
مایکروسافت با هدف ورود دوباره به بازار گوشی 
تلفن همراه از طریق عرضه محصولی که ترکیبی 
از تلفن و تبلت است، دریافت سفارش برای گوشی 
دو صفحــه ای Surface در آمریکا را آغاز کرد.
به گزارش ایســنا، پانوس پانــای، مدیر محصول 
 Surface مایکروســافت اعالم کرد: دســتگاه
Duo مایکروســافت مبتنی بر سیســتم عامل 
اندروید اســت و فروش آن از قیمت ۱۳۹۹ دالر 
شروع شــده و در ۱۰ ســپتامبر موجود خواهد 
بود. این دستگاه در وب ســایت مایکروسافت و 
 Best و AT&T همچنین توسط شــرکتهای
Buy فروختــه خواهد شــد. محصــول جدید 
مایکروسافت باریکترین مدل  Surface ساخته 
شده تاکنون اســت و صفحات نمایش آن به طور 
کامل باز می شــوند تا مثل یک تلفن یا مثل یک 
کتاب عمل کرده و فضای بیشــتری برای برنامه 
های مختلف فراهم کنند.این دســتگاه به منزله 

بازگشت مایکروســافت به بازار تلفن همراه پس 
از عقب نشــینی این شرکت در ســال ۲۰۱۶ و 
پس از خرید ناموفق واحد گوشــی شرکت نوکیا 
اســت. همچنین این محصول نخستین دستگاه 
Surface اســت که با سیســتم عامل اندروید 
گوگل که رقیب ویندوز فون اســت، کار می کند.
به گفته مدیر محصول مایکروســافت، استفاده 
از اندروید بــه دلیل نیاز به برنامه ها بوده اســت. 
تالشهای قبلی مایکروسافت به دلیل عدم حمایت 
سازندگان نرم افزار موبایل تا حد زیادی به نتیجه 
نرســید.صفحات نمایش OLED این دستگاه 
هر یک ۵.۶ اینچ اندازه دارد و اندازه دســتگاه به 
طور کلی ۸.۱ اینچ اســت و مایکروســافت عمر 
باطری طوالنی برای این محصول وعده داده است. 
همچنین Surface با حافظــه داخلی ۱۲۸ یا 
۲۵۶ گیگابایت، حافظه شش گیگابایت و پردازنده 
اسنپ دراگون ۸۵۵ شرکت کوالکام عرضه شده و 

 AT&T ،با شبکه های بی سیم شرکتهای وریزون
و تی موبایل آمریکا کار می کند.عرضه این محصول 
به بــازار آمریکا، طرفداران بین المللی دســتگاه 
مفهومی کوریر که مایکروســافت یک دهه پیش 
نمایش داده بود را مایوس می کند.البته محصول 
تاشوی مایکروسافت نسبت به دستگاههایی مانند 
محصول سامسونگ که از وسط تا می شود، کمتر 
 Surface آینده گرا محسوب می شود. محصول
Duo یک کابل ۵۶ دارد که دو صفحه نمایش را 
به یکدیگر متصل می کنــد و باطریها و برد اصلی 
بین دو قسمت تقسیم شده اند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، این دستگاه یک لوالی ۳۶۰ درجه ای 
دارد و می تواند در جهت افقــی یا عمودی مورد 
استفاده قرار گیرد. برنامه های مختلف می توانند 
در هر کدام از این دو صفحه اجرا شــوند یا برای 
کارهایی مانند بازی یــا نمایش بزرگتر به صورت 

سراسری در دو صفحه نمایش داده شوند.

اوپک اعالم کرد تقاضای جهانــی برای نفت در 
سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و ابهامات 
پیرامون روند احیا در سال آینده، از آنچه پیش از 
این تصور می رفت کاهش بیشتری پیدا خواهد 

کرد.
به گزارش ایســنا، اوپــک در گــزارش ماهانه 
خــود پیــش بینــی کــرد تقاضــای جهانی 
بــرای نفــت در ســال ۲۰۲۰ به میــزان ۹.۰۶ 
 میلیــون بشــکه در روز کاهش پیــدا می کند؛ 
در حالی که یک ماه پیش میــزان کاهش تقاضا 
را ۸.۹۵ میلیون بشــکه در روز پیش بینی کرده 
بود.قیمتهای نفت با کاهش سفرها و فعالیتهای 
اقتصادی به دلیل محدودیتهای کرونا امســال 

دچار فروپاشی شد. 
اگرچه برخی از کشورها محدودیتهای قرنطینه 
را کاهش داده و اجــازه داده اند تقاضا بهبود پیدا 
کند اما نگرانیها نسبت به موارد جدید شیوع، رشد 

قیمتها را محدود نگه داشته و اوپک انتظار دارد 
این روند استمرار پیدا کند.

اوپک در گزارش ماهانه خود اعالم کرد تحوالت 
قیمت نفت و محصــوالت نفتــی در نیمه دوم 
ســال ۲۰۲۰ تحت تاثیر نگرانیها نسبت به موج 
دوم شــیوع ویروس کرونا و ذخایر جهانی باالتر 

خواهد بود.
اوپک پیش بینی خــود از دورنمــای تقاضا در 
ســال ۲۰۲۱ را تغییــر نداد و همچنــان انتظار 
دارد تقاضا هفــت میلیون بشــکه در روز بهبود 
پیدا کنــد اما خاطرنشــان کــرد ایــن دورنما 
ممکن اســت تحت تاثیر ابهامــات فراوانی قرار 
 گیرد که به تاثیر منفــی روی مصرف نفت منجر

 خواهند شد.
تقریبا همه آژانســهای پیش بینی کننده انتظار 
دارند بازار ســوخت جت در سال ۲۰۲۱ به دلیل 
از دســت رفتن تقاضا ضعیف بماند. تقاضا برای 

بنزین بازگشــت سریعی به ســطح سال ۲۰۱۹ 
نخواهد داشت.

اوپــک و متحدانش در قالب گــروه اوپک پالس 
برای جبران افت تقاضا، از مــاه مه تا پایان ژوییه 
عرضه خود را به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز 
کاهش دادند و آمریکا و کشورهای دیگر هم تحت 
تاثیر شرایط بازار ناچار شدند تولیدشان را کاهش 
دهند.طبق گزارش ماهانه اوپک، تولید این گروه 
در ژوییه ۹۸۰ هزار بشــکه در روز رشد کرد و به 
۲۳.۱۷ میلیون بشــکه در روز رسید زیرا کاهش 
داوطلبانه ای که عربستان سعودی و سایر اعضای 
اوپک در منطقه خلیج فارس در ماه پیش به اجرا 

گذاشته بودند ادامه پیدا نکرد.
بر اســاس گــزارش رویتــرز، نــرخ پایبندی 
اوپک بــه توافق کاهــش تولیــد در ژوییه ۹۷ 
 درصد بود کــه کمتر از نرخ بــاالی ۱۰۰ درصد

 در ژوئن بود.

