
سرانجام تایید وجود تعدادی ماینر در شرکت بورس، استعفای مدیرعامل این 
شرکت را در پی داشت. در این راستا یک کارشناس حقوقی بازار سرمایه ضمن 
بررسی ابعاد حقوقی تخلف مذکور، بر این نکته تاکید کرد که شرکت بورس حق 
بی احترامی به حقوق سهامداران را ندارد.حمید اسدی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه موضوع کشف ماینر در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ابتدا توسط 
رسانه ها مطرح و گمانه زنی هایی در این باره ارائه شد، اظهار کرد: بعد از اینکه 
روابط عمومی شرکت بورس این موضوع را تکذیب کرد، سازمان بورس و اوراق 
بهادار به عنوان نهاد ناظر بورس ها، به این موضوع ورود و در اطالعیه ای اعالم کرد 
که این موضوع در کمیته تخلفات سازمان بورس بررسی خواهد شد.وی ادامه 
داد: طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸، هیات 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کشف تخلف، کمیته رسیدگی 
به تخلفات از نهاد ناظر و واحد نظارتی که آن تخلف را ارسال می کند و همچنین 
از خود متخلف دعوت می کند تا در کمیته رســیدگی به تخلفات حضور پیدا 
کنند و درخصوص موضوع تخلف و ابعاد آن، توضیحات و دفاعیات خود را ارائه 
دهند.این کارشناس حقوقی بازار سرمایه با تاکید بر اینکه از بعد ماهیت، مساله 
ماینینگ قطع به یقین در حوزه فعالیت شرکت بورس نیست و این مساله طبق 
اساسنامه شــرکت، خارج از موضوع فعالیت شرکت محسوب می شود، گفت: 

همین موضوع یک تخلف است و اگر احراز شود از چند بعد قابل رسیدگی است. 
نخست آنکه شرکت بورس باید نسبت به آن شفاف سازی می کرد و در سامانه 
کدال اطالعیه ای جهت آگاهی و اطالع سهام داران منتشر می کرد.اسدی ادامه 
داد: طبق ماده دو مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات، ناشر که در 
اینجا شرکت بورس است، مسئولیت شفاف سازی درمورد شایعات را برعهده 
دارد و در صورت انتشار شایعه و اخباری که ممکن است فعالیت شرکت را تحت 
تاثیر قرار دهد، باید جهت پیشگیری از سوءاستفاده از اطالعات در سامانه کدال 
به شفاف سازی اقدام کند. این مورد الزام ناشر است و حتما باید شفاف سازی 
را انجام دهد و عدم شفافیت اطالعات و عدم افشای اطالعات صحیح در سامانه 
کدال یک یا چند مجازات انضباطی برای ناشر در پی دارد. بنابراین اولین مساله 
این است که خود شــرکت بورس باید این موضوع را در ســامانه کدال و برای 
سهامدارانش شفاف سازی می کرد.وی با بیان اینکه شرکت بورس دو بعد دارد، 
توضیح داد: یک بعد نظارتی برای تمام شرکت های بورسی که در بازار هستند 
و بعد دیگر، بعد سهامداران و برای سهامداران خودش است. این شرکت حق 
ندارد به حقوق سهامداران بی احترامی کند و ملزم است که طبق دستورالعمل 
اجرایی افشای اطالعات، هرجایی که شایعه ای منتشر می شود، طبق ماده دو 
مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شفاف سازی کند. درواقع شرکت 

بورس موظف بوده فارغ از اینکه ماینینگی بوده باشــد یا خیر، این کار را انجام 
دهد.این کارشناس حقوقی بازار سرمایه در ادامه با تاکید بر اینکه اگر اثبات شود 
که مساله ماینینگ اتفاق افتاده است، دو تبعات حقوقی برای شرکت بورس در 
پی دارد، اظهار کرد: یک بعد انضباطی است که فعالیت خارج از موضوع اساس 
نامه بوده است و دوم بعد کیفری است و این بعد کیفری از باب قانون بازار اوراق 
بهادار و ارائه اطالعات خالف واقع و عدم افشای اطالعات است. درصورت اثبات، 

تبعات کیفری برای مدیران مربوطه خواهد داشت.

سهامداران حق شکایت از شرکت بورس را دارند
اسدی به این سوال که آیا سهامداران شرکت بورس می توانند به دلیل تخلف انجام شده، از 
این شرکت شکایت کنند یا خیر، پاسخ داد: سهامداران از جهت رسیدگی انضباطی به موارد 
مطروحه در دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات و دستورالعمل انضباطی ناشران حق 
شکایت دارند و سازمان در این مورد ورود می کند و درصورت احراز تخلف حکم انضباطی 
صادر می کند.وی تاکید کرد: سازمان بورس مدیریتی دارد تحت عنوان مدیریت نظارت بر 
بورس ها که درصورت وقوع تخلف، موارد را به کمیته تخلفات ارجاع می دهد. درصورتی که 
سهام داران در سامانه های سازمان ثبت شکایت کنند، این مدیریت مسئولیت رسیدگی به 

آن شکایت و پاسخگویی به سهامداران را بر عهده دارد.

بورل راهی امارات و عربستان می شود
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که در ادامه رایزنی هایش در خاورمیانه پس از 
سقوط کابل به دست گروه طالبان، به قطر ســفر کرده، متعاقبا راهی امارات و عربستان 
سعودی می شود.ایرنا: به گزارش ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، »جوسپ بورل« 
امروز)پنجشنبه( در دوحه پایتخت قطر سرگرم جلســات دوجانبه با مقامات ارشد این 

کشور است.
 دیدار با امیر قطر، وزیر امور خارجه و مشــاور امنیت ملی این کشور برخی از برنامه های 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در این سفر عنوان شــده است.وی سپس راهی 
امارات متحده می شــود تا فردا )جمعــه( در »کنفرانس جهانی سیاســت« در ابوظبی 
شــرکت کند. مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا همچنین قرار است دیدارهای 
 دوجانبه ای را در حاشــیه این اجالس با برخی از مقامات شرکت کننده در این کنفرانس
  داشته باشد.بورل شنبه راهی عربســتان خواهد شــد تا با وزیر امور خارجه این کشور
 و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس دیدار کند. به گزارش سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا ، جوسپ بورل و »فیصل بن فرحان« )وزیر امور خارجه عربستان( قرار است روز یکشنبه 
نشست خبری مشترک برگزار کنند.عصر یکشنبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
با وزیر تجارت عربستان و سپس با »عبدربه منصور هادی« رئیس جمهوری مستعفی و 

فراری یمن مالقات خواهد کرد.

یوتیوب فراتر از ممنوعیت انتشار اطالعات نادرست 
درباره واکســنهای کووید ۱۹ عمل کرده و تمامی 
ویدیوهای ضد واکســن را مســدود خواهد کرد.

به گزارش ایســنا، ســایت ویدیویی یوتیوب همه 
ویدیوهایی که حاوی اطالعات نادرســتی درباره 
واکسنهای کووید ۱۹ مورد اســتفاده و تایید شده 
از سوی مقامات پزشکی داخلی یا سازمان جهانی 
بهداشت است را ممنوع می کند. این اقدام گسترش 
سیاســت مربوط به واکســنهای کووید ۱۹ است.
این ســرویس ویدیویی می گوید کاربــران نباید 
ویدیوهایی را منتشر کنند که در آن ادعا می شود 
واکسنها اثرات جانبی بجز اثرات جانبی تایید شده 
از ســوی مقامات دارند. محتوایی که ادعا می کند 
واکســنها شــیوع بیماری را کاهش نمی دهند یا 
باعث کمتر شدن ابتال نمی شــوند یا ویدیوهایی 
که حاوی اطالعات نادرســت درباره مواد واکسن 
هستند، مســدود خواهند شد.شــرکت ویدیوی 

آنالین یوتیوب که متعلق به آلفابت است، همچنین 
کانالهای متعلق به فعاالن برجسته ضد واکسن نظیر 
رابرت اف کندی و جوزف مرکــوال را ممنوع کرده 
است. حرکت یوتیوب و سایر غولهای فناوری نظیر 
فیس بوک و توییتر علیه نشــردهندگان اطالعات 
نادرســت درباره واکســن در پی انتقادات از عدم 
اقدامات کافی این شرکتها برای جلوگیری از انتشار 
چنین محتوای در سایتهایشان انجام می گیرد.اما 
با وجود این که یوتیوب موضع گیری سخت گیرانه 
ای در خصوص نشــر اطالعات نادرست انجام می 
دهد، با تبعاتی در جهان روبرو می شــود. کانالهای 
آلمانی زبان شــبکه دولتی روســی آر تی به دلیل 
نقض سیاست اطالعات نادرست کووید ۱۹ توسط 
یوتیوب حذف شده اند. روسیه روز چهارشنبه این 
اقدام را سرکوب اطالعاتی کم سابقه خواند و تهدید 
کرد یوتیوب را مسدود خواهد کرد.اقدام یوتیوب در 
حذف کانالهای این شبکه روسی باعث ایجاد خط 

جدیدی از تنش در رویارویی دولت روسیه با غولهای 
فناوری خارجی و تالش برای کنترل بیشتر اینترنت 
شده است. رگوالتور ارتباطات دولتی روسیه )روس 
کومنادزور( به شــکل مکتوب از گوگل درخواست 
کرد محدودیتهای یوتیوب علیه کانالهای آر تی رفع 
شوند. اگر چنین اقدامی انجام نشود روسیه ممکن 
اســت دسترســی به یوتیوب را به صورت کامل یا 

جزئی محدود کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: روسیه 
می تواند تدابیری را بــرای وادار کردن یوتیوب به 
تبعیت از قوانین این کشور اعمال کند. به نظر می 
رسد قانون در این مورد نقض شده است.مسکو در 
یک سال گذشته فشار بر شرکتهای فناوری خارجی 
را افزایش داده و شرکتهای شــبکه اجتماعی را به 
دلیل کوتاهی در حذف محتوایــی که غیرقانونی 
شــناخته می شــوند جریمه کرده و حتی سرعت 

دسترسی به توییتر را کند کرد.

معــاون پژوهشــی مرکــز تحقیقات ســالمت 
سالمندان با اشاره به نقش موثر یادگیری فناوری 
دیجیتال در رفع نیازهای روزانه سالمندان، گفت: 
طی حدود ۵ دهه اخیر نرخ ســالمندان کشــور 
از حدود ۵ به ۱۰ درصد رســیده اســت.معاون 
پژوهشی مرکز تحقیقات ســالمت سالمندان با 
اشاره به نقش موثر یادگیری فناوری دیجیتال در 
رفع نیازهای روزانه سالمندان، گفت: طی حدود 
۵ دهه اخیر نرخ ســالمندان کشور از حدود ۵ به 
۱۰ درصد رسیده است.»فرشاد شریفی«، معاون 
پژوهشــی مرکز تحقیقات ســالمت سالمندان 
پژوهشــگاه و عضو هیات علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی تهران در آســتانه ۹ مهرماه روز جهانی 
سالمندان، آموزش و مهیاسازی سالمندان برای 
تطابق با زندگی دیجیتــال را یک ضرورت مهم 
در سیاســتگذاری های ســالمت خواند.معاون 
پژوهشی مرکز تحقیقات ســالمت سالمندان با 
بیان اینکه کشــور ایران از جمله جوامعی است 
که سرعت بیشتری در ســالمند شدن جامعه را 
تجربــه می کند، گفت: طی حــدود ۵ دهه اخیر 
نرخ سالمندان کشــور از حدود ۵ به ۱۰ درصد 
رسیده است و پیش بینی می شــود که این نرخ 
در طی پنجاه ســال آینده ســه برابر شود و در 
سال ۱۴۵۰ به حدود ســی درصد برسد.شریفی 
تصریح کــرد: این تغییرات ســریع دموگرافیک 
موجب تغییرات جــدی در نیازها از جمله نیازبه 
خدمت ســالمت می شــود و تمام ارکان جامعه 
 از جملــه چرخه تولیــد را در کشــور می تواند 

متاثر کند.

ده درصد جامعه را سالمندان تشکیل 
می دهند

وی با اشــاره به اینکــه یادگیــری فناوری های 
دیجیتال نقش موثری در رفــع نیازهای روزانه 
سالمندان دارد، تصریح کرد: آموزش تکنولوژی به 
سالمندان خصوصا در شرایط همه گیری بیماری 
کرونا می تواند شرایطی را فراهم سازد که سالمند 
خود را فرد مفیدی احســاس کند؛ ضمن اینکه 
امکان دسترســی به دریافت خدمات ســالمت، 
آموزش و مشــاوره آنالین در بســتر تکنولوژی 
دیجیتال فراهم شــده اســت.عضو هیات علمی 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیســم اضافه کرد: 
آســیب پذیری بیشتر ســالمندان نسبت به این 
بیماری و مشکالت متعددی که بیماری کووید 
۱۹ برای ســالمندان ایجاد کرده، بســیاری از 
جنبه های مختلــف زندگی این افــراد را مانند 
ارتباطات اجتماعــی، مراقبت های مــورد نیاز، 
آســیب های روحی شدید ناشــی از جداسازی 
اجتماعی و بیماریهای مزمن شایع در سالمندی 
را در بــر می گیرد، دســت اندرکاران ســالمت 
سالمندان را بر این داشته است که در نگاه خود 
به حیطه های مختلف سالمت سالمندان تجدید 
نظر کنند.وی افــزود: به عبــارت دیگر علیرغم 
آنکه فقط ده درصد جامعه را سالمندان تشکیل 
می دهندعدم توجه به ســالمت و مشکالت این 
گروه می تواند به شــدت حتی تمــام جامعه را 
متاثر ســازد. به نظر می رســد که در بسیاری از 
 حیطه ها نیازمند نگاه مبتنی بر شواهد جدیدی 

هستیم.

ضرورت توجه ویــژه به افزایش نقش 
سالمندان در جامعه

شــریفی در ادامه حیطه های مهــم در مدیریت 
مسائل سالمندان را برشــمرد و افزود: معیشت 
و مراقبت ســالمندان نیازمند طراحی و اجرای 
یک نظام منســجم اســت که طیف وسیعی از 
خدمــات بــه ســالمندان از ســالمند ســالم 
 ســاکن جامعه تــا مراقبت های پایــان عمر را 

در بر گیرد.
وی در ادامــه توجــه بــه بیمــه خدمــات 
ســالمندی و تحت پوشــش قرار گرفتن تمام 
زنجیــره خدمــات ســالمندی را از موضوعات 
 اولویت منــد در حــوزه ســالمت ســالمندان

 نام برد.
معــاون پژوهشــی مرکــز تحقیقات ســالمت 
سالمندان بازبینی سن بازنشســتگی را با توجه 
به افزایش امیــد به زندگی در کشــور در جهت 
 رســیدن به ســالمندی فعال در جامعه در خور

 توجه خواند.
وی توجه ویــژه به افزایش نقش ســالمندان در 
جامعه و اســتفاده از توان آن ها بــا مدنظر قرار 
دادن محدودیت هــای ســالمندی و همچنین 
توجه به خدمات پیشگیری بخصوص پیشگیری 
 از بیماری های واگیر در ســالمندان کشــور را

 حائز اهمیت تلقی کرد.
گفتنــی اســت، هفتــه ملــی ســالمندان با 
شــعار »بهــره منــدی عادالنه همه ســنین از 
 فناوری دیجیتــال« از ۶ تا ۱۲ مهرمــاه برگزار

 می شود.

بررسی ابعاد حقوقی  کشف ماینر  در بورس

انتشار ویدیوهای ضد واکسن در یوتیوب ممنوع شد جمعیت سالمندان طی ۵۰ سال آینده ۳ برابر می شود
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سخنگوی وزارت خارجه:

مذاکرات هسته ای به زودی 
از سرگرفته خواهد شد 

 دستمزد سال گذشته
 چند درصد هزینه های 
کارگران را جبران کرد؟

 ایمن سازی عمومی
 برای رفع محدودیت های 
 کرونایی 
ضروری است

رئیس جمهوری:
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سرمقاله

يادداشت

 نقدینگی
در مسیر  داللی 

 موانع بهره مندی از 
پیمان شانگهای

با توجه به تورم 7۳ درصدی تولید و با شــرایط 
تحریم، تولید توجیه اقتصــادی چندانی ندارد. 

داللی سود بیشتر...

  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

  فریال مستوفی « عضو هیئت نمایندگان اتاق. تهران
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 موبایل
 بازهم گران شد

اعمال محدودیت 
بر ماینرها در صورت 
کمبود برق در زمستان

دالر به28 هزار و 300تومان شد

سیگنال گرانی  به بازار  ارز  وطال
صفحه2

صفحه3

هزار واحد تولیدی در تهران غیر فعال است
تورم تولید در سال جاری به رقم 73 درصد رسیده است

افزایش نــرخ ارز در روزهای اخیــر موجب به هم 
ریختگی بازار موبایل شده است. قیمت ها در این بازار 
به دلیل اخبار ناشی از ممنوعیت ورود برخی برندها 
به کشور و رشــد نرخ ارز در حال افزایش است. این 
در حالی است که با شروع فصل مدارس تقاضا برای 
گوشی موبایل نیز رشد زیادی داشته و این موضوع 
نیز پس از دوره رکود تابستانه به رشد قیمت ها در 
این بازار دامن زده است.  به گفته فعاالن بازار موبایل 
سرنوشت بازار موبایل در ماه های پیش رو مشخص 
نبوده و غیرممکن بودن پیش بینی دقیق نرخ ارز به 
این اتفاق دامن زده است. با این تفاسیر بیشتر فعاالن 
این حوزه به امید پایین آمــدن نرخ دالر در صورت 
توافق نهایی ایران در برجام احتمال کاهش قیمت 

ارز را می دادند تا با متعادل تر...

مجری طرح تأمین برق رمز ارزها در شــرکت 
تولید، انتقــال و توزیع نیروی بــرق گفت: در 
صورتی که نیروگاه ها در زمستان با محدودیت 
ســوخت و در نتیجه کمبود برق روبرو شوند، 
فعالیت اســتخراج کننــدگان مجــاز رمزارز 
نیز بــا محدودیت همراه خواهد شــد.»محمد 
خدادادی« در پاســخ به اینکه اگر در زمستان 
نیروگاه ها با محدودیت ســوخت روبرو شوند، 
شرایط برای فعالیت استخراج کنندگان رمزارز 
چگونه خواهد بود، افزود: چنانچه در زمستان 

سوخت مورد نیاز نیروگاه ها...



اقتصاد2
ایران وجهان

موانع بهره مندی از  پیمان شانگهای
 فریال مستوفی « عضو هیئت نمایندگان 

اتاق تهران
عضویت ایران در سازمان شانگهای از جنبه های 
مختلف دارای اهمیت اســت. کشــورهای عضو 
ســازمان همکاری های شــانگهای ۴۰ درصد از 
جمعیت و ۲۸ درصد از تولید ناخالص جهان را در 

اختیار دارند. 
بنابراین عضویت ایران در ســازمان در صورت در 
نظر گرفتن استراژی درست می تواند، تاثیر شایان 
توجه ای بر مبادالت و تعامالت تجاری داشته باشد 
و الزم است برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیحی 
که در بردارنده منافع ملی باشــد، برای استفاده 

صحیح از این فرصت اتخاذ شود.
پیوســتن به پیمان شــانگهای می  تواند به رشد 
اقتصادی و پیشــبرد اهداف تجاری کمک کند. 
سه عضو پیمان شــانگهای، چین، هند و روسیه 
هســتند که از قدرت های برتر اقتصادی جهان 
هستند. در حال حاضر کشور چین که شریک اول 
تجاری ماست و به نظر می رسد نگاه  کشور ما در 
تجارت به سمت شرق طی سال های آینده افزایش 

بیشتری یابد.
جدا از اینکه مگاپروژه کمربند جاده مطرح است و 
ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی 

نقش بسیار با اهمیتی دارد.
اما نگرانی که در این زمینه وجود دارد این اســت 
که تجربــه نشــان داده در ایــن زمینه ها اغلب 
فرصت سوزی داشته ایم و نتوانســته ایم به طرز 
اصولی و بهینه ای از چنین فرصت هایی استفاده 
کنیم. برای بهره بــرداری از این فرصت و فرصت 
 های مشابه در درجه اول الزم است به سمت اصول 
اقتصاد آزاد حرکت کرد و بخشنامه ها و مقررات 
زائد را از سر راه فعاالن اقتصادی حذف شود و به با 
ثبات شدن و پیش بینی پذیر شدن فضای اقتصادی 

کمک شود.
قیمت گذاری دســتوری، نرخ بهره باال، انحصار 
و ... از جملــه موانعی اســت که باعث می شــود 
 شــرایط اســتفاده از فرصت پیمان شــانگهای 

از بین برود.
نرخ بهره بانکی در کشور و نرخ تسهیالت برای تولید 
در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار باالست. همین 
موضوع باعث می شود قیمت تمام شده کاال برای 
تولیدکننده و بنگاه ها افزایش پیدا کند و فرصت 

رقابت در بازارهای جهانی از آنها سلب شود.
همچنین زمانــی که قیمت گــذاری به صورت 
دستوری صورت می گیرد، بنگاه ها امکان تولید 

رقابتی را نخواهند داشت. 
انحصارطلبی که در برخی بازارها وجود دارد، مانع 
تولید رقابتی و حضور در بازارهای خارجی است. به 
عنوان نمونه برای کمک به تولیدکنندگان داخلی 
راهکارهایی همچون ممنوعیــت واردات اتخاذ 
می شود ؛ در حالی که بنگاه ها باید در زمینه ارتقای 
تکنولوژی تمرکز کنند و اســتانداردها را افزایش 
دهند. چنین مواردی باعث می شود تولیدات ما از 
لحاظ قیمتی و کیفیتی قدرت رقابت در بازارهای 

بین المللی را نداشته باشند.
برای بهره گیری از فرصت پیمان شانگهای باید به 
سمت اقتصاد آزاد و بازار رقابتی حرکت کنیم که 
بتوانیم در بازارهای بین المللی حضور داشته باشیم. 
در این زمینه الزم است دولت و بخش خصوصی 
دست به دست هم دهند تا بتوانند از این فرصت به 

بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

تا پایان تیرماه ثبت شد؛
سهم ۴۷.۲ درصدی بخش صنعت و 

بازرگانی از تسهیالت بانکی
بخش های صنعت و معــدن و بازرگانی از ابتدای 
امسال تا پایان تیرماه بیش از ۷۰۱ هزار میلیارد 
تومان معادل ۴۷.۲ درصد از تسهیالت بانک ها را 

دریافت کردند.
به گزارش ایرنا، با توجه به لزوم هموارسازی مسیر 
تولید ملی و حمایت از بنگاه  هــای اقتصادی در 
چارچوب تحقق شعار سال، اعطای تسهیالت با 
هدف تامین منابع الزم برای نگهداشت و افزایش 
تولید و اشتغال در بنگاه  های اقتصادی، نوسازی 
و بازســازی بنگاه  ها و صنوف تولیدی و تکمیل 
طرح  های نیمه  تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 

۶۰ درصدی تخصیص می  یابد.
در این پیوند، اولویت اصلی پرداخت تسهیالت باید 
آن دســته از بنگاه  های اقتصادی باشد که به طور 
عمده دارای مشکل نقدینگی بوده و مشکالتی نظیر 
ظرفیت تولید، دانش  فنی، توان مدیریت و بازار یا 
موانع راه  اندازی و افزایش تولید نداشته باشند تا 
با دریافت این تسهیالت قادر به راه  اندازی سریع، 
انجام نوسازی و بازسازی الزم و تثبیت یا افزایش 

تولید و اشتغال باشند.
به گزارش ایرنا، واکاوی آخرین آمارهای منتشره 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت و جداول بانک 
مرکزی نشــان می دهد از ابتدای امسال تا پایان 
تیرماه بخش صنعت و معدن بیش از ۲۱۵.۵  هزار 
میلیارد تومان تسهیالت از بانک ها و موسسه های 
اعتبــاری دریافت کرد که معــادل ۳۰.۷ درصد 

تسهیالت پرداختی است.

يادداشت

مجری طــرح تأمین برق 
رمز ارزها در شرکت تولید، 
انتقــال و توزیــع نیروی 
برق گفــت: در صورتی که 
نیروگاه ها در زمســتان با 
محدودیت ســوخت و در نتیجه کمبود برق روبرو 
شوند، فعالیت استخراج کنندگان مجاز رمزارز نیز با 

محدودیت همراه خواهد شد.
»محمد خدادادی« در گفت و گو با ایرنا در پاســخ 
به اینکه اگر در زمســتان نیروگاه ها با محدودیت 
سوخت روبرو شوند، شرایط برای فعالیت استخراج 
کنندگان رمزارز چگونه خواهد بود، افزود: چنانچه 
در زمستان سوخت مورد نیاز نیروگاه ها با محدودیت 
روبرو و منجر به کمبود برق شود، فعالیت استخراج 
کنندگان مجاز رمزارز هم مانند سایر فعالیت های 

اقتصادی محدود خواهد شد.
وی ادامه داد: اســتخراج کنندگان مجاز رمزارزها 
هم به عنوان یکی از مشــترکان صنعــت برق در 
این گونه مواقــع با ســایر مشــترکان اقتصادی 
 تفاوتــی نخواهند داشــت و باید فعالیــت خود را 

محدود کنند.
مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت توانیر در 
پاسخ به این سوال آیا تعداد فعاالن این کسب و کار 
افزایش یافته است یا نه، گفت: البته وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مسوول مجوز دادن به این فعاالن 
است اما از نظر انشعاب برق تاکنون انشعاب جدیدی 

داده نشده است.
خدادادی ادامــه داد: وزارت نیــرو تاکنون ۳۲۵ 
مگاوات مجوز فعالیت برای استخراج کنندگان رمز 
ارز صادر کرده که تنها ۲۰۹ مگاوات آن در مرحله 

بهره برداری قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: این تعداد هم تا اول خردادماه 
که برق آنها با هماهنگی قطع شده، فعال بوده اند و 
بنابراین از سوی وزارت نیرو انشعاب جدیدی داده 

نشده است.

مجری طــرح تامین بــرق رمزارزها در شــرکت 
توانیــر درباره اثــر فعالیت ایــن دســتگاه ها بر 
شــبکه برق گفــت: اســتخراج کننــدگان مجاز 
 هیچ مشــکلی برای شــبکه ایجاد نکرده و عامل 

خاموشی نیستند.
خــدادادی ادامه داد: ایــن اســتخراج کنندگان 
غیرمجاز هستند که فعالیت آنها اثرسو بر شبکه برق 

داشته و موجب خاموشی می شوند.
وی در پاسخ به اینکه آماری از استخراج کنندگان 
غیرمجاز رمــزارز دارید، گفت: تعداد اســتخراج 
کنندگان زیاد و شناســایی آنها مشکل است اما از 
حدود ۲ هزار مگاوات مصرف که در اردیبهشت ماه 
برآورد شده بود، تنها ۲۰۹ مگاوات مجاز بوده و بقیه 

به صورت غیرمجاز فعالیت دارند.
مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت توانیر 
ادامه داد: ضمن آنکه فعاالن مجاز استخراج رمز ارز 
تحت فرمان مدیریت شبکه قرار داشته و هر زمان 
شبکه برق صالح بداند به آنها فرمان خاموشی داده 

و آنها نیز رعایت می کنند.

خدادادی افزود: حدود ۵۰ شرکت در ایران هستند 
که به صورت مجاز به فعالیت در زمینه اســتخراج 
رمزارز مشــغول بوده و همکاری خوبی با صنعت 

برق دارند.
به گزارش ایرنا، شــرکت مدیریت شبکه برق ایران 
اعالم کرده است که تاکنون تعداد ۲۱۹ هزار و ۳۶۳ 
دستگاه ماینر غیرمجاز به ظرفیت مصرف ۶۱۷ هزار 

و ۹۳۱ کیلووات در کشور کشف شده است.
تاکنون ۵ هــزار و ۶۱۰ مرکز اســتخراج غیرمجاز 

رمزارز در کشور کشف شده است.
براســاس گزارش های دریافتــی، در هفته ای که 
گذشــت، ۱۹۴مرکز غیر مجاز استخراج رمزارز به 
تعداد ۲هزار و ۲۲۷ دســتگاه و به ظرفیت ۴ هزار و 

۵۲۷ کیلووات در کشور کشف شد.
در ۲ هفته ای که گذشت )۲۰ شهریور تا دوم مهر( 
استان تهران با ۲۰ درصد، بیشترین میزان از مجموع 
ظرفیت های کشف را داشته و پس از آن به ترتیب 
استان های آذربایجان شــرقی، فارس، خوزستان، 

کرمان و البرز قرار گرفتند.

بر اساس تحلیل های انجام شــده در کشفیات در 
تعرفه های مختلف بر حســب ظرفیت، می توان 
افزایش درصد کشفیات در تعرفه خانگی را مشاهده 
کرد که این افزایش ظرفیت نسبت به هفته گذشته، 
به دلیل افزایش ارســال گزارش هــای مردمی و 

بازرسی محلی بوده است.
ســهم ۴۳ درصــدی ظرفیت هــای بیــن ۱۰ تا 
۱۰۰ کیلوواتی نســبت به تمامی کشفیات، نشان 
دهنده این واقعیت اســت که در ایــن هفته تعداد 
 دستگاه کشــف شــده به ازای هر پرونده افزایش 

یافته است.
ماینر، دســتگاه تولیدکننده رمز ارز است. رمز ارز 
نوعی دارایی دیجیتال است که به طور غیرمتمرکز 
تولید و نگهداری می شود و برای استخراج رمز ارزها 
باید محاســبات ریاضی پیچیده ای توســط رایانه 
به صورت مستمر انجام شــود که مستلزم مصرف 

برق زیادی است.
متوســط انرژی مورد نیــاز برای اســتخراج هر 
بیت کوین به عنوان اولین رمزارز ســاخته شــده، 
حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می شود که این 
انرژی به صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از 

۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.
بــه اســتناد تخمیــن مراجــع بیــن المللــی) 
Cambridge، ۲۰۲۱( در حال حاضر متوســط 
مصرف برق ساالنه کل شــبکه جهانی بیت کوین 
در حدود برابر ۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد 
می شــود که این مقدار از مصرف ســاالنه برق در 
کشــورهایی مانند بلژیک، فنالند و اتریش بیشتر 

است.
روزهای گذشته نیز شــرکت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران اعــالم کرد: مهم تریــن راهکار 
از بین بردن پدیده های شــومی مانند اســتخراج 
غیرمجــاز رمز ارز یا قاچاق ســوخت در کشــور، 
آزادســازی قیمت حامل های انرژی اســت تا به 
طور عملی امــکان سوءاســتفاده از تفاوت قیمت 
 این حامل ها در داخــل و خارج از کشــور از افراد 

گرفته شود.

مجری طرح تامین برق رمزارزها در توانیر اعالم کرد؛

اعمال محدودیت بر ماینرها در صورت کمبود برق در زمستان

رئیس جمهور:
ایمن ســازی عمومــی بــرای رفــع 
محدودیت های کرونایی ضروری است

رئیس جمهور با تاکید بــر توجه ویژه به مدیریت 
هوشــمند در اجرای شــیوه نامه های مربوط به 
کرونا، خواستار آغاز اجرای آزمایشی آن در یکی از 

استان های کشور شد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی روز پنج شنبه 
در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به اهمیت رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در کنترل و مهار کرونا، افزود: مردم 
عزیز باید موارد بهداشتی را در همه ایام، بویژه در 
مراسم مربوط به دهه آخر ماه صفر به طور جدی 

مورد توجه قرار دهند.
رئیسی با تأکید بر تسریع در واکسیناسیون عمومی 
بویژه برای دانشــجویان و دانش آمــوزان، گفت: 
ایمن ســازی عمومی برای رفع محدودیت های 
کرونایی ضروری است و در این راستا تزریق دوز 
سوم واکسن برای کادر بهداشت و درمان به لحاظ 

اینکه در معرض خطر قرار دارند، انجام شود.
در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله 
با کرونا موضوع بازگشــایی دانشگاه های سراسر 
کشور در ماه آینده و بازگشایی تدریجی مدارس 
پس از اطمینان از تأمین ســالمت دانش آموزان، 
معلمین و والدین آنان براساس رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در آبان ماه مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت و مقرر شد در جلسه روز شنبه ستاد ملی 

کرونا مطرح شود.
در این جلسه همچنین درباره رفع محدودیت های 
کرونایی بسیاری از مشاغل با مدیریت هوشمند از 

هفته های آینده، بررسی و تبادل نظر شد.

سخنگوی وزارت خارجه:
مذاکرات هســته ای بزودی از 

سرگرفته خواهد شد 
ســعید خطیب زاده ســخنگو و رئیــس مرکز 
دیپلماسی عمومی وزارت خارجه کشورمان که در 
چارچوب همایش جهانی "نرماندی برای صلح" به 
پاریس سفر کرده است، در مصاحبه ای اختصاصی 

با روزنامه لوموند شرکت نمود.
به گزارش انتخاب، وی در ابتدای این مصاحبه در 
سوالی در ارتباط با نشست اخیر مجمع عمومی 
سازمان ملل و چشــم انداز مذاکرات هسته ای و 
اینکه وزیر خارجه ایران در نیویورک اعالم داشته 
مذاکرات بزودی از ســرگرفته خواهد شد، گفت 
آنچه که وزیــر خارجه ایــران در نیویورک اعالم 
داشت همان چیزی اســت از اول روی کار آمدن 
دولت جدید گفته شد و شــنیده شده است، این 
جواب دو مولفه دارد یکی اینکــه حتما ایران در 
حال بررســی چگونگی ادامه مذاکرات است که  
این مرحله از جواب به نتیجه رسیده یعنی اینکه 
مذاکرات حتما انجام خواهد شد و فاز دوم این است 
که با دقت گفتگوهای انجام شده با دولت جدید 
مرور بشود تا ابعاد  و جزییات آن روشن شود تا بطور 
فعال و موثر وارد گفتگوها بشــویم. خطیب زاده 
افزود این فاز هنوز تمام نشده است. دولت بعنوان 
قوه مجریه تغییر کرده و این دولت جدید است که 
باید مذاکرات را انجام دهد. ایرانی ها همیشه نشان 
داده اند که دقیق صحبت می کنند و ســخت هم 
گفتگو می کنند اما وقتی چیزی حاصل شود آن 
را صریح بیان می کنند و اگر چیزی را امضا کردند 

دقیق اجرا می کنند.
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی وزارت خارجه 
کشورمان تصریح کرد آنچه که االن اتفاق می افتد 
این است که چرا شــش دور مذاکره وین با اینکه 
دستور کار آن روشن بوده به نتیجه نرسیده است. 
یک آسیب شناسی الزم است، و نیاز است نقاطی 
که بطور جدی از طرف مقابل مورد انتظار بوده و 

انجام نشده اند، بررسی گردند.
خطیب زاده با اشــاره به خروج یکجانبه آمریکا از 
برجام تاکید کرد ایاالت متحده در این داســتان 
طرفی است که از توافق خارج شده، تحریم های 
یکجانبه اعمال کرده، به مردم ایران درد و رنج داده 
و میلیاردها دالر به اقتصاد ایران ضرر زده و نه تنها 
ایران بلکه حتی متحدینی که می خواستند با ایران 
تجارت بکنند را تنبیه کرده است. آمریکا برغم این 
سابقه و با همان منطقی که ترامپ در مقابل ایران 
رفتار می کرد به وین آمــده، یعنی آن چیزی که 
ترامپ با تحریم دنبال می کرد، دولت جدید آمریکا 
با وعده رفع تحریم مطرح کرده اســت. وی گفت 
دولت جدید آمریکا باید تصمیم بگیرد، یا می خواهد 
میراث ترامپ را حفظ کند یا می خواهد میراث آقای 
بایدن را بسازد، این یک تصمیم سیاسی است، تا 
امروز به نظر می آید آنها به تحریم همچنان بعنوان 
ابزار و اهرم فشار می نگرند. ایران نه چیزی بیشتر 
از برجام در هسته ای می پذیرد و نه چیزی کمتر از 

بندهای رفع تحریمی برجام را انتظار دارد.
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درحالیکه تازه ترین آمــار حاکــی از افزایش قابل 
توجه قیمت و تعداد معامالت مسکن در تهران طی 
شهریورماه اســت، در این ماه فقط در شش منطقه 
تهران قیمت خانه در مقایســه با مــاه قبل کاهش 
یافته است. به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمارها 
متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 
طی شــهریورماه به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان 
رسیده که نســبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال 

قبل به ترتیب ۲.۴ و ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین، تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود 
۷.۸ هزار فقره بوده که در مقایســه با ماه قبل ۴۱.۶ 
درصد افزایش داشته اســت که در این بین، بررسی 
جزئیات متوسط قیمت هر متر خانه و تعداد معامالت 
انجام شــده در مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران نشان 
می دهد که بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۸ میلیون 
و ۹۱۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ 

میلیون و ۳۱ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است. 

تغییرات قیمت خانه در هر منطقه از تهران 
عالوه براین، در ششمین ماه سال در مناطق ۱ و ۱۸ 
تهران به ترتیب معادل ۳۹۲ و ۱۹۶ فقره خانه معامله 

شده است. 
از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر خانه در مناطق 
۲، ۳، ۴ و ۵ تهران به ترتیب معادل ۴۹ میلیون و ۸۲۲ 
هزار تومان، ۶۴ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۱۰۰ تومان، ۳۳ 
میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان و ۳۷ میلیون و ۶۲۳ 
هزار و ۱۰۰ تومان است. تعداد معامالت انجام شده در 
هر یک از مناطق باال نیز به ترتیب معادل ۶۷۸، ۲۹۶، 

۶۸۱ و ۱۱۰۹ فقره است.
همچنین، در مناطــق ۶، ۷، ۸ و ۹ تهران نیز هر متر 
خانه به ترتیب معادل ۴۶ میلیون و ۴۴ هزار تومان، ۲۸ 
میلیون و ۵۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان، ۲۸ میلیون و ۲۸۹ 
هزار و ۵۰۰ تومــان و ۲۲ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۸۰۰ 
تومان معامله می شود که در هر یک از این مناطق طی 
ششمین ماه سال به میزان ۲۷۵، ۴۳۸، ۴۰۷ و ۱۸۸ 

فقره خانه معامله شده است.
عالوه براین، هر متر خانه در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ 

شهر تهران به قیمت ۲۰ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۲۰۰ 
تومان، ۲۱ میلیون و ۶۸۹ هزار تومان، ۱۸ میلیون و 
۲۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان و ۲۹ میلیون و ۹۰۲ هزار و 
۴۰۰ تومان فروخته شــده که در هر یک از آن ها به 
تعداد ۷۸۱، ۳۲۸، ۱۸۳ و ۲۵۰ فقره خانه معامله شده 
است. طبق اعالم بانک مرکزی، در شهریورماه سال 
جاری متوسط قیمت هر متر مسکن در مناطق ۱۴، 
۱۵، ۱۶ و ۱۷ تهران بــه ترتیب معادل ۲۲ میلیون و 
۸۸۰ هزار و ۷۰۰ تومان، ۱۶ میلیــون و ۴۸۴ هزار و 
۶۰۰ تومان، ۱۶ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، ۱۶ 
میلیون و ۳۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که در این مدت 
در هر یک از این مناطق ۴۹۳، ۳۳۷، ۱۵۸ و ۱۹۲ فقره 

خانه معامله شده است.
از سوی دیگر، طی ششمین ماه سال جاری در مناطق 
۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تهران قیمت هر متر خانه به ترتیب 
به ۱۸ میلیون و ۹۷ هــزار تومان، ۱۵ میلیون و ۷۸۳ 
هزار و ۱۰۰ تومان، ۲۲ میلیــون و ۵۵۵ هزار و ۴۰۰ 
تومان، ۲۹ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده 
که در هر یک از این مناطق نیز ۵۲، ۹۷، ۱۴۰ و ۱۱۸ 

فقره مسکن معامله شده است. 

خانه در کدام مناطق تهران ارزان شد؟ 
 بررسی تفاوت متوسط قیمت مســکن در مناطق 
۲۲ گانه تهران در شــهریور نسبت به مردادماه سال 
جاری بیانگر این است که معادل ۱۶ منطقه از تهران با 
افزایش قیمت مسکن در ماه موردنظر مواجه شده اند 
که در این بین، به ترتیب مناطق ۱، ۳ و ۲ بیشترین 
افزایش قیمت را داشــته اند. عالوه براین، مسکن در 
شهریورماه سال جاری تنها در مناطق ۷، ۱۲، ۱۴، ۱۵، 
۲۰ و ۲۱ تهران نسبت به تیرماه کاهش قیمت داشته  
است.  از سوی دیگر، تعداد معامالت مسکن در شهریور 
ماه سالجاری نسبت به مردادماه در تمام مناطق تهران 
افزایشی بوده است و کم ترین تعداد معامله مسکن به 
منطقه ۱۹ با ۵۲ معامله و بیشترین تعداد معامله نیز 
به ترتیب به مناطق ۶، ۱۰، ۴ و ۲ مربوط می شود که 
هر یک به ترتیب  ۱۱۰۹، ۷۸۱، ۶۸۱ و ۶۷۸ معامله 

مسکن داشته اند.

روز پنج شنبه قیمت ســکه توانست خود را به 
۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نزدیک کند، اما عبور از 
مرز مهم ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیازمند 

همراهی طالی جهانی بود.
به گــزارش اقتصادنیوز، قیمــت دالر روز روز 
چهارشنبه توانست برای اولین بار در سال جاری 
مرز ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان را لمس کند و رکورد 

سال جاری را ارتقا دهد.
یک احتمــال این بود که افزایــش قیمت دالر 
احساسی و برگشــت پذیر باشد و احتمال دیگر 

این بود که رشد قیمت دالر ادامه یابد.
قیمت دالر در شــروع معامالت امروز توانست 
مرز ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان را حفظ کند و حتی 
تا ۲۸ هزار و ۳۹۰ تومان نیــز باال رود. در حالی 
که دالیل مختلفی برای رشد قیمت دالر عنوان 
می شود، به نظر می رســد تنش های هسته ای 
ایران با طرف های مذاکره و حواشی این تنش ها 
همچنان مهم ترین نقــش را در هدایت قیمت 

دالر دارد.
حداقل می توان گفت معامله گران و نوسان گیران 
این روزها به خوبی از اخبار برجامی برای کسب 
ســود اســتفاده می کنند. بانک مرکزی نیز که 
مهم ترین ابزار کنتــرل قیمت دالر را، عرضه در 
بازار متشکل عنوان می کند، چند هفته ای است 
که عرضه را در سطوح باال نگه داشته، اما قیمت 

دالر به طور معناداری نزولی نشده است.
اینکه بانک مرکزی از فروش دالرهای خود در 
قیمت باال اســتقبال می کند یا اینکه صرفا در 
کاهش قیمت دالر از طریــق عرضه ناکام مانده 
است، سوالی اســت که توجه فعاالن بازار را به 

خود جلب کرده است.
این احتمال مطرح می شــود که بانک مرکزی 
قصد دارد با فروش دالر خود در قیمت های باال 
نوسان گیران را متضرر کند، اما افت قیمت دالر، 
مادامی کــه احتمال احیای برجــام به صورت 
معناداری زیاد نشــود، چندان محتمل نیست 
و با توجه به سیاســت های دولت جدید به نظر 

نمی رسد این سناریویی باشد که در کوتاه مدت 
محقق شود.

قیمت سکه حوالی 12 میلیون و 100 
هزار تومان قرار گرفت

قیمت طالی جهانی روز پنج شنبه نیز ناکام بود، 
اما رشد قیمت ســکه ادامه یافت. در مقاطعی از 
معامالت امروز سکه امامی ۱۲ میلیون و ۶۵ هزار 
تومان معامله می شد. قیمت سکه امروز رقم هایی 
نزدیک به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را نیز به 
ثبت رساند. با احتســاب قیمت ۱۷۳۲ دالر برای 
طال و قیمت ۲۸ هزار و ۳۹۰ تومــان برای دالر، 
اندازه حباب قیمتی سکه ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومانی بیش از ۵ درصد به دســت می آمد. رشد 
قیمت دالر به افزایشی شــدن انتظارات در بازار 
سکه کمک زیادی کرد، اما به نظر می رسید قیمت 
ســکه برای عبور از مرز مهم ۱۲ میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومانی به کمک طالی جهانی نیز نیاز دارد.
قیمت دالر سنا وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد

قیمت دالر آزاد امروز نیز مسیر افزایشی را دنبال 
کرد و همراه با آن قیمت دالر در ســامانه سنا با 
رشد ۲۰۲ تومانی نسبت به روز روز چهارشنبه 
وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد و روی ۲۸ هزار و 
۱۱۱ تومان قرار گرفت. حجم عرضه دالر نسبت 
به روز روز چهارشنبه ۳۸ درصد کاهش یافت و 

روی ۵ میلیون و ۸۰۳ هزار قرار گرفت.
با توجه به اینکه امروز پنج شــنبه بود و بازار به 
نوعی نیمی از روز بــاز بود، کاهش حجم عرضه 
نمی تواند نشانه تغییر سیاســت بانک مرکزی 

در مورد نگه داشتن عرضه در سطوح باال باشد.
برای جمع بندی می توان گفت قیمت دالر مرز 
حساس ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان را از دست نداد و 
صبح امروز باالی این مرز پیشروی کرد. قیمت 
سکه با رشد قیمت دالر توانست خود را به مرز 
۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نزدیک کند، اما 
عبور از مرز مهم ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 

نیازمند همراهی طالی جهانی بود.

نتایج یک پژوهش نشــان می دهد کــه حداقل 
دستمزد ساالنه کارگران در سال ۱۳۹۹ نسبت به 
متوسط هزینه ساالنه یک خانوار شهری ۳۵ درصد 

و یک خانوار روستایی ۶۴ درصد بوده است.
به گزارش ایســنا، یکــی از مهمترین چالش های 
حوزه روابط کار و دغدغه شورای عالی کار در پایان 
هر سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد است. برابر 
ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس 
نرخ تورم و سبد هزینه معیشت به گونه ای تعیین 
شود که حداقل های زندگی یک خانوار کارگری را 

تامین کند.

حداقل مزد، حقوقی اســت که همه ساله توسط 
شورای عالی کار بر اســاس مفاد قانون کار تعیین 
و ابالغ می شود و کارفرما مجاز به پرداخت میزان 
کمتر از آن برای کار با حداکثر ساعات کار قانونی 

نیست.
مطابــق بررســی های وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، نسبت حداقل دستمزد ساالنه کارگران 
در سال ۱۳۹۹ به متوسط درآمد ساالنه خانوارهای 
شــهری ۳۰ درصد و خانوارهای روستایی ۵۳.۳ 
درصد بوده اســت؛ این در حالی است که حداقل 
دستمزد ساالنه کارگران نسبت به متوسط هزینه 

ســاالنه یک خانوار شــهری۳۵.۳ درصد و خانوار 
روستایی ۶۴.۲ درصد بوده است.

متوسط درآمد ســاالنه یک خانوار شهری در سال 
۱۳۹۷ مبلغ ۴۳ میلیون تومان و در ســال ۱۳۹۸ 
حدود ۵۴ میلیون تومان بوده کــه به بیش از ۷۴ 
میلیون تومان در ســال ۱۳۹۹ رسیده و نشان می 
دهد که درآمد سالیانه خانوارهای شهری در سال 
گذشته نسبت به دو ســال قبل از آن رشد داشته 

است.
متوسط هزینه ساالنه خانوارهای شهری نیز از ۴۰ 
میلیون تومان در سال ۱۳۹۷ و ۴۸ میلیون تومان 

در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۶۳ میلیون تومان در سال 
گذشته رسیده و از افزایش چشمگیر هزینه های 

خانوار حکایت دارد.
به گزارش ایســنا، نتایج این پژوهش نشــان می 
دهد که سال گذشته هر خانوار شهری بیش از ۷۴  
میلیون تومان در سال درآمد داشته و بیش از ۶۳ 

میلیون تومان هزینه کرده است.
هزینه ساالنه یک خانوار روســتایی نیز طی سال 
گذشــته حدود ۳۵ میلیون تومان بوده در حالی  
که ۴۲ میلیون تومان درآمد در ســال به دســت 

آورده است.

سیگنال گرانی  به بازار  ارز  وطالقیمت خانه در هر منطقه تهران چند؟ 

دستمزد سال گذشته چند درصد هزینه های کارگران را جبران کرد؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
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نقدینگیدر مسیر  داللی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

با توجه به تورم 73 درصدی تولید و با شرایط تحریم، تولید توجیه اقتصادی چندانی ندارد. داللی سود بیشتر، ریسک کمتر و مشکالت پیش روی تولید را ندارد. تعطیلی واحدهای تولیدی در صورتی که تولید توجیه داشته باشد و 
سود تولید از داللی بیشتر شود توجیهی ندارد. به طور قطع یک واحد تولیدی به روز، با تولید کاالهای مورد نیاز کشور و کشورهای منطقه هیچ گاه تعطیل نخواهد شد. در صورت کسب سود باالتر در بخش تولید، اکثر پول های فعال 
در مسیر داللی خود به دنبال واحدهای تولیدی جهت سرمایه گذاری، سهامداری یا پیش خرید محصوالت خواهند بود. از سوی دیگر بانکها نیز در چنین شرایطی خود به دنبال واحدهای تولیدی جهت پرداخت تسهیالت می روند. 
دالالن در بخش های مختلف سودهای چند صد درصدی از محل جیب مردم به جیب خود سرازیر می کنند و مالیاتی نمی پردازند و روز به روز دالالن و سوداگران فربه تر می شوند و این در حالی است که بخش تولید از نقدینگی 
رنج می برد و توان پوشش چک های روزمره خود را ندارد. متاسفانه در کشور به دلیل عدم درک مناسب از بخش تولید، مکانیزم سرمایه گذاری و تامین مالی، به دنبال فشار بر بخش بانکی در جهت تامین مالی بخش تولید هستیم. 
به طور طبیعی اگر بانکی به دلیل مسائل اقتصادی و توجیهات مالی، تمایلی به پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی نداشته باشد ایجاد فشار از سوی دولت چندان منطقی نیست. البته خود بانکها بنگاه داری می کنند و بخش 

اعظمی از تسهیالت را به شرکت های زیرمجموعه خود می دهند. این ساختار باید اصالح شود. 
به نظر می رسد بایستی استراتژی تالش اجباری و فشار حداکثری در جهت حل مشکالت بخش تولید در شرایطی که داللی سودآوری بیشتری دارد تغییر کند. این استراتژی باید به استراتژی حداکثر سازی سود تولید از طریق 

حذف داللی تغییر یابد. در این حالت سرمایه های سرگردان یا به صورت مستقیم به بخش تولید سرازیر خواهد شد و یا به صورت غیرمستقیم از طریق بورس در بخش تولید متمرکز می شوند. 
برای تحقق این امر بایستی ضمن ایجاد اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور و ایجاد ثبات در آن، با قوانین مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، داللی محدود شده و مالیات تولید کاهش پیدا کند. اخذ مالیات از بخشهای 

غیرمولد، غیر شفاف و زیرزمینی بایستی در اولویت قرار بگیرد. در این بین بخش های مولد با معافیت های مختلف، فضای مناسبی برای جذب نقدینگی ایجاد کنند. 
به نظر می رسد با افزایش تورم دالالن و سوداگران روز به روز قوی تر شده اند و در چند دهه گذشته مانع اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند. الزم به ذکر است عدم مبازره به موقع و مقاومت مناسب با سامانه ها و مکانیزم 

های شفاف به سختی بتواند با فراریان مالیاتی و دالالن و سوداگران مقابله کند و کل قوا بایستی با یک اراده ملی در مقابل این رویکرد دالل سوداگر و رانت خوار پروری استادگی کند.
هرچند این افراد بسیار بانفوذ شده اند. البته دولت بایستی با تدابیر به موقع کمک می کرد چرخه اقتصادی کسب و کارها و تولیدی ها با یک تاخیر مناسب و فرصت دهی ادامه یابد و اگر بخشی از مالیات ارزش افزوده را برای چند 

ماه به این سیستم تزریق می کرد می توانست نتایج بهتری را کسب کند.

معــاون هماهنگــی امور 
اقتصــادی وزارت کشــور 
گفت: در سطح استان تهران 
۴3۱۰۵ واحــد تولیــدی 
مستقر هســتند که از این 
تعداد هــزار و ۱۹۵ واحد، غیر فعال و راکد هســتند. 
تورم تولید در سال جاری به رقم 73 درصد رسیده و 

همین شرایط تحقق تولید را درگیر مشکالت عدیده 
ای کرده اســت. تولید در ایران به دلیل رونق داللی 
توجیه اقتصادی نداشته و واحدهای تولیدی به دلیل 
رونق داللی و نبود سرمایه یکی پس از دیگری تعطیل 

می شوند. 
البته عــدم همــکاری بانک ها با کارآفرینــان و عدم 
همراهی آنها با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز 
دلیل دیگری در راســتای افزایش تعطیلی واحدهای 
تولیدی در کشور است. خود بانکها هم بنگاه داری می 
کنند و بخش اعظمی از تســهیالت را به شرکت های 

زیرمجموعه خود می دهند که این ساختار باید اصالح 
شود. اما به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت 
کشور، در طی یک سال گذشته با تشکیل ۴77 جلسه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منجر به احیا و فعال 
سازی 33۴ واحد تولیدی در سطح استان تهران شد 
که با تالش های انجام شده و اقدامات صورت گرفته در 
شش ماهه نخست سال جاری و برگزاری ۱33 جلسه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز تعداد ۱۸۲ واحد 
تولیدی راکد، احیا وبه چرخه تولید بازگشته اند. این 
بدان معناست که در سال گذشته روزانه یک واحد ودر 

سال جاری نیز، روزانه 3 واحد تولیدی راکد  و غیر فعال، 
در استان تهران احیا و به چرخه تولید بازگشته است. 
دین پرست با اشــاره به موانع و مشکالت پیش روی 
تولید و ایجاد اشــتغال در کشور گفت: وجود مقررات 
و دســتورالعملهای مزاحم و زائــد اداری را می توان 
با مشــارکت، همکاری و همراهی یکدیگر رفع کرد. 
برای رفع موانع موجود همت جهادی با روحیه ایثار و 
فداکاری نیاز است و این میسر نمی شود مگر این که 
همه مدیران دســتگاه های ذیربط با تمام وجود، وارد 

میدان شوند.

تورم تولید در سال جاری به رقم 73 درصد رسیده است

هزار واحد تولیدی در تهران غیر فعال است
شایلی قرائی
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افزایش نــرخ ارز در روزهای 
اخیر موجب به هم ریختگی 
بازار موبایل شده است. قیمت 
ها در این بازار به دلیل اخبار 
ناشی از ممنوعیت ورود برخی 
برندها به کشور و رشد نرخ ارز در حال افزایش است. این 
در حالی است که با شروع فصل مدارس تقاضا برای گوشی 
موبایل نیز رشد زیادی داشته و این موضوع نیز پس از 
دوره رکود تابستانه به رشد قیمت ها در این بازار دامن زده 
است.  به گفته فعاالن بازار موبایل سرنوشت بازار موبایل 
در ماه های پیش رو مشخص نبوده و غیرممکن بودن 
پیش بینی دقیق نرخ ارز به این اتفاق دامن زده است. با 
این تفاسیر بیشتر فعاالن این حوزه به امید پایین آمدن 
نرخ دالر در صورت توافق نهایی ایران در برجام احتمال 
کاهش قیمت ارز را می دادند تا با متعادل تر شدن قیمت 
ها تقاضای بیشتری روانه این بازار شود. با توقف در ادامه 
مذاکرات ایــران و غرب امیدها بــرای کاهش نرخ دالر 
کاهش پیداکرده و با نوسان نرخ ارز، کاهش قیمت موبایل 

جای خود را به افزایش دوباره قیمتها داده است.
در بازار موبایل روند افزایش قیمت موبایل از روز گذشته 
و همزمان با رشد نرخ ارز آغاز شد و فروشنده های موبایل 
قیمت محصوالتشان را نســبت به هفته های قبل باال 
برده اند. آیفون ۱۲ با حافظه ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایت، 
بیشــتر از نیم میلیون تومان افزایش قیمت دارد و در 
فروشگاه های آنالین تهران تقریبا ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان فروخته می شود.
گلکسی ۵G FE S۲۰  بین مدل های پرفروش خانواده 
سامسونگ رشد قیمت بیشتری داشته است. با افزایش 
3۰۰ هزار تومانی، حول و حوش ۱۴ میلیون و ۲۹۰ هزار 
تومان قیمت گذاری شده است. پوکو Pro X3 شیائومی 
نیز فعال لقب پرفروش ترین موبایل بــازار در ایران را به 
خودش اختصاص داده و برای خرید آن نســبت به روز 
گذشته ۲۰۰ هزار تومان بیشتر باید بپردازید. نسخه ۲۵۶ 

گیگابایت این مدل امروز شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
ارزش دارد.  گلکسی A7۲ نسبت به یک ماه قبل بیشتر از 
یک میلیون تومان ارزان شده است؛ یکی از پرفروش ترین 
میان رده های بازار با بودجه بیشتر از ۱۰ میلیون تومان 
محسوب می شود و نسخه ۱۲۸ گیگابایت آن در تهران ۱۱ 
 S۲۰ میلیون و 3۲۰ هزار تومان فروخته می شود.گلکسی
۵G FE ظرف ۲۴ ساعت گذشته بیشترین رشد قیمت 
را در بین محصوالت سامسونگ تجربه کرد و با رشد 3۰۰ 
هزار تومانی، ۱۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان قیمت گذاری 
شد. پوکو Pro X3 )نسخه ۱۲۸ گیگابایت( حاال شش 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد و پرفروش ترین 
گوشی بازار رشد ۲۰۰ هزار تومانی را تجربه می کند.پوکو 
M3 با حافظه ذخیره ســازی ۱۲۸ گیگابایت نیز ۲۵۰ 
هزار تومان گران شد و در پایتخت تقریبا چهارمیلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شود. آیفون ۱۲ جهش 
۲۰۰ هزار تومانی دارد و در فروشگاه های آنالین به طور 

میانگین ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می شود. 
آیفون SE مدل ۲۰۲۰ حدود نیم میلیون تومان و آیفون 
۱۲ پرومکس نیز ۴۰۰ هزار تومان از روز سه شنبه قیمت 
بیشتری دارند.یک عضو کمیســیون صنایع و معادن  
مجلس در رابطه با وضعیت نابســامان بازار موبایل در 
گفت و گو با "کسب و کار" گفت: نوسانات نرخ ارز مهم 
ترین دلیل مشکالت ایجاد شده قیمتی در بازار موبایل 
ایران است. صفر تا صد تامین گوشی موبایل در ایران از 
طریق واردات است و به همین دلیل گرانی نرخ ارز تاثیر 

مستقیمی بر روی نرخ ها در این بازار دارد. 
عبدالناصر درخشان افزود: افزایش نرخ ارز موجب شده تا 
دسترسی به تهیه موبایل برای مردم هر روز سخت تر شود 
و با رشد قیمت ارز توان خرید مردم کاهش بسیاری پیدا 
کرده است. متاسفانه تولید داخلی تلفن همراه نیز به رغم 
اظهارات امیدوارکننده ای که در طول این سالها شنیده 
ایم، به جایی نرسیده و تمام توان برای واردات ادامه دارد. 

وی اظهار داشــت: قدرت خرید مردم به واســطه رشد 
نرخ دالر روز به روز کمتر می شــود. این در حالی است 
که با وجود بحران بیماری کرونا در دو سال اخیر تمامی 
آموزش ها در فضای مجازی و با استفاده از تلفن همراه 
در حال انجام است. با توجه به این موضوع می بایست با 
تقویت تکنولوژی ساخت موبایل به سمت داخلی سازی 
این کاال پیش می رفتیم که عزمی در این رابطه تا به امروز 
دیده نشده است.  درخشان همچنین در ادامه با اشاره به 
نوسانات ادامه دار نرخ ارز در چند روز اخیر عنوان کرد: 
قیمت موبایل و لپ تاپ به دلیل رشد قیمت ارز در روزهای 
اخیر سر به فلک کشیده که رشد نرخ ارز و کاهش ارزش 
پول ملی مهم ترین دلیل این امر است. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: برای کاهش قیمت 
موبایل و لپ تاپ، در ابتدا باید زمینه ارزان شدن نرخ ارز را 
فراهم کرد چراکه قدرت خرید مردم به واسطه رشد نرخ 

دالر، روز به روز کمتر می شود.

سیگنالهای تازه افزایش قیمت در بازار تلفن همراه

موبایل بازهم گران شد
فروشنده های موبایل قیمت ها را نسبت به هفته های قبل باال برده اند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیر انجمن صنایــع فرآورده هــای لبنی اظهار 
داشت: صادرات محصوالت لبنی به این کشورها، 
محدود نشده است و اگر شاهد خللی در این زمینه 
هســتیم مربوط به اخذ نکردن کد بین المللی از 
ســوی کارخانه های تولیدی ایران اســت. اخیر 
تصاویری از عدم صــدور مجوز برای ورود لبنیات 
ایران از طریق مرز داغســتان روسیه منتشر شده 
است. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی، درباره دالیل توقف روند صادرات محصوالت 
لبنی به کشــور حــوزه قفقاز، گفــت: صادرات 
محصوالت لبنی به این کشــورها، محدود نشده 
اســت و اگر شــاهد خللی در این زمینه هستیم 
مربوط به اخذ نکــردن کد بین المللی از ســوی 

کارخانه های تولیدی ایران است.
وی در ادامه با بیان اینکه دریافت این کد به معنی 
اخذ مجوز صادراتی از سوی کارخانه های تولیدی 
است، خاطر نشان کرد: سازمان دامپزشکی ایران 

در این زمینه ضعف دارد و با کارخانه های تولیدی 
همکاری هــای الزم را انجــام نمی دهد. در حال 
حاضر بســیاری از کارخانه های تولیدی منتظر 

اخذ این کد هستند.
به گفته باکری، کارخانه های بســیاری به دنبال 
دریافت این کد هستند که هنوز موفق نشده اند. در 
حال حاضر تعداد انگشت شماری از کارخانه ها در 
ایران موفق به دریافت این کد شده اند و می تواند 

محصوالت خود را صادر کنند.
دبیر انجمن صنایع فرآورده هــای لبنی در ادامه 
افــزود: هم اکنون هیــچ مانعی بــرای صادرات 
محصوالت لبنی وجود ندارد و هر محصولی که در 
آن سوی مرزهای ایران به ذائقه مصرف کنندگان 
خوشایند باشــد امکان صادرات آن وجود دارد؛ 
مشروط به اینکه  کارخانه صادر کننده، محصول 
خود را در مرز ایران و مرز مقصد ریجســتر کرده 

باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان اینکه 
شــهریور امســال در مناطق جنوبي تهران شاهد 
کاهش ۲ تا ۸ درصدي قیمتها بودیم گفت: تحرک 
نسبي بازار مسکن در شهریورماه ناشي از پایان فصل 
جابه جایي و رشد تقاضاي سرمایه گذاري در شمال 
تهران بوده که بانک مرکزي این موضوع را به کل بازار 

تعمیم داده است.
مصطفي قلي خسروي درخصوص آمار بانک مرکزي 
از بازار مسکن در شهریورماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: اعالم 
شده که معامالت مسکن حدود ۴۲ درصد نسبت به 
مرداد افزایش داشته و قیمتها نیز ۲.۴ درصد باال رفته 
است. این تحرک نسبي در مقایسه با رشد حدود ۱۰ 
درصد ماهیانه سال گذشته رقم قابل توجهي نیست. 
همچنین باید ببینیم در کــدام محله ها و مناطق 

شاهد رونق نسبي بودهایم.
وي افزود: تحرک بازار مسکن در شهریورماه ۱۴۰۰ 
بیشتر در مناطق شــمالي تهران رخ داده که ناشي 
از تقاضاي سرمایهگذاري است. در مناطق جنوبي 
عمدتا نرخها ثابت بوده یا مقداري کاهش پیدا کرده 
اســت. به طور مثال در منطقــه ۲۰ قیمتها حدود 
۸ درصد، منطقــه ۱۲ به میــزان ۲ درصد، منطقه 
۱۴ حدود نیم درصد و در منطقــه ۱۵ به میزان ۵ 
درصد کاهش داشته اما بانک مرکزي با مالک قرار 
دادن میانگین کل ناشي از رشد تقاضاي سوداگري 
میگوید قیمتها ۲.۴ درصد باال رفته اســت. در واقع 
تحوالت یک یــا چند منطقه خاص را بــه کل بازار 
تعمیم میدهد که روشي منســوخ شده در کل دنیا 

است. در کشورهاي توسعه یافته اثر مناطق، نوع و 
کیفیت ساختمانهاي معامله شده را لحاظ و آمار را 

ارایه میکنند.
خسروي تصریح کرد: از طرف دیگر آمارهاي کوتاه 
مدت یــک ماهه یا حتــي دو ماهــه از دقت کافي 
برخوردار نیست و آمارهاي شش ماهه که تا حدودي 
اثر ریزنوسانات را از بین میبرد باید لحاظ قرار گیرد. 
آمار شش ماهه نشان میدهد قیمت خانه در تهران 
در محدوده 3۰ تا 3۱ میلیون تومان قرار گرفته و باال 
نرفته است.رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران، 
مســاله دیگر را مقایســه نرخ تورم عمومي با رشد 
قیمت مسکن دانست و گفت: در شرایطي که تورم 
به ۴۵ درصد رسیده قیمت مسکن تقریبا در شش 
ماه گذشته ثابت بوده است. این یعني ۲۲.۵ درصد 
کاهش واقعي قیمت خانه اتفاق افتاده و در نیمه دوم 
سال نیز رشد آنچناني قیمت براي مسکن پیشبیني 

نمیشود.
وي درباره هدف دولت براي ســاخت ســاالنه یک 
میلیون واحد مسکوني مطابق طرح جهش تولید و 
تامین مسکن اظهار کرد: این مهمترین راه حل براي 
ایجاد ثبات در بازار مسکن است که منجر به تعادل 
عرضه و تقاضا میشود. اما به هر حال پروژه ساختماني 
تا به سرانجام برسد حدود دو سال طول مي کشد. به 
همین دلیل برخي از مردم نسبت به خرید ملک در 
شــهریورماه اقدام کردند. همچنین در مقطع جابه 
جایي شهریورماه قرار گرفتیم که معامالت مقداري 

افزایش یافت.

مدیرکل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: چندین 
ماه است که وزارت جهاد کشــاورزی درگیر تأمین ارز 
ترخیص نهاده های دپو شده در گمرک است اما تأمین 
ارز صورت نگرفته؛ ارزی هــم که بانک مرکزی مدعی 
است جهت ترخیص کاال تأمین کرده نمی دانیم کجا 
رفته است.حمید کاشانی رییس هیات مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار افزود: تالطم و افزایش قیمت تخم مرغ 
کار یک شبه نبوده است که امروز دچار نوسان صعودی 
نرخ ها باشیم بلکه حاصل اشتباهاتی است که در یکسال 

گذشته انجام شده است.
وی ادامه داد: بی توجهی به هشدارهایی که در بخش 
تولید تخم مرغ داده شد ریشه قیمت گذاری های امروز 
این کاال محسوب می شود. این قیمت گذاری قابل پیش 
بینی بود زیرا از اسفند سال قبل تا کنون بیش از ۵۰ نامه 
به وزیر و رئیس جمهور وقت ، معاون اول، مجلس و قوه 

قضائیه زدیم و شرح وضعیت کردیم.
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اولین علت 
بی نظمی قیمت تخم مرغ را اصالح قیمت عنوان کرد و 
افزود: قیمت ها واقعی نیست، قیمت این کاال آذر ماه سال 
قبل ۱۴ هزار تومان بود که با درخواست های مکرر ما به 
منظور واقعی کردن قیمت تخم مرغ همراه شده است.
وی تصریح کرد: در سه ماه گذشته در بخش تأمین ذرت 
مشکالتی داشتیم، در دو ماه اخیر حدود ۵۰ درصد نیاز 
به ذرت و سویای مورد نیازمان را از بازار آزاد تهیه یا از مواد 
نامرغوب و جایگزین استفاده کردیم و همین موضوعات 
سبب صدمه زدن به تولید می شود. مدیرکل امور طیور 
وزارت جهاد کشاورزی نیز در این برنامه با انداختن توپ 
به زمین بازی تحریم، گفت: تحریم های آمریکا در دو 
سال گذشته سبب شــد تا واردات اجداد به کشور به 

تعویق بیفتد.
وی با بیان اینکه واردات مرغ اجــداد در انحصار چند 
شرکت است کسی نمی تواند خارج از این حلقه اقدام به 
واردات مرغ اجداد نماید، گفت: ما برای جبران کمبود و 
خأل مرغ اجداد در کشور در پایان سال ۹۸ و اوایل سال 
۹۹ اقدام به تولید مرغ مادر کردیم که آن هم با مشکل 
تأمین ارز مواجه شد و نیمه دوم سال ۹۹ به ثمر رسید اما 
با وجود مشکل تأمین ارز با حدود شش میلیون کاهش 

جوجه ریزی در پایان سال ۹۹ مواجه شدیم.
ملک نیا گفت: با تدابیر جایگزیــن که صورت گرفت 
توانستیم کاهش تولید را با اعمال افزایش سن و تولید 

تولکبری جبران کنیم.وی افــزود: در مراحل جبران 
کاهش تولید؛ پیش بینی واردات تخم مرغ خوراکی را 

هم کرده بودیم زیرا افزایش تقاضا قابل پیش بینی بود.
کاشانی نیز با بیان این که تولید تخم مرغ کشور به اندازه 
تقاضا و مصرف است، گفت: طبق نامه نگاری های انجام 
شده به مسئولین وقت در ســال گذشته؛ راهکارهایی 
پیشنهاد کردیم که اگر عملی می شد نیازی به واردات 

نبود و شاهد بی نظمی در بازار هم نبودیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر هر شانه تخم مرغ در میادین 
۴۱ هزار تومان عرضه می شــود اما فروشــندگان در 
میادین می خواهند که این نرخ به 33 هزار تومان کاهش 
یابد؛ از آنجا که تخم مرغ کاالی فاسد شدنی است و ما 
امکان نگهداری نداریم مجبوریم با نرخ کمتری عرضه 
کنیم؛ سؤال این جاست که چرا قیمت تخم مرغ در طول 
شش ماه گذشته با سه مرتبه نامه نگاری؛ افزایش نیافته 
و اصالح نشده است؟ ملک نیا در پاسخ گفت: ما معتقدیم 
که قیمت این کاال باید تغییر کنــد اما اصالح قیمت 

مراحلی دارد که مکاتباتی می طلبد.
کاشــانی افزود: هفت ماه اســت که درگیر روزمر گی 
هســتیم و نمی توانیم برنامه ریزی خاصی برای بهتر 
کردن تولید و عرضه داشته باشیم، هر روز درگیر مسائل 
حمل و نقل هستیم زیرا با سه برابر قیمت دانه تأمین می 
کنیم، مدام درگیر نامرغوبی کاالهای سوار بر موج تورم 

و افزایش قیمت هستیم.
ملک نیا گفت: چندین ماه اســت که وزارتخانه جهاد 
کشــاورزی درگیر تأمین ارز مورد نیاز ترخیص نهاده 
های دپو شده در گمرک می باشد اما تأمین ارز صورت 
نگرفته؛ ارزی هم که بانک مرکزی مدعی است جهت 
ترخیص کاال تأمین کرده نمی دانیم کجا رفته اســت.

حجت ورمرزیاری کارشناس حوزه کشاورزی نیز گفت: 
بسیاری از ظرفیت های مرغداری های ما تعطیل و نیمه 
تعطیل است که با برنامه ریزی درست می توانستیم نیاز 
بازار داخل را تأمین کنیم، ناکارآمدی مرغداری های 

داخلی، امروز ربطی به مرغ اجداد ندارد.
وی افزود: بحث مرغ اجداد مربوط به سال ۹۸ بود و تمام 
شد؛ امروز باید از ناکارآمدی مدیریت موجود صحبت 
کرد؛ تا کی باید از عــدم تأمین ارز صحبت کنیم، تمام 
این مشــکالت به مدیریت مربوط می شود و ارتباطی 
به تحریم ندارد، تا کی مــی خواهیم دلیل همه چیز را 

تحریم بدانیم.

ارز ترخیص نهاده های دپوشده در گمرک تامین نشد

دالیلی گرانی تخم مرغ در بازار

صادرات محصوالت لبنی به حوزه قفقاز محدود نشده است

نداشتن کد بین المللی مشکل  اصلی صادرکنندگان به روسیه

كاهش 22.۵ درصدي قیمت واقعي مسکن در شش ماه گذشته

قیمت مسکن در جنوب تهران کاهش یافت
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انتشار ويديوهای ضدواكسن در يوتيوب ممنوع شد
یوتیوب فراتر از ممنوعیت انتشــار اطالعات نادرســت درباره واکسنهای 
کووید ۱۹ عمل کرده و تمامی ویدیوهای ضد واکســن را مسدود خواهد 
کرد.سایت ویدیویی یوتیوب همه ویدیوهایی که حاوی اطالعات نادرستی 
درباره واکسنهای کووید ۱۹ مورد اســتفاده و تایید شده از سوی مقامات 
پزشکی داخلی یا سازمان جهانی بهداشت است را ممنوع می کند. این اقدام 

گسترش سیاست مربوط به واکسنهای کووید ۱۹ است.
این سرویس ویدیویی می گوید کاربران نباید ویدیوهایی را منتشر کنند 
که در آن ادعا می شود واکسنها اثرات جانبی بجز اثرات جانبی تایید شده 
از ســوی مقامات دارند. محتوایی که ادعا می کند واکسنها شیوع بیماری 
را کاهش نمی دهند یا باعث کمتر شدن ابتال نمی شوند یا ویدیوهایی که 
حاوی اطالعات نادرست درباره مواد واکسن هستند، مسدود خواهند شد.

شــرکت ویدیوی آنالین یوتیوب که متعلق به آلفابت اســت، همچنین 
کانالهای متعلق به فعاالن برجسته ضد واکســن نظیر رابرت اف کندی و 
جوزف مرکوال را ممنوع کرده است. حرکت یوتیوب و سایر غولهای فناوری 
نظیر فیس بوک و توییتر علیه نشــردهندگان اطالعات نادرســت درباره 
واکسن در پی انتقادات از عدم اقدامات کافی این شرکتها برای جلوگیری از 

انتشار چنین محتوای در سایتهایشان انجام می گیرد.
اما با وجود این کــه یوتیوب موضع گیری ســخت گیرانه ای در خصوص 
نشر اطالعات نادرست انجام می دهد، با تبعاتی در جهان روبرو می شود. 
کانالهای آلمانی زبان شبکه دولتی روســی آر تی به دلیل نقض سیاست 
اطالعات نادرست کووید ۱۹ توســط یوتیوب حذف شده اند. روسیه روز 
چهارشنبه این اقدام را ســرکوب اطالعاتی کم سابقه خواند و تهدید کرد 

یوتیوب را مسدود خواهد کرد.
اقدام یوتیوب در حذف کانالهای این شبکه روسی باعث ایجاد خط جدیدی 
از تنش در رویارویی دولت روسیه با غولهای فناوری خارجی و تالش برای 
کنترل بیشتر اینترنت شده است. رگوالتور ارتباطات دولتی روسیه )روس 
کومنادزور( به شکل مکتوب از گوگل درخواست کرد محدودیتهای یوتیوب 
علیه کانالهای آر تی رفع شوند. اگر چنین اقدامی انجام نشود روسیه ممکن 

است دسترسی به یوتیوب را به صورت کامل یا جزئی محدود کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: روسیه می تواند تدابیری را 
برای وادار کردن یوتیوب به تبعیت از قوانین این کشور اعمال کند. به نظر 
می رسد قانون در این مورد نقض شــده است.مسکو در یک سال گذشته 
فشــار بر شــرکتهای فناوری خارجی را افزایش داده و شرکتهای شبکه 
اجتماعی را به دلیل کوتاهی در حذف محتوایی که غیرقانونی شناخته می 
شوند جریمه کرده و حتی سرعت دسترسی به توییتر را کند کرد.بر اساس 
گزارش رویترز، روسیه روز چهارشنبه گوگل را به دلیل کوتاهی در حذف 
محتوایی که از نظر مسکو غیرقانونی است، ۶.۵ میلیون روبل )۸۹ هزار و 

۵۳۴ دالر( جریمه کرد.

ورود مجدد بيت كوين به كانال 43 هزار دالری
ارزش ارزهای دیجیتالی بار دیگر صعود کرد. برای اولین بار، یک صندوق 
سرمایه گذاری مبتنی بر بیت کوین موفق شد تا مجوز فعالیت در سوئیس را 
اخذ کند. سازمان نظارت بر بازارهای مالی سوییس اعالم کرد با درخواست 
آغاز به کار صندوق ســرمایه گذاری کریپتو فاینانس موافقت کرده است. 
این صندوق به صورت مشترک توسط موسسه پی وی بی پرنت بالموس و 
بانک زبا راه اندازی شده است. از سوی دیگر حمایت مجدد ایالن ماسک- 
مدیرعامل تسال- از ارزهای دیجیتالی نیز روی بازار تاثیر مثبت داشته است. 
صرافی باینانس- بزرگ ترین صرافی ارزها دیجیتالی- در بیانیه ای اعالم 
کرد امکان انجام معامالت در بستر خود را برای کاربران سنگاپوری محدود 
خواهد کرد. پیش از این باینانس برای بسیاری از کشورهای دیگر از جمله 
هلند و ایتالیا، کاربران احراز هویت نکرده و کاربران آمریکایی محدودیت 
های زیادی ایجاد کرده بود. نهادهای نظارتی در کشورهای کانادا و انگلیس 

فعالیت باینانس را در کشورهای خود غیرقانونی اعالم کرده بودند.
در ادامه روند اتخاذ رویکردهای ســختگیرانه کشــورها در قبال ارزهای 
دیجیتالی، نهاد ناظر بر بازارهای مالی سوئیس اعالم کرد: از این پس نظارت 
خود را روی نقل و انتقاالت و فعالیت های مرتبط با رمز ارزها تشدید خواهد 

کرد.
طبق دســتورالعمل جدیدی که به صرافی های سوئیســی ابالغ شــده 
اســت، آن ها باید اطالعات تراکنش ها را ثبت و در صورت درخواســت 
این نهــاد در اختیارش قــرار دهند.مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضــر ۱۸۹۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این 
رقم نســبت به روز قبل ۲.۵۷ درصد بیشــتر شده اســت.در حال حاضر 
۴۴ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیــار بیت کوین و ۱۷ درصد 
در اختیار اتریوم اســت.بیت  کوین ۱۲ ســال پیش توسط گروه گمنامی 
 از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد شد و از ســال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.  

ایالن ماسک:
غيرممكن است دولت ها بتوانند رمزارزها را نابود كنند

مدیرعامل تسال بار دیگر در سخنانی جنجالی باعث نوسانات قیمتی بازار 
شد.رویکرد سختگیرانه چین در برابر ارزهای دیجیتالی باعث ریزش شدید 
قیمت آن ها در روزهای اخیر شده است اما در همین زمان مدیرعامل تسال 
و دومین فرد ثروتمند جهان معتقد است رمزارزها قابل نابودی توسط هیچ 
طرفی حتی دولت ها نیستند و وی به حمایت تمام قد از رمزارزها ادامه می 
دهد. ایالن ماسک در جریان سخنرانی خود در یک کنفرانس کدنویسی 
در کالیفرنیا با بیان اینکه ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتالی یک چالش 
برای حزب کمونیست چین در حفظ سلطه اش بر بازار تلقی می شود، افزود: 
شاید دولت ها بتوانند سرعت توســعه فناوری ارزهای دیجیتالی را کندتر 
کنند اما در نهایت نخواهند توانســت جلوی آن را بگیرند. اگر فرض کنیم 
که ارزهای دیجیتالی برای این ایجاد شده اند که جلوی قدرت دولت ها در 
متمرکز بودن پول بایستند، خیلی غیر طبیعی نیست که دولت ها این ارزها 
را دوست نداشته باشند و تالش کنند تا جلوی توسعه بیشتر آن را بگیرند. 

مدیرعامل تسال به دولت ها توصیه کرد به جای سعی در مقابله با رمزارزها 
خود را با فناوری روز وفق دهند. او از دولت آمریکا نیز خواست تا وارد این 
حوزه شود و بازار رمزارزها را قانونمند کند. به دنبال حمایت ایالن ماسک، 
روند ریزشی بازار تا حد زیادی متوقف شد. وی از جمله تاثیرگذارترین افراد 
در حوزه ارزهای دیجیتالی به شمار می رود و تاکنون با توییت هایش باعث 

تغییرات قیمتی شدیدی در دوج کوین، شیبا و بیتکوین شده است.
پیشــتر ری دالیو- میلیاردر آمریکایی و از دیگر چهره های مشهور بازارها 
مالی- گفته بود در صورت تداوم موفقیت های بیت کوین و ســایر ارزهای 
دیجیتالی، نهادهای نظارتی کنترل تحوالت رمزارزها را در دست خواهند 
گرفت. وی با اشــاره به اینکه، دولت ها ابزارهای الزم را برای نابود کردن 
 رمزارزها در اختیــار دارند گفت: در نهایت اگر ببیننــد راه دیگری ندارند

 آن ها را از بین خواهند برد.

اخبار

ستاد فناوری نانو بیش از ۲۶۰ ایده را برای صنعتی شدن داوری کرد
ستاد توسعه فناوری نانو ۲۶۷ ایده نوآورانه نانویی را برای قرار گرفتن در مسیر صنعتی شدن داوری کرد.به گزارش معاونت علمی و فناوری، مرکز کاربردی سازی صنعتی نانوفناوری توسط ستاد توسعه فناوری نانو در راستای 

حمایت از ایده های نوآورانه و استفاده صنعتگران از ایده های نو در صنعت ایجاد شد.این مرکز در حوزه های فناورانه ای که بیش   ترین کارایی را در صنعت دارند فعال است و مسیر تبدل ایده  به محصول را هموار می کند.در مرکز 
کاربردی سازی صنعتی نانوفناوری بیش از ۲۶۷ ایده نوآورانه ارائه شده و از میان آن ها، ایده هایی که قابلیت صنعتی سازی داشتند داوری و انتخاب شدند. ۳۰ ایده نوآورانه در مرحله توسعه فناوری قرار دارد و ۱۵ ایده نیز به 

مرحله صنعتی سازی رسیده است.این مرکز، برای ۷ حوزه فناوری از پژوهشگران، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و خالق حمایت می کند تا بتوانند ایده ها و محصوالت نوآورانه در حوزه فناوری نانو را به بازار و صنعت برسانند.

اصالح سیاست های مرتبط 
با بازار کار و اصالح ساختار 
بودجه باید به یکدیگر گره 
بخورند؛ در حالی که امروز 
ایــن دو هیــچ ارتباطی یا 
یکدیگر ندارند و جهت عکس هــم پیش می روند و 

همدیگر را تخریب می کنند.
به گزارش ایلنــا، ۶۲ میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ کجا 
رفت؟ این پرسشی است که پاسخ آن حتما به تامین 
»معیشــت« گره خورده است. توجیه دولت گذشته 
در پرداخــت ۵۸ میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ تا ســال 
گذشته و استمرار اجرای آن در ۴ ماهه ی ابتدای سال 
جاری، که اعتبار آن به ۴.۶ میلیارد دالر می رسد، حل 
مشکالت معیشتی بود؛ اما امروز ارکان تصمیم  گیری 
کشور، روی این موضوع که ارز ۴۲۰۰ هیچ تاثیری در 
معیشت مردم نداشته، اتفاق نظر دارند. خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانــی تهران اعالم کــرده که تورم 
کاالهای اساســی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شــده اند، به 
۵۰ درصد می رسد؛ در حالی که تورم سایر کاالها به 
طور متوسط ۳۰ درصد اســت. البته به نظر می رسد 
که روند توزیع ارز ۴۲۰۰ بر بســتر اقتصاد مبتنی بر 
»تیول داری« مشکل ساز شــده است؛ یعنی عده ای 
به واســطه نزدیکی به مراکز تصمیم گیری، از قبل 
این سیاســت به جای مردم، نان را بر ســر سفره ی 
خود برده اند؛ این شــکلی از خریدن هوادار یا همان 
»حامی پروری« از سوی افراد دارای نفوذ در مراجع 
تصمیم گیری است. از این طریق همپوشانی منافع 
تقویت می شــود و منافع مانند اجزای یک کاروان، 
به یکدیگر، پیوست می شوند تا یک »بلوک قدرت« 

شکل گیرد.
با این همه، در ســال های گذشــته عده ای به دولت 
دوازدهم و حاال به دولت سیزدهم پیشنهاد داده بودند 
و پیشــنهاد می دهند، که ارز ۴۲۰۰ را بر بسترهای 
اقتصادی هدفمند و محدود به جریــان بیاندازند و 
جلوی جاری شدن آن به سمت ارزان سازی کاالهای 
وارداتی تا پیش از توزیع آنها در بازار، به چند برابر نرخ 
خرید را بگیرد. برای نمونه پیشنهاد شده است که ارز 
۴۲۰۰ به صورت ریالی در اختیار کارگران قرار گیرد 
تا اقالم مصرفی خود را بر اســاِس اعتبار کارت های 
خریدی که برای آنها پیش بینی می شود، خریداری 
کنند. عده ای هم می گویند که ارز ۴۲۰۰ مستقیم در 
اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا از طریق نظارت بر 
زنجیره ی تولید و عرضــه، قیمت نهایی پایین بیاید. 
عده ای هم پیشنهاد داده  اند که تعاونی  های کارگری 
و کارمندی از ارز ۴۲۰۰ به شکل یارانه بهره مند شوند 
تا بتوانند به تدریج کاالهای خود را با قیمت ارزان تری 

به دست اعضای خود برسانند. 

در این راســتا، مجلس دهم هم به دنبال توزیع ارز 
۴۲۰۰ به شکل کاالبرگ الکترونیک بود. این شکل 
از توزیع، متناظر با زنجیره ی نظارت های الکترونیک 
اســت و شــبکه  ی متصل کننــده ی تولیدکننده-
واردکننده-بنکدار-فروشــگاه محله-مصرف کننده 
را زیر رصد قرار می دهد اما همــان زمان این انتقاد 
مطرح شد که قوای الکترونیک کشور، توانایی پایش 
همه جانبه  را ندارند؛ البته کشــورها به طور معمول 
هر نوع سیاســت تثبیت نرخ ارز در در برابر تورم را 
ابتدا با استقرار زیرســاخت های نظارتی به آزمایش 
می گذارند؛ با این حال در معدود کشورهایی سیاست 
تثبیت نرخ ارز پیگیری شــده است؛ مگر اینکه تورم 
باالیی اتفاق افتاده باشد که حاال بخواهند تا فروکِش 
آن، از معیشِت نیروی کار و فقرا حمایت کنند. روی 
همین حساب، تورم اصلی ترین عامِل برای برانگیختن 
حمایت های اجتماعی اســت که می توان سیاست 
جبرانی را در مقطع وقوع و شدت گرفتن آن تعریف 

کرد. 
اما در ایران که نرخ تورم در مــرداد ماه به ۴۵ درصد 
و تورم خوراکی ها به ۵۸ درصد رسید، فشار تورمی، 
براِی مزد و حقوق بگیران )افــراد دارای درآمدهای 
ثابت( و ۳۵ میلیون نفر دیگری که فاقد درآمِد ثابت 
هستند، فاجعه بار و آسیب زننده است و دولت هم که 
توانایی کنترل خلق پول پرقدرت را ندارد، باید طرحی 
برای تامین معیشــت آنها در آستین داشته باشد. از 
آنجا که تثبیت نرخ ارز، در عمل نتوانســت کمکی 
به حال مزد و حقوق بگیران برســاند، نیاز است که 
سیاست های جایگزین یارانه  ای بر مبنای آن مستقر 
شوند؛ به نحوی که مستقیم بر قدرت خرید اثر بگذارند 
و از ســقوط آن به ویژه در بخش کارگری جلوگیری 
کند. در حــال حاضر تنها ۳۶ درصــد از هزینه های 
معیشت توسط درآمد ثابت مبتنی بر دستمزد پوشش 
داده می شود و بیش از ۶ میلیون تومان از هزینه های 
زندگی بر مبنای سبد معیشــت بیش از ۱۰ میلیون 
تومانی پوشش داده نمی شود؛ موضوعی که حمایت 

مقطعی یا دائمی را اجتناب ناپذیر ساخته است. 
قاعدتا ظرف ماه های آینده قدرت خرید با ســرعت 
بیشتری در مسیر نزول قرار گیرد و ترکش های تورم 
همین سطح از قدرت خرید را هم کوچکتر می کنند. 
در حال حاضر از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۳ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به هزینه های سبد معیشت 
کارگران، اضافه شده است؛ در حالی که به هیچ وجه 
در این اندازه برای کارگران قدرت خرید ایجاد نشده 
است. به احتمال فراوان کاهش قدرت خرید تا اندازه ی 
بیشتری بحث  برانگیز می شــود؛ مگر اینکه دولت با 
تمرکز بر نظام یارانه ای و اصالح دستمزدها، مجدد، 
۶۴ درصد قدرت خرید از دست رفته چند ماه ابتدای 
سال را بازگرداند؛ البته در گام اول، کاهش مصارف و 
تعدیل ســاختار بودجه، ضامن تثبیت قدرت خرید 
است؛ بودجه ای که به سبب فشار به ذخایر مدیریت 

عرضه ی پول، روزی ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
خلق می کند. 

بر اســاس ســطح قدرت خرید دهک ها، که الگوی 
مصرف آنهــا را تعیین می            کند، دهک هــای پایین 
درآمدی تنها به اندازه ی ۱.۶ درصد از این ۶۳ میلیارد 
دالر استفاده می کنند اما دهک های باالی درآمدی 
۲۴.۸ درصــد از آن را به خــود اختصاص می دهند. 
در نتیجه ســبد مصرف پردرآمدها ۱۵ برابر بزرگتر 
از دهک های پایین است. حال اگر دولت، منابعی را 
که از این محل ها آزاد می شوند، صرف معیشت کند، 
می تواند وضعیتی جدیدی را به لحاظ ارتقای اسمِی 
درآمد، ایجاد کند اما آیا با انجام این کار تورم در همین 
سطح باقی می ماند یا اینکه نیروی آن در جهت نازل 

ساختن سطح قدرت خرید، وارد گود می شود؟ 
عضو هیات مدیره تشــکل های  شــوراهای اسالمی 
کار پایتخت، در پاسخ به این پرسش، به ایلنا، گفت: 
»معتقدم که دولت باید رانش های تورم را کنترل کند؛ 
چراکه تورم از آستانه ی تحمل اقتصاد گذشته است و 
ذی نفعان اقتصاد چه در سمت عرضه و چه در سمت 
تقاضا، قادر به تراز نمــودن درآمد و هزینه های خود 
نیستند. قاعدتا، تورم به عنوان یک نیروی بیرونی که از 
درون اقتصاد بلند شده، می تواند با درآمیختن با رکود، 
سمت عرضه را محدود کند و ظرفیِت واقعی درآمد 
طرف تقاضا را هم سرکوب کند؛ حاال بماند که نیروی 
کار به سبب این نابسامانی بازار، ثبات شغلی و حداقل 
معیشت خود را هم از دســت داده است و در واقع از 
اُفت قابلیت های اقتصادی عرضه کننده و افت قدرت 
خرید مصرف کننده توامان متضرر شده است. در این 
میان، یا باید دستمزدها مجدد تا پیش از پایان سال 
۱۴۰۰ و آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، اصالح شوند که 
معموال دولت و بخش خصوصی با آن مخالف می کنند 
یا اینکه دولت باید هم صاحبان درآمدهای ثابت و هم 
افراد فاقد درآمدهای ثابت را مورد حمایت قرار دهد 
اما ابتدا مهم است که دولت تکلیف چشم انداز تورم را 
روشن کند؛ چرا که فشار تورم به سمِت ارقام ۵۰ و ۶۰ 

درصد، در کوتاه مدت محتمل تر از کاهش آن است؛ 
اتفاقی که با تثبیت روند خلق نقدینگی و محاسبه ی 
ضریب تکاثر آن، می تواند در ۲ ســال آینده حادث 

شود؛ این اصال دور از انتظار نیست.« 
»علیرضا فتحــی« با بیان اینکه دولــت باید تکلیف 
هزینه   های جــاری خود را با اصالح ســاختار آن در 
۱۴۰۱ روشــن کند، گفت: »هزینه هــای جاری به 
صورت سرســام آوری در حال افزایش هســتند. در 
ســال جاری، هزینه های جاری دولــت، ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای آن است که این 
پول قاعدتــا یا باید به اعتبار خلــق نقدینگی تامین 
شــود یا به اعتبار اوراق بدهی. در نتیجه دولت ابتدا 
باید زمینه همسان ســازی منابــع و مصارف خود را 
فراهم کند و بعد با آزادســازی یارانه ها، سبد درآمد 
نیروی کار دارای درآمد و فاقد درآمد ثابت را متنوع 
سازد؛ اما حداکثر باید ۷۰ تا ۸۰ درصد از این سبد را 
حقوق و دستمزد تشکیل دهند و سهم یارانه های آزاد 
شده تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد؛ تا انگیزه ی ورود به 
بازار کار از بین نرود. بطور مثال، در حال حاضر سهم 
یارانه از ســبد درآمدی یک کارگر بســیار کوچکتر 
از رقم واقعی اســت. بر این اســاس اگر یک کارگر 
مجرد، هم یارانه  نقدی و هم یارانه معیشتی دریافت 
کند، مجموعا تنها ۱۰۰ هــزار تومان از طریق یارانه 
نصیبش می شــود. درآمد این کارگر در ماه های ۳۰ 
روزه ســال )نیمه دوم( ۳ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان 
است که با این حساب تنها ۲.۷ درصد از آن از طریق 
یارانه پوشش داده می شود؛ در حالی که باید حدود 
۷۴۲ هزار تومان  تا ۱ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان آن، 
توسط یارانه پوشش داده شود؛ یعنی معادل این ۲۰ 
تا ۳۰ درصد باید از ناحیه یارانه بر روی دستمزد قرار 
بگیرد که این خود می توانست تا اندازه   ای به پوشش 
هزینه های زندگی کمک کند؛ اینگونه سبد درآمد، 
به منهای یارانه  تبدیل نمی شــود؛ البته این یارانه ها 
 هم می توانند به صورت نقدی یا غیرنقدی یا ترکیبی

 از این دو، پرداخت شوند.«  

لزوم استقرار سبد درآمدِی مركب از مزد و يارانه
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عضو کمیســیون فرهنگی مجلس بابیان اینکه ترکیب 
نمایندگان منتخب برای حضور درکمیسیون مشترک 
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تکمیل شد، گفت: 
ان شاءاهلل هفته آینده اولین جلسه این کمیسیون تشکیل 
می شود.علی یزدی خواه با بیان اینکه لیست نمایندگان 
منتخب دو کمیسیون امنیت ملی و قضائی برای حضور 
در کمیسیون مشترک بررســی طرح حمایت از حقوق 
کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، به هیأت 
رئیســه مجلس اعالم شده اســت، گفت: به این ترتیب 
ترکیب نمایندگان عضو این کمیسیون مشترک تکمیل 

شده است.وی با بیان اینکه پیش از این نیز ۷ کمیسیون 
تخصصی مجلــس، نمایندگان خود را بــرای حضور در 
کمیســیون مشــترک اعالم کرده بودند، افزود: با اعالم 
نمایندگان منتخب دو کمیسیون قضائی و امنیت ملی، 
ترکیب اعضای ۲۳ نفره کمیسیون مشترک بررسی طرح 
حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی از ۹ کمیسیون، 
کامل شد و امیدواریم با صالحدید هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی، نخســتین جلسه این کمیسیون هفته 

آینده تشکیل شود.یزدی خواه به عنوان یکی از نمایندگان 
منتخب برای عضویت در کمیسیون مشترک طرح حمایت 
از کاربران فضای مجازی، گفت: با تشکیل نخستین جلسه 
این کمیسیون در هفته آینده و مشخص شدن ساختار، 
رئیس، سخنگو و دبیر کمیســیون و نیز زمان تشکیل 
جلسات، بررسی طرح آغاز شده و پس از آن نحوه دعوت از 
مسئوالن ذیربط و فعاالن و صاحبنظران این حوزه مشخص 
خواهد شد.وی گفت: جلسات این کمیسیون با حضور دو 

سوم اعضا رسمیت پیدا می کند و امیدواریم با اهتمام ویژه 
ای که به این طرح وجود دارد، ظرف مدت ۴ تا ۵ ماه این 
بررسی ها به سرانجام برســد.عضو کمیسیون مشترک 
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در پاسخ به برخی 
شایعات در خصوص آغاز اجرای این طرح و ارتباط آن با 
کندی و اختالالت چند روز اخیر شبکه اینترنت، گفت: 
کاماًل این موضوع را تکذیب می کنــم. این طرح به هیچ 
عنوان ارتباطی با کیفیت اینترنت ندارد و وزارت ارتباطات 
باید پاسخگوی وضعیت کندی دسترســی کاربران به 

اینترنت باشد.

یک نماینده مجلس اظهار داشــت: اساسا بورس 
نباید وارد این حوزه شــود و کار بورس استخراج 
رمز ارز چه به عنــوان پــروژه تحقیقاتی و چه به 
عنوان یک موضوع آزمایشی نیست. تحقیقات در 
رابطه با رمز ارز چه ارتباطی با بورس تهران دارد؟ 
و بر چه اساسی شرکت بورس تهران باید به سمت 

ماینینگ برود؟
جعفر قادری درباره کشف دستگاه استخراج رمز 
ارز در زیرزمین شرکت بورس تهران اظهار داشت: 
این اقدام بورس تهــران غیر قانونــی و غیر قابل 
توجیه اســت.وی ادامه داد:  بر فرض اینکه مجوز 
برای این اقدام داشتند، اساســا بورس نباید وارد 
این حوزه شود و کار بورس استخراج رمز ارز چه به 
عنوان پروژه تحقیقاتی و چه به عنوان یک موضوع 

آزمایشی نیست. تحقیقات در رابطه با رمز ارز چه 
ارتباطی با بــورس تهران دارد؟ و بر چه اساســی 
شرکت بورس تهران باید به سمت ماینینگ برود؟  
قادری افــزود:  نمی دانیم چطور مجــوز دریافت 
کرده اند و دادن مجوز به بورس برای اســتخراج 
رمز ارز تخلف است. حوزه فعالیت بورس موضوع 
دیگری اســت چرا باید درباره اســتخراج رمز ارز 
تحقیقات انجام شــود.این نماینده مجلس تاکید 
کرد: اگر گفته هــا مبنی بر اینکه دســتگاه های 
اســتخراج رمز ارز متعلق به یک شــخص است، 

صحت داشته باشــد، این خود تخلف بزرگ تری 
محســوب می شــود  چرا یک نفر باید این اجازه 
را به خــود بدهــد از امکانات یک نهــاد عمومی 
برای مایــن کــردن اســتفاده کنــد در حالی 
 که حتی فعــال فعالیت مجوزدارهــا هم متوقف 

و ممنوع شده  است.
وی با بیان اینکه مجلس قطعا به این مساله ورود 
می کند، گفت: این اقدام بورس تهران به هیچ وجه 
قابل توجیه نیست و بورس تهران هم نمی تواند با 
انتشــار توضیح و اطالعیه از خود دفاع کند. حتی 

اگر در یک دوره ای هم برای این اقدام خود توانسته 
مجوز بگیرد نباید وارد این فعالیت ها می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: به دنبال 
این هستیم که روند اســتخراج رمز ارز یک روند 
قانونی باشد و افرادی که توان تاسیس نیروگاه را 
دارند و متقاضی ورود به این حوزه هستند، فعال 
شوند و ما هم از این ظرفیت برای تامین برق کشور 
اســتفاده می کنیم. اما نه اینکه در این شرایط که 
با فشــار مصرف برق مواجه هستیم دستگاه های 
دولتی بخواهند وارد اســتخراج ارز و ماینینیگ 
شــوند.قادری ادامه داد: این روزها بــرای اینکه 
بتوانیم برق کشور را تامین کنیم حتی نیروگاه های 
که آلودگی دارنــد را وارد مدار کردیم حاال در این 

شرایط این اقدام بورس تهران چه توجیهی دارد؟

گوگل در کنفرانس "سرچ آن" که به صورت زنده 
پخش شــد، قابلیت جدیدی را معرفی کرد که به 
کاربران اجازه می دهد ترکیبی از تصاویر و متن را 
در تقاضاهای جست و جوی گوگل استفاده کنند.

 Google’s گوگل در کنفرانس امسال طراحان
I/O فناوری هــوش مصنوعی جدیــدی را با نام 
اختصاری MUM معرفی کرد. این فناوری می 
تواند همزمان اطالعــات را در فورمتهای مختلف 
شــامل متن، تصاویر و ویدیو درک کند و ارتباط 
بین موضوعــات، مفاهیم و ایده هــا را پیدا کند. 
اکنون گوگل با آپدیت جســت و جوی تصویری 
Google Lens، یکــی از راههای اســتفاده از 
MUM در محصوالتش را اعالم کرد.جســت و 

جوی تصویری Google Lens فناوری تشخیص 
تصویر گوگل اســت که به کاربر اجازه می دهد از 
دوربین گوشی خود برای انجام کارهای مختلفی 
مانند ترجمه فوری، شناسایی گیاهان و حیوانات، 
کپی و چسباندن عکسها، یافتن آیتمهای مشابه 
با آنچه در ویو فایندر دوربیــن وجود دارد، کمک 
گرفتن برای مسائل ریاضی و موارد دیگر استفاده 
کنند.گوگل اعالم کــرد بــه زودی از قابلیتهای 
 Google Lens استفاده خواهد کرد تا MUM
را ارتقــا داده و قابلیت افزودن متن به جســت و 
جوهای تصویری را اضافه کند و به کاربران اجازه 

دهد درباره آنچه می بینند سوال بپرسند.
این قابلیــت در عمل به این شــکل کار می کند: 
کاربر می تواند عکس پیراهــن مورد عالقه اش را 
از سرویس Google Search پیدا کند و سپس 
روی آیکن Google Lens کلیک کند و گوگل 
همان طرح را در یک جفت جوراب پیدا می کند. با 
تایپ کردن واژه هایی مانند "جورابهایی با همین 
طرح" مــی توانید گوگل را بــه یافتن تقاضاهای 
جست و جوی مرتبط هدایت کنید که با استفاده 
از جست و جوی متنی به تنهایی یافتن آن بسیار 
دشوارتر بود.این قابلیت برای آن دسته از تقاضاهای 

جست و جویی که گوگل برای پاسخگویی به آنها 
مشــکل دارد، مفید اســت. ممکن است کاربران 
در جست و جوی موردی باشــند که توصیف آن 
با کلمات دشوار اســت یا ممکن است به شکلهای 
مختلفی توصیف شود. با استفاده ترکیبی از تصویر 
و کلمات در یک تقاضای جست و جو، گوگل ممکن 
است نتایج جســت و جوی مرتبط تری را نشان 
دهد.بر اساس گزارش تِک کرانچ، گوگل همچنین 
 Google به اشکال دیگر در MUM اعالم کرد از
Search و جست و جوهای ویدیو استفاده خواهد 
کرد. به روزرسانی Google Lens در ماههای 
آینده عرضه می شــود زیرا همچنان به تســت و 

ارزیابی نیاز دارد.

آغاز بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی از هفته آینده

ماينينيگ بورس تهران حتی با مجوز تحقيقاتی، غيرقانونی و تخلف است

مردم برق ندارند، دستگاه های دولتی ماینینگ می کنند

امکانات جدید جست و جوی گوگل در راه است


