
روز گذشته وزیر نفت از کاهش ۳۰ درصدی ذخیره سوخت 
نیروگاه ها و تالش برای افزایش ذخیره سوخت مایع آن ها خبر 
داد که همین موضوع نگرانی هایی را برای تامین برق زمستان 

به وجود آورده است.
به گزارش ایسنا، آنطور که جواد اوجی گفته سال گذشته در 
فصل سرما روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز 
وجود داشــت که با محدودیت ارسال گاز طبیعی به صنایع و 
بخش نیروگاهی و جایگزین کردن سوخت مایع، جبران شد. 
امســال باتوجه به اینکه ما در زمینه تولیــد گاز طبیعی رقم 
اضافه ای نخواهیم داشــت و مصــرف در بخش های خانگی، 
صنایع و نیروگاهی هم نسبت به پارسال با افزایش ۱۰ درصدی 
روبه رو می شود، پیش بینی می کنیم در فصل سرد سال )دی و 
بهمن ماه( روزانه با ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز روبه رو 
شویم که طبق برنامه ریزی ها برای جایگزینی با سوخت مایع، 

سعی می کنیم هموطنان مان دچار مشکل نشوند.
به گفته وی روزانه  ۲۶۰ میلیــون مترمکعب گاز طبیعی به 
نیروگاه ها تحویل داده می شود و  امید می رود با برنامه ریزی 
و تدابیر اندیشیده شده کمترین چالش را در تأمین سوخت 

زمستانی گاز بخش خانگی داشته باشیم.

صحبت های وزیر نفت به احتمال وقوع خاموشی های زمستان 
قوت بخشید، هرچند که از چند ماه پیش نیز مسووالن برقی  
هشدارهایی را در مورد خاموشــی های زمستان داده بودند، 
مصطفی رجبی مشهدی- مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران در خصوص اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری 
از خاموشی در کشور، به ایسنا گفت: اولویت اصلی وزارت نیرو 
استفاده از سوخت گاز برای تولید برق است، اما در شرایطی که 
سوخت گاز به هر دلیلی محدود شود این امکان را در نیروگاه ها 
داریم که از سوخت دوم که سوخت مایع است استفاده کنیم.

وی با بیــان اینکه قطعا مخــازن ما در صورتــی که تکمیل 
شــوند مشــکالت به حداقل خواهد رســید و امیدواریم که 
روند پر شــدن مخازن نفت گاز و نفت کــوره در نیروگاه ها 
با سرعت انجام شــود، ادامه داد: البته در حال حاضر باتوجه 
به مذاکراتی که با وزارت نفت صورت گرقته این کار ســرعت 
 گرفته است تا برای فصل سرما آمادگی کافی برای تولید برق را 

داشته باشیم.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که آیا نیروگاه های 
سیکل ترکیبی می توانند از سوخت مایع استفاده کنند، گفت: 
قطعا  همه نیروگاه ها امکان استفاده از سوخت دوم را دارند، 

نیروگاه های سیکل ترکیبی از سوخت گاز که سوخت اصلی 
آن ها است اســتفاده می  کنند و در صورتی که گاز محدود و 
یا قطع شود این امکان وجود دارد تا از سوخت گازوئیل برای 

تولید برق استفاده شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاه ها، اظهار کرد: 
تعمیرات نیروگاه ها از هم اکنون آغاز شده است و امیدواریم 
طبق برنامه زمان بندی پیش برود، قطعا باید شرایطی را فراهم 
کنیم که در تعمیرات نیروگاهی خللی به وجود نیاید تا انشاهلل 
برای تابستان سال آینده تعمیرات نیروگاه ها به اتمام برسد و 

نیروگاه ها با تمان توان در مدار باشند.
وی در خصوص احتمال خاموشــی ها در زمســتان، گفت: 
زمستان سختی خواهیم داشت دلیل آن هم این است که در 
زمستان سال گذشــته مصرف گاز در بخش خانگی افزایش 
یافت و منجر به اعمال محدودیت جدی در تامین ســوخت 
نیروگاه ها شد، اگر مخازن ســوخت  مایع سریعتر تکمیل و 
سهمیه مشخص شــده  گاز نیروگاه ها نیز تحویل داده شود، 
انشاهلل با مشــکالت حداقلی زمستان را پشــت سر خواهیم 
گذاشت و تمام تالش ما نیز این اســت که زمستان را بدون 

خاموشی پشت سر بگذاریم.

امیدواریم در زمستان خاموشی نداشته  باشیم
محســن طرز طلب - مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق 
حرارتی نیز چنــدی پیش درباره میــزان آمادگی نیروگاه ها 
به ایســنا گفت: هر هفته و یا هر دو هفته یکبار جلساتی را با 
بخش های مختلف وزارت نفت برگزار می کنیم و در حال انجام 
هماهنگی هستیم که در زمســتان پیش رو با مشکل مواجه 

نشویم و یا میزان مشکالت بسیار کم باشد.
وی با اشــاره به وضعیت فعلی نیروگاه ها، اظهار کرد: درحال 
پر کردن ذخایر ســوخت مایع نیروگاه ها هســتیم تا اگر در 
زمستان با افت فشار گاز مواجه شدیم بتوانیم از سوخت مایع 
استفاده کنیم. امیدواریم در زمستان خاموشی نداشته باشیم، 
برنامه ریزی ها از یک ماه پیش آغاز شده تا ان شااهلل مشکلی 

ایجاد نشود و یا اگر مشکلی به وجود آمد محدود باشد.

احتمال وقوع خاموشی ها در زمستان وجود دارد
رخشانی مهر - معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز ماه گذشته  
به ایسنا گفت: احتمال وقوع خاموشی ها در زمستان هم وجود 
دارد اما از هم اکنون در تالش هستیم تا با اعمال مدیریت از 

این موضوع فاصله بگیریم.

وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای تامین برق سال 
آینده، اظهار کرد: برنامه ریزی برای تامین برقی یک مســاله 
پیوسته بوده و از هم اکنون بحث تامین برق سال آینده و پیش 
بینی مصرف برای سال آینده و سال های آتی در حال انجام 
است، همینطور برای زمستان امسال نیز برنامه ریزی تامین 
برق را از هم اکنون آغاز کردیم چراکه ممکن است مصرف گاز 
در بخش خانگی محدودیت های سال گذشته در صنعت برق 
را منجر شود که در حال برنامه ریزی برای این مساله هستیم.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه با وزارت نفت در 
حال مذاکره هســتیم، اظهار کرد: سوخت های مایع درحال 
بارگیری هستند و این ظرفیت ها تکمیل می شود، این مساله 
جزو برنامه های وزارت نیرو بوده که از ســمت شرکت مادر 
تخصصی برق حرارتی در حال پیگیری است تا ان شاهلل مشکل 

خاصی برای زمستان ایجاد نشود.
رخشانی مهر افزود: بحران انرژی در زمستان اختصاص به یک 
کشور و منطقه ندارد و اگر بخش های تامین کننده انرژی مثل 
سوخت مایع و گاز و زارت نیرو سنکرون عمل نکنند و مشکلی 
در این زمینه به وجود آید ممکن است محدودیت هایی اعمال 

شود اما در تالش هستیم که این اتفاق نیفتد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار 
داشت:  طبق اصالحیه مجلس بر طرح مجلس دهم، 
هر کســی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر 
کند و برای دولت هزینــه ارزی ایجاد نکند می تواند 
واردات خودرو داشته باشد. البته تنها واردات خودروی 

هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می شود.
روح اهلل عباسپور در گفت وگو با ایلنا در مورد جزییات 
آزادسازی مشروط واردات خودرو در طرح مجلس که 
به تصویب کمیسیون صنایع نیز رسیده اظهار کرد: طرح 

ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای 
نگهبان ارجاع داده شــده بود ولی در شورای نگهبان 
رد شــد. علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی 
همسویی نداشــت، در بعضی موارد هم گفته می شد 
که مطابق با قانون اساسی نیست. طرح به کمیسیون 

صنایع ارجاع داده شد تا اصالحاتی در آن انجام شود.
وی افزود: طبق اصالحیه مجلس بر این طرح، هر کسی 
که بتواند خودرو یا قطعات خــودرو صادر کند و برای 
دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می تواند واردات خودرو 

داشته باشــد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و 
برقی با این شرایط آزاد می شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: اینکه نباید واردات خودرو برای 
دولت هزینه ارزی داشته باشــد به این معنا است که 
بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه ساز، 
قطعه صادر کرد بتواند در قبــال آن خودرو وارد کند. 
کسانی که خود ارز دارند یا از محل ارزهای خارج از ایران 

نیز می توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.

به دنبال تمدید مهلت ثبت نــام وام جدید کرونا، 
پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا از سوی بانک ها 

نیز تا پایان بهمن ماه تمدید شد.
به گزارش ایسنا، در هفته گذشته کارگروه اقتصادی 
ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت پرداخت وام جدید 
کرونا را که پیش از این تا پایان شهریور ماه تصویب 
کرده بود، سه ماه دیگر و تا پایان آذر ماه تمدید کرد.

این تصویب در چهــل و نهمین جلســه کارگروه 
مقابله با پیامدهــای اقتصادی کرونا به ریاســت 
معاون اقتصــادی رئیس جمهوری و به پیشــنهاد 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی برای تمدید 
زمان وام مشــاغل آســیب  دیده از کرونا صورت 
گرفت و بر اســاس آن صاحبان مشــاغل ۱۴گانه 
آسیب دیده از کرونا در چهار گروه فرهنگ و هنر، 
گردشــگری، ورزش و جوانان و حمل و نقل ریلی 
و هوایی تا پایان آذرماه می تواننــد برای دریافت 

 وام  بــه ســامانه کارا مراجعه و مراحــل ثبت نام 
خود را کنند.

به دنبال تمدید مهلت ثبت نــام وام جدید کرونا، 
پرداخت این وام از ســوی بانک ها نیــز با تمدید  

مواجه شد.
پیش از این بانکها موظف بودند تــا پایان آبان ماه 
تسهیالت حمایتی کرونا را پرداخت کنند اما عالء 
الدین اروجی، مدیرکل توســعه و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمدید زمان پرداخت 
وام خبر داده و در تشریح جزییات این تصمیم می 
گوید: در کارگروه اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
دو اتفاق افتاد؛ یکی بحث تمدید تسهیالت کرونا که 
قباًل تا پایان شهریور ماه تصویب شده بود و با تصویب 
کارگروه تا پایان آذرماه تمدید شد و دوم پرداخت 
تسهیالت ازسوی بانکها که تا پایان بهمن ماه ادامه 

خواهد داشت.

وی درباره نرخ سود تسهیالت و مدت بازپرداخت 
وام می گوید: روش کار به روال سابق است، طی یک 
دوره تنفس دو ماهه و بازپرداخت دوســاله با نرخ 
سود ۱۲ درصد خواهد بود و متقاضیان می توانند با 
ورود به سامانه کارا اقدامات الزم را در خصوص ثبت 

نام انجام بدهند.
به گفته اروجی، تمام اطالعات به صورت سیستمی 
در اختیار بانک قرار داده می شود و پرداخت وام پس 

از بررسی و تایید بانک صورت می گیرد.
به گزارش ایســنا، صاحبان مشاغل آسیب دیده از 
کرونا در چهار رسته گردشــگری، فرهنگ وهنر، 
حمل و نقل ریلی و هوایی و ورزش و جوانان جهت 
ثبت نام و بهره مندی از تســهیالت حمایتی کرونا 
می توانند به سامانه کارای وزارت تعاون، کار و رفاه 
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مراجعه کنند.

قیمت نفت برنت روز جمعه تحت تاثیر محدودیت 
عرضه در آمریکا در پی وقــوع توفند آیدا و تماس 
تلفنی میان سران واشنگتن و پکن، به بیش از ۷۳ 
دالر در هر بشکه صعود کرد. به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفت برنت یک دالر و ۴۷ سنت معادل ۲.۳ 
درصد افزایش یافت و در ۷۲ دالر و ۹۲ سنت در هر 
بشکه بسته شد. نفت برنت اواسط معامالت تا مرز 

۷۳ دالر و ۱۵ سنت صعود کرده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
یک دالر و ۵۸ سنت معادل ۲.۳ درصد افزایش، به 

۶۹ دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شــاخص برای کل هفته رشد مالیمی ثبت 
کردند. نفت برنت از ابتدای ســال میالدی جاری 

تاکنون ۴۱ درصد رشد قیمت داشته است.
حدود ســه چهارم از تولید نفت فراساحلی خلیج 
مکزیکو معادل حدود ۱.۴ میلیون بشــکه در روز 

از اواخر اوت متوقف مانده است. این میزان معادل 
تولید نفت نیجریه است که از اعضای اوپک است.

فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز 
گفت: بازار به وضعیت محدودیــت عرضه جهانی 
متمرکز شــده و این امر از قیمتها پشتیبانی کرده 
است. اگرچه چین از ذخایر استراتژیک نفت برداشت 
می کند اما تولید کمتر در خلیج مکزیکو را جبران 
نمی کند. بازارهای نفت و سهام از خبر تماس تلفنی 
میان جو بایدن، رییس جمهور آمریکا و شی جین 
پینگ، همتای چینی وی حمایت شدند. تحلیلگران 
گفتند این تماس امیدها به روابط گرمتر و تجارت 

جهانی بیشتر را برانگیخت.
جفری هالی، تحلیلگر شرکت OANDA اظهار 
کرد: تماس تلفنی بایدن و شــی تاثیر مشابه روی 

بازارها نفت مانند داراییهای دیگر داشت.
شــرکت خدمات نفتی بیکرهیوز روز جمعه اعالم 

کرد شــرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته به 
شمار دکلهای حفاری اضافه کردند که از تولید باالتر 
در هفته های آینده حکایت دارد. شــمار دکلهای 
حفاری نفت و گاز آمریکا شش حلقه افزایش یافت و 
به ۵۰۳ حلقه رسید که باالتر از ۲۴۹ حلقه در مدت 

مشابه سال گذشته است.
هر دو شاخص قیمت نفت روز پنج شنبه پس از این 
که چین اعالم کرد از ذخایر اســتراتژیک خود آزاد 

می کند، بیش از یک درصد سقوط کرده بودند.
بر اســاس گزارش رویتــرز، هفته جــاری بازار به 
گزارشــهای اوپک و آژانس بین المللــی انرژی از 
دورنمای تقاضا برای نفت در ســال ۲۰۲۲ چشم 
خواهد دوخت. دو منبــع آگاه اوپک پالس اظهار 
کردند اوپک احتمــاال در پیش بینی خود از میزان 
تقاضا برای نفت در سال میالدی آینده تجدیدنظر 

کرده و برآوردش را پایین می آورد.