تحت تأثیر قرنطینه های مقابله با کرونا، اقتصاد 
انگلستان بیش از هر کشور اروپایی دیگری در ۳ 
ماهه دوم امسال سقوط کرد و به لحاظ تکنیکی 

وارد رکود شد.
به گزارش خبرنــگار مهر به نقل از راشــاتودی، 
تحت تأثیر قرنطینه های مقابله با کرونا، اقتصاد 
انگلستان بیش از هر کشور اروپایی دیگری در ۳ 
ماهه دوم امسال سقوط کرد و به لحاظ تکنیکی 

وارد رکود شد.
طبق گــزارش جدیــدی که عصر چهارشــنبه 
منتشر شــد تولید ناخالص داخلی )جی دی پی( 
انگلســتان در ۳ ماهه دوم امســال ۲۰.۴ درصد 

آب رفت که این بدترین ســقوط از آغاز ثبت این 
آمار در ۱۹۹۵ تا کنون اســت.این گزارش نشان 
 می دهد که آسیب اقتصادی بسیار گسترده بوده 

است. 
در ســه ماهه دوم بخش ساخت وساز ۳۵ درصد 
آب رفتــه، بخش خدمات کــه بزرگترین بخش 
اقتصاد انگلســتان اســت ۲۰ درصد ســقوط 
 کرده و تولیــدات صنعتــی ۱۷ درصــد کمتر

 شده است.
در ماه ژوئن با بازگشــت ساخت وساز ریکاوری 
اقتصادی آغاز شــده و بخش خدمــات هم ۷.۷ 

درصد رشد داشته است.

همچنین در این گزارش مشــخص شــد که در 
۳ ماهــه دوم هزینه کردهای دولــت ۱۴ درصد 
کاهش یافتــه، در حالــی که ســرمایه گذاری 
 شــرکت ها ۳۱.۴ درصــد ســقوط کــرده

 است.
 خرج کردهای مصرف کنندگان بــا افتی ۲۳.۱ 
درصدی همراه بوده اما صنعــت مهمان پذیری 
بیــش از همــه و ۷۵ درصد ســقوط داشــته 
است.دســتمزدها و درآمدهــا هــم ۱.۶ درصد 
افت کــرده که ایــن بزرگترین افــت از ۲۰۰۸ 
 تا کنون و اولین افــت از ۲۰۱۵ تــا کنون بوده 

است.

تازه ترین آمار نشان می دهد ورودی آب به مخازن 
سدهای کشــور ۵۳.۷۰ میلیارد متر مکعب بوده 
است که نشــان دهنده کاهش ۳۸ درصدی در 
مقایسه با ســال گذشــته است.بررسی ها نشان 
می دهد ســهم فصلی مقدار بــارش بلندمدت 
کشور در تابســتان ۱۲ میلیمتر است که سهم ۵ 
درصدی بارش ها را در کل فصول ســال به خود 
اختصاص داده است.براســاس آمار میزان بارش 
تجمعی سال آبی ۹۹-۹۸ در تیر ماه سال جاری 
۳۰۹.۲ میلیمتر بوده است. این در حالی است که 
متوسط بلندمدت بارندگی از ابتدای سال آبی تا 
۱۷ مرداد سال جاری ۲۴۳.۹ میلیمتر بوده است. 

بررسی ها نشان می دهد پرباران ترین سال آبی در 
کشور سال ۷۱-۷۲ بوده است و مشابه این دوره 
سال آبی گذشته )۹۷-۹۸( نیز پرباران ترین سال 
آبی به حساب می آید، این در حالی است که سال 

آبی ۸۶-۸۷ کم باران ترین سال آبی کشور است.
بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن سدهای 
کشور از ابتدای مهر ماه ۹۸ تا ۱۷ مرداد ۹۹ نشان 
می دهد ظرفیت کل مخازن ســدهای کشور در 
ســال جاری آبی ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب است 
این در حالی اســت که موجودیــت مخازن در 
سال جاری ۳۲.۳۴ میلیارد متر مکعب است که 
این رقم برای سال گذشــته ۳۴.۰۳ میلیارد متر 

مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۵ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.از سوی 
دیگر ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۵۳.۷۰ 
میلیارد متر مکعب بوده است که این رقم در سال 
گذشته ۸۶.۶۷ میلیارد متر مکعب بوده که نشان 
دهنده کاهش ۳۸ درصدی در مقایســه با سال 
گذشته است.بررسی ها نشان می دهد خروجی آب 
از سدهای کل کشور در سال جاری آبی ۴۹.۷۶ 
میلیارد متر مکعب بوده اســت در حالی که سال 
گذشته این میزان ۷۲.۵۳ میلیارد متر مکعب بوده 
که نشان دهنده کاهش ۳۱ درصدی خروج آب از 

سدهای کشور است.

ســفارت ایران در رم اعالم کرد: مســافران و هموطنان ایرانی کــه عازم ایران 
می شــوند، در صورت ارائه نکردن گواهی ســالمت و نتیجه تست عدم ابتال به 
کووید ۱۹ حین ورود، به مبدا پرواز بازگردانده می شوند.سفارت ایران در رم اعالم 
کرد: مسافران و هموطنان ایرانی که عازم ایران می شوند، در صورت ارائه نکردن 
گواهی سالمت و نتیجه تست عدم ابتال به کووید ۱۹ حین ورود، به مبدا پرواز 

بازگردانده می شوند.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، سفارت ایران با صدور اعالعیه ای بهداشتی برای 
مسافران ورودی به ایران از آنان خواست به دستورالعمل صادره از سوی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توجه کنند.
براساس این دستورالعمل، ارائه نتیجه تست عدم ابتال به کوویدPCR( ۱۹( برای 
اتباع خارجی که متقاضی ورود به کشور می باشند، به زبان انگلیسی)و یا گواهی 
به زبان محل ممهور به مهر وضعیت سالمت توسط نمایندگی( الزامی است و در 
صورت عدم ارائه گواهی سالمت حین ورود، این دسته از مسافران به مبدأ پرواز 

بازگردانده می شوند. ضمن اینکه نباید از مدت زمان صدور گواهی یاد شده بیش 
از ۹۶ ساعت گذشته باشد.

ســفارت ایران در رم در این اطالعیه افزود: اگر حین ورود، مدت اعتبار گواهی 
صادر شده )۹۶ ساعت( به دلیل طول مدت سفر یا سایر دالیل سپری شده باشد، 
نیازی به اخذ مجدد تست نبوده و صرفاً پس از غربالگری و ارزیابی های بالینی 
حین ورود و در صورت عالمت دار بودن، تست مجدد انجام خواهد شد و تا زمان 
تعیین تکلیف نتیجه آزمایش در محل تعیین شده، این افراد قرنطینه می شوند. 
اگر جواب تست مثبت باشــد، حداکثر تا ۱۴ روز باید در قرنطینه تعیین شده 
اسکان داشته باشند و کلیه هزینه های اقامت و تست مجدد برعهده مسافر خواهد 
بود.طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، از ایرانیان متقاضی بازگشت به کشور که 
طول مدت اقامت آن ها در خارج از کشور در زمان ورود بیش از ۲ هفته گذشته 
باشد، هم گواهی سالمت به زبان انگلیسی )و یا گواهی به زبان محل ممهور به مهر 
وضعیت سالمت توسط نمایندگی( مبنی بر عدم ابتال به کووید ۱۹ اخذ می شود.

در صورتی که به دالیل موجه با تشــخیص نمایندگی های یادشــده در کشور 
مبدأ امکان اخذ تســت PCR مقدور نبود، خطوط هواپیمایی به طور مشروط 
می توانند این مسافران را پذیرش نموده و به محض ورود و بدون توجه به عالیم 
بالینی، تست کووید ۱۹ گرفته می شــود. همچنین ارائه تعهدنامه کتبی جهت 
قرنطینه خانگی تا زمــان تعیین تکلیف جواب آزمایش الزامی اســت. بدیهی 
است در صورت مثبت بودن جواب آزمایش یا بازگشــت عالیم بیماری، طول 
مدت قرنطینه خانگی باید تا ۱۴ روز افزایش یابد. هزینه انجام تست و قرنطینه 
احتمالی برعهده مسافر می باشد.در ادامه اطالعیه سفارت ایران در رم آمده است: 
درخصوص مسافران ورودی ایرانی و خارجی )حتی در صورت دارا بودن گواهی 
ســالمت(، غربالگری حین ورود انجام خواهد شد. در صورت عالمت دار بودن و 
به تشخیص تیم بهداشتی مستقر در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی، به مراکز 
درمانی و تشخیصی از پیش تعیین شده ارجاع شده و پیگیری پس از ورود تا ۱۴ 

روز پس از بازگشت انجام می شود.

براساس این گزارش، همه مسافران متقاضی ورود به کشور باید فرم خود اظهاری 
را پس از اخذ از شرکت هواپیمایی، قبل یا حین پرواز تکمیل کرده و به نماینده آن 
شرکت تحویل دهند. شرکت هواپیمایی هم موظف است در صورت درخواست 
پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی، لیست مسافران پرواز و فرم های خوداظهاری را 

در اختیار آنها قرار دهد.
بر اساس رویه های از پیش تعیین شده، کلیه متقاضیان خروج از کشور نیز باید 
پیش از خروج در یکی از مراکز جامع خدمات سالمت یا در فرودگاه مورد ارزیابی 
بالینی پزشک و مراقب سالمت قرار گیرند. در صورت درخواست کشور مقصد یا 

مسافر، گواهی سالمت صادر می شود.
در کشورهایی که گواهی سالمت به زبان انگلیسی صادر نمی شود، ضروری است 
مهر "وضعیت سالمت" با مضمون »صحت صدور گواهی سالمت و عدم بیماری 
تایید می شود« به زبان فارسی و یا انگلیسی تهیه و گواهی سالمت افراد را به مهر 

مزبور و مهر ژالتینی کنسولی و بدون اخذ تعرفه ممهور کنند.

افزایش بدبینی اوپک به دورنمای تقاضا برای نفتآغاز فروش گوشی تاشوی مایکروسافت از پاییز

سفارت ایران در رم: مسافرانی که گواهی سالمت ندارند به مبدا بازگردانده می شوند
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فروشندگان سهام 
عدالت تاخیر واریز مبلغ 
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سرمقاله

شرط ضد تورمی بودن 
رشد بورس

 روانه شــدن پــول های ســرگردان بــه تاالر 
شیشه ای به شرطی که برای تامین مالی تولید 
باشــد و کاال ایجاد کند نه تنها تورم ایجاد نمی 
کند، بلکه تورم را کاهش می دهــد؛ اما دولت 
به دلیل آنکــه درآمد کافی نــدارد و به عبارتی 

درآمدهای ...

  حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان

متن کامل  د ر صفحه 4

3

3

مسکن مهر پردیس در مرز 
میلیاردی شدن

 جزئیات طرح 
واریز یارانه بنزین به 

حساب هر ایرانی

انتظارات تورمی است که نقدینگی را روانه بازار سهام می کند

هجوم  نقدینگی  سرگردان به  بورس
صفحه4

صفحه2

مالیات  خرید  سکه تا 650هزارتومان تعیین شد
میزان مالیات مقطوع خریداران سکه در سال ۹۸ مشخص شد

در حالی بر اساس جدیدترین آمار وزارت راه قیمت 
مسکن طی تیرماه حدود ۱۰ درصد رشد داشته که 
قیمت مسکن مهر شهرهای جدید نیز ارقام جدیدی 
را ثبت کرده اســت.مطابق جدیدترین آمار منتشر 
شده از ســوی وزارت راه و شهرســازی طی تیرماه 
امسال قیمت مسکن در مقایســه با آخرین ماه بهار 
۹۹ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته اســت. متوسط 
قیمت هر مترمربع در ماهی که گذشــته به مرز ۲۱ 
میلیون تومــان نزدیک شــد.روند تصاعدی قیمت 
مسکن تهران طی امسال تداوم داشته و باعث شده تا 
تقاضا برای مسکن شهرهای جدید اطراف پایتخت به 
خصوص شهر پردیس افزایش یابد. از سوی دیگر عدم 
تولید مسکن به میزان مورد نیاز در کشور شرایطی را 

به وجود آورده تا به عنوان مثال در ...

برخی کارشــناس در واکنش به طــرح واریز یارانه 
بنزین به حساب هر ایرانی تاکید دارند فراهم ساختن 
زمینه ایجاد اشــتغال برای سرپرست یا فرزند یک 
خانواده، بسیار بهتر از پرداخت ماهانه مبلغی خواهد 
بود که قطعــا گرهی از کار آن خانــواده باز نخواهد 
کرد. در شــرایطی که از آبان ماه ســال گذشــته 
سهمیه بندی بنزین با دو نرخ ۱۵۰۰ تومان یارانه ای 
و ۳ هزار تومان آزاد زیرنظر ســران قوا کلید خورد؛ 
اعضای کمیسیون انرژی به دنبال تغییراتی در این 
زمینه هســتند؛ به طوری که سخنگوی کمیسیون 
 انرژی مجلــس اعالم کــرد؛ طرحــی در مجلس

 تهیه شده...

در سه ماهه دوم 2020

بدترین سقوط اقتصادی اروپا نصیب انگلستان شد
کاهش 38 درصدی ورودی آب به سدهای کشور

 ذخایر مخازن کاهش یافت



اقتصاد2
ایران وجهان

زمان اجرا بر عهده سازمان بورس
درخواست تشکیل صندوق دارا 

دوم ثبت شد
معاون برنامه ریــزی وزیر نفت گفت: درخواســت 
تاســیس صندوق ســرمایه گذاری قابــل معامله 
ETF پاالیشی امروز در ســازمان بورس ثبت شد. 
هوشــنگ فالحتیان، معاون برنامه ریزی وزیر نفت 
در گفت وگو با  مهر درباره اقدامات انجام شــده برای 
 ETF تأسیس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
پاالیشــی و زمان به سرانجام رســیدن این اقدامات 
گفت: ارزیابی دقیقی برای زمان به سرانجام رسیدن 
اقدامات نداریم، اما شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی را به عنــوان نماینده وزارت نفت 
 برای انجــام اقدامات الزم جهت تأســیس صندوق 
معرفی کرده ایم. وی تصریح کرد: هر چند که فرآیند 
تأسیس صندوق زمان بر اســت، اما با توجه به انتظار 
عمومی، تالش می کنیم سریع تر انجام شود. وی تصریح 
کرد: طبق ســاز و کار موجود، شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی باید در خواســت خود را به 
سازمان بورس اوراق بهادار اعالم کند که امروز ۲۲ مرداد 
سال جاری درخواست به سازمان بورس ارسال شده 
است؛ طبیعی است این سازمان مستندات و فرم هایی 
را از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
مطالبه می کند که با تالش همه جانبه سعی می کنیم 

هر چه سریع تر این اقدام عملیاتی شود.

