
طبق اعالم بانک مرکزی تا پایان مهر ماه ســال 
جاری تعداد انواع کارت های بانکی در کشــور به 

بیش از ۴۰۸ میلیون رسیده است.
به گزارش ایســنا، مانده کارت های بانکی صادر 
شده بانک ها تا پایان مهر امسال حاکی از آن است 
که در حال حاضر معادل ۴۰۸ میلیون و ۸۵۳ هزار 
و ۶۳۰ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، 
اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور 

وجود دارد.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بانک 
ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخســت 

صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. 
تا پایان مهر ســال جاری بالغ بر ۲۶۷ میلیون و 

۱۴۵ هزار و ۸۴۰ عدد کارت بانکی از نوع برداشت 
در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد 
۴۶ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۲۷۷ کارت، بیشترین 
صدور کارت برداشت در میان بانک ها و موسسات 

اعتباری کشور را داشته است.
بانک های صادرات، ملت و سپه در رده های بعدی 
قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت 

برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.
همچنین، طبق آخرین اعالم بانک مرکزی معادل 
هشــت میلیون و ۵۲۲ هــزار و ۸۶۸ عدد کارت 
بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد 
که بانک ملی با تعداد چهار میلیون و ۲۹۶ هزار و 
۳۲۷ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری 

در میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور 
را داشته است.

عالوه براین، آمار بانک مرکزی نشــان می دهد 
۱۳۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۲۲۷ عدد کارت خرید 
یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود 
دارد که بانک ملی ایران با صــدور ۳۴ میلیون و 
۱۳۷ هزار و ۱۱۶ عدد کارت هدیه در رتبه نخست 
این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک های 
پارســیان و ملت قرار دارند.طبــق این گزارش، 
معادل یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۶۹۵ عدد کارت 
پول الکترونیک نیز تا پایان مهرماه ســال جاری 
در کشــور وجود دارد که عمده بازار کارت پول 

الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

تخمین زده می شــود اقتصاد حالل به زودی به 
ارزش هفت تریلیون دالر برسد.

به گزارش ایســنا به نقل از دیلی صبــاح، بازار 
محصوالت حالل در جهان اگرچه بیشتر مربوط 
به کشورهای مسلمان است اما اخیرا تمایل مردم 
کشورهای غیرمسلمان نیز به محصوالت حالل 
افزایش یافته است. بازار محصوالت حالل زمینه 
های متنوعی نظیر لوازم آرایشــی و بهداشتی، 
مواد شیمیایی، محصوالت کشــاورزی، انرژی، 

گردشگری و خدمات مالی و بانکی است.
سازمان جهانی محصوالت حالل در حال حاضر 
برای شــرکت ها گواهی حــالل در زمینه های 
متنوعــی نظیر مــواد غذایی، لوازم آرایشــی و 

بهداشــتی، دارو و گردشــگری صادر می کند. 
نخســتین بار گواهی حالل در کشورهای مالزی 
و اندونــزی در اوایل دهه ۲۰۰۰ معرفی شــد و 
کمی بعد ترکیه و پس از آن کشــورهای منطقه 

خاورمیانه نیز به این پویش پیوستند.
به گفته مدیــر اتحادیه جهانی حــالل، در حال 
حاضر حدود یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون مسلمان 
در سراسر جهان در ۵۷ کشور زندگی می کنند.  

بازار حــالل یکــی از مقاصد اصلــی صادراتی 
کشورهای مختلف را تشکیل می دهد برای نمونه 
ترکیه حدود ۱۰۰ میلیارد دالر به دیگر کشورهای 
مســلمان صادرات دارد و در نظــر دارد تا طی 
سال های آینده این رقم را به ۴۰۰ میلیارد دالر 

افزایش دهد. حوزه مالی اسالمی در حال حاضر 
بزرگ ترین سهم از بازار حالل را در جهان دارد و 
ارزش کل بازار خدمات مالی و بانکی کشورهای 
مســلمان حدود ۳.۵ تریلیــون دالر برآورد می 
شــود. دیگر بخش های بزرگ بازار حالل شامل 
گردشــگری حالل با ۴۰۰ میلیــارد دالر، لوازم 
آرایشی و بهداشتی حالل با ۲۰۰ میلیارد دالر  و 

پوشاک با ۲۴۰ میلیارد دالر است.  
در حال حاضر بزرگ ترین اقتصادهای اســالمی 

کشورهای اندونزی، عربستان و ترکیه هستند.
روند بزرگ تر شدن بازار حالل در حالی است که 
این رقم در مقایسه با هفت سال پیش تقریبا سه 

برابر افزایش پیدا کرده است.  

مدیرکل اداره استاندارد اســتان تهران از آغاز اندازه 
گیری رضایت مشتری و نرخ رشد کیفیت در سال 
جاری خبر داد و اعالم کرد که عالمت تجاری برای 

واحدهای تولیدی دیگر اجباری نیست.
به گزارش ایســنا، محمدرضا طاهری در مراســم 
تقدیر از واحدهای نمونه ســال ۱۴۰۰، اظهار کرد: 
استانداردسازی تا اجرای استاندارد در حوزه سازمان 
ملی اســتاندارد انجام می شــود. اما اســتانداردها 
زیرساخت کیفیت هستند و ما امیدواریم به روزی 
برســیم که مشــتریان از کاالهای دارای عالمت 

استاندارد راضی باشند.

به گفته این مقام مسئول اندازه گیری رضایت مشتری 
و نرخ رشد کیفیت در سال جاری آغاز شده و در آینده 
باید به اطالع عموم برســد. این مولفه نشان دهنده 
میزان کیفیت است و میزان پیشرفت با این شاخص 

ارزیابی می شود.
وی با بیان اینکه سازمان های نظارتی می توانند برای 
تولیدکنندگان موانعی ایجادکنند اما امسال شیوه نامه 
تسهیل شامل بسته های حمایتی در تولید و صادرات 
طراحی شده تا خودتحریمی به حداقل برسد، تصریح 
کرد: یکی از انتقادات همیشگی تولید کنندگان الزام 
نام تجاری بود. چون تا قبل ثبت نمیتوانستند فعالیت 

کنند. اما طبق آخرین مصوبه شورای عالی استاندارد، 
نام تجاری دیگر اجباری نیست.

طاهری درباره مبارزه با قاچاق کاال نیز گفت: خیلی از 
قطعات خودرو و مواد شیمیایی قاچاق وارد می شود و 
یکی از فعالیت های ما با کمک سازمان های موازی و 
انجمن ها به بازار مراجعه و بازار را برای کاالی قاچاق 

نا امن می کنیم.
وی با بیان اینکه در روند انتخاب شدن به عنوان واحد 
نمونه، ابتدا تولیدی باید خوداظهاری کند، گفت که 
از ۳۰ واحد کشوری مشمول تقدیر، هفت واحد در 

استان تهران فعال هستند.

رییس کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی ایران 
می گوید برای جایگزین کــردن درآمدهای نفتی، 

بهترین گزینه صنعت گردشگری خواهد بود.
به گزارش ایسنا، علی اکبر عبدالملکی در نشست 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: 
براوردها نشــان می دهد که در عرصه جهانی، ۱۱ 
درصد از کل اشتغال کشورها در حوزه گردشگری 
تعریف شده است و در ایران نیز این عدد پایین نیست. 
از این رو فعال کردن ظرفیت های ایران در این حوزه 

باید به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه با پایان یافتن ذخایر نفتی، بهترین 

گزینه توسعه صنعت گردشگری خواهد بود، توضیح 
داد: براوردها نشــان می دهد که ورود هر گردشگر 
خارجی به ایران، حدود هزار دالر ارزآوری برای کشور 
دارد و در شرایطی که ما با محدودیت های تحریمی 
مواجه هستیم، این فرصتی مطلوب برای دسترسی 

به منابع ارزی جدید است.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران ادامه داد: 
یکی دیگر از دستاوردهای مهم صنعت گردشگری 
برای اقتصاد ایران، پایان دادن به ایران هراسی است 
که برخی کشــورها ایجاد کرده اند. به وجود آوردن 
بستری که تعداد گردشگران خارجی وارد شده به 

ایران را افزایش دهد، در این حوزه نیز برای کشــور 
منافع قابل توجهی خواهد داشت.

عبدالملکی با اشاره به ظرفیت گردشگری مذهبی 
در ایران، تصریح کرد: با توجه به تاریخ طوالنی مدت 
همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران، ما در حوزه 
گردشــگری مذهبی امکانات بالقوه قابل توجهی 
داریم. پیشنهاد ما این است که با محوریت وزارت 
گردشگری و با حضور علما و تایید مراجع، کمیته فقه 
گردشگری تشکیل شود تا امکان بازنگری در برخی 
شرایط و افزایش توان جذب گردشگران خارجی در 

دستور کار قرار گیرد.

دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهان گفت: اگر تولیدکننده 
مرغ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهــد تمام نهاده خود را به 
صورت آزاد تهیه کند ابتدا با کمبود نقدینگی مواجه می شود و 
از سوی دیگر مصرف کننده قادر به تامین مرغ ۹۰ هزار تومانی 

نیست.
بهرام پاکزاد در گفت وگو با ایســنا، درباره حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده مرغ، اظهار کرد: در حال 
حاضر در مجلس حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو فوریت خارج 

شده است.

وی افزود: اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب برسد به طور 
قطع با انفجار قیمت مرغ مواجه خواهیم شد و ابتدا قیمت هر 
کیلو مرغ برای مصرف کننده در چند هفته اول حذف ارز دولتی 

به ۷۰ هزار تومان و بعد از آن به ۹۰ هزار تومان می رسد.
دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر دو مدل نهاده در بازار وجود دارد، گفت: مرغداران بخشی 
از نهاده ها را از ســامانه بازارگاه خریداری مــی کنند که این 
ســهمیه معموال با تاخیر به دست تولیدکننده می رسد که در 
این فاصله، تولیدکنندگان نهاده های خود از بازار آزاد تهیه می 

کنند. وی گفت: اگر تولیدکننده مرغ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بخواهد تمام نهاده خود را به صورت آزاد تهیه کند ابتدا با کمبود 
نقدینگی مواجه می شود و از سوی دیگر مصرف کننده قادر به 

تامین مرغ ۹۰ هزار تومانی نیست.
پاکزاد با بیان اینکه قرار بود ۱۱۰ هزار تومان یارانه به مصرف 
کننده بابت افزایش قیمت مرغ و تخــم و مرغ پرداخت کنند، 
افزود: در حال حاضر سرانه مصرف مرغ در ایران ۲۸ کیلوگرم 
در سال و در ماه ۲.۵ کیلوگرم است، اما اگر مرغ ۹۰ هزار تومان 
شود، حتی اگر یارانه ۱۱۰ هزار تومانی پرداخت شود، هر ایرانی 

با این رقم تنها توان یک کیلو و ۲۰۰ گرم مرغ دارد و به مرور مرغ 
و تخم مرغ از سفره های مردم حذف می شود.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت با کسری بودجه مواجه 
است و می خواهد آن را با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جبران کند، 
تاکید کرد: یارانه ۱۱۰ هزار تومانی جبران هزینه های مردم را 
نمی کند و مصرف کننده دیگر تــوان تولید مرغ و تخم مرغ را 

نخواهد داشت.
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با اشاره به کاهش مصرف 
گوشت در بین مردم، گفت: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده های 

دامی حذف شود به طور قطع گوشت قرمز از سبد غذایی مردم 
حذف خواهد شد.

وی تاکید کرد: با این سیاست عالوه بر کاهش تولید مرغ، تنها 
دیگر دو یا سه دهک باالی جامعه امکان خرید مرغ را دارند و 
هفت دهک پایین جامعه دیگر امکان خرید و خوردن مرغ و تخم 
مرغ را نخواهند داشــت، البته اگر قرار باشد این یارانه به سایر 
یارانه ها و هزینه ها اضافه شــود، با توجه به هزینه های باالی 
زندگی مردم، افراد دیگر امکان خرید این محصوالت پروتئینی 

را نخواهند داشت. 