خاموشی در زمستان هم ادامه دارد؟

جزییات واردات خودرو اعالم شد

خیز نفت برای رکوردزنی دوبارهتمدید مهلت پرداخت وام کرونا تا آخر بهمن
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رشد صف نشینی در بازار سهام؛

خروج نقدینگی 
حقیقی از بورس 

۱۰۰ هزار تن کاالی اساسی 
در  بنادر شمال

در حال فاسد شدن است

سرمقاله

حذف رانت 
با  لغو  مجوزهای طالیی

عوامل متعــددی در بهبود 
فضای کســب و کار، رشد 
اقتصــادی و رشــد تولید 
موثر هســتند. بخشــی از 
محدودیت ها در فضای کسب و کار، وجود مجوزها، 
امضاها و گلوگاههای طالیی اســت. به طوری که 
گاهی برخی مجوزهای قانونی دهها میلیارد تومان 
معامله می شــود. این محدودیت ها نه تنها بهره 
وری، رشد و رقابت عادالنه را تحت تاثیر قرار داده 
اند بلکه وجود رانت و ثروت های بادآورده را افزایش 
می دهند. همچنین موجب افزایش ناهنجاری های 
اجتماعی شــده اند. جالب اینجاست که با وجود 
قوانین مختلف در خصوص بهبود فضای کسب و 

کار، درعمل فعالیت...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3
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سردرگمی 
خریداران سکه

سهم تا ۶۰ درصدی هزینه 
مسکن در سبد خانوار

در صورت تصویب در مجلس بسیاری از کسب و کارها برای شروع فعالیت نیاز به مجوز ندارند

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
صفحه3

صفحه3

نگرانی کاربران  ایرانی  
از توقف  فعالیت  شیائومی 

غیرفعال  شدن  گوشی های   شیائومی    واقعیت   دارد؟

با توجه به اینکه برخی دادگاه ها مردها را ملزم به ارائه 
فاکتور خرید سکه می کنند تا سکه تقلبی به عنوان 
مهریه داده نشــود، اتحادیه مربوطه خود را ملزم به 
صدور ارائه فاکتور نمی داند و همین موضوع باعث 
سردرگمی این دسته از افراد شده است.به گزارش 
ایسنا، برای خرید سکه در واحدهای عرضه کننده 
)اعــم از واحدهای صنفی مختص فروش ســکه و 
طالفروشی ها( ارائه فاکتور خرید مرسوم نیست و  
وکیوم )پلمب( ســکه همراه با درج هولوگرام برای 
تضمین اصالت سکه خریداری شده، کفایت می کند؛ 
اما بسیاری از مردم و خریداران سکه از بابت اصل یا 
تقلبی بودن سکه خود نگران هستند.اصل بودن یا 
نبودن ســکه با توجه به باال رفتن قیمت آن، برخی 

خریداران سکه را بیشتر هم...

یک کارشــناس بازار مســکن با بیــان اینکه نرخ 
اجاره نشینی شهری در کل کشــور از ۱۸ درصد در 
سال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد در ســال ۱۳۹۵ رسیده 
اســت گفت: طبق آمار ســال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ 
درصد مردم مستاجر بوده اند و احتماال در حال حاضر 
تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.علیرضا 
ذوالفقاری در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: در برنامه 
ارائه شده وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان »نهضت 
توسعه مسکن و شهرســازی مردم پایه مبتنی بر 
عدالت و پیشرفت« کمتر دیده می شود که به بحث 
اجاره مسکن پرداخته شده باشد، به گونه ای که از ۱۴ 
چالش پیش روی حوزه مسکن که برای آنها اقدامات 
قابل انجام مشخص شده اند، تنها یک مورد به بحث 

اجاره امالک مسکونی پرداخته...

ضرورت افزایش 
آمار روزانه 
واکسیناسیون 
به ۲میلیون نفر

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رئیس جمهوری  مطرح  کرد
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اقتصاد2
ایران وجهان

رشد صف نشینی در بازار سهام؛
خروج نقدینگی از بورس 

در اولین روز کاری هفته برای ســومین روز پیاپی 
نقدینگی حقیقــی از بورس خارج شــد.به گزارش 
اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشــته بورس تهران 
شــاخص کل بورس با صعود 4 هزار و 510 واحدی 
نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و 530 
هزار واحد صعود کرد. شاخص هم وزن نیز با افت 2 
هزار و 753 واحدی در سطح 463 هزار و 345واحدی 
ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابورس 42 واحد 

باال آمد و در سطح 22 هزار و 811 واحد قرار گرفت.

خروج پول حقیقی 
روز شنبه برای ســومین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شــد و 
425 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 
که نسبت به روز چهارشنبه رشد 574 درصدی دارد. 
در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام فوالد )فوالد مبارکه( تعلق داشت که ارزش 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 67 میلیارد تومان 
بود. پس از فوالد، وآیند )بانک آینده( و شپنا )پاالیش 
نفت اصفهان( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص
روز شنبه نمادهای »فملی«، »رمپنا« و »شپدیس« 
بیشــترین تاثیر را در رشد شــاخص کل داشتند. 
همچنین ســه نماد »اخابر«، »فخــوز« و »برکت« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی 
را بر شــاخص داشــتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس سپید صدرنشین است و شستا و برکت 
در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز وهامون، 

مدیریت و دی پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
17 هزار و 349 میلیارد تومان رســید که نســبت 
به روز   چهارشــنبه 20 درصد افزایش یافته اســت. 
ارزش معامالت خرد نیز با رشــد 4 درصدی نسبت 
 بــه روز کاری قبل به رقــم 8 هــزار و 61 میلیارد

 تومان رسید.

10 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
مشاغل خانگی در بانک توسعه 

تعاون پرداخت می شود 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون از برنامه پرداخت 10 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به معرفی شدگان مشاغل 
خانگی در سال جاری خبر داد.حجت اله مهدیان مدیر 
عامل بانک توسعه تعاون در گفتگو با شبکه جهانی 
جام جم صدا و ســیما ضمن تبریک مناسبت هفته 
تعاون اظهار داشت: این بانک به عنوان عامل اجرای 
سیاســت های وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
مشــغول به ارائه خدمات تخصصی و عمومی است 
و پرداخت 10 هزار میلیارد ریال به معرفی شدگان 
مشاغل خانگی از مهمترین برنامه های بانک در سال 
جاری است.وی با اشاره به ظرفیت های مهم بخش 
تعاون در کمک به افزایش تولیــد ناخالص داخلی 
و سطح اشتغال کشــور گفت: مردمی بودن ، فساد 
گریزی و امکان حمایت بخش های مختلف اقتصادی 
در قالب تعاون می تواند به عنوان مشخصه های تعاون 
مطرح باشــد و در صورت توجه و باور بیشتر به این 
بخش، می توان به تحقق سهم 25 درصدی تعاون در 

اقتصاد ملی در آینده ای نزدیک امیدوار بود.

رئیس هیأت مدیره بانک مسکن:
بانک مسکن باید خود را برای 
طرح مسکن میلیونی آماده کند

رئیس هیأت مدیره بانک مســکن گفت: با توجه به تاکید 
رئیس جمهور برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در 
سال، مسوولیت بزرگی بر دوش بانک مسکن و شرکت های 
وابســته قرار دارد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، عیســی کاظم نژاد در آیین افتتاح پروژه 
2800 واحدی آســمان البرز، اظهار داشت: بانک مسکن 
با قدمتی بیش از 80 ســال فعالیت، به عنوان یک بانک 
تخصصی و توسعه ای در بخش مسکن فعالیت می کند.وی 
با بیان اینکه یکی از ماموریت های اصلی بانک مسکن، تامین 
مالی این بخش است، افزود: بدون شک مسکن دغدغه اصلی 
کشورها است. وقتی خانواری مسکن نداشته باشد همیشه 
این دغدغه و اضطراب به آنها غالب است اما وقتی خانواده ای 
صاحب مسکن می شود بخش زیادی از دغدغه های ذهنی 
آنها هم از بین می رود و به آرامش می رسد.رئیس هیأت 
مدیره بانک مسکن، گفت: رسالت بانک مسکن به عنوان 
یک بانک تخصصی تامین مالی واحدهای مسکونی است که 
ویژه اقشار میان درآمدی جامعه ساخته می شود، بنابراین 

این بانک تولید خانه های لوکس را تامین مالی نمی کند.

خبر

بانک ها

با توجه به اینکه برخی دادگاهها 
مردها را ملزم بــه ارائه فاکتور 
خرید ســکه می کنند تا سکه 
تقلبی به عنــوان مهریه داده 
نشود، اتحادیه مربوطه خود را 
ملزم به صدور ارائه فاکتور نمی داند و همین موضوع باعث 
سردرگمی این دسته از افراد شده است.به گزارش ایسنا، 
برای خرید سکه در واحدهای عرضه کننده )اعم از واحدهای 
صنفی مختص فروش سکه و طالفروشی ها( ارائه فاکتور 
خرید مرسوم نیست و  وکیوم )پلمب( سکه همراه با درج 
هولوگرام برای تضمین اصالت سکه خریداری شده، کفایت 
می کند؛ اما بسیاری از مردم و خریداران سکه از بابت اصل 
یا تقلبی بودن سکه خود نگران هستند.اصل بودن یا نبودن 
سکه با توجه به باال رفتن قیمت آن، برخی خریداران سکه را 
بیشتر هم نگران کرده است. به طور مثال آقایانی که ماهانه 
برای پرداخت مهریه، مجبور به تهیه سکه و ارائه آن )از طریق 
اجرای احکام دادگستری( هســتند. در این موارد باتوجه 
به اینکه دادگاه، مرد را موظف به ارائه رســید تحویل سکه 
می کند و در صورتی که سکه تقلبی باشد، فرد بایستی سکه 
را پس گرفته و اصل آن را تحویل دهد، بسیاری از آقایان به 
سبب هزینه ای که در خرید سکه متحمل می شوند، نگران 
تقلبی بودن ســکه خریداری شده هســتند.اخیرا نیز در 
موردی مشابه، فردی سکه ای را به قیمت 12 میلیون و 500 
هزار تومان از طالفروشی خریداری کرده و سپس در اجرای 
احکام دادگســتری، ضمن ارائه کپی پشت و روی پلمب 
سکه ارائه شده، ملزم به ارائه تعهدنامه ای با امضا و اثرانگشت 
می شود تا چنانچه سکه اصل نباشد، سکه دیگری را ارائه 
دهد. ولی وقتی این فرد، مجددا به طالفروشــی مراجعه و 
برای سکه خریداری شده، تقاضای فاکتور خرید می کند، 
صاحب طالفروشی با بیان اینکه "سکه وکیوم است" از ارایه 

فاکتور آن خودداری کرده است. وی در پاسخ به خریدار که 
پرسیده باتوجه به تعهدی که دادگاه گرفته، چنانچه  سکه  
تقلبی باشد، چه باید کرد؟ گفته "به ما ارتباطی ندارد؛ سکه 
فاکتور فروش ندارد".این موضوعی است که بارها از سوی 
اتحادیه های طال و جواهر تهران و سایر استان ها هشدار داده 
شده است که مشــتریان تا حد امکان سکه را از واحدهای 
فروش سکه خریداری کنند، به وکیوم و نشان هولوگرام درج 
شده روی آن و همچنین به پروانه کسب واحد عرضه کننده 
سکه دقت کنند و اینکه اگر سکه را از واحدهای طالفروشی 
)عرضه کننده مصنوعات طال( خریداری می کنند، آن واحد 
حتما مجاز به فروش سکه هم باشد.این فرد در مراجعه به 
اتحادیه طال و جواهر استان خود )همدان( موضوع را عنوان 
و درخواست رسیدگی کرده که در نهایت اتحادیه نیز به وی 
اعالم کرده با توجه به اینکه سکه در قالب مصنوعات طال 
نیست و همچنین به سبب اینکه سکه ها از بانک مرکزی 
تهیه می شود و بانک مرکزی هم فاکتوری برای فروش سکه 
نمی دهد، واحدها هم از ارائه فاکتور برای ســکه معذورند. 

براین اساس در مواردی که ســکه از واحدهای غیرمجاز و 
به ویژه از واحدهای فروش اینترنتی تهیه می شود، احتمال 
کالهبرداری  و تقلبی بودن آن باال می رود. در نهایت باتوجه 
به اینکه پیگیری های این فرد به جایی نرسید، به معاونت 
پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مراجعه کرده و اقدام 
به ارائه نامه ای با طرح موضوع کرده و از این سازمان پاسخ 
شنیده که قرار است نامه ای از سوی این معاونت به اتحادیه 
طال و جواهر ارســال و درخواست شود که از این پس برای 
خرید سکه هم فاکتور صادر شود.البته به گفته وی تاکنون 
خبری نشده و مشخص نیســت که اتحادیه با الزام صدور 

فاکتور بابت خرید سکه موافقت خواهد کرد یا خیر.

