
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای ســال جاری ۱۰ درصد تعیین 
شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختالف حداقل حقوق 
بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو را ارائه 
داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان 
پنج میلیون تعیین شده است.به گزارش ایسنا، حقوق کارکنان و بازنشستگان 
همواره از تبصره های پرچالش در جریان بررســی لوایح بودجه بوده است که 
برای امسال هم از این روال مســتثنی نبود. دولت نیز قبل از ارائه الیحه بارها 
تاکید کرده بود که با توجه به منابع در اختیار و البته تورم زا بودن افزایش حقوق 
کارکنان این امکان را ندارد که بیش از حد حقوق ها را افزایش دهد، با این حال 
آنچه در الیحه بودجه آمد نشــان داد که از منابع عمومی، ۹۶۵ هزار میلیارد 
تومان یعنی  بالغ بر ۷۰ درصد آن به هزینه های جاری اختصاص پیدا کرده که 

عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است.

پیشنهاد اول امتیاز بود
در الیحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق پیشنهاد شد اما 
کمی متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حکم کارگزینی تمام گروه های حقوق بگیر 
۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به همراه سه درصد ضریب ریالی 
سالیانه اضافه شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق 
داشتند.همچنین دولت در الیحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق را ساالنه ۶۰ 

میلیون تومان تعیین کرد که برای هر ماه به پنج میلیون تومان می رسید.

معادله حقوقی تغییر کرد و حداقل کارکنان و بازنشســتگان 
یکسان نشد

آنچه که در جریان بررســی الیحه بودجه در مجلس اتفاق افتاد، پیش بینی 

دولت را  تغییر داد. طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان 
از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شــده دولت فراتر رفته اســت 
و معادله ابتدایی برای اضافه شــدن بر مبنای امتیاز و ضریب در کار نیست، 
افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد پیش بینی شــده و بعد از اعمال افزایش ها 
نباید مجموع حکم کارگزینی کارکنان کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
باشد.بر این اساس حداقل حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته )سه میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان( حدود ۶۰ درصد و نسبت به الیحه )چهار میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان( تا ۲۴ درصد رشد دارد، البته این رشد حداقل، می تواند حداکثر دریافتی 
را نیز برای حقوق بگیران افزایش دهد. در رابطه با حقوق بازنشستگان نیز  با 
پیش بینی ۱۰ درصد افزایش، نباید حکم حقوقــی آنها بعد از اعمال افزایش 

کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
در این حالت برخالف سال گذشــته و آنچه که دولت در الیحه بودجه امسال 

پیش بینی کرده بود، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان با یکدیگر متفاوت 
شده است؛ به طوری که در الیحه امسال و قانون پارسال هر دو گروه از حداقل 
یکسان برخوردار بودند ولی در قانون سال جاری حداقل حقوق کارکنان پنج 

میلیون و ۶۰۰ هزار و بازنشستگان پنج میلیون تومان در ماه است.

معافیت مالیاتی با حداقل برابر است
با مصوبه مجلس، ســقف مالیاتی حقوق نیز افزایش یافته و به ۶۷ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان در سال رسیده است که ماهانه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
خواهد بود، یعنی حقوق کارکنان به اندازه حداقل دریافتی آنها از مالیات معاف 
شده است در حالی که پیش از این معافیت مالیاتی با فاصله از حداقل حقوق 
قرار داشت مثال در الیحه که حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود 

معافیت مالیاتی از پنج میلیون شروع می شد.

اگــر پوتیــن بــه تهدیــد خــود بــرای قطع 
عرضــه گاز بــه کشــورهای غیردوســتی که 
 به روبل پــول پرداخت نمی کننــد، عمل کند،

  اروپــا و روســیه هــر دو بــه شــدت متضرر 
خواهند شد.

بــه گــزارش ایســنا، حتــی در اوج جنــگ 
ســرد، مســکو هرگز گاز را بــه روی اروپا قطع 
 نکــرد امــا روز پنج شــنبه والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهــور روســیه فرمانــی را امضا کرد 
و بــه خریــداران خارجــی دســتور داد از اول 
آوریــل پــول گاز را بــه روبل پرداخــت کنند 
 در غیر این صــورت با عدم دریافت گاز روســیه

 روبرو خواهند شد.
پایتخت های اروپایــی روز جمعه این اولتیماتوم 
را رد کردند و دیمیتری پســکوف، ســخنگوی 
کرملین اعــالم کرد ایــن فرمان تــا اواخر ماه 
 جــاری روی تســویه پــول قراردادهــا تاثیر

 نخواهد گذاشت.

اگــر چــه تهدیــد کمبــود گاز پــس از اوج 
تقاضای فصــل زمســتان اروپا پیــش می آید، 
 اروپــا ممکن اســت آســیب شــدیدی ببیند 
زیرا کســب و کارها و مصرف کننــدگان عادی 
همچنان با هزینه هــای باالی انرژی دســت و 
پنجه نرم می کنند و مســکو هم ممکن اســت 
 یکــی از منابــع اصلــی درآمدش را از دســت

 دهد.
روســیه ســال میالدی گذشــته حدود ۱۵۵ 
میلیــارد متــر مکعــب گاز بــه اروپــا صادر 
 کرد و بیــش از یــک ســوم گاز ایــن منطقه

 را تامین کرد.
 بدون گاز روســیه، اروپا ناچار خواهد شــد گاز 
بیشــتری در بــازار معامالت نقــدی خریداری 
کند کــه در حال حاضــر قیمتهــای آن حدود 
 ۵۰۰ درصد افزایش در مقایســه با سال گذشته

 پیدا کرده است.
آلمان و اتریش که هر دو وابستگی زیادی به گاز 

روسیه دارند، طرح های اضطراری را فعال کرده اند 
که شامل سهمیه بندی گاز در صورت لزوم است. 
سایر کشورهای اروپایی هم تمهیداتی را در نظر 

گرفته اند.
دیمیتــری پولیوی، تحلیلگر شــرکت روســی 
لوکــو اینوســت در ایــن بــاره گفــت: عــدم 
تمایــل خریــداران به قبــول دســتور پوتین، 
ریســک تعلیق صــادرات را بــه همــراه دارد. 
 هر دوی خریــداران و گازپــروم در نتیجه ضرر

 خواهند کرد.
کشــورهای اروپایی برای دریافــت گاز طبیعی 
مایــع )LNG( از قطر یا آمریکا باید با آســیا و 
حتی بیــن خودشــان بــرای دریافــت گاز از 
 خطــوط لوله دیگــری ماننــد نــروژ و الجزایر

 رقابت کنند.
صادرکنندگان LNG آمریکا به عنوان برندگان 
بزرگ بحران تامین گاز اروپا ظاهر شــده اند در 

حالی که نروژ هم سود برده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید 
مهلت تســلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
زمســتان ۱۴۰۰ تا ۲۴ فروردین ماه سال جاری 
برای تمامی مودیان خبر داد.به گزارش سازمان 
امور مالیاتی، داوود منظور با صدور دستورالعملی 
اعالم کرد: نظر به مصادف بودن مهلت تســلیم 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افــزوده دوره چهارم 
)فصل زمستان( ســال ۱۴۰۰ با تعطیالت نوروز 

و همچنین با توجه به درخواســت های مؤدیان 
مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور 
تکریم آنها و همچنین فراهم کردن زمینه اجرای 
تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از 
قانون و مقررات مالیات بــر ارزش افزوده، مهلت 
تســلیم اظهارنامه فصل زمســتان ۱۴۰۰ تا ۲۴ 
فروردین ماه تمدید می شودبراین اساس، ادارات 
کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی 

که اظهارنامه مالیات بــر ارزش افزوده مربوط به 
دوره چهارم مالیاتی )فصل زمستان( سال ۱۴۰۰ 
را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه 
۱۴۰۱ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد در 
درصد بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه 
در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه 
تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست 

کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم کنند.

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که متوسط قیمت 
فروش ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید 
از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه ســال گذشته به 
ترتیب با رشــد ۱۳ و ۱۱.۷ درصدی مواجه شــده 
است.به گزارش ایسنا، در آمارهای اقتصادی بانک 
مرکزی تحوالت متوسط قیمت فروش سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم و جدید در ۱۱ ماهه ســال 
گذشته ثبت شده که متوســط قیمت فروش یک 
ســکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید در بازار آزاد 
تهــران در فروردین ۱۴۰۰ به ترتیــب معادل ۱۰ 
میلیون و ۴۹۳ هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۷۷۶ هزار 
تومان بوده است. در اردیبهشت ماه نیز، متوسط نرخ 
فروش سکه طرح قدیم و جدید به ترتیب با ۷ و ۷.۶ 

درصد کاهش در مقایسه با ماه قبل مواجه شد و هر 
یک به طور متوسط با قیمت ۹ میلیون و ۷۵۶ هزار 
تومان و ۹ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان فروخته شدند. 
اما قیمت ســکه در ماه بعد روند صعودی گرفت و 
به رقم ۱۰ میلیون تومان رســید و متوسط قیمت 
فروش سکه طرح قدیم و جدید تا مردادماه به ترتیب 
به ۱۰ میلیــون و ۸۵۶ هزار تومــان و ۱۱ میلیون 
و ۳۲۴ هزار تومان رســید. پس از این، تا آبان ماه 
متوسط نرخ فروش سکه طرح قدیم در محدوده ۱۱ 
میلیون توان نوسان داشت و سکه طرح جدید به ۱۲ 
میلیون و ۹۴ هزار تومان رسید.در ماه های آذر و دی 
۱۴۰۰، متوسط نرخ فروش سکه طرح قدیم و جدید 
در ۱۲ میلیون تومان باقی ماند و تا پایان بهمن ماه 

سال گذشته قیمت سکه طرح قدیم به ۱۱ میلیون 
و ۸۶۷ هزار تومان و طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۳۸ 
هزار تومان رسید. بنابراین، متوسط قیمت فروش 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید از فروردین 
ماه تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ترتیب با رشد 
۱۳ و ۱۱.۷ درصدی مواجه شــده اســت. از سوی 
دیگر، بیشترین قیمتی که سکه طرح قدیم و جدید 
در سال گذشته به فروش رفته، معادل ۱۲ میلیون  
و ۶۴۹ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان 
است. این در حالی است که متوسط قیمت فروش 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید از فروردین 
ماه تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۶۸.۵ و 

۷۰.۸ درصد افزایش یافته است.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی 
وضعیت تجارت میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه 
پرداخته که نشان از عبور کشورها از بحران کرونا دارد.به 
گزارش ایسنا، بعد از مهار نسبی کرونا در اکثر کشورهای 
جهان، رونق تجاری در بســیاری از کشــورها قابل رصد 
اســت و آمارهایی که از ســال ۲۰۲۱ منتشر شده نشان 
از رشد نسبی در میان کشــورهای در حال توسعه دارد. 
با این وجــود همچنان فاصله قابــل توجهی میان میزان 
تجارت و میزان رشد تجاری کشــورها وجود دارد.آمارها 
نشان می دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین 
افزایش تجارت در قاره آمریکا، مربوط به برزیل با افزایش 
۳۴ درصدی می شود و این کشور آمریکای جنوبی در سال 
گذشته میالدی، ۲۷۹ میلیارد دالر صادرات داشته است. 