بر اساس اعالم سازمان حمایت، بیشترین کاالی قاچاق 
کشف شده در هفت ماهه امسال، مواد غذایی و خوراکی، 
لوازم یدکی و الستیک، کاالهای موضوع تبصره ۴ ماده 
۱۸ قانون مبــارزه با قاچاق، رایانه و قطعــات آن و لوازم 
خانگی بوده است.  به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات 
منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، در هفت ماهه امسال ۳۰۰ هزار و ۴۵۱ 

مورد بازرســی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش 
کاالی قاچاق انجام و ۵۱۳۸ پرونده قاچاق به ارزش بیش 

از ۱۶۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده است. 
 بیشترین کاالی قاچاق کشف شــده در این مدت، مواد 
غذایی و خوراکــی، لوازم یدکی و الســتیک، کاالهای 
موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، رایانه و 

قطعات آن و لوازم خانگی بوده است. 

همچنین بر اساس این گزارش در هفت ماهه امسال ۱۲۱ 
هزار و ۸۷۰ فقره گزارش و شکایات مردمی اعم از حقیقی 
یا حقوقی از تخلفات واحدهــای صنفی و غیرصنفی بر 
اســاس نوع تماس به صورت حضوری، تلفنی، کتبی و 
سامانه ۱۲۴ ستادهای خبری سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت استان ها دریافت و بررسی شده که هشت درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

بازار هفت تریلیون دالری حاللچقدر کارت بانکی داریم؟

هر گردشگر چه قدر برای ایران پول می آورد؟عالمت تجاری دیگر اجباری نیست

ارز دولتی حذف شود، مرغ به ۹۰ هزار تومان می رسد

مواد غذایی در صدر قاچاق
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مخبر:

ریيس اتاق بازرگانی ایران:

وام ۱۰۰میلیونی 
قرض الحسنه به 

سهامداران بورس

تهاتر نفت 
با ۳۶۰۰  اتوبوس

 ارز ترجیحی را  مفید 
نمی دانم اما فنر قیمت ها 
را متراکم نگه داشته است

گردشگری ایران 
در آستانه ورشکستگی است

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله
اهداف تغيير قوانين 

افتتاح حساب 

ســخت گیــری هایی که 
برای افتتاح حســاب اعالم 
شده کما بیش از قبل وجود 
داشته است. اما تغییر قوانین 

مربوط به ارایه...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی
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ترخیص خودروهای 
وارداتی با ۶ شرط

صف خرید دالر 
در صرافی ها

سند ملک یا اجاره و معرفی نامه از مدارک جدید افتتاح حساب است

سخت گیری  برای  افتتاح  حساب
صفحه۳

صفحه۳

گرانی سرسام آور  میوه
سهم   میوه   در   سبد خرید   خانوار کاهش   یافت

با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت 
خودروهای دپو شــده در گمــرک، پیش نویس 
پیشنهادی از ســوی گمرک ایران جهت تصویب 
در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شــده تا در 
هیات دولت مورد بررســی  قرار گیــرد. در صورت 
تصویب، مهلت شــش ماهه ای در اختیار صاحبان 
خودروهای رســوبی قرار می گیرد تا طبق ضوابط 
تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند. جریان 
تعیین تکلیف خودروهای دپو شــده در گمرک به 
۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که طی سال های گذشته 
وارد گمرک و بنادر شد ولی به دلیل تغییر سیاست 
دولت و ممنوعیت واردات امکان ترخیص پیدا نکرد، 
برمی گردد که در نهایت بعــد از چند دوره مصوبه 

هیات دولت ، ۱۰ هزار و...

روز گذشته قیمت دالر به ۲۸۱۵۰تومان رسیده و 
جدال معامله گران بر سر حفظ و شکست این مرز 
باال گرفته اســت؛ از طرفی به دلیل اختالف حدود 
۱۴۰۰تومانی قیمت دالر صرافی ها با بازار آزاد، شاهد 
تشکیل صف خرید هستیم.  اواخر هفته گذشته دالر 
با کاهش قیمت همراه شــد و این روند نزولی تا روز 
گذشته ادامه داشــت؛ در حالیکه سه شنبه گذشته 
دالر به سطح ۲۸۳۵۰تومان افزایش یافته بود، طی 
دو روز پایانی معا مالت هفته به ۲۸۱۵۰تومان رسید 
و تا روز گذشته با تداوم این روند نزولی، در ساعاتی 
به ۲۸۰۸۰تومان هم رسیده است. با نزدیک شدن به 
زمان برگزاری دور هفتم مذاکرات )هشتم آذر ماه( و 
انتشار اخبار ضد و نقیض پیرامون برجام، انتظارات 

متفاوتی نسبت به حصول... 

 آمار پایین صادرات 
غیرنفتی از مناطق آزاد 
نگران کننده است

رئيس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

مخبر:
 ارز ترجیحی را برای کشــور 
مفید نمی دانم اما فنر قیمت ها را 

متراکم نگه داشته است
محمد مخبر در حاشیه مراسم افتتاح ۲۵۵۰ طرح 
محرومیت زدایی که در سازمان بسیج مستضعفین 
برگزار شد، در پاسخ به ســوال یکی از خبرنگاران، 
اظهار داشت: بنظر می رسد دولت در دو مورد اول 
یعنی فراوانی کاال و ثبات قیمــت ها تا حد زیادی 
موفق بوده است. وی افزود: دولت تالش کرده است 
که فراوانی اجناس دچار اختالل نشــود و دومین 
هدف موضوع ثبات قیمت ها است که در حال تدبیر 
و برنامه ریزی هستیم تا این برنامه نیز به طور کامل 
محقق شود. دکتر مخبر ادامه داد: در مورد گرانی باید 
توجه داشته باشیم که دالیل و زمینه هایی وجود 
داشته که باعث گرانی شــده نظیر آنکه با کسری 

بودجه و محدودیت های درآمدی مواجه بودیم.
وی با یادآوری اینکه دولت ســیزدهم کشور را در 
شرایط سخت اقتصادی و با تورم باال تحویل گرفت، 
تصریح کرد: ارز ترجیحی که البته واقعا آن را برای 
اقتصاد کشور مفید نمی دانم اما در هر صورت جزو 
ابزارهایی بوده که فنر قیمت ها را طی سالهای اخیر 
متراکم نگه داشته اســت و متاسفانه بخش عمده 
مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ برای استفاده 
از ارز ترجیحی داده بود در دولت گذشــته هزینه 
شده بود و در نتیجه ما با مشکالت متفاوتی مواجه 
بودیم. معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: برنامه 
ریزی و تدابیر خوبی در مدت اخیر شــکل گرفته 
و خوشــبختانه در بخش ذخایر کاالهای اساسی 
وضعیت خوبی داریم و تهدیــدی وجود ندارد؛ اما 
دسترسی به نتایج مطلوب قطعا زمان بر خواهد بود. 
وی افزود: دولت مصمم است بودجه سال ۱۴۰۱ را 
بدون کسری ببندد که این خود کار مهمی است و 
ساماندهی بانک ها و جلوگیری از خلق پول که پایه 
پولی را تغییر می دهد و نتیجه اش تورم می شود 
نیز در بودجه ســال آینده کامال دیده شده است و 
امیدوارم با کمک مردم مشــکالت را حل کنیم و 

اجازه ندهیم بیش از این بر مردم فشار وارد شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران:
گردشــگری ایران در آستانه 

ورشکستگی است
رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید بی توجهی به 
ظرفیت های عرصه گردشگری در کنار مشکالتی 
که تحریم و کرونا به وجود آورده اند، باعث شــده 
بســیاری از فعاالن صنعت گردشــگری ایران در 
آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. به گزارش ایسنا، 
غالمحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران، اظهار کرد: ایران از نظر ظرفیت های 
بالقوه گردشگری شرایط بسیار مطلوبی دارد و در 
صورت اســتفاده از این ظرفیت ها، ما می توانیم در 
میان اصلی ترین مقاصد گردشــگری منطقه قرار 
بگیریم، با این وجود متاسفانه تاکنون به ظرفیت های 

این بخش توجه چندانی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به ســهم اقتصاد گردشگری از تولید 
ناخالص داخلی ایران، بیان کرد: شــورای جهانی 
سفر و گردشــگری در آخرین ارزیابی خود اعالم 
کرده که سهم گردشگری از اقتصاد ایران حدودا 
۴.۲ درصد اســت که این عدد نسبت به بسیاری 
از کشورهای منطقه نیز بســیار پایین است. در 
همین گزارش اعالم شده که سهم گردشگری در 
اقتصاد ترکیه پنج درصد، در عربستان سعودی 7.۱ 
درصد و در قطر 7.۵ درصد بوده است. رییس اتاق 
بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین کل سهم صنایع 
گردشگری از اشــتغال ایران حدودا 6.۵ درصد 
ارزیابی می شود. این عدد در امارات متحده عربی 
9.۵ و در ترکیه 8.۱ درصد بوده است. این آمارها 
نشان می دهد که ما نتوانسته ایم از ظرفیت های 
گردشگری ایران برای رقابت با کشورهای منطقه 
نیز به درستی استفاده کنیم. به گفته شافعی، در 
شاخص رقابت پذیری گردشگری، از میان ۱۴۰ 
کشور جهان، ایران در رده 89 قرار داشته که نشان 
می دهد ما مقدمات الزم برای سرمایه گذاری در 

این حوزه را نیز فراهم نکرده ایم.
وی با بیان اینکه گردشگری ایران برای احیا نیاز 
به یک برنامه ریزی دقیق دارد، بیان کرد: استفاده 
نکردن از ظرفیت های موجود در کشــور، عمال 
یک ثروت ملی را به فراموشی سپرده است. بخش 
خصوصی معتقد است برای استفاده از این ظرفیت 
باید یک برنامه دقیق ارائه شود. شافعی افزود: عدم 
اســتفاده از ثروت های ملی در عرصه گردشگری 
باعث شده تاثیر تحریم و کرونا نیز در این بخش 
بسیار زیاد باشد و همین موضوع فشاری جدی بر 
فعاالن این صنعت وارد کرده است. ما امیدواریم 
با فعال کردن دوباره این بخش، شــاهد افزایش 
ســرمایه گذاری در گردشگری و بهره بردن تمام 

اقتصاد ایران از توانایی های این بخش باشیم.