اتحادیه: فاکتور نمی دهیم
در پیگیری این موضوع از اتحادیه طــال و جواهر تهران، 
ابراهیم محمدولی- رئیس اتحادیه  صنف فروشندگان و 
سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، به ایسنا گفت: 
با وجود هشدارهای متعدد اتحادیه طال و جواهر و فعاالن 

این بازار، همچنان شاهد خرید و فروش آنالین طال و به ویژه 
سکه به صورت اینترنتی یا از دست فروشان و دالالن هستیم 
که بی شک تنها متضرر این اقدام، مشتریان هستند؛ چراکه 
قابل پیگیری و رسیدگی از سوی اتحادیه نیست.وی افزود: 
با شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای صنفی طی 
ماه های اخیر، فرصت مناسبی برای جوالن سودجویان در 
این شرایط فراهم شد که از جمله این موارد، فروش آنالین 
سکه یا فروش سکه توسط واحدهایی است که پروانه فروش 
ندارند. باتوجه به اینکه سکه و طال گران بها هستند، ضروری 
اســت که مردم دقت بیشتری داشــته و خرید خود را از 
فروشندگان دارای مجوز و پروانه کسب کاالی مربوطه انجام 
دهند؛ طال را از سکه فروشان خرید نکنند و برعکس برای 
خرید سکه، از طال فروشان خرید نکنند و مراقب باشند که 
سکه حتما دارای هولوگرام اتحادیه باشد.رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران تصریح کرد: تاکنون برای 2900 واحد طال 
فروشی در شهر تهران پروانه کار صادر شده و 1500 پرونده 
نیز در مرحله رسیدگی قرار دارد، اما تاکنون هیچ مجوزی 
برای معامالت طال در فضای مجازی از طرف این اتحادیه 
صادر نشده است. همچنین از سوی این اتحادیه حدود 50 
نفر به عنوان بازرس با کارت شناسایی معتبر در سطح تهران 
مستقر هستند و از مردم هم درخواست می کنیم در صورت 
تهیه سکه و نداشتن هولوگرام و مشاهده هر گونه تخلف، 
به اتحادیه های استان ها مراجعه کنند.محمدکشتی- نایب 
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، نیز با بیان اینکه سکه 
وجه رایج به حســاب می آید و الزامی به ارائه فاکتور برای 
فروش نیست، گفت: از همین روی است که همیشه تاکید 
داریم که مردم معامالت خود را در واحدهای رسمی و دارای 
جواز کسب انجام دهند و مراقب باشــند که سکه دارای 
وکیوم و هولوگرام اتحادیه طال و جواهر تهران باشد. ضمن 
اینکه نام، شماره پروانه و نشانی واحدهای مجاز فروش سکه 
که از سوی اتحادیه مجاز به فروش هستند، قابل تشخیص 

و پیگیری است.

اصرار فروشندگان برای ارائه ندادن فاکتور ادامه دارد

سردرگمی خریداران سکه 

رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد؛
ضرورت افزایــش آمار روزانه 

واکسیناسیون به ۲میلیون نفر
رییس جمهور روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با بیان اینکه به لطف خدا گام های تحولی خوبی 
در حوزه مقابله با بیماری برداشته شده است، گفت: 
اولین گام تحولی در حوزه ساخت واکسن برداشته 
شــده و عالوه بر ارائه مجوز به واکسن فخرا، خطوط 
تولید واکسن های برکت و رازی نیز ارتقا و توسعه یافته 
است.رییس جمهور با اشاره به اینکه درصدور مجوز 
توزیع و استفاده از واکسن های ساخت داخل تسریع 
شــده اما به هیچ وجه دقت تحت تاثیر سرعت قرار 
نگرفته است، افزود: در مجموع تولید واکسن داخلی 
پیشرفت بسیار خوبی داشــته و این روند تا رسیدن 
روند ساخت واکسن به حد کفایت نیاز داخلی، تداوم 
خواهد داشت.رییسی همچنین نزدیک شدن آمار 
واردات واکسن به مرز 50 میلیون دوز را گام تحولی 
و مثبت دیگر در عرصه مقابلــه با کرونا عنوان کرد و 
اظهار داشت: افزایش آمار واردات و همزمان افزایش 
آمار واکسیناسیون روزانه تا حدود زیادی باعث ایجاد 
آرامش و رفع نگرانی های مردم شــده و امیدواریم 
واکسیناســیون روزانه به زودی آمار 2 میلیون نفر 
در روز را پشت سر بگذارد.رییس جمهور همچنین 
از اجرای موفق طرح به روز شــده غربالگری )شهید 
سلیمانی( قدردانی و تصریح کرد: مجموع این گام ها و 
اقدامات تحولی زمینه ساز بازگشایی مدارس و مراکز 
علمی و همچنین گشایش و رونق در کسب و کارها 
خواهد بود. به طور طبیعی تداوم عقب ماندگی های 
آموزشــی و محدودیت های موجود برای کســب و 
کارها باعث نگرانی مردم هســتند و امیدواریم لوازم 
ضروری این بازگشایی ها که اصلی ترین آنها رسیدن 
واکسیناســیون به حد نصاب است، هر چه سریع تر 
فراهم شود.رییسی تاکید کرد: البته تحت هر شرایطی 
و حتی پس از به حدنصاب رسیدن آمار افراد واکسینه 
شــده، الزام همگانی بــه رعایت اصول بهداشــتی 
موثرترین اقدام در کنار واکسیناسیون برای صیانت 
از مردم در برابر ویروس کووید 19 است. همه مردم 
باید دولت را در اجرای دقیق و کامل شیوه نامه های 
بهداشــتی یاری کنند. قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا هم بایــد در دوره جدید، تمام تالش 
خود را برای اجرای حداکثری پروتکل ها به کار بگیرد 
و دبیرخانه ستاد نیز فعال تر از گذشته به رصد تحوالت 
و ارائــه گزارش های دقیــق بپردازد.رییس جمهور 
خاطرنشان کرد: بهتر اســت گزارش های ارائه شده 
به ستاد از سوی بخش های مختلف درباره کاهش یا 
افزایش ابتال یا موارد فوتی، همراه دالیل چرایی این 
افزایش و کاهش مطرح شوند.رییسی در بخش دیگری 
از سخنانش گفت: به منظور مدیریت افکارعمومی در 
مواجهه با شیوع کرونا و رفع نگرانی های بی مورد، بهتر 
است با نظارت وزارت بهداشت نشست های علمی و 
کارشناسی در صدا و سیما برگزار شود و دیدگاه ها و 
نظرات مختلف در این جلسات ارائه شده و به بحث و 
بررسی دقیق گذاشته شوند.رییس جمهور همچنین 
با اشاره نزدیک شــدن به اربعین حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع( اظهار داشت: مذاکرات با طرف عراقی 
درحال انجام است تا با اولویت صیانت از جان عاشقان 
و زائران خاندان عصمت و طهارت، این مراســم به 

بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وزیر صمت مطرح کرد:
تا سال 1۴0۴ صادرات غیرنفتی 

۲ برابر می شود
وزیر صنعــت، معدن و تجارت در برنامه های ســفر 
دولت به اســتان خراسان جنوبی با اشــاره به اینکه 
حوزه صــادرات از اهداف مهم وزارت صمت اســت 
گفت: تا سال 1404 باید صادرات غیر نفتی ایران را 
دو برابر کنیم.سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه تا 
پایان امسال برای تمامی شهرستان های کشور یک 
برنامه تخصصی در بخــش صنعت، معدن و تجارت 
همان شهرستان از جمله استان خراسان جنوبی تهیه 
خواهیم کرد که در این برنامه فرصت ها، مشــکالت 
و رویدادها کامال مشــخص می شــود، خاطرنشان 
کرد: در این برنامه که افق اجرایی آن تا ســه ســال 
آینده خواهد بود به نوعی نقشه راه و برنامه عملیاتی 
مشخص می شــود.وزیر صمت گفت: تمرکز بر این 
است که هر شهرستان چه کاستی هایی در فرصت ها و  
زیرساخت ها  دارد و چه مشوق هایی باید داشته باشیم 
تا سرمایه گذاران را در بخش های صنعتی، معدنی و 
تجاری مناسب هدایت نموده و یک توسعه متوازن 
در کشور را شاهد باشیم.فاطمی امین با اشاره به اینکه 
یکی از پروژه های ویژه در بحث صادرات و حمایت از 
آن، بازارسازی و مذاکرات سیاسی است که به توسعه 
بازار داخلی کمک می نمایــد، تأکید کرد: صادرات 
یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه 
قرار بگیرد و تا سال 1404 صادرات غیرنفتی را باید 
2 برابر کنیم و در این زمینه کشورهای همسایه مانند 

پاکستان، افغانستان اولویت اول را دارد.
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یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نرخ اجاره نشینی 
شهری در کل کشــور از 18 درصد در سال 1365 به 38 
درصد در سال 1395 رسیده است گفت: طبق آمار سال 
1398 در تهران 42 درصد مردم مستاجر بوده اند و احتماال 
در حال حاضر تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.
علیرضا ذوالفقاری در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: در برنامه 
ارائه شده وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان »نهضت توسعه 
مسکن و شهرسازی مردم پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت« 
کمتر دیده می شود که به بحث اجاره مسکن پرداخته شده 
باشد، به گونه ای که از 14 چالش پیش روی حوزه مسکن 
که برای آنها اقدامات قابل انجام مشــخص شده اند، تنها 
یک مورد به بحث اجاره امالک مسکونی پرداخته است.
وی افزود:  سوال این است که آیا این تمرکز باال بر ساخت 
و عرضه مسکن تمامی نیاز خانوارها در این حوزه را برطرف 
می کند؟ آیا الزم نبود بیش از این به بحث اجاره نشینی و 
این بازار پر تالطم توجه شود؟ سیاست های دولت در این 
بازار چه تاثیری در وضع معیشت مردم خواهد گذاشت؟این 
کارشناس بازار مسکن بیان کرد: همانطور که در برنامه ارائه 
شده توسط وزیر راه و شهرسازی و در گزارشات مرکز ملی 
آمار ایران مشخص شده، میزان اجاره نشینی در شهرهای 
بزرگ به شدت در حال افزایش است، به گونه ای که سهم 
مستاجران شهری طی سال های 1365 تا 1395 از 18 
درصد به 38 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی 
است که طبق گزارش مرکز ملی آمار در سال 1398 در 
کالن شهر تهران شــاهد نرخ 42 درصدی اجاره نشینی 
بوده ایم. پیش بینی می شود با توجه به افزایش چشم گیر 
قیمت امالک از سال 1398 تا کنون،   نرخ اجاره نشینی 
همچنان به روند صعودی خود حتی با شیب بیشتر ادامه 
داده باشد. به گونه ای که شاید بتوان گفت در حال حاضر 
شهرنشینان، به خصوص در کالن شهر تهران، بیشتر اجاره 

نشین هستند تا مالک.
ذوالفقاری با بیان اینکه افزایش چشم گیر نرخ های اجاره بها 
شرایط را روز به روز برای مستاجران سخت تر کرده است 
گفت: طبق گزارشــات مرکز ملی آمار در سال های اخیر 
سهم هزینه مسکن از کل هزینه های خانوار رو به افزایش 

بوده است، به گونه ای که در ســال های 1395 و 1396 
سهم مســکن از هزینه خانوار 44 درصد اعالم شده، در 
سال 1397به 46.8 درصد رسیده و در سال 1398 برابر با 
49.9 درصد بوده است. طبق بررسی های صورت گرفته و 
تحلیل داده های بدست آمده از سامانه های ملکی تخمین 
زده می شود که این عدد در سال های 1399 و 1400 نیز 
افزایش چشم گیری داشته به گونه ای که در حال حاضر 
احتماال بین 55 تا 60 درصد از هزینه خانوار خرج هزینه 
مسکن می شود.وی تاکید کرد: افزایش سرسام آور هزینه 
مسکن )اجاره بها( نسبت به درآمدهای خانوار باعث شده 
بحث اجاره بها تبدیل به یکــی از اصلی ترین دغدغه های 
خانواده های شهری، بخصوص در کالن شهر تهران تبدیل 

شود و نیاز به توجه به این بخش بیش از پیش شود.

بنگاههای اجاره داری حرفه ای تشکیل شود
این کارشــناس بازار مســکن، اجاره داری حرفه ای را از 
جمله برنامه های کنترل این بازار دانست و گفت: دولت به 
حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های اجاره داری حرفه ای با 
استفاده از مشوق های مالیاتی تخفیف عوارض و واگذاری 
اراضی دولتی به صورت اجاره بلند مدت بپردازد. هرچند 
این طرح می تواند در بلند مدت به کاهش قیمت اجاره بها 
کمک کند، اما نیازمند زیرســاخت های قوی است و به 
نظر نمی رسد در کوتاه مدت بتواند تاثیر چندانی در سهم 
مسکن از هزینه ها خانوار داشته باشد.ذوالفقاری گفت: از 
دیگر نکاتی که در طرح ارائه شده بر آن تاکید شده است، 
اخذ مالیات از خانه های خالی است که از دولت دوازدهم 
کلید خورد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت. هر چند 
انتقاداتی به این طرح وارد اســت و نحوه پیاده سازی آن 
خیلی مشخص نیست، اما ممکن است تاثیرات هیجانی 
در بازار اجاره مسکن داشته باشــد و حداقل برای زمانی 
محدود باعث کاهش نرخ اجاره شود. منتقدان این طرح 
نیز معتقدند تبعات آن در بازار مسکن مبهم است و ممکن 
است باعث شــود مالکان فشار بیشــتری به مستاجران 

بیاورند تا بخشی از ضرر خود از این طرح را جبران نمایند.
وی با اشــاره به موضوع افزایش دوره زمانی قراردادهای 
اجاره مسکن از یک سال به سه تا پنج سال که توسط وزیر 
راه و شهرسازی مطرح شده افزود: پیش تر نیز شاهد این 
نوع طرح های دستوری در بازار اجاره بوده ایم به گونه ای 
که برای مثال طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا سقف 
افزایش اجاره بها در سال 1399 برابر با 25 درصد در نظر 
گرفته شد. اما آنچه در بازار مشاهده شد این بود که مالکان 
به طرق مختلف از این گونه قوانین ســرپیچی می کنند. 
می توان حدس زد این طرح نیز با توجــه به اینکه فقط 
در قراردادهای جدید قابل اعمال اســت در نهایت کمک 

چندانی به مستاجران نکند.

سیاست های بازار آزاد در کوتاه مدت جواب 
نمی دهد

به گفته ذوالفقاری، سیاســت های بــازار آزاد نیز که برخی 
اقتصاددان ها بر آن تاکید زیادی می کنند، هر چند در بلندمدت 
باعث توازن در بازار و برقراری قانون عرضه و تقاضا می شود، اما 
در کوتاه مدت دردی از مستاجران در جامعه دوا نمی کند. چه 
بسا باعث افزایش چشم گیر قیمت ها شود و اوضاع از آنچه اکنون 
هست نیز برای اجاره نشینان، که غالبا قشر کمتر برخوردار 
جامعه هستند نیز سخت تر شود. بنابراین پیشنهاد می شود 
دولت در این امر دخالت کند و با سیاست گذاری های درست 

این بازار پر تالطم را کمی مدیریت نماید.

در آمریکا هم برای اجاره بها سقف تعیین می کنند
این کارشــناس گفت: دولت های مختلف برای تنظیم 
بازار اجاره در کالن شهرها از طرح هایی موسوم به "کنترل 
اجاره بها" استفاده کرده اند. در این طرح ها دولت با اعمال 
محدودیت هایی برای سقف میزان اجاره خانه ها و تعیین 
سقف افزایش اجاره بها برای خانه های تمدیدی، شرایطی 
برای افراد کمتر برخوردار جامعه فراهم می کند که بتوانند از 
پس هزینه های مسکن در کالن شهرها بربیایند. مدیرعامل 

سامانه کیلید افزود: حتی دولت آمریکا که مدافع سرسخت 
بازار آزاد است، در بحث اجاره در شهرهای بزرگ همچون 
نیویورک، نیوجرسی، کالیفرنیا، مریلند و واشنگتن، به علت 
شکست بازار آزاد اقدام به ورود و کنترل بازار اجاره بها کرده 
است.وی اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ اجاره نشینی و 
سهم باالی اجاره بها در هزینه های خانوار دولت باید برای 
حمایت از مستاجران در کوتاه مدت، به طور جدی اقدام 
به کنترل بازار اجاره امالک مســکونی کند. این کنترل 
هم شامل قراردادهای بلندمدت، هم مالیات بر خانه های 
خالی و هم تعیین »اجاره بهای عادالنه« امالک  می شود. 
همچنین این کنترل ها باید تا زمانی که سیاست های سمت 

عرضه و ساخت مسکن به نتیجه برسند ادامه پیدا کند.

استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین اجاره بها
ذوالفقاری راهکارهایی همچون استفاده از هوش مصنوعی 
و تحلیل داده ها را در تعیین اجاره بهــای عادالنه، موثر 
دانســت و گفت: این امکان برای دولت ها به وجود آمده 
که بتوانند بدون نیاز به کارشناسان زیاد به صورت کامال 
خودکار تخمین نسبتا دقیقی از قیمت امالک مسکونی 
)به خصوص در سطح کالن شهرهایی همچون تهران( و 
همچنین قیمت اجاره بهای آنها داشته باشند. وزارت راه 
و شهرسازی دولت ســیزدهم نیز می تواند با به کارگیری 
بخش خصوصی، اقداماتی در جهــت تعیین اجاره بهای 
عادالنه امالک مسکونی انجام دهد. به گونه ای که به طور 
واضح برای تمامی افراد جامعه مشخص باشد اجاره بهای 
عادالنه هر ملک، با توجه به شرایط موجود در بازار، در چه 
بازه قیمتی است.این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: 
از طرف دیگر دولت باید مشاوران امالک را ملزم به ثبت 
تمامی قرار دادهای امالک در سامانه ثبت اسناد و گرفتن 
کد رهگیری برای آنها کند و از طرفی دیگر اقدامات جّدی 
در جهت اجرایی شدن قانون مالیات خانه های خالی انجام 
دهد. سپس از خانه هایی که مبلغ قرارداد اجاره آنها بیش از 
مبلغ اجاره عادالنه اشان ثبت شده است، به صورت پله ای 
اخذ مالیات کند تا مشوقی باشد که مالکان با قیمتی عادالنه 

اقدام به اجاره ملکشان کنند.

جمال ارونقی گفت: در بنادر شمال کشور بیش از 100 
هزار تن کاال گزارش شده که بیش از 8 ماه است دپو شده 
و تشریفات و پیگیری ها درباره آن ها همچنان ادامه دارد.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در گفت و گو 
با اشــگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به میزان کاال های 
اساسی دپو شده در گمرکات کشور اظهار کرد: در حال 
حاضر بیش از 6 میلیون تن کاالی اساسی در 25 گروه 
کاالیی در بنادر و گمرکات کشور داریم که بیش از 90 
درصد این کاال ها در 6 گروه کاالیــی گندم، ذرت، جو، 
کنجاله ســویا، روغن و دانه های روغنی هستند که ارز 
ترجیحی دولت را دریافت می کننــد و در بنادر مهمی، 

چون بندر امام خمینی )ره( دپو شده اند.

از ابتدای سال، بیش از ۱۰ میلیون تن کاالی 
اساسی ترخیص شده است

او ادامه داد: از ابتدای سال بیش از 10.1 میلیون تن کاالی 
اساسی را ترخیص کردیم. با توجه به اینکه برای ترخیص 
این کاال های اساســی به کد رهگیری بانک نیاز بود، در 
یک مقطع مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در خصوص 
ترخیــص 90 درصدی به مراجع ذیربــط تا حدودی با 

تاخیر انجام شــد. از تاریخ 1 خرداد ماه مصوبه ای مبنی 
بر ترخیص درصدی این اقالم را از گمرکات داشــتیم 
و روند، روند کندی بود.او تاکید کرد: بار ها در رســانه ها 
اعالم شد که بیش از 7.5 میلیون تن کاالی اساسی در 
بنادر و گمرکات کشور دپو شــده و باید تعیین تکلیف 
شوند. منتهی از مرداد ماه و با تشکیل جلسات کارشناسی 
میان دستگاه های مختلف تصمیماتی اتخاذ شد و اکنون 
وضعیت بسیار بهتر و روان تر از گذشــته است.ارونقی 
تصریح کرد: اگر بنادر کشور را درنظر بگیرید، در یک روز 
بیش از 100 هزار تن کاالی اساســی از بنادر خارج و به 
مقاصدی که در کشور در نظر گرفته شده، ارسال می شوند. 
بعد از اینکه تشریفات ترخیص در حداقل زمان ممکن 
انجام می شود، مجوز های قانونی اخذ می شود و نسبت به 
خروج این کاال ها از بنادر و گمرکات کشور اقدام می شود. 
ترخیص 100 هزار تن کاالی اساسی در روز، یک رکورد 

محسوب می شود.

خروجی کاالها از یک بندر در طول یک روز، 
3 برابر شده است

معاون فنی گمرک ادامه داد: بیشترین کاال های اساسی 

در بندر امام خمینی است؛ 30 فروند کشتی در نوبت 
تخلیه هســتند و بیش از 10 فروند کشتی در همان 
بندر در حال تخلیه کاال های اساســی هستند. روند 
ترخیص در حال حاضر نســبت به قبل بسیار تغییر 
کرده به طوری که 60 هزار تــن کاال فقط از یک بندر 
خروجی داریــم. در صورتی که قبال اگــر میانگین را 
در نظر می گرفتید، به 20 هزار تن در روز می رســید. 
این نشــان می دهد که در خصوص کاال های اساسی 
 موجود در بنادر و گمرکات کشور در حال حاضر خوب

 عمل می شود.

روند ترخیص کاالهای اساسی، تسهیل تر 
می شود

او اشاره کرد: رئیس جمهور نیز در خصوص کاال های 
اساســی دســتور اکید صادر کردند که وزارت جهاد 
کشاورزی نسبت به احصاء تمامی کاال هایی که به نحوی 
تامین ارز اتفاق نیفتاده و منجر به رسوب آن ها شده، 
اقدام شود. لیست این اقالم را در اختیار بانک مرکزی 
قرار گیرد و بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین 
ارز این کاال ها اقدام کند تا با همــان ارز 4200 تومان 

تامین ارز شوند.ارونقی تصریح کرد: در نتیجه براساس 
دستوری که از سوی رئیس جمهور صادر شده و معاون 
اول نیز این مشکل را پیگیری کردند، به نظر می رسد که 
با همکاری میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی 

و گمرک روند ترخیص از وضعیت فعلی نیز بهتر شود.
او در پاســخ به میزان کاال های فاســد شدنی موجود 
در گمرک بیان کرد: اکنون در گمــرک کاال هایی را 
داریم که 14 ماه اســت در گمرک مانده اند و مراجع 
ذی صالحــی همچــون وزارت جهــاد کشــاورزی 
 باید در خصوص اینکه فاســد شــده اند یا خیر پاسخ

 دهند.

۱۰۰ هزار تن کاالی اساسی در شمال کشور 
در حال فاسد شدن است

او در پایان تاکید کرد: هر کاالیی که در این شرایط دمایی 
خصوصا در بندر امام خمینی )ره( دپو شود، عمال در 
آستانه فساد قرار می گیرد. در بنادر شمال کشور بیش 
از 100 هزار تن کاال گزارش شده که بیش از 8 ماه است 
دپو شده و تشریفات و پیگیری ها درباره آن ها همچنان 

ادامه دارد.

سهم تا ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار

۱۰۰ هزار تن کاالی اساسی دربنادر  شمال در حال فاسد شدن است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۱۰ هزار تومان ارزان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )شنبه، ۲۰ شهریورماه( در بازار تهران با کاهش ۱۱۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.
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حذف رانت با لغو مجوزهای طالیی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

عوامل متعددی در بهبود فضای کسب و کار، رشد اقتصادی و رشد تولید موثر هستند. بخشی از محدودیت ها در فضای کسب و کار، وجود مجوزها، امضاها و گلوگاههای طالیی است. به طوری که گاهی برخی مجوزهای قانونی دهها 
میلیارد تومان معامله می شود. این محدودیت ها نه تنها بهره وری، رشد و رقابت عادالنه را تحت تاثیر قرار داده اند بلکه وجود رانت و ثروت های بادآورده را افزایش می دهند. همچنین موجب افزایش ناهنجاری های اجتماعی شده اند. 
جالب اینجاست که با وجود قوانین مختلف در خصوص بهبود فضای کسب و کار، درعمل فعالیت ها پرریسک تر و محدودتر شده اند. چراکه در قوانین، موضوع تدوین آیین نامه ها بر عهده خود سازمان ها یا وزارتخانه ها گذاشته می شود. 

این آیین نامه ها موجب تشدید امضاهای طالیی، ایجاد گلوگاه و اخذ مجوزها می شوند. 
البته وجود سهمیه و ارز ترجیحی از یک سو و وام های با بهره کم، خود نیاز به فیلتری به نام مجوز را بیشتر می کند. چراکه وجود سهمیه یا مشوق های خاص و همچنین تسهیالت کم بهره موجب ایجاد کسب و کارهای صوری یا پوششی 
در جهت استفاده از این امتیازها می شود. در تایید این نقیصه باید اشاره داشت با وجود تسهیالت جاری و غیرجاری 3 هزار هزار میلیاردی، بخش تولید در چند سال اخیر رشد منفی داشته است. این نشان می دهد که بخش مهمی از 

تسهیالت منحرف شده است. افرادی با تاسیس شرکت ها و واحدهای پوششی تولیدی، موفق به اخذ امتیاز و نهایتا اخذ تسهیالت شده اند.
اما منابع را در مسیر دیگری هزینه کرده اند. مثال مشهود دیگر ارز 4200 تومانی است. این ارز موجب ایجاد رانت های بسیار وحشتناکی شد. سهمیه بندی در مقاطعی با ایجاد قیمت گذاری دستوری در حوزه پتروشیمی و... موجب 
ایجاد فاصله قیمتی و جذابیت برای اخذ سهمیه و سهمیه فروشی شد. در مواردی به خاطر سهمیه به شیوه های غیرقابل باوری، میزان تولید در بخش هایی در فاصله دو ماهه دو برابر شد. این بدان معناست که پروانه های تولید با فساد 

صادر شده اند و بر روی کاغذ، ظرفیت تولید در مدت کوتاه چند ماهه دو برابر شدند. در حالیکه در واقعیت برای تحقق واقعی این ظرفیت ها، ده سال زمان الزم است.
به نظر می رسد ابتدا باید قیمت گذاری دستوری، تصمیمات رانت زا و تسهیالت کم بهره مدیریت شوند و سپس نسبت به حذف مجوزها اقدام شود. البته بایستی با ایجاد بانکهای اطالعاتی متعدد و قابل دسترس، میزان ظرفیت های 
موجود و واحدهای فعال از یک سو و بازارهای موجود در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر برای فعاالن اقتصادی فراهم شود. برای تحقق این امر، در صورت نیاز به حمایت از یک صنعت یا بخش های دیگر چه در زمینه مواد اولیه، چه 

در زمینه تسهیالت و سایر مشوق ها، بایستی میزان تولید و صادرات مالک قرار گیرد. 
به عنوان مثال مبنای تسهیالت در ابتدا به نرخ غیر یارانه ای و آزاد برای هر تولیدکننده ای لحاظ شود. همچنین در صورت تولید و صادرات با توجه به تاییدیه گمرک یا وزارت صمت، مبنی بر تولید و عرضه در بازار داخلی و خارجی، بخشی 

از سود تسهیالت برای چنین تولیدکنندگانی حذف شود. اگر نرخ متعارف تسهیالت برای بخش های بازرگانی و آزاد، 25 درصد است این نرخ برای تمام فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی یکسان باشد.
اما اگر یک واحد تولیدی واقعا منابع را در راستای تولید هزینه کرد و تولید و صادرات داشت، می تواند با 10 درصد کاهش در سود تسهیالت مواجه شود. اینکه از ابتدا تسهیالت بدون نظارت و با فساد در خدمت فعاالن اقتصادی قرار گیرد، 
آسیب زا خواهد بود. به طور معمول دالالن، سوداگران و رانت خواران تحت پوشش تولیدکننده و کارآفرین منابع را همچون گذشته خواهند بلعید و بخش واقعی تولید از تسهیالت بی بهره خواهد ماند. به نظر می رسد موضوع حذف و 

یا کاهش مجوزها حتما باید در دستور باشد اما مکانیزم و رویکردها کامال پخته و کارشناسی شده انجام شود.  

نماینــدگان بــا در اولویت 
قرار گرفتن طرح تســهیل 
صدور برخی مجوزها برای 
کســب وکار در دســتور 
کار هفتــه آینــده مجلس 
موافقت کردنــد. در صورت تصویب طرح تســهیل 
صدورمجوزهای کســب و کار در مجلس، بسیاری 
از کسب و کارهای خرد برای شــروع فعالیت نیاز به 

دریافت مجوز نخواهند داشت.
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: عوامل 
متعددی در بهبود فضای کسب و کار، رشد اقتصادی 
و رشد تولید موثر هستند. بخشی از محدودیت ها در 
فضای کسب و کار، وجود مجوزها، امضاها و گلوگاههای 
طالیی اســت. به طوری که گاهی برخی مجوزهای 
قانونی دهها میلیــارد تومان معامله می شــود. این 
محدودیت ها نه تنها بهره وری، رشد و رقابت عادالنه 
را تحت تاثیر قرار داده اند بلکه وجود رانت و ثروت های 
بادآورده را افزایش می دهند. همچنین موجب افزایش 
ناهنجاری های اجتماعی شده اند. جالب اینجاست که 
با وجود قوانین مختلف در خصوص بهبود فضای کسب 
و کار، درعمل فعالیت ها پرریسک تر و محدودتر شده 
اند. چراکه در قوانین، موضوع تدوین آیین نامه ها بر 

عهده خود سازمان ها یا وزارتخانه ها گذاشته می شود. 
این آیین نامه ها موجب تشدید امضاهای طالیی، ایجاد 

گلوگاه و اخذ مجوزها می شوند. 
حســین محمودی اصل اضافه کرد: به نظر می رسد 
ابتدا باید قیمت گذاری دســتوری، تصمیمات رانت 
زا و تسهیالت کم بهره مدیریت شوند و سپس نسبت 
به حذف مجوزها اقدام شــود. البته بایستی با ایجاد 
بانکهای اطالعاتــی متعدد و قابل دســترس، میزان 
ظرفیت های موجود و واحدهای فعال از یک ســو و 
بازارهای موجود در داخل و خارج از کشــور از سوی 
دیگر برای فعاالن اقتصادی فراهم شــود. برای تحقق 
این امــر، در صورت نیاز به حمایــت از یک صنعت یا 
بخش های دیگر چه در زمینه مواد اولیه، چه در زمینه 
تسهیالت و سایر مشوق ها، بایســتی میزان تولید و 

صادرات مالک قرار گیرد. 
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: در صورت تصویب طرح تسهیل صدورمجوزهای 
کسب و کار در مجلس، بســیاری از کسب و کارهای 
خرد برای شروع فعالیت نیاز به دریافت مجوز نخواهند 
داشت. مهدی طغیانی در خصوص طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار که در آســتانه ورود به صحن 
علنی مجلس است، گفت: بر اساس این طرح مجوزها 
به دو دسته تأیید محور و ثبت محور تقسیم می شوند 
و تنها مجوزهایی که ممکن اســت مشکالت زیست 
محیطی و امنیتی به وجود بیاورنــد به تأیید نیازمند 

هستند. وی خاطر نشان کرد: مجوزهایی که مالحظات 
زیست محیطی و امنیتی به همراه نداشته باشد صرفاً 
به ثبت نیاز دارند یعنی فعال اقتصادی می تواند تنها 
با ثبت اطالعات خود در ســامانه مربوطــه، فعالیت 

اقتصادی خود را آغاز کند.
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در خصوص 
مزایای طرح تسهیل صدور کسب و کارها برای کسب 
و کارهای خرد عنوان کرد: مبتنی بر این طرح، کسب 
و کارهایی که نیاز به مجوز ثبت محور دارند به محض 
ثبت در سامانه می توانند کار خود را آغاز کنند و اصاًل 
الزم نیست که معطل مجوز شوند. طغیانی در خصوص 
مرجع تشخیص مجوزهای ثبت محور و تأیید محور 
خاطر نشــان کرد: مجوزهای تأیید محــور را هیأت 
مقررات زدایی تعیین می کند و هر کســی نمی تواند 
اعالم کند که فــالن مجوز تأیید محور اســت، بلکه 
هیأت مقررات زدایی باید این نکته را تأیید کند. وی 
گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم 
به رفع موانع پیش روی اخذ مجوز کمک می کند و هم 
رقابت را در بازارهای مختلف افزایش می دهد که این 
موضوع رانت را حذف کرده و موجب می شود تا فعاالن 
اقتصادی که شایســتگی و توانمندی الزم را دارند در 

این بازارها باقی بمانند.
همچنین نمایندگان در نشســت علنی مجلس با در 
اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها 
برای کسب و کار در دستورکار صحن علنی مجلس با 

15۷ رای موافق، 22 رای مخالــف و ۶ رای ممتنع از 
مجموع 202 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براین اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای 
کســب وکارها هفته آینده در دستورکار صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی قرار خواهد گرفت. »محسن 
زنگنه« سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید 
و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در تشریح اهمیت 
تصویب اولویت بررسی طرح تســهیل صدور برخی 
مجوزها برای کســب وکار، گفت: یکی از موانع جدی 
در جهت رونق تولید در کشور موضوع صدور مجوزها 
است و رتبه ایران از حیث سهولت کسب وکار در دنیا 

بسیار پایین است.
نماینده تربیــت حیدریه گفت: در ســال ۸۷ قانون 
اجرای اصل 44 قانون اساســی تنظیم و تصویب شد 
که براساس ماده ۷ آن دولت ملزم به تسهیل شرایط 
صدور مجوزهای کسب و کار شده بود و این قانون در 
سال ۹5 اصالح شد اما باز هم با وجود برخی ضعف ها 
در این قانون هنوز نتوانســته به طور شایسته موجب 
رفع بروکراسی ها در کسب وکار کشــور شود. وی با 
اشاره به برنامه دولت ســیزدهم برای تسهیل محیط 
کســب وکار، اظهار کرد: ما از هیات رییســه مجلس 
خواستیم تا تقاضای بررسی خارج از دستور این طرح 
را در دستورکار صحن قرار دهد و از شما نمایندگان می 
خواهیم که به آن رای مثبت دهید تا بتوان طی هفته 

آینده این طرح را در دستورکار قرار دهیم.

در صورت تصویب در مجلس بسیاری از كسب و كارها برای شروع فعالیت نیاز به مجوز ندارند

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
شایلی قرائی
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خبرهایی در فضای مجازی 
منتشر شــده که از افزایش 
موارد قفل شدن گوشی های 
برند شیائومی در کشورهایی 
که مشــمول تحریــم های 
آمریکا قرار گرفته اند، حکایت دارد. غیرفعال شــدن 
گوشی های شیائومی در ایران احتمالی است که اگر به 
وقوع بپیوندد بازار موبایل ایران را دگرگون خواهد کرد.

به عقیده برخی فعاالن بازار موبایل اگر این خبر صحت 
داشته باشد تنها می توان به حذف برخی از اپلیکیشن 
ها، همان اتفاقی که برای آیفون در ایران افتاد، بسنده 
کرد. عضو انجمن واردکنندگان موبایل در ایران در این 
رابطه می گوید: این خبرها تنها گمانه زنی هایی است 
که در فضای مجازی منتشر شده و اخبار رسمی وجود 
ندارد. امیر اسحاقی ادامه داد: جزییات خبر منتشر نشده 
و با توجه به اینکه شیائومی در ایران واردات رسمی ندارد 
نمی توان به این خبر استناد کرد. بنابراین بعید است 
قفل شدن گوشی ها صحت داشــته باشد و این اتفاق 

امکان پذیر باشد. 
به گفته اسحاقی گوشی های شیائومی در ایران از طریق 
واسطه وارد می شوند و از شبکه های مادر نیز سرویس 
دریافت نمی کنند که نگران از کار افتادن موبایل های 
این برند در کشور باشیم. وی اظهار داشت. هیچ گونه 
خبر رسمی نیز در سایت شیائومی منتشر نشده است 
و همین موضوع موجب شــده تا صحت این اخبار زیر 

سوال برود. 
محمدرضا عالیان، ســخنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز می گوید:  این شرایط 
و ضوابط برای صادرات گوشی ها و محصوالتی  است که 
از مبدا اروپا به این کشورها صادر می شوند و درواقع این 
محصوالت فقط برای استفاده در اروپا تولید شده اند و 
نمی توان انها را بنا به قوانین تحریمی ایاالت متحده به 

این کشورها صادر کرد، مانند هر کاالی دیگر.
به گفته عالیان، این قوانین مربوط به فروشنده یعنی 

شیائومی فرانسه )که نمایندگی کل شیائومی اروپا را 
برعهده دارد( و مشتریســت و مربوط به سایر مناطق 
نمی شود. حتی در لیست شرایط و ضوابط منتشرشده 
در وب سایت شیائومی چین، هند یا مناطق دیگر این 
محدودیت ها ذکر نشده است و احتماال این گوشی های 
محدودی که در کوبا غیرفعال شده اند توسط مسافران 
یا یک شرکت از مبدا اروپا وارد کوبا شده اند. از آنجاییکه 
حتی یک مورد غیرفعال شــدن گوشــی در ایران یا 
کشــورهای ذکرشــده جز کوبا نبوده ایم، بنابراین به 

احتمال بسیار زیاد این خبر واقعیت ندارد.
او خاطرنشــان کرد: البته این خبر از منابع رســمی 
شیائومی منتشر نشده و به همین دلیل انجمن آن را 
تایید نمی کند، اما ما در حال پیگیری موضوع هستیم. 
با وجود این آنچه مســلم اســت، اینکه هنوز در ایران 
هیچ نمونه ای از غیر فعال شدن گوشی های شیائومی 
گزارش نشده، از طرفی طی روزهای گذشته برای چند 
مدل  از گوشی های شــیائومی که در لیست ممنوعه 

رگوالتوری بودند، آپدیت رفع مشــکل شماره گیری 
تماس های اضطراری آمده است. با کنار هم قراردادن 
این موارد می توان نتیجه گرفت که این اتفاق حداقل 
برای موبایل های شیائومی در ایران نمی افتد، اما باز باید 

منتظر اعالم نظر منابع رسمی شیائومی باشیم.
در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر قفل شدن گوشی های 
شیائومی در چند کشور خاص در برخی از خبرگزاری ها 
و سایت ها منتشر شد. اولین بار سه روز پیش یک کاربر 
از کوبا در سایت ردیت، از قفل شدن گوشی جدید خود 
پس از چند روز اســتفاده خبر داده بــود. دلیل اضافه 
کردن نام ایران، کره شمالی، سوریه، سودان، کریمه به 
این لیست، بند 14.2 شرایط و ضوابط فروش شیائومی 
اروپاست که در وب سایت شیائومی و همچنین هنگام 
روشن کردن و فعال سازی اولیه گوشی های شیائومی 
ذکر شده است. بر اساس این بند، صادرات دوباره کلیه 
محصوالت شیائومی تابع قوانین صادراتی آمریکا است 
و هرگونه فروش این محصوالت به کشــورهای کوبا، 

سوریه، ایران، کره شمالی، سودان و کریمه ممنوع است.
عضو انجمن واردکنندگان موبایل ایــران در رابطه با 
صحت اخبار منتشر شده در رابطه با قفل شدن گوشی 
های شیائومی در ایران در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: این خبرها تنها گمانه زنی هایی اســت که در 
فضای مجازی منتشر شده و اخبار رسمی وجود ندارد. 
امیر اسحاقی ادامه داد: جزییات خبر منتشر نشده و با 
توجه به اینکه شیائومی در ایران واردات رسمی ندارد 
نم یتوان به این خبر استناد کرد. بنابراین بعید است قفل 
شدن گوشی ها صحت داشته باشد و این اتفاق امکان 
پذیر باشد.  به گفته اسحاقی گوشی های شیائومی در 
ایران از طریق واسطه وارد می شوند و از شبکه های مادر 
نیز سرویس دریافت نمی کنند که نگران از کار افتادن 
موبایل های این برند در کشور باشیم. وی اظهار داشت. 
هیچ گونه خبر رسمی نیز در سایت شیائومی منتشر 
نشده است و همین موضوع موجب شده تا صحت این 

اخبار زیر سوال برود.
عضو انجمن واردکنندگان موبایــل اضافه کرد: برند 
شیائومی در ایران نمایندگی ندارد و با واسطه به کشور 
وارد می شود. این در حالی است که گوشی های این برند 
در کشور از اپراتورهای داخلی سرویس می گیرند و به 
اپراتور و شبکه های مادر متصل نیتسند بنابران چگونه 

می توان فعالیت آنها را متوقف کرد. 
اسحاقی اظهار داشت: این امکان در رابطه با قفل شدن 
گوشــی و از کار افتادن آن معنای خاصی حداقل در 
ایران ندارد. چطور می توانند فعالیت اپراتورهایی را که 
در داخل کشور سرویس می دهند متوقف کنند. تنها 
در صورتیکه سرویس دهی از طریق شبکه مادر اتفاق 
بیفتد شاید بتوان بر توقف فعالیت گوشی ها تفکر کرد. 
به عقیده بنده نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد. 
این برند چینی تاکنون چنین موضع گیری انجام نداده 
است. به نظر می رسد منبع اصلی و سایر سایت هایی که 
احتمال قفل شدن گوشی های شیائومی در کشورهای 
موردبحث را مطرح کرده اند، پست یک کاربری کوبایی 
در ردیت است. حتی به نظر می رسد رسانه های داخل 

کشور در حال بزرگنمایی هستند.

غیرفعال شدن گوشی های شیائومی در ایران؛ ماجرا چیست؟

نگرانی کاربران  ایرانی  از توقف  فعالیت  شیائومی 
شایلی قرائی
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رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: 
هر 4 مرز ایران با کشور عراق از هر دو طرف بسته است 
و مردم به هیچ عنوان فریب کالهبرداری های مجازی 
را نخورند.داریوش امانی رئیس ســازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای با تاکید بر اینکــه از تمامی زوار 
اربعین درخواست می شود که به اطالعیه هایی که از 
طریق ستاد اربعین صادر می شوند، توجه کنند، گفت: 
در حال حاضر هیچ مرز زمینی برای اربعین باز نیست 
و تا زمانی که در این خصوص مجوزی صادر نشود ما 
هیچ اقدامی انجام نخواهیم داد. او با بیان اینکه ما هیچ 
ثبت نامی برای تور اربعین نداریم، افزود: آخرین خبری 
که در خصوص اربعین اعالم شــده آن است که ایران 
درخواست داده که تعداد مسافران اربعین از 30 هزار 
نفر به ۶0 هزار نفر افزایــش یابد که هنوز دولت عراق 
موافقت رســمی خود را در این خصوص اعالم نکرده 
است. امانی بیان کرد: جا به جایی تمامی مسافران تنها 
از طریق بخش هوایی، آن هم با دستور العمل و شرایطی 
که ستاد اربعین اعالم می کند، خواهد بود.معاون وزیر 
راه و شهرســازی با بیان اینکه اگر گشایشی در تعداد 
زائران و بحث بازگشایی مرز ها اعالم شود به سرعت 
اقدام و اطالع رسانی ها انجام خواهد شد، افزود: در حال 
حاضر زائران اربعین به هیچ عنوان به مرز ها مراجعه 
نکنند، چرا که تمام مرز های زمینی منتهی به کشور 

عراق هم از طرف ایران و هم از طرف عراق بسته است.
او تاکید کرد: دولت عراق تاکنون برای بازگشایی مرز ها 
موافقتی اعالم نکرده اســت؛ بنابراین به هیچ عنوان 
ما  ثبت نامی در فضای مجازی نداریم و مردم فریب 

تبلیغات تور های اربعین در فضای مجازی را نخورند.
امانی با بیان اینکه ثبت نام ایــن تور ها به طور قطع 
کالهبرداری اســت، افزود: اگر قرار باشد دولت عراق 
موافقتی انجام دهد و یا شرایط جدیدی را اعالم کند، 
از طریق دستگاه های نظارتی و متولی ستاد اربعین به 

صورت رسمی اعالم می شود.
مدیرعامل ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
بیان کرد: مردم به هیچ عنوان به مرز های شــملچه، 
مهران، خسروی و چزابه مراجعه نکنند، چرا که تمامی 
این مرز ها بسته هستند و مردم و یا زائران در صورت 
مراجعه بازگردانده خواهند شــد. امانی یاد آور شد: 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هیچ برنامه 
برای اعزام زائران به صورت زمینی ندارد.براســاس 
این گزارش در حال حاضر در بخش هوایی برای جا 
به جایی زائران 400 پرواز سورتی در نظر گرفته شده 
و پیش فروش تمامی این بلیت ها از 2۸ شهریور ماه با 

نرخ مصوب 5 میلیون تومان آغاز می شود.
پیش از این باقر جوان مدیــرکل دفتر حمل و نقل 
مسافری سازمان راهداری اعالم کرده بود که اگر قرار 
باشد، فروش بلیت یا پذیرش مسافر داشته باشیم، تنها 
به صورت گروهی و از طریق سامانه سماح خواهد بود، 
بنابراین مردم باید منتظر باشند تا ببینند ستاد مرکزی 
اربعین نحوه اجرای کار را تشــریح کند و در صورتی 
که وظیفه ای برعهده ناوگان عمومی جاده ای تعریف 
شود، سازمان راهداری در این باره هماهنگی ها را انجام 
خواهد داد، ولی تاکنون هیچ هماهنگی در این حوزه 

انجام نشده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان الســتیک، 
روغن و پنچرگیــري تهران گفت: بــه برخي از 
تایرهاي کشــاورزي که تولید مي شــوند و در 
داخل کشــور مصرفي ندارند مجــوز صادرات 
داده مي شــود؛ بنابراین تایرهایي کــه در ایران 
مصرف کمتــري دارنــد را صــادر مي کنند و 
 تایرهاي که در داخل کشــور مصــرف دارند را 

صادر نمي  کنند.
داود ســعادتي نــژاد، رئیــس اتحادیــه صنف 
فروشندگان الستیک، روغن و پنچرگیري تهران 
در خصوص صــدور مجوز ابالغ صــادرات تایر، 
گفت: امکان صــادرات تایرهایي کــه در ایران 
مصرف نمیشــوند وجود دارد، اما اگر در داخل 
کشور مصرف داشته باشــند بهتر است در این 
خصوص کار کارشناسي صورت گیرد مخصوصاً 
 تایرهاي 12بــه4 و یا تایرهاي کشــاورزي که 

وجود دارد.

وي افزود: به برخي ازتایرهایکشاورزي که تولید 
مي شوند و در داخل کشور مصرفي ندارند. مجوز 
صادرات دادهمي شــود؛ بنابراین تایرهاییکه در 
ایران مصرف کمتــري دارند را صــادر میکنند 
و تایرهایي کــه در داخل کشــور مصرف دارند 
 را صــادر نمیکنند، زیــرا هزینه هــاي واردات 

نیز باالست.
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان الســتیک، 
روغن و پنچرگیري تهران در خصوص وضعیت 
تولید و عرضه تایر، گفــت: در حال حاضر تولید 
تایر بسیار خوب اســت و عرضه هم وجود دارد، 
ولي متقاضي کم بوده و طي دو ســال گذشــته 
کرونافشار اقتصادي را ایجاد کرده است. سعادتي 
نژاد بیان داشــت: به علت کم تحرکي ماشینها 
و کم شدن مســافرت ها مصرف تایر نیز کاهش 
یافته است همچنین درتأمین مواد اولیه مشکلي 

وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹0 مجلس گفت: اگر در کشور 
به میزان کافی پارچه های رومبلی تولید می شد نظر 
کمیسیون این بود که نیاز کشور باید از تولید داخل 
تأمین شود اما نیاز کشور بیشتر از تولید داخل است.
حسن شجاعی در خصوص جزئیات پیگیری پرونده 
واردات پارچــه رومبلی که به کمیســیون اصل ۹0 
ارجاع شده است، اظهار داشــت: تحقیقات در مورد 
پارچه های رو مبلی در سطح کشور نشان می دهد نیاز 
صنعت مبلمان کشور به پارچه های رو مبلی حدوداً 
بیش از 100 میلیون متر مربع در ســال است و در 
همین شرایط پارچه تولیدی در داخل کشور کفاف 
مقدار مورد نیاز صنعت مبــل را نمی دهد و نیازمند 

واردات هستیم.

وی ادامه داد: پارچه رومبلی یک کاالی واســطه ای 
اســت و نه مصرفی و از همین منظر صنعت مبلمان 
کشور وابسته به تأمین پارچه است اما در حال حاضر 
برای تأمین این نیاز از خارج از کشــور مشکالتی به 

وجود آمده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹0 در رابطه با مشکالت ایجاد 
شده ناشی از عدم ترخیص این پارچه ها گفت: ترخیص 
نشدن پارچه از گمرک موجب شده که قیمت پارچه ها 
به شدت افزایش پیدا کند. این کمبود پارچه و افزایش 
قیمت ها، تولیدکنندگان صنعت مبلمان در کشــور 
را با مشکل مواجه کرده اســت. همچنین در قیمت 
نهایی مبل تأثیر چشمگیری داشته و منجر شده مبل 

تولیدی گران تر به دست مردم برسد.

با خنک شدن هوا و عرضه انبوه محصول، قیمت هویج 
در بازار مجدد کاهش یافته است. اسداله کارگر رئیس 
اتحادیه میوه و سبزی تهران از کاهش قیمت هویج در 
بازار خبر داد و گفت: بنابر پیش بینی های قبلی، قیمت 
هویج رو به کاهش است. او با اشاره به اینکه قیمت هویج 
کاهش چشمگیری نسبت به هفته های اخیر داشته 
است، افزود: طی هفته های اخیر قیمت هر کیلو هویج 
در میدان مرکزی 24 تا 25 هزار تومان داد و ستد می 
شد که هم اکنون به 10 تا 14 هزار تومان رسیده است.

کارگر از اشــباع بازار هویج خبر داد و گفت: با خنک 
شدن هوا و ازدیاد عرضه، قیمت هویج در بازار کاهش 
می یابد.رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو 
انجیر زرد را 10 تا 25 هزار تومان اعالم کرد و افزود: 
قیمت کنونی هــر کیلو انجیر ســیاه 10 تا 25 هزار 
تومان، انگور بیدانه سفید 12 تا 1۸ هزار تومان، انگور 
بیدانه قرمز 15 تا 25 هزار تومان، انگور رطبی 15 تا 
20 هزار تومان، انگور عسگری 15 تا 20 هزار تومان، 
انگور کندری 15 تا 20 هزار تومان، آلو سانترال 15 تا 
25 هزار تومان، پسته تازه ۸0  تا 120 هزار تومان، توت 
فرنگی گلخانه 30 تا 40 هزار تومان، خیار اصفهان 4 تا 
۸ هزار تومان، خیار بوته ای ۶  تا 11 هزار تومان و خیار 

گلخانه ۶ هزار و 500 تا 10 هزار و 500 تومان است.
او ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو سیب 2 رنگ با نرخ 
15  تا 25 هزار تومان، سیب گالب پاییزه 10  تا 15 
هزار تومان، شلیل شبرنگ سیبی 15 تا 22 هزار تومان، 
شلیل شبرنگ 15 تا 20 هزار تومان، شلیل شمس 15 
تا 25 هزار تومان، گالبی بیروتی 20 تا 35 هزار تومان، 
گالبی شاه میوه 20  تا 30 هزار تومان، هلو انجیری 13 
تا 20 هزار تومان، هلو زعفرانی 12 تا 20 هزار تومان، 
هلو هسته جدا 12 تا 1۷ هزار تومان، شاه پسند 4 تا ۸ 
هزار تومان، طالبی ۶ تا ۹ هزار تومان، هندوانه 3 هزار 
و 500 تا 5 هزار و ۸00 و خربزه ۷ تا ۹ هزار تومان در 
میدان مرکزی و با احتساب سود حداکثر 35 درصد در 

مغازه ها عرضه می شود.
کارگر قیمت هر کارتن آنانــاس را ۷50 تا ۹50 هزار 
تومان، هر کیلو انبه 25 تا 35 هزار تومان و موز 20  تا 
24 هزار و 500 تومان اعالم کرد.این مقام مســئول 
گرانی بذر را یکی از دالیل التهابات بازار هویج دانست 
و گفت: گرچه قیمت بذر نسبت به سال قبل افزایش 
داشته، اما گرانی غیرقابل قبول است که خوشبختانه 
قیمت رو به کاهش اســت و امیدواریم بازار به ثبات 

برسد.

حمایت از تولید داخلی باید هوشمندانه باشد

تولیدداخلیپارچهرومبلیکفافنیازکشوررانمیدهد

برای خرید نارنگی عجله نکنید

قیمتهرکیلوهویج۱۰تا۱۴هزارتومان

مردم فریب كالهبرداری های فضای مجازی برای اربعین را نخورند

۴مرززمینیایرانباکشورعراقبستهاست

تایرهاي بدون مصرف داخلي مجوز صادرات مي گیرند

در تامین مواد اولیه مشکلي نداریم
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به دنبال شکایت اپیک گیمز؛
رأی جدید دادگاه عليه قوانين اپ استور صادر شد

طبق رای دادگاه مربوط به شکایت اپیک گیمز از اپل این شرکت باید به توسعه دهندگان 
اپ اجازه دهد سیســتم های پرداخت خود را به مشتریانشــان ارائه کنند.یک قاضی 
آمریکایی برخی قوانین اپ استور اپل را لغو کرد و به این ترتیب شرکت مجبور خواهد شد 
به توسعه دهندگان نرم افزارها اجازه دهد روش های پرداخت جایگزین را به مشتریانشان 
ارائه کنند. این رأی که مربوط به پرونده شکایت اپیک گیمز )شرکت تولید کننده فورت 

نایت( از اپل بود، به نوعی حاکی از پیروزی توسعه دهندگان اپ دارد.
البته رأی قاضی دادگاه اپل را ملزم نمی کند که به توســعه دهندگان اپ اجازه دهد از 
سیستم های پرداخت در اپ خود استفاده کنند. از ســوی دیگر این شرکت همچنان 
می تواند کمیسیون ۱۵ تا ۳۰ درصدی از پرداخت های مشتریان در سیستم پرداخت 

خود دریافت کند.
شرکت اپیک گیمز اعالم کرد خواهان تجدیدنظر در این رأی است. همچنین تیم سویینی 
مدیر ارشد اجرایی اپل در توئیتی اعالم کرد: رأی دادگاه بردی برای توسعه دهندگان یا 
مصرف کنندگان نیست.ارزش سهام اپل ۳.۲ درصد کاهش یافت اما بسیاری از تحلیل 
گران وال استریت نسبت به چشم انداز بلند مدت قیمت سهام شرکت خوش بین بودند.

شکایت اپیک گیمز از اپل سروصدای زیادی به پا کرد و درحقیقت یکی از جدی ترین 
پرونده های حقوقی علیه این شرکت در دادگاه های آمریکا بود. اپیک گیمز اپل را متهم 
کرده بود فروشگاه اپ را به منبع  انحصار غیرقانونی تبدیل کرده است.این شرکت سال 
گذشته داخل اپلیکیشــن فورت نایت یک درگاه پرداخت مالی تعبیه کرد که سیستم 
پرداخت اپل را  دور می زد. پس از آن اپل بازی رایانه ای مذکور را از فروشگاه اپل استور 

حذف کرد و در پی آن اپیک گیمز از اپل شکایت کرد.

به دلیل شیوع کرونا؛
كمبود تراشه توليد گوشی ارزان گوگل در هند را 

متوقف كرد
طرح دو شرکت گوگل و جیو برای تولید گوشی ارزان قیمت در هند به علت کمبود 
جهانی تراشه که به علت شــیوع ویروس کرونا رخ داده، متوقف شد. این گوشی که 
جیوفون نکست نام دارد قرار است در صورت برطرف شدن موانع تولید در اوایل نوامبر 

آینده تولید شود. 
جیو بزرگ ترین شبکه تلفن همراه هند را اداره می کند و گوگل قصد دارد با همکاری 
این شرکت اولین تلفن همراه خود را به طور اختصاصی در هند تولید کند. این گوشی 
ارزان با شبکه های نسل چهارم تلفن همراه سازگاری دارد و انتظار می رود با استفاده از 

آن دسترسی مردم کم درآمد به خدمات متنوع مخابراتی و تلفن همراه افزایش یابد.
دو طرف با صدور بیانیه مشــترکی در این مورد گفته اند اگر چه پیشرفت های قابل 
توجهی در زمینه تولید این گوشــی رخ داده و آزمایش آن توسط عده محدودی از 
کاربران انجام شده، اما باید بازخوردهای بیشتری در مورد گوشی یادشده دریافت شود.

این دو شرکت به صراحت علت تأخیر در تولید انبوه گوشی یادشده را بیان نکرده اند، اما 
در بیانیه خود تصریح کرده اند که با گذشت زمان بیشتر به کاهش کمبودهای صنعت 
نیمه هادی در جهان کمک خواهد شد. شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی موقت 
بسیاری از کارخانه های تولید تراشه شد و این امر شرکت های سازنده انواع وسایل 
برقی و الکترونیک، خودروسازان و غیره را تحت تأثیر قرار داد.گوگل سال گذشته 
۴.۵ میلیارد دالر سهام شــرکت جیو را خریداری کرد تا حضور و فعالیت خود را در 
هند گسترش دهد. یکی از اولین برنامه های مشترک دو طرف تولید گوشی های ارزان 
قیمت اعالم شد. ادعا شده این گوشی دارای دوربین های قوی، پشتیبانی از فناوری 
چندرسانه ای اچ دی ار و فناوری واقعیت افزوده و قابلیت تصویربرداری باکیفیت در 

شب است.

معاونت علمی اعالم کرد؛
افزایش 12 درصدی محققان كارگاه های دانش بنيان

معاونت علمی اعالم کرد: بر اســاس اخرین اطالعات مرکز آمار ایران، ۱۲ درصد 
محققان کارگاه های دانش بنیان افزایش پیدا کرده است. به گزارش معاونت علمی و 
فناوری، پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری با اشاره به نتایج گزارش های اخیر 
مرکز آمار ایران از کارگاه های دانش بنیان گفت: این گزارش های آماری جدید بلوغ 

اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری و نوآوری را در کشور نشان می دهد.
وی افزود: در سال های اخیر گسترش کمی و کیفی زیست بوم دانش بنیان و خالق 
با رشد مستمر و قابل توجه در حوزه تحقیق و توسعه همراه بود و گزارش های آماری 
اطالعات و واقعیت های این حوزه را منعکس می کند.کرمی ادامه داد: نتایجی که 
مرکز آمار در این زمینه منتشر کرده نشان از درستی مسیر حرکت کشور در حوزه علم 
و فناوری است. این آمار نشان می دهد در سال های اخیر تعداد محققان در کشورمان 

خصوصا در کارگاه های دانش بنیان رشد خوبی داشته است.
وی ادامه داد: این گزارش نشان از افزایش ۱۲ درصدی تعداد کل محققان کارگاه 
های دارای فعالیت تحقیق و توسعه داشته است. تعداد این افراد ۲۵۴ هزار و ۷۹۶ 
در سال ۹۸ بود که نسبت به سال ۹۶ رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده است.کرمی 
افزود: میزان این افزایش برای محققان زن ۱۷ درصد و برای محققان مرد ۱۱ درصد 
بوده است. همچنین بر اساس این آمار، بیشترین محققان در سال ۹۸ مربوط به حوزه 
علوم فنی و مهندسی بوده و گروه های علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم 

کشاورزی و دامپزشکی و گروه هنر در جایگاه های بعدی قرار دارند.
وی گفت: همچنین بر اساس این آمار، ۱۲۵ هزار و ۹۷ پروژه در سال ۹۸ انجام شد 
که شامل پروژه های بنیادی، کاربردی و توسعه ای بوده است. در این میان پروژه های 
کاربردی با ۵۵ درصد بیشترین سهم را از آن خود کرد.مشاور معاون علمی و فناوری 
از رشد مناسب سرمایه گذاری روی پروژه های تحقیق و توسعه در کارگاه های دانش 
بنیان خبر داد و بیان کرد: سرمایه گذاری روی فعالیت های تحقیق و توسعه در سال 

۹۸ در مقایسه با ۹۶، ۷۰ درصد رشد کرد.

سقوط بيت كوین به كانال 45 هزار دالر
قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتالی در روند معامالت در بازار های تجارت 
دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد.رئیس بانک مرکزی سوئد گفت 
که بیت کوین در نهایت می تواند ســقوط کند; این حرف باعث کم رونق 
شدن بازار بیت کوین شده است.بیت کوین که تحت سرکوب های نظارتی 
و نگرانی ها در مورد تاثیرات زیست محیطی استخراج آن قرار گرفته بود، 
پس از رسیدن به باالترین حد خود دوباره ســقوط را تجربه کرد. این در 
حالی است که کاربران توییتر و Reddit سعی کردند که قیمت بیت کوین 
را افزایش دهند تا پذیرش رمز ارز السالوادور به عنوان وجه قانونی را جشن 
بگیرند.اخیرا استفان اینگس، رئیس بانک ریکسبانک نیز گفته بود که بازار 
پول های خصوصی دیر یا زود سقوط می کند. بیت کوین با نماد اختصاری 
BTC یک ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی دیجیتال اســت که با ارزش 
بازار حدود ۸۵۰.۲ میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۳۹.۸۲ 

درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.
اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال 
است که با ارزش بازار حدود ۳۸۲ میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و 
سهم ۱۷.۸۲ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. کاردانو با نماد اختصاری 
ADA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار 
حدود ۷۷.۳۵ میلیارد دالر، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۳.۵۸ درصدی 

از کل بازار را در اختیار دارد.

اخبار

حالت تاریک به جستجوی گوگل در دسکتاپ اضافه شد
گوگل سرانجام حالت تاریک ) dark theme( را به جستجو در دسکتاپ اضافه کرد.این تغییر نخستین بار در دسامبر مشاهده شد اما اکنون این قابلیت رسمی شده و به گفته یک مدیر پشتیبانی محصول گوگل، برای همه کاربران تا چند 
هفته آینده عرضه می شود.کاربران برای استفاده از این قابلیت می توانند به قسمت تنظیمات )Setting(، تنظیمات جستجو )Search Setting( و سپس ظاهر )Appearance( رفته و گزینه "تاریک" را انتخاب کنند. همچنین گزینه 
پیش فرض دستگاه وجود دارد که به صورت اتوماتیک این تم را بر اساس تنظیمات دستگاه کاربر به روزرسانی می کند.اگرچه عرضه این تغییر آغاز شده اما ممکن است چند روز یا چند هفته زمان ببرد تا برای همه کاربران قابل 

دسترس شود. بعالوه وب سایت ۹to۵Google گزارش کرده که بعضی از کاربران آیکن خورشیدی را مشاهده کرده اند که می تواند برای فعال یا غیرفعال کردن حالت تاریک استفاده شود و نیازی به رفتن به صفحه تنظیمات نباشد.

در برنامه کوتاه مدت فاطمی 
امیــن، وزیر پیشــنهادی 
صمــت دربــاره تولیــد ۳ 
میلیون خودرو در ســال و 
یک میلیون صادرات نوشته 
شــده اســت. "تولید ۳ میلیون خودرو در سال" این 
خبری بود که چندی پیش وزیــر جدید صمت قبل 
از اینکه ســکان وزارت خانه را به دست بگیرد، گفت. 
در برنامه کوتاه مدت فاطمی امیــن، آمده که تولید 
خودروسازان باید به ۳ میلیون خودرو در سال و یک 
میلیون صادرات برسد؛ این در حالی است که تولیدات 
خودرو ایران در سال ۱۳۹۹، ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه 

خودرو بوده است.
برای بررسی این نظر، الزامات الزم برای افزایش تولید 
خودرو را بررســی کردیم و با کارشناســان و فعاالن 
در این بخش همراه شــده ایم. آرش محبی نژاد دبیر 
انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در خصوص 
الزامات رســیدن به تولید ۳ میلیون خودرو در چشم 
انداز سال ۱۴۰۴، گفت: ریل مسیر صنعت خودروی 
کشور از سند اهداف و چشم انداز ۱۴۰۴ مدتی است 
از مسیر خارج شده است. دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه سازی کشــور با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۰ در 
صنعت خودروی پیشرفت خوبی داشتیم، گفت: در 
سال ۱۳۹۰ باالترین میزان تولید خودرو را در کشور 
داشتیم که یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه خودرو 
سواری تولید شــد. از آن به بعد به دلیل تحریم ها و 
مشکالت شدید داخلی تولید در سراشیبی قرار گرفت 
و به جایی رسید که در ســال ۱۳۹۲ به کمبود تولید 

در سال رسیدیم.
او ادامه داد: از سال ۹۲ تاکنون این عدد در حال نوسان 
است، یعنی سال گذشته کمتر از یک میلیون  دستگاه 
در سال تولید شد. از لحاظ داخلی سازی و خودکفایی، 
تحریم ها خیلی به نفع صنعت خودروی کشور شده 
اســت یعنی تحریم ها هر چه به صنعــت خودروی 
کشــور تحمیل کرد این مزیت را داشــت که تقویت 
داخلی داشــته باشــیم. دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه سازی کشــور با بیان اینکه در شــرایطی قرار 
گرفته ایم خودروسازان و قطعه سازان بین المللی در 
کمترین موارد هم با صنعت خودروی ایران همکاری 
کنند، گفت: در بدترین شــرایط شاهد این بودیم که 
خودروســازان و قطعه سازان تحریم شــوند و دیگر 
نتوانند مواد اولیه را تامین کنند که باعث شــد تیراژ 

تولید به نصف برسد.
او ادامــه داد: در زمــان تحریم کشــور هایی که در 

خودروســازی شــریک تجاری ایران بودند  از جمله 
فرانســه، کره جنوبی، آلمــان و آن هایــی که مواد 
اولیه قطعات تامین می کردند از جمله ژاپن و ســایر 
کشور های اروپایی و حتی کشــور های اسپانیایی به 
دلیل تبعیت از تحریم های آمریکا قطعات نیمه ساخته 
و مواد اولیه به ایران ندادند و بعد از آن خیلی سخت 
می توانستیم قطعات  های تک تامین کنیم و چاره ای 
جز اینکه در مقطعی افت تولید داشته باشیم، نداشتیم.

محبی نژاد گفت: امــروزه یک فاصلــه معناداری با 
افزایش صنعت خودرو داریم در صورتی که قرار بود هر 
سال افزایش تولید و صادرات داشته باشیم و همچنین 

خودرو تجاری داشته باشیم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با تاکید 
بر اینکه اقتصاد و افزایش تیراژ دستوری نمی شود و 
نیاز به یک برنامه منسجم و یک حمایت هدفمند الزم 
دارد، گفت: باید تصدی گری دولتی، حمایت راهبردی 
و منطقی در کشور داشته باشیم. گام اول در افزایش 
تولید اصالح قیمت گذاری و گام دوم بحث نقدینگی 
اســت؛ نقدینگی خون در رگ های این صنعت است 
و اکنون با بحران نقدینگی در ایــن صنعت رو به رو 
هســتیم. محبی نژاد با تاکید بر اینکه قیمت گذاری 
دستوری باید تغییر کند، گفت: باید زیر ساخت را برای 
افزایش تولید فراهم کرد چرا که توانمندی در افزایش 
تولید وجود دارد اما زیرساخت آماده نیست. اکنون این 
امکان وجود دارد که ۲ میلیون خودرو در سال تولید 

شود به شرطی که زیر ساخت فراهم شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که؛ تولید ۳ میلیون 
دستگاه کمی دور از دسترس باشد ولی این هدف می 
تواند بخش زیادی از ظرفیت های کشــور را به خود 
مشغول کند.وی تاکید کرد: باید توجه داشت باال رفتن 
تیراژ تولید تاثیری جدی بر قیمت خودرو می گذارد و 
بهای خودرو را حداقل تا بیت درصد کاهش می دهد 
چرا که بخشــی از این افزایش کنونی قیمت ناشی از 
باالنس نبودن بازار است. با اشاره به اینکه وزیر جدید 
صمت گفته است اگر می خواهیم خودروسازی مان 
رقابتی باشد باید مقیاس تولید را افزایش دهیم، اولین 
مزیت تولید باال این است که قیمت تمام شده خودرو 
کاهش می یابد. از ســوی دیگر زمانی که یک و نیم 
میلیون دستگاه خودرو صادر شود، ۱۵ تا ۲۰ میلیارد 

دالر ارزآوری به همراه دارد.
ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی دانشــگاه علم و 
صنعت ایران در پاسخ به این ســوال مبنی بر اینکه 
برای اینکه در سال ۱۴۰۴ به تولید ۳ میلیون خودرو 
در سال برسیم، باید چه کارهایی انجام دهیم؟، گفت: 
رســیدن به تولید ۳ میلیون خودرو در سال ۱۴۰۴ 
ادعای بزرگی است و  ۴ ســال فاصله مناسبی برای 
دستیابی نیست. این کارشناس صنعت خودرو با بیان 

اینکه مهمترین چالشی که رو به روی وزارت صمت 
است، چالش مدیریتی اســت، گفت: بخش عمده ای 
از تولید ۳ میلیون خودرو در ســال، باید توســط ۲ 
خودروساز بزرگ کشــور یعنی ایران خودرو و سایپا 
محقق شــود. فرض کنید نصف این تعداد که ۱۵۰۰ 
هزار خودرو می شود را ایران خودرو و سایپا باید تامین 

کنند اکنون دچار چالش مدیریتی هستند.
خلخالی بیان کرد: مشکلی که در صنعت خودروسازی 
کشور وجود دارد مشخص نبودن دولتی یا خصوصی 
بودن ایران خودرو یا ســایپا اســت. این موضوع باید 
در قدم اول اصالح شــود چرا که بدترین مشــکل را 
برای خودروسازان به وجود آورده است. مشکلی که 
وجود دارد این است که مدیران این ۲ شرکت خود را 
کارمندی می دانند که بایــد کار کنند و بعد از مدتی 
کنار گذاشته می شوند و در نتیجه تالشی برای ارتقای 

محصوالت نمی کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: 
وقتی انتظار داریم این ۲ خودروساز در برابر ناکارآمدی 
پاســخ بدهند، می گویند به دلیل مداخله های دولت 
نتوانســتند کاری انجام دهند. اما وقتی دولت قصد 
دخالت داشته باشند، می گویند ما شرکت خصوصی 
هستیم و ارتباطی با دولتی ها  نداریم و این چالش را 
باید حل کرد.این کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر ۲ 
میلیون خودرو در خودروسازی های بزرگ تولید شود، 
باید حدود یک میلیون دیگر را در سایر خودروسازی ها 
تولید کنیم، یعنی شرکت هایی که خصوصی هستند 
و می توانند تولیــد را افزایــش دهند.بابک صدرایی 
کارشــناس خودرو در خصوص برنامه فاطمی امین 
درباره تولید ۳ میلیون خودرو و صادرات یک میلیونی 
آن گفت: چنین چیزی غیر ممکن اســت. ۳ میلیون 
خودرو در توان خودروســازان نیســت همانطور که 
می دانید ما در تحریم هستیم و پلتفرم های داخلی ما 

برای ۳ یا ۴ دهه قبل است که با کمترین سطح کیفی 
کار می کند.این کارشــناس صنعت خــودرو افزود: 
ماشین شاهین یک پلتفرم ۱۰ سال قبل ژاپنی است 
که یکبار هم چینی ها از آن استفاده کردند. تیبا، ساینا، 
کوئیک و سمند خانواده پژو با پلتفرم ۴ دهه قبل است. 

آیا با این خودرو ها می توان صادرات کرد؟
صدرایی ادامه داد: خودروساز های چینی که تولیدات 
زیادی دارند و صادرات آن ها به کشــور های مختلف 
زیاد است همانطور در ایران به وفور وجود دارد، هنوز 
صادراتش به یک میلیون در سال نرسیده است. آنوقت 
ما می خواهیــم به صادرات یک میلیونی برســیم. او 
درباره خودرو های کیفیت ماشین های داخلی اظهار 
کرد: اگر بخواهیم وارد رقابت جهانی شویم باید واردات 
خودرو آزاد شود تا بتوانیم با خودرو های جهانی رقابت 
کنیم و سطح کیفیت را افزایش دهیم.صدرایی درباره 
باال بردن ســطح کیفیت خودرو برای رقابت در بازار 
جهانی گفت: ما نمی توانیم در رقابت با سایر ماشین ها 
بگوییم که ماشین می سازیم با حداقل های ایمنی و 
بدون امکانات و صادر می کنیــم. دنیا در حال حاضر 
بازار رقابتی اســت اگر کیفیت خودرو ها را باال نبریم 
کسی از ما خودرو خریداری نمی کند. وارد بازار جهانی 
شــدن کیفیت می خواهد هیچ کدام از خودرو های 
تولیدی ما به معدود دســتگاه های پایبند که آن هم 
مشــکالتی دارد ارزش صادرات ندارد. بحث تحریم و 
واردات نیز در افزایش تولید نقش بسزایی دارند، اما به 
اندازه زیرساخت هایی که بیان شد، چشمگیر نیستند. 
آنچه مشخص است دســتیابی به تیراژ یک میلیون 
دســتگاهی تا پایان امســال چندان دور از دسترس 
به نظر نمی رسد، زیرا شــرکت های خودروساز طی 
سال گذشته حول و حوش همین تیراژ خودرو تولید 
کرده اند. اما رشــد ۶۰ درصدی تولید خودرو در سال 

آینده با، اما و اگر هایی همراه است.

از رویا تا واقعيت؛

تولید ۳ میلیون خودرو و کاهش ۲۰ درصدی قیمت
News kasbokar@gmail.com

عضو هیئت رئیســه کارگروه اســتخراج انجمن 
فناوران بالکچین با تاکید بر اینکه امکان استخراج 
رمــز ارز در واحدهای کشــاورزی وجــود دارد، 
افزود: ایــن اتفاق نتیجه تعرفه گــذاری نامتوازن 
در بخش تامین انرژی برق اســت. هر از گاهی در 
رسانه ها شاهد اخباری مبنی بر نصب غیرقانونی 
دســتگاه های اســتخراج رمز ارز ها در واحدهای 
کشاورزی مانند مرغداری ها هستیم. استخراج رمز 
ارز از سوی مسئوالن به عنوان یکی از اصلی ترین 
دالیل قطعی برق در تابســتان جاری عنوان شده 
است به همین دلیل پاسخ به امکان استخراج رمز 
ارز در واحدهای کشاورزی با توجه به تعرفه پایین 
برق در واحدهای کشــاورزی در آن ها، از اهمیت 

زیادی برخوردار است.

حبیب اسداهلل نژاد، نائب رئیس کانون مرغداران 
گوشتی، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان نصب 
دستگاه ماینر در مکان هایی مانند مرغداری، به ایلنا 
گفت: امکان این نوع تغییــر کاربری در مرغداری 
و گاوداری ها با توجه به ســطح مشخص مصرف 
برق و اینترنت تقریبا صفر اســت. وی یادآور شد: 
واحدهای مرغــداری و گاوداری جز فعالیت های 
تولید با مصرف برق و اینترنت زیاد نیستند و هر نوع 
تغییر کاربری که منجر به افزایش قابل توجه میزان 

مصرف آن ها شود به راحتی قابل تشخیص است.
محمدرضا شــرفی، عضو هیئت رئیسه کارگروه 

اســتخراج انجمن فنــاوران بالکچیــن معتقد 
اســت: امکان اســتخراج رمــز ارز در واحدهای 
کشاورزی وجود دارد.شــرفی ادامه داد: انشعابات 
واحدهای کشاورزی این امکان را به مالکان آن ها 
 می دهد بتوانند دســتگاه های اســتخراج رمز ارز

 را به صورت محدود در واحدهایشان نصب و فعال 
کنند. وی تصریح کرد: این تخلف می تواند نتیجه 
تعرفه گــذاری نامتوازن در بخــش تامین انرژی 
برق باشد.  شــرفی توضیح داد: بخش کشاورزی 
در تامین انــرژی از یارانه باالیی برخوردار اســت 
که منجر به انگیزه برای بهــره برداری غیر قانونی 

از آن برای متخلفان شده اســت.وی تاکید کرد: 
هر چند این امــکان برای واحدهای کشــاورزی 
فراهم اســت، اما منافع که عاید متخلف می شود 
و نتایجی منفی این عمل غیرقانونــی برای او به 
همــراه دارد، ارزش آن را ندارد. به گفته شــرفی؛ 
برخورد سلبی و قهری دستگاه های ناظر و مربوطه 
 با واحدهای کشاورزی در این زمینه نتیجه بخش

 نخواهد بود و باید مشکل را از ریشه حل کرد. عضو 
کارگروه بالکچین و رمزارز کمیســیون فاوا اتاق 
ایران توجه مسئوالن را به شــرایط بد اقتصادی 
واحدهای کشاورزی جلب کرد و افزود: شرایط بد 
اقتصادی دلیل دیگر سوق واحدهای کشاورزی به 
این عمل خالف قانون است که نیاز به توجه جدی 

برای حل آن دارد.

واتس اپ بــه کاربرانش اجــازه می دهد بک آپ 
پیام های خود را به طور کامــل رمزگذاری کنند.

واتس اپ طرح جدیدی برای ایمن سازی بک آپ 
چت های کاربران ارائه کرده اســت.جزئیات این 
طرح که قرار است در هفته های آینده برای کاربران 
اندروید و iOS عرضه شود، در یک تحقیق به طور 

کامل منتشر شده است. 
هدف از اجرای طرح مذکور ایمن ســازی بک آپ 
پیام هایی است که کاربران واتس اپ در گوگل درایو 

یا آی کلود اپل نگهداری می کنند. به این ترتیب 
بک آپ های ذخیره شــده بدون کلید رمزگذاری 
قابل خوانش نخواهند بود.در این طرح از کاربران 
خواسته می شود تا یک کلید ۶۴ رقمی یا پسوردی 

بسازند که به این کلید مرتبط است.
اگر یک کاربر واتس اپ پســوردی بســازد که به 
کلید رمزگذاری حســاب کاربری مرتبط باشد، 

پیام رســان کلید مذکور را در یک ماژول امنیتی 
ســخت افزار فیزیکی یا HSM ذخیره می کند 
که توســط فیس بوک نگهداری می شود و فقط 
زمانی باز خواهد شــد که پسورد درست در واتس 
اپ وارد شــود. HSM مانند یک صندوق امانت 
 برای رمزگذاری وبازگشــایی کلیدهای دیجیتال

 عمل می کند.

پس از آنکه رمزگذاری با پســورد روی واتس اپ 
باز شد، HSM کلید را برای رمزگشایی بک آپ 
فراهم می کند. اگر رمز مذکور به طور اشتباه وارد 
شود، کلید ذخیره شده در HSM واتس اپ برای 
همیشه غیرقابل دسترس می شــود. سخت افزار 
مذکور در مراکز داده فیس بوک در سراسر جهان 
نگهداری می شود.هدف از طراحی سیستم آن است 
که به غیر از صاحب حســاب کاربری، هیچکس 

نتواند به بک آپ دسترسی یابد.

یکــی از شــگردهای مجرمــان ســایبری برای 
کالهبرداری، انتشــار آگهی هــای جعلی تحت 
عنــوان فــروش کاالی ارزان قیمــت اســت و 
به همیــن دلیــل کاربــران نباید به ســادگی 
فریب وعده های پــوچ و تبلیغــات اغواکننده را 
بخورنــد و الزم اســت در خصــوص صحــت 
 هویت فــرد آگهی دهنــده بررســی های الزم را

 انجام دهند.
  شــیوع کرونــا تاثیر بســیاری در زمینه رشــد 
کسب وکارهای اینترنتی داشته و استقبال مردم 
به انجام امــور و خریدهای اینترنتی نســبت به 
دوران قبل از شــیوع این ویروس بسیار متفاوت 
اســت، امــا پیش بینی می شــود پــس از پایان 

همه گیــری کرونا و بازگشــت مردم بــه زندگی 
عادی نیز رونق کســب وکارهای اینترنتی حفظ 
 شــود، زیرا خرید و انجــام امور در بســتر فضای

 مجازی و اینترنت در حال تبدیل به یک فرهنگ 
در جامعه امروزی است.

با توجــه بــه شــرایط کنونــی جامعــه، اکثر 
کســب وکارها بــه ســوی فضــای مجــازی و 
ســایت های خرید و فروش آنالین سوق یافته که 
 در این بین کالهبرداران ســایبری با ترفندهای 
مختلــف از کاربــران اقــدام به کالهبــرداری 
می کننــد. بعضــی اوقات مشــاهده می شــود 
کــه کاربــران فضــای مجــازی و شــهروندان 
برای تهیــه لــوازم مورد نیــاز خود بــا مراجعه 

به ســایت های خرید و فروش، با ســهل انگاری 
 و زود اعتماد کــردن، در دام مجرمان ســایبری

 گرفتار می شوند.
کالهبــرداران بــا ثبــت آگهی های ســوری با 
قیمت پاییــن و وسوســه انگیز در ســایت های 
خرید و فروش و بــا جلب اعتمــاد قربانیان خود 
آنــان را فریــب داده و درخواســت واریــز وجه 
به عنــوان بیعانه برای رزرو اجنــاس را می کنند. 
شهروندان با اطمینان کردن به این گونه افراد در 
 ســایت های خرید و فروش و پس از واریز کردن 
وجه به حساب فرد آگهی دهنده، متوجه می شود 
عالوه براینکه هیچ کاالیی برایشان ارسال نمی شود، 
بلکه فروشنده دیگر به تماس تلفنی یا پیام هایش 

پاســخ نمی دهد و یا کاالی بی کیفیــت را برای 
خریداران ارسال می کنند.

در حالی که یکی از شگردهای مجرمان سایبری 
برای کالهبرداری از شهروندان انتشار آگهی های 
جعلــی تحــت عنــوان فــروش کاال و اجناس 
ارزان قیمت در سایت های آگهی پذیر است، پلیس 
فتا هشدار می دهد به سادگی فریب وعده های پوچ 
و تبلیغات اغواکننده کالهبرداران را نخورید، پیش 
از رویت و دریافت کاال مبلغی تحت عنوان بیعانه 
پرداخت نکنید، حتما در خصوص صحت هویت 
فرد آگهی دهنده بررسی های الزم را صورت دهید 
و بعد از دریافت کاال و اطمینان از صحت و اصالت 

کاال اقدام به پرداخت وجه کنید.

آیا استخراج رمزارز در واحدهای کشاورزی صحت دارد؟

واتس اپ بک آپ چت ها را رمزگذاری می کند

كاربران فریب وعده های پوچ و تبليغات اغواكننده را نخورند

پیشگیری از کالهبرداری هنگام خرید آنالین کاال