زنگنه: دســتور دادیم به سرعت 
اقدام شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت دیروز در 
حساب کاربری خود در فضای مجازی از صدور دستور 
به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی برای 
ایجاد صندوق ETF پاالیشی خبر داده و نوشته بود: با 
توجه به درخواست اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و 
دارایی، دستور داده شد که شرکت پاالیش و پخش به 
سرعت نسبت به ایجاد صندوق ETF پاالیشی اقدام 
نماید. وی همچنین پیش از ظهر امروز )چهارشنبه( در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد 
اختالف نظرها در موضوع ETF، اظهار داشــت: من 
تعجب می کنم با یک ناپختگی که مسئولی در سازمان 
خصوصی سازی کرد، موجب نگرانی مردم شد. هیچ 
اختالفی میان وزارت نفت و وزارت اقتصاد و شخص من 
با وزیر اقتصاد وجود نداشته و ندارد. وی ادامه داد: اول 
گفته شد که برای پاالیشگاه ها ETF تشکیل شود و 
بعد از آن گفته شد که نیازی به آن نیست و ما به صورت 
بلوکی عرضه می کنیم و ما مسئله را دنبال نکردیم. شب 
قبل از اظهارات مسئول سازمان خصوصی سازی، یعنی 
در یک شنبه شب در جلسه هیئت دولت با شخص وزیر 
اقتصاد بودم و به بنده چیزی نگفتند. روز گذشته نیز 
که بنده گفته شد ETF تشکیل می شود، من فوری 
دســتور دادم تا این صندوق تشکیل شود. وزیر نفت 
گفت: در این موارد اختالفی میان ما وجود نداشته و 
نیست و در حال حاضر هم ETF تشکیل می شود و 
در زمان مقرر خود با ترتیباتی که وزارت اقتصاد مسئول 
آن است، این کار انجام خواهد شد و مردم نیز از این بابت 
نگرانی نداشته باشند. زنگنه افزود: ما همیشه موافق 
خصوصی سازی پاالیشگاه های نفت بوده ایم و در حال 
حاضر نیز موافق هستیم و تصمیمی که دولت داشته 

را اجرا خواهیم کرد.

جزئیات تغییر ساعت معامالت بورسی
اختــالالت موجود در هســته معامالتی بورس، 
سرانجام ساعت انجام معامالت این بازار را موقتا دو 
قسمتی کرد و از دوشنبه هفته آینده شاهد انجام 

معامالت در دو بازه زمانی مختلف خواهیم  بود.
به گزارش ایســنا، صدای اعتراض ســهامداران از 
اختالالت هسته، مخصوصا از ابتدای سال جاری، 
بلند شده و از آنجایی که به نظر می رسد تحریم ها 
سد راه ارتقای هسته شده اند و اعمال راه حل های 
داخلی نیز زمانبر است، فعال تنها گزینه برای رفع این 

مشکل، دو قسمتی کردن ساعت  معامالت است.
در این راستا، طبق جدول زمان بندی معامالت، 
زمان سفارش گیری کلیه صنایع، به غیر از صنعت 
فلزات اساسی، صنعت شــرکت های چند رشته 
ای صنعتی و صنعت فــراورده های نفتی، کک و 
سوخت هسته ای به همراه مشتقات مربوطه اعم 
از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی بین ساعت 
۸:۳۰ تــا ۸:۴۵ و زمان انجــام معامالت نیز  بین 
ساعت ۸:۴۵ تا ۱۱:۴۵  خواهد  بود. همچنین زمان 
سفارش گیری صنایع فلزات اساسی، شرکت های 
چند رشته ای صنعتی و فرآورده های نفتی، کک و 
سوخت هسته ای به همراه مشتقات مربوطه اعم 
از اختیار معامله و ختیار فروش تبعی ساعت ۱۲ تا 
۱۲:۱۵ و زمان انجام معامالت نیز ۱۲:۱۵ تا ۱۵:۱۵ 
 ،)ETF( خواهد بود. همه صندوق های قابل معامله
اوراق بهادار ثابت و نیز معامالت همه نمادهای آتی 
سبد سهام در جلسه دوم معامالتی قابل معامله 

خواهند  بود.

اخبار

تقریبا ۷۵روز از شروع بکار 
مجلس یازدهــم می گذرد 
و اگر قرار باشــد نگاهی به 
عملکــرد اینمدت داشــته 
باشــیم چیزی که بیشتر از 
همه جلب توج می کند عطــش ارائه طرح و تصویب 
قانون جدید است اما آیا نتیجه رضایت بخش خواهد 

بود؟
به گزارش خبرآنالین، هنوز پیشنهاد برای ارائه یک 
طرح تمام نشــده طرح دیگری پیشنهاد می شود آن 
هم با قید فوریت، از شفاف شدن آراء تا طرحی برای 
افزایش جمعیت آن هم با عنوان »طرح جامع جمعیت 
و تعالی خانواده«. از سیاســت تا اقتصاد، از اجتماع تا 
فرهنگ ،دستمایه ارائه طرح هایی از سوی نمایندگان 

شده است.
 از آنجا کــه اهالی مجلس یازدهم  پیش از رســیدن 
به دروازه های خانه ملت از معیشــت و تامین معاش 
سخن گفته بودند در حوزه اقتصاد بیش از بقیه حوزه 
ها دست به کار شــدند و در میان خیل طرح هایشان 
طرح  مالیات بر خانه های خالی و قیــر رایگان را هم 
وارد دســتور کار کردند تا عطش ارائه طرح و قوانین 
رسما  مجلس را به  یک کمپانی تولید قوانین تبدیل 
کند. کمپانی که گویا زیاد به خروجی کار توجه ندارد.

اولین مصوبه و اولین ایراد شورای نگهبان
۲۳ تیر ماه بود که متن اولیه طرح مالیات بر خانه های 
خالی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۲۵ تیرماه  
اولین مصوبه در مجلس یازدهم   با ۱۵۰ رأی موافق، 
۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنــع رقم خورد. طرحی 
که حرف و حدیث زیادی را به دنبال داشــت و برخی 
آن را غیر کارشناســی می دانستند. طبق این مصوبه 
و بر اساس ماده ۵۴ مکرر مالکان واحدهای مسکونی 
واقع در شــهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت که 
به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع 
تبصره )۷( ماده )۱۶۹( مکرر این قانون، در هر سال 
مالیاتی در مجموع بیش از چهــار ماه به عنوان خانه 
خالی شناسایی شــوند، به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور، بدون لحاظ معافیت هــای تبصره )۱۱( ماده 
)۵۳( این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر 
مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شــرح زیر می شوند: 
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه. سال دوم 
- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد 
- معادل هجده برابر مالیات متعلقه  واحدهای نوسازی 
پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه ســازی پس از 
هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ســاختمانی 
مندرج در پروانه ســاخت موضوع ماده )۱۰۰( قانون 
شــهرداری مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۴۴، مشمول مالیات 
موضوع این ماده می شــوند و ســازمان امور مالیاتی 
موظف اســت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات یک مــاه قبل از اتمــام مهلت های مذکور، 

اخطار الزم را به مالک واحد یا به کد پستی محل آن 
ارسال دارد.

همچنین قانون مالیات بر خانه های خالی ذیل ماده 
۵۴ مکرر اصالح مالیات های مستقیم، دولت را موظف 
کرده بود تا از سال ۹۴ به بعد واحدهای مسکونی خالی 
را شناســایی و از احتکار آنها جلوگیری کند؛ با این 
وجود پس از گذشت پنج ســال از تصویب این قانون 
کارآمد عالوه بر اجرا نشــدن قانون، عملیاتی شدن 
این قانون معطل راه اندازی ســامانه امالک و اسکان 

کشور بود.«
 این طرح که مانور رسانه ای زیادی نیز بر روی آن شد، 
راهی شورای نگهبان شد تا ۱۲ فقیه و حقوقدان شورا 
نیز بر آن مهر تایید بزنند، انتظاری که تا اینجای کار 
محقق نشده و شــورای نگهبان اولین مصوبه مجلس 

یازدهم را مبهم دانست و به مجلس عودت داد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان در 
صفحه شــخصی اش در توئیتر نوشت؛»ضمن تقدیر 
از انگیــزه و زحمات نمایندگان محتــرم در تصویب 
مصوبات مربوط به معیشــت مردم، طرح دو فوریتی 
اصالح ماده )۵۴ مکرر( قانون مالیات های مســتقیم 
مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام 
و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شــد، پس از 
رفع ابهامات از این طرح توســط مجلس، نظر نهایی 