خبر

روز گذشــته قیمــت دالر 
بــه ۲8۱۵۰تومان رســیده 
و جدال معامله گران بر ســر 
حفظ و شکست این مرز باال 
گرفته است؛ از طرفی به دلیل 
اختالف حدود ۱۴۰۰تومانی قیمت دالر صرافی ها با بازار 

آزاد، شاهد تشکیل صف خرید هستیم.
به گزارش اقتصاد آنالین  اواخر هفته گذشــته دالر با 
کاهش قیمت همراه شد و این روند نزولی تا روز گذشته 
ادامه داشت؛ در حالیکه سه شنبه گذشته دالر به سطح 
۲8۳۵۰تومــان افزایش یافته بود، طــی دو روز پایانی 
معا مالت هفته به ۲8۱۵۰تومان رسید و تا روز گذشته 
با تداوم این روند نزولی، در ساعاتی به ۲8۰8۰تومان هم 

رسیده است.
با نزدیک شــدن به زمان برگزاری دور هفتم مذاکرات 
)هشتم آذر ماه( و انتشار اخبار ضد و نقیض پیرامون برجام، 
انتظارات متفاوتی نسبت به حصول توافق شکل گرفته که 
باعث شده معامله گران مدام موقعیت خود را تغییر داده و 

منجر به افزایش نوسانات قیمت دالر شوند.
در این شــرایط عده ای از معامله گران بــر این باورند 
که برجام در شــرایط دشــواری قرار دارد و بالفاصله با 

از ســرگیری مذاکرات، کشــمکش های ایران و غرب 
به اتمام نخواهد رســید، امــا در مقابــل برخی دیگر 
با خوشبینی به بازگشت طرفین بر ســر میز مذاکره، 
پیش بینی می کنند که حتی درصــورت عدم حصول 
توافق قطعی، توافق موقتی بین ایــران و آمریکا ایجاد 

خواهد شد و شرایط فعلی ماندگار نخواهد بود. از همین 
رو قیمت دالر از هفته گذشــته تا روز گذشته چند بار 
رفت و برگشــت داشــته و در حالیکه با صعود به سطح 
۲88۰۰تومان رکورد باالترین قیمت سال را ثبت کرده 
بود، به مرز ۲8۱۰۰تومان بازگشت اما مجددا با افزایش 

انتظارات، تا ۲8۳۵۰تومان باال رفت و حاال در بازار روز 
 گذشته دوباره به محدوده ۲8۱۵۰تومان عقب نشینی 

کرده است.
با توجه به اینکه دالر طی چند روز گذشــته پایین تر از 
سطح مقاومتی ۲8۲۰۰تومان نوسان داشته و سیگنال 
افزایشــی از کانال هرات و درهم وارد بازار تهران نشده، 
جدال معامله گران بر سر مرز ۲8هزار تومان باال گرفته 
است؛ بر این اســاس معامله گران کاهشی و خوشبین 
به مذاکرات، در تالش بــرای بازگرداندن دالر به کانال 
۲7هزار تومان هســتند و در مقابل، افزایشی های بازار 
سد راه روند نزولی شده اند. لذا باید تا پایان روز گذشته 
منتظر ماند و دید که در این جدال کدام دسته مغلوب 
خواهد شد؛ چنانچه حجم خرید ها افزایش یابد دالر از 
مرز ۲8۲۰۰تومان عبور خواهد کرد و درصورت بیشتر 
بودن اهرم فشار فروشندگان، دالر به مرز ۲8هزار تومان 
خواهد رسید و با تداوم این روند احتمال ورود به کانال 

۲7هزار تومان باالست.
در این میان، بــه دلیل افزایش فاصلــه قیمت دالر در 
صرافی ها با بازار آزاد که روز گذشته به حدود ۱۴۰۰تومان 
رسیده، شــاهد شــکل گیری صف های خرید مقابل 
صرافی ها هستیم که اگر بازار ساز این اختالف نرخ را کم 
نکند، نوسان گیران مانع تداوم روند نزولی دالر و حتی 

افزایش قیمت آن خواهند شد.

دلیل صف خرید دالر در صرافی ها چیست؟

صف خرید دالر  در صرافی ها

رئیسی:
 آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق 

آزاد نگران کننده است
رئیس جمهور با اشــاره به ظرفیت ها و امکانات 
گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بسیار 
پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق را، تاســف 
برانگیز و نگران کننده دانســت و اظهار داشــت: 
باید تحول جدی در مناطــق آزاد و ویژه تجاری و 
اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی 

تشکیل خود بازگردند.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز 
یکشنبه در نخستین جلسه شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویــژه اقتصادی در دولت 
سیزدهم با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز 
صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند،  
گفت: معموال در آمار مربوط به صادرات از مناطق 
آزاد، بخش انرژی را هم محاســبه می کردند، در 
حالیکه صادرات انــرژی، ارتباطی به این مناطق 
ندارد؛ لذا گزارش ارائه شده درخصوص آمار پایین 
صادرات غیر نفتی از این مناطق، بســیار تاسف 
برانگیز و نگران کننده است و ایجاد تحول جدی 

دراین زمینه ضروری است.
رئیســی گفت: مناطق آزاد از ظرفیــت و امکان 
مناســبی برای رونق تولید، افزایــش صادرات و 
اشتغالزایی برخوردار هستند و از همسایگی این 
مناطق با کشــورهای همســایه می توان برای 

صادرات استفاده کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر افزایش سهم مناطق آزاد 
در صادرات، گفت: باید سهم صادرات از ۲ درصد به 
حداقل ۴ درصد افزایش یابد و در این زمینه مناطق 

آزاد از نقش مهمی برخوردار هستند.
رئیســی با بیان اینکــه برخی از مناطــق آزاد از 
تولید و صادرات فاصله گرفتــه و عمدتا به مرکز 
واردات بی رویه تبدیل شده اند، خاطرنشان کرد: 
مناطق آزاد نباید مرکــز واردات بــی رویه کاال 
 بویژه کاالهایی که مشــابه آنها در کشــور تولید 

می شوند، باشند.
رئیس جمهور افزود: بعضی از مناطق آزاد در کنار 
دریا قرار دارند و مــی توانند نقش مهمی در رونق 
اقتصاد دریا داشته باشــند. همچنان که ارتباط 
برخی از کشورهای اروپایی با دریا بسیار کمتر از 
کشورمان است اما ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی 

آنها از طریق دریا انجام می شود.
رئیســی تصریح کــرد: دســتیابی بــه جایگاه 
تاثیرگذاراقتصادی نیازمند انجام اقدامات جهشی 
است و در این راســتا توجه به اقتصاد دیجیتال، 
ارتباطات مرزی و رونق صنعت و اقتصاد گردشگری 

بسیار تاثیرگذار است.

وام ۱۰۰میلیونی قرض الحسنه 
به سهامداران بورس

اقتصادنیوز: نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس از پیشــنهاد پرداخت وام 
۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی به ســهامداران ُخرد در قبال 

قرارگرفتن سهام به عنوان وثیقه خبر داد.
به گزارش تســنیم، محمد خدابخشــی با اشاره 
به ضرر و زیان ســهامداران خرد در بازار سرمایه 
گفت: با توجه به ضرر ســهامداران حقیقی خرد 
در بازار ســرمایه، در جلســه با رئیس ســازمان 
بورس پیشنهاد دادم در قبال ارزش تابلو سهامی 
به عنوان وثیقه لحاظ شود، تا وام قرض الحسنه ای 
 بیــن ۵۰ تــا صــد میلیــون تومــان بــه آنها 

پرداخت شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شــورای اســالمی تأکید کرد: این وام با 
بازپرداخت سه تا پنج ساله می تواند بخشی از ضرر 
این افراد را جبران و به این سهامداران خرد کمک 
کند و در مقابل از سهام این افراد می توان به عنوان 

وثیقه استفاده کرد.

اخبار
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با دســتور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت 
خودروهای دپــو شــده در گمرک، پیــش نویس 
پیشنهادی از ســوی گمرک ایران جهت تصویب در 
هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیات 
دولت مورد بررســی  قرار گیرد. در صورت تصویب، 
مهلت شش ماهه ای در اختیار صاحبان خودروهای 
رســوبی قرار می گیرد تا طبق ضوابط تعیین شــده 

نسبت به ترخیص اقدام کنند.
به گزارش ایســنا، جریان تعیین تکلیف خودروهای 
دپو شده در گمرک به ۱۲ هزار و ۲6۱ خودرویی که 
طی سال های گذشته وارد گمرک و بنادر شد ولی به 
دلیل تغییر سیاست دولت و ممنوعیت واردات امکان 
ترخیص پیدا نکرد، برمی گردد کــه در نهایت بعد از 
چند دوره مصوبه هیات دولت ، ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه 

ترخیص و ۲۲۴9 دستگاه باقی مانده است.
در دولت سیزدهم بار دیگر تعیین تکلیف این خودروها 
مطرح شــد و گمرک نیز چندی پیش گزارشــی از 
وضعیت خودروهای رســوبی به وزارت اقتصاد ارائه 
کرد. این در حالی اســت کــه به تازگی بــا توجه به 
دســتور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری جدی برای 
تعیین تکلیف ایــن خودروها، گمــرک ایران، پیش 
نویس مصوبه  بــرای ترخیص خودروهای رســوبی 

 را آمــاده و به وزارت اقتصــاد ارائه کرد تــا در دولت 
مطرح شود.

ثبت سفارش باید باز شود
 پیش نویس پیشنهادی برای تصویب در هیات وزیران 
که از ســوی ارونقی- معاون فنی گمــرک ایران - به 
وزارت اقتصاد ارائه شده است،  بر لزوم باز شدن ثبت 
ســفارش برای تعیین تکلیف بخش زیــادی از این 
خودروها تاکید دارد؛ به طوری که اعالم شــده است 
ثبت ســفارش برای واردات خودروهای سواری که 
تا تاریخ ۱6 دی مــاه ۱۳97 دارای قبض انبار اماکن 
گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند به صورت بدون 
انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشــأ ارز به 
بانک مرکزی بالمانع خواهد بود، بنابراین کلیه ثبت 
سفارش های قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی لغو 
خواهد شد. خودروهایی که تا ۱6 دی ماه ۱۳97 دارای 
قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده  است نیز  
با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه 

نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر 
نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت ســفارش ها 

ممنوع خواهد بود.

سود بازرگانی ۴۰ درصد مازاد برای ترخیص
همچنین اعالم شده است خودروهای با ارزش بیش 
از ۴۰ هزار دالر با محاسبه و پرداخت ۴۰ درصد سود 
بازرگانی، مــازاد بر مأخذ حقــوق ورودی قابل ثبت 

سفارش و ترخیص هستند.

امکان ترخیص باالی ۲۵۰۰ سی سی نیست 
مگر...

درمورد خودروهای ســواری با حجم موتور باالتر از 
۲۵۰۰ سی سی نیز با تاکید بر اینکه امکان ترخیص 
وجود ندارد، موارد اســتثنا مطرح و تاکید شده است 
خودروهای سواری مربوط به جانبازان طبق مصوبه 
بهمن ماه ۱۳87 و اصالحات بعدی آن که تا شهریور 
ماه ۱۳9۳ وارد گمرک شــده و دارای ثبت سفارش 

هستند، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص 
خواهند داشت.

امکان ورود باالی ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد
در مناطق آزاد نیز ترخیص خودروهای سواری بدون 
الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی 
که تا ۳۱ مرداد ۱۳97 برای آن ها توسط مناطق آزاد 
قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه،جهت 
شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در 

مناطق آزاد قابل ترخیص است.

ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی 
مشمول قید زمان نیست

در حالی مهلت تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای 
رسوبی شش ماه تعیین شــده که خودروهای دارای 
پرونده قضایــی را از لحاظ زمانی در بــر نمی گیرد؛ 
به طوری که در پیش نویس آمده انجام تشــریفات 
گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی 
که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن ها از سوی مرجع 
رسیدگی کننده صادر می شــود مشمول قید زمانی 
برای ترخیص نیســت و با رعایت مقررات ترخیص 

می شود.

سیدروح اله لطیفی، ســخنگوی گمرک اعالم کرد: 
ایران در هفت ماه نخست امسال ۵8 میلیون و ۴۰7 

هزار و 7۳۳ دالر خودرو و لوازم یدکی صادر کرد.
به گزارش نقل از ایرنا، »سید روح اله لطیفی« اظهار 
داشت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه هفت میلیون 
و ۲۱7 هزار و ۲6۵ دالر انواع خودرو به ۱۲ کشور صادر 
شده که از این میزان، یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۴8۴ 
دالر خودرو ۱۵۰۰ سی سی به هشت کشور صادر شد.
وی افزود: جمهوری آذربایجان با خرید 97۱ هزار و 
898 دالر در صدر خریدارهای خودروهای ایرانی قرار 
دارد و چین، اسپانیا، روسیه، سنگال، اوکراین، عراق و 

ترکیه در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
لطیفی درباره صادرات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲ هزار 
سی سی، تصریح کرد: ارزش صادرات این خودروها 
در هفت ماهه امسال ۴۴9 هزار و ۱۲۴ دالر بود که به 
6 کشور عراق با ۲7۴ هزار و ۲۲۵ دالر، سنگال با 6۳ 
هزار و 6۰ دالر، اسپانیا با ۴۰ هزار و ۱98 دالر، روسیه 
با ۳۴ هزار و 7۲۵ دالر، تایوان با ۳۳ هزار و 7۵۲ دالر و 

امارات با سه هزار و ۱6۴ دالر صادر شد.
وی با بیان اینکه ۱6 هــزار و ۵۰۰ دالر خودروهای ۲ 
هزار تا ۲۵۰۰ سی سی به جمهوری آذربایجان صادر 
شده است، خاطرنشان کرد: در هفت ماه امسال چهار 

میلیون و 7۳9 هزار و ۳۳۲ دالر خودروی نیمه دیزلی 
و دیزلِی ۲۵۰۰ تا سه هزار سی سی به عراق صادر شد، 
تایوان نیز 8۰ هزار دالر خودروی نیمه دیزلی ۱۵۰۰ 
سی سی تا ۲ هزار سی ســی از ایران واردات داشته و 
روسیه نیز یک هزار و 9۲9 دالر از  این نوع خودرو از 

ایران خریداری کرده است.
لطیفی تاکید کرد: 8۲۵ هزار و 896 دالر خودروهای 
حمل کاال و متفرقه نیز توسط کویت به ارزش ۱۴8 
هــزار دالر، ونزوئال به ارزش 67۲ هــزار دالر و دیگر 
کشورها با  پنج هزار و 896 دالر از ایران خریداری شد.
سخنگوی گمرک درباره صادرات لوازم یدکی خودرو، 

تصریح کرد: در هفت ماهه امسال ۵۱ میلیون و ۱9۰ 
هزار و ۴68 دالر لوازم یدکی خودرو صادر شــد که 
۱۴ میلیون و ۲۰۲ هــزار و ۳۰۵ دالر مربوط به بدنه 
خودرو، ســه میلیون و 8۴9 هزار و ۴۲۵ دالر اجزا و 
قطعات مربوط به بدنه، ســه میلیــون و ۱9۰ هزار و 
۳۲6 دالر محور خودرو، ۲ میلیــون و ۵8۴ هزار و 9 
دالر انواع رادیاتور، ۲ میلیــون و 97 هزار و ۲۱7 دالر 
چرخ دنده و بازوهای انتقال نیرو، یک میلیون و 77۵ 
هزار و ۱۲9 دالر کمک فنر، 8۵۰ هزار و 66 دالر انواع 
چرخ و قطعات و 6۴۲ هزار و ۴9۲ دالر اجزا و قطعات 

تریلرها بود.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه اگر راهی نتوانســتیم پیدا کنیم باید راهی 
بسازیم، گفت: اگر منابعی نداریم که نوسازی ناوگان را انجام دهیم در نتیجه 
بحث تهاتر نفت را مطرح کردیم و به دنبال تحقق این موضوع هستیم تا بتوانیم 

ناوگان را نوسازی کنیم.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت:  ۳6۰۰ دستگاه 

اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق تهاتر نفت تامین خواهد شد.
مهدی جمالی نژاد افزود: از این تعداد اتوبوس که قرار است از طریق تهاتر نفت 
تامین شود، ۱۲۰۰ دستگاه آن با توجه به اینکه تهران از لحاظ تعداد جمعیت 

و آلودگی هوا در اولویت اول ما قرار دارد، به پایتخت تخصیص خواهد یافت.
وی که با ایرنا گفتگو می کرد، با اشاره به تشکیل قرارگاهی در وزارت کشور 

برای حمایت و رصد مسایل مربوط به حمل و نقل عمومی خاطرنشان کرد: 
این قرارگاه به سه موضوع بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی، خرید 
واگن و تجهیزات و ملزومات مربوط به مباحث پسماند می پردازد. معاون وزیر 
کشور با بیان اینکه اگر راهی نتوانستیم پیدا کنیم باید راهی بسازیم، اضافه 
کرد: اگر منابعی نداریم که نوسازی ناوگان را انجام دهیم در نتیجه بحث تهاتر 
نفت را مطرح کردیم و به دنبال تحقق این موضوع هستیم تا بتوانیم ناوگان 

را نوسازی کنیم.
وی تاکید کرد: اما آنچه که مهم است این است که در کنار خرید اتوبوس باید 
موضوع نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را نیز در نظر داشته باشیم  زیرا در حال 
حاضر ناوگان اتوبوسرانی کشور یک ناوگان پیر و فرسوده است و سن حدود 7۰ 

درصد ناوگان اتوبوسرانی به فرسودگی رسیده و اگر بخواهیم نوسازی در کوتاه 
مدت و میان مدت محقق شود باید برنامه ریزی های دقیقی در قرارگاه داشته 
باشیم. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه 
از قرارداد خرید دو هزار دستگاه واگن حدود سه سال گذشته است، تاکید کرد: 
تحریم ها محدودیت هایی را در این زمینه برای ما ایجاد کرد، اما باید پیگیری 

های الزم در این خصوص انجام و مشکالت آن حل شود.
وی ادامه داد: همچنین هشت هزار میلیارد تومان در کالنشهرها برای نوسازی 
ناوگان حمل نقل عمومی، توسعه ریلی از طریق اوراق مشارکت در نظر گرفته 
شده و اگر هم الزم باشد از راه های دیگر باید بتوانیم مشکالت در حوزه حمل 

و نقل عمومی را رفع کنیم.

روز گذشــته ۳۰ آبــان ۱۴۰۰، ارزش معامالت کاهــش یافت و 
شاخص های بازار ســهام نوســان اندکی را تجربه کرد. به گزارش 
اکوایران، در آخرین روز معامالتی ماه، شاخص کل بورس پایتخت 
نسبت به روز شــنبه ۳ هزار و ۴8۰ واحد صعود کرد و به رقم یک 
میلیون و ۳86 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز روز گذشته با 
کاهش ۱99 واحدی در سطح ۳8۳ هزار و ۳۲7 واحدی ایستاد. اما 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۲9 واحد باال آمد و در سطح ۲۰ هزار 

و ۱7 واحد قرار گرفت.

گروه های سبز بورس
روز یکشنبه قیمت سهام اغلب نمادهای گروه های بانک ها و موسسات 
اعتباری، خودرو و ساخت قطعات و شرکت های چندرشته ای صنعتی 
افزایش یافت و این گروه ها که از بزرگ ترین گروه های بازار ســهام 
هستند سبزپوش شدند. در سوی دیگر بازار گروه فعالیت های جنبی 

مرتبط با واسطه گری مالی قرمزترین گروه بود و نمادهای این گروه 
مانند بورس، انرژی، کاال و فرابورس افت قیمت داشتند.

خروج نقدینگی حقیقی
روز گذشــته برای دومین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 9۵ میلیارد تومان پول حقیقی از 
بورس خارج شد.  در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام اتکای )شــرکت بیمه اتکایی ایرانیان( اختصاص داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱۴ میلیارد تومان بود. پس 
از اتکای، میدکو )شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه( و 

آریان )شرکت پارس آریان( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

نمادهای پیشران بازار
روز گذشــته نمادهای »فوالد«، »تاپیکو« و »شستا« بیشترین تاثیر 

را در رشد شاخص کل بورس داشــتند. همچنین سه نماد »کچاد«، 
»پارســان« و »بورس« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر 
منفی را بر شاخص داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »زاگرس« 
و »غصینو« بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »کگهر«، »اتکای« و »شاوان« بیشترین تاثیر کاهنده را بر شاخص 
داشتند.  در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا صدرنشین 
است و فوالد و انرژی۳ در رتبه های بعدی هســتند. در فرابورس نیز 

نمادهای مدیریت، فجهان و فرابورس پرتراکنش  ترین نمادها هستند.
 

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام با کاهش ۲۴ درصدی 
به رقم ۵ هزار و ۴۵6 میلیارد تومان رســید. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه ۲۵7 میلیارد تومان بود که ۵ درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.

در صورت تصویب دولت انجام می شود

ترخیص خودروهای وارداتی با ۶ شرط

سخنگوی گمرک اعالم کرد:

جزئیات صادرات خودرو و لوازم یدکی در نیمه نخست سال

تهاتر نفت با ۳۶۰۰ اتوبوس

ارزش معامالت کاهش یافت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت انواع سکه کاهش یافت 
قیمت سکه در بازار تهران با ۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه  

میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۳۸ هزار تومان رسید. 
قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۳۶۶ هزار تومان شد.
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اهداف تغییر قوانین افتتاح حساب 
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی

سخت گیری هایی که برای افتتاح حساب اعالم شده کما بیش از قبل وجود داشته است. اما تغییر قوانین مربوط به ارایه آدرس از روی اجاره نامه یا سند ملکی به این خاطر است که افراد باید جایگاه مشخص و معینی داشته باشند. این اتفاق بیشتر برای 
روشن شدن وضعیت مالیاتی و البته پولشویی هاست. هرچند موضوع پولشویی کمتر مطرح است اما مالیات جدی تر است. افرادی که فرار مالیاتی دارند و یا با حساب های اجاره ای کار می کنند باید شناسایی شوند. بسیاری از حساب ها در شعب بانکها 
وجود دارد که با اجاره ماهانه به عنوان مثال 5 میلیون تومان گردش های میلیاردی دارند. حساب های کالن باید وضعیت گردش آنها مشخص شود. هدف مهم این تغییر قوانین و سخت گیری های جدید به دلیل شناسایی افراد دارای فرار مالیاتی کالن 
است. از سوی دیگر  موارد متعددی وجود داشته که بانکها را با چک های برگشتی مواجه کرده است. چک های برگشتی که آدرس مشخصی ندارند اسباب دردسر برای بانکها و مشتریان را موجب شده است. اکثر افرادی که موجودی در حساب ندارند 
و چک های باالیی می کشند آدرس مشخصی ندارند و بانکها با این آسیب ها مواجه شده اند. همچنین در طرحی که وزارت راه و شهرسازی برای ثبت امالک اجرا کرد استقبالی از سوی مردم صورت نگرفت. تنها 13 درصد مردم امالک و خانه های 
خود را در سامانه امالک ثبت کردند. دولت می خواهد اطالعات واحدی از مردم داشته باشد. طرحی که وزارت مسکن و شهرسازی هم دنبال می کنند برای ثبت امالک است. سیستم قصد دارد یک کد پستی، شماره موبایل و محل سکونت اشخاص را 
داشته باشد تا با هم لینک شود. هر کدام از این فاکتورها نباشند کار اداری انجام نخواهد شد. بنابراین وقتی استقبالی از ثبت امالک نشد از جایی که مردم بیشتر با آن سروکار دارند شروع کرده اند. همین اتفاق می تواند مشتریان بانکی را شناسایی کند.

مورد دیگر اینکه طرحی هم وجود دارد که تمام حساب ها باید در یک حساب تجمیع شوند. شخصی در 10 شعب از یک بانک حساب دارد که باید تمام آنها جمع آوری شده و در یک شعبه خالصه شود. با این اقدام قرار است حساب ها را 
متمرکز کنند. از این به بعد در شعب یک بانک نمی توان بیشتر از یک حساب داشت.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران در 
خصوص حضور تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم 
خانگي در نمایشگاه بین المللي بیان داشت: نمایشگاه 
بین المللي لوازم خانگي امسال بسیار متفاوت تر از 
همیشه برگزار شد. حضور پرشور بیش از 100 برند 
تولیدي لوازم خانگي کشــور در این نمایشگاه با به 
نمایش در آوردن تولیدات متنوع، متفاوت و جدید 

باعث فخر هر ایراني شد.
اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران در ادامــه تاکید کــرد: کارخانجات به جهت 
واردات و استفاده از تکنولوژي هاي روز و دستگاه هاي 
جدید، محصوالتي را به بازار عرضه نمودند که حتي از 
انواع خارجي نیز متمایز تر، شکیل تر و جادارتر بود. 
تولیدکنندگان از تمام فن، دانش و مهارت خود براي 

مباهات ایران مایه گذاشتند.

وي افزود: خط تولید بــه روز و در برخي از موارد کم 
نظیر موجب بازدید خارجیان زیادي از این نمایشگاه 
شد. این افراد توانسته بودند با استانداردهاي روز دنیا 
خود را تطبیق دهند و به نسبت چهار سال گذشته 
بي نظیر عمل کردند. پازوکــي تصریح کرد: برخي 
از تولیدکنندگان محصوالت خود را از یک ورژن به 
چندین ورژن ارتقا داده بودند. هر چند که هنوز انواع 
کمپرسور در کشور تولید نمي شود و نیاز به واردات 
انواع آن براي لباسشویي، یخچال و ساید باي ساید 
داریم؛ اما در تالشیم این موضوع را با همکاري وزارت 
صمت به سمتي پیش ببریم که بتوانیم خودمان تولید 
کنیم.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
ادامه داد: تالش داریم تا شــرکت موتورسازي که در 
گذشته در کشور فعال بود و سال هاست که از تولید 

بازمانده را احیا کنیم.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم صوتي،  تصویري، تلفن همراه 
و لوازم جانبي تهــران گفت: برخي واردکنندگان، 
گوشــي  هاي موبایل بي کیفیت را از کشــورهاي 
مونتاژکننده گمنام مانند نپال، بنگالدش و اندونزي 

وارد مي  کنند و با قیمت  هاي فریبنده مي فروشند.
ابراهیم درســتي، نماینده وزیر صمت در اصناف 
کشور و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتي، 
تصویري، تلفن همراه و لوازم جانبي در علت اصلي 
تفاوت کیفیت و قیمت برخي گوشي هاي مشابه از 
یک برند، بنابر نام کشور مونتاژکننده بیان داشت: 
متأسفانه برخي واردکنندگان گوشي موبایل و تبلت 
را از بعضي کشورهاي گمنام مانند اندونزي، نپال، 
بنگالدش و نظایر آن با نام برندهاي مشــهور وارد 
مي کنند، هرچند همه این گوشي ها وارداتي تابع 
استانداردهاي تولید در کشورهاي مبدا هستند؛ اما 
با استانداردهاي تولید در کشورهاي اصلي صاحب 

برند فاصله دارند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران افزود: در واقع 
باید قیمت گوشــي هاي وارداتي از کشــورهاي 
گمنام دست کم ۲0درصد پایین تر از کشورهاي 

مطرح باشــد، اما برخي شــرکت ها براي کسب 
سود باالتر چنین گوشــي هایي را وارد مي کنند 
و با نرخي پایین تر اما نزدیک به نرخ گوشي هاي 
 تولید شده در کشورهاي صاحب آن برند، در بازار 

عرضه مي کنند.
وي تصریح کرد: این شیوه عرضه، به شیوع ذهنیت 
ارزان  فروشي گوشــي در برخي واحدهاي صنفي 
دامن زده و به رواج عرضــه چند نرخي کاال منجر 
شده است. این درحالي است که وقتي مثال چنین 
واردکنندگاني قیمت یک گوشي را ۲00هزار تومان 
پایین تر از انواع مشابه موجود در بازار تعیین مي 
کنند، عمال مرتکب گرانفروشي حداقل یک میلیون 
توماني شده اند. متأسفانه چنین شرکت هایي زمینه 
زیان مصرف کنندگان با عرضه کاالهاي کم کیفیت 
را فراهم مي کنند. باید بــا اینگونه واردکنندگان 

متخلف و فرصت طلب برخورد قانوني شود.
نماینده وزیر صمت در اصناف کشور در خصوص 
واردات اشاره داشــت: قبال 10واردکننده گوشي 
موبایل و تبلت داشــتیم؛ اما این تعداد اکنون به 
۷00شرکت رسیده است. از این میان ۴00 تا 500 

شرکت، کاال وارد و در بازار عرضه مي کنند.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه  داران و فروشندگان 
خودرو تهران اعالم کرد: در حالیکه بازار خودرو 
در آرامش کامل به سر مي  برد و تقاضاي کاذب یا 
هیجاني در بازار دیده نمي شود از روند افزایشي 
شدن خود دســت کشیده و به ســمت  و سوي 
کاهشي شدن حرکت کرده و قیمت  ها در بازار 
نســبت به 10 روز اخیر ارزان  تر قیمت  گذاري 

شده اند.
سعید موتمني، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران ضمن اعالم این خبر 
که خودروهاي پرتیــراژ کاهش قیمت را تجربه 
کرده اند، اظهار کرد: بازار خودرو در حال حاضر 
در وضعیــت کامال آرام قرار گرفتــه و قیمت ها 
نسبت به 10 روز گذشته، پایین تر آمده است؛ به 
طور مثال پژو پارس که تا 300 الي 305 میلیون 
تومان هم پیش رفت، شنبه ۲۹آبان ۲۷3 تا ۲۷5 
 EF۷ میلیون تومان معامله شده است یا سمند
که تا چند روز گذشته در محدوده 350 میلیون 
قرارداشــت، امروز 3۲۴ یا 3۲5 میلیون تومان 
قیمت گذاري شده است. همچنین در محصوالت 
گروه سایپا نیز کاهش دو تا سه میلیون توماني 

قیمتها دیده مي شود.
وي تاکید کرد: همچنان مشــتري در بازار کم و 
بازار بر مدار معامالت واقعي برقرار است. مصرف 
کنندگان واقعي که نیاز به خودرو دارند، خرید 
خود را انجــام مي دهند و تقاضا براي ســرمایه 

گذاري و تقاضاي کاذب در بازار دیده نمي شود.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 

خودرو تهران ضمن اشاره به طرح آزادسازي طرح 
مشروط واردات خودرو، خاطرنشان کرد: چنانچه 
واردات صورت گیرد، تعادل سازي در بازار به ویژه 
در مورد خودروهاي خارجي صورت خواهد گرفت 
و از قیمت خودروهاي خارجي خواهد کاست؛ اما 
هنوز به سبب اینکه اتفاقي نیفتاده است، تاثیري 

نداشته است.
موتمني علــت اصلي ریزش قیمت هــا در بازار 
خودرو را آزادسازي ســند خودروهاي در رهن 
خودروسازان، دانســته و گفت: براي آن دست 
افرادي که در طرح هاي فروش خودروســازان 
به سبب سرمایه گذاي شــرکت کرده بودند به 
سبب اینکه سند خودرو به مدت یکسال در رهن 
خودروســاز باقي مي ماند، امکان فروش وجود 
نداشت. حال که امکان فک رهن زودتر از موعد 
خودروها فراهم شده اســت، این افراد فروشنده 
شده و خودروي خود را در بازار عرضه کرده اند. 
بنابراین در حال حاضر فروشنده در بازار بیشتر 

از خریدار است.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو تصریح کرد: طبیعي اســت که با عرضه 
متناســب )حتي افزایش جزئي عرضه/ نسبي( 
فاصله قیمتــي کارخانه تا بازار کمتر میشــود. 
باتوجــه بــه اینکه در حــال حاضر فــروش از 
تقاضا بیشتر شده اســت و خودروهاي در رهن 
خودروسازان هم آزاد شده و براي فروش به بازار 
آماده است، قیمت ها نسبت به 10 روز گذشته 

کاهشي شده است

رئیس اتحادیه خواروبار فروشــان تهران با اشاره به 
فراواني شــکر در بازار گفت: اکنون بازار تخم مرغ به 
جهت توزیع خوب و بموقع رو به تعادل بوده و میزان 
عرضه و تقاضا متعادل است. روغن نیز تعادل عرضه 
و تقاضا را حفظ کرده و هر چه قیمت مصوب باشــد 

واحدهاي صنفي به همان نرخ مي فروشند.
صفر فرهمندجم، رئیس اتحادیه خواروبار فروشان 
تهران در خصوص اقالمي که سازمان حمایت به اتاق 
اصناف تهران ابالغ کرده است بیان داشت: از آنجاییکه 
سازمان حمایت در بخشنامه اي تعدادي از اقالم را با 
قیمت هاي مشخص طي جدولي به اتاق اصناف تهران 
ابالغ کرده بود، اتاق نیز به اتحادیه ابالغ و اتحادیه نیز 

طبق وظیفه به اعضاي خود اطالع رساني نمود.
وي در این رابطه تاکید کرد: واحدهاي صنف طبق 
ابالغي که از سوي اتحادیه صورت گرفت تمام کاالها 
را بر اساس همان دستورالعمل به فروش مي رسانند. 
اکنون بازار تخم مرغ به جهت توزیع خوب و بموقع رو 
به تعادل دارد و میزان عرضه و تقاضا متعادل است. 
نرخ تخم مرغ از 55 تا ۶0 هزار تومان به ۴3 و ۴5 هزار 

تومان رسیده است و این کاالي تنظیم بازاري از طریق 
اتحادیه ها سوپر مارکت، خواروبار و لبنیات و شرکت 
هاي تحت پوشش انجام مي شود و کاًل جو نابسامان 
تخم مرعغ اکنون آرامش دارد و شانه اي 10 تا 15 هزار 

تومان کاهش قیمت داشته ایم.
فرهمندجــم در خصوص دیگر اقالم بیان داشــت: 
اکنون بازار شکر آرام و به میزان فراواني وجود دارد. 
هر کیلو شکر بســته بندي با قیمت 15 تا 15هزار 
و 500 تومان بــه فروش مي رســد. همچنین بازار 
برنج تایلنــدي از تعادل برخوردار اســت و با قیمت 
 هر کیلو 1۲ هــزار و ۷00 براي مصــرف کننده به 

فروش مي رسد.
وي در خصوص کمبود برنج هندي در بازار گفت: برنج 
هندي در بازار کم است و این کمبود موجب شده به 
جاي قیمت 1۸ هزار و500 با کیلویي ۲5 تا 30 هزار 
تومان به بازار تقاضا عرضه شود. واردات این نوع برنج به 
دلیل برداشت برنج ایراني در شمال ممنوع شده بود که 
امیدواریم در روزهاي آینده با تغییر شرایط در واردات، 

این کاال با قیمت واقعي به فروش برسد.

گرانی ۲ تــا 3 برابری قیمت 
10 قلم انواع میوه  و ســبزی 
در یک سال گذشته با وجود 
تخصیص ارز ۴۲00 تومانی 
به نهاده های تولید، تاسف بار 
است. فعاالن بازار میوه معتقدند دالل بازی در بازار میوه 
زیاد اســت و کرایه گران یا هزینه های باال دلیل گرانی 
میوه نیست. این روزها میوه سهم کمتری از سبد خرید 
خانوارها را به خود اختصاص می دهد و این وضعیت ناشی 
از شرایط خاص اقتصادی و همچنین سودجویی برخی 

دالالن در بازار میوه است.
گرانی میوه و تره بار موضوعی است که گویا قرار نیست 
فروکش کند. قیمت ها همچنــان در بازار میوه و تره بار 
می تازند و مردم توان خرید ندارند. عضو هیات رئیســه 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سفره مردم روز 
به روز کوچک تر می شود، گفت: مجلس و مردم از دولت 
انتظار ساماندهی هرچه سریع تر وضعیت موجود را دارند.  

انور حبیب زاده بوکانی با تاکید بر اینکه مقابله با گرانی ها 
نیازمند اقدام ضربتی دولت است، افزود: این روزها گرانی 
برنج به عنوان قوت قالب مردم و میوه و ســایر کاالها به 
هیچ عنوان پذیرفتنی نیست به همین دلیل دیگر وقت 
عملی شدن وعده ها است و مســئوالن اجرایی باید به 
طور اساسی مشکالت را حل و فصل کنند. به هر ترتیب 
حداکثر اختالف قیمــت میوه از مزرعه تا بــازار از نظر 
کارشناسان 35 درصد است اما اکنون به دالیل مختلف 

این اختالف قیمتی به ۲ برابر می رسد.
در همین رابطه محمد شفیع ملک زاده قائم مقام نظام 
صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نبود نظارت و کنترل 
را یکی از عوامل گرانی میوه برشمرد و گفت: نبود نظارت 
دستگاه های مسئول موجب شده تا میوه با بسته بندی و 
کیفیت مشخص در یک خیابان با قیمت های مختلفی به 
فروش می رسد که به رغم شکایت مردم و تماس با اصناف 

و بازرسی کسی پاسخگو نیست.
وی افزود: با توجه به نبود نظارت، اختالف قیمت از مزرعه 
تا بازار باالست، درحالیکه حداکثر اختالف باید 35 درصد 
باشد. به عنوان مثال اگر قیمت یک کیلو گوجه فرنگی سر 

مزرعه ۲ هزار تومان باشد، حداکثر با نرخ ۲ هزار و 500 
تومان باید بدست مصرف کننده برسد، درحالیکه نبود 
نظارت و فقدان برنامه ریزی موجب شده تا با نرخ 10 هزار 
تومان بدست مصرف کننده برسد. ملک زاده ادامه داد: 
طی 3 تا ۴ سال اخیر اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد 
واگذار شد، درحالیکه امکانات و اعتبارات الزم را در اختیار 
وزارت جهاد قرار ندادند و  انتظار داشتند که این وزارتخانه 
با دست خالی در فرصت کوتاه تمامی مشکالت را رفع کند.

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه واگذاری 
اختیارات قانون انتزاع تنها مشکالت را رفع نمی کند، بیان 
کرد:  بارها اعالم کردیم که  تمامی زیرساخت ها و امکانات 
الزم باید در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد که متاسفانه هم 
اکنون اکثر تصمیمات تنظیم بازار را وزارت صمت اتخاذ 
می کند.به گفته وی، با توجه به عقب ماندگی تاریخی در 
بخش کشاورزی به سهولت نمی توان انتظار داشت که 

تمامی مشکالت رفع شود.
ملک زاده ادامــه داد: دولت یا بخش حاکمیت با اجرای 
قانون انتزاع تمامی جوانب را باید ببیند و امکانات الزم 
را در اختیار وزارت جهاد قــرار دهد، در غیراین صورت 

نباید انتظار داشــت که وزارت جهاد در شرایط تحریم 
بتواند تمامی مشکالت را مرتفع کند و ره صد ساله را یک 
شبه رود. نایب رئیس اتحادیه باغداران  تهران در همین 
رابطه در گفت و گو با کســب و کار گفت: گرانی نهاده 
های کشاورزی و افزایش هزینه های تولید باعث ایجاد 

نوساناتی در بازار میوه شده است.
مجتبی شادلو اضافه کرد: با توجه به تورم باال و گرانی نهاده 
های کشاورزی نسبت به سال قبل، بازار میوه دچار نوساناتی 
شده است. کیفیت کاال هم یکی از دالیل تفاوت قیمت از 
عمده فروشی تا خرده فروشــی است. اما در برخی مواقع 
قیمت تمام شــده کاال در قبال جمع آوری، بسته بندی، 
هرس، سم پاشی، آبیاری و ادوات کشاورزی جبران نمی 
شود. شادلو ضعف در نظارت ها را علت اصلی سودجویی 
دالل و واسطه دانست و گفت: با توجه به عدم مدیریت و 
ضعف دستگاه های نظارتی، عوامل واسطه و دالل منجر 
به آشفتگی بازار شدند. نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران 
ادامه داد: اگر تورم را در قیمت تمام شده لحاظ کنیم، نرخ 
میوه باالتر از قیمت فعلی خواهد بود، در حالی که قیمت 

اکثر میوه ها نسبت به سال گذشته پایین تر است.

سهم   میوه   در   سبد خرید   خانوار كاهش   یافت

گرانی سرسام آور  میوه
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

ســخت گیری بانکها برای 
افتتاح حســاب و پرداخت 
تسهیالت وارد مرحله جدی 
تری شده است. در جدیدترین 
خبر منتشر شده آمده است 
بانکها برای افتتاح حساب ســند ملکی یا اجاره نامه و 
معرفی نامه از محل کار را برای افتتاح حساب مشتریان 
در شعبه های محدوده های محل سکونت اخذ می کنند. 
بدین ترتیب افتتاح حساب در بانکها با توجه به قوانین 

جدید وار فاز تازه ای خواهد شد. هرچند سخت گیری 
بانکها همواره در اعطای تسهیالت بخصوص تسهیالت 
خرد به مشــتریان عادی مطرح است اما قوانین جدید 
بانکی برای افتتاح حساب جای سواالت زیادی را فراهم 
کرده است. پیش از این افراد با ارایه کارت ملی و در نبود 
آن با ارایه شناســنامه امکان افتتاح حساب در بانک ها 
را داشتند اما از چند روز گذشته شرایط افتتاح حساب 
تغییر کرده و به غیر از ارایه اصل و کپی شناسنامه و کارت 
ملی توام با هم، ارایه مدارکی از جمله اصل سند ملک یا 
اجاره و کپی آن و همچنین معرفی نامه از محل کار با مهر 
و امضا به تعداد مدارکی که افراد برای افتتاح حساب باید 

ارایه دهند، اضافه شده است. یکی از این بانک ها درباره 
دلیل درخواست ارایه سند ملک اعالم کرده است با توجه 
به مقررات جدید قرار بر این اســت که افتتاح حساب 
مشتریان در شعبه های محدوده های محل سکونت افراد 

انجام شود و بحث مسافت هم مور مالک قرار می گیرد.
اما محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی  درباره علت اعمال شــرایط جدید 
برای افتتاح حساب اظهار داشت: مسئولیت احراز هویت 
مشتریان برعهده بانک ها گذاشته شده است و برخی از 
بانک ها با دریافت این مدارک و از طریق این روش هویت 

مشتریان خود را تشخیص می دهند و احراز می کنند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر بانک ها با اخذ این مدارک 
و اسناد وضعیت مالی مشتریان بررسی می شود. پس از 
افتتاح حساب، بانک ها مشتریان در سه گروه طبقه بندی 
می کنند و سطح مالی افراد بررسی خواهد شد و پس از 
آن اگر فرد چک هایی با ارقام بیشتر از آن ارقام صادر کند، 
آن چک به کمیسیون پولشویی برای بررسی های بیشتر 
منتقل می شود. دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی  گفــت: بنابراین در ابتدای افتتاح حســاب 
شناختی از مشتریان به دست می  آورند تا حساب افراد 
بر اساس خوداظهاری خودشان رصد شود و گردش مالی 

مشکوک حساب فرد مورد بررسی قرار بگیرد.

سند ملک یا اجاره و معرفی نامه از مدارک جدید افتتاح حساب است

سخت گیری  برای  افتتاح  حساب
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

تعادل عرضه و تقاضا در بازار تخم مرغ، روغن و شکر

وجود امنیت اقتصادي؛ مهمترین نیاز تولید

فروش موبایل هاي بي كیفیت با قیمت هاي فریبنده

زیرسایه لغو دورکاري بازار موبایل به ثبات رسید

نسبت به ۱۰ روز اخیر خودرو ارزان شد
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میلیاردر آمریکایی هشدار داد؛
شبكه های اجتماعی دموكراسی را تضعيف می كنند

فرانک مک کورت میلیاردر آمریکایــی در مصاحبه با فرانس ۲۴ به اظهارنظر در 
مورد حکمرانی دیجیتال، مالکیت داده ها و انتقاد از شبکه های اجتماعی پرداخت. 
فرانک مک کورت میلیاردر آمریکایی، بنیانگذار پروژه لیبرتی و مالک باشگاه فوتبال 
فرانسوی المپیک مارسی در مصاحبه با فرانس ۲۴ در مجمع صلح پاریس، درمورد 
مسائل مربوط به حکمرانی دیجیتال و مالکیت داده ها که باعث ایجاد نابرابری در 
اقتصاد آنالین شده است و نقش شبکه های اجتماعی در کاهش اعتماد و ایجاد 
انگیزه در گسترش اطالعات نادرست بحث کرد. وی در حاشیه این گفتگو، اعالم 

کرد که معتقد است، برای حل این مشکالت به یک سیستم جدید نیاز است.
مک کورت در مصاحبه با فرانس ۲۴ تاکید کرد که معماری فعلی فناوری از اساس 
دچار کاستی است و در ادامه بیان کرد که از نظر او برای حل مشکالت شبکه های 
اجتماعی و فناوری آنها باید راه حلی فنی ارائه کرده که هدف آن این است که تک 

تک افراد این امکان را داشته باشند که مالک و کنترل گر داده های خود باشند.
مک کورت در ادامه بحث خود، انتقاد تند خود را نسبت به شرکت های غول فناوری 
اعالم کرد و گفت: »شبکه های اجتماعی دموکراسی ما را تضعیف می کنند. فناوری 
جدید به خودی خود هیچ مشکلی را حل نمی کند. ما باید در این مورد گفتگو کنیم 

و تصمیم بگیریم که این فناوری چه کاری و برای چه کسی انجام دهد.«
وی در مورد نیاز به یک مدل فناوری جدید صحبت کرد و اعالم کرد که این مدل 
جدید از طریق پروژه لیبرتی محقق خواهد شد و سپس، در مورد پروژه لیبرتی 
بیشتر توضیح داد و اظهار داشت که در این پروژه که امیدوار است روش کار اینترنت 
را متحول کند، ۱۰۰ ملیون دالر سرمایه گذاری کرده است. پروژه لیبرتی در پی 
تغییر نحوه عملکرد به منظور تقویت دموکراسی، بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد 
نوعی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال عادالنه است. این پروژه شامل یک پروتکل متن باز 
پیشگامانه، به عنوان زیرساخت جدید برای نسل بعدی وب و یک سازمان جدید است 
که کمک به اطمینان از تعبیه و اولویت بندی حاکمیت دیجیتال در نسخه جدید 
وب و توسعه فناوری های نوظهور را در دستور کار دارد. وی در ادامه گفت: »حجم 
زیادی از زمان و انرژی ما در حال حاضر صرف تالش برای اصالح مدل فعلی فناوری، 

محدود کردن آن و تالش برای ترمیم آسیب وارد شده، می شود.

آمازون درگير پرونده قاچاق ماريجوانا شد
پلیس هند تحت قانون مواد مخدر، مدیران ارشد واحد محلی آمازون در این کشور 
را به قاچاق ماری جوانا متهم کرد. هفته قبل پلیس در ایالت مادیا پرادش ۲ مرد را 
همراه ۲۰ کیلوگرم ماریجوانا دستگیر کرد و متوجه شد آنها از وب سایت آمازون هند 
برای سفارش و قاچاق این ماده مخدر در پوشش برگ های استویا )یک شیرین کننده 
طبیعی( به ایالت های دیگر هند استفاده می کنند. پلیس ایالتی هند در بیانیه ای اعالم 
کرد تحت قانون مواد مخدر و روانگردان کشور مدیران اجرایی آمازون در هند به دلیل 
تفاوت میان پاسخ هایشان به سواالت پلیس و حقایق کشف شده هنگام جستجو، به 
عنوان متهم معرفی شده اند. این در حالی است که مدیران اجرایی آمازون قباًل در 
خصوص این پرونده با پلیس گفتگو کرده بودند. پلیس تخمین می زند هزار کیلوگرم 

ماریجوانا به ارزش تقریبی ۱۴۸ هزار دالر در آمازون فروخته شده است.
خرده فروشی آنالین آمریکایی در بیانیه ای اعالم کرد اجازه ثبت و فروش کاالهای 
غیرقانونی در پلتفرمش را نمی دهد و اقدامات سختگیرانه ای علیه فروشندگان 
کاالهای ممنوع انجام می دهد. آمازون در خصــوص پرونده قاچاق ماریجوانا در 
بیانیه ای نوشت: این مشکل به ما گزارش شــده و هم اکنون مشغول بررسی آن 
هستیم. طی سال های اخیر مقامات هندی تالش های خود برای مقابله فروش مواد 
مخدر را افزایش داده اند. از سال گذشته تاکنون بسیاری از بازیگران و افراد مشهور 

در هند با تحقیقات پلیس مواد مخدر روبرو شده اند.

دستگاه ایمن ساز هوا ساخته شد
پاكسازی آسانسور از ويروس ها

محققان کشور موفق به ساخت دستگاه ایمن ساز هوا شدند که فضاهای مختلفی 
همچون آسانسور را از ویروس های واگیر پاکسازی می کند.جواد شریفی دانشجوی 
رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح »ساخت دستگاه 
ایمن ساز هوا« گفت: ما توانستیم سیستم تهویه ای طراحی کنیم که در مدت زمان 
بسیار کوتاه فضا را عاری از ویروس کرونا می کند.وی با بیان اینکه همچنین استفاده 
از این دستگاه تهویه ویروس های دیگر که واگیر هستند را نیز از بین می برد و فضا را 
پاکسازی می کند، گفت: ما در طراحی دستگاه از تحقیقات و مطالعات مختلفی که 
روی طول عمر ویروس SARS-CoV-۲ صورت گرفته استفاده کردیم و شبیه 
سازی هایی بر همین اساس انجام دادیم. شریفی با تاکید بر اینکه این دستگاه تهویه 
در فضاهای کوچک کاربرد دارد، افزود: سامانه ایمن ساز هوا، جایگزین سیستم 
تهویه کابین آسانسور می شود. این دستگاه به صورت هوشمند، پاکسازی هوا را 

شروع کرده و وضعیت هوای کابین را هشدار می دهد.
به گفته دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دستگاه به صورت پایلوت در 
دانشگاه امیرکبیر نصب و راه اندازی شده و تست های الزم به عمل آمده است.وی 
با اشاره به مزایای این دســتگاه گفت: »هوشمند بودن دستگاه«، »بهره گیری از 
اینترنت اشیا«، » دارا بودن سامانه هشدار«،» مصرف انرژی پایین«،» ایمن سازی 
هوا در زمان بسیار کوتاه«، »وجود فناوری روز از جمله اشعه UV«،» هزینه تعمیر 

و نگهداری پایین« از مزیت های این پروژه به شمار می رود.
این محقق با اشــاره به کاربرد سیســتم تهویه هوای ایرانی گفت: این مدل در 
آسانسورهای دانشگاه ها و مراکز آموزشی، بیمارستان ها، ادارات و حتی مجتمع های 
مسکونی کاربرد دارد. وی در خصوص وضعیت تجاری سازی این محصول گفت: 

اکنون در حال مذاکره با بنیاد امیرکبیر برای عرضه به بازار هستیم. 

با هولوگرافی با طول موج مصنوعی؛
دوربين قدرتمندی كه ورای همه چيز را می بيند

محققان یک دوربین هولوگرافیک قدرتمند ابداع کرده اند که قادر به دیدن ورای 
هر چیزی از جمله گوشه ها، مه و حتی بدن انسان است. محققان دانشگاه نورث 
وسترن در اوان استون واقع در ایالت ایلینوی با کمک تکنیکی به نام »هولوگرافی 
با طول موج مصنوعی« )synthetic wavelength holography( دوربین 
مذکور را ساخته اند. آنها ادعا می کنند این دوربین یک دهه دیگر به طور تجاری 
عرضه می شود و می توان این فناوری را در خودروها، دوربین های مدار بسته و حتی 
اسکنرهای پزشکی استفاده کرد. توسعه این دوربین مربوط به حوزه تحقیقاتی تازه 
ای به نام تصویربرداری غیر خطی میدان دید )NLoS( اســت که وضوح بسیار 
باالیی دارد. می توان از این تکنیک برای ثبت ســریع تصاویری از مناطق وسیع 
استفاده کرد. همچنین روش مذکور دقت بســیار باالیی دارد که به یک دوربین 
مجهز به هوش مصنوعی کمک می کند ورای پوست و حتی کوچک ترین مویرگ ها 
را ببیند. در این روش همزمان با منتشر شدن نور روی اشیای مخفی و انتشار دوباره 
آن به دوربین، یک الگوریتم سیگنال نورهای پراکنده را بازسازی می کند. این روش 
به دلیل دقت باال قابلیت تصویربرداری از اشیایی که با سرعت حرکت می کنند مانند 
ضربان قلب در سینه یا خودروهای پرسرعت در گوشه خیابان را دارد. همچنین 
می توان با کمک این روش سیستم های هشدار ناوبری برای خودروها و بازرسی های 
صنعتی در فضاهای بسته ایجاد کرد. فلوریدان ویلومیتزر مؤلف ارشد این پژوهش 
می گوید: فناوری ما موج جدیدی از قابلیت های تصویربرداری را به وجود می آورد. 
نمونه های اولیه حسگرهای ما از نور مادون قرمز استفاده می کنند اما می توان آنها را 

طوری تغییر داد تا طول موج های دیگر نور را نیز در برگیرد.

اخبار

 اپل تسلیم جنبش "اپل تو" شد
شرکت اپل که ۸۰ هزار کارمند در ۵۰ ایالت آمریکا دارد، تایید کرد کارمندانش حق دارند درباره حقوق و شرایط کاری خود صحبت کنند. اپل در یادداشت داخلی به کارمندان، به آنها اطالع داد می توانند درباره دستمزد و نگرانیهایی 
که دارند، در بیرون از شرکت صحبت کنند. کارمندان اپل از ۲۴ اوت خواستار تغییرات در شرایط محیط کار در این شرکت بوده اند. کارمندان حتی یک وب سایت و صفحه توییتری با نام "اپل تو" )Apple Too( راه اندازی کرده اند 

که در آن روایتهای مربوط به آزار و تبعیض در محیط کار را منتشر کرده اند. کارمندان اپل همچنین معترض بودند که نمی توانند از طریق واحدهای داخلی مانند منابع انسانی درباره شرایطی که دارند شکایت کنند. اما به نظر می رسد 
یادداشت روز شنبه به این نگرانی ها پاسخ داده است. در این یادداشت که توسط شبکه ان بی س مشاهده شده، آمده است: سیاستهای ما کارمندان را برای صحبت آزاد درباره دستمزد، ساعت یا شرایط کارشان محدود نمی کند. 

دو ســال از اعطای وام ودیعه 
مسکن می گذرد و مشکالت 
اعطــای آن نظیــر اختالل 
در ســامانه و ناهماهنگــی 
بانک های عامــل همچنان 
پابرجاست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به 
آنکه از فصل تابستان و فصل جابه جایی مستاجران عبور 
کرده ایم، اما آمار ها و بررسی های میدانی همچنان نشان 
دهنده افزایش قیمت اجاره ها توسط بسیاری از مالکان 
است، به طوری که برخی از مســتاجران در نیمه دوم 
سال هم از باال بودن اجاره ها گله مند هستند و خواستار 
رسیدگی هرچه سریعتر به مشکالت مستاجران در این 

بخش هستند.

نیمه دوم سال اجاره ها گران تر شد
محسنی یکی از مســتاجرانی که در منطقه ۱۴ تهران 
ساکن است از باال رفتن روزانه اجاره ها گله کرد و گفت: 
ما به امید آنکه فصل تابستان تمام شده و شاهد کاهش 
قیمت اجاره ها خواهیم بود چند ماهی مهلت اجاره خود 
را تمدید کردیم، اما در حال حاضر شاهدیم که نه تنها 
نرخ های اجاره کاهش پیدا نکرده بلکه به دلیل آنکه تعداد 
واحد های مسکونی اجاره ای کاهش یافته نرخ های اجاره 

هم بیشتر شده است.
براســاس این گزارش در ماه های ابتدای امسال بود که 
ستاد ملی مقابله با کرونا همانند سال گذشته با پرداخت 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن به مستاجران موافقت 
کردند به طوری که ثبت نام دریافت تســهیالت کمک 

ودیعه مسکن از اواسط خرداد ماه آغاز شد.
مهلت ثبت نام در ابتدا پایان شهریورماه اعالم شده بود، 
اما در نهایت در پی افزایش تعداد متقاضیان وام ودیعه 
مسکن، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی پرداخت این 
تسهیالت در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ بخشنامه ای در رابطه با 
تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان این وام تا پایان آذرماه 
صادر کرد، همچنین در این بخشنامه بانک های عامل 

در این زمینه را ملزم پرداخت این تســهیالت تا پایان 
بهمن ماه کرد. براساس این گزارش تمامی مستاجران 
واجد شرایط دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن می 
 /https://tem.mrud.ir توانند برای ثبت نام به سامانه

مراجعه کنند.

ظرفیت پرداخت تسهیالت وام ودیعه مسکن 
در بانک ها تکمیل شده است

طی هفته های گذشته متقاضیان مشکالت متعددی در 
خصوص این سامانه داشتند و ثبت نام در مرحله انتخاب 
بانک و شعبه به دلیل پیام اتمام اعتبار بانک نیمه تمام 
باقی می ماند که این مشکل برای مدت کوتاهی برطرف 
شد، اما شنیده ها دوباره حاکی از آن است که میزان اعتبار 
بسیاری از بانک ها به اتمام رسیده و باز هم متقاضیان با 

مشکل کمبود اعتبار متقاضیان مواجه شده اند.
در همین رابطه یکی از متقاضیان این وام اعالم کرده که 
به گفته یکی از مسئوالن در یک  بانک دولتی میزان اعتبار 
پرداخت تسهیالت وام ودیعه مسکن به اتمام رسیده و نه 
تنها در تهران در بسیاری از شهرستان های دیگر هیچ 

اعتباری برای پرداخت تسهیالت ندارند.

بانک ها همکاری الزم را برای پرداخت وام 
دیعه مسکن انجام خواهند داد

محمود محمود زاده معاون مســکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازی در خصوص اقدامات انجام گرفته برای 
رفع مشکالت موجود در این سامانه تصریح کرد: معرفی 
سهمیه به بانک های مختلف انجام شــده، اما بانک ها 
مدعی بودند که اعتباراتشان به اتمام رسیده است. بانک 
مرکزی تمامی این موضوعات را پیگیری کرده و در حال 
حاضر هم وزارت راه و شهرسازی پیگیری و مکاتبات الزم 
برای پرداخت تسهیالت توسط بانک ها و شعب مختلف 

را انجام می دهد.
او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی اقدامات الزم را برای 
پرداخت تسهیالت به متقاضیان را انجام می دهد و برای 
تسهیل در پرداخت وام ودیعه مسکن ما سعی کرده ایم 
اقدامات را برای افراد آسان تر کنیم و به تمامی بانک ها که 
اسامی آن ها در این بخش قید شده سهمیه تخصیص 

داده می شود و تمامی موارد باید توسط بانک ها و شعبه ها 
پیگیری شود.

 ۱۳۰ هزار نفر تســهیالت ودیعه مســکن 
دریافت کرده اند

محمود زاده با بیان اینکه تا پایــان آذرماه فرصت ثبت 
نام در سامانه ودیعه مســکن وجود دارد، گفت: بانک ها 
موظف هستند تا پایان بهمن ماه بهمن تسهیالت را به 
متقاضیانی که ثبت نام کرده اند پرداخت کنند. او تصریح 
کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر متقاضی 
درسامانه ودیعه مسکن ثبت نام کرده و از این تعداد بیش 
از ۶۳۰ هزار نفر به بانک ها معرفی شــده و بیش از ۱۳۰ 
هزار نفر تسهیالت را دریافت کرده اند. معاون مسکن و 
ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: پیش از این 
طبق مذاکراتی که انجام دادیم اعالم شده بود که بانک ها 
همکاری الزم را انجام خواهند داد و شرایط پرداخت را 

آسان تر خواهند کرد.

بیش از ۴۸درصدی افزایش اجاره در مهرماه
ماهیانه شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران بررسی 
می شود و این در حالی است که مهرماه امسال بازار اجاره 
با رشد بیش از ۴۸درصدی در مقایسه با مهرماه سال قبل 

مواجه شــد که این میزان تورم اجاره به لحاظ تحوالت 
نقطه ای، بیشــترین تورم در این بازار در میان ماه های 

سپری شده از سال ۱۴۰۰ است.
بررسی های آماری نشان می دهد، به لحاظ تورم ساالنه، 
بازار اجاره مســکن مهرماه امســال رکورد رشد را طی 
سه دهه اخیر شکست. این آمار ها در کنار شرایطی که 
هم اکنون از آخرین تحوالت بازار اجاره مسکن در شهر 
تهران و بسیاری دیگر از شــهر های کشور، به خصوص 
کالن شهر ها و شهر های بزرگ رصد می شود، نشان دهنده 

به صدا درآمدن آالرم تشدید بحران در بازار اجاره است.  
این ها در شرایطی اســت که سیاست دستوری تعیین 
سقف مجاز برای افزایش اجاره مسکن در حال اجراست. 
اما آمار ها نشان می دهد، عمال این سقف های مجاز نه تن ها 

در تهران، بلکه در کل کشور نیز رعایت نشده است.
حال به تازگی دولت اعالم کرده است که قصد دارد بخشی 
از واحد هایی را که قرار است در قالب قانون جهش تولید 
مسکن )ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی( احداث 
شود، به بازار اجاره اختصاص دهد. اما هنوز جزئیاتی در این 
باره منتشر نشده است. متقاضیان وام ودیعه مسکن عالوه 
بر این که یک ماه تا پایان آذرماه برای ثبت نام وقت خواهند 
داشت، می توانند مشکالت خود در این زمینه را در قسمت 

نظرات این خبر با ما در میان بگذارند.

وام وديعه مسكن همچنان در جدال با مشكالت؛

سرپیچی بانک ها از اعطای وام ودیعه
News kasbokar@gmail.com

از ابتدای ثبت دامنه های فارسی در کشور تاکنون 
یک میلیون و ۵۰۲ هزار و ۲۱۱ دامنه ثبت شــده 
که از میان آنها، پســوند ir با یــک میلیون و ۴۹۳ 
هزار دامنه  فعال در صدر قرار دارد. دامین یا دامنه 
)Domain( نامی است که وب سایت از طریق آن 
قابل دســتیابی بوده و به طور کلی از دو بخش نام و 
پسوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشی است که 
گویای نام برند یا فعالیت شما بوده و آن را به دلخواه 

خود انتخاب می کنید.
پســوندهای مجاز و معتبر در واقع پســوندهایی 
هستند که توسط کمیته مخصوص تأیید و تصویب 
پســوندها یعنی آیکن )ICANN( تأیید شــده 
باشند. نمونه های پسوندهای متداول com،org  و 

ir هستند و انتخاب نام دامنه مناسب و ساده بسیار 
 )Ranking( مهم بوده و همچنین در رتبه بندی

نتایج جست وجوی گوگل 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 تمایل به ثبت دامنه ای برای 
بازگشایی سایت خود داشته باشد، باید به سایت این 
مرکز و یا یکی از نمایندگان فعال آن در سطح کشور 
مراجعه کند. این پژوهشگاه هم چنین آماری دقیق 

از دامنه های ایرانی را به دست می دهد.  
طبق آخرین آمــار موجود در مرکــز ثبت دامنه 
کشــوری ایران، از ابتدای ثبت دامنه های فارسی 
در کشــور تاکنون یــک میلیــون و ۵۰۲ هزار و 

۲۱۱ دامنه ثبت شده اســت و از بین پسوندهای 
ثبت شده ی فارســی، پســوند ir با یک میلیون و 
۴۹۳ هــزار و ۸۵۲ دامنه  فعال در صــدر قرار دارد 
 که نشان می دهد بیش ترین سهم متعلق به همین 

پسوند است.
پس از دامنه ir، دامنه co.ir با ۴۱۳۴ مورد، دامنه 
ایران با ۱۵۹۰ مورد و دامنه ac.ir با ۱۲۳۱ دامنه ی 
فعال هســتند. هم چنین دامنه های دیگری وجود 
دارند که کمتــر از ۱۰۰۰ مورد به نــام آن ها ثبت 
org. با ۶۴۵ مورد، دامنه id.ir شده اســت. دامنه

ir با ۲۷۴ مورد، دامنه sch.ir با ۲۴۸ مورد و دامنه 
gov.ir با ۲۱۰ مورد نیز در رتبه های بعدی لیست 
قرار دارند. کمترین دامنه ثبت شــده نیز متعلق به 

دامنه net.ir با ۲۷ دامنه فعال اســت. محمدجواد 
آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
دولت دوازدهم- چندی پیش با اشــاره به ســابقه 
پژوهشــگاه دانش های بنیادی در ورود اینترنت به 
ایران و نیز نامگذاری دامنه های اینترنتی از جمله 
دات آی آر ).ir( گفته بود: بــا توجه به اینکه مطابق 
با ســند طرح کالن شــبکه ملی اطالعات، توسعه 
خط و زبان فارسی تا ســال ۱۴۰۴ به عنوان یکی 
از اهداف راهبــردی در نظر گرفته شــده و دامنه 
فارسی ایران تأثیر زیادی در تحقق این هدف دارد، 
پیشنهاد می شود که امکان ثبت دامنه فارسی برای 
استارت آپ ها و کسب وکارها سریع تر از سازمان های 

دولتی فراهم شود.

طراحی وب سایت فروشگاه گوگل پلی قرار است 
بعد از مدت ها تغییر کند تا امکانات متنوع آن راحت 
تر در دسترس قرار بگیرد. طراحی این وب سایت به 
زمان عرضه نسخه لیلی پاپ سیستم عامل اندروید 
باز می گــردد و حاال گوگل قصد دارد فروشــگاه 

آنالین خود را با سیستم عامل های جدیدتر اندروید 
نیز سازگار کند.

بازطراحی گوگل پلی این فروشــگاه آنالین را با 
اپلیکیشــن های فعلی تلفن همراه بیشتر سازگار 
می کند و دسترسی پذیری آن را نیز بیشتر می کند. 

با تغییر طراحی، میله ابزار کنــاری گوگل پلی و 
کارت هــای آن کوچک تر شــده و امکاناتی برای 

یافتن سریع برنامه های مورد نیاز اضافه می شود.
بازطراحی گوگل پلی کماکان در دست انجام است 
و هنوز مشخص نیست این کار چه زمانی به اتمام 

می رسد. گفته می شود قرار است تغییرات یادشده 
ابتدا در نســخه کره ای گوگل پلی اعمال شــود و 
البته نسخه تایوانی نیز به سرعت به روز می شود. 
گوگل هنوز به طور رسمی در این زمینه اظهارنظر 

نکرده است.

چند دامنه  فارسی به ثبت رسیده است؟

طراحیگوگلپلیبعدازمدتهاتغییرمیکند

رندرهایی از موبایل میان رده پیکســل۶a منتشر 
شده است. هرچند مشخص نیســت این دستگاه 
چه زمانی عرضه می شــود. موبایل پیکســل ۶ و 
پیکســل ۶ پرو به تازگی به بازار عرضه شــده اند. 
اما از هم اکنــون شــایعات و گزارش هایی درباره 
 همتــای ارزان قیمــت ایــن ســری منتشــر 

شده است.
وب سایت ۹۱mobiles دستگاه های الکترونیکی 
رندرهایی از پیکسل ۶a منتشــر کرده است. این 
موبایل میان رده که در آینده عرضه می شود شباهت 
زیادی به پیکســل۶ دارد. به عنوان مثال وضعیت 
دوربین، نصب اسکنر اثرانگشت زیر نمایشگر و وجود 
بریدگی دوربین سلفی در قسمت وسط نمایشگر از 
نقاط تشابه میان دو دستگاه است. جزئیات اندکی 

درباره ویژگی های این موبایل منتشر شده و به نظر 
می رسد پیکسل ۶a نمایشگری ۶.۲ اینچی و او ال 
ای دی دارد که از همتایــان دیگر خود کوچک تر 
است. همچنین در این دســتگاه دو دوربین وجود 

دارد.
هرچند گوگل مشتاق است تا تراشه تنسور را تبلیغ 
کند، اما هنوز مشخص نیســت شرکت یک تراشه 
تنسور ارزان قیمت برای ۶a می سازد یا از تراشه های 
طرف ثالث استفاده می کند.گوگل موبایل ۵a را در 
آگوست سال جاری عرضه کرد که در حقیقت یک 
نسخه دستکاری شده از موبایل ۴a مجهز به فناوری 
۵G بود. بنابراین به نظر می رســد موبایل ۶a چند 
ماه دیگر عرضه شود و احتمال دارد طراحی آن نیز 

تغییر کند.

مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با ارسال پیامکی به ناشران 
دیجیتال آن ها را از اســتفاده از نام و عنــوان پلتفرم های خارجی که 
طبق قوانین کشور فیلتر شده اند، منع کرد. طبق اطالعیه منتشر شده 
توسط مدیریت اداره صیانت و بررســی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در 
فضای مجازی، ناشرین دیجیتال، نمایندگان و متقاضیان مجوز تکثیر 
نرم افزارهای خارجی نباید از نام و عنوان پلتفرم های خارجی فیلتر شده 

مانند تلگرام، یوتیوب و توییتر استفاده کنند.
این مرکز از ناشران دیجیتال و متقاضیان مجوز درخواست کرده تا جهت 
اجتناب از هزینه های احتمالی و مشروط شدن نرم افزار، ممنوعیت اعالم 

شده را رعایت کنند.استفاده از نام این پلتفرم ها به هر شکل اعم از محیط 
نرم افزار یا روی بسته نرم افزار مطلقا ممنوع است و بنابر اطالعیه صادر 

شده به چنین نرم افزارهایی هولوگرام تعلق نخواهد گرفت.
از آنجایی که بسیاری از ناشران دیجیتال، آدرس  شبکه های اجتماعی 
خود را روی بسته های نرم افزاری شان برای ارتباط بیشتر با مخاطبان  
خود درج کرده  اند، با این وجود اکنون به نظر می رسد با توجه به اطالعیه 
منتشر شده از ســوی مرکز توســعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی،  
بایستی جهت حذف این عناوین اقدام کنند.الزم به ذکر است مقصود 
از ناشران دیجیتال، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مجوز عرضه 

و نشر محصوالت و عناوین دیجیتال، نشر آنالین، سامانه پیامکی، نشر 
کاربر محور و … را از وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی دریافت کرده اند.

طبق برنامه مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد برای پاکسازی بازار از محصوالت ناسالم و با محتوای 
نامناسب، تمامی نرم افزارهای تولیدی در بازار ایران بایستی از این مرکز 
هولوگرام دریافت کنند. این قانــون مربوط به کپی رایت داخلی و حق 
مالکیت نرم افزار است و مطابق آن بررســی، گواهی ثبت، شناسنامه 
نرم افزار و پروانه انتشار پس از تکثیر هولوگرام تحویلی از سوی این مرکز 

روی آثار درج می شود.

تحقیقات جدید انجام شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل 
بالک چین الیپتیک Elliptic نشان می دهد که موارد 
کالهبرداری و ســرقت در پلتفرم های مالی غیرمتمرکز 
در ســال جاری میالدی تا کنون منجر بــه زیان ۱۰.۵ 
میلیارد دالری شده اســت. تحقیقات جدید انجام شده 
توســط شــرکت تجزیه و تحلیل بالک چین الیپتیک 
Elliptic نشان می دهد که موارد کالهبرداری و سرقت 
در پلتفرم های مالی غیرمتمرکز در سال جاری میالدی تا 
کنون منجر به زیان ۱۰.۵ میلیارد دالری شــده است.بر 
اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، پول نقد 
 )DeFi( به پلتفرم های به اصطالح امور مالی غیرمتمرکز
سرازیر شده است که نشان دهنده گسترش شدید تمایل به 
ارزهای دیجیتال است. پلتفرم های DeFi به کاربران اجازه 
می دهند در حالی که دروازه بان های سنتی امور مالی مانند 

بانک ها را دور می زنند، وام دهنــد، وام بگیرند و پس انداز 
کنند )معموالً به صورت ارز رمزنگاری شــده(. حامیان 
این بخش می گویند که این فناوری دسترسی ارزان تر و 
کارآمدتر به خدمات مالی را ارائه می دهد. داده های ردیاب 
بخش DeFi Pulse نشان می دهد که ارز دیجیتال به 
ارزش ۸۶ میلیارد دالر در حال حاضر در پلتفرم های دی فای 
ذخیره شده است، در حالی که سال گذشته این رقم حدود 
۱۲ میلیارد دالر بود. با این حال، الیپتیک تاکید کرد که 
رشد انفجاری در بخش مالی غیرمتمرکز DeFi با افزایش 
جرم و کاله برداری در این بخش که عمدتاً غیرقابل نظارت 
است، همراه بود.کاربران از ســال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از 
۱۲ میلیارد دالر از طریق برنامه های DeFi، پلتفرم های 
وام دهی و صرافی ها متحمل ضرر شده اند، که اکثر ضررها 

تنها در سال ۲۰۲۱ رخ داده است.
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