
طبق آمار حدودی هر سال بین ۲۵ ســانتی متر در دشت های تهران فرونشست صورت 
می گیرد و سطح آب در این دشت ها نیز از ۴۵ سانتی متر تا ۱.۵ متر در حال کاهش است 
و آنطور که مسووالن اعالم کردند تهران روزی یک میلی متر دچار فرونشست می شود که 
عدد بسیار زیادی است و همین موضوع اهمیت توجه به چاه های غیرمجاز را نشان می 
دهد.به گزارش ایسنا،  به دلیل برداشت از آب های زیرزمینی بیش از پتانسیل موجود شاهد 
فرونشست در دشت ها هستیم که برای جبران این مســاله در قالب طرح تعادل بخشی 
برنامه هایی در نظر گرفته شده است که براســاس آن چاه های غیرمجاز متوقف خواهد 
شد.بیشترین افت در دشت ورامین است به طوری که یک متر و ۲۰ سانت تراز آب زیرزمینی 
در این دشت کاهش می یابد.   عالوه بر این در دشت هومند -  آبسرد نیز با کاهش دو متر و 
دو سانتی متر مواجه هستیم. در بقیه دشت ها نیز میزان کاهش به ۶۰ سانتی متر می رسد 
اما عمده مشکل در دشت ورامین و دشت هومند - آبسرد است.یوسف رضا پور -مدیرعامل 

شرکت آب منطقه ای تهران چندی پیش در این رابطه به ایسنا گفت: در بحث تعادل بخشی 
در ابتدا چاه هایی که فعال هستند را مورد بررســی قرار دادیم و روی برخی از آنها کنتور 
هوشمند نصب شد. عالوه بر این در بحث تغذیه مصنوعی نیز اقداماتی صورت گرفته که 
اثرات آن در دشت شهریار کامال مشهود است.وی با بیان این که در بحث تغذیه مصنوعی از 
طریق پساب هایی که تولید می شود نیز اقداماتی صورت گرفت به گونه ای که جای خالی 
آب هایی که برداشت شده را با پساب پر می کنیم. اگر بتوانیم این اقدامات را به همین شکل 

پیش ببریم وضعیت دشت ها بهبود می یابد.

انسداد ۶۱۶ حلقه چاه آب غیرمجاز در تهران
طبق اعالم وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران به تازگی اعالم کرده است: 
طی شش ماهه نخست سال جاری، ۶۱۶ حلقه چاه آب غیرمجاز در دشت های استان تهران، 

توسط امورهای منابع آب شرکت مسدود و از تخلیه سالیانه بیش از ۶ میلیون متر مکعب 
آب از آبخوان های استان جلوگیری شد. رضاپور ادامه داد:  امسال به جهت کاهش میزان 
بارندگی ها و کسری ۳۱۴ میلیون متر مکعبی مخازن سدهای پنجگانه استان نسبت به 
سال آبی گذشته، با بحران کم آبی مواجه هستیم و از این حیث، عملکرد امورهای تابعه در 
حراست و حفاظت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی بیش از همیشه ضرورت و اهمیت 
پیدا کرده است که در همین راستا طی شش ماهه نخست امسال، با همکاری گروه های 
گشت و بازرسی امورهای منابع آب، ۶۱۶ حلقه چاه غیرمجاز، در مجموع به عمق ۱۸ هزار 
و ۱۹۹ متر و آبدهی ۱۷۱.۱ لیتر بر ثانیه مسدود شد که در نتیجه این اقدامات، از برداشت 
غیرمجاز شش میلیون و ۵۲۶ هزار و ۸۳۶ متر مکعب آب از سفره های آب زیرزمینی استان 
تهران جلوگیری به عمل آمده اســت.وی با بیان اینکه بیشترین تعداد چاه های مسدود 
شده به ترتیب توســط امورهای منابع آب تهران، شهریار و شــهرری انجام شده است، 

اظهار کرد: همچنین با همکاری گروه گشت و بازرسی آب های سطحی و واحد حقوقی 
امورهای منابع آب، ۱۹۳ هزار و ۷۶ مترمربع از اراضی بســتر و حریم رودخانه های حوزه 
عملکرد شرکت با اخذ دستور قضایی و با استناد به تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادالنه 
آب رفع تصرف شد.رضاپور در ادامه با اشــاره به اینکه طی مدت یاد شده، ۶۸۰ حلقه چاه 
غیرمجاز شناسایی و مراتب تشکیل پرونده و انسداد آنها از طریق مراجع قضایی در حال 
پیگیری است، افزود: در راستای مدیریت و کنترل میزان برداشت از چاه های مجاز، ۳۶۶ 
دستگاه کنتور هوشمند روی چاه های دارای پروانه بهره برداری نصب و ۱۰ مورد کاهش 
منصوبات چاه غیرمجاز نیز، توســط امورهای منابع آب ورامین، ترفع تصرف ۱۹۳ هزار 
متر مربع از حریم رودخانه های اســتانهران و اسالمشهر و شــهریار صورت گرفته که در 
 نتیجه این اقدام از تخلیه سالیانه بیش از ۶۵۷ هزار متر مکعب آب از آبخوان های استان

جلوگیری شد.

سخنگوی صنعت برق کشور از کشف و ضبط ۸۲ دستگاه ماینر در ساختمان بورس اوراق 
بهادار تهران خبر داد و گفت: به محض اینکه کنتور در دوره قرائت قرار می گیرد، افزایش 
مصرف قابل تشــخیص اســت لذا زمان زیادی از نصب ماینر در شرکت بورس نگذشته 
بود که شناسایی صورت گرفت.مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره 
به روش های شناسایی اســتفاده از ماینر در مکان های مختلف، اظهار کرد: کنتورهای 
اندازه گیری یکی از ابزارهای شناســایی هستند و در حال حاضر نیز بیشترین کشفیات 
از طریق همین کنتورهای اندازه گیری صورت گرفته اســت.وی با بیان اینکه طبق آمار 
۲۷ درصد شناسایی ها مربوط به اطالع رسانی مردم می شود، گفت: تا کنون ۲۲۰ هزار 
دستگاه ماینر کشف شــده که عمده آن ها از طریق دستگاه های اندازه گیری و مقایسه 
میزان مصرف با دوره های قبل بوده است.سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: در این 

میان عده ای از افراد کنتورها را دســتکاری می کنند که موجب می شوند تفاوت میزان 
مصرف از چشم همکاران توزیع برق دور بماند و دستگاه های اندازه گیری درست عمل 
نکنند، البته برای این بخش نیز روش هایی وجود دارد و قطعا شناسایی صورت می گیرد.

رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه بیشترین آســیب را در این حوزه صنعت برق متحمل 
شده است، تصریح کرد:هیچ هماهنگی با هیچ دستگاه و سازمانی برای استفاده از ماینر 
صورت نمی گیرد چراکه بیشترین آسیب و خسارت متحمل صنعت برق است و ما به هیچ 
عنوان با این موضوع موافق نیستیم.وی در پاسخ به ســوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا این 
امکان وجود دارد که در شرکت های دیگر نیز دستگاه های ماینر فعال باشند، گفت: قطعا 
مسووالن هر دستگاه نسبت به این مساله پاسخگو هستند و اگر کشفی در هر سازمان و 
یا اداره ای صورت بگیرد، برخورد جدی صورت خواهد گرفت، لذا مسوول ادارات دولتی 

 قطعا نظارت کافی در این زمینه خواهند داشت و صنعت برق نیز با جدیت نسبت به این 
موضوع اقدام می کند.

برخورد جدی خواهد شد
به تازگی شرکت توزیع برق تهران بزرگ نیز در خصوص کشف تعدادی دستگاه غیرمجاز 
استخراج رمزارز در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد: صنعت برق با این مورد 
نیز بر اساس قوانین موجود، برخورد جدی به عمل خواهد آورد. بر اساس گزارش مامورین 
بازرســی از محل، تعداد ۸۲ دســتگاه ماینرکه درلحظه بازدید این شرکت در مدار قرار 
نداشتند کشف و ضبط شده، گفتنی اســت مصارف محل موردنظر تحت بررسی است.

صنعت برق تاکید می دارد نگهداری یا اتصال دستگاه های استخراج رمزارز فاقد مجوز به 

هر نحو و در هر محل، غیرقانونی بوده و مسئولیت آن در موارد سازمانی بر عهده باالترین 
مقام سازمان و در سایر موارد بر عهده شخص دارنده انشعاب برق است و لذا به مسئوالن 
دستگاه های اجرایی و سایر متذکر می شود با دقت در رعایت  موارد فوق از سو استفاده 
افرد سودجو که شرایط آسیب به منافع عمومی و شــبکه برق کشور را فراهم می آورند 

جلوگیری به عمل آورند.
همچنین از همه هموطنان خواهشمند است در صورت مشاهده مواردی از این دست و 
https:// استفاده غیرمجاز از برق، نسبت به انعکاس آن از طریق سامانه سمات به آدرس
www.tavanir.org.ir/samaat اقدام و از پاداش در نظرگرفته شده بهره مند شوند.
 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سال جاری در حدود۸۰۰۰ ماینر غیرمجاز را 

کشف و تحویل مراجع انتظامی داده است.

اقتصاد انگلیس بیش از ۲۰ درصد رشــد تجربه کرد.به 
گزارش ایســنا به نقل از گاردین، مرکز آمار انگلیس در 
گزارشی اعالم کرد که در نتیجه کاهش محدودیت های 
کرونایی و پیشرفت در روند واکسیناسیون، اقتصاد این 
کشور در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۳.۶ درصد رشد کرده 
که این عملکرد ۱.۴ درصد بیشتر از رشد ثبت شده بازه 
منتهی به ماه قبل بوده است. این رشد اقتصادی باالترین 

رشد ثبت شده تاریخ معاصر انگلیس بوده است.  
سال قبل اقتصاد انگلیس ۱۰ درصد کوچک شده بود که 
بدترین عملکرد اقتصاد این کشــور طی سه قرن اخیر و 
یکی از پایین ترین سطوح رشد در بین کشورهای اروپایی 

و جهان بود. آمارهای تولید و تجاری رفته رفته وضعیت 
امیدوار کننده تری پیدا کرده اســت. در بین بخش های 
مختلف، رشــد بخش خدمات ۲۷.۸ درصد بوده است. 
بخش تولید نیز وارد رشد مثبت شده و ۱۵.۴ درصد بزرگ 
تر شده است.   با پایان موج دوم شیوع کرونا در انگلیس، 
بسیاری از کســب و کارها مجددا بازگشایی شده اند اما 
ظرفیت فعالیت آن ها هنوز به ســطح قبل از شیوع همه 
گیری باز نگشته است.   در انگلیس به عنوان اصلی ترین 
کانون درگیر با کرونا در اروپا، بیش از پنج میلیون مبتال 
و ۱۳۴ هزار کشته به ثبت رسیده است و تاکنون حدود 
ســه چهارم جمعیت این کشور واکســینه شده اند. این 

کشور بیشترین میزان واکسیناســیون را در اروپا داشته 
است.   هیتش پتل- مدیر سبد دارایی در موسسه کیلتر 
اینوستورز گفت: یک بحران بهداشتی خیلی زود انگلیس 
و دنیا را فرا گرفت و باعث یک بحران تمام عیار اقتصادی 
شــد. واقعیت این است که هیچ کشــوری خود را آماده 
مواجهه با چنین چیزی نکرده بــود و باید توجه کرد که 
ممکن است دوباره همه چیز خیلی بد شود. تمرکز و تالش 
همه باید این باشد که امسال عملکرد اقتصادی بد سال 
قبل را نداشته باشیم اما واضح است که فعال محدودیت 
ها ادامه پیدا خواهد کرد و این مســاله کسب و کارها و 

خانوارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.  

طبق آمار بانک مرکزی تا پایان شــهریور امسال تعداد انواع 
کارت های بانکی در کشور به بیش از ۳۹۰ میلیون رسیده است.
به گزارش ایسنا، مانده کارت های بانکی صادر شده بانک ها تا 
پایان شهریور امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل 
۳۹۳ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت 

برداشــت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور 
وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ 
میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی چهار کارت 
بانکی دارد.بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بانک 
ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت 

بانکی قرار دارد. تا پایان شهریور سال جاری بالغ بر ۲۵۵ میلیون 
و ۲۶۶ هزار و ۲۷۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور 
وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۵ میلیون و ۹۱۲ هزار 
و ۲۱۶ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک ها و 

موسسات اعتباری کشور را داشته است.

فرونشست در تهران چقدر جدی است؟

چرا ماینرهای ساختمان بورس زودتر متوقف نشد؟

رشد اقتصادی انگلیس رکورد زد هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟
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شرط تعادل در بازار 
خودرو 

اخیــر  ســالهای  در 
بخــش زیــادی از ضــرر 
خودروســازان بــه ضعف 
مدیریــت در آنهــا برمی 
گردد. مدیریــت ضعیف 

منجر به تولید ...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 
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زمزمه آزاد سازی دالرهای بلوکه شده قیمت دالر را کاهش داد

سیگنال  مثبت آزاد سازی منابع دالری
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سونامی افزایش قیمت خودرو 
بازار خودرو با قیمت گذاری دستوری نابسامان تر شده است

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است بررسی آمار 
این بازار نشــان دهنده کاهش بیشتر قدرت خرید 
مصرف کنندگان واقعی و فشار بیشتر بر مستأجران 
در ماه هــای پایانی دولت دوازدهم اســت.  افزایش 
افسارگسیخته قیمت زمین، مسکن و اجاره بها اگرچه 
از سوی نهاد سیاست گذار بخش مسکن در دولت های 
یازدهم و دوازدهم رصد می شد اما راه حل های ارائه 
شده از طرف وزارت راه و شهرسازی و خصوصاً معاونت 
مسکن و ساختمان این وزارت، عمدتاً در دولت نخست 
روحانی تنها با معرفی طرح های بدون پشتوانه و بی 
سرانجام همراه شد و در دولت دوازدهم نیز هر چند 
برخی طرح ها می توانست کارآمد باشد، اما به دلیل 
شیوع کرونا در دو سال پایانی وزارت محمد اسالمی 

در راه ...

گزارش های میدانی از بازارهای تهران نشــان می 
دهد رشد قیمت برنج به صورت بی سابقه ای ادامه 
دارد. در حالی در بازارها قیمت هر کیلو برنج ایرانی 
به ۶۰ هزار تومان نزدیک می شــود که ۱۳هزار تن 
پشت در گمرک مانده اســت. با ترخیص برنج های 
مانده در گمرک می توان از رشــد قیمت این کاال تا 
حدود بسیاری جلوگیری کرد. گزارش های فعاالن 
کشاورزی از شالیزارهای شــمال نیز حاکی از این 
است که قیمت خرید برنج از سر زمین نیز به کیلویی 
۴۸ تا ۴۹ هزار تومان رسیده است. پیش بینی فعاالن 
کشاورزی نشان می دهد در صورت ادامه بی اعتنایی 
مسئوالن مبنی بر ترخیص برنج های وارداتی و ادامه 

مشکالت شالیکاران قیمت هر ...

تبریک

 جناب آقای فرشاد مهدی پور 
انتصاب شایسته حضرتعالی رابه 
سمت  معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و  ارشاد اسالمی تبریک 

عرض نموده وتوفیق روزافزون شما 
را ازخداوندمتعال خواستاریم. 

از طرف  مسعود شریعت زاده

جناب آقای دکتر فرشاد مهدی پور

 معاون محترم امور مطبوعاتی و اطالع رسانی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

بدینوســیله انتصاب شایسته جنابعالی را به ســمت معاون امور 

مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تبریک 

می گوییم و از خداوند متعال توفیقات روز افزونتان را خواستاریم.

روزنامه کسب وکار



اقتصاد2
ایران وجهان

رهبر معظم انقالب:
 حوادثی که در شــمال غرب 
ایران در جریان است، باید بدون 

حضور بیگانگان حل شود 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تاکیــد بر اینکه 
ارتش هــای منطقه می توانند امنیــت منطقه را 
تأمین کنند و نباید اجازه دهنــد که ارتش های 
بیگانه برای حفظ منافع خــود، دخالت یا حضور 
نظامی داشته باشند، تاکید کردند: حوادثی که در 
شمال غرب ایران، در برخی کشورهای همسایه در 
جریان اســت باید با همین منطق پرهیز از دادن 
مجوز حضور بیگانگان حل شود. رهبر معظم انقالب 
گفتند: امروز سازمانهای نیروهای مسلح، ارتش، 
سپاه، نیروی انتظامی، بسیج به معنای واقعی کلمه 
سپر دفاعی در برابر تهدیدهای سخت دشمنان 

بیرونی و درونی هستند.
به گزارش »انتخاب«، حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا صبح )یکشــنبه( در ارتباط 
تصویــری با مراســم مشــترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشــگاه های افسری نیروهای مسلح 
در دانشگاه افسری امام حســین علیه السالم، این 
نیروهای پر افتخار را »قلعه مستحکم امنیت ملت 
ســربلند ایران و میهن مقتدر و عزیز« خواندند و 
افزودند: دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختالف 
و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید بدون 
دخالت بیگانه و با الگوپذیری کشورهای منطقه از 
اقتدار و عقالنیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی حل شــود. رهبر انقالب اســالمی با ابراز 
امیدواری برای توفیــق دانش آموختگان و ارتقای 
جوانان نیروهای مسلح در مکتب و دانشگاه حسینی، 
به ملت ایران به خاطر داشتن جوانان مؤمن، صالح، 
شــجاع و دارای عزم و بصیرت تبریــک گفتند و 
افزودند: فرماندهان عزیزی کــه جوانان میهن را 

اینگونه تربیت می کنند، شایسته افتخار و تقدیرند.
فرمانده کل قوا با اشاره به تحقق فرموده امیرمؤمنان 
درباره نیروهای مســلح افزودند: به فضل الهی، 
نیروهای مسلح ایران امروز به معنای واقعی کلمه 
سپر دفاعی ملت و کشــور در مقابل تهدیدهای 

سخت دشمنان بیرونی و درونی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســربازی ملت ایران را 
موجب سرافرازی و عزت دانستند و گفتند: آمادگی 
برای دفاع از ملت ایران و هویت اســالمی، ملی و 

انقالبی کشور افتخار بزرگ نیروهای مسلح است.
ایشان امنیت را زیرساخت اساسی همه فعالیت های 
ضروری برای پیشرفت کشور برشمردند و با مهم 
خواندن تحقق امنیت کشور بدون تکیه بر بیگانگان 
افزودند: این مســئله البته برای ملت ایران عادی 
اســت اما کشــورهای مختلف حتی کشورهای 

اروپایی از این مشکل رنج می برند.
ایشــان به بگو مگوهای اخیر اروپا و آمریکا اشاره 
کردند و گفتند: برخی اروپایی ها، اقدام آمریکا را 
خنجر از پشت خواندند و به نوعی گفتند اروپا باید 
بدون اتکا به ناتو و در واقع به آمریکا، مستقالً امنیت 

خود را تأمین کند.
رهبر انقالب افزودند: وقتی کشــورهای اروپایی 
به علت اتکاء به آمریکا، یعنی کشوری که با اروپا 
مخالف هم نیست در تحقق امنیت پایدار احساس 
کمبود می کنند، حســاب کشــورهای دیگر که 
نیروهای مسلح خود را تحت کنترل آمریکا و دیگر 

بیگانگان قرار داده اند، مشخص است.
فرمانده کل قوا، تأمیــن امنیت با تکیه بر دیگران را 
فقط یک توهم خواندند و گفتند: کسانی که به این 
توهم دچارند سیلی آن را به زودی خواهند خورد چرا 
که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگان در امنیت 
و جنگ و صلح هر کشــوری، فاجعه ای مصیبت بار 
است. ایشان با تجلیل از اقتدار و سربلندی نیروهای 
مسلح در آزمایش های بســیار مهم و دشوار به ویژه 
جنگ تحمیلی ۸ ساله گفتند: اقتدار نیروهای مسلح 
به مسائلی نظیر آموزش ها، ابتکارات و پیشرفت های 
علمی، تجهیزات و انضباط ســازمانی وابسته است 
اما مهمترین عامل اقتدار نیروهای مسلح، روحیه، 

معنویت و مسائل دینی و اخالقی است.
رهبر انقالب اسالمی، خروج ارتش مجهز و بدون 
روحیه اخالقی و معنوی آمریکا از افغانســتان را 
نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند 
و گفتند: آمریکایی ها ۲۰ سال قبل برای سرنگونی 
طالبان به افغانســتان لشکرکشــی کردند و در 
این اشــغالگری طوالنی مدت، کشتار و جنایت و 
خسارات فراوانی به بار آوردند اما بعد از این همه 
هزینه مادی و انسانی، حکومت را به طالبان دادند 
و خارج شدند که این واقعیت برای همه کشورها 
درس آموز اســت. فرمانده کل قوا، اوضاع ارتش 
آمریکا هنگام خروج از افغانستان را نشان دهنده 
ماهیت واقعی این ارتش دانســتند و گفتند: آن 
تصاویر هالیوودی از ارتش آمریکا و کشــورهای 
امثال او، فقط نمایش است چرا که ماهیت واقعی 

آنها همین است که در افغانستان دیده شد.

خبر

قیمت دالر از روز روز شــنبه در 
واکنش بــه بانک مرکزی مبنی 
بر کنترل پر قدرت بازار ارز وارد 
فاز نزولی شده است. قیمت طال 
و ســکه هم که روز روز شنبه بر 
مدار صعود پیش رفته بود، در بازار روز گذشته کاهش را تجربه 
کردند. به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر از هفته روز شنبه 
نوسان جدید را تجربه کرده اســت و بعد از ماه ها وارد کانال 
جدید ۲۸ هزار تومان شد. اسکناس آمریکایی روز روز شنبه 
بعد از چند روز صعود با کاهش ۰.۵۶ درصدی نسبت به ۲ روز 
پیش بر روی  ۲۸,۱۷۰ )بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد 
( تومان قرار گرفت. قیمت دالر آمریکا روز گذشته یکشنبه ۱۱ 
مهر ماه برای دومین روز متوالــی در این هفته وارد فاز نزولی 
شــد؛ هر چند کانال ۲۸ هزار تومان را حفظ کرده است. این 
اسکناس محبوب روز گذشــته  در بازار ارز تهران  با کاهش 
۰.۴۲ درصدی، از ۲۸,۱۷۰ )بیســت و هشت هزار و یکصد و 
هفتاد ( تومان به ۲۸,۰۵۰ )بیست و هشت هزار و پنجاه ( تومان 
رسید. قیمت طال و قیمت سکه روز روز شنبه  به افت دالر توجه 
نکردند و باز هم بر مدار صعود پیش رفتند . قیمت طال دیروز 
ر نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۰۰ تومان افزایش، ۱,۱۶۶,۳۰۰ 
)یک میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و سیصد ( تومان 
نرخ گذاری شد. سکه هم سرنوشتی مشابه  طال داشت و افزاش 
را تجربه کرد .قیمت سکه روز شنبه به ۱۱,۸۸۲,۰۰۰ )یازده 
میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار( تومان رسید که نسبت 
به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است. اما در شروع 
معامالت بازار روز گذشته این دو فلز گران بهای داخلی به  افت 
دالر واکنش نشــان دادند  و قیمت ها ارزان شد.  هر گرم طال 
۱۸ عیار روز گذشته - یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۳ 
اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۵۳ درصدی به ۱,۱۶۰,۱۰۰ )یک 
میلیون و یکصد و شــصت هزار و یکصد ( تومان رسید. سکه 
امامی هم نســبت به دیروز ۱9۰۰۰ هزار تومان پایین رفت و 
با قیمت  ۱۱,۸۶۳,۰۰۰ )یازده میلیون و هشتصد و شصت و 
سه هزار( تومان معامله شد. یکی از دالیلی که باعت نزول دالر 
شده سیگنال جدیدی  است که از سوی بانک مرکزی مخابره 
شده  است . بانک مرکزی به افزایش قیمت دالر واکنش نشان 

داده است و گفته اســت پر قدرت بازار ارز را کنترل میکنیم.  
بانک مرکزی از دیروز  برای طول هفته قصد دارد، از دو جناح 
نوسان قیمت دالر را مدیریت کند. بازار ارز متشکل و سامانه 
نیما. بازار ارز متشکل منبع تامین اسکناس و سامانه نیما منبع 
تامین حواله محسوب می شود و شنیده ها حاکی از آن بود که 
بانک مرکزی قصد دارد از ابزار خود در این دو منبع تامین ارزی 

استفاده و نوسان قیمت دالر در این هفته را کنترل کند.
 

دالرهای بلوکه شده آزاد می شود؟
ایران قرار است به زودی به مذاکرات وین برگردد. حاال عضو 
اتاق بازرگانی مشــهد هم می گوید: با دستور رئیس جمهور، 
وزارت امور خارجه اقدامات موثری در خصوص آزادســازی 
منابع ارزی انجام داده است که به صورت موقت می تواند نرخ 
ارز را متعادل کند. به گزارش تجارت نیوز، شب گذشته حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه از بازگشت ایران به مذاکرات 
برجام خبر داد و از آمریکا خواسته بود ۱۰ میلیارد دالر از منابع 
ارزی بلوکه شده ایران را آزاد کند. حاال زمزمه آزادسازی منابع 
بلوکه شده ایران به فعاالن بخش خصوصی هم رسیده است. 
محمدرضا حســینا، عضو اتاق بازرگانی مشهد می گوید: »با 
دستور رئیس جمهور، وزارت امور خارجه اقدامات موثری برای 
آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در دیگر کشورها انجام داده و 
احتمال می رود به زودی بخشی از منابع بلوکه شده ایران آزاد 
شود.« به گفته حسینا، سیگنال آزادسازی دالرهای بلوکه شده 
از روز گذشته به بازار ارز رسید و قیمت دالر و درهم کاهش یافته 

است. همین خبر باعث شد که قیمت دالر امروز یک شنبه )۱۱ 
مهر ۱۴۰۰( نسبت به روز گذشته اندکی کاهش پیدا کند و در 

بازار آزاد با قیمت ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته شود.

درهم ارزان شد
عضو اتاق بازرگانی مشهد با اشــاره به ترخیص ارزهای بلوکه 
شــده در کره جنوبی توضیح داد: وزارت امــور خارجه برای 
بازگشت به برجام پیش شرطی را مبنی بر آزادسازی دالرهای 
بلوکه شده مطرح کرده است. همین مســاله جو روانی را در 
بازار ارز داشت و باعث شد درهم اندکی ارزان شود. محمدرضا 
حسینا به تجارت نیوز گفت: هنوز عمال دالرهای بلوکه شده 
در کشورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی آزاد نشده است اما 
آزادسازی منابع دالری ما دور از انتظار نیست. البته ممکن است 
این ارزها در قالب کاالهای واسطه ای و سرمایه ای آزاد شود که 

این عامل هم به روند رشد تولید و صادرات کمک می کند.

پیش بینی قیمت دالر تا پایان سال
اما سوالی که این روزها مطرح می شود این است که قیمت دالر 
تا پایان سال چه می شود؟ حسینا در پیش بینی قیمت دالر 
اعالم کرد که قیمت دالر در دو هفته آینده در کانال ۲۷ هزار و 
۸۰۰ تومان معامله می شود. اما روند کاهشی قیمت دالر با توجه 

به افزایش نرخ تورم موقتی است.
حسینا همچنین گفت: علی رغم افزایش و نوسان قیمت دالر، 
واردات کاالهای ساخته شده دیگر صرفه اقتصادی ندارد. هر چند 

مردم مخالف افزایش قیمت دالر هستند اما این روزها کارخانه ها 
در شرایطی ظرفیت تولید خود را افزایش می دهند که قیمت دالر 
باالتر باشد. در غیر اینصورت تولید و صادرات هم دیگر توجیه 
ندارد. اما تجار معتقدند در شرایطی که فروش نفت کاهش پیدا 
کرده است این کاالهای غیرنفتی است که باید با نرخ دالر باال به 
بازارهای دیگر صادر شود تا بودجه کشور تقویت شود. از این رو به 
اعتقاد آنها قیمت دالر براساس میزان تورم امسال نباید چندان 
کاهش پیدا کند. چرا که کاهش قیمت دالر باعث متضرر شدن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان می شود. به نظر می رسد »ایران 
به زودی به مذاکرات متوقف شده هسته ای در وین بازمی گردد.« 
این خبر می تواند برای معامله گران بازار ارز مهم باشد. حاال باید 
دید آیا این گفته جدید وزیر امور خارجه، بازار ارز را وارد فاز انتظار 

می کند یا معامله گران به این خبر توجه نمی کنند!
یک عده از معامله گران بازار ارز معتقدند دالر در شرایط فعلی 
وارد فاز استراحت شده اســت تا بار دیگر پر قدرت  وارد روند 
صعود شود. در کنار این دالیل ،  اخبار  برجام هم که در چند 
وقت اخیر داغ شده است و بازار را با شک و ابهام مواجه سخته 
است. حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران )شنبه شب( در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما 
حضور یافت و به تشــریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست 
خارجی پرداخت و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داد. وی گفت: 
سیاست خارجی و اقتصاد کشور را به مذاکرات و برجام محض 
گره نخواهیم زد. دولت یک برنامه توســعه اقتصادی دارد که 
به سرعت پیش می رود. قرار نیســت وزارت خارجه را معطل 
برجام کنیم. امیرعبداللهیان گفت که مذاکرات به زودی انجام 
می شود و افزود: اصل اینکه مذاکرات در وین بوده و فرمت وین را 
می خواهیم ادامه دهیم روی این اتفاق نظر وجود دارد. ترکیب 
تیم را داریم نهایی می کنیــم. وزارت خارجه مذاکره را دنبال 
خواهد کرد و مذاکرات در چارچوب معاونت سیاســی وزارت 
خارجه دنبال خواهد شــد و طرف هــای مذاکراتی و توافقی 
که انجام می شود در سطح وزرای خارجه کشورهای مذاکره 
کننده تایید و جمع بندی نهایی خواهد شد. اما وزارت خارجه 
در چارچوب نهادهای باالدستی نظام وظیفه ذاتی مذاکراتی 
را انجام خواهد داد.امیرعبداللهیان اضافــه کرد: هنوز زمان 
مشخصی برای مذاکرات تعیین نکرده ایم چون هنوز به جمع 
بندی نهایی نرسیده ایم. حاال ۱ هفته دیگر باشد یا ۱ ماه دیگر 

یا بیشتر هنوز مشخص نیست.

زمزمه آزاد سازی دالرهای بلوکه شده قیمت دالر را کاهش داد

سیگنال  مثبت آزاد سازی منابع دالری

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
مطرح شد

دستور رئیس جمهور برای تثبیت 
قیمت ها و کنترل بازار

رئیس جمهور با تاکید بر اولویت بندی در برنامه 
های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق العاده 
ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت ها 
و کنترل بازار در حوزه کاالهای اساســی و ارزاق 

عمومی برگزار شود.
به گزارش ایسنا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت روز یکشنبه به ریاست سیدابراهیم رئیسی 
برگزار شد و در این جلسه معاونت اقتصادی رئیس 
جمهور و کارگروه های مربوطه گزارشی از آخرین 
وضعیت متغیرهای اقتصــاد کالن و برنامه های 
پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مساله شناسی و حل 

مسائل اقتصادی ارائه کردند.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
همچنین مقرر شــد برنامه های مذکور بر اساس 
اولویت بندی در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی 

دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد.
بر اســاس این گزارش وصولی درآمدهای ناشی 
از فروش نفت و میعانات در شــش ماهه اول سال 

۱۴۰۰ معادل ۱۲ ماه سال ۱۳99 بوده است.
از جمله برنامه های پیشنهادی ۲۷گانه، ساماندهی 
بازار خودرو بود که کلیات این پیشنهاد مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و مقرر شــدجزئیات آن در 
جلسات بعدی مطرح و همچنین برخی از موارد 

حسب قانون به شورای اقتصاد ارجاع شود.

مالیات بر تراکنش بانکی نداریم 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات 
بر تراکنش بانکی نداریم و مواردی مانند حقوق، 
دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر 
و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مشمول اخذ 

مالیات نیستند.
به گزارش ایســنا، امیدعلی پارســا با بیان اینکه 
توانسته ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد 
تعیین شده در بودجه ســال جاری در خصوص 
درآمدهای مالیاتی دست یابیم، اظهارکرد: یکی از 
راه های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنش های 
بانکی افرادی است که دارای گردش مالی باالیی 
هستند، یعنی گردش مالی تراکنش های بانکی 

باالی پنج میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: 
بانک مرکزی تمامــی اطالعات مربــوط به این 
اشخاص را در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار 
می دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، 
تبدیل شــکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی 
که جنس درآمدی ندارند را کنار می گذاریم، اما 
نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می شود که 
آیا فعالیتی بوده که مالیات آن پرداخت نشده باشد.

اخبار
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در معامالت روز گذشته، یکشــنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰، 
بیشترین خروج پول حقیقی به سهم های کامودیتی 

محور و بزرگان صنعتی بازار اختصاص داشت.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشته بورس 
تهران شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۲۱۳ واحدی 
نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۷۶ هزار واحد 
رسید.  شاخص هم وزن نیز با افت ۲ هزار و ۲۴۸ واحدی 

در سطح ۴۲۲ هزار و ۵۷۸ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس ۱۸ واحد باال آمد و در 

سطح ۲۱ هزار و ۳۲۰ واحد قرار گرفت.
روز یکشــنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار منفی شد و ۵۶۳ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد.  در معامالت روز گذشته 
بیشترین خروج پول حقیقی به سهم های کامودیتی 
محور و بزرگان صنعتی بازار اختصاص داشــت. این 
در حالی اســت که طی روزهای اخیر قیمت جهانی 

کامودیتی ها رو به افزایش بوده اســت. بیشــترین 
خروج پول حقیقی را فجهان )شرکت مجتمع جهان 
فوالد ســیرجان( داشــت که ارزش تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقی آن 9۴ میلیارد تومان بود. پس از 
فجهان، شتران )شرکت پاالیش نفت تهران( و وغدیر 
)شرکت سرمایه گذاری غدیر( بیشترین خروج پول 
حقیقی را داشتند.  فســبزوار، فملی، شستا، فوالد، 
رمپنا، وبملت، پارســان، شپنا، شــگویا، شپدیس، 
پترول، صبا و فارس دیگــر نمادهای بزرگ بورس و 
 فرابورس هستند که بیشــترین خروج پول حقیقی  

را داشتند. 
روز یکشنبه نمادهای »فارس«، »تاپیکو« و »ومعادن« 
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.  

همچنین ســه نماد »فملی«، »فوالد« و »شــپنا« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را 

بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابــورس نیز نمادهــای »بپــاس«، »زاگرس« 
و »شاوان« بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »شگویا«، »آریا« و »هرمز« بیشترین 

تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس کیمیاتک 
صدرنشین است و فسبزوار و کاال در رتبه های بعدی 

هســتند. در فرابورس نیز فجهان، توسن و مدیریت 
پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۵ 
هزار و۲۸۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   شنبه 
۸ درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با 
افت ۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۷ هزار و 

9۸۸ میلیارد تومان رسید. 

گروه سبز بازار
روز یکشنبه قیمت ســهام اغلب نمادهای خودرویی 
افزایــش یافــت. روز گذشــته خــودرو، خســاپا، 
خبهمــن، خموتور، خگســتر، خپــارس، خنصیر، 
 خزامیــا، خمحور، خاذین، خلنــت و خدیزل همگی 

سبزپوش بودند. 

کارشناس بازار مسکن معتقد است بررسی آمار این بازار 
نشان دهنده کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف کنندگان 
واقعی و فشار بیشتر بر مســتأجران در ماه های پایانی 
دولت دوازدهم اســت. به گزارش خبرنگار مهر، افزایش 
افسارگسیخته قیمت زمین، مسکن و اجاره بها اگرچه 
از سوی نهاد سیاست گذار بخش مسکن در دولت های 
یازدهم و دوازدهم رصد می شد اما راه حل های ارائه شده 
از طرف وزارت راه و شهرسازی و خصوصاً معاونت مسکن 
و ساختمان این وزارت، عمدتاً در دولت نخست روحانی 
تنها با معرفی طرح های بدون پشــتوانه و بی سرانجام 
همراه شد و در دولت دوازدهم نیز هر چند برخی طرح ها 
می توانست کارآمد باشد، اما به دلیل شیوع کرونا در دو 
سال پایانی وزارت محمد اســالمی در راه و شهرسازی، 
این طرح ها ناقص اجرا شد. طرح هایی مانند تشکیل بازار 
رهن ثانویه مسکن و همچنین مسکن اجتماعی در سال 
۱۳9۵ و عدم توفیق در نوسازی بافت فرسوده شهرها، از 
جمله برنامه های آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت 
یازدهم بود؛ طرح صندوق پس انداز مسکن یکم هم اگرچه 
توانست توفیقاتی کسب کند، اما به دلیل حمایت یک 
جانبه وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم از سمت 
تقاضا و ناکامی سمت عرضه، سبب بروز تورم در بخش 
مسکن شد. عالوه بر این ناکامی ها، وزارت راه و شهرسازی 
دولت یازدهم عزمی در راه اندازی سامانه امالک و اسکان 
و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هم نداشت و با 
این انفعال و بی عملی، در کنار اظهارنظرهای خاص وزیر 

وقت، بر تنور قیمت در این بازار دمید.

طرح اقدام ملی و وام ودیعه؛ دو طرح نسبتًا 
موفق دولت دوازدهم در بخش مسکن

با این حال با آغاز وزارت محمد اسالمی در دولت دوازدهم 
و همزمان معرفی و اجرای طرح اقدام ملی مســکن برای 
حمایت از سمت عرضه مسکن و نیز راه اندازی وام ودیعه 

مسکن، تا حدودی نهاد سیاست گذار توانست به مشکالت 
معیشتی مســتأجران مرهمی بنهد اما این ُمَسکن های 
مقطعی، نتوانسته مشکالت بخش مسکن را ریشه ای برطرف 
کند. از ســوی دیگر گزارش های آماری ماهانه منتشره از 
سوی بانک مرکزی نشان می دهد بازار مسکن به عنوان یکی 
از بخش های مهم و کارآمد و مولد اقتصادی کشور به رکود 
تورمی دچار شده است؛ رکودی که در آن هم مصرف کننده 
دچار خسارات و زیان های فراوانی شده و هم تولیدکننده به 
دلیل عدم دستیابی به حاشیه سود مطمئن، حاضر به سرمایه 
گذاری در ساخت و ساز نیست. البته آخرین گزارش بانک 
مرکزی از آمار معامالت مسکن تهران در شهریور ماه نشان از 
افزایش قیمت و تعداد معامالت دارد که بعید است به معنای 
خروج از رکود باشد؛ چرا که در ماه هایی که رونق بازار مسکن 
مشاهده می شــد، تعداد معامالت به ۱9 تا ۲۰ هزار فقره 
می رسید؛ حال آنکه در شهریور ماه امسال تعداد معامالت 

مسکن به ۷ تا ۸ هزار فقره افزایش یافته است.
در همین ارتباط، خشــایار باقرپور کارشناس اقتصاد 
مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اسفند 
سال 99 وقتی که گزارشات تحوالت بازار مسکن منتشره 
از ســوی بانک مرکزی را بررســی می کردیم مشاهده 
می شد که قیمت مسکن نســبت به ماه مشابه در سال 
قبل از آن افزایش حدوداً ۱۰۰ درصدی داشته، اما میزان 
اجاره بها در آن زمان فقط چیزی حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش را نشان می داد.
وی افزود: این اتفاق بیانگر آن بود که نرخ رشــد قیمت 
مسکن نســبت به رشد اجاره مســکن خیلی بیشتر و 
سریع تر اســت. به این معنا که نرخ رشد قیمت مسکن 
سه برابر یا بیشتر بود. همان موقع به این نتیجه رسیدیم 
که خرید مسکن به نیت کسب درآمد از محل اجاره دیگر 
توجیهی ندارد چرا که سرمایه گذار باید دو برابر قبل، پول 
برای خرید واحد مسکونی پرداخت کند اما فقط ۱.۳ برابر 

دارایی، اجاره اخذ می کند.

رشد سه هزار واحدی شاخص بورس

خروج نیم تریلیون تومان نقدینگی حقیقی از بورس

بازار مسکن کدام سو می رود؟

ساخت و ساز توجیه اقتصادی ندارد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت انواع سکه و طال کاهش یافت
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  یکشنبه ١١ مهر ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٨۴٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 

١١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان است. قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۵٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ۵٨٠ هزار تومان و سکه گرمی ٢ میلیون و ٢٣٠ هزار تومان است. 
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٧۶١ دالر و ۵٠ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار یک میلیون و ١۵٩ هزار و ٣٢٨ تومان است.
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شرط تعادل در بازار خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

در سالهای اخیر بخش زیادی از ضرر خودروسازان به ضعف مدیریت در آنها برمی گردد. مدیریت ضعیف منجر به تولید صدها هزار خودروی ناقص در این صنعت شده است. یعنی مدیران خودرویی بر این واقعیت آگاه 
نیستند که تولید نکردن بهتر از تولید کردن ناقص است. اینکه خودروها در پارکینگها به دلیل نبود قطعه زمینگیر شوند به ضعف مدیریت در مجوعه خودروسازان بازمی گردد. همین زمینگیری خودروها ضررهای 
هزاران میلیاردی را متوجه صنعت خودروسازی کشور کرده است. البته وجود 140 هزار خودروی ناقص به کارشکنی قطعه سازان در تامین قطعه نیز مربوط است. به عبارتی مشکل خودروهای ناقص بیشتر از آنکه جنبه 
فنی داشته باشد به گروکشی قطعه سازان برای گرفتن تسهیالت جدید مربوط می شود. هرچند به دلیل پر شدن سقف دریافت تسهیالت، قطعه سازان نمی توانند این تسهیالت را داشته باشند اما به هر روشی سعی 
می کنند خواسته خود را به کرسی بنشانند.  از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری اشتباه بزرگ و نمایش مضحکی بود که به ضرر رنجیره تولید و مصرف تمام شد. رانت و فساد تنها آورده این تصمیم اشتباه شد و رانت 
آن در جیب کسانی سرازیر شد که سودای ثروت یک شبه را در سر داشتند. صنعت خودرو با وجود این که کاالی اساسی نیست، همیشه مشمول قیمت گذاری دستوری بوده است. نکته جالب در قیمت گذاری خودرو، 

رقابت نهادهای مدعی برای پذیرش این مسوولیت است. در حالی که می دانند این روش ها منسوخ بوده و منجر به توزیع عادالنه نخواهد شد.
مشکل اینجاست که در شرایطی که شرکت ها را مجبور به فروش محصول با قیمت گذاری دستوری کنیم، شرکت ها هم تالشی برای ارتقای کیفی محصول خود نخواهند کرد. هیچ جای دنیا چنین روالی مرسوم نیست 
که درهای مملکت به روی واردات خودرو بسته شود و یک بازار یک میلیونی خودرو را به این همه واسطه بسپاریم. سیاستگذاران و دولتمردان و اهالی مجلس، همگی در اداره امور شرکت های خودروسازی و بازار خودرو 
دخالت داشته دارند. حذف قیمت گذاری دستوری که قرار بود تنها دو سال اجرا شود اما ادامه دار شد، در کنار آزادسازی واردات خودرو بخصوص خودروهای کارکرده می تواند تا حدودی موجب تعادل و ثبات در بازار 
خودرو شود. بنابراین در گام نخست اولین کاری که دولت می بایست انجام دهد آزادسازی نرخ گذاری قیمت خودرو و تمام کاالهاســت. پس از آن هم آزادسازی ارز باید در دستور کار قرار بگیرد. اگر فضای سیاسی 

مطلوب باشد و بین دولت با آمریکا در بحث برجام اتفاق خوبی رخ بدهد دست دولت برای عرضه ارز باز می شود.
اما اگر این موضوع تحقق پیدا نکند دولت، ارزی برای حمایت از صنعت و یا واردات خودرو برای ایجاد رقابت داخلی ندارد. پس منتظر اتفاقات سیاسی در عرصه بین الملل باشیم تا متناسب با سناریوی بین المللی برنامه 
ارائه دهیم. به هر حال صنعت خودروی کشور در کنار سایر اصالحات اقتصادی به عنوان یک بسته و پکیچ باید دیده شود. یعنی این صنعت از سایر مسائل و چالش های اقتصادی کشور جدا نیست. دولت باید افزایش پایه 
پولی و حجم نقدینگی را کنترل کند چرا که هر فعالیتی که اثر ضد تورمی داشته باشد منجر به بازگشت آرامش به بازار های مختلف می شود. اما اگر مسائل سیاسی در چارچوب برجام حل و فصل نشد بهتر است دولت 

به جای افزایش تیراژ تولید و قیمت گذاری دستوری، تیراژ را در حدی نگه دارد که میزان نقدینگی ساختار سازمانی مطلوب میزان تولید باشد که موجب افزایش پایه پولی و تحمیل تورم های آنچنانی به مردم نشود.
هرچند در شرایط فعلی قطعاً روند افزایشی قیمت خودرو ادامه خواهد داشت و قیمت ها روز به روز باالتر می رود. انتظار می رود تا پایان سال 25 تا 30 درصد دیگر بر قیمت خودروها اضافه شود. 

قیمت گذاری، از مشکالت 
اصلی در بازارهای کشــور 
اســت. بــازار خــودرو نیز 
سالهاست که زیر فشار قیمت 
گذاری دســتوری شرایط 
نابسامانی دارد. بســیاری از فعاالن بازار خودرو بر این 
باورند که این سیاســت منجر به فاصله هر چه بیشتر 
مصرف کننده واقعی با خرید خودرو شــده است. در 
همین رابطه محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان 
بورس در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد 
موضوع قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت 
قطعات در شــورای رقابت و خروج این محصوالت از 

شمول قیمت گذاری توسط این شورا شد.
در نامه دهقان دهنوی آمده است: به نظر می رسد نحوه 
قیمت گذاری خودرو در شــورای رقابت به دلیل عدم 
کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که 
این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی 
مصرف کننده نهایی نگردیده بلکــه با انتقال منافع از 
شرکت های خودروســاز به جیب واسطه گران سبب 
ایجاد کمبود نقدینگی در شــرکت های خودروساز و 
قطعه ســاز گردیده و تداوم روند فوق منجر به کاهش 
تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت های خودروساز 

و قطعه ساز خواهد شــد. البته صنعت خودرو سازی 
و قطعه ســازی بــا بحران هایــی دیگــر همچــون 
»بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه ســازان از 
خودروســازان«، »بحران تامین مواد اولیه و قطعات 
داخلی و خارجی«، »بحران خودروهای فرســوده« و 
»بحران افزایش قیمت خودرو« مواجه است، که به گفته 
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو، تنها در بخش قطعه ســازی، به بیکاری  150 

هزار نفر در این صنعت منجر خواهد شد. اما در شرایطی 
که در بازار خودرو، قیمت های اعالمی منجر به رکود 
شدید فروش خودرو شده اســت، اما با این حال، در 
روزهای اخیر، قیمت ها به مســیر صعودی خود ادامه 
داده اند. بررسی ها نشان می دهد که قیمت پژو پارس 
اتوماتیک از ابتدای مرداد، با افزایش 1۸ میلیون تومانی 
روبه رو شده اســت. این خودرو در ابتدای مرداد 3۶5 
میلیون تومان قیمت داشت و این در حالی است که هم 

اکنون به قیمت 3۸3 میلیون تومان به فروش می رود. 
در این میان، پژو 200۸ از ابتدای مرداد رشد ۸0 میلیون 
تومانی را تجربه کرده اســت. این خــودرو هم اکنون 
در بازار به قیمت ۹۷0 میلیون تومان دیده می شــود. 
گزارش ها همچنیــن از بازار خودرو نشــان می دهد 
پژو405 جی ال ایکس با رشد 1۷ میلیون تومانی قیمت 
 روبه رو شــده و به قیمت 22۷ میلیون تومان در بازار

 دیده می شود.

بازار خودرو با قیمت گذاری دستوری نابسامان تر شده است

سونامی افزایش قیمت خودرو 
افزایش خودروهای ناقص زیر سایه گروكشی قطعه سازان 
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گــزارش هــای میدانــی از 
بازارهای تهران نشان می دهد 
رشد قیمت برنج به صورت بی 
سابقه ای ادامه دارد. در حالی 
در بازارها قیمت هر کیلو برنج 
ایرانی به ۶0 هزار تومان نزدیک می شــود که 13هزار 
تن پشت در گمرک مانده اســت. با ترخیص برنج های 
مانده در گمرک می توان از رشد قیمت این کاال تا حدود 
بسیاری جلوگیری کرد. گزارش های فعاالن کشاورزی 
از شالیزارهای شــمال نیز حاکی از این است که قیمت 
خرید برنج از سر زمین نیز به کیلویی 4۸ تا 4۹ هزار تومان 
رسیده است. پیش بینی فعاالن کشاورزی نشان می دهد 
در صورت ادامه بی اعتنایی مسئوالن مبنی بر ترخیص 
برنج های وارداتی و ادامه مشکالت شالیکاران قیمت هر 

کیلو برنج ایرانی به 100 هزار تومان تا پایان سال برسد. 
اکنون حدود 13 هزار تن قابلیت ترخیص و ورد به کشور 
را دارد و این در شــرایطی اســت که برخی تاکید دارند 
تنظیم واردات و ورود برنج می توانســت مانع از افزایش 
قیمت برنج داخلی و خارجی در ماه های اخیر شود. حتی 
در همین رابطه انجمن واردکنندگان برنج تاکید داشت 
در مورد ممنوعیت فصلی واردات برنج در ســال جاری 

بازنگری شود.
عباس پورباقری، رئیس انجمن برنج فروشان مازندران در 
این رابطه می گوید: قیمت برنج تازه در بازار نسبت به سال 
گذشته افزایش پیدا کرده است. علل گرانی برنج از یک سو 
به افزایش شدید هزینه تولید در فصل زراعی امسال بر 
می گردد و از سویی دیگر به نامساعد بودن هوا که موجب 
افزایش ضایعات برنج در شــالیکوبی ها می شود مربوط 
است که در نهایت موجب باال رفتن قیمت تمام شده برای 

شالیکاران شده است.
وی اعالم کرد: هزینه تولید برنج امسال برای کشاورز بسیار 
باال بود و در نتیجه قیمت تمام شده برای کشاورز، گران تر 
از همیشه بوده است، هزینه دستمزد کارگر، شالیکوبی، 
دستگاه نشاکار، تراکتور، حمل ونقل، کود، سم، سینی نشا، 
بذر و سایر عوامل رشد چشمگیری نسبت به سالیان قبل 

داشته است. رئیس انجمن برنج فروشان مازندران، تصریح 
کرد: کیفیت برنج امسال با توجه به شرایط آب وهوایی 
نسبت به سال گذشته، کمی پایین تر است؛ ضایعات باالی 
برنج موجب می شــود تا برنج مرغوب با قیمت باالتری 

نسبت به سال قبل مواجه شود.
این در حالی است که بعد از دو مکاتبه گمرک با وزارت 
جهاد در رابطه با تعیین تکلیف محموله  برنج وارداتی قبل 
از ممنوعیت واردات و عدم پاسخگویی این وزارتخانه، این 
بار گمرک ایران از وزارت صمت خواسته تا تکلیف هزاران 
تن برنج موجود در بنادر را مشــخص کند. در این رابطه 
تاکید شــده که ورود حداقل 13 هزار تن از این برنج ها 
که امکان ترخیص دارد می تواند بر قیمت برنج در بازار 

موثر باشد.
ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه تا پایان 
ابان ماه سال جاری در حالی شــروع شد که پیش از آن 
فعاالن بازار و البته برخی دستگاه های ذیربط خواستار به 
تعویق افتادن ممنوعیت فصلی و حتی عدم اجرای آن در 

سال جاری به دلیل کاهش واردات برنج و افزایش قیمت 
شده بودند، اما در هر صورت این اتفاق نیفتاد و براساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که صرفا ترخیص آن 
بخش از محموله های برنج وارداتی که تا قبل از 31 تیرماه 
دارای اعالمیه ورود و یا قبض انبار هســتند مشروط به 
این که دارای ثبت سفارش باشند بالمانع بوده و ترخیص 

صورت بگیرد.
اما همان زمان گمرک اعالم کرد که حدود 10 کشــتی 
حاوی برنج به سمت ایران حرکت کرده و احتمال این که 
کمی بعد از شروع ممنوعیت به کشور برسند وجود دارد، 
از این رو خواستار به تعویق افتادن ممنوعیت فصلی در 
راستای ورود محموله های برنج به کشور و رسیدن به بازار 

بود ولی موافقتی با آن نشد.
در همین رابطه دبیر انجمن برنج در گفت و گو با "کسب 
و کار" گفت: نظارت ها بر بازار برنج ضعیف شده و نبود 

مدیریت در این بازار به نوسان قیمت ها دامن زده است. 
وی با اشــاره به اینکه در برخی از مراکز خرده فروشــی 

قیمت برنج خارجی به بیش از 50 هزار تومان رســیده، 
افزود: متأسفانه چون نظارتی وجود ندارد، فروشندگان به 
هر قیمتی که دلشان می خواهد، برنج را عرضه می کنند. 
به نظر می رسد که این اتفاقات مورد رضایت دستگاه های 
مسئول نیز اســت چرا که هیچ کاری برای مدیریت آن 

انجام نمی دهند.
علیزاده شــایق همچنین یکی دیگر دالیل گرانی برنج 
را افزایش چشــمگیر تعداد دالالن در بازار برنج در سال 
جاری عنوان کرد. این فعال صنفی اظهار داشت: برخی 
افزایش قیمت را مربوط به بخش تولید و تامین می دانند 
در حالی با توجه به بارندگی های مناسب در اردیبهشت و 
فروردین تولید برنج داخلی کاهش نداشته است، همچنین 
واردات برنج خارجی نیز در سطحی مطلوبی انجام شده 
اســت. با توجه به تورم و افزایش قیمت سایر کاالهای 
اساسی افزایش نســبی قیمت برنج اجتناب ناپذیر بود، 
اما شاهد تفاوت تا 15 درصدی قیمت برنج از استان های 
تولیدکننده تا بازار مصرف هستیم که غیرقابل قبول است.

قیمت هر كیلو برنج ایرانی در بازار به 60 هزار تومان رسید 

برنج بر مدار گرانی
شایلی قرائی
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یک عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام وطیور ایران گفت: تبعیض میان شرکت های دولتی با 
بخش خصوصی در ترخیص کاالهای اساسی هزینه های 
واردات کاال را برای بخش خصوصی افزایش داده و مدت 
زمان دریافت ارز از بانک مرکزی بابت ترخیص کاالیی که 
با اعتبار بخش خصوصی وارد شده را به آینده ای نامعلوم 

موکول کرده است.
داوود رنگی با اعالم این مطلب اظهار کرد: مساله واردات 
کاالهای اساسی امری پیچیده شده است زیرا در شرایط 
فعلی از یک سو با افزایش قیمت جهانی و از سوی دیگر 
منوط شدن تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای کاالهای 
اساسی به صورت اعتباری و پس ازتخلیه کاال در گمرک 
وپرداخت حقوق وعوارض گمرکی مواجه هســتیم. وی 
افزود: تامین اعتباری کاالی اساسی، پایین بودن ظرفیت 
بنادر در شرایط خشکسالی کشور و واردات مقدار زیادی 
گندم و در اولویت قرار گرفتن شرکت های دولتی برای 
تخلیه و ترخیص کاال چهار مولفه ای هستند که موجب 
شده تا واردکنندگان بخش خصوصی با معضل دموراژ کاال 

و پرداخت هزینه های سنگین انبارداری  مواجه شوند.

رنگی ادامه داد:  با توجه به پایین بودن ظرفیت بنادر امکان 
تخلیه به یکباره کشتی ها در صف انتظار وجود ندارد اما از 
آنجایی که بانک مرکزی تامین ارز را منوط به تخلیه کاال 
و پرداخت حقوق وعوارض گمرکی از ســوی واردکننده 
کرده است و این امر بدون پرداخت بهای کاال به فروشنده 
خارجی محقق نمی شود بنابراین واردکنندگان توسط 
این مشکالت محاصره شده اند. عضو هیات مدیره اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران تصریح کرد: طبق 
اعالم سازمان امور بنادر وکشتی رانی، شورای عالی امنیت 
ملی کشور اولویت ترخیص کاال را به گندم و محموله های 
متعلق به شرکت های دولتی داده است، بنابراین شرکتهای 

دولتی می توانند خارج از نوبت بار خود را تخلیه کنند.
این مســئول صنفی خاطرنشــان کرد: در شرایطی که 
واردکننده بخش خصوصی با اعتبار خود کاالهایی را وارد 
می کند که جزو اقالم اساسی و استراتژیک است و حق 
فروش آن را ندارد و باید اقالم وارداتی را به دولت تحویل 
بدهد سوال این است که چرا باید برای ترخیص کاال وحمل 
آن به مقاصد مصرف میان شــرکت های دولتی و بخش 

خصوصی تبعیض قائل شوند. 

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی می گوید 
بسیاری از کسانی که در دوسال قبل مجوز واردات موز 
گرفتند اصال صادرکننده سیب نبودند.چند هفته ای می 
شود که قیمت موز افزایش یافته و به بیش از 30 هزار 
تومان رسیده است. افزایش قیمتی که برخی از فعاالن 
اقتصادی علت آن را مصوبه واردات موز در ازای صادرات 
سیب می دانند و معتقدند انحصار "واردات موز در ازای 
صادرات سیب" رانت ایجاد کرده و پای دالالن به این 
بخش باز شده اســت؛ به طوری که این دالالن تنها بر 
روی حواله های صادراتی سیب هایشان کیلویی 5000 
تا ۶000 هزارتومان می کشند و به واردکنندگان واگذار 
می کنند که در نهایت این 5000 تا ۶000 هزارتومان بر 

روی محصول نهایی آشکار می شود.
سیدرضا نورانی با بیان اینکه بایستی قوانین و مقررات در 
بخش اقتصادی به صورت شفاف تعیین شود و تصمیم 
گیری در اتاق های در بســته نتیجه ای جز ایجاد رانت 
خواری و آســیب به مصرف کننده نهایی ندارد به ایسنا 
گفت: زمانی که مصوبه واردات موز در ازای صادرات سیب 
ابالغ شد با مازاد سیب در انبارها مواجه بودیم و این مصوبه 
جهت تشویق صادرکنندگان با کاهش تعرفه وارداتی موز 
از 20 درصد به 4 درصد بود. اما در حال حاضر شرایط تغییر 

کرده و نیاز است برای جلوگیری از رانت ایجاد شده مصوبه 
اصالح شود. وی با اشــاره به اینکه همه صادرکنندگان 
سیب واردکننده موز نیستند، افزود: رانت بازی و فروش 
مجوز واردات موز به ازای هرکیلــو ۶000تومان نتیجه 
همین تصمیم گیری ها است و باید مشخص شود دقیقا 
چه کسانی این رانت را ایجاد کرده اند.رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی اضافه کرد: با وجود اینکه موز از سه 
قاره عبور می کند و به کشور می رســد باز هم از برخی 
میوه های داخل کشور ارزان تر است. می بایست جلوی 
این رانت ها گرفته شــود تا موز در بازار عمده فروشی به 
قیمت قبلی خود بازگردد. نورانی در ادامه گفت: هرتن موز 
هندی که وارد بنادر کشور می شود حدود 500 دالر یعنی 
کیلویی 50سنت، هرتن موز فیلیپینی ۶00 دالر یعنی 
کیلویی ۶0 سنت و هرتن  موز اکوادور نیز ۷00 دالر که 
کیلویی۷0 سنت است. یعنی اگر موز ۷0 سنتی را بر مبنای 
دالر25 هزارتومان با هزینه های رنگ آوری و حمل آن تا 
سردخانه حساب کنیم قیمت آن کیلویی 20 هزارتومان 
به صورت عمده خواهد شد.وی تصریح کرد: نیازی نیست 
دولت برای واردات موز ارزی به بخش خصوصی تخصیص 
دهد. می توان با ارز حاصل از صادرات میوه وتره بار، سبزی 

و صیفی موز وارد کرد.

حدود 4۸ درصد خرید و فروش های بازار مسکن تهران 
در پنج منطقه انجام می شود که در شهریورماه با رشد 
تا ۶0 درصدی معامالت نسبت به مرداد مواجه بودند؛ 
از دالیل تحرک بازار در این مــاه می توان به آخرین 
مهلت جابه جایی، انتظارات تورمی و افزایش خریدهای 

سرمایه ای اشاره کرد.
حدود نیمی از معامالت مسکن کالنشهر تهران تنها 
در پنج منطقه از مناطق 22 گانه شــهر تهران انجام 
می شود. مناطق 5، 10، 2، 4 و 14 در شهریور امسال 
4۸ درصــد قراردادهای خرید و فروش مســکن در 
پایتخت را به خود اختصاص دادند. بررسی ها نشان 
می دهد هریک از مناطق فوق از ویژگی های مخصوص 
به خود برخوردار است که جذابیت سفته بازی در آن 

را باال برده است.
به طور مثال خصوصیت منطقه 5 جمعیت بیش از 
۸50 هزارنفری، وســعت، برخورداری از سرانه های 
خدماتی و خطوط ارتباطی ریلی و آزادراهی آن است. 
در منطقه 14 که عنوان پنجمین منطقه پرتقاضا در 
شــهریورماه را به خود اختصاص داد ویژگی غالب، 
هماهنگی قیمت مسکن با توان خرید اقشار متوسط و 
پایین است. منطقه 10 نیز به دلیل قرارگیری در مرکز 
شهر، وجود واحدهای کوچک متراژ و قیمت مناسب، 
هدف خریدهای مصرفی اســت. در هر پنج منطقه 
مذکور حضور سفته بازان، ســرمایه گذاران و بخر و 

بفروشها پررنگ دیده می شود.
در بین مناطق یاد شده منطقه 2 با  حدود ۷01 هزار 
نفر جمعیت، بیشترین قیمت مسکن را با میانگین 

4۹.۸ میلیون تومان در هر متر مربع به خود اختصاص 
می دهد. متوســط قیمت هر متر خانه در منطقه 5 
بالغ بر 3۷.۶ میلیون تومان، منطقه 4 به میزان 33.۷ 
میلیون تومان، منطقه 14 به میــزان 22.۸ میلیون 

تومان و منطقه 10 بالغ بر 20.۶ میلیون تومان است.
مناطق پرتقاضای شهر تهران در شهریورماه 1400 با 
رشد معامالت مواجه شدند. خرید و فروشها طی یک 
ماه گذشته در منطقه 2 به میزان 3۹ درصد، منطقه 5 
بالغ بر 24 درصد، منطقه 4 به میزان 55 درصد، منطقه 
14 بالغ بر ۶0 درصد و منطقه 10 به میزان 32 درصد 
رشد یافت.قیمتها نیز بجز در منطقه 14 که حدود نیم 
درصد درمقایسه با مرداد کاهش پیدا کرد، در چهار 
منطقه دیگر افزایشــی بود؛ به طوری که در یک ماه 
گذشته قیمت مسکن در منطقه 2 به میزان 4 درصد، 
منطقه 5 بالغ بر 1.۶ درصــد، منطقه 4 به میزان 1.5 
درصد و منطقه 10 بالغ بر 3.۷ درصد افزایش پیدا کرد. 
در کل شهر تهران نیز معامالت 42 درصد و قیمت 2.4 

درصد نسبت به مرداد رشد کرد.
کارشناسان از عوامل رونق نسبی معامالت در شهریور 
را خرید و فروشهای سرمایه گذاری می دانند. عواملی 
همچون آخرین فرصت در فصل جابه جایی، رشد تورم، 
احتمال طوالنی شدن روند احیای برجام، ورود قیمت 
دالر به کانال 2۸ و حتی لمس کانال 2۹ هزار تومان 
در مقطعی کوتاه، پایین بودن بازده سرمایه گذاری در 
بخشهای تولیدی و تلقی عمومی از مسکن به عنوان 
یک دارایی امن از جمله دالیل اقبال به بازار مسکن در 

شهریورماه 1400 بود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
با بیان اینکه قیمت ذرت در بازار آزاد به کیلویی هفت 
هزار تومان رسیده است، گفت: مرغداران خواستار اعالم 

قیمت جدید تخم مرغ هستند.
ناصر نبی پور با اشاره به تجمع هفته گذشته مرغداران 
مقابل وزارت جهاد کشــاورزی، گفت: به دنبال تجمع 
تولیدکنندگان، مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی به 
آنان قول دادند که سهمیه ذرت شان را تأمین کنند و در 
همین راستا ۶0 درصد سهمیه ذرت شهریور مرغداران 
تخصیص داده شــد.به گفته وی 40 درصد ســهمیه 
شــهریور ذرت تولیدکنندگان قباًل تأمین شده بود اما 
سهمیه مهر هنوز مانده است.نبی پور از کندی بارگیری 
نهاده ها و تأخیر در رســیدن آن به دست تولیدکننده 
نیز انتقاد کرد و گفــت: قیمت ذرت در بــازار آزاد به 
کیلویی۷000 تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب 

آن 1۹00 تومان در هر کیلوگرم است.
وی میانگین قیمــت هر کیلوگرم تخم مــرغ را درب 

مرغداری 22 هزار تومان اعالم کرد و درباره اینکه قیمت 
هر شانه تخم مرغ در بازار مصرف به حدود ۶0 هزار تومان 
نزدیک شده است، افزود: قیمت هر شانه دو کیلویی تخم 
مرغ درب مرغداری بین 43 تا 44 هزار تومان است.نبی 
پور با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت 1۹ هزار 
تومان را برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری قبول 
دارد، ادامه داد: با این شرایط وقتی تخم مرغ به دست 
مصرف کننده نهایی برسد قیمت آن حدود 45 تا 50 
هزار تومان خواهد بود.وی با اشاره به افزایش چشمگیر 
قیمت مؤلفه های تولید، افزود: قیمت کرایه های حمل 

نیز به طور وحشتناکی گران شده است.
نبی پور در بخش دیگری از سخنان خود از تعلل دولت 
در تعیین نرخ مصوب جدید تخم مرغ انتقاد کرد و گفت: 
شرایطی به وجود آمده که تولیدکننده نمی داند محصول 
خود را به چه قیمتی عرضه کند و در همین راستا طی 
مکاتباتی که با مسئوالن مربوطه داشتیم خواستار اعالم 

نرخ جدید تخم مرغ شدیم.

مرغداران نمی دانند تخم مرغ را به چه قیمتی عرضه کنند

تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی در ترخیص کاالهای اساسی

بسیاری از کسانی که موز وارد کردند صادرکننده سیب نبودند

آخرین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

نصف معامالت مسکن در پنج منطقه ی پایتخت
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با انعقاد قراردادی محقق شد
تامين دستگاه بسته بندی شركت های توليدی از 

سوی دانش بنيان ها
یکی از شرکت های دانش بنیان با انعقاد قراردادی نیاز یکی از شرکت های تولیدکننده 
نوشیدنی در زمینه دستگاه اتوماسیون چسب حرارتی برای بسته بندی را تامین خواهد 
کرد. به نقل از روابط عمومی  صندوق نوآوری و شکوفایی، دستگاه تزریق چسب حرارتی، 
شیلنگ های هیتردار هوشمند، مدول های تخصصی تزریق چسب حرارتی به صورت 
تزریق با فرکانس های باال و الگوهای دلخواه به انضمام المان های جانبی، از محصوالت 
فناورانه یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی  و تحقیقاتی اصفهان 
است که در حاشیه رویداد صنایع غذایی که در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ شهریور ۹۸ در صندوق 
نوآوری و شــکوفایی برگزار شــد موفق به عقد تفاهمنامه با یکی از شرکت های تولید 
کننده نوشیدنی برای تامین تجهیزات مربوط به اتوماسیون شد.این شرکت دانش بنیان 
تاکنون از بسیاری از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی مانند خدمت 
حمایتی استانداردها، حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی 
و ماشین آالت وابسته و یادگیری شرکتی و همچنین تســهیالت اشتغال زایی پایدار 
)قرض الحسنه( و سرمایه در گردش استفاده کرده است.حامد محمودپور، مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان ظرفیت تولید این شرکت را ساالنه هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: 
این محصول برای بسته بندی بدون نیاز به اپراتور استفاده می شود که فناوری آن در ایران 
وجود نداشته و شرکت ما پنج سال پیش با بومی سازی این فناوری در کشور، مبدع تولید 
این دستگاه شده است. به طور کلی این دستگاه در تمامی  صنایع که نیاز به بسته بندی 
محصول دارند، قابل استفاده است و ما در حال حاضر مشتریانی در حوزه های صنایع چاپ 
و بسته بندی، صنایع غذایی، کاشی و ســرامیک، صنعت چرم و کیف و کفش و صنعت 
سلولزی و بهداشتی داریم.محمودپور مزیت رقابتی این محصول نسبت به نمونه آمریکایی 
را توسعه تکنولوژی و بروزرسانی مداوم آن عنوان کرد و گفت: پیش از این تعدادی محصول 
وارداتی در کشــور وجود داشــته که قطعات یدکی آن وجود ندارد. همچنین به دلیل 
هزینه های باالی واردات دستگاه، عدم ارائه خدمات پس از فروش، هزینه باالی تعمیر و 
نگهداری و طوالنی بودن زمان دریافت قطعات یدکی، تولید این دستگاه مقرون به صرفه 
نیست.وی ادامه داد: این شرکت پس از چند سال پژوهش توانست برای اولین بار در کشور، 
سیستم های فوق را با قیمت پایین تر نســبت به نمونه خارجی، خدمات پس از فروش 
مطلوب تر و تامین ارزان قیمت قطعات یدکی تولید و به بازار عرضه کند. نیاز به فناوری باال 
در طراحی و نبود ماشین و ابزارهای خاص و همچنین مواد اولیه در تولید برخی از قطعات 
مورد نیاز باعث شده تا این تجهیزات به صورت بومی  تولید نشود.محمودپور ضمن اشاره 
به هدف گذاری این شرکت برای تصاحب ۵۰ درصد از سهم بازار، در توصیف ویژگی های 
فنی این دستگاه گفت: دستگاه تزریق چسب دستگاهی است که چسب جامد را ذوب 
می کند و سپس دمای دستگاه را در یک دمای مطلوب برای چسب موجود در دستگاه 
ثابت نگه می دارد. زمانی که پمپ شروع به کار می کند، چسب را از طریق شیلنگ به گان و 
سپس به بیرون برای استفاده هدایت می کند. این دستگاه برای بهبود اتوماسیون و افزایش 
سرعت تولید، موثر است و در حال حاضر بنا بر تقاضای مجموعه های مختلف این دستگاه 
شخصی سازی شده است و ما ۶۰۰ قلم محصول در حوزه چسب گرم تولید می کنیم.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در مورد قرارداد با شرکت تولیدی، خاطر نشان کرد: 
این شرکت تولیدی به دلیل داشتن شعبه در شهرهای مختلف کشور به ۲۰۰ دستگاه نیاز 
دارد. در حاشیه رویداد صنایع غذایی در صندوق نوآوری و شکوفایی، تفاهم نامه فروش 
محصول با این شرکت را منعقد کردیم و به موجب این تفاهم نامه یک دستگاه برای انجام 

آزمایشی عرضه کردیم و بعد از ارزیابی انجام شده قرارداد امضا می شود. 

كنفرانسی برای شبكه ســازی در حوزه نوآوری و 
فناوری كشور

دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران به عنوان 
بزرگترین گردهمایی مدیران و کارشناسان پارک های علم و فناوری کشور در روزهای ۱۸ 
و ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ به میزبانی پارک علم و فناوری گیالن برگزار خواهد شد. دکتر باستی، 
رئیس پارک علم و فناوری گیالن به عنوان دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی این انجمن، با 
اکثریت آرا و تصمیم اعضای هیات مدیره انتخاب شد و برپایی دومین کنفرانس ملی انجمن 
را بر عهده پارک علم و فناوری گیالن قرار داد.دکتر باستی، عضو هیات مدیره انجمن علمی 
پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران گفت: دومین کنفرانس ساالنه پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد ایران، جهت شبکه سازی در حوزه نوآوری و فناوری کشور، به 
میزبانی پارک علم و فناوری گیالن و با حمایت و مشارکت پارک های علم و فناوری و مراکز 
رشد کشور و فعاالن این حوزه به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.رئیس پارک 
علم و فناوری گیالن با اشاره به محورهای فرعی این کنفرانس اظهار کرد: در این کنفرانس 
که در پارک علم و فناوری گیالن برگزار می شود، ۱۱ محور فرعی با موضوعات مختلف در 
نظر گرفته شده است که امید است با حضور متخصصین و کارشناسان در این کنفرانس 
راهکارهای مناسبی مطرح شود تا در ارزیابی سیاست ها و برنامه های مراکز سیاست گذار، 
قانونگذار و اجرایی کشور در حوزه پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری و 
اقتصاد دانش بنیان ایران، مورد توجه و استفاده قرار گیرد.وی اشتغال، کارآفرینی و اقتصاد 
دانش بنیان را یکی از مهمترین محورهای دومین کنفرانس یاد کرد و ادامه داد: همکاری 
دولت و بخش خصوصی؛ اسناد توسعه، قوانین و برنامه ها از موضوعات محوری هستند که 
در این کنفرانس مطرح خواهد شد.دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک 
های فناوری و سازمان های نوآوری ایران موضوعاتی همانند تأمین سرمایه و صندوق های 
پژوهش و فناوری، تأمین خدمات و کارگزاران را از دیگر محورهای فرعی این کنفرانس 
اعالم کرد. به نقل از وزارت علوم، رئیس پارک علم و فناوری گیالن اظهار کرد: مخاطبان 
کنفرانس کارشناسان ستادی پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و نوآوری کشور، اعضای 
هیات علمی، دانشجویان رشته های کارآفرینی، مدیریت نوآوری و رشته های مرتبط و نیز 

شرکت های مرتبط با عنوان کنفرانس هستند.

دروغگويی اپل، آمازون و مايكروســافت در مورد 
مقابله با گرمايش زمين

اپل، آمازون، مایکروسافت و دیزنی از جمله شــرکت های بزرگی هستند که به 
شــدت با طرحی برای مقابله با گرمایش زمین در کنگره آمریکا مخالف هستند.

اگر چه تمامی این شــرکت ها مدعی انجام اقداماتی برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای بوده و وعده داده اند برای حفاظت از محیط زیســت تالش کنند، اما 
در عمل از گروه های البی و ســازمان های مخالف طرح مقابله با گرمایش زمین 

پشتیبانی می کنند.
اتاق بازرگانی آمریکا، میزگرد کسب و کار و ائتالف میزان سه گروه البی و تجاری 
هستند که با الیحه بودجه ۳ تریلیون دالری دموکرات ها که شامل اقداماتی برای 
مقابله با تغییرات آب و هوایی است، مخالف هســتند. اتاق بازرگانی، بزرگترین 
گروه البی در ایاالت متحده، تصریح کرده تمام تالش خود را به عمل می آورد تا 
از تصویب این الیحه که باعث افزایش مالیات و از بین رفتن فرصت های شــغلی 
می شود، جلوگیری کند. هیئت مدیره این گروه شامل مدیرانی از خطوط هوایی 

یونایتد و مایکروسافت است.
در گروه میزگرد کسب و کار هم مدیران شرکت های اپل، گوگل، آمازون و آلفابت 
حضور دارند. این گروه نیز نسبت به طرح یادشده به شدت اظهار نگرانی کرده است. 
در ائتالف میزان نیز دیزنی و وریزون حضور دارند.اقدامات گروه های البی مذکور 
که در تالش برای کنار گذاشتن این الیحه هستند، با تالش شرکت های فناوری 
عضو آنها برای مقابله با گرمایش زمین در تضاد است. اپل، گوگل و مایکروسافت 
همه از توافق پاریس حمایت کردند و اپل و مایکروسافت قول دادند تا سال ۲۰۳۰ 

انتشار گاز دی اکسید کربن در جو زمین را به صفر برسانند.

اخبار

کمبود تراشه کارخانه »اوپل« را تا ۲۰۲۲ تعطیل کرد
شرکت اوپل )بخشی از گروه خودروسازی استالنتیس( اعالم کرد به دلیل کمبود تراشه یکی از واحدهای خود در آلمان را حداقل تا پایان سال تعطیل می کند.کارخانه Eisenach این شرکت 
که موتورهای احتراق داخلی و خودروهای برقی می سازد، فعالیت خود را در ۲۰۲۲ میالدی دوباره آغاز می کند. البته سخنگوی اوپل تاریخ دقیق آغاز دوباره فعالیت ها را اعالم نکرده است.

تعدادی از ۱۳۰۰ کارگر این واحد به طور موقت بیکار شده اند و یک کارخانه جداگانه در فرانسه بخشی از عملیات در واحد مذکور را انجام می دهد.استالنتیس تولید در واحدهای دیگر در 
اروپا و کانادا را متوقف کرده و پیش بینی می کند به دلیل کمبود تراشه ۱.۴ میلیون خودرو کمتر تولید کند.

بعــد از بررســی های صورت 
گرفته و محرز شدن تخلفات 
مرتبط با رمزارز کینگ مانی از 
جمله فرار مالیاتی، قاچاق ارز و 
کالهبرداری از کاربران، عوامل 
پشــت پرده و نقش آفرین در رواج این رمزارز جعلی، تحت 
پیگرد قضایی قرار گرفتند.به گزارش تسنیم؛ تنور بازار رمزارز 
کماکان در ایران داغ است و تبلیغات گسترده شرکت های 
فعال در حوزه ماینینگ وصرافی های بی نام و نشــان برای 
تبادل رمزارز همچون ویروســی در فضای مجازی پخش 
شده  است. درباره دالیل اســتقبال از بازار ارزهای مجازی 
در ایران نیز عوامل متعددی بیان شده؛ از تمایل ایرانیان به 
ورود در بازارهای هیجانی مشابه رفتار بازیگران خرد بورس 
تهران در نیمه نخســت سال ۱۳۹۹ تا اســتقبال از وعده 
سودآوری دالری و میل به اســتخراج رمزارز با برق ارزان 
قیمت.اما بررسی ها نشان می دهد، پدیده "رمزارز"همچنان 
دردسر درست می کند و ما به ازای چنین مزایایی، ریسک ها 
و مخاطراتی نیز فعاالن این بــازار را تهدید کند. در چنین 
شرایطی، افزایش سطح دانش و آگاهی عموم مردم نسبت به 
جنبه های مخرب ورود به این بازار در کنار مزایای احتمالی، 
ضروری به نظر می رسد.در همین راستا، وزارت اطالعات طی 
بیانیه ای، از دستگیری باند کالهبرداری و سوداگران رمزارز 
خبر داد. در این بیانیه آمده اســت: »این باند با فریب افکار 
عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه گذاری در رمز ارز 
مجعول »کینگ مانی«، مبالغ هنگفتی را از زیرمجموعه های 
خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز 

ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.«

کالهبرداری از طریق رمــزارز جعلی به نام 
کینگ مانی!

بعد از اعتراضات سرمایه گذاران در جریان بررسی پرونده 

صرافی کریپتولند و دســتگیری ســینا اســتوی، حاال 
کینگ مانی به عنوان یکی از ارزهای مجازی پرحاشیه در 
ایران خبرساز شده است.بررسی ها نشان می دهد، ماهیت 
جعلی کینگ مانی که از مدتها قبل توجه ســرمایه گذاران 
حوزه رمزارز در ایران را به خود جلب کرده بود در ماه های 
اخیر بر بخش قابل توجهی از خریداران آن ثابت شده است؛ 
حال با توجه به شــواهد و قرائن موجود،  به نظر می رسد 
این رمزارز جعلی رمــزارزی و پرحاشــیه، در واقع زمینه  
الزم برای شــکل گیری یک کالهبرداری بزرگ در میان 
بازاریابان شــبکه ای را ایجاد کرده است!توصیه های مکرر 
لیدرهای یک شرکت مطرح در زمینه  بازاریابی شبکه ای به 
زیرمجموعه های خود مبنی بر سرمایه گذاری و به کارگیری 
کینگ مانی در مبادالت تجاری داخلیشان، از جمله مهم ترین 
دالیلی است که وقوع این کالهبرداری بزرگ را تأیید می کند. 
البته به مرور زمان، خرید و فروش رمزارز جعلی کینگ مانی 
نه تنها در میان فعاالن این شــرکت های بازاریابی بلکه در 
میان فعاالن بازار رمزارز هم به سرعت مشروعیت پیدا کرد.

بررسی های بیشتر نشان می دهد، هر چند براساس اطالعات 
موجود در وب سایت کینگ مانی و ادعای تصاحب امتیاز آن 
از سوی یک شرکت سوئدی، براساس آمار سایت الکسا، بیش 
از %7۹ بازدیدکنندگان آن را ایرانیان تشکیل می دهند. عالوه 
بر این اعضای هیأت مدیره  این شرکت سوئدی را چند نفر 
ایرانی از جمله مدیران یکی از شرکت های بازاریابی شبکه ای 
فعال در ایران تشکیل می دهند.همچنین، با وجود ادعای 
وب ســایت کینگ مانی مبنی بر وجود ۵ صرافی که رمزارز 
مذکور را مــورد معامله قرار می دهند، تنهــا ۳ صرافی آن 
هم با حجم معامالت بســیار ناچیز و یا صرف اعالم قیمت 
کینگ مانی را به رسمیت می شناسند و شکایات کاربران نیز 
 UTBYTE حاکی از برداشت بدون اطالع توسط صرافی
و حتی مســدود شــدن کیف پول کاربران است!شواهد 
حاکی اســت، نه تنها رمزارز جعلی کینگ مانی به عنوان 
جایگزین پورسانت بازاریابی شبکه ای رواج پیدا کرده، بلکه 
صحنه گردانان کینگ مانی با شــگردهای پانزی، به دنبال 

شبکه ســازی و دســتکاری اعتبار و ارزش آن نیز بوده اند.
سرانجام، بعد از بررســی های صورت گرفته و محرز شدن 
تخلفات مرتبط با رمزارز کینگ مانی از جمله فرار مالیاتی و 
قاچاق ارز، عوامل پشت پرده و نقش آفرین در رواج این رمزارز 
تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به تدریج پرونده متخلفان 
مرتبط با این رمزارز در مراجع قضایی کشور مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت و نتایج آن اطالع رسانی خواهد شد.

تشدید مخاطرات ســرمایه گذاری در حوزه 
رمزارز برای ایرانی ها

فارغ از شکل گیری کالهبرداری های گســترده و دام گستری 
سوداگران رمزارز، تشدید خروج سرمایه و رونق اقتصاد زیرزمینی 
از جمله پیامدهای رواج معامالت رمزارز محسوب می شود. ریسک 
باالی سرمایه گذاری برای کاربران به دلیل نبود زیرساخت حقوقی 
و قانونی برای رسیدگی به شکایات مالباختگان، در ماه های اخیر 
مکررا مورد بحث و بررسی صورت گرفته است. اما مخاطرات بازار 
رمزارزها به همین جا ختم نمی شــود و در کنار نوسانات شدید 
قیمتی، سرقت کیف پول دیجیتال و یا مسدود شدن آن برای 

ایرانی ها بارها به وقوع پیوسته است.

قراردادهای بیت کوینی بازیگران!
اما این موارد همه چالش های رمزارزها را پوشش نمی دهد 

و اخیراً همایون اســعدیان از کارگردانان سینمای ایران به 
صراحت از درخواست بازیگران برای عقد قرارداد بر اساس 
بیت کوین و در پی آن کسب درآمد غیرشفاف و فرار مالیاتی 

پرده برداری کرده است.
گفتنی اســت، پیشــتر بانک مرکــزی در اطالعیه های 
جداگانه ای، تمام مخاطرات و ریســک های تبادل هر نوع 
رمزارز را صرفاً بر عهده متعاملین دانست و توصیه اکید کرد، 
هم میهنان از خرید و فروش رمز ارزهــا خودداری کنند. 
همچنین، در پی قطعی مکرر برق و افزایش مصرف شبکه 
داخلی در بهار سال جاری، پنجم خردادماه ۱۴۰۰، هیأت 
دولت اســتخراج قانونی رمزارز را هم تا پایان شهریورماه 

ممنوع اعالم کرد.
برخی از کارشناســان اقتصادی معتقدند، ذات غیرشفاف 
و نظارت گریــز ارزهای مجازی عالوه بر افزایش ریســک 
ســرمایه گذاری و تبادالت بــرای کاربــران، می تواند به 
ابزاری بــرای اعمال مجرمانه ای نظیر پولشــویی و تأمین 
مالی تروریســم تبدیل شــود. به نظر می رســد بخشی 
از ســخت گیری و احتیاط معقول دولت هــا در مواجهه با 
پدیده رمزارز نیز ناشــی از همین مسأله باشد. تا جایی که 
اقتصادهــای بــزرگ در برخــی مقاطع زمانــی با وضع 
 قوانین مختلف در صــدد کنترل و شناســایی معامالت

 انواع رمزارزها می شوند.

رمزارز جعلی كه سرمايه مردم را به باد داد

پشت پرده  کینگ مانی چه کسانی قرار دارند؟
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

صرافــی آنالین آمریکایــی به نام کویــن بیس از 
ســرقت ارز رمزهای حداقل ۶۰۰۰ مشتری خود 
توســط هکرها خبر داده اســت.هک یادشده بین 
ماه مارس تا ۲۰ ماه می ســال جــاری میالدی رخ 
داده و هکرها با سوءاســتفاده از یک آسیب پذیری 
در سیستم ارسال پیامک بازیابی اطالعات امنیتی 
حساب های کاربری توانســته اند به اطالعات آنها 

دسترسی یابند. ارز رمزهای سرقت شده به کیف های 
 پول دیجیتالی منتقل شــده کــه در اختیار کوین

 بیس نیستند.
کوین بیس می گوید به سرعت این مشکل را برطرف 

کرده و در حــال همکاری با مشــتریان خود برای 
کنترل کامل حســاب های مختل شــده و بازیابی 
مبالغ مسروقه است. هکرها در جریان سرقت مذکور 
به آدرس های ایمیل، کلمات عبور و شــماره های 

همراه افراد هدف دسترسی یافته اند.مقامات قضائی 
آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند و هنوز 
هیچ فرد یا گروهی به عنوان عامل حمالت مذکور 
شناسایی نشــده اســت. کوین بیس مدعی شده 
هیچ مدرکی وجود ندارد کــه ثابت کند اطالعاتی 
 از شــرکت مذکور در جریان این حمالت به دست

 هکرها افتاده باشد.

روز ششــم مهرماه ســازمان هواپیمایی کشوری 
طی نامه ای به پلیس فتای کشور خواهان مسدود 
کردن اپلیکیشن های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما 
شد. با کمال تعجب در این نامه درخواست شده تا 
اپلیکیشن هایی همچون اسنپ، آپ، تاپ و روبیکا 
مسدود شــوند. در این نامه علت مســدودی این 
اپلیکیشن ها قید نشــده و تنها تأکید شده که این 
اپلیکیشن ها غیرمجاز هستند. نکته اینجاست که 
در حالی به راحتی از ســوی هواپیمایی کشــوری 
درخواست مسدودی این پلیکیشن ها مطرح  شده 
که این پلتفرم ها روزانه پاســخگوی نیاز میلیون ها 

ایرانی هستند.
در واکنش به این نامه اســنپ تریپ و آپ بیانیه ای 
مشترک منتشــر کردند. در این بیانیه آمده است: 
»اپلیکشن های اسنپ و آپ مستقاًل فروشنده بلیت 

هواپیما نیستند و تنها به عنوان درگاهی برای انتقال 
مسافر به »اســنپ تریپ« عمل می کنند و نیازی 
به اخذ مجوز جداگانه برای فــروش بلیت هواپیما 

ندارند.«
در بخش دیگری از این بیانیه اشــاره  شده است که 
شرکت آرا جهان نوین گســتر اطلس تحت عنوان 
تجاری »اســنپ تریپ« با داشتن مالکیت شرکت 
خدمات زیارتی و مســافرتی هوایی و جهانگردی 
»دلیجان پرواز« طی این ســال ها با مجوز بند الف 
در حال فعالیت بوده که اپلیکیشن های مذکور نیز 
از طریق همین مجوز اقدام به فروش بلیت هواپیما 

می کنند.همچنین در این بیانیه تأکید شده است: 
»این شــرکت در کنار مجوز رسمی و مالکیت صد 
درصدی یک آژانس هواپیمایی؛ درخواســت خود 
را برای دریافت مجوز مســتقل شرکت »آرا جهان 
نوین گستر« در ســازمان هواپیمایی کشوری ثبت 
کرده و روند قانونی آن در جریان است، در حال حاضر 
موافقت اصولی با دریافت این مجوز صادر شده و در 
مرحله تکمیل مدارک قرار دارد. الزم به ذکر است این 
موافقت اصولی تا مدت زمان مشخص تعیین شده از 

سمت سازمان هواپیمایی کشوری معتبر است.«
شرکت آســان پرداخت نیز در توضیحی جداگانه 

در وب ســایت خود تأکید کــرد: »در حال حاضر 
شرکت آســان پرداخت پرشــین با اخذ تأییدیه از 
سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مالک شرکت خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی هلیدا سیر است که این 
آژانس دارای مجوزهای بند الف، ب و فروش آنالین 
است.«در بخش دیگری از این توضیح آمده است: »بر 
اساس دستورالعمل نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر 
خدمات الکترونیکی و دستورالعمل نظارت بر فعالیت 
و کسب وکارهای اینترنتی مصوب ۲۲/۰۵/۱۳۹۲ 
کمیته نظارت بر کســب وکارهای اینترنتی مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی، شرکت خدمات مسافرتی 
و جهانگردی موفق به اخذ مجوز بند الف شده است 
که اپلیکیشن آپ نیز بر اساس همین مجوز اقدام به 

فروش بلیت هواپیما کرده است.«

از ابتدای ثبت دامنه های فارسی در کشور تاکنون 
یک میلیون و ۵۰۱ هزار و ۲7 دامنه ثبت شــده 
اســت و از بین پسوندهای ثبت شــده ی فارسی، 
پســوند ir با یک میلیون و ۴۹۲ هزار دامنه  فعال 
 )Domain( در صدر قرار دارد.دامین یــا دامنه
نامی است که وب سایت از طریق آن قابل دستیابی 
بوده و به طور کلی از دو بخش نام و پسوند تشکیل 
شده است. نام دامنه بخشــی است که گویای نام 
برند یا فعالیت شــما بوده و آن را به دلخواه خود 
انتخاب می کنید.پسوندهای مجاز و معتبر در واقع 
پسوندهایی هستند که توسط کمیته مخصوص 
 )ICANN( تأیید و تصویب پسوندها یعنی آیکن
تأیید شده باشند. نمونه های پسوندهای متداول 
com، org و ir هستند و انتخاب نام دامنه مناسب 
و ساده بسیار مهم بوده و همچنین در رتبه بندی 

)Ranking( نتایج جســت وجوی گــوگل نیز 
تأثیرگذار است.

در ایران، پژوهشــگاه دانش های بنیادی از جمله 
مراکز اصلی برای ثبت دامنه های اینترنتی به شمار 
می رود و هر کاربری که تمایــل به ثبت دامنه ای 
برای بازگشایی ســایت خود داشــته باشد، باید 
به ســایت این مرکز و یا یکی از نمایندگان فعال 
آن در سطح کشــور مراجعه کند. این پژوهشگاه 
هم چنین آماری دقیق از دامنه هــای ایرانی را به 

دست می دهد.  
طبق آخرین آمــار موجود در مرکــز ثبت دامنه 
کشوری ایران، از ابتدای ثبت دامنه های فارسی در 

کشور تاکنون یک میلیون و ۵۰۱ هزار و ۲7 دامنه 
ثبت شده اســت و از بین پسوندهای ثبت شده ی 
فارسی، پسوند ir با یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۶۶۰ 
دامنه  فعال در صدر قرار دارد که نشــان می دهد 
بیش ترین سهم متعلق به همین پسوند است.پس 
از دامنه ir، دامنه co.ir با ۴۱۳۲ مورد، دامنه ایران 
با ۱۵۹۳ مورد و دامنه ac.ir با ۱۲۴۱ دامنه ی فعال 
هستند. هم چنین دامنه های دیگری وجود دارند 
که کمتر از ۱۰۰۰ مورد به نام آن ها ثبت شده است. 
دامنه id.ir با ۶۳۸ مــورد، دامنه org.ir با ۲7۳ 
gov. بــا ۲۵۳ مورد و دامنه sch.ir مورد، دامنه
ir با ۲۱۰ مورد نیز در رتبه های بعدی لیست قرار 

دارند. کمترین دامنه ثبت شده نیز متعلق به دامنه 
net.ir با ۲7 دامنه فعال است.

محمدجــواد آذری جهرمی -وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات دولــت دوازدهم- چندی پیش 
با اشاره به سابقه پژوهشگاه دانش های بنیادی در 
ورود اینترنت به ایران و نیز نامگذاری دامنه های 
اینترنتــی از جملــه دات آی آر ).ir( گفته بود: با 
توجه به اینکه مطابق با ســند طرح کالن شبکه 
ملی اطالعات، توســعه خط و زبان فارسی تا سال 
۱۴۰۴ به عنوان یکی از اهــداف راهبردی در نظر 
گرفته شــده و دامنه فارســی ایران تأثیر زیادی 
در تحقق این هدف دارد، پیشــنهاد می شود که 
امکان ثبت دامنه فارســی برای اســتارت آپ ها 
 و کســب وکارها ســریع تر از ســازمان های

دولتی فراهم شود.

عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس گفت: 
پرونده رمز ارز جعلی »کینگ مانــی« با حجم بیش از 
۴۵۰۰ میلیارد تومان، بزرگترین پرونده کالهبرداری در 
حوزه رمزارزها بوده است.هفته گذشته وزارت اطالعات 
اعالم کرد که با تالش سربازان گمنام امام زمان )عجل 
اهلل تعالی فرجه  الشریف( یکی از بزرگترین شبکه های 
سازمان یافته کالهبرداری در سطح کشور شناسایی و 

مورد ضربه قرار گرفت است.
این باند کالهبردار با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به 
خرید و سرمایه گذاری در رمز ارز جعلی »کینگ مانی«، 
مبالغ زیادی را از زیر مجموعه های خود کسب کرده و با 
ایجاد نوسانات کاذب در قیمت این ارز دیجیتال، اقدام به 
کسب سود می کردند.در همین راستا ابوالفضل ابوترابی 

عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اســالمی با تأکید بر اهمیت برخورد با متخلفان گفت: 
امروز موضوع صیانت و حمایت از حقوق مردم و به ویژه 
اقشار ضعیف و متوســط از اولویت های مجلس و دولت 
است.وی با اشاره به چگونگی انجام کالهبرداری در حوزه 
رمزارزها گفت: در ماجرای رمز ارز جعلی »کینگ مانی« 
شاهد آن بودیم که افرادی با سوءاستفاده از اعتماد مردم 
اقدام به کالهبرداری از آن ها کردند و متأسفانه به علت 
جو روانی ایجاد شده در جامعه و گرایش برخی از افراد 
برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها، حجم این تخلف 
قابل توجه بوده است.این نماینده مجلس با بیان اینکه 
متأسفانه ظهور رمزارزهای جعلی همچون کینگ مانی 
در حالی افزایش اســت، اظهار داشــت: در گذشته نیز 

شــاهد پرونده های کالهبرداری تحت عنوان »توکن« 
و »ارز دیجیتال« با چندیــن هزار مالباخته بوده ایم، اما 
پرونده کینگ مانــی با حجم بیــش از %۴ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومــان%، بزرگترین پرونــده کالهبرداری در 
حــوزه رمزارزها بوده اســت.ابوترابی با اشــاره به لزوم 
نظارت نهادهای امنیتی در حــوزه معامالت رمزارزها 
گفت: از سربازان گمنام امام زمان که در این پرونده ورود 
کردند و موجب امیدواری مردم و هزاران مالباخته این 

کالهبرداری شدند، تشکر می کنم.
وی ادامه داد: متأســفانه در حال حاضر از رمزارزها به 
عنوان ابزاری برای پولشــویی و ارتکاب جرایم استفاده 
می  شود و تسهیل و تبلیغ اســتفاده از این ابزار جرم و 
رواج آن ها توسط برخی رسانه ها و گروه ها محل پرسش 

جدی است.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به ناآگاهی بسیاری از افراد در 
مورد مخاطرات بازار رمزارز گفت: حتی اگر رمزارز جعلی 
هم نباشد باز هم جزو پرریسک ترین سرمایه گذاری ها 
محسوب می شود و به طور کلی ریسک کالهبرداری و 

خروج سرمایه از کشور را افزایش می دهد.
ابوترابی در پایان با انتقاد از اهمال برخی از مسئولین در 
رابطه با شیوع معامالت رمزارز، اظهار داشت: متأسفانه 
بانک مرکــزی، درگاه پرداخــت قانونــی را در اختیار 
صرافی های رمزارز قرار داده است. در زمان دولت قبل 
نیز قرار شد این درگاه های پرداخت بسته شود، اما رئیس 
دفتر رئیس جمهور مانع از قطع خدمات پرداخت بانک ها 

به صرافی های آنالین ارزهای دیجیتال شد.

سرقت ارز رمزهای ۶۰۰۰ مشتری صرافی آنالین آمریکایی 

۴۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم با یک رمز ارز جعلی به باد رفت

پاسخ آپ و اسنپ به نامه هواپيمايی كشوری در خصوص مسدودی اين پلتفرم ها؛

فروش بلیت با مجوز قانونی ادامه دارد

دامنه های فارسی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار رسید