اعالم می گردد«

دومین مصوبه و هاله ابهام رانت
موضوع خانه های خالــی و مالیات بر آنها تنها مصوبه 
در ۱۰۰ روز اول مجلس نبود و موضوع »قیر رایگان« 
طرح دیگری بود که اما اگرهای بسیاری را در فضای 
مجازی و حقیقی مطرح کرد. اول مرداد بود که طرح 
دو فوریت قیر رایگان در صحن علنی مجلس مطرح 
شد و بعد از چند دقیقه  فوریت و کلیات این طرح به 
تصویب رسید.دو هفته بعد وقتی قرار بود جزئیات آن 
بررسی شــود به دلیل انتقاداتی که درباره این طرح 

وجود داشت حتی نمایندگانی که آتش شان برای این 
گونه طرح ها تند بود را هم به شــک و شبهه انداخت 
و در همین راســتا احتمال رد این مصوبه در شورای 

نگهبان موضوع سلب فوریت مطرح شد.
مالک شــریعتی نماینده تهران که درخواست سلب 
فوریت را مطــرح کرده بود در جلســه علنی روز ۱۹ 
مرداد گفت: اصــل موضوع که پیگیــری طرح های 
عمرانی و راه های روســتایی است مورد حمایت همه 
قرار دارد و هدف ما این اســت که دقت در نحوه اجرا 
صورت گیرد تا زمینه ساز فســاد نباشد. گزارشی که 
کمیسیون داده برای تنظیم راه های روستایی و تامین 
اعتبار برای طرح هاســت در حالی کــه طبق قانون 
پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی ندارد قابل طرح 
نیست و زمانی قابل طرح اســت که ردیف مشخص 
جایگزین داشته باشد بنابراین کسی با اصل موضوع 
مخالفتی ندارد اما باید مطمئن باشــیم که شــورای 
نگهبان آن را رد نمی کند. هشتم مردادماه سال جاری 
سازمان بازرسی خطاب به ریاســت مجلس شورای 
اســالمی گزارشــی دادند و از انحرافات ۱.۸ میلیون 
تنی در تامین قیر سال ۱۳۹۶ سخن گفتند و این که 

زمینه ی سوء استفاده فراهم شده است.«
با این وجود نمایندگان با سلب فوریت مخالفت کردند 
و این طرح که به نظر می رســد ایــرادات و ابهامات 
زیادی داشته باشــد راهی شورای نگهبان شد و هیچ 
بعید نیســت همراه با ایراداتی دوباره به صحن علنی 

اعاده شود. 

۱۲ طرح ضد آمریکایی 
از آنجاکه شعارهای ساکنان جدید ساختمان هرمی 
بهارستان به جز مســائل اقتصادی موضوع سیاست 
خارجــی را هم دربر داشــت مجلــس یازدهمی ها 
آســتین ها را باال زدند تا چند طرحی را هم در وصف 
مخالفت با آمریکا در دستور کار قرار دهد؛ طرح هایی 
که پیش از این هم در ادوار مجلس سابقه داشته است . 

حاال مجلس یازدهم هم می خواهد از سلف خود عقب 
نماند و برای همین ۱۲ طرح ضــد آمریکایی را روی 

میز گذاشته اشت. 
مجتبی ذالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی می گوید:  
بررسی ۱۲ طرح ضد آمریکایی در کمیسیون امنیت 
پایان یافته و به نوبت در دســتورکار جلســات علنی 

مجلس قرار خواهد گرفت.
او می گویــد: امیدواریــم با تصویــب طرح های ضد 
آمریکایــی در مجلس که انشــاء اهلل بــا رأی قاطع 
نمایندگان خواهد بود، پیام مهمی برای آمریکایی ها 
در جهت روحیه استکبارســتیزی نمایندگان دوره 

یازدهم داشته باشیم.
البته ذوالنور همان کسی است که دو سال پیش درباره 
طرح مقابله ای جدید در مجلس به خبرآنالین گفت: 
» ما بحمداهلل به اندازه کافــی طرح مقابله ای داریم و 
نیاز به  یک قانون و طرح جدید نیست و در کمیسیون 
امنیت ملی هم طرح جدیدی مطرح نشده است چرا 
که اوال قانون الزام دولت به اقدام متقابل و متناســب 
را داریم که در مهر ۹۴ و قبل از اجرای برجام تصویب 
شده اســت که در آن تکلیف دولت را مشخص کرده 

است.« 

کنار گذاشتن مصوبات مجلس دهم 
عطش نوشــتن طرح و قانون جدید انقــدر در میان 
نماینــدگان مجلس یازدهم زیاد شــده اســت که 
چشمشان را بر روی مصوبات مجالس قبل بسته اند و 
یا بر اساس اختالف نظری که با مجلس قبل داشتند 
حاضر نیســتند مصوبات آنها را پیگیری کنند و برای 
همین یکی بعد از دیگری مصوبــات مجلس دهم را 
به بایگانی می فرستند. مصداق بارز این ادعا موضوع 
شــفافیت آرا اســت؛ نمایندگان مجلس یازدهم که 
خود را در صف مقدم شــفافیت می دانند بدون توجه 
به مصوبه مجلس دهم که با موافقت ســه فراکسیون 
امید، اعتدالیــون و اصولگرایان به تصویب رســید و 
همه نهادها از شــورای نگهبان تا مجمع تشــخیص 
وشورای انقالب فرهنگی و ... را ملزم به شفافیت کرده 
بود، طرح دیگــری را کلید زدنــد و آن را تنها با الزام 
 شــفاف بودن آرای نمایندگان راهی شورای نگهبان 

کردند. 
یا وقتی همه نمایندگان اصالح طلــب و اصولگرا در 
مجلس دهم نســبت به رویکرد شــورای نگهبان در 
انتخاب و معرفــی حقوقدانان انتقاد داشــتند برای 
پیشــگیری از وقوع دوباره ان طرحــی را به تصویب 
رساندند اما به محض اینکه این طرح با ایرادات شورای 
نگهبان روبه رو شد مجلس یازدهمی ها به جای آنکه 
آن را پیگیری کنند رای به مسکوت گذاشتن این طرح 
دادند تا همان اتفاق و همان قانون گریزی در مجلس 

یازدهم هم تکرار شود. 
با نگاه به همین ۷۵ روز می توان به این نتیجه رسید 
که ولع نمایندگان مجلس یازدهــم برای ارائه طرح 
و قوانین جدید آنها را از نتیجــه و خروجی کار غافل 

کرده است.

مصوبات مجلس دهم کنار زده شد

تورم ارائه طرح های فوریت دار در پارلمان

جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا
روحانی: سالمت و جان مردم با 

هیچ چیز قابل معامله نیست
رئیس جمهور حفظ جان و ســالمت مردم را 
مهم ترین اولویت نظام و دولت تدبیر و امید در 
اتخاذ و اجرای سیاست ها و برنامه های مقابله 
با ویروس کرونا دانست و تصریح کرد: سالمت 

و جان مردم با هیچ چیز قابل معامله نیست.
حســن روحانی روز پنج شــنبه در جلســه 
کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا 
با اشاره به تشکیل ســتاد ملی مقابله با کرونا 
به عنوان یک ستاد فرابخشی و فرادستگاهی 
و فراقوه ای یادآور شــد: همــه تصمیمات و 
سیاســت های مقابله مؤثر با ویــروس کرونا 
از همان آغاز تاکنون براســاس خردجمعی 
و دیدگاه هــای کارشناســانه و تخصصــی 
اتخاذ شــده که برای همه مجموعه کشــور 

الزم االجراست.
رئیس جمهور حاکمیت واحد و انســجام در 
تصمیم گیری ها در ستاد ملی کرونا را که بارها 
و به صراحت مورد تأیید مقام معظم رهبری 
نیز قرار گرفته است از دالیل مهم موفقیت در 
مهار شــیوع ویروس کرونا در موج های اول و 
دوم خواند و افزود: رهبر معظم انقالب حتی 
تصمیم گیری در مورد امور شخصی خود را به 
مصوبات این ســتاد معطوف نموده و مراجع 
عظام تقلید نیز تصمیم گیری درباره شعائر و 
آیین های دینی را به این ستاد محول کرده اند.

رئیس جمهور با اشاره به فرآیند کاماًل علمی 
و کارشناسانه تصمیم گیری ها در کمیته های 
تخصصی و جمع بندی مباحث و دیدگاه ها به 
صورت مصوبه کمیته های مختلف و ارائه آن 
به ستاد ملی تأکید کرد: تصمیمات در ستاد 
ملی مقابله با کرونا نه شخصی و نه دستگاهی 
است بلکه بر مبنای خردجمعی و با پشتوانه 
ساعت ها بررســی و مباحث کارشناسی در 
کمیته های تخصصی ستاد، اتخاذ می شود که 
تاکنون مراجع بین المللی نیز آن را تحسین 

کرده اند.

نوبخت :
 تحریم آمریکا شکست خورد

معاون رییــس جمهوری و رییس ســازمان 
برنامه و بودجه کشور گفت : اجرای برنامه های 
اقتصادی و طرح های عمرانی در کشور نشان 
می دهد که تحریم های آمریکا شکست خورده 

است.
محمدباقر نوبخت روز پنجشــنبه در نشست 
شورای برنامه  ریزی مازندران در ساری افزود: 
آمریکا با تحریم ایران به دنبال متوقف کردن 
تمام برنامه هــای اقتصادی و زیرســاختی 
کشورمان بود ولی با وجود تحریم های شدید 
و بسته شدن تمام راه های مبادالت بانکی و 
انتقال ارز ، برنامه های توسعه ای و اقتصادی 

کشور متوقف نشد و ادامه یافت.
وی گفت : مبــادالت ارزی ایــران در حوزه 
صادرات و واردات ساالنه بیش از ۱۰۰ میلیارد 
دالر بود که با تحریم نفــت ، بخش زیادی از 
این مبادالت مالی متوقف شد ولی سازندگی 

کشور متوقف نشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود : 
امروز در حالی که با این تحریم ها حتی انتقال 
ارز ناشی از صادرات غیرنفتی نیز بسته شد و 
جلوی انتقال ارز برای خریــد داروی کرونا و 
بیماران خاص نیز گرفته می شــود ، ولی ما 
موفق شدیم با همه دشــواری ها برنامه های 
اقتصادی و توسعه ای کشــور را پیش ببریم 
و حتی پرداخت حقوق و یارانه نیر ســر وقت 

انجام شده است.
معاون رییس جمهوری با تاکیــد بر این که 
آمریکا انتظار داشت با تحریم شدید ، دولت 
در پرداخت حقــوق و یارانه نیز با مشــکل 
مواجه شــود ، گفت : هیچ یک از برنامه ها و 
آرزوهایشان محقق نشد و امروز کناره گیری 
یا برکناری جان بولتون و هوک که از مسئوالن 
 حوزه تحریم ایران بودند به عنوان شکســت 

تحریم در سطح بین المللی تحلیل می شود.
نوبخت یکــی از مهم ترین عوامل شکســت 
تحریم های آمریکا را مقاومت مردم دانست 
و  افــزود : ملت ما با وجود ســخت شــدن 
 شــرایط اقتصادی با مقاومــت تحریم را به 

شکست کشاندند.
وی افزود : به هــر حال با شکســت تحریم 
بزودی گشــایش اقتصادی در کشور صورت 
می گیرد . دولت نیــز تالش می کند با وجود 
محدودیت های مالــی برنامه های اقتصادی 

خود را عملی کند.

اخبار
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کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای با صدور 
بخشنامه ای تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک 
مرکزی که در سال ۱۳۹۸ به دریافت حداکثر ۱۸۵ قطعه 

سکه اقدام نموده را مشمول مالیات مقطوع  اعالم کرد.
به گزارش وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، طبق این 
بخشنامه تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران که در سال ۱۳۹۸ به 
دریافت حداکثر ۱۸۵ قطعه سکه اقدام نموده مشمول 
مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل هستند و بایستی 

اظهار نامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند.
 مهلت پرداخت مالیات ایــن افراد، حداکثــر تا پایان 
مردادماه ســال ۱۳۹۹ تعیین شده اســت و خریداران 
مذکور باید با مراجعه به ســامانه عملیات الکترونیکی 
 مودیان مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور به نشانی
 tax.gov.ir نسبت به پرداخت پرداخت مالیات اقدام 
کنند. بر اساس این بخشــنامه افرادی که در سال ۹۸ 

کمتر از ۱۰ سکه خریداری کرده باشند، مشمول مالیات 
نمیشوند، اما خریداران ۱۰ تا ۳۰ سکه به ازای هر قطعه 
سکه ۲۰۰ هزار تومان، خریداران ۳۰ تا ۵۰ سکه نیز به 
ازای هر قطعه سکه ۵۲۰ هزار تومان و افرادی که از ۵۰ تا 
۱۸۵ سکه خریداری کرده باشند به ازای هر قطعه سکه 

۶۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع باید پرداخت کنند.
همچنین به اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع 
مشخص شده را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال 
۱۳۹۹ نداشته باشند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر 

چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.
 افرادی که در سال گذشته نسبت به دریافت بیش از ۱۸۵ 
قطعه ســکه از بانک مرکزی اقدام کرده اند و همچنین 
صاحبان مشاغلی که شغل مرتبط با خرید و فروش سکه 
دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر 

پایان  مردادماه ۱۳۹۹.

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران، اکنون ۲.۵ میلیون 
تن کاالی اساسی بدون دریافت اعالمیه تامین ارز و کد 
رهگیری امکان ترخیص فوری دارند، در عین حال ۲۶ 
فروند شناور حاوی نزدیک به یک میلیون تن کاالی 
اساسی به بنادر رســیده که در مرحله پهلوگیری و یا 
تخلیه قرار دارند.مهرداد جمــال ارونقی در گفت و گو 
با ایسنا، آخرین تصمیم اخذ شده در رابطه با ترخیص 
فوری کاالی اساسی را تشریح کرد و توضیح داد: به دنبال 
رایزنی های صورت گرفته در راستای تسهیل ترخیص 
کاالی اساســی قرار بر این بود که صاحبان کاال بعد از 
مراجعه به بانک و دریافت اعالمیه تامین ارز به صورت 
اعتباری، بتوانند نسبت به ترخیص سریع اقدام کنند و 
بانک نیز ظرف سه ماه پیگیری ها و رسیدگی های بعدی 
را انجام دهد، اما طی آخرین توافق صورت گرفته بین 
وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی در راستای تسهیل 
و تسریع در ترخیص کاالهای اساسی و ضروری قرار شد 
بخشی از این کاالها ظرف مدت محدود، بدون دریافت 

اعالمیه تامین ارز و کد رهگیری از بانک ترخیص شود.
معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه پنج قلم کاال 
که مجموع حدود ۲.۵ میلیون تن از کاالهای اساسی 
را تشکیل می دهد مشمول ترخیص فوری بدون کد 
رهگیری شده است، گفت: حدود ۱.۴ میلیون تن ذرت، 
بیش از ۱۵۷ هزار تن دانه های روغنی، بیش از ۳۶۱ هزار 
تن روغن خام، حدود ۱۵۰ هزار تن سویا و بیش از ۴۲۲ 
هزار تن جو از این امکان برخوردار شــدند اما در مورد 

گندم، برنج و شکر تصمیم گیری نشده است.

ریز موجودی کاال در بنادر
ارونقــی در  ادامه جزئیاتی از موجــودی ۲.۵ میلیون 
تن کاالی اساسی مشــمول ترخیص فوری بدون کد 
رهگیری و اعالمیه تامین ارز را اعالم کرد و گفت: نزدیک 
به ۱.۴ میلیون تن موجودی ذرت، ۱.۰۷۱ میلیون تن در 
بندر امام خمینی )ره(، ۷۳ هزار تن بندر انزلی، ۶۳ هزار 
تن امیرآباد، ۱۰۳ هزار تن نوشهر، ۵۰ هزار تن فریدون 

کنار و ۳۰۰۰ تن در آستارا قرار دارد.

وی ادامه داد: از جو موجود نیز ۲۹ هزار تن در بندر امام 
خمینی )ره(، ۴۲ هزار تن انزلی، ۲۳۱ هزار تن امیرآباد، 
۴۵ هزار تن چابهار، ۵۲ هزار تن نوشــهر، ۱۶ هزار تن 

فریدون کنار و ۵۶۰۰ تن در آستارا است.
به گفته ارونقی، از موجودی سویا نیز ۱۱۷ هزار تن بندر 
امام خمینی )ره(، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن انزلی، ۱۷ هزار و 
۹۰۰ تن امیرآباد و حدود ۱۰۰۰ تن در نوشهر قرار دارد.

در مورد موجودی دانه های روغنــی و روغن خام نیز 
معاون فنی گمرک توضیح داد: از روغن خام ۱۰۶ هزار 
تن در بندر امام خمینی )ره(، ۲۰۸ هزار تن بندر رجایی، 
۱۲ هزار تن انزلی، ۳۰ هزار و ۹۰۰ تن امیرآباد و ۴۱۰۰ 
تن در بندر نوشهر موجودی داریم و در مورد دانه های 
روغنی نیز  ۱۴۲ هزار تن در بندر امام خمینی، ۹۲۰۰ 
تن امیرآباد، ۱۲۰۰ تن باهنر و ۴۹۰۰ تن در نوشــهر 
است. وی البته در مورد موجودی گندم نیز توضیح داد 
که ۴۰۰ هزار تن گندم موجودی داریم که ۲۷۴ هزار تن 
در بندر امام خمینی )ره(، ۹۷ هزار تن رجایی، ۹۴۵ تن 
انزلی و ۳۰۰۰ تن در بندر نوشهر است که البته مشمول 
تصمیم اخیر برای ترخیص فــوری بدون دریافت کد 

رهگیری و اعالمی تامین ارز نشده است.
ارونقی افزود: بر این اساس صاحبان کاالهای مشمول 
می توانند بدون دریافت اعالمیه تامین ارز و کد رهگیری 
بانــک و با داشــتن مجوزهایی از اســتاندارد و جهاد 
کشــاورزی طی هفته آتی به گمرک مراجعه کرده و 
نســبت به ترخیص کاالی خود بدون نگرانی از بابت 

تامین ارز اقدام کنند.

حدود یک میلیون تن کاالی اساســی در 
انتظار پهلوگیری یا تخلیه در بنادر

معاون فنی و امور گمرکی ایران همچنین با اشــاره به 
این که بخشــی دیگر از کاالهای اساسی در حال ورود 
به گمرک و بنادر است، اظهار کرد: ۲۶ فروند شناور به 
بنادر رسیده که در حال تخلیه و پهلوگیری هستند که  
۱۱ فروند شناور حاوی ۵۱۹ هزار تن کاالی اساسی در 

بنادر در حال تخلیه است.

میزان مالیات مقطوع خریداران سکه در سال 98 مشخص شد

مالیات  خرید  سکه تا 650هزارتومان تعیین شد
معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد

جزئیات ترخیص فوری ۲.5 میلیون تن کاالی اساسی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آخرین قیمت سکه، طال و ارز در بازار
روز پنج شنبه در بازار سکه و طال قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی و نیم سکه ثابت بوده در حالی که نرخ خرید و فروش دالر و یورو باز هم افزایشی بوده است. هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید در بازار روز پنج شنبه  با ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت همراه شد و به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم  نسبت 

به روز گذشته تغییری نداشته و روی قیمت ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رفته است. بنا بر اعالم اتحادیه طال و جواهر تهران، هر قطعه نیم سکه هم نسبت به روز گذشته بدون 
تغییر روی قیمت پنج میلیون و۳۵۰ هزار تومان معامله شد، همچنین هر قطعه ربع سکه هم با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی سه میلیون تومان فروخته شد.
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برخی کارشناس در واکنش 
به طرح واریز یارانه بنزین به 
حساب هر ایرانی تاکید دارند 
فراهم ســاختن زمینه ایجاد 
اشــتغال برای سرپرست یا 
فرزند یک خانواده، بسیار بهتر از پرداخت ماهانه مبلغی 
خواهد بود که قطعا گرهی از کار آن خانواده باز نخواهد 

کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، در شرایطی که از آبان 
ماه سال گذشته ســهمیه بندی بنزین با دو نرخ ۱۵۰۰ 
تومان یارانه ای و ۳ هزار تومان آزاد زیرنظر سران قوا کلید 
خورد؛ اعضای کمیسیون انرژی به دنبال تغییراتی در این 
زمینه هستند؛ به طوری که سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس اعالم کرد؛ طرحی در مجلس تهیه شده تا شیوه 

سهمیه بندی بنزین تغییر داده شود.
در طرحی که مجلس طراحی کرده است، پیشنهاد شده 
که ســهمیه بنزین به جای خودروها به افراد خانواده ها 
تخصیص داده شود. در این طرح پیش بینی شده به هر 
فرد از جامعه ماهانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین 
پیش بینی شده که سامانه ای برای فروش بنزین افرادی 

که خودرو ندارند، تهیه شود.
از سوی دیگر، در این طرح دیده شده که دولت سهمیه 
بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد 
و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند 
کاال خریداری کنند که طبق گفته مالک شریعتی نیاسر، 
سخنگوی  کمسیون مجلس، این طرح اکنون در نوبت 
اعالم وصول قرار دارد؛ چراکه بر اســاس شیوه سهمیه 
بندی جدید حدود ۵۰ درصد خانواده ها که خودرو ندارند 
از یارانه انرژی نیز بی بهره اند و در واقع نحوه توزیع یارانه 

سوخت ناعادالنه است و الزم است که اصالح شود.
به گفته وی، انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی 
بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، 
کاهش آثار تورمی در دهک های پایین تر و کاهش فاصله 
طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملــی از نتایج مهم 

طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار باشد. سخنگوی 
کمیســیون انرژی مجلس اضافه کرد: اگر روزانه به هر 
فردی ۷ دهم لیتر بنزین تعلق بگیرد، مثال یک خانواده ۵ 

نفره ماهیانه ۱۰۰ لیتر بنزین تعلق می گیرد.
شریعتی با اعالم اینکه در این طرح برای هر فرد ماهیانه 
۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در 
این طرح پیش بینی شده تا سامانه ای برای فروش بنزین 

افرادی که خودرو ندارند پیش بینی شود.

عدم تناسب بین یارانه مردم با تورم
در همین خصوص، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم 
با اشاره به طرح مجلس عنوان کرد: یکی از مشکلی که 
امروز با آن مواجه هستیم، عدم تناسب بین یارانه پرداختی 
به مردم با تورم حاکم است. امروز به آن میزانی که قیمت 
کاالها افزایش یافته هست، یارانه دریافتی مردم افزایش 

نداشته است.
احمد علیرضــا بیگــی افــزود: یکــی از راهکارهای 
متناسب سازی یارانه این است که تابعی از قیمت بنزین 
باشد. براساس این طرح دولت ماهانه یارانه ای به اندازه 
قیمت ۴۰ لیتر بنزین به حساب شهروندان واریز می کند. 
اگر امروز قیمت بنزین سه هزار تومان است یارانه دریافتی 

مردم باید ۴۰ تا سه هزار تومان باشد.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح هرچقدر قیمت بنزین 
افزایش یابد دولت باید بــه ازای ۴۰ لیتر به مردم یارانه 
بپردازد. مردم می توانند از این یارانه برای استفاده از بنزین 

استفاده کرده یا مبلغ ریالی آن را دریافت کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس تاکید کــرد: امروز ما در 
حوزه بنزین به خودکفایی رسیده ایم و در تولید آن نیز 
مشکلی وجود ندارد. امروز که قیمت بنزین نیز افزایش 
یافته است، عاملی بازدارنده برای قاچاق آن به آن سوی 
مرزها است. درآمد دولت نیز با افزایش قیمت بنزین باالتر 

رفته و اکنون می تواند یارانه آن را به مردم پرداخت کند.

واکنش وزیر به طرح مجلس
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در واکنش به طرح مجلس 
اعالم کرد: برخی نمایندگان مجلس در حال تنظیم این 
طرح هســتند، اما تا زمانی که طرحی پیشنهاد نشده 

نمی توان اظهار نظــری درباره آن کــرد. وی دیروز در 
حاشیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
تغییر سهمیه بندی بنزین در دولت بحث نشده و بستگی 
دارد چه چیزی تصویب شود. وی افزود: در طرح مجلس 
پیشنهاد اختصاص ۲۰ لیتر بنزین به هر فرد در ماه مطرح 

شده که به معنای ۰.۷ لیتر در روز است.
زنگنه متذکر شد:  در این صورت میزان بنزین سهمیه ای 
در روز عددی حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود 
که با میزان فعلی برابر است. برای ما فرق ندارد و ما به یک 
قیمت می دهیم و مابقی باید در حســاب یارانه ای افراد 

واریز شود.
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی نیز گفت: در حال حاضر شرایط تخصیص سهمیه 
بنزین همچون گذشته است و اگر هیات دولت تصمیم 
جدیدی در این رابطه اتخاذ کند، پس از تصویب، ملزم به 

اجرای آن هستیم.
به گفته وی، تاکنون مصوبه ای ابالغ نشده و باید جزییات 
و روند پیشرفت این طرح را از کمیسیون انرژی مجلس 

شورای اسالمی جویا شد.

هشدار بدنه کارشناسی به طرح ماهانه ۲۰ لیتر 
بنزین برای هر نفر

در این میان، در حال حاضر بدنه کارشناسی کشور دوباره 
شروع به هشدار دادن نســبت به طرح »ماهانه ۲۰ لیتر 
بنزین برای هر نفر« در مجلــس کرده اند که اگر تبدیل 
به قانون شود، به جای حل مشکل، خود نیز مشکل آفرین 
خواهد شد. مرتضی بهروزی فر، عضو هیات علمی موسسه 
مطالعات بین المللی انرژی در این باره گفت: چندی پیش 
خبری منتشر شد که در آن یکی از نمایندگان مجلس، 
از وجود طرحی خبر داد که برمبنای آن، به هر شهروند 
ایرانی ماهانه معادل ارزش ریالــی ۴۰ لیتر )یا ۲۰ لیتر( 
بنزین براساس قیمت های فوب خلیج فارس داده شود. 
به عبارتی، با افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده های 
نفتی یا کاهش ارزش پول ملی، مبلغ واریز شده به حساب 

شهروندان نیز افزایش خواهد یافت.
او در این باره چند نکته را یادآور شــد و افزود: اوال سوال 
این است که هدف از ارائه چنین طرحی قبل از بررسی 

کارشناسی الزم چیست. متاســفانه تجربه ارائه یارانه 
نقدی به همه شــهروندان و تبعات گسترده اقتصادی و 
اجتماعی که در دولت دهم اتفاق افتاد، در مقابل ماست 
و با وجود تکلیف ارائه شده به دولت برمبنای قانون جهت 
اصالح این شــرایط، به دلیل تبعات گسترده اجتماعی 
هر گونه اصالحــی در این روند اشــتباه، این اصالحات 
به آینده نامعلومی احاله شده اســت. بنابراین آزموده را 
آزمودن خطاست. اگر ارائه دهندگان این طرح به دنبال 
عدالت اجتماعی هستند، مسلما مسیر را بر عکس طی 

خواهند کرد.
بهروزی فر تصریح کرد: دوم آنکه، طبق قوانین موجود، 
ارائه هر طرحی با بار مالی توسط نمایندگان، بایستی به 
همراه منبع تامین هزینه های آن طرح باشد. سوال این 
است این هزینه چگونه و از کجا پوشش داده خواهد شد؟ 
یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که تخصیص ۴۰ 
لیتر بنزین به هر فرد ایرانی به معنی بیش از ۲۰ میلیون 
بشکه بنزین در ماه خواهد بود. به عبارتی دولت جمهوری 
اسالمی ایران باید هر ماه معادل قیمت فوب خلیج فارس 
بیش از ۲۰ میلیون بشکه بنزین را به حساب شهروندان 
ایرانی واریز کند. اگر ۲۰ لیتر نیز در نظر گرفته شــود، 

۱۰ میلیون بشکه خواهد شد.عضو هیات علمی موسسه 
مطالعات بین المللی انرژی عنوان کرد: الزم است گفته 
شود که متوسط ساالنه باالترین حجم صادرات نفت خام 
کشور در ۴ دهه اخیر، روزانه کمتر از دو میلیون و پانصد 
هزار بشکه در روز بوده است. با احتساب تفاوت قیمت نفت 
خام و بنزین در بازارهای انرژی جهان، این طرح حدود 
یک سوم درآمد نفت کشــور را البته در باالترین میزان 
۴۰سال گذشته را به خود اختصاص خواهد داد، هر چند 
کل صادرات نفت کشور در حال حاضر، تکافوی این عدد 

را هم نخواهد داد.
بهروزی فر هشدار داد: وظیفه دولت ها در دنیای کنونی، 
توزیع پول و درآمد نیست، بر مبنای اصول اولیه موجود، 
وظیفه دولت ایجاد زیرســاخت های مناسب نرم افزاری 
و ســخت افزاری برای فراهم کردن زمینه رشد و توسعه 
اقتصادی و اجتماعی است، هر چند دولت وظیفه دارد که 
با تمامی امکانات از برخی افراد جامعه، حمایت کند، ولی 
مسلم این است که فراهم ساختن زمینه ایجاد اشتغال 
برای سرپرست یا فرزند یک خانواده، بسیار بهتر از پرداخت 
ماهانه مبلغی خواهد بود که قطