. خودپردازهای 
دارنده این ماژول در سراســر کشــور با برچسب 

مخصوص مشخص و قابل شناسایی هستند.
برای انجام این کار، الزم است، ابتدا کارت بانکی 
خود را وارد خودپرداز کنید. سپس با وارد کردن 
رمز، گزینه انتقال وجه را انتخاب کنید. برای انجام 
عملیات انتقال ســاتنا، پایا و یا کارت به کارت تا 
مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، الزم است گزینه انتقال 
را انتخاب و پس از آن کارت ملی خود را در درگاه 
مربوطه که با برچســب اطمینان بانک ســامان 
مشخص شده، وارد کنید. سپس الزم است برای 
شــروع فرآیند احراز هویت، رمز کارت ملی خود 
را بزنید. ایــن رمز در زمان صــدور کارت ملی به 
شما اعالم شده و به طور معمول 4 رقم سال تولد 
دارنده کارت ملی است. پس از این دستگاه از شما 
می خواهد تا برای احراز هویت، انگشــت خود را 
روی حسگر مخصوص قرار دهید تا اثرانگشت فرد 
استفاده کننده از کارت ملی با دارنده اصلی کارت 

ملی تطبیق داده شود.

خبر

رئیــس شــورای رقابت با 
تشریح جزئیات مصوبه این 
شورا مبنی بر سهیم شدن 
خریــداران در خودروهای 
پیش خریدی تاکید کرد: 
این مصوبه که عطف به ماسبق نمی شود مقدمه ای 

برای آزادسازی قیمت ها نیست.
رضا شیوا در گفت وگو با تسنیم، در خصوص مصوبه 
اخیر شورای رقابت که در آن خریداران در بخشی 
از قیمت خودرو ســهیم خواهند بود، گفت: در این 
مصوبه ما دغدغه جدی خریــداران خودرو را مورد 
بررســی قرار دادیم و در نهایت تصمیم گرفتیم که 
مصرف کننده با توجه به مبلــغ پیش پرداختی که 
در ازای خرید خودرو به شرکت های خودروسازی 
 پرداخــت می کند در قیمــت تمام شــده خودرو 

سهیم باشد.
وی در این رابطه با اعالم اینکــه این مصوبه عطف 
به ما سبق نیســت، افزود: این مصوبه از تاریخ ابالغ 
آن قابل اجراست و شــامل گذشته نمی شود. البته 
سود مشــارکتی که شــرکت های خودروسازی به 
مصرف کنندگان پرداخت می کردند در چارچوب 
تصمیم گیری خود خودروســاز اســت. به نحوی 
که شــاید برخی از خودروســازان برای تشــویق 
خرید ســودی را برای خریــداران در نظر بگیرند 
اما ســوال این اســت اگر کسی ســود مشارکت 
دریافــت کند ایــن مصوبه شــاملش نمی شــود 
یا خیر بایــد بگویم شــورا بــرای تمام کســانی 

 که پیش خرید مــی کنند این مصوبــه را اجرایی 
می کند.

رئیس شــورای رقابت با تاکید بر اینکه در ســال 
گذشته گزارشات بســیار زیادی از سوی خریداران 
خودرو به ما ارسال شده بود، افزود: در این شکایات 
مصرف کننده اعالم کرده است که حدود یک یا دو 
سال گذشــته مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به 
خودروساز داده اســت اما در زمان دریافت خودرو 
ارزش پول پرداختی ما کاهش یافته و باید متناسب 

با تورم و هزینه بیشتری را برای مابقی قیمت خودرو 
را پرداخت کنیم که این موضوع اصاًل عادالنه نیست.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر کسی برای یک 
خودروی ۱۰۰ میلیون تومانــی، ۵۰ میلیون پیش 
پرداخت داده اســت مطابق مصوبه شورای رقابت 
نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده و باید متناسب با 
نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت نماید.
شیوا تاکید کرد: برخی می گویند این مصوبه مقدمه 
ای برای آزادسازی قیمت هاســت در حالیکه باید 

بگویم این مصوبــه ربطی به این موضــوع ندارد ما 
متناســب با شــکایات مردم این مصوبه را تصویب 

کرده ایم.
وی تصریح کرد: متأســفانه برخی بــه دلیل عدم 
مشخص نبودن قیمت خودرو متناسب با فرضیات 
محصوالتی را خریداری کرده بودند که این موضوع 
اصاًل درست نیست. در همین زمینه نیز ما مصوب 
کردیم که قیمت خودرو باید در زمان پیش فروش 

قطعی اعالم شود.

شیوا: آزادسازی قیمت  خودرو را کلید نزدیم

جزئیات مصوبه جدید خودرویی شورای رقابت

رییس جمهوری  تاکید کرد
اقدام فوری برای کنترل  بازار ارز 

و نرخ تورم
تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل 
بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته 
انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی 
خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در 

این زمینه اهتمام الزم را بکار گرفته است.
نخســتین جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت روز یکشــنبه با حضور اعضای جدید و به 
ریاست دکتر سید ابراهیم رئیســی برگزار شد و 
در این جلســه راهکارهای فوری و موثر در جهت 
اجرایی کــردن رهنمودهای روز گذشــته مقام 
معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به 
منظور فائق آمدن بر مشکالت و ایجاد ثبات پایدار 
 اقتصادی درکشور مورد بررسی و تصمیم گیری 

قرار گرفت.
رئیسی در این جلســه ضمن قدردانی از عنایات 
و رهنمودهای رهبر معظم انقــالب تاکید کرد: 
محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق 
دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی 
دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی 

شود.
رئیس جمهور با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی 
مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری 
تصریح کرد: پیوند نزدن مشــکالت اقتصادی به 
مذاکرات هســته  ای و نتایج آن باید همواره مورد 
توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی 
اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم 
گیری ها ظرفیت های داخلی و تکیه بر نیروهای 

فعال و جوان و آماده به کار باشد.
رئیسی توجه الزم و دقیق به اصل مهم عدالت ورزی 
در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه های اجرایی 
را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت 
باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر این مبنا 

پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.
دکتر رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای 
پیدا و پنهان یارانه ها و اهمیت اشــراف دولت بر 
این موضوع، اظهار داشــت: برای توزیع عادالنه و 
بهره مندی عموم مردم به ویژه دهک های پایین 
جامعه از یارانه، برنامه  ریزی ها و سازماندهی الزم 

صورت بگیرد.
رئیس جمهور در این نشست همچنین بهبود فضای 
کسب و کار و اصالح و تقویت نظام بانکی را از وظایف 
و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با 
اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست های اصل 44 
قانون اساســی و برطرف کردن اشکاالت و موانع 
خصوصی سازی گفت: این ستاد بررسی های الزم 
را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در 

عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند.
رئیسی همچنین به تیم اقتصادی دولت مأموریت 
داد با استفاده از تجربه ها و دیدگاه های نخبگان 
هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت 

ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.

وزیر صمت:
اطمینان می دهم بااشــراف برکاالی 
مصرفی خانوار،قیمت ها را کنترل کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: اولویت های 
اصلی وزارت صمت تمرکز بر سه مقوله تجهیزات 

الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل است.
به گزارش صدا و سیما، سیدرضا فاطمی امین که 
چهارشنبه گذشته )۳ شهریور( در مجلس شورای 
اسالمی با ۲۰۵ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف به عنوان 
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( دولت سیزدهم 
انتخاب شد، در نخستین حضور خود در برنامه »تیتر 
امشــب« اولویت های وزارت خانه صمت را تشریح 
کرد و گفت: دولت باید با شرایط و اولویت های جدید، 
کسب و کارها را با منافع ملی همسو کند. فاطمی 
امین افزود: اگر از ضرورت تعامل با نخبگان می گوئیم، 
هدف مان ضرورِت به اجماع رسیدن و اقناع آنان است. 
او درباره گالیه مندی های نبود راهبرد صنعتی در 
کشــور گفت: اگر بخواهیم قدرت اقتصادی، ارزش 
افزوده باال و اشتغال قابل توجهی داشته باشیم باید 
بر سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و وسایل 

حمل و نقل متمرکز شویم.
وزیر صمت با بیان اینکه باید اهداف و سمت و سوی 
وزارت صمت باید مشخص باشد، افزود: ۸۰ درصد 
مشکالت واحدهای اقتصادی مربوط به تأمین مالی، 
بیمه تأمین اجتماعی و مالیات است. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از کاهــش مالیات بر عملکرد واحد 
تولیدی گفت و افزود: از وعده های دولت سیزدهم 
حمایت واحدهای تولید و کاهش مالیات از ۲۵ درصد 
به ۱۰ درصد در طی 4 ســال آینده است. سیدرضا 
فاطمی امین از مدیریت زنجیره تأمین و روابط بین 
بنگاه های اقتصادی سخن گفت تا عالوه بر ایجاد یک 

همکاری محیط رقابتی هم بوجود آید. 

اخبار
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مرکز آمــار ایــران نرخ تــورم کل کشــور در 
 مردادماه ۱4۰۰ را برابر 4۵،۲ درصد اعالم کرد. 
به گزارش ایلنا؛ در تازه تریــن گزارش مرکز آمار 
ایران که درباره شــاخص قیمــت مصرف کننده 
منتشــر شــده اســت، نرخ تورم کل کشور در 
مردادمــاه ۱4۰۰ بــه 4۵،۲ درصد رســیده که 
در دهک هــای مختلف هزینــه ای در بازه 44.۶ 

درصد برای دهک ششــم تــا ۵۰.۰ درصد برای 
دهک دهــم نوســان دارد. محــدوده تغییرات 
تورم دوازده ماهه در گروه عمــده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۵4.۸ درصد برای 
دهک دهم تا ۵۹.۳ درصد برای دهک دوم است. 
هم چنین اطــالع مذکور در مــورد گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمــات« بین ۳۳.۳ 

 درصد برای دهک اول تا 4۸.۸ درصد برای دهک 
دهم است.

فاصله تورمی دهک های هزینه ای
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینــه ای، فاصله تورمــی دهک ها در 
این ماه به ۵،4 درصد رســید که نســبت به ماه 

قبــل )۶،۲ درصــد( ۰،۸ واحد درصــد کاهش 
داشــته اســت. فاصله تورمی در گــروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« نسبت 
به ماه قبل ۰.۵واحد درصد کاهش و گروه عمده 
»کاالهــای غیر خوراکــی و خدمات« نســبت 
 به ماه قبــل ۱.۰ واحد درصد کاهش را نشــان 

می دهد.

نرخ تورم مردادماه به ۴۵،۲ درصد رسید
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روز یکشنبه بسیاری از سهام داران بورس به قصد 
خرید نماد شبندر به فروش سبد سهام خود اقدام 

کردند.
در معامالت روز گذشته بورس تهران شاخص کل 
بورس با کاهش ۲ هزار و ۳۵۵ واحدی نســبت به 
روز شــنبه به رقم یک میلیون و ۵7۳ هزار واحد 

صعود کرد. 
شاخص هم وزن با رشد اندک ۹ واحدی در سطح 
4۶7 هــزار و ۵۱۵ واحــدی ایســتاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس 7۵ واحد باال آمد و در سطح 

۲۲ هزار و ۸۰۳ واحد قرار گرفت.

بازگشایی ناکام شبندر
صبح روز گذشته، حوالی ساعت ۱۱، ناظر بازار خبر 
از بازگشایی نماد شبندر )پاالیش نفت بندرعباس( 
داد. در این پیام مدیریت عملیات بازار شــرکت 
بورس آمده بود: »نماد معامالتی شرکت پاالیش 
نفت بندر عباس )شبندر( پس از برگزاری مجامع 

عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و 
عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه، بدون 
محدودیت نوسان قیمت با اســتفاده از مکانیزم 

حراج آماده انجام معامله می باشد.« 
خبر بازگشایی شبندر موجب تقویت سمت عرضه 
بازار شد و بسیاری از سهام داران حقیقی سعی در 
فروش بخشی از سبد ســهام خود و خرید شبندر 
داشــتند. صف های فروش طویل شد و شاخص 
کل از ساعت ۱۱ شروع به نزول کرد. این در حالی 
است که تا ساعت ۱۱ شاخص کل با رشد ۱۰ هزار 
واحدی به یک میلیون و ۵۸۵ هزار واحد رسیده 
بود. شبندر کشف قیمت نشد و تنها موجب ریزش 

بازار شد. 

افزایش 800 درصدی صف های فروش
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نســبت به پایــان روز کاری گذشــته ۶4 
درصد افت کــرد و در رقــم ۵۸۵  میلیارد تومان 

ایســتاد. ارزش صف هــای فــروش نیــز ۸۰۸ 
 درصد افزایــش یافــت و 4۱۸ میلیــارد تومان 

شد.
شرکت نفت سپاهان )شسپا( با صف  خرید ۲۹۰ 
میلیارد تومانــی در صدر جدول تقاضــای بازار 
قرار گرفت. پس از شســپا، نمادهــای مدیریت 
)ســرمایه گذاری و خدمات مدیریــت صندوق 
بازنشستگی کشور( و کرازی )کارخانجات تولید 

شیشه( بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشــترین صف فروش نیز به کمرجان )بازرگانی 
و تولیدی مرجان کار( تعلق داشــت که در پایان 
معامالت صف فروش ۵۰ میلیارد تومانی داشت.

پس از کمرجان، خساپا )شــرکت خودروسازی 
سایپا( و وبملت )بانک ملت( بیشترین صف فروش 

داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص
روز یکشــنبه نمادهــای »کگل«، »فــارس« و 

»وبملت« بیشــترین تاثیر را در افت شاخص کل 
داشتند. 

همچنین سه نماد »میدکو«، »فوالد« و »فخوز« 
نمادهای بــزرگ بازار بودند که بیشــترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس سپید 
صدرنشین است و شســتا و خودرو در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیــز وهامون، دی و 

مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۲۵  هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به 

روز   شنبه ۳۰ درصد افزایش یافته است. 
ارزش معامالت خــرد نیز با رشــد ۳۶ درصدی 
نســبت به روز کاری قبل به رقم ۱7 هزار و ۳۹۳ 
میلیارد تومان رسید که بیشــترین رقم در ۶ ماه 

گذشته است.

رصد خودروهای پرتیراژ ســایپا نشان دهنده آن است 
که با ریزش قیمت دالر در بازار امروز 7 شهریور ۱4۰۰ 
خودروهای پرتیراژ در بازار بدون تغییر قیمت گذاری 

شدند.
فعاالن بازار خودرو بر این نکته تاکید می کنند که نوسان 
رو به پایین نرخ دالر موجب شده بود تا فیتیله افزایش 
قیمت در بازار خودرو پایین کشیده شود و پرتیراژها در 
بازار بدون تغییر قیمت گذاری شوند. توقف قیمت در 
بازار خودرو در حالی رقم خورده که طی دو روز گذشته 
بازار خودرو با توجه به نوسان رو به باالی نرخ دالر روند 
افزایشی به خود گرفته بود، روندی که امروز شکست و 

بازار استپ کرد.
از سوی دیگر نشست منطقه ای بغداد و احتمال بهبود 
روابط میان ایران و عربستان  که بسیاری از آن به عنوان 
آشتی کنان تهران – ریاض یاد می کنند، از دیگر مواردی 
است که فعاالن اقتصادی معتقدند در صورت تحقق آن 
شاهد بهبود مناسبات اقتصادی کنار مناسبات سیاسی 
خواهیم بود. امکان بهبود روابط میان ایران و عربستان 
از یک سو و اوضاع آشــفته در شرق کشور )افغانستان( 
از سوی دیگر سردرگمی خریداران و فروشندگان را به 
همراه داشته است. بطوریکه نوسان قیمت خودرو موجب 
شده تا حدود زیادی فروشندگان و خریداران در نوعی 
بالتکلیفی به سر ببرند و تمایلی برای حضور در بازار از 
خود نشان ندهند با این شرایط بازار سردرگم در مناسبات 
سیاسی این روزها سردرگم تر از قبل شده است و تقاضای 

مصرفی به دلیل کاهش توان مالی در بازار عقب نشینی 
 کرده و در حال حاضر تقاضای سرمایه ای نقش اثرگذار 

در بازار دارد.

 وضعیت محصوالت سایپا در بازار
از جملــه محصــوالت ســایپا کــه امــروز مــورد 
ارزیابــی قرار گرفتــه انــد، می توان به »شــاهین«، 
»کوییــک R « ،»کوییــک معمولــی«، »تیبــا 
اشــاره   صندوقــدار«، »تیبــا۲« و »ســاینا« 
کرد. براساس ارزیابی بازار خودرو امروز تمام محصوالت 
ســایپا بدون تغییر در بازار قیمت گذاری شدند با این 
شرایط »کوییک R« امروز ۱77 میلیون تومان در بازار 
قیمت خورد. ارزایابی بازار محصوالت پرتیراژ سایپا نشان 
دهنده آن است که »کوییک معمولی« نیز امروز در بازار 

با قیمت ۱7۱ میلیون قیمت گذاری شد.
همچنین با رصــد بازار خودرو می تــوان گفت قیمت 
کارخانه ای شاهین نیز به ۲۹۱ میلیون تومان است. به 
گفته فعاالن بازار خودرو هنوز قیمت بازاری این خودرو 
مشخص نیست و این افزایش تنها به قیمت کارخانه ای 
این خودرو باز می گردد. به گفته فعاالن بازار خودرو در 
حال حاضر این خودرو در بازار ۳۵۳ تا ۳۶۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری می شود، اما با توجه به اینکه هنوز سند 
شاهین در رهن است و بسیاری تمایل به خرید و فروش 
 های متفرقه ندارند نمی توان قیمت قطعی این خودرو را 

اعالم کرد.

رئیس خانــه اقتصاد ایــران و ترکیــه می گوید: 
ترک ها برای حضــور در خلیج فــارس و تجارت 
 گســترده با کشــورهای این منطقه برنامه ریزی 

جدی کرده اند.
ســید جالل ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: متاسفانه ما چه در حوزه فعالیت های اقتصادی 
ســفارت خانه ها و چه در حوزه نفوذ اتاق بازرگانی 
ضعیف عمــل کرده ایــم و بســیاری از بازارهایی 
که امــکان حضور صادرکنندگان مــا در آن وجود 
 داشــت، امــروز در اختیــار دیگر کشــورها قرار 

گرفته است.
وی با اشــاره به رقابــت ترکیه با ایــران در حوزه 
تجــارت و ترانزیــت در منطقــه توضیــح داد: 
ما در ســال های گذشــته نیز دیدیم که در حوزه 
ترانزیــت ترکیــه با برخــی کشــورهای منطقه 
توافق کرد تا بــدون نیاز به ورود به خــاک ایران، 
کاالهای خود را جابجــا کنند و حــاال نیز ترکیه 
بــا راه انــدازی اتــاق بازرگانــی خلیــج فارس، 
 برنامه ای ویــژه برای حضور در بازار این کشــورها 

دارد.
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه درباره مختصات 
اتاق تازه تاســیس ترک هــا بیان کرد: بر اســاس 
اطالعات ارائه شده از سوی رئیس این اتاق بازرگانی، 
۲7۰۰ صادرکننده در قالب ۱۵ گروه کاربردی کار 
ویژه خود در کشورهای خلیج فارس را آغاز خواهند 

کرد. ابراهیمی ادامه داد: بنا شــده هر درخواست 
خرید کاالیی که به ترکیه می رسد، در اختیار کلیه 
صادرکنندگان این کشور قرار گیرد تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن این کاالها به کشورهای مقصد برسد. 
اتاق خلیج فارس ترکیه بناســت بــه صدها عضو 
 خود خدمــات تجاری و نمایشــگاه های تبلیغاتی 

ارائه کند.
وی با بیان اینکه ۱۲۰ ســفارت خانــه ترکیه در 
کشورهای مختلف وظیفه گســترش صادرات به 
این کشــورها را دنبال می کند، بیان کرد: در حوزه 
خلیج فارس، برای کشــورهای بحریــن، عمان، 
قطر، امــارات متحده عربی و کویــت برنامه ریزی 
جداگانه صورت گرفته و در حوزه های کشاورزی، 
 بازرگانــی، صنایــع و مدیریــت کالن بــورس 

فعالیت می کند.
بــه گــزارش ایســنا، آمارهــای تجــاری ایران 
نشــان می دهــد کــه در کنــار چیــن، بخش 
مهمــی از شــرکای تجــاری منطقه ای کشــور 
 را همســایه ها و کشــورهای منطقــه تشــکیل 

می دهند.
در میــان کشــورهای خلیــج فــارس، امــارات 
متحده عربی یکی از ســه شــریک اصلی تجاری 
کشور به حساب می آید اما ســایر کشورهای این 
 منطقــه در میان ۱۰ شــریک اول تجــاری ایران 

جایی ندارند.

افزایش 800 درصدی صف های فروش؛

عامل اصلی ریزش شاخص بورس 

رصد بازار خودروهای داخلی؛

دالر ترمز رشد قیمت خودرو را کشید
زنگ خطر برای تجارت ایران در خلیج فارس

ترک ها می آیند!

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۲۲۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی )یکشنبه، ۷ شهریورماه( در بازار تهران با کاهش ۲۲۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )۷ شهریور ماه( به رقم ۱۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید.
نیم  سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۱۶۰ هزار تومان شد. همچنین هر انس جهانی طال نیز امروز یک  هزار و ۸۱۷ دالر و ۵۰ سنت قیمت 

خورد.

بانک ها
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ساخت ساالنه یک میلیون مسکن در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت

طرح جهش تولید مسکن تایید شد
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ســخنگوی صنعت برق گفت: همواره اولویت اصلی 
صنعت برق تامین نیاز داخلی و مصرف برق هموطنان 
در داخل کشور است و در صورت کمبود یا محدودیت 
برق، واردات بیشــتر از صادرات است.مصطفی رجبی 
مشهدی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در خصوص 
 افزایش صادرات برق به پاکستان گفت: همواره در تمام 
گفت وگو ها با رسانه ها و مذاکرات و قراردادها در این 
خصوص تاکید شده است که اولویت اصلی تامین نیاز 

هموطنان در داخل کشور است.
وی افزود: زیرســاخت الزم )خط انتقــال برق( برای 

صادرات برق به بندر گوادر پاکســتان در خاک ایران 
وجود دارد اما طرف مقابل همچنان زیرساختی که بتواند 
افزایش واردات برق را از ایران داشته باشد احداث نکرده 
است و حتی در صورت احداث زیرساخت های الزم در 
خاک پاکستان نیز اولویت با تامین نیاز داخلی و سپس 
صادرات است. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: از 
ابتدای سال جاری نیز چون کشور دچار محدودیت های 
در تامین برق شده است، صادرات برق به تمام کشورهایی 
که با آنها قرارداد داشته ایم متوقف شده یا در کمترین 

میزان ممکن )نزدیک به صفر( کاهش یافته است.

زیان تولید از فرارهای مالیاتی
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

سیاست مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن مهمترین دغدغه و مشکل تولیدکنندگان است. کاهش مالیات بر تولید یکی از وعده های رئیس جمهور دولت سیزدهم در جریان انتخابات بود. باید این وعده عملیاتی شود و صحبت 
های وزیر صمت نیز در راستای تحقق بخشیدن به این وعده است. فاطمی امین به عنوان وزیر صمت از کاهش مالیات بر تولید از 25 درصد به 10 درصد در طی 4 سال خبر داده است. البته مجری این کار وزارت اقتصاد است و باید 
وزیر اقتصاد برای اجرایی شدن آن پیشقدم شود. وزیر اقتصاد می بایست ماده پیشنهادی این الیحه را آماده و برای تصویب به مجلس ارایه کند.  تولید برای پا گرفتن باید سودآور شود. تولید کننده بخشی از سود را به عنوان مالیات 
به دولت پرداخت می کند. اما اگر قرار است تمامی بخش ها به یک میزان مالیات بپردازند تولید دیگر جذابیتی نخواهد داشت و جذابیت تولید برای سرمایه گذار و واحد تولیدی از بین خواهد رفت. مالیات تولید برای واحدهای 
شناسنامه دار و واحدهایی که شناسایی شده اند مشخص است و سازمان امور مالیاتی باید به دنبال فراریان مالیاتی باشد. باید به دنبال واحدهای تولیدی که شناسنامه ندارند و فعال هستند رفت و مالیات ستانی از آنها در دستور کار 
قرار بگیرد. این بدان معناست که بخشی از فعالیت کارگاه های غیررسمی در کشور و فرار مالیاتی مربوط به خألهای موجود در نظام جامع مالیاتی بوده که یکی از چالش های اصلی بخش تولید به شمار رفته و صنعتگران را به سوی 

فعالیت به طور غیررسمی سوق می دهد. وصول مالیات نیازمند سازکار و سیستم های دقیق و کارآمد در سطح کشور است. 
درست است که برای اداره کشور درآمد مالیاتی الزم است بنابراین سازمان مالیاتی باید برای جلوگیری از کاهش درآمد به دنبال افزایش چتر مالیاتی برای فراریان مالیاتی باشد. باید از سایر شاخص های مالیاتی، درآمدزایی کنند. تنها 
تولید را برای دریافت مالیات مد نظر قرار ندهند. سیاست ارزش افزوده باید به نحوی اجرا شود که هزینه های دریافتی از مصرف کننده نهایی دریافت و هزینه آن به دوش تولیدکنندگان نیفتد.  طرح صندوق مکانیزه فروش که اصال 
اجرایی نشد سازوکار مناسبی برای دریافت مالیات است. این سازوکار در کشور درست و مناسب عملیاتی نشد.یکی از راه های که می توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد همین صندوق ها هستند که باید توسط سازمان امور مالیاتی 
پیگیری شود. متاسفانه سایر بخش ها بدون اینکه مالیات خود را بدهند از مالیات فرار می کند و مالیات بر دوش تولید می افتد. بار دیگر بخش ها را نیز تولید به دوش می کشد و با این حجم از مالیات تولید از رونق افتاده است. بنابراین 
ضرورت دارد برای موانع زدایی از صنعت و تولید، اصالح قوانین مالیاتی هرچه زودتر انجام شود تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تکلیف خود را در این باره بدانند و صنعت در شرایط کاری بهتری به فعالیت تولیدی خود ادامه دهد.

وزیر جدید صمــت در تازه 
ترین اظهــارات خود اعالم 
کرد قرار اســت مالیات بر 
تولیــد از 25 درصد به 10 
درصد آن هم ظرف 4 سال 
برسد. این اتفاق در حالی قرار است عملیاتی شود که 
کارشناسان اقتصادی اصلی ترین راه جبران کسری 
بودجه را اخذ مالیات عنوان کرده اند. البته روی سخن 
فعاالن اقتصادی با فراریان مالیاتی و مالیات برعایدی 
سرمایه است. حال باید دید در اقتصاد ایران که برای 

ســاماندهی آن در کوتاه مدت امیــدی وجود ندارد، 
چگونه می توان مالیات بر تولید را کاهش داد.

عضو خانه صنعت و معدن در ایــن زمینه می گوید: 
سیاســت مالیات بر ارزش افزوده و نحــوه اجرای آن 
مهمترین دغدغه و مشکل تولیدکنندگان است. کاهش 
مالیات بر تولید یکی از وعده های رئیس جمهور دولت 
سیزدهم در جریان انتخابات بود. باید این وعده عملیاتی 
شود و صحبت های وزیر صمت نیز در راستای تحقق 
بخشیدن به این وعده است. آرمان خالقی اضافه کرد: 
تولید برای پا گرفتن باید سودآور شود. تولید کننده 
بخشی از سود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می 
کند. اما اگر قرار است تمامی بخش ها به یک میزان 
مالیات بپردازند تولید دیگر جذابیتی نخواهد داشت 

و جذابیت تولید برای سرمایه گذار و واحد تولیدی از 
بین خواهد رفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته اعالم کرده 
که طی 4 سال می خواهد مالیات دریافتی از تولید را 
از 25 درصد به 10 درصد برسد، یعنی به طور متوسط 
ساالنه حدود 4 سال از مالیات در نظر گرفته شده برای 
تولید کم نماید. هرچند فرارهای مالیاتی همچنان در 
حال انجام است و سایه سازمان امور مالیاتی تنها باالی 
سر تولیدکنندگان و بخش های شفاف اقتصاد روشن 
شده، اما وزیر صمت می گوید که قرار است مالیات بر 
تولید از 25 درصد به 10 درصد آن هم ظرف 4 سال 
برسد، موضوعی که باید دید چقدر در شرایط کنونی 
اقتصاد ایران و با افزایش روزافزون اتکا به درآمدهای 

مالیاتی برای گذران امور دولت عملیاتی خواهد بود. 
در شرایط فعلی یکی از مشکالت عمده این است که 
هنوز سیستم مالیاتی درست تنظیم نشده برای اینکه 
کل کشور را پوشش دهد. با وجود برنامه هایی که اعالم 
می شود قوانینی که موجود است یا ادعاهایی که نظام 
مالیاتی می کند که در حال انجام است یا در دست اقدام 
دارد، هنوز در سیستم مالیاتی کشور محقق نشده است. 
به عنوان نمونه، مالیات ارزش افزوده که قرار بوده پای 
صندوق از مصرف کننده نهایی اخذ شود با خألهایی که 
وجود دارد به درستی انجام نمی شود. کاالی قاچاق و 
رسمی هر دو در فروشگاه ها عرضه می شوند و در چنین 
شرایطی نمی توانیم روی اقتصادهای زیرزمینی کنترل 

و نظارتی داشته باشیم.

مالیات بر تولید از 2۵ درصد به 10 درصد كاهش می یابد؟

تولید در انتظار کاهش مالیات
شایلی قرائی
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بانک مرکزی در تازه تریــن آمار خود 
خبر از رشد قیمت هر متر مسکن به 31 
میلیون تومان به طور متوسط خبر داده 
است. این خبر نگرانی را برای فاصله مردم 
تا خانه دار شدن بیشتر و بیشتر خواهد 
کرد. متاسفانه زمان انتظار برای خرید خانه برای خانوار ایرانی قبل 
از اعالم این خبر به بیش از 30 سال رسیده بود که حال باید چند 

سال دیگر نیز به زمان خانه دار شدن ایرانی ها اضافه کنیم.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران در رابطه با گرانی خانه و 
مسکن در سالهای اخیر در کشور می گوید: گرانی در بازار مسکن 
دالیل بسیاری دارد و همین آمار هم که از سوی بانک مرکزی ارایه 
می شود به گرانی ها دامن می زند. مصطفی قلی خسروی ادامه داد: 
باید شرایطی فراهم شود تا ساخت و ساز مسکن توسعه پیدا کند و به 
ازای متقاضیان واحد مسکونی در کشور وجود داشته باشد. به گفته 
وی در حال حاضر عرض مسکن به اندازه متقاضی نیست و یکی از 
دالیل گرانی هم این موضوع است که سالها در رابطه با آن صحبت 

شده اســت. هر چند در تازه ترین اظهارنظرها سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس اظهار داشت که  طرح جهش تولید مسکن، بزودی 
ابالغ و الزم االجرا می شود اما با وضعیتی که بازار مسکن درگیر آن 
است نمی توان امیدی برای تسهیل خانه دار شدن مردم داشت. 
طبق اعالم بانک مرکزی، در مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک 
متر مربع مسکن در شهر تهران 30 میلیون و ۹۷0 هزار تومان بوده 
که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 3 1. و 
34 درصد افزایش یافته است.گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر 
تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در 
مردادماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران 30 
میلیون و ۹۷0 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل به ترتیب 3.1 درصد و 34 درصد افزایش دارد.  
عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در این ماه معادل 5.5 هزار 
فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.4 درصد افزایش و در مقایسه با ماه 
مشابه در سال قبل 3۹.4 کاهش را نشان می دهد و بررسی توزیع 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک 
عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 
33.2 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. این در 

حالی اســت که در میان مناطق 22 گانه شهر تهران بیشترین 
قیمت هر متر خانه ۶4 میلیون و 5۶0 هزار تومان در منطقه یک 
و کمترین آن با 14 میلیون و 410 هزار تومان در منطقه 1۸ بوده 
است که هر یک از آنها با افزایش 22.2 درصدی در منطقه یک و 
4۷.۸ درصدی در منطقه 1۸ مواجه شده اند.توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا 
در مردادماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی 
در دامنه قیمتی 15 تا 20 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا 
با سهم 1۷.2 درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران 
را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتــی 20 تا 25 و 25 تا 30 
میلیون تومان با 15.۹ و 12.۷ درصد ســهم در رتبه بعدی قرار 
دارد. از سوی دیگر در مرداد امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن 
است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و 
500 میلیون تومان با اختصاص سهم 1۸.3 درصد بیشترین سهم 
از معامالت انجام شده را داشته اند.همچنین، توزیع معامالت انجام 
شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که 
منطقه 5 با 1۶.1 درصد از کل معامالت، بیشترین سهم معامالت 
شهر تهران را به خود اختصاص داده است.عالوه بر این، بررسی 

شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری 
در مرداد امسال نشان دهنده رشدی معادل 3۷.۸ و 41.2 درصد 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران در رابطه با گرانی خانه و 
مسکن در سالهای اخیر در کشور می گوید: گرانی در بازار مسکن 
دالیل بســیاری دارد و همین آمار هم که از سوی بانک مرکزی 
ارایه می شود به گرانی ها دامن می زند. مصطفی قلی خسروی 
ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود تا ساخت و ساز مسکن توسعه 
پیدا کند و به ازای متقاضیان واحد مســکونی در کشــور وجود 
داشته باشــد. به گفته وی در حال حاضر عرضه مسکن به اندازه 
متقاضی نیست و یکی از دالیل گرانی هم این موضوع است که 

سالها در رابطه با آن صحبت شده است. قلی خسروی همچنین 
با بیان این که مشاوران امالک مسئولیتی در رابطه با رشد قیمت 
مسکن ندارند، گفت: همواره در طول 20 سال فعالیت خود تالش 
کردم تا در سطح رسانه ها از بیان صحبت هایی که بازار را به تشنج 
می کشد، خودداری کنم و به همین دلیل خود را در برابر سیبل 

انتقادات قرار دادم.
او ادامه داد: بیش از 12 هزار مشــاور امــالک در تهران فعالیت 
می کنند و در چنین جامعه گسترده ای، بروز تخلف اجتناب ناپذیر 
است. مساله مهم این است که از طرق مختلف همچون بازرسی، 
پلمپ دفاتر، ارجاع به شــورای حل اختالف و دیگــر ابزارهای 

بازدارنده سطح تخلفات را کاهش داده ایم.

تعداد معامالت آپارتمان  تهران در مردادماه نسبت به سال قبل 39.4 درصد كاهش یافت

کاهش معامالت مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی گفت: 
هم اکنون ۹0 درصد لوازم خانگی قاچاق در فضای 
مجازی به فروش می رسد و قسمت کوچکی از آن 
در کف مغازه ها فروخته می شود.اکبر پازوکی گفت: 
به جرات می توان گفت ۹0 درصد کاال های موجود 
خارجی در واحد های صنفی قاچاق هستند به دلیل 
اینکه شرکت های خارجی از سال ۹۶ حق حضور در 

بازار های ایران را ندارند.
وی ادامه داد: متاســفانه از چهار ســال گذشته که 
تصمیم گرفتند ورود لوازم خانگی خارجی را به کشور 
ممنوع کنند بازار لوازم خانگی ایران را نسنجیدند که 
آیا تولید داخل کفاف جامعــه را می دهد؟ و یا خیر.

پازوکی گفت: سال ۹۶ این رصد در بازار ایران نشد 
که آیا همه لوازم خانگی که در سطح دنیا می بینیم 
آیا در داخل هم تولید می شود یا خیر.رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی افزود: یک جدایی بین 
اصناف و آقایان دولتی وجود دارد، مخصوصا در صنف 
لوازم خانگی، البته برای این صنف پشــت در های 
بسته تصمیم گیری می شود و لوازم خانگی در کشور 

نقشه راه ندارد.
وی گفت: وقتی می خواهنــد قانون گذاری کنند از 
کف بازار شروع می کنند، قیمت گذاری ها هم از کف 
بازار شروع می شود و کاســب، کاالی کامل شده را 
با قیمت مشــخص خریداری می کند و در نهایت با 
ســودی که قانون لحاظ کرده در واحد های صنفی 
عرضه می کند.پازوکی در خصوص قاچاق هم افزود: 
قاچاق لوازم خانگی نسبت به 4 سال گذشته خیلی 
کمتر شده، امروز همه نشان های تجاری )برند( مثل 
ال جی، سامسونگ، بوش، زیمنس و آاگ در کشور ما 
قاچاق هستند.وی گفت: در حال حاضر 15 کارخانه 
در کشور لوازم خانگی کوچک تولید می کنند و در 
حال زمینه ســازی برای ورود دیگر شرکت ها هم 
هست و اگر در ســال ۹۶ برای صنعت لوازم خانگی 
کشور نقشه راه مشخص بود امروز نه با افزایش قیمت 
روبرو بودیم و نه در ســال ۹۶ و ۹۷ با کمبود کاال، و 
 همه چیز دست به دســت هم می داد تا بازار رونق 

داشته باشد.

پازوکی افزود: امروز برخی کسبه مغازه ها را بستند 
چرا که ســرمایه اصلی خود را از دســت داده اند و 
کارگران خــود را اخراج کرده انــد آن هم به دلیل 
افزایش بیــش از حد قیمت لــوازم خانگی.رئیس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفت: سال ۹۶ 
یک کاســب واحد صنفی با یک عددی از سرمایه 
می توانست ده عدد یخچال بخرد، اما امسال با همان 
رقم می تواند فقط 3 یخچال خریداری کند. وی در 
خصوص این که چرا با کاالی قاچاق درب مغازه ها 
برخورد نمی شود؟ افزود: در حال حاضر ۹0 درصد 
کاالی قاچاق لوازم خانگی در فضای مجازی به فروش 
می رسد و قســمت کوچکی از آن در کف مغازه ها 

فروخته می شود.
پازوکی ادامه داد: متاســفانه در برخی از شهر های 
مرزی، کاال هایی خریداری شــده که بعنوان مثال 
لباسشــویی 5 کیلویی را به جای لباسشــویی ۸ 
کیلویی به مردم فروخته اند و کاال های بی کیفیت 
را بــا مارک های معروف کارتــن می زنند و بعد هم 
به راحتی با کارت گارانتی و برچســب بیمه گذاری 
می فروشند.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
در خصوص واحد های صنفی بدون جواز هم گفت: 
در تهران 5 بورس فروش لوازم خانگی در سه راه امین 
حضور - خیابان شریعتی - خیابان جمهوری، عباسی 
و شوش در حال فروش لوازم خانگی هستند که دو 
بازرس اتحادیه 24 ساعته مشــغول بازرسی از این 
واحد های صنفی هستند تا تکلیف واحد های صنفی 

که جواز کسب ندارند را مشخص کنند.
پازوکی در خصوص مشکالت گرفتن جواز کسب هم 
افزود: متاسفانه امروزه برای کسب جواز، با مشکالت 
عدیده ای مانند فرایند اداری شهرداری، اداره دارایی، 
اداره اماکــن و ... روبرو هســتیم.وی در خصوص 
قیمت های لوازم خانگی در کشــور هم گفت: اصل 
موضوع قیمت گذاری را انجمن تولید کنندگان باید 
نظر دهند، اما از آنجائیکه ۷0 درصد مواد اولیه تولید 
لوازم خانگی در کشــور داخلی و بسیار گران است، 
بنابراین وقتی تولید کننده محصول را گران تولید 

کند، گران هم می فروشد.

۹۰ درصد لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی به فروش می رسد

صادرات کنونی برق در کمترین میزان ممکن است

طرح دو فوریتی »جهش تولید مسکن« پس از یک رفت و برگشت بین مجلس و 
شورای نگهبان، باالخره به تایید این شــورا رسید تا وعده یک میلیون مسکن در 
سال، در مسیر اجرایی شــدن قرار بگیرد. طرح جهش تولید مسکن، در حالی به 
تایید شورای نگهبان رســیده که طبق اعالم بانک مرکزی متوسط قیمت خانه 
در تهران در مرز 31 میلیون تومان قرار گرفته و بازار مســکن در این شــهر در 
مردادماه نســبت به ماه قبل یک تورم 3.1 درصدی را تجربه می کند. با این حال 
دست اندرکاران این طرح امیدوارند با اجرایی شدن آن هم چرخ تولید مسکن به 
عنوان یک پیشران اقتصادی به گردش بیفتد و هم بار سنگین تورم این بخش از 
دوش مردم برداشته شود. طرح جهش تولید مسکن که حاال دیگر باید آن را قانون 
خطاب کرد، اولین بار در فروردین ماه امسال در مجلس تصویب و به شورای نگهبان 
ارسال شد اما با ایرادات این شورا، دوباره به مجلس بازگشت. پس از آن نمایندگان 
با اصالحاتی دوباره آن را به شورای نگهبان فرستادند که این بار شورای نگهبان آن 
را تایید کرد. ساخت ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی که از وعده های کلیدی 

ابراهیم رئیسی در بخش مسکن نیز هست، از اصلی ترین مواد این طرح است.

جزئیات قانون جهش تولید مسکن
عالوه بر مکلف کردن دولت به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد 

شورای عالی مسکن در باالترین ســطح و به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر 
راه و شهرسازی و همچنین عضویت 11 عضو کابینه، رییس بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی و یک نماینده مجلس هم به عنوان ناظر در این قانون دیده شده است.
به عالوه تاسیس صندوق ملی مسکن در این طرح دیده شده که هدف از آن تجمیع 
و تخصیص منابع مالی قانون جهش تولید مســکن اســت. ریاست هیات امنای 
صندوق ملی مسکن را هم وزیر راه و شهرسازی بر عهده خواهد داشت. همچنین 
در این قانون بانک ها موظف شدند تا ساالنه حداقل 20 درصد از تسهیالت خود را 
به ساخت مسکن اختصاص دهند. طبق این قانون سیستم بانکی و بانک مرکزی 
موظف است 3۶0 هزار میلیارد تومان تســهیالت به این موضوع اختصاص دهد؛ 
به این ترتیب که برای ساخت واحدهای مسکونی شهری 400 میلیون تومان با 
اقساط پلکانی و برای مسکن های روســتایی تا 250 میلیون تومان وام پرداخت 

خواهد شد.
طبق یکی دیگر از مواد این قانون، ســازمان ها و نهادهای دولتی موظف هستند 

زمین های در اختیار خودشان که در اطراف شهرها یا نقاطی که برای شهرسازی و 
توسعه شهرسازی در نظر گرفته شده قرار دارند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
برای ساخت مسکن قرار دهند؛ این زمین ها به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت 
راه و شهرســازی قرار خواهند گرفــت. البته زمین های با کاربری کشــاورزی و 
زیست محیطی شامل این بند نمی شوند. نکته دیگر اینکه تأمین مصالح ساختمانی 
مانند سیمان و فوالد در این قانون از طریق بورس دیده شده و  افراد می توانند این 

مصالح را پیش خرید کنند.
آنطور که امروز سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در نشست 
خبری خود تاکید کرد این قانون به زودی توســط رئیس مجلس به عنوان قانون 

ابالغ و الزم االجر خواهد شد.

مجلس بر ساخت ساالنه یک میلیون مسکن نظارت می کند
امروز همچنین علی نیکزاد نایب رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران حاضر شد 

و با اشاره به تصویب و تایید قانون جهش تولید مسکن، گفت: امیدوارم با این قانون 
موضوع زمین، تسهیالت، تشکیل صندوق ملی مسکن، هیات امنا، هیات عالی، 
شورای عالی مسکن و به تبع آن شورای عالی مسکن در استان ها حل شود و بهانه 
ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، 

انبوه سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور نداشته باشیم.
او تاکید کرد: مولفه اصلی ساخت مســکن ورود بخش خصوصی و تامین زمین و 
تامین تسهیالت است که در این قانون پیش بینی شده است. همچنین بر اساس 
تورم پیش بینی شده که در سال های آتی تسهیالت افزایش یابد. لذا با توجه به کار 
کارشناسی بسیار روی این طرح، در یک رفت و برگشت چند ماهه ایرادات شورای 
نگهبان برطرف شد. بنابراین انتظار است وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم 
با تمام توان این قانون را اجرا کنند. مجلس نیز در راستای خط مشی دولت و شعار 
انتخاباتی حجت االسالم رئیسی رئیس جمهور بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد.
به گفته نیکزاد، ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد؛ چرا که ساخت هر 

100 مترمربع واحد مسکونی 2.5 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند.
هرچــه هســت نماینــدگان مجلــس امیدوارنــد اجرایی شــدن ایــن طرح 
 به جهش و رونق تولید مســکن که یکی از صنایع پیشــران کشــور محســوب 

می شود، بیانجامد.
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در چین ؛
اطالعات بيش از یك ميليون گيمر در معرض هك

یک توســعه دهنده بازی های رایانه ای در چین اطالعات کاربرانش را در 
یک مخزن داده بــدون اقدامات امنیتی ذخیره کــرده و آنها را در معرض 
خطر هک و کالهبرداری قرار داده است. گروهی از محققان امنیتی شکاف 
امنیتی را در فعالیت های یک توسعه دهنده بازی رایانه ای مشهور در چین 
کشف کرده اند. با استفاده از شکاف امنیتی رصد شده، اطالعات بیش از یک 

میلیون گیمر در معرض هک قرار گرفته است.
طبق گفته محققان امنیتی وب سایت »وی پی ان منتور«، EskFun از 
یک ســرور بدون اقدامات امنیتی برای ذخیره انبوه اطالعات جمع آوری 
شده از کاربران بازی هایش استفاده کرده است. بخشی از اطالعات جمع 
آوری شده بسیار حساس هستند و محققان اشاره کرده اند هیچ دلیلی وجود 
ندارد که یک شرکت توسعه دهنده بازی رایانه ای اطالعاتی با این دقت از 
کاربرانش حفظ کند. از آنجا که اطالعات مذکور ایمن نشده بودند، احتماالً 

تمام اطالعات در معرض خطر کالهبرداری، هک یا بدافزارها قرار دارند.
EskFun یک تولید کننده بازی های رایانه ای در چین است که بازی های 
محبوبی برای سیستم اندروید ساخته است. محققان امنیت این وب سایت 
شکاف مذکور را در جوالی ۲۰۲۱ میالدی کشــف کردند و به سرعت به 

شرکت اطالع دادند. اما این شرکت هیچ واکنشی نشان نداد.

باج 15 ميليارد دالری گوگل به اپل برای حفظ برتری
گفته می شود گوگل ممکن اســت به اپل ۱۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ 
بپردازد تا موتور جســت و جوی پیش فرض در دستگاههای این شرکت 
بماند. از مدتها قبل مشخص شده بود که گوگل هر سال مبلغ سنگینی به 
اپل پرداخت می کند تا موتور جست و جوی پیش فرض در آیفون، آی پد و 
مک بماند. اکنون تحلیلگران شرکت برن اشتاین می گویند پرداخت گوگل 
به اپل در سال ۲۰۲۱ ممکن است به ۱۵ میلیارد دالر برسد که باالتر از ۱۰ 

میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
تحلیلگران برن اشتاین در یادداشتی به سرمایه گذاران اعالم کردند برآورد 
می شود پرداختی گوگل به اپل به ۱۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ افزایش 
پیدا می کند و در سال ۲۰۲۲ بین ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دالر خواهد بود. این 
آمار بر مبنای اظهارنامه هــای عمومی اپل و همچنین تحلیل هزینه های 

خرید ترافیک گوگل است.
به گفته تحلیلگران برن اشتاین، گوگل احتماال این مبلغ سنگین را پرداخت 
می کند تا مطمئن شود مایکروسافت پیشنهاد قیمت باالتری نمی دهد. 
تحلیلگران به دو ریسک احتمالی پرداخت پول از سوی گوگل به اپل اشاره 
کرده اند که یکی ریسک رگوالتوری و دیگری این است که گوگل تصمیم 

بگیرد به این توافق ادامه ندهد.
تصمیم اپل برای حفظ گوگل به عنوان موتور جست و جوی پیش فرض در 
آیفون، آی پد و مک طی سالها با انتقادات رو به رشد روبرو شده است. جین 
هورواث، مدیر ارشد حریم خصوصی اپل با وجود نگرانیهای حریم خصوصی، 
به توجیه این توافق پرداخت و گفت: در حال حاضر گوگل محبوب ترین 
موتور جست و جوی جهان اســت. ما از گوگل پشــتیبانی می کنیم اما 
پشتیبانی برای موتور جست و جوی "داک داک گو" را هم منظور کرده ایم 

و اخیرا پشتیبانی از اکوزیا را هم عرضه کردیم.
بر اساس گزارش وب سایت ۹to۵mac، پرداخت گوگل به اپل میزان قابل 
توجهی از درآمد بخش خدمات این شــرکت است. اپل طی سالهای اخیر 
توجه زیادی را به بخش خدمات معطوف کرده تا به سرمایه گذاران نشان 
دهد عالوه بر فروش ســخت افزار، راههای دیگری برای افزایش درآمد و 

سود دارد.

163  نمایشگاه خارجی در لیست حمایتی
حمایت 70 درصدی صندوق نــوآوری برای اخذ 

استانداردهای تخصصی
مدیر توانمندســازی صندوق نوآوری و شــکوفایی با بیان اینکه برای حضور 
شــرکت های دانش بنیان در نمایشــگاه های خارجی ۷۰ درصد هزینه ها تا 
سقف ۱۲۰ میلیون تومان در سال حمایت خواهد شد، از اقدام برای راه اندازی 
نمایشگاه های دائمی در ۸ کشــور دیگر خبر داد.مرضیه شاوردی در سلسله 
نشســت های صادراتی با موضوع نشســت تجاری ایران-عمان که به صورت 
آنالین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، بسته خدمات صادراتی 
این صندوق را شامل "توانمندســازی صادراتی"، "شبکه سازی صادراتی" و 
"تامین مالی صادراتی" عنوان کرد و افزود: در بخش توانمندسازی، خدماتی 
چون آموزش و مشاوره صادراتی، استانداردها و مجوزهای تخصصی و صادراتی 
و حفاظت از مالکیت فکری ارائه می شود.به گفته وی در زمینه آموزش داخلی از 
سوی صندوق صندوق نوآوری تا سقف ۱۰ میلیون تومان )حمایت ۹۰ درصدی( 
برای آموزش داخلی پرداخت می شــود و در صورتی که شــرکت ها از اساتید 
خارجی برای ارائه آموزش در ایران دعوت کنند و یا در دوره های آموزشی خارج 
از کشور بهره مند شوند، صندوق حمایت ۹۰ درصدی تا سقف ۵۰ میلیون تومان 
اعطا خواهد کرد.وی اخذ استانداردها در شــرکت های دانش بنیان را از دیگر 
خدمات حمایتی این صندوق نام برد و یادآور شــد: این صندوق برای دریافت 
استانداردهای صادراتی ۷۰ درصد هزینه ها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و برای 
تمدید استانداردها ۷۹ درصد هزینه ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را پرداخت 
خواهد کرد.شاوردی با بیان اینکه صندوق ۷۰ درصد هزینه های تاییدیه های 
ملی تا ســقف ۶۰ میلیون تومان و ۷۰ درصد هزینه تمدید آن تا ســقف ۳۰ 
میلیون تومان را به شرکت ها اعطا می کند، خاطر نشان کرد: ۷۰ درصد خدمات 
آزمایشــگاه تا ســقف ۳۰۰ میلیون تومان از دیگر خدمات صادراتی ما است، 
ضمن آنکه ۷۰ درصد هزینه های اخذ اســتانداردهای تخصصی-سیستمی تا 
ســقف ۶۰ میلیون تومان و ۷۰ درصد تمدید آن تا ســقف ۳۰ میلیون تومان 
پرداخت می شود.مدیر توانمندســازی صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به 
خدمات این صندوق در زمینه حفاظت از مالکیت فکری با بیان اینکه ۸۵ درصد 
تا ۹۰ درصد هزینه های ثبت اختراع خارج کشور تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان 
پرداخت می شود، یادآور شد: پرداخت ۸۵ درصد هزینه های ثبت نشان تجاری 
خارج کشور تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سال و ۸۵ درصد هزینه های ثبت 
طرح صنعتی خارج کشور تا سقف ۴۵ میلیون تومان از دیگر بسته های حمایتی 
صادراتی صندوق نوآوری به شــمار می رود.وی حمایت از حضور شرکت های 
دانش بنیان در نمایشگاه های بین المللی را از دیگر خدمات این صندوق ذکر 
کرد و گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون ۱۶۳ نمایشگاه خارجی در فهرست حمایتی 
صندوق قرار دارد که در فناوری اطالعات و ارتباطات، نفت و گاز، سالمت، مواد 
پیشــرفته، صنعت حمل و نقل، گیاهان دارویی و کشاورزی، صنعت و ماشین 
آالت، نیرو، صنعت ساختمان، صنایع معدنی، صنایع فرهنگی و خالق، نساجی و 
صنایع غذایی است.شاوردی با بیان این که برای حضور شرکت های دانش بنیان 
در این نمایشگاه ها ۷۰ درصد هزینه ها تا ســقف ۱۲۰ میلیون تومان در سال 
حمایت خواهد شــد، ادامه داد: عالوه بر آن تاکنون ۱۵ پاویون نمایشگاه های 
خارجی راه اندازی شده که سقف حمایتی صندوق برای حضور شرکت ها ۹۰ 

درصد هزینه ها تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان در سال است.

اخبار

رشد ۴۷ درصدی تقاضای جهانی برای ساعت های هوشمند
بازار جهانی ساعت های هوشمند روز به روز در حال اوج گرفتن است و تحقیقات استراتژی آنالیتیکس نشان می دهد تقاضای این بازار در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ حدود ۴۷ درصد 

افزایش یافته است. بر اساس همین بررسی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸.۱ میلیون ساعت هوشمند روانه بازار شده که در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ برابر با ۴۷ 
درصد افزایش نشان می دهد.کارشناسان می گویند تقاضا برای خرید ساعت های هوشمند هم اکنون مشابه با دوره قبل از شیوع ویروس کرونا یعنی سال ۲۰۱۸ است. بنابراین رونق به 

این بازار بازگشته است.

یک کارشناس محیط زیست 
با اشــاره به اینکــه تبعات 
آلودگی هوا سالیانه هزینه ای 
بالغ بر ۳۰ میلیــارد دالر بر 
نظام سالمت کشور تحمیل 
می کند، گفت: ســود حاصل از اســتخراج رمزارزها 
در قبال خســارت های آینده آنها به محیط زیســت 
چیزی نیست. به گزارش خبرآنالین، اظهارات مقامات 
وزارت نیــرو در ماه های اخیر حاکی از آن اســت که 
استخراج ارزهای مجازی به عنوان یکی از عوامل اصلی 
خاموشی های گسترده و کمبود برق در کشور محسوب 
می شود. رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم، روز 
یکشنبه ۹ خردادماه، در خصوص علت قطعی های مکرر 
برق در نشست علنی مجلس گفت: »جمع بندی کمیته 
مربوطه در شورای امنیت کشــور و دبیرخانه شورای 
امنیت ملی بر این است که یکی از دو علت قطعی برق، 

افزایش دما و استخراج رمزارزها هستند.«
همچنین در پی تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت 
دوازدهم برای جلوگیری از بروز خاموشی های گسترده 
در بخش خانگی، تأمین برق برخی از صنایع تولیدی در 
اواسط تیرماه متوقف شد و به همین دلیل، بازار برخی از 
مواد اولیه همچون سیمان و فوالد دچار بی ثباتی شده 
و قیمت ها سر به فلک کشــید. اما آیا تأثیر پیامدهای 
اســتخراج رمزارز بر زندگی روزمره مردم به وقوع این 

اتفاقات منحصر است؟
در همین رابطــه برخی از کارشناســان حوزه محیط 
زیست معتقدند اگرچه اســتخراج ارزهای دیجیتال 
در حقیقت یک فعالیت اقتصادی محســوب می شود، 
اما فرآیند عملیاتی اســتخراج، تأثیرات منفی بر روی 
سالمت انســان در پی دارد. تحقیقات نشان می دهد 
میزان تولید ساالنه دی اکســید کربن برای استخراج 
بیت کوین، از کل دی اکســید کربن تولیدشده توسط 

برخی کشورهای توسعه یافته جهان بیشتر است.
سود اســتخراج رمزارز در برابر هزینه های آن چیزی 

نیست!
در همین زمینه داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی 
هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیست در 
گفت وگو با خبرنگار خبرآنالین بــا تأکید بر اثر منفی 
استخراج رمزارز بر محیط زیست بیان کرد: سود حاصل 
از استخراج رمزارزها در ابتدا ممکن است برای افراد زیاد 
به نظر برسد اما مسلماً این مقدار در برابر خسارت های 

آینده آن به محیط زیست رقمی نیست.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه بر اساس 
برخی گزارش ها، خسارت ناشی از تبعات آلودگی هوا 
برای نظام بهداشــت و درمان کشور ساالنه حدود ۳۰ 
میلیــارد دالر تخمین زده می شــود، تأکید کرد: قرار 
نیســت در حوزه اقتصاد درآمدزایی داشته باشیم اما 
آسیب های بســیاری به محیط زیست وارده شده و در 
ادامه این زنجیره، ناچار به هزینه های چند برابری در 

بخش درمان و سالمت کشور باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کنار فعالیت رســمی 
برخی شرکت ها، بســیاری افراد به شکل قاچاق و در 
پوشش برخی واحدهای کشــاورزی مانند گلخانه ها، 
مرغداری ها و یا دامداری ها مشــغول استخراج رمزارز 

هستند.
گل علیزاده در ادامه تشریح کرد: به دلیل نیاز ماینرها به 
مصرف برق و افزایش روزافزون استفاده از سوخت های 
فســیلی برای تولید برق، آلودگی هوا تشدید شده و 
با تداوم این وضعیت، بایســتی در آینده چندین برابر 
درآمد ناشی از استخراج رمزارزها را در بخش درمان و 

سالمت هزینه کنیم.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط زیست تأکید کرد: مصرف باالی برق در مزارع 
استخراج رمزارز موجب افزایش نیاز کشور شده است، 
در همین شرایط عموم نیروگاه های کشور حرارتی بوده 
و با سوخت گاز و مایع فعالیت دارند. سوخت مایع در 

نیروگاه ها نیز شامل نفت و گاز و البته مازوت می شود.
گل علیزاده ادامــه داد: با این وضعیت، در زمســتان 
به دلیل افزایش گاز در مصارف خانگی قطعاً با کمبود 
گاز در صنایع روبه رو می شویم و ناچار از سوخت مازوت 
برای تولید برق بیشتر استفاده می شود. از این رو سال 
گذشته برای جلوگیری از اختالل در شبکه برق رسانی، 
با وجود مخالفت های سازمان محیط زیست از سوخت 

مازوت استفاده شد.
وی یادآور شد: ســوخت مازوت به طور معمول حاوی 
مقادیری با درصدهای مختلف از گوگرد است که این 
عدد در کشــور ما باال بوده و در واقع ۳ تا ۴ درصد وزن 
حجمی مازوت، سولفور اســت. از سوی دیگر به دلیل 
اینکه نیروگاه های حرارتی کشور مجهز به تصفیه کننده 
نیستند، حجم زیادی گوگرد ناشی از سوخت مازوت 
وارد هوا شــده و تبدیل به ذرات معلــق کمتر از ۲.۵ 
میکرون می شوند که این امر باعث تشدید آلودگی  هوا 

در فصل زمستان می شود.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با بیان اینکه پایه تولید انرژی کشــور 
سوخت های فسیلی است، گفت: افزایش در استفاده 
از این سوخت ها سبب افزایش آلودگی هوا به ویژه در 

کالنشهرهای کشور می شــود. از این رو اگر قرار است 
سیاســت مبتنی بر حمایت ارزهای دیجیتال باشــد 
باید به دنبال اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای 

نیروگاه ها باشیم.

چرا ایران به مهد استخراج رمزارز تبدیل 
شده است؟

گل علیزاده در خصوص برخی از گزارش های منتشــر 
شده مبنی بر فعالیت برخی شــرکت های خارجی در 
حوزه استخراج رمزارز در ایران گفت: برق ارزان قیمت 
در واقع بســتری فراهم کرده تا برخی شــرکت های 
خارجی هم در این راستا در کشور سرمایه گذاری کنند. 
انرژی ارزان فعالیت آنها را در حــوزه ماینرها در ایران 

توجیه پذیر کرده است.
وی افزود: این در حالی اســت که نرخ انرژی در جهان 
بســیار باال بوده و صرفه اقتصادی ندارد کــه افراد یا 
شرکت ها در این حوزه سرمایه گذاری کنند، بنابراین 
اگر نرخ انرژی در کشور واقعی شود به طور قطع بسیاری 

از مزرعه های استخراج رمز ارز تعطیل می شوند.
ضرورت استفاده از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق

این کارشناس حوزه محیط زیست با اشاره به مشکالت 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر اظهار کرد: بر اساس 
قوانین وزارت نیرو اگر فــردی مبادرت به تولید انرژی 
تجدیدپذیر از نور خورشــید یا باد کند، باید این برق 
را وارد شبکه کشــور نموده و افراد نمی توانند به طور 

مستقیم برق را تولید و به مصرف برسانند.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه وزارت نیرو باید در این باره 
بازنگری داشته باشد، گفت: با اصالح قوانین بسیاری از 
ماینرها به سوی نیروگاه های کوچک مقیاس می روند 

که البته پایه ســوخت این نیروگاه ها گاز است که باز 
هم آالینده خواهند بود.گل علیزاده با اشــاره به قانون 
هوای پاک گفت: بر اساس قانون هوای پاک وزارت نیرو 
مکلف است تا ۳۰ درصد از توسعه برق خود را از محل 
انرژی های تجدیدپذیر تأمین کند.این کارشناس حوزه 
محیط زیست یادآور شــد: ایران در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر ظرفیت بسیار باالیی دارد و می تواند در این 
زمینه هاب  منطقه شود. بر اساس جغرافیا و مشخصات 
آب و هوایی ما رتبه یک را در حوزه انرژی خورشیدی در 
اختیار داریم.وی افزود: به عنوان مثال دو کشور آلمان 
و ایران در حوزه برخورداری از انرژی خورشیدی قابل 
مقایسه با یکدیگر نیستند و آلمان ساالنه نسبت به ایران 
از نور خورشــید کمتری برخوردار است، درحالی که 
پنل های خورشیدی بسیاری دارد. درحال حاضر امارات 
در حال سرمایه گذاری برای تولید و صادرات انرژی های 

تجدیدپذیر است.
گل علیزاده با اشاره به اینکه در کشور ما سرمایه گذاری 
در حوزه استفاده از انرژی های پاک توجیه پذیر نیست، 
اظهار داشت: مشکل ما در حوزه استفاده از انرژی های 
پاک به هزینه تجهیزات برمی گردد که نرخ باالیی دارند 
درحالی که قیمت انرژی در کشور ما بسیار پایین است. 
به عنوان مثال شرکت های بزرگی مانند پتروشیمی ها، 
فوالدی ها و... دارای درآمد مالی بسیار باالیی هستند، 
چرا باید انرژی ارزان قیمت دریافــت کنند؟ برای هر 

تصمیمی باید هزینه- فایده در نظر گرفته شود.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط زیست در پایان عنوان کرد: هر فعالیتی که منجر 
به آلودگی هوا و آســیب به محیط زیست شود باید در 
قالب مسئولیت اجتماعی دیده شود و اجازه نداد این 

روند ادامه پیدا کند.

خسارت ناشی از آلودگی هوا ساالنه 30 ميليارد دالر تخمين زده می شود

سود استخراج رمزارز چقدر است؟
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

پیش بینی می شود کاربرد هوش مصنوعی در بخش 
کشاورزی به طور سریعی رشد کند و تا سال ۲۰۲۵ به 
ارزش جهانی ۲.۶ میلیارد دالر برســد. امروزه صنعت 
کشــاورزی به شــدت نیازمند پردازش اطالعات در 
حوزه هایی از جمله کیفیت سنجی زمین های زراعی، 
پــردازش دقیق داده هــای هواشناســی، پیش بینی 
تغییرات اقلیمی و... است. در این زمینه، هوش مصنوعی 
و تکنولوژی های مرتبط با آن دریچه های امیدوارکننده 
ای از راه کارهای خالقانه و پاســخ های هوشمندانه به 
سواالت این صنعت را به روی کشاورزان گشوده است. 
روش های مبتنی بر هوش مصنوعی و بینایی ماشین 
قادر به برطرف کــردن بســیاری از نیازهای صنعت 
کشاورزی نظیر نظارت بر سالمت خاک و محصوالت 

کشــاورزی، کنترل مصرف آفت کش ها با تشــخیص 
علف های هرز و... می باشد.

انتظار می رود هوش مصنوعی در بخش کشاورزی به 
طور سریعی رشد کند و تا سال ۲۰۲۵ به ارزش جهانی 
۲.۶ میلیارد دالر برسد. براساس گزارش تحقیقات انجام 
شده، انتظار می رود که بازار با ۲۲.۵ درصد افزایش، از 
۵۱۸.۷ میلیون دالر در ســال ۲۰۱۷ به ، ۲.۶ میلیارد 
دالر تا سال ۲۰۲۵ برسد. به گفته سازمان ملل، جمعیت 
جهان تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲ میلیارد نفر افزایش می 
یابد و برای تغذیه آنها نیاز به افزایش ۶۰ درصدی بهره 

وری مواد غذایی است. این در حالی است که »هوش 
مصنوعی، یادگیری ماشــین )ML( و حســگرهای 
اینترنت اشــیا« که داده های بدن وقفه و ســریعی را 
برای الگوریتم ها فراهم می کنند، باعث افزایش بازده 
کشاورزی، بهبود عملکرد محصول و کاهش هزینه های 
تولید غذا می شوند.تخمین زده می شود که بازار آسیا 
اقیانوسیه تا سال ۲۰۲۵ بیشترین رشد را داشته باشد. 
اتخاذ فزاینده فن آوری های یادگیری عمیق و بینایی 
در کاربردهای کشاورزی مهمترین عامل محرک رشد 
بازار در این مناطق است. میزان بکارگیری فناوری ها 

توسط کشاورزان در حال رشد است و کشورهایی مانند 
استرالیا، چین، ژاپن و هند به طور فزاینده ای از فناوری 
هایی همچون یادگیری ماشــین، یادگیری عمیق که 
زیرمجموعه هوش مصنوعی هســتند، اســتفاده می 
کنند.درحالی که کشاورزی، از صنایع عمده دیجیتال 
در جهان است، پیش بینی می شود که در این زمینه از 
طریق اطالعات دیجیتال، کشاورزی رباتیک و شرکت 
های تحلیلی ، تحول و رشد در آن پدید آید. رشد سریع 
هوش مصنوعی در بازار کشاورزی به عوامل مختلفی از 
قبیل تقاضای رو به رشد تولید محصوالت کشاورزی به 
دلیل افزایش جمعیت، افزایش استفاده از سیستم های 
مدیریت اطالعات و تکنولوژی های پیشــرفته جدید 

برای بهبود بهره وری محصول وابسته است.

به دنبال اعالم گمرک ایران درباره مشکالت رجیستری 
در مبادری ورودی و مشاهده میدانی وزیر اقتصاد، وی 
با اعالم اینکه این رویه به دالیلی موجب ایجاد فســاد 
می شود، به گمرک دستور رسیدگی فوری و ساماندهی 
فرایند رجیســتری به صورت کامال غیرحضوری در 
۱۰ روز پیــش رو را صادر کرده اســت. طی بازدیدی 
که خانــدوزی - وزیر اقتصاد - گمرک فــرودگاه امام 
خمینی )ره( داشت در جریان رجیستری تلفن همراه در 
مبادی ورودی قرار گرفت و مسئوالن گمرک ایران نیز 
توضیحاتی به وی در رابطه با شرایط نه چندان مطلوب 
آن  به وی ارائه کرده و خواســتار حــذف کامل انجام 

حضوری این فرایند شده بودند.
از این رو مقرر شــد در رابطه با ســاماندهی وضعیت 
رجیستری در مبادی ورودی تصمیماتی اتخاذ شود، 
البته معــاون فنی گمرک گفته بــود که حذف کامل 
رجیســتری در مبادی ورودی در دســتور کار است 
و در صورت نهایی شــدن تمامی مراحــل به صورت 
غیرحضوری انجام می شود.اما بالفاصله بعد از بازدید 
صورت گرفته وزیر اقتصاد، وی روز گذشته در مکاتبه ای 
با میراشــرفی/ رئیس کل گمرک ایران - دستور الزم 

جهت ساماندهی وضعیت رجیســتری را صادر کرده 
است.

در مکاتبه  خاندوزی با معاون اش آمده که »در بازدید 
میدانی از گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( در خصوص 
رجیستری تلفن همراه شکایات هموطنان از فرآیند 
این موضوع مشاهده شد، در عین حال بررسی ها نشان 
می دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه 
به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصاری 
واردات شده و حق مسلم مسافران را ضایع کرده است. 
از این رو با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون 
امور گمرکی تصریح شده الزم است اقداماتی به منظور 

برطرف شدن مشکالت پیش آمده انجام شود.«
خاندوزی در ادامه این مکاتبه اعالم کرده »مقتضی است 
با محوریت گمرک، کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت ارتباطات تشکیل و  ظرف مدت ۱۰ روز فرآیند 

رجیستری به نحوی تنظیم شود که ثبت کلیه تلفن های 
همراه مســافری به جز کاالهای لوکس و نیز فرآیند 
واردات تجاری این محصوالت بــدون نیاز به مراجعه 
حضوری و صرفا از طریق یک درگاه غیرحضوری انجام 
شده و از تشکیل صف های رجیستری جلوگیری شود.«
تاکید وزیر بر این اســت که باید ترتیبی اتخاذ شــود 
تا در مورد تلفن های همراه مورد اســتفاده مسافرین 
)مســتعمل( و یا هدیه های همراه مسافرین همانند 
کاالهای تجاری قلمداد نشده و با کمترین تشریفات 
و در ســریع ترین زمان رجیستری شــود. این دستور 
وزیر اقتصاد در حالی صادر شده که فرآیند رجیستری 
از سال گذشــته به صورت حضوری در گمرک بسیار 
محدودتر از قبل شده بود؛ به طوری که از  نیمه مهرماه 
۱۳۹۹، با تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر 
دستگاه های مربوطه، انجام رجیستری گوشی باید در 
مبادی ورودی و به صورت کامال حضوری انجام می شد 

اما تشکیل صف های طوالنی و معطلی فراوان موجب 
اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد.

در عین حال که گمــرک ایران نیز بــه دلیل ازدحام 
جمعیت با مشکالتی در این رابطه مواجه شده بود که در 
مجموع در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع 
بیماری کووید-۱۹ شــده بود. براین اساس در آذرماه  
گمرک ایران، در نامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق کاال با 
ارائه گزارشی از شرایط موجود درخواست کرد که با توجه 
به تبعات رویه حضوری، اجرای طرح رجیستری گوشی 
موبایل، به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعالمات 
سیســتمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی 
ورودی گمرک انجام شود که به دنبال آن مقرر شد از 
اول دی  سال گذشته رجیستری به صورت غیرحضوری 
انجام ولی ثبت اطالعات و مشخصات گوشی تلفن همراه 

در بدو ورود انجام شود.
اما ظاهرا همین توقف چند دقیقه ای برای ثبت اطالعات 
از سوی گمرک توسط بارکد خوان و جریان دریافتی آن 
شرایط نامطلونی ایجاد کرده بود که گمرک خواستار 

حذف آن شده است.

در هر یک دقیقــه در فضای اینترنت، ۵۰۰ ســاعت 
محتوای یوتیوبی آپلود می شــود،  ۶۹۵ هزار استوری 
در اینستاگرام به اشتراک  گذاشته می شود و بالغ بر ۷۰ 
میلیون پیام از طریق پیام رسان های واتس اپ و منسجر 

فیس بوک ارسال می شود.
دنیای دیجیتال، یک جهان به خودی خود ارزشمند 
و فرصت محور اســت که همه چیز در آن بسیار سریع 
حرکت می کند. تعداد زیادی دانلود و آپلود در آن اتفاق 
می افتد، افراد زیادی هر روزه در شبکه های اجتماعی 

اینترنتی پست می گذارند و به جست وجو می پردازند، 
پیام های زیادی در این فضا ارسال و دریافت می کنند، 
موسیقی ها و فیلم های بسیاری در آن پخش می شود و 
در هر یک دقیقه اتفاقات زیادی در شبکه جهانی وب 
رخ می دهد.طبق داده های منتشرشده در وب سایت 
آل اکســس، در هر ۶۰ ثانیه در وب در ســال ۲۰۲۱، 
بیش از ۵۰۰ ساعت محتوا در یوتیوب آپلود می شود، 

۶۹۵ هزار استوری در اینستاگرام به اشتراک  گذاشته 
می شود و بالغ بر ۷۰ میلیون پیام از طریق پیام رسان های 

واتس اپ و منسجر فیس بوک ارسال می شود.
در هر یک دقیقه، بیش از ۴۱۴ هزار اپلیکیشن از طریق 
مارکت های آنالین گوگل پلی و اپ استور دانلود می شود، 
همچنین در این زمان،  رقم خارق العاده ای بالغ بر ۱.۶ 
میلیون دالر خرید آنالین صورت می گیرد.  آمار توییتر 

نیز در هر یک دقیقه، شــامل ارسال ۲۰۰ هزار توییت 
توسط افراد است و همچنین ۱۹۷.۶ میلیون ایمیل در 

یک دقیقه فرستاده می شود.
در لینکدین که یک شبکه اجتماعی تجاری با محوریت 
اشتغال است، در هر یک دقیقه ۹۱۳۲ ارتباط صورت 
می گیرد، در همین زمان، کاربران اسنپ چت که یک 
پیام رسان چندرسانه ای اســت،  ۳.۴ میلیون تصویر 
می سازند و ۵۰۰۰ دانلود هم در اپلیکیشن تیک تاک 

دانلود می شود.

ارزش ۲.6 میلیارد دالری هوش مصنوعی در بازار کشاورزی 

در مكاتبه با گمرک ایران اعالم شد

ضرب االجل وزیر برای حذف رجیستری حضوری

هر یک دقیقه در اینترنت چه می گذرد؟