در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را 
به ثبت برساند و این کشــور ۳۹۲ میلیارد دالر صادرات 
داشته است.در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه 
اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روســیه توانسته 
با یک افزایــش ۴۷ درصدی، میزان صــادرات خود را به 
۴۹۰ میلیارد دالر افزایش دهد. ترکیه نیز با افزایش ۳۴ 
درصدی، صادرات خود را به ۲۲۶ میلیارد دالر رســانده 
است. در میان کشــورهای آفریقایی نیز آفریقای جنوبی 
صادرات ۱۲۴ میلیارد دالری را ثبت کرده و رشــدی ۴۵ 
درصدی داشته است.در میان این کشورها، صادرات ایران 
نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۱۴۰۰، در 
کاالهای نفتی و غیرنفتی، صادرات ۸۲ میلیارد دالری را 
ثبت کرده که در حوزه نفتی، رشد ۹۰ درصدی صادرات 

نفتی است. رشد کاالیی صادرات ایران نیز ۶۴ درصد بوده 
که باز هم از دیگر کشورها باالتر بوده است.با وجود رشد 
قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور 
در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شده پایین تر است. 
میزان صــادرات برزیل، ۳.۴ برابر ایــران، هند ۴.۸ برابر، 
اندونزی ۲.۸ برابر و مکزیک و روسیه نیز شش برابر ایران 
بوده است. صادرات ترکیه نیز ۲.۸ برابر ایران بوده است.

همزمان با افزایش صادرات، با عبور از فاز اول بحران کرونا، 
میزان واردات کاال نیز در میان کشورهای مختلف صعودی 
شــده اســت. واردات هند ۵۳ درصد، برزیل ۳۸ درصد، 
اندونزی ۳۸ درصد، مکزیک ۳۲ درصد و روسیه ۲۶ درصد 
افزایش یافته است.   واردات ایران نیز در سال ۱۴۰۰، بر 

اساس آمارهای گمرک، ۳۶ درصد افزایش یافته است.

جزئیات مالیات و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۰ تا ۲۴ فروردیندعوای دو سر باخت اروپا و روسیه در بن بست گازی

ثبت باالترین رشد صادرات برای ایرانقیمت سکه در ۱۴۰۰ چقدر افزایش یافت؟
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امیرعبداللهیان: به توافق در وین نزدیکیم

وزیر صمت:

 برنامه ششم تمام شد، 
سهم صنعت پرداخت نشد

پیشنهادات مان  را  از  
طریق اروپا  به آمریکا 

منتقل کرده ایم

 مجوزی برای افزایش 
قیمت خودرو  در سال 
جدید صادر نشده است

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 تحمیل  هزینه
  به خریداران  مسکن

اصــل موضــوع مالیات 
ستانی و درآمدزایی از بازار 
مسکن در هر کشوری در 
لیست درآمدهای مالیاتی 

دولت است...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه3
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دالر به کانال 26  هزار تومان برگشت

 ترس معامله گران 
در بازار  ارز  

 رکورد
 3 ماهه بورس شکست

نرخ مالیات بر ساخت و ساز مسکن  2۷ درصد تعیین شد 

تشدید  رکود  ساخت و ساز
صفحه3

صفحه3

قاچاق  معکوس  و کمبود   دارو 

وزارت   بهداشت   افزایش ۱۰۰ درصدی

 تا   ۶   برابری   برخی   دارو ها   در دولت    سیزدهم   را   تایید  کرد

گرانی  افسار  گسیخته    دارو 

بازار ارز و طال روز گذشــته شاهد برگشت قیمت 
دالر به کانال ۲۶ هزار و ریــزش همزمان قیمت 
ســکه و طال بود. بازار ارز تهران یــک روز بعد از 
سیزده بدر شاهد نوسان محدود قیمت دالر بود. 
نرخ این اســکناس آمریکایی در ساعات ابتدای 
معامالت روز گذشته ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ با رشد 
۲۰ تومانی نسبت به روز پنجشنبه گذشته بر روی 
۲۷ هــزار و ۵۰ تومان  قرار گرفــت . نرخ دالر در 
ادامه روند معامالتی روز گذشته  از کانال ۲۷ هزار 
تومان به سمت ۲۶ هزار برگشــت و با ۲۶ هزار و 
۹۰۰ تومان معامله شد. در بازار متشکل ارزی هم 

نرخ دالر با ۲۵ هزار...

روز یکشــنبه شــاخص کل بــورس پایتخت 
بیشــترین صعود در ۳ ماه اخیر را پشــت سر 
گذاشت.  در معامالت روز یکشنبه، چهاردهم 
فروردین ۱۴۰۱، شــاخص کل بورس تهران 
با افزایش ۲۹ هزار و ۸۵۹ واحدی نســبت به 
روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۶۱ هزار 
و ۹۶۵ واحد رســید. صعــود ۲۹ هزار واحدی 
بیشترین رشد شاخص در ۳ ماه اخیر از ابتدای 
دی ماه به این سو اســت.اما شاخص هم وزن 
بورس با رشــد ۶ هزار و ۸۰۸ واحدی در سطح 
۳۷۲ هزار و ۷۱۱ واحدی ایســتاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۳۱۵ واحد باال 
آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۶۳۳ واحد قرار گرفت. 

در پایان معامالت...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صمت:
 مجوزی برای افزایش قیمت خودرو 

در سال جدید صادر نشده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مجوزی برای 
افزایش قیمت خودرو در سال جدید صادر نشده 

است.
به گزارش فارس، سید رضا فاطمی امین  و در پاسخ 
به این ســوال که آیا مجوزی برای افزایش قیمت 
خودروهای سنگین و ســواری برای سال جاری 
صادر شده اســت، گفت: وزارت صمت، مجوزی 
برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید صادر 

نکرده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ 
به این سوال که آیا تولید یک میلیون و 500 هزار 
دستگاه خودرو در سال جدید براساس دستور 8 
ماده ای رئیس جمهور تولید می شــود، گفت: بله 
این تعداد خودرو تولید می شود. تولید یک میلیون 
و 500 هزار خودرو در سال جدید محقق می شود 

و توانایی و ظرفیت این میزان تولید وجود دارد.

پرداخــت وام ۶۰۰ میلیــون 
تومانی نوسازی مسکن

به گزارش ایسنا، از اوایل فروردین ماه امسال وام 
نوسازی و بهسازی مسکن به ۴50 میلیون تومان 
افزایش پیدا کرد اما در چهار شهر مشهد، قم، شیراز 
و تهــران و در محدوده حرم امــام رضا )ع(، حرم 
حضرت معصومه )ع(، حرم شاهچراغ )ع( و حرم 
حضرت عبدالعظیم )ع( تا ســقف ۶00 میلیون 
تومان رسیده که ۱50 میلیون تومان از وام کلیه 

متقاضیان بدون سود بانکی پرداخت می شود.
بر این اســاس و بنا به گفته خلیل محبت خواهـ  
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهرانـ  سقف 
تسهیالت نوسازی بافت های فرســوده در شهر 
تهران ۴50 میلیون تومان و در شهرهای استان 
۳00 میلیون است اما این تسهیالت در شهرری و 
محدوده بافت فرسوده اطراف حرم شاه عبدالعظیم 

حسنی )ع( به ۶00 میلیون تومان رسیده است.
مالکان مســکن می توانند به پایگاه اطالع رسانی 
شرکت بازآفرینی شهری یا سامانه ثبت نام مسکن 
حمایتی )نهضت ملی مســکن( مراجعه و با وارد 
کردن کدپستی منزل مسکونی خود از واقع شدن 
آن در بافت استعالم کرده و برای دریافت تسهیالت 
تا سقف ۶00 میلیون تومان اقدام کنند. دریافت این 

تسهیالت نیاز به هیچگونه سپرده گذاری ندارد.
این وام به مالکان و انبوه سازانی تعلق می گیرد که در 
محدوده بافت فرسوده، سکونت گاه های غیررسمی 
و بافت تاریخی اقدام به ساخت وساز کرده و پروانه 
ساخت را از شهرداری دریافت کرده باشند عالوه 
بر این پروژه نیز می بایســت ۱0 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته باشد.
مالکان عالوه بر تسهیالت فوق می توانند از سایر 
مزایای ساخت مســکن در بافت فرسوده شامل 
انشعابات رایگان، آب، برق، گاز و تخفیفات نوسازی 

شهرداری ها نیز استفاده کنند.
درخصوص نحوه محاسبه نرخ سود این تسهیالت، 
آنطور که چند روز قبل محمد آئینیـ  معاون وزیر 
راه و شهرسازیـ  اعالم کرد ۱50 میلیون تومان از 
تسهیالت نوسازی در تمامی شهرها با سود صفر 
درصد پرداخت می شود. مابقی ۱8 درصد خواهد 
بود. لذا نرخ ســود در تهران حدود ۱۲ درصد، در 
کالنشهرها ۱۱ درصد و در سایر شهرها حدود ۱0 
درصد است. عالوه بر این در تهران ۱50 میلیون 
تومان دیگر از این تسهیالت و در سه شهر دیگر 
قم، شیراز و مشهد ۲00 میلیون تومان با سود ۹ 
درصد است و اگر متقاضیان زیر پوشش نهادهای 
حمایتی باشند ســود این بخش از تسهیالت ۴ 

درصد خواهد بود.
آئینی با بیــان اینکــه ۴50 میلیــون تومان از 
تسهیالت نوسازی توسط بانک مسکن پرداخت 
می شود گفت: مازاد این رقم تا سقف ۶00 میلوین 
تومان برای چهار شهر تهران، قم، مشهد و شیراز 
توسط صندوق ســرمایه گذاری حرم مطهر که 
زیرمجموعه شرکت بازآفرینی شهری است تامین 
خواهد شــد. خوشــبختانه طی چند ماه اخیر با 
حمایت وزیر راه و شهرســازی منابع نوســازی 
۳.5 برابر دوره های گذشــته شــده و ان شاءاهلل 
 بتوانیم به هدف نوسازی سالیانه ۱50 هزار واحد 

دست پیدا کنیم.
همچنین بر اساس قانون حمایت از احیا، حمایت از 
نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، شهرداری ها 
موظفند حداقــل 50 درصد در عــوارض پروانه 
و تواکم ســاخت تخفیف بدهند کــه این رقم تا 
۱00 درصد هم می توانند باشــد. در حال حاضر 
شهرداریهای کشور همکاری خوبی در بافتهای 
فرسوده دارند و به طور متوسط باالی 85 درصد 

تخفیف می دهند.

خبر

بازار ارز و طال روز گذشــته 
شاهد برگشــت قیمت دالر 
به کانال ۲۶ هــزار و ریزش 
همزمان قیمت سکه و طال 

بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران یک روز بعد از 
سیزده بدر شاهد نوسان محدود قیمت دالر بود. نرخ 
این اســکناس آمریکایی در ساعات ابتدای معامالت 
روز گذشــته ۱۴ فروردین ۱۴0۱ با رشد ۲0 تومانی 
نسبت به روز پنجشنبه گذشته بر روی ۲7 هزار و 50 
تومان  قرار گرفت . نرخ دالر در ادامه روند معامالتی 
روز گذشته  از کانال ۲7 هزار تومان به سمت ۲۶ هزار 
برگشت و با ۲۶ هزار و ۹00 تومان معامله شد. در بازار 
متشــکل ارزی هم نرخ دالر با ۲5 هزار و ۱78 تومان 
مبادله شد که نسبت به روز پنجشنبه رشد ۲۳ تومانی 

را نشان می دهد. 

قیمت دالر و یورو در صرافی ملی چند؟ 
صرافی ملی روز گذشته  قیمت جدید خرید و فروش 

دالر و یورو را اعالم کرد. بر این اساس نرخ خرید دالر 
روز گذشــته ۲5 هزار و 80 تومــان و نرخ فروش آن 
۲5 هزار و ۳۳۲ تومان بود. همچنین براســاس نرخ 

اعالمی این صرافــی قیمت خرید یــورو ۲8 هزار و 
 ۲۶8 تومان و قیمت فروش آن ۲8 هزار 55۲ تومان

 بود.

قیمت سکه ریزش کرد
بازار جهانی طال روز گذشته یکشنبه تعطیل رسمی 
بود اما قیمت این فلز گران بها روز گذشته ۱۹۲5 دالر 
بود. در بازار داخلی ایران هم قیمت طال و قیمت سکه 

مسیر کاهش را دنبال کردند.
قیمت طال ۱8 عیار روز گذشته با ۲ هزار و ۱00 تومان 
کاهش به ۱ میلیون و ۲5۴ هزار و ۳00  تومان رسید. 
در بازار سکه هم قیمت ســکه 50 هزار تومان ریزش 
را ثبت کرد و با ۱۲ میلیون و ۴50 هزار تومان مبادله 
شد . با احتســاب قیمت ۲۶ هزار و ۹00 تومان برای 
دالر، اندازه قیمت واقعی سکه ۱۲میلیون و ۱۹۱ هزار 
تومان به دست آمد و اندازه حباب سکه  هم و ۲.۱۲ 

درصد بود.  

ترس معامله گران از مذاکرات وین
مذاکرات برجام در حالت توقف به سر می برد و معامله 
گران بازار ارز تهران روز گذشــته در فضای سکوت 
برجامی همچنان چشم انتظار اخبار قطعی تر بودند. 
اما خبر ها در چند روز گذشــته حکایت از اختالفات 
در مقر مذاکرات وین داشت، از همین رو معامله گران 

سعی می کنند بی گدار به آب نزنند.

دالر به کانال 2۶ هزار تومان برگشت

ترس معامله گران در بازار  ارز  

امیرعبداللهیان: به توافق در وین نزدیکیم
پیشنهادات مان را از طریق اروپا 

به آمریکا منتقل کرده ایم
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد در 
تماس تلفنی با امیرعبداللهیان در مورد آتش بس 

در یمن و مذاکرات وین گفت وگو کرد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این گفت وگو دبیرکل 
سازمان ملل برقراری آتش بس در یمن را تبریک 
گفت و اظهار داشت، این یک موفقیت و پیروزی 
مشترک است که در نتیجه تالش های همه طرف  
ها به دست آمده است. وزیر امور خارجه کشورمان 
نیز ضمن ابراز خرسندی از برقراری آتش بس در 
یمن و تشــکر از نقش دبیرکل در این خصوص، 
تأکید کرد، اکنون زمان آن اســت که قدم های  
اساسی در راستای برقراری صلح و ثبات در یمن 
و به ویژه لغو کامل تحریم های انسان دوســتانه 
برداشته شود. امیرعبداللهیان ضمن اعالم تداوم 
حمایت جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل 
بحران یمن و پایان جنگ در این کشور تأکید کرد، 
امیدواریم همزمان با برقراری آتش بس، محاصره 
کامل مردم یمن نیز متوقف شــود تا این فرصت 

مهم از دست نرود.
 وزیر امور خارجه کشــورمان بر اهمیت ارســال 

کمک های بشردوستانه به مردم یمن تاکید کرد.
 امیر عبداللهیان همچنین ضمن استقبال از سفر 
گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در 
امور یمن به منطقه و با اشاره به دستور کار شورای 
امنیت برای صدور دو بیانیه مختلف در مورد یمن 
اظهار داشت: ما از صدور بیانیه شورای امنیت در 
حمایت از آتش بس استقبال می کنیم، اما بیانیه 
دیگری که به صورت یک جانبــه و بدون در نظر 
گرفتن حمالت عربستان به یمن و در محکومیت 
دولت نجات ملی مطرح می باشد، غیرسازنده است.

وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین در مورد 
آخرین تحوالت مربوط بــه مذاکرات رفع تحریم 
های ایران در وین اظهار داشت: ما در مذاکرات به 
توافق نزدیک هستیم و پیشنهادات مان را در مورد 
موضوعات باقی مانده از طریق مذاکره کننده ارشد 
اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده ایم و 
اکنون توپ در زمین آمریکاست. آنتونیو گوترش، 
دبیر کل سازمان ملل مذاکرات مهم انجام شده در 
وین را حائز اهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد که 

طرفین هر چه زودتر به توافق برسند.
وی در پایان با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، 
اظهار داشت، تالش داریم تا برنامه ای را تحت عنوان 
»ابتکار همبستگی رمضان« با هدف برقراری صلح و 
اقدامات بشر دوستانه در دستور کار خود قرار دهیم.
الزم به ذکر است دو طرف در خصوص موضوعات 
دیگر بین المللی از جمله افغانستان و اوکراین نیز به 

تبادل نظر پرداختند.

تشریح چگونگی حذف مصوبه 
واردات خودرو از بودجه

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴0۱ گفت: 
کمیســیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس 
و به منظور رفع ایراد هیئــت عالی نظارت مجمع 
تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف 
کرد.به گزارش صدا و ســیما، حمیدرضا حاجی 
بابایی با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی 
سواری را مغایر با سیاست های کلی نظام دانست، 
گفت: شــورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان 
تأیید بودجه را نداشت  و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز 

هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.
وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید 
اشکاالت و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد 
مغایر با سیاســت های کلی نظام را رفع کند که با 
توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای 
پایانی سال و احتمال تأیید نشدن الیحه بودجه در 
شورای نگهبان، کمیســیون تلفیق مجوز داشت 
در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس ایرادات باقی 

مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه اظهار داشت: 
چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره های 
مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری 
باقــی مانده بود، لــذا بنده و تعــدادی از اعضای 
کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این 
ایرادات یک روز از صبح تا اذان ظهر در شــورای 
نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳0 دقیقه تا اذان مغرب 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم.

حاجی بابایی متذکر شد: در جلسه با اعضای هیئت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی 
سواری رأی گیری شد که مخالفت با این مصوبه 

شدید و تقریباً اجماعی بود.

اخبار
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روز یکشنبه شاخص کل بورس پایتخت بیشترین 
صعود در ۳ ماه اخیر را پشــت ســر گذاشت. به 
گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز یکشــنبه، 
چهاردهم فروردین ۱۴0۱، شــاخص کل بورس 
تهران با افزایش ۲۹ هزار و 85۹ واحدی نسبت به 
روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۶۱ هزار و 
۹۶5 واحد رسید. صعود ۲۹ هزار واحدی بیشترین 
رشد شــاخص در ۳ ماه اخیر از ابتدای دی ماه به 

این سو است.
اما شاخص هم وزن بورس با رشد ۶ هزار و 808 
واحدی در سطح ۳7۲ هزار و 7۱۱ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۳۱5 

واحد باال آمد و در ســطح ۱۹ هزار و ۶۳۳ واحد 
قرار گرفت. 

در پایان معامالت  روز یکشــنبه، ۴۹5 نماد رشد 
قیمت داشتند و ۱۳۶ نماد کاهش قیمت داشتند. 
به عبارت دیگــر، 78 درصد بازار رشــد قیمت 

داشتند و ۲۱ درصد بازار افت قیمت داشتند. 

نمادهای مؤثر بر شاخص 
نمادهای »فوالد«، »فملی« و »تاپیکو« بیشترین 
تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس داشتند. در 
مقابل نمادهای »تیپیکو«، »ونوین« و »حفارس« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل داشتند. 

در فرابورس نیــز نمادهای »آریــا«، »هرمز« و 
»شگویا« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »اتکای«، »قچار« و »غصینو« 
بیشــترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.   در 
جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس خودرو 
صدرنشین اســت و شســتا و فملی در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای فزر، آریا و 

تجلی پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

گروه  های سبز بورس 
روز گذشته قیمت ســهام تمام نمادهای 5 گروه 
بزرگ بــازار ســهام افزایش یافــت. گروه های 

»فلزات اساســی«، »فراورده هــای نفتی، کک و 
سوخت هسته ای«، »استخراج کانه های فلزی«، 
»سرمایه گذاری ها« و »شرکت های چندرشته ای 
صنعتی« سبزترین گروه  های بازار در روز یکشنبه 

بودند.

رشد ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامــالت خرد ســهام به 
باالتریــن رقم در ۴ ماه گذشــته رســید. ارزش 
معامالت خرد با افزایش ۳8 درصدی نســبت به 
 روز کاری قبل به رقم 5 هزار و 8۳۲ میلیارد تومان 

رسید.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این 
که فراتر از دستور رییس جمهوری محترم، تعداد 
خودروهای کف را به ۱5 هزار دســتگاه خواهیم 
رســاند، از به روزآوری تعهدات به مشــتریان در 

آینده نزدیک خبر داد.
به گــزارش بازرگانی خبرگزاری مهــر به نقل از 
ایکوپرس، مهدی خطیبی با اشــاره بــه بازدید 
سرزده رئیس جمهوری از پارکینگ اصلی ایران 
خودرو گفــت: در روز ۱۱ اســفندماه ۱۲ هزار 
دســتگاه خودرو در این پارکینگ وجود داشت 
که به صورت کامل تکمیل و تحویل مشــتریان 

شده است.
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خــودرو افزود: 
سرعت بخشــی به روند تکمیل و تحویل خودرو 
یکی از اقدامات صورت گرفته اســت، به گونه ای 
که تحویل روزانه به چهار هزار دستگاه نیز رسید 
که از این تعــداد، تحویل بیش از هزار دســتگاه 
به صــورت حضــوری و مراجعه مشــتریان به 
ســایت های تولیدی ایران خودرو بوده است. نه 
تنها این پارکینــگ، بلکه تجمــع خودروها در 
 ســایر پارکینگ های جانبی نیز به شدت کاهش

 یافته است.
خطیبــی اضافه کــرد: عــدد خــودرو در کف 
پارکینگ ها به ۱5 هزار دســتگاه خواهد رسید 
که بــا اضافه شــدن تولید هفته ســوم و چهارم 
فروردین ماه، این عدد به ۳۶ هزار دستگاه می رسد 
و روند کاهشــی با ادامه تکمیــل و عرضه ادامه 

خواهد داشت.
وی افــزود: محــور اصلــی فعالیت هــای ایران 

خــودرو فرمایشــات رهبری معظــم، حضرت 
امام خامنــه ای و تحقق شــعار ســال »تولید، 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین« اســت. در تمامی 
پروژه ها، دســتورالعمل هایی تدوین شــده که 
 مبنای آن توجه خاص به نخبگان و شرکت های

 دانش بنیان است.
خطیبی گفــت: برنامه ایران خودرو برای ســال 
جاری تولید 750 هزار دستگاه خودرو شامل 7۲5 
هزار دستگاه سواری و ۲5 هزار دستگاه خودروی 
تجاری و سنگین است که فراتر از دستور رئیس 
جمهوری محترم مبنی بــر افزایش 50 درصدی 

تولید خواهد بود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خــودرو افزود: با 
افزایش قابل توجه تولید، فرآیند قرعه کشــی به 
عنوان یکی از دغدغه های جامعه رفع خواهد شد 
که پیش بینی می شود ظرف سه ماه آینده به این 

سمت حرکت کنیم.
وی با بیان این که از محــل افزایش تعداد تولید، 
افزایش اشــتغال نیز محقق خواهد شــد، تاکید 
کرد: با رشد ۳50 درصدی تولید در ایران خودرو 
دیزل، بیش از چهار هزار نفر و در مجموع با تولید 
750 هزار دستگاه خودرو، در گروه صنعتی ایران 
خودرو و در شرکت های قطعه ساز و تأمین کننده 
بیش از ۲5 هزار نیروی کار جدیــد نیز جذب و 

دارای شغل خواهند شد.
خطیبی، درباره پروژه های جدید و خودروهایی 
که از خــط تولید خارج خواهند شــد، گفت: دو 
محصول سمند و ۴05، که در حوزه دغدغه های 
رهبری معظم، حضرت امام خامنه ای برای تولید 

و عرضه محصول با کیفیت بــوده، از مدار تولید 
خارج خواهند شد.

وی علت حذف این محصــوالت را قدیمی بودن 
آن دانســت و گفت: این دو محصــول کم ترین 
رضایتمندی را میان مشــتریان ایــران خودرو 
براساس شــاخص های رضایت مشــتری دارند، 
هدف ایران خــودرو تولید خودروهــای روز و با 
امکانات بیشتر و در نهایت افزایش رضایتمندی 

مشتریان است.
خطیبی با بیان این که بیش از 70 درصد کیفیت 
خودرو مربوط به شــبکه تأمین و قطعه اســت، 
گفت: در ســه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت دستورالعمل های مشخصی را تدوین 
کرده ایم و با تشدید نظارت ها، ارتقای کیفیت در 

خطوط تولید را رقم می زنیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: عدم 
رعایت کیفیت در تولید قطعه و خودرو، خط قرمز 
ایران خودرو است و در این زمینه با هیچ سازنده ای 

مماشات نخواهیم کرد.
وی افزود: در ســال جاری هفــت محصول ارتقا 
یافته وارد بــازار خواهد شــد. عالوه بــر آن دو 
محصــول پروژه هــای K۱۲5 و TF۲۱ نیز در 
حال توسعه اســت که یقیناً مورد توجه و پسند 
مشــتریان قرار خواهد گرفت. ایــن دو محصول 
 در ابتدا و نیمه نخســت ســال آینده وارد بازار 

خواهند شد.
 ،TF۲۱ خطیبی تصریح کرد: محصول پــروژه
خودرویی است در کالس ابعادی B که با امکانات 
مــدرن و پیشــرفته و در کالس روز جهانی و با 

ظاهری بســیار زیبا و طیف رنگی متعدد تولید 
و عرضه خواهد شــد. زمان طراحی تا تولید این 
خودرو در مجموع ۱8 ماه تعیین شده که اتفاقی 
بی نظیر در صنعت خودروی داخلی است و از این 
منظر نیز کاماًل قابل رقابت با صنایع خودروسازی 

دنیاست.
وی گفت: بــا خودروهای جدید، تنوع بخشــی 
مناســبی به محصــوالت خواهیم داد و ســبب 

رضایتمندی مشتریان خواهد شد.
خطیبی، با اشاره به افزایش عرضه در اواخر سال 
گذشته گفت: در ۱0 درصد از زمان سال، بیش از 
۲7 درصد از خودروهای تحویل شده کل سال را 
عرضه کرده ایم. از هفته دوم بهمن ماه گذشــته 
تولید روزانه ایران خودرو افزایش یافته و تا پایان 
اســفندماه بیش از ۱00 هزار دســتگاه خودرو 
تحویل مشــتریان داده ایم. در ابتدای بهمن ماه 
تعداد خودروهای ناقص و کف پارکینگ بیش از 

8۲ هزار دستگاه بوده است.
مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خــودرو تصریح 
کرد: افزایش بی سابقه عرضه در روزهای پایانی 
سال، ســبب شــد تا برخالف ســال های قبل، 
قیمت بســیاری از محصوالت ایــران خودرو در 
 بازار نه تنها افزایشــی نباشــد بلکه روند نزولی 

در پیش بگیرد.
خطیبــی تصریح کــرد: دیگر شــاهد تأخیر در 
تحویل خــودرو نخواهیم بود، در حــال حاضر 
تعداد قابل توجهــی از خودروهایــی که موعد 
 تحویل اردیبهشــت و خرداد بودند را هم تحویل 

داده ایم.

بررســی ها نشــان می دهد که ســهم صنعت و 
معدن از تســهیالت پرداختی بانک ها و موسسات 
 اعتباری در آخرین سال برنامه ششم توسعه محقق 

نشد.
به گزارش خبرنگار مهــر، چندی پیش رهبری در 
جلسه ای که با تولیدکنندگان داشتند بر ضرورت 
هدایت اعتبــارات بانکی به ســمت تولید تاکید 
کردند؛ موضوعی که طی ســنوات گذشــته بارها 
از سوی مســئوالن مختلف از وزیر تا نمایندگان 
مجلس نیز مــورد تاکید قرار گرفتــه اما هیچ گاه 
به نقطه مطلوب نرســیده اســت؛ به گونه ای که 
کمبود منابع مالــی و دشــواری در تأمین منابع 
از بانــک، تبدیل به یکــی از چالش هــای اصلی 
 واحدهای تولیدی و فعاالن بخش صنعت کشــور 

شده است.
همچنین نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز 
از دیگر انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار 

اقتصادی قرار داشته، به گونه ای که منتقدان معتقد 
بوده اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی 
خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاهداری و روابط 

ناسالم است. 
در این بین، طبق قانون برنامه ششــم توســعه، 
بانک مرکزی )شــورای پول و اعتبار( مکلف است 
سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه ای 
تنظیم کند که ســهم بخش صنعــت و معدن از 
تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه 

حداقل ۴0 درصد باشد.
با این حال بررســی آمار رســمی وزارت صمت از 
عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت در ۱0 ماهه 
سال ۱۴00 یعنی سال پایانی اجرای برنامه ششم 
توسعه نشان می دهد که در مجموع بیش از ۲.۲۹۴ 
هزار میلیارد تومان تســهیالت از سوی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری به بخش های کشاورزی، صنعت 
و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و 

ســایر بخش های متفرقه پرداخت شده که نسبت 
به مدت مشابه ســال قبلش ۶۴.۴ درصد افزایش 

داشته است.
در این میان تسهیالت پرداختی به بخش صنعت 
و معدن اگرچه با ۶7.۶ درصد افزایش نســبت به 
ســال ۱۳۹۹، به ۶۹۳ هزار و ۴۹0 میلیارد تومان 
رســیده اما ۳0.۲ درصــد از کل تســهیالت را به 
خود اختصاص داده اســت یعنی ۱0 درصد کمتر 

از الزامات پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه.

برنامه ششم تمام شــد، سهم صنعت 
پرداخت نشد

نکته قابل توجه آنکه بیشترین تسهیالت پرداختی 
بانک ها و مؤسســات اعتباری بــه بخش خدمات 
بوده اســت، به گونه ای که در ۱0 ماهه سال قبل 
سهم ۴۱.8 درصدی از کل تســهیالت پرداختی 
را به خود اختصــاص داده و معــادل ۹58 هزار و 

800 میلیارد تومــان تســهیالت دریافت کرده 
است. تســهیالت بخش خدمات نیز 7۳.۲ درصد 
 نســبت به مدت مشــابه ســال ۱۳۹۹ افزایش 

داشته است.
تســهیالت پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
به بخــش بازرگانی نیز در ۱0 ماهه ســال قبل به 
۳5۱ هزار و 8۴0 میلیارد تومان رســیده که سهم 
آن از کل تســهیالت بانکی معــادل ۱5.۴ درصد 
 بوده و نســبت به ســال ۱۳۹۹ ۳۹.7 درصد رشد 

داشته است.
همچنین بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب 7.۲ 
و 5.5 درصد از کل تســهیالت پرداختی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری را دریافت کرده اند. به طوری که 
تسهیالت پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن 
با 70.8 و 5۶.۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ 
به ترتیب بیش از ۱۶۴ و ۱۲5 هزار میلیارد تومان 

بوده است.

صعود شاخص ها و رشد ارزش معامالت بازار سهام؛

رکورد 3 ماهه بورس شکست

حذف قرعه کشی با افزایش تولید و عرضه در سال ۱۴۰۱

برنامه ششم تمام شد، سهم صنعت پرداخت نشد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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تحمیل هزینه به خریداران مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

اصل موضوع مالیات ستانی و درآمدزایی از بازار مسکن در هر کشوری در لیست درآمدهای مالیاتی دولت است. درست است که این نوع مالیات باید اخذ شود اما زمانی باید این اتفاق بیفتد که بازار مسکن در تعادل قرار داشته باشد. در 
تمامی کشورهایی که در حوزه مسکن مالیات ستانی دارند عرضه و تقاضا با هم برابر است. اما در ایران این مالیاتها موجب می شود در قیمت تمام شده مسکن شاهد افزایش باشیم. هنگامی که در بخش مسکن کسری وجود دارد باید 
ابزارهای تشویقی ارایه شود. تشویق انبوه ساز و سرمایه گذار به ساخت بیشتر مسکن منجر می شود. مالیات ساخت و ساز موجب می شود تا قیمت تمام شده مسکن باال برود و فروشنده به این بهانه هر اندازه ای که بخواهد بر قیمت مسکن 

اضافه کند. به هر حال کسری وجود دارد و فروشنده با علم به این موضوع می داند که هر چقدر قیمت را باال ببرد خریدار وجود دارد. 
مالیات از ساخت و ساز و یا هر نوع مالیات در حوزه مسکن زمانی کارایی دارد که مسکن به تعادل رسیده باشد و فروشنده نتواند مبلغ فروش واحدها را خیلی باال ببرد. این قوانین برای کشور هایی مناسب است که مشکل کمبود مسکن 
و عرضه و تقاضا ندارند برای کشور ما باید مشوق هایی برای ساخت وساز و انبوه سازی در نظر گرفته شود. در این شرایط دولت می تواند مالیات اخذ کند. اما در حال حاضر هر هزینه ای که در بخش مسکن ایجاد و تحمیل شود از جیب 
خریدار پرداخت خواهد شد نه فروشنده و سازنده. بهتر است معافیت از مالیات برای برخی انبوه سازان در نظر گرفته شود تا آنها نیز به ساخت وساز تشویق شوند و به سمت ایجاد تشکل های انبوه سازی پیش روند. در حال حاضر مشکل 

کمبود مسکن بیش از هر مساله  دیگری در کشور بیداد می کند. بهتر است با گردهم آوردن انبوه سازان خرد و ایجاد تشکل حرفه ای در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.
همچنین مالیات ستانی باید طوری اتخاذ شود که این مالیات از طرف فروشنده و افرادی که سود می کنند پرداخت شود. اینجا در کشور ما برعکس اتفاق می افتد و مالیات از مصرف کننده دریافت می شود. چون کسری مسکن موجب 

می شود قیمتهای خودسرانه در بازار تعیین شود و فروشندگان افزایش قیمت را به بهانه مالیات داشته باشند. 

رئیس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه بازار نرخ 
مصوب فروش خرما را رعایت نمی کند، گفت: بر اساس 
توافق با وزارت جهاد کشاورزی، فروشگاه های زنجیره ای 
باید خرما را با سود 12 درصد بفروشند اما معموال با 50 

درصد افزایش می فروشند.
رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرمای ایران در پاسخ به 
این سؤال که دلیل گران شدن خرما با ورود به ماه مبارک 
رمضان چیست، گفت: مشکلی در عرضه این محصول 
پرتقاضا در ماه مبارک رمضــان وجود ندارد و هر میزان 
تقاضا وجود داشته باشــد، می توانیم تامین کنیم. وی 
افزود: امسال یک میلیون و 250 هزار تن خرما در کشور 
تولید شده که تمام نیاز کشور را         به راحتی تامین می کند.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران به این نکته هم اشاره 
کرد که بر اساس تفاهم نامه ای که بین ستاد تنظیم بازار، 
وزارت جهاد کشاورزی و فروشگاه های زنجیره ای منعقد 
شده، این فروشگاه ها مجازند 12 درصد روی قیمت خرما 
بکشند، اما معموال رعایت نمی کنند و با سود 40 تا 50 

درصد می فروشند.
فرخی اضافه کرد: در حال حاضر هر کیلو رطب مضافتی 
درب سردخانه 40 هزار تومان و خرمای کبکاب کیلویی 
20 هزار تومان است و با شــرایط فعلی گرانی نهاده ها 

و نرخ تورم این قیمت باالیی نیســت، اما زمانی که این 
گونه محصوالت به بازار می رسد، شاهد رشد قیمت ها 
هستیم که در این باره باید مسئوالن نظارتی نظر بدهند 

و اقدام کنند.
به گفته این مسئول دو نوع خرمای مضافتی و کبکاب نیاز 
غالب مردم در ماه مبارک رمضان است که قیمت های 
باالیی در مبدأ تولید ندارند. آنچه که به عنوان قیمت های 
سرســام آور کیلویی 120 تا 150 هــزار تومان گفته 
می شود، خرمای پیارم اســت که معموال عده ای خاص 
از آن استفاده می کنند و معموال نیاز مردم در ماه رمضان 
محسوب نمی شود. رئیس انجمن ملی خرمای ایران با 
بیان اینکه تولید خرما عمدتا در 6 استان فارس، بوشهر، 
خوزســتان، هرمزگان،  کرمان و سیستان و بلوچستان 
است، گفت: سردخانه های این استان ها پر است و از آنجا 

به استان های دیگر ارسال می شود.
وی توضیــح داد که برخی افراد خرمــا را         با قیمت های 
کیلویی 40 هزار تومان برای خرمای مضافتی و 20 هزار 
تومان برای کبکاب از سردخانه ها خریداری می کنند و 
پس از محاسبه هزینه حمل به فروشگاه ها می فروشند 
و آنها باید 12 درصد روی این قیمت بکشند، اما در عمل 

این نرخ مصوب رعایت نمی شود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران 
معتقد است مهم  ترین خبري که در سال گذشته در موضوع 
طال رخ داده است فارغ از فرازو فرودهاي قیمتي طال موضوع 
حذف ارزش افزوده از کل طال بود که با استقبال خوب مردم 
و اهالي صنعت طال نیز روبه رو شده است. ابراهیم محمدولي، 
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران 
گفت: در سالي که گذشت تقریباً از اواخر دي ماه متقاضیان 
سرمایه گذاري در حوزه طال مجدد افزایش پیدا کردند و 

دلیل آن هم همان حذف ارزش افزوده از طال بود.
وي افزود: تا قبل از این حذف به دلیل اینکه ارزش افزوده 
و هزینه هاي اضافي کــه روي دوش مصرف کننده طال و 
صنعت طال وجود داشت چندان شرایط راضي کننده اي 
ایجاد نمي کرد و بهتبع خیلي متقاضي هم وجود نداشت. 
محمدولي درباره اینکه خریداران طال در سالي که گذشت 
تا چه اندازه سود کرده یا متضرر شدند، اظهار کرد: کسانیکه 
سال گذشته در صنعت طال سرمایه گذاري کردند، حاال چه 

خریدار و چه تولیدکننده چندان ضرر نکردند زیرا قیمتي که 
در آن مقطع وجود داشت اگر نسبت به گذشته مقایسه کنیم 
قطعاً ضرر نکرده ان. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر تهران گفت: تنها کساني ضرر کردند که بدون 
برنامه ریزي و در حالت عجله بدون آگاهي اقدام به خرید طال 
کردند. همچنین کسانیکه في البداهه آمدند و بدون هیچ 
بررسي طالي آب شده اي را خریدند و خیلي زودهنگام هم 
خواستند خریدوفروش کنند و در کوتاه مدت نتوانستند سود 
ببرند؛ اما در بلندمدت اگر کسي به صنعت طال ورود پیدا 
کند حاال چه در بخش تولید باشد یا صادرات طبیعتاً سود 
معقولي عایدش شده است. وي با اشاره به اقدامات انجام شده 
از سوي اتحادیه طال و جواهر تهران در زمان اوج و فرودهاي 
خریدوفروش طال عنوان کرد: این اتحادیه در سال گذشته 
سعي کرد با اطالع رساني بموقع درباره خریدوفروش طالي 
تقلبي مردم را آگاه کند و اجازه ندهد کساني که تخصص 

ندارند وارد موضوع طالي آب شده شوند.

رئیس اتحادیــه تهیه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوســفندي تهران گفت: افزایش قیمت گوشــت 
گوسفندي در اسفندماه 1400 تحت تاثیر کاهش 
عرضه دام و افزایش قیمت نهاده ها بوده و در صورتي 
که قیمت نهاده ها کنترل نشود این روند افزایشي 
ممکن است ادامه پیدا کند. علي اصغر ملکي، رئیس 
اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندي 
تهران با اشاره به اینکه در چند وقت اخیر برخي از 
دامداران به دلیل افزایش قیمت نهاده ها دام هاي زنده 
خود را به کشتار داده بودند، گفت: دام ها در زمستان 
پروار مي شوند و به نهاده نیز نیاز دارند و وقتي قیمت 
نهاده ها باال مي رود طبیعتا هزینه نگهداري آنها نیز 
باال مي رود و دامداران ترجیح مي دهند که دام را به 
کشتار بدهند و این مسئله چشم انداز صعودي براي 

قیمت گوشت به وجود آورده است.
او با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحي مي تواند روي 
قیمت گوشت تاثیر منفي بگذارد، اظهار کرد: وقتي 
قیمت ارز از وضعیت ترجیحي به قیمت آزاد تغییر 

کند، قیمت نهاده ها باال مي رود و این مسئله خطر 
کاهش دامپروري را به وجود مي آورد از این رو یک 
تهدید براي امنیت غذایي کشور است و دولت باید این 
مسئله را در نظر بگیرد و فضایي به وجود بیاورد که 

سرمایه گذاري در این بخش تسهیل شود.
ملکي با تاکیــد بر اینکه دولت به دنبال ســرکوب 
قیمت گوشت قرمز اســت، اظهار کرد: اگر موضوع 
کنترل قیمت گوشت براي دولت اهمیت دارد باید 
روي افزایش تولید و عرضه در بازار تمرکز کند تا از 
این طریق قیمت هم کنترل شود، زیرا وقتي قیمت 
سرکوب شود، پرورش دام براي دامداران هم سرکوب 
میشود و سرمایه گذاري دیگر صرفه اقتصادي نخواهد 
داشت؛ به همین دلیل با کاهش عرضه بار دیگر قیمت 
ها گران مي شود؛ اما وقتي از تولید و عرضه حمایت 
شود، قیمت در نتیجه افزایش عرضه بیش از تقاضا 
کنترل مي شود، هرچند باید یک وضعیت متعادل 
بین این دو بخش برقرار شــود تا سرمایه گذاري در 

پرورش دام ادامه پیدا کند

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران بیان کرد: باید تالش 
کنیم در حوزه محصوالت و خدمات چاپي بازار منطقه را در 
اختیار بگیریم و از توانمندي هاي چاپ ایران براي توسعه 

بازارهاي صادراتي بهره ببریم.
احمد ابوالحسني، رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با 
اشاره به برخي اهداف این اتحادیه در سال 1401، گفت: 
بیش از 65 درصد جریان صنعت چاپ در تهران قرار دارد؛ 
تالش داریم در این تشکل صنفي فعالیت ها و کارهایي را 
دنبال کنیم که براي همه فعاالن صنعت چاپ در کشور 
ایجاد انگیزه کند. در این زمینه با قدم هایي که در ســال 
1400 برداشتیم، امید داریم در سال جاري بتوانیم بخش 
عمده کارها و برنامه ها را عملیاتي کنیم و نشانه هاي آن نیز 
دیده میشود. احمد ابوالحسني، رئیس اتحادیه چاپخانه 
داران تهران با اشاره به برخي اهداف این اتحادیه در سال 
1401، گفت: بیش از 65 درصد جریان صنعت چاپ در 
تهران قرار دارد؛ تالش داریم در این تشکل صنفي فعالیت  ها 
و کارهایي را دنبال کنیم که براي همه فعاالن صنعت چاپ 
در کشور ایجاد انگیزه کند. در این زمینه با قدم هایي که در 
سال 1400 برداشتیم، امید داریم در سال جاري بتوانیم 
بخش عمده کارها و برنامه ها را عملیاتي کنیم و نشانه هاي 

آن نیز دیده میشود..
وي با اشاره به اهمیت مبحث آموزش براي فعاالن صنعت 
چاپ، توضیح داد: در این زمینه اتحادیه طي ماه  هاي پایاني 
سال گذشته پاي کار آمد و در تفاهم با مجموعه هاي مختلف 
توانستیم دوره  هاي آموزشي مختلفي پیش بیني کنیم که 
در ســال 1401 این کارها ادامه خواهد داشت. وي تاکید 
کرد: چاپ، صنعت بسیار بزرگي است؛ باید مطالبهگري 
خود را در میان صنف و سایر نهادها تقویت کنیم و جایگاه 

واقعي این صنعت را به مسئوالن بخش هاي مختلف کشور 
بشناســانیم تا بتوانیم مزایا و امکانات بهتري براي صنف 

فراهم کنیم.
ابوالحسني با بیان اینکه یکي از برنامه هاي جدي اتحادیه 
آموزش اپراتورهاســت، گفت: در این زمینه با شــرکت 
هایدلبرگ یکي از معتبرترین کمپاني هاي بینالمللي در 
جهان تفاهم نامه همکاري امضا شده و قرار است که در سال 
جاري دورههاي آموزشي مشترک براي اپراتورها و مدیران 

چاپخانه ها برگزار کنیم.
به گفته وي، یکي دیگر از برنامه هاي اتحادیه این است که 
کالس هاي آنالین با حضور مدرســان آلماني و دانشکده 
هاي چاپ این کشــور برگزار کنیم تا چاپخانــه داران با 
جدیدترین دستاوردها و فناوري هاي این حوزه نیز آشنا 
شوند. ابوالحسني در ادامه بر لزوم توسعه صادرات محصوالت 
چاپي کشور تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید تالش کنیم 
بازار محصوالت و خدمات چاپي منطقه را در اختیار بگیریم و 
از توانمندي هاي چاپ ایران براي توسعه بازارهاي صادراتي 
بهره ببریم. وي همچنین به دیدار با معاون فرهنگي وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در روزهاي پایاني سال گذشته اشاره 
کرد و یادآور شد: در این دیدار بر لزوم خروج ماشین هاي 
قدیمي از ایران و ایجاد زمینه واردات ماشین هاي مدل جدید 
تاکید شد و خواستار ایجاد تسهیالت مالي و اعتباري براي 

تامین و تهیه ماشین هاي جدید داشتیم.
ابوالحسني افزود: در این دیدار معاون فرهنگي قول مساعد 
داده و قرار بر این شد همه امتیازاتي که وزیر صمت براي 
کمک به صنایع میگیرد، عین همان را وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمي براي کمک به صنعت چاپ بگیرد که اگر این کار 
انجام شود گام بزرگي براي صنعت چاپ به شمار مي آید. 

داستان کمبود دارو به دلیل 
سوءاستفاده دالالن از شرایط 
تخصیــص ارز دولتی به این 
اقالم همچنان ادامــه دارد. 
سوداگران در هفته های اخیر 
با شنیدن خبر احتمال حذف ارز دولتی برای واردات دارو 
فعالیت خود را بیشتر کرده اند تا از فرصت باقیمانده برای 

پر کردن جیب های خود استفاده کنند. 
هرچند تخصیص ارز ترجیحی بــه دارو نه تنها موجب 
مدیریت بازار دارو نشــد بلکه با دامــن زدن به قاچاق 
معکوس و تضعیف تولیدکننده داخلی منجر به کمبود 
دارویی در کشور شد. به نظر می رســد در این شرایط 
حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه از مســیر بیمه ها 

می تواند مشکالت به وجود آمده را حل کند.
قاچاق معکوس دارو از ایران به دیگر کشور ها، موضوع 
جدیدی نیســت. در حالیکه برخی از دست اندرکاران 
صنعت دارو، می گویند که عدد قاچاق دارو از ایران، آن 

قدر ها نیست که بتواند بحران زا باشد، برخی  دیگر سهم 
قاچاق معکوس دارو را در بروز بحران کمبود دارویی در 

کشور باال می دانند.
سجاد اسماعیلی، کارشــناس اقتصاد دارو درباره ریشه 
مشکل کمبود دارو می گوید: یکی از دالیل آشفته بازار 
نظام دارویی کشور اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومانی 
است. به گونه ای که امروزه شرکت  هایی که درخواست ارز 
ترجیحی برای تامین مواد اولیه دارند؛ با مشکل و کندی 

روند تخصیص ارز مواجه شوند.
وی ادامه داد: براساس برآوردهایی که از قاچاق معکوس 
صورت گرفته اســت و طبق کشفیات پلیس امنیت در 
سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان قاچاق دارو در کشور 
داشتیم.ســهم دهک  های باال از دارو 7 برابر دهک  های 
پایین جامعه است بدین معنا که افراد برخوردار بیشتر از 

ارز دارویی استفاده می کنند.
قاچاق معکوس که ریشــه آن در اختالف قیمت بین 
محصول در داخل و خارج از کشور است به دلیل سیاست 
تخصیص ارز ترجیحی به دارو و مــواد موثره دارویی به 
وجود آمد اما تنها نتیجه اجرای این سیاست نیستو ارز 

ترجیحی دارو آثار دیگری هم بر جا گذاشــته که البته 
نتیجه همه آن ها تشدید کمبود دارو در کشور بوده است.
به هر حال در شــرایطی که درد زخم کمبود و قاچاق 
دارو را بسیاری از شــهروندان ایرانی با گوشت و پوست 
و استخوانشــان لمس می کنند، تخصیص ارز 4200 
تومانی به واردات مواد اولیه دارویی و دارو های تولید شده 
از علت های قاچاق معکوس است. ارزی که نه به مردم؛ 
بلکه به وارد کننده تخصیص داده می شود و انگیزه خروج 
دارو از زنجیره را به علت "تفاوت چشمگیر در قیمت" 

ایجاد می کند. 
همچنین از صرفه افتــادن تولید در داخل کشــور از 
مشکالت دیگری است که در پی تخصیص ارز 4200 
تومانی به واردات ایجاد می شود. در چنین شرایطی که 
تولید کننده عمده هزینه های تولیــدش را با دالر آزاد 
تامین می کند، مجبور اســت قیمت تمام شده خود را 
متناســب با ارز ترجیحی تنظیم کند. ارزی که به وارد 
کننده دارو اختصاص داده می شود، اما تولید کننده باید 
قیمت خود را بر اساس آن تنظیم کند. به نظر می رسد 
دولت باید برای ساماندهی و پیشگیری از قاچاق معکوس 

که یکی از علل مهــم کمبود دارو اســت چاره عاجلی 
بیندیشــد. یک فعال بازار دارو در تشریح وضعیت این 
روزهای بازار دارو در گفت و گو با "کســب و کار" می 
گوید: با تخصیص ارز دولتی بــه دارو بازار برای فعالیت 
دالالن مناسب و به صرفه شد. قرار بر این شد تا ارز دولتی 
از مشکالت بازار دارو، بحران کمبود و قاچاق آن بکاهد اما 

این هدف محقق نشد. 
محمد عبده زاده اضافه کرد: در این شــرایط دالالن و 
سوداگران برای پر کردن جیب های خود وارد بازار دارو 
شدند. فشار بر مصرف کنندگان و بیماران وارد شد. نبود 
برخی اقالم دارویی منجر به تشکیل بازار سیاه آن شد و 

پول های هنگفتی به جیب دالالن سرازیر شد. 
عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی در 
ادامه اظهار داشت: به نظر می رسد خروج صنعت دارو از 
ارز حمایتی موجب جلوگیــری از قاچاق معکوس دارو 
می شود. به عبارت بهتر خروج باقی مانده صنعت دارو 
از ارز حمایتی موجب واقعی شــدن قیمت، جلوگیری 
از قاچاق معکوس و نیز تســهیل نقل و انتقاالت ارزی 

خواهد شد. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

نرخ مالیات بر ساخت و ساز 
برای سال جاری 27 درصد 
تعیین شــد. این در حالی 
است که به دلیل مشکالت 
بسیاری که در بازار مسکن 
و ساخت و ســاز وجود دارد، تولید مسکن از تقاضا 
عقب مانده است. بسیاری از مستاجران هنوز موفق 

به خرید خانه نشده اند و 8 میلیون خانوار که هر روز 
بر تعداد آنها افزوده می شــود، مستاجرانی هستند 
 که توانایی پرداخت اجاره بها را نیــز ندارند. به نظر 
می رسد تصویب مالیات 27 درصدی برای ساخت 
و ساز مســکن، موجب کناره گیری ســازندگان و 
انبوه سازان از این بازار شده و چالش خانه دار شدن 

همچنان پابرجا بماند. 
البته دبیــر کانون سراســری انبــوه ســازان در این 
رابطه می گوید: نرخ مالیات بر ســاخت و ســاز برای 

سال جاری 27 درصد تعیین شــده که اگرچه تأثیری 
 در افزایــش قیمت مســکن نــدارد ولــی از میزان 

سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکونی می کاهد.
به گفته دبیر کانون سراســری انبوه سازان مسکن، 
در ســال های 1۳۹6 و ۹7 که تورم مسکن منفی بود 
و رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه 
ارزش امالک منفی بود و نهایتاً برای ســال گذشته 
27 درصد به ضرایب قبلی افزوده شــود و قرار است 
مالیات ساخت و ساز با نرخ 27 درصدی محاسبه و از 

سود ساخت و ساز کسر شود. پورحاجت تأکید کرد: 
این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن 
 ندارد ولی از میزان ســرمایه گذاری در ساخت و ساز 
می کاهد. 22 قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن 
و ســاخت و ســاز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش 
امالک مصوب کمیســیون تقویم امالک محاســبه 
و اخذ می شــود. لذا دولــت باید ضرایــب دفترچه 
 ارزش امالک برای ســال جاری را کاهــش دهد تا 

ساخت و ساز سودده باشد.

نرخ مالیات بر ساخت و ساز مسکن  ۲۷ درصد تعیین شد 

تشدید  رکود  ساخت و ساز
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

وزارت   بهداشت   افزایش ۱۰۰ درصدی  تا   ۶   برابری   برخی   دارو ها   در دولت   سیزدهم   را   تایید  کرد

قاچاق  معکوس  و کمبود   دارو 
سهم دهک  های باال از دارو ۷ برابر دهک  های پایین است

سال گذشته سرمايه گذاري در حوزه طال سودآور بود

بايد بازار محصوالت و خدمات چاپي منطقه را در اختيار بگيريم

نرخ مصوب فروش خرما در بازار رعايت نمی شود

کنترل قیمت نهاده ها تنها راهکار کنترل قیمت گوشت است

لزوم تمرکز دولت بر افزايش توليد و عرضه
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فقط 2 ميليون بيت كوين برای استخراج باقی مانده است
طبق گفته های کوین جکو و کوین مارکت کپ در دوم آوریل، ۱۹ میلیون 
بیت کوین استخراج شــد. به این معنی که کمتر از دو میلیون بیت کوین 
جدید می تواند از این نقطه به بعد به عرضه در گردش اضافه شود.نرخ صدور 
بیت کوین جدید برای استخراج کنندگان در طول زمان کاهش می یابد و 
آخرین بیت کوین قرار است در سال ۲۱۴۰ استخراج شود. همچنین امروز، 
کراکن )Kraken(، یک صرافی ارز مجازی که حجم معامالت روزانه آن 
بیش از یک میلیارد دالر است، شــبکه الیتنینگ را یکپارچه کرده است. 
شــبکه الیتنینگ یک راه حل مقیاس پذیری الیه دو بیت کوین است که 
تالش می کند تا بیت کوین را به عنوان پول نقد دیجیتالی همتا به همتا و 
استفاده روزانه بادوام تر، عالوه بر ویژگی های ذخیره ارزش آن، با سریع تر 
و ارزان تر کردن تراکنش ها ایجاد کند.در دیگر اخبار بیت کوین این هفته، 
سیلورگیت به منظور خرید بیت کوین به ماکرواستراتژی ۲۱۵ میلیون دالر 
وام داد. در حال حاضر گفته می شود که تقریبا ۰.۵ درصد از کل بیت کوین 
موجود را در اختیار دارد. همچنین در این هفته، بیت کوین دســتخوش 
قیمت صعودی مالیمی شد که بخشی از آن ناشی از افزایش فعالیت شبکه 
بود. با این حال، همه تالش های مرتبط بــا بیت کوین در روز جمعه موفق 
نبوده اند. پیش از این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، درخواست صندوق 
نقدی بیت کوین ارک اینوست را رد کرده بود.۱۹ میلیون امین بیت کوین 
نیز تنها چند روز قبل از کنفرانس ساالنه بیت کوین میامی که هفته آینده 
آغاز می شود، استخراج شد. بیت کوین میامی بزرگترین گردهمایی جهان 
از عالقه مندان به بیت کوین اســت و تحوالت عمده اغلــب در آنجا اعالم 
می شود. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲.۱۳ 
تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۱.۵۴ درصد 
کمتر شده است. در حال حاضر ۴۰.۹۴ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 
شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰.۳۱ 
میلیارد دالر است که ۱۴.۴۰ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۱۸.۶۹ میلیارد دالر است که ۱۶.۹۴ درصد 
از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های 
پایدار اکنون ۱۸۸.۵۸میلیارد دالر است که ۸۰.۳۱ درصد از کل حجم ۲۴ 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

كريپتو ماينرها؛ اصلی ترين تهديد بدافزاری سال 2021
تحقیقات جدید نشان داد ســرقت اطالعات مهم یک شــرکت ممکن است 
همچنان خبرساز شود اما بسیاری از تبهکاران سایبری همچنان ترجیح می 
دهند برای سود راحت، سریع و نسبتا بی ضرر، کریپتو ماینرها را در دستگاه های 
متصل به شبکه وصل کنند. طبق گزارش اطلس وی پی ان َ)Atlas VPN( و 
ترند میکرو )Trend Micro(، کریپتو ماینرها با شناسایی ۱۵۰ هزار و ۹۰۹ 
مورد طی سال میالدی گذشــته، اصلی ترین خانواده بدافزار در سال ۲۰۲۱ 
بودند.استخراج رمزارزهایی مانند بیت کوین یا اتر مستلزم نیروی رایانشی قابل 
مالحظه، اتصال اینترنتی فعال و برق زیادی است. تبهکاران سایبری راه های 
نصب ماینرهای رمزارز در دســتگاههای آلوده را یاد گرفته و عایدی حاصل از 
این فعالیتها را به آدرس کیف خصوصی خود ارســال می کنند.عوامل تبهکار 
معموال شرکتهای اطالعات و ارتباطات را هدف بدافزار قرار می دهند، به طوری 
که ۵۶۱ هزار و ۷۵۳ فایل بدافزار در ایمیلهای ارســالی بــه کارمندان در این 
صنعت شناسایی شد. خرده فروشی با شناسایی ۳۹۷ هزار و ۷۲ مورد ایمیل 
آلوده در رتبه دوم و صنعت ساخت و ساز با ۳۵۶ هزار و ۹۵۲ مورد، در رتبه سوم 
قرار گرفت. در انتهای این فهرست صنعت فاینانس با ۱۹۸ هزار و ۴۰۸ مورد و 
صنعت تولید با ۱۸۸ هزار و ۳۷۳ مورد جای گرفتند.با وجود محبوبیت نسبی، 
کریپتو ماینرها تنها ویروسی نیستند که در سراسر اینترنت منتشر می شوند. 
اسکریپتهای پوسته وب که دسترسی به اطالعات حساس یا انجام حمله باج 
افزاری را برای نفوذگران فراهم می کنند، ۱۴۹ هزار و ۲۹۰ بار شناسایی شدند.
در سال ۲۰۲۱ بدافزار اولیس ۱۴۵ هزار و ۳۲۱ بار و وانا کرای ۹۷ هزار و ۵۸۵ 
بار شناسایی شد. بر اساس گزارش وب ســایت تِک رادار، ویلیوس کاردلیس، 
نویسنده امنیت ســایبری اطلس وی پی ان در این باره گفت: شرکتهایی که 
قربانی حمالت سایبری می شــوند، اغلب در برابر دزدی اطالعات، سرقت و 

حمالت سایبری مشابه در آینده آسیب پذیر خواهند شد.

ارائه بيش از 2۷00 آناليز آزمايشــگاهی از سوی 
دانش بنيان ها به عراق

پایگاه صادرات محصوالت دانش بنیان کریدور فناوری تا بــازار در عراق، در پاییز 
۱۴۰۰ برنامه ایرانالیز )IrAnalyze( را با هدف صادرات خدمات آزمایشــگاهی 
راه اندازی کرد. پایگاه صادرات محصوالت دانــش بنیان کریدور فناوری تا بازار در 
عراق، در پاییز ۱۴۰۰ برنامه ایرانالیز )IrAnalyze( را با هدف صادرات خدمات 
آزمایشگاهی راه اندازی کرد و بر اساس گزارش های منتشــر شده در مدت ۶ ماه 
فعالیت این برنامه، بیش از ۲۷۰۰ خدمت آنالیز آزمایشگاهی به محققان دانشگاهی 
در کشور عراق ارائه شد.تقریبا ۹۰ درصد از درخواست ها از سوی دانشجویان و ۱۰ 
درصد نیز مربوط به استادان دانشگاهی این کشور بوده است. آنالیز میکروسکوپی 
از جمله پرتقاضاترین خدمات این برنامــه بود."ایرانالیز" برای تأمین این خدمات 
از زیرســاخت های موجود در بخش خصوصی و دولتی داخل کشور استفاده کرده 
است و در این میان شرکت های خصوصی داخلی نقش پررنگی در صادرات خدمات 
آزمایشگاهی به عراق داشته اند. این پلتفرم از بیش از ۱۵ سازمان و شرکت ایرانی 
برای ارائه خدمات آزمایشگاهی استفاده کرده که منجر به صدور خدمات بیش از 
۲۵ نوع تجهیز آزمایشگاهی شده است.به نقل از روابط عمومی ستاد نانو، در میان 
 SEM/FESEM خدمات آزمایشگاهی مورد درخواست محققان عراقی، خدمات
با ۱۱۵۳ درخواست بیشترین سهم را داشته است و پس از آن دستگاه NMR با 
۴۴۹ خدمت قرار دارد. آزمون های XRD/XRF نیز در رتبه سوم درخواست های 
آزمون عراقی ها از پلتفرم ایرانالیز قرار دارد.عالوه بر آن تجهیزاتی نظیر میکروسکوپ 
الکترونی روبشی و عبوری که از جمله تجهیزات تحریمی ایران است و مدت هاست 
واردات آن به ایران از ســوی غرب ممنوع اعالم شــده و از ســوی دیگر از جمله 
آزمون های پرمتقاضی بوده است، خوشبختانه در ایران به حدی قابل ارائه است که 
امکان صادرات آن به خارج از کشور نیز وجود دارد. در میان شرکت ها و سازمان های 
ارائه دهنده این خدمات، یکی از شرکت ها با ارائه ۷۵۳ خدمت در رتبه اول قرار دارد 
و دانشگاه کاشان و یکی دیگر از شرکت های بخش خصوصی به ترتیب با ۴۵۹ و ۴۳۳ 
آزمون در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.در میان ۷ مجموعه ارائه دهنده خدمات 
آزمایشگاهی به متقاضیان عراقی، سه شرکت خصوصی حضور دارند که این نشان 
از ظرفیت قابل توجه بخش خصوصی در حوزه صادرات خدمات آزمایشگاهی دارد. 
تاکنون از همکاری شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی و مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری در این پلتفرم استفاده شده است. پلتفرم ایرانالیز به دنبال 
گسترش شبکه همکاران داخلی بوده و همچنین این ظرفیت را دارد که در صورت 
تأمین هزینه های الزم برای افزایش تبلیغات و معرفی توانمندی های صادراتی ایران 
در بخش خدمات آزمایشگاهی، دامنه این خدمات را به دیگر کشورهای منطقه از 

جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان گسترش دهد.

اخبار
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جنگ اوکراین جدا از حوزه 
نظامــی، ابعــاد اقتصادی 
گسترده ای هم پیدا کرده 
که از قضا گســترده تر هم 
خواهند شد. در تازه ترین 
نمونه، روســیه اعالم کرده که دیگر در ازای دالر و 
یورو، به اروپا گاز نمی فروشد. این یعنی اروپایی ها 
باید دالر و یورو را به روبل روســیه )یا بیت کوین و 
طال( بدل کنند تا هزینه گاِز وارداتی از روســیه را 
بپردازند. اما آیا ممکن اســت این »جنگ ارزی«، 
به اتحاد میان روبل روسیه، یواِن چین و ریال ایران 

ختم شود؟
 )Currency war( به گزارش فرارو، جنگ ارزی
که پدیده به نسبت تازه ای در اقتصاد جهانی است، 
حاال دارد به پدیده ای جدی تــر و قابل تامل تر هم 
بدل می شود. در تازه ترین و شاید پر سر و صداترین 
رخداد در ایــن باب، روســیه اعالم کــرده که به 
کشــور های »متخاصم« )به زعِم روس ها(، نفت و 

گاز را تنها در مقابل روبل روسیه خواهد فروخت.
معناِی این تهدید واضح است: مسکو به اروپایی که 
تشنه گاِز وارداتی از روسیه است، می گوید از آن ها 
دالر و یورو قبول نمی کند. این یعنی اروپایی ها اگر 
می خواهند همچنــان از روســیه گاز بخرند، باید 
پولش را به روبِل روســیه بپردازند. به این ترتیب، 
روسیه اروپایی ها را مجبور می کند که به صورت غیر 

مستقیم، واحد پوِل روسیه را تقویت کنند.
سایت »بلومبرگ« هفته گذشته گزارشی منتشر 
کرده بود که نشان می داد در سال ۲۰۱۹ میالدی، 
حدود ۹۰ درصد از مبادالت تجاری در جهان با دالر 
آمریکا انجام شده و حدود ۵۹ درصد از ذخایر ارزی 
خارجی کشور های مختلف در سراسر جهان هم در 
قالب دالر آمریکا بوده اســت. اما این روند در حال 
تغییر است. »جنگ اوکراین« ممکن است تنها یکی 
از جرقه هایی باشــد که به انفجار انبار باروتی ختم 
می شوند که ماحصل آن افت اقتصاد جایگاه آمریکا 

در جهان خواه بود. اما چرا و چگونه؟
ســلطه اقتصادی آمریکا در جهان موجب شده که 
پول ملی این کشور در همه جا اعتبار داشته باشد. با 
این همه، کشور هایی مانند چین و روسیه چند سالی 
اســت که به دنبال تضعیف جایگاه دالر در اقتصاد 
جهانی هستند. یک راه حل برای این کشور ها این 
اســت که مبادالت دوجانبه شان را به ارز های ملی 
شان و نه به دالر، انجام دهند. راه حل دیگر هم این 
است که ذخیره ارزی شــان را به واحد پولی به غیر 
از دالر آمریکا تبدیل کنند. روسیه و چین هر دوِی 
این راهکار هــا را اجرایی کرده اند. این دو کشــور، 
می خواهند به تدریج مبادالت دوجانبه شان را )که 
البته فعال در مقایسه با حجم تجارت جهانی ناچیز 
است(، در قالب »روبل روسیه« و »یوان چین« انجام 
دهند. عالوه بر این، هر دو کشور حجم ذخایر طالی 
شان را باال برده اند که به معنی تضعیف ارزش دالر 

در جهان است.
دالر هنوز هم در صدر است و احتماال تا سال ها در 
صدر خواهد ماند، اما اگر ایــن روند ادامه پیدا کند 
و کشور های بیشــتری هم به صف چین و روسیه 
بپیوندند، جایگاه دالر تضعیف می شــود و چیزی 
شبیه به یک »دوقطبی یا چندقطبی ارزی« ایجاد 
خواهد شد. اما اجازه بدهید ماجرا را عمیق تر مرور 

کنیم.

حمله ارزی و ضد حمله ارزی
میزان صادرات گاز از روسیه به اروپا در سال گذشته 
میالدی حدود ۶۲ میلیارد دالر بوده که با توجه به 
افزایش قیمت گاز، امســال بیشتر هم خواهد شد. 
بنابراین، روسیه اروپا را مجبور می کند که با خرید 
روبل از بازار های جهانی، به صورت غیرمســتقیم 
واحد پول روســیه را تقویت کند. بــه این ترتیب، 
بخشی از فشــار تحریم های اروپا و آمریکا بر علیه 

اقتصاد روسیه خنثی خواهد شد.
ماجرا از این قرار اســت که تحریم گســترده بانک 
مرکــزی و بســیاری از بانک های ریز و درشــت 
روســی، عمال موجب افت ارزش روبــل در مقابل 
ارز های خارجــی )همچــون دالر و یورو( شــده 

است. قطع دسترســی بانک های روسیه به شبکه 
»ســوئیفت« و تحریم های دیگری که ممکن است 
در راه باشــند )از جمله تحریم گســترده تر نفت، 
فوالد و بســیاری دیگر از اقالم صادراتی روســیه(، 
 می تواند واحد پول ملی روســیه، روبل، را بیش از

 این هم تضعیف کند.
اما ضد حمله روســیه به این معنا است که اروپایی 
ها، دســت کم تا زمانی که ناگزیرند از روســیه گاز 
بخرند، باید به صورت غیرمســتقیم روبل روسیه را 
هم تقویت کنند. اما روسیه هوشمندی دیگر هم به 
 خرج داده و شروط تازه ای هم پیِش پاِی اروپایی ها 

گذاشته است.

»روبل«، »یوان« و »ریال« دست در دست هم
روس هــا کمی بعــد اعــالم کردند که بــه غیر از 
روبل روســیه، ارز ملِی کشــور های هم پیمان را 
هم می پذیرند. ترجمه این عبــارت یعنی »یوان« 
چین هم بــرای بانک های روســی مــورد قبول 
اســت. عالوه بر این، روســیه پذیرش طال و حتی 
بیت کوین در مقابل گاز صادراتــی را هم پذیرفته 
اســت. مجموع این ها یعنی تضعیــف دالر آمریکا 

 و پس از آن و با شــدتی کمتر، تضعیــف ارز هایی
 مانند یورو.

همزمان، ایــران هم اعــالم کرده که به شــبکه 
بانکــی »میــر« می پیونــدد و این یعنــی ایران 
هم به تیم چین و روســیه اضافه می شــود. شبکه 
»میــر«، یک شــبکه بانکــی داخلی در روســیه 
 اســت کــه در واقع معادل شــبکه »ســوئیفت« 

در جهان است.
اما برخی کشــورها، اکنون از هر دو این شــبکه ها 
استفاده می کنند و برای کشور هایی مانند ایران و 
کره شمالی که اساسا به شبکه »سوئیفت« دسترسی 
ندارند، راه دیگری هم وجود ندارد. در حال حاضر ۱۰ 
کشور ترکیه، ویتنام، ارمنستان، بالروس، قزاقستان، 
قرقیزســتان، تاجیکستان، ازبکســتان، اوستیای 

جنوبی و آبخازیا از شبکه »میر« استفاده می کنند.
 تراکنش های مالی در این شــبکه در مقایســه با 
شــبکه »ســوئیفت« به صفر میل می کنــد، اما 
اگر چیــن، هنــد، ونزوئال، پاکســتان، ســوریه 
یا حتــی امــارات متحــده عربــی هم بــه این 
 شــبکه بپیوندند، ورق می تواند برگــردد. جنگ

 ارزی در دنیا شروع شده است.

روسيه و اروپا، جرقه »جنگ ارزی« را زدند

اتحاد »روبل«، »یوان« و »ریال« در راه است؟
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات، به پایداری 
ارتباطات در نوروز از جمله پایداری شبکه هنگام 
مکالمه، دیدوبازدید، مسافرت، دریافت خدمات یا 
تماشای محتوا از سکوهای توزیع و پخش محتوا، 

تاکید کرد.
عیسی زارع پور در صفحه اینستاگرام خود درباره 
پایداری شــبکه در نوروز نوشت: شاید تالش های 
شــبانه روزی همکاران من در وزارت ارتباطات و 
اپراتورهای ثابت و همراه در ایام نوروز از دیدگان 
شــما پنهان مانده باشــد اما حتماً نمــود آن را 
در پایداری شــبکه هنگام مکالمه با دوســتان و 
عزیزانتان، دیدوبازدید، مسافرت، دریافت خدمات 
یا تماشــای محتواهای موردنظرتان از سکوهای 
توزیع و پخش محتوا احساس کرده اید. بسیاری از 

همکارانم در تعطیالت نوروز مشغول رصد شبکه و 
بهبود وضعیت ارتباطات بودند تا شما شهروندان 
عزیز با خیــال راحت از آیین هــای نوروزی لذت 

ببرید.
وی بــه برخــی از اقدامــات انجام شــده برای 
پایداری شبکه در ایام نوروز اشــاره کرد: توسعه 
پهنــای باند شــبکه ارتباطــات زیرســاخت و 
 هســته شــبکه مخابرات و اپراتورهــای همراه

 در شــهرها و مناطــق پرتردد ســاحلی، زیارتی 
و ســیاحتی، آماده بــاش ادارات کل ارتباطات و 

نمایندگان اپراتورها در اســتان ها و شیفت بندی 
کارکنان فنــی و هماهنگی با تمامــی نهادهای 
مرتبط استانی، استقرار گشــت های فیبر نوری 
به ویــژه در مســیرهای پرخطــر و حادثه خیز، 
تأمین اقالم فنی ضروری و ذخیــره در انبارهای 
سطح کشــور برای اســتفاده در مواقع اضطراری 
به منظور تســریع در رفع اختــالالت احتمالی، 
انجام ســرویس های دوره ای منظم ســایت ها و 
 تجهیــزات قبل از شــروع ایــام نــوروز از جمله

 این اقدامات است. 

از دیگر اقدامات نیز می توان به استقرار سایت های 
ســیار برای مناطق پرتردد مسافرپذیر برای زمان 
افزایش تردد یا افت کیفیت ترافیک، پایش روزانه 
طیف فرکانسی اپراتورهای ســیار به منظور رفع 
تداخالت فرکانســی احتمالی، افزایش پوشــش 
و ظرفیت شــبکه در محدوده حرم مطهر رضوی 
با استقرار شــش ســایت همراه اول و ایرانسل و 
استقرار ســایت های ســیار در اطراف محدوده 
حــرم در ســاعات تحویل ســال، نصــب چهار 
ایســتگاه تلفن همراه در اطراف مسجد جمکران 
و چهار ایســتگاه در اطراف حــرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه، اســتقرار ســایت های ســیار 
 خدمات ارتباطی در مقاصد گردشــگری کشــور 

و یادمان دفاع مقدس اشاره کرد.

یک کارشــناس فناوری اطالعات با اشاره به رواج 
وی پی ان ها به دلیل ســایت ها و اپلیکیشــن های 
فیلترشــده در ســال های گذشــته، اظهار کرد: 
کاربــر بــا محدودیت هایی که طــرح صیانت به 
همراه دارد، ممکن اســت با هر نوع اســتفاده از 
هــر ســطحی از اینترنــت، بــه وی پی ان های 
قانونی یا طبقه بنده شــده نیاز پیدا کند. موضوع 
وی پی ان قانونی از ســال ۱۳۹۱ مطرح و پس از 
 آن در مقاطع زمانی مختلف از ســوی مسووالن 
به آن پرداخته شد، اما به دالیل مختلفی از جمله 
عدم تمایل شــرکت ها و مشــکالت اقتصادی به 
نتیجه نرســید و البته تاکنون به صورت مقطعی 
و هر چند ســال یک بار، این بحث پیش کشیده 
شــده اما تا کنــون به نتیجه نرســیده اســت.

هدف از اجــرای طرح وی پــی ان قانونی به گفته 
مســووالن، آن بوده کــه برنامه ریــزی صورت 
 بگیرد تا اقشــار مختلف مــردم که بــا توجه به 
شرایط شغلی و اجتماعی شــان، نیازمندی هایی 
برای دسترســی به اینترنت بــدون فیلتر دارند، 
بتوانند از این دسترســی اســتفاده کنند. برای 
مثال طبــق این طــرح، اســاتید دانشــگاهی، 
پزشــکان، خبرنگاران و اقشــار مختلف جامعه 
می تواننــد دسترســی های خاص خودشــان را 
 به اینترنت داشــته باشند، دسترســی هایی که 
با آنچــه در اختیار یــک کودک قــرار می گیرد، 

متفاوت است.در حال حاضر بسیاری از سایت های 
علمی و آموزشــی از یوتیوب تا پیام رســان ها و 
شبکه های اجتماعی به دســتور قضایی یا تصمیم 
کارگــروه تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانه 
مسدود شــده اند. از طرفی اگرچه اینترنت بدون 
هیچ گونه پاالیــش و فیلتر، از مواردی اســت که 
تقریبا هیچ یک از مسووالن داخلی آن را نپذیرفته 
و هر کــدام خواهان نوعی نظارت بــر محتواهای 
اینترنتی بوده اند، اما میزان این نظارت و درخواست 
برای مســدود کردن فضا برای کاربران، بســته 
 به نظر هر یک از آنها متفاوت بوده اســت.در این 
راستا میالد نوری -کارشــناس فناوری اطالعات 
درباره موضوع وی پی ان طبق بندی شــده اظهار 
کرد: زمانی که بحــث وی پی ان ها مطرح شــد، 
صحبت ایــن بود که یک ســری افــراد اقدام به 
فروش فیلترشــکن به مردم ایران می کنند که از 
درگاه شماره حســاب و ابزارهایی که دارند قابل 
پیگیری است و اینطور نیســت که مثل خیلی از 
کســب وکارهای غیرمجاز دیگر بعد از یک هفته 
یا یک ماه درگاهشان شناســایی و مسدود شود. 
ســایت های فروش وی پی ان بودند که چهار سال 
یا بیشتر کار می کردند و طبق گزارش محمدجواد 

آذری جهرمی -وزیر ســابق ارتباطات و فناوری 
اطالعات- در مجلس، این بــازار بزرگی خارج از 
تصور اســت.وی با بیان اینکه هر سرویســی که 
 فیلتر شود، به گســترش این بازار منجر می شود،

 افزود: ممکن اســت زمانــی که توییتــر فیلتر 
می شــود، افراد نیازی به توییتر نداشــته باشند 
و قید آن را بزنند، امــا وقتی تلگرام کــه به ابزار 
روزمــره کاربــران تبدیل شــده، فیلتر شــود، 
 باعث می شــود همــه مــردم حتی یــک خانم

فقــط  کــه  فــردی  یــا  خانــه دار    
برای کســب وکارش از اینترنت اســتفاده عادی 
می کرده هم به وی پی ان نیاز پیدا کند. از طرفی در 
آن بازه، وی پی ان های رایگانی که در گوگل پلی یا 
اپ استور وجود دارد هم به صورت دوره ای مسدود 
می شدند و افراد به واسطه دوستان یا همکارانش به 
خرید وی پی ان از همین ســایت های ایرانی سوق 
داده می شدند و اینکه چه کسانی این وی پی ان ها 
را می فروشند و چطور به راحتی این کار را می کنند، 

مشخص نیست.
این کارشناس فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: 
در طرح جدیــد صیانت که هنوز سرنوشــت آن 
مشخص نیســت هم به کســب وکارهای فروش 

وی پی ان اشــاره شــده و همان بحــث وی پی ان 
قانونی یا طبقه بندی شــده مطرح اســت و کاربر 
بــا محدودیت هــای گســترده ای  کــه طــرح 
صیانت به همــراه دارد، با هر نوع اســتفاده از هر 
ســطحی از اینترنــت، به وی پی ان هــای قانونی 
نیازمنــد خواهــد شــد و باعث می شــود حجم 
بــازار وی پی انی که اکنــون داریم، بــا وی پی ان 
 قانونی بیشــتر شــود، چون همه افراد به آن نیاز

 دارند.
 نوری توضیح داد: وی پی ان قانونی اینطور اســت

 که مثال یک پزشک با توجه به سرویس هایی که 
دسترسی به آنها آزاد است، ممکن است به یوتیوب 
هم نیاز پیدا کند و برای این اســتفاده، وی پی انی 
در اختیارش قرار می گیرد که آن ســرویس را باز 
می کند. در مقابل یکی از بندهای صیانت این است 
که حتما باید احراز هویت شده باشید. یعنی وقتی 
شــما روی یک ویدیو کلیک می کنید یا یک خبر 
را می خوانید، هویت شما مشــخص است، چون 
احراز هویت شــده اید و این احــراز هویت به کد 
ملی و شماره موبایل شــما متصل است، بنابراین 
هرکس که با این احراز هویت به هر ســایتی وارد 
شود، مسوولیتش با شماست و به خاطر مسوولیتی 
که برای شما دارد، شــما به عنوان یک خبرنگار یا 
پزشک، حاضر نیستید وی پی ان قانونی را در اختیار 

کسی قرار دهید.

کاربــران منتظرند اپــل هم مانند سامســونگ، 
موتوروال و شــرکت های ســازنده تلفن هوشمند 
دیگر، مدل تاشــو از آیفون را عرضــه کند اما به 
نظر می رســد باید چند ســال دیگر هم منتظر 
بمانند. مینگ چی کوئــو، تحلیلگری که معموال 
منبع موثق اطالعــات اپل بوده اســت، در پیش 
بینی خود از عرضه آیفون تاشــو در سال ۲۰۲۴ 
تجدیدنظر کرده و اکنون می گوید آیفون تاشــو 
پیــش از ســال ۲۰۲۵ عرضه نخواهد شــد. اگر 
چه برای برخــی از کاربران ممکن اســت انتظار 
طوالنی تر برای آیفون تاشــو مایوس کننده باشد 

اما این رفتــار اپل کامال منطبق بــا رویکرد قبلی 
این شرکت اســت که منتظر می ماند یک فناوری 
 اصالح و کامل شود تا آن را به محصوالت جدیدش

 اضافه کند.
اظهــارات کوئــو در واکنش بــه گزارش هایی از 
احتمال اســتفاده اپل از نمایشــگرهای ال جی 
برای تولیــد مک بوک تاشــو یا آی پد بــود. این 
تحلیلگر گفــت: اپل پیــش از این کــه بخواهد 

یک دســتگاه بزرگ یا کوچک تاشــو بســازد، 
 ساخت نمایشــگرهای تاشــو در اندازه متوسط

 را در اولویت قرار می دهد.
بر اساس گزارش وب سایت تِک رادار، هیچ تردیدی 
وجود ندارد که تلفنهای هوشــمند تاشو جذابیت 
زیادی دارند. آنها هر کاری که تلفن های هوشمند 
می توانند انجــام دهند را انجــام می دهند اما به 
کاربران این امکان را می دهند که نمایشگری در 

اندازه یک تبلت داشته باشــند که برای تماشای 
فیلم، انجام بازی و انجــام همزمان چند کار بهتر 
اســت و در عین حال، پس از این که بســته شد، 
به حدی کوچک اســت که در جیب جا می شود. 
سازندگان بیشتری به انقالب گوشی تاشو خواهند 
پیوست تا نیروی رشد تازه ای پیدا کنند. در حالی 
که اپل ممکن است تا ســال ۲۰۲۵ در این بخش 
محصولی را عرضــه نکند، ممکن اســت گوگل 
شرکت بعدی باشد که به این حوزه ورود می کند. 
شایعاتی از عرضه گوشی پیکســل تاشو تا اواخر 

امسال منتشر شده است.

وزير ارتباطات و فناوری اطالعات تاكيد كرد

تالش شبانه روزی برای پایداری ارتباطات و شبکه

سرنوشت وی پی ان قانونی در سایه طرح صیانت

تا سه سال دیگر منتظر آیفون تاشو نباشید


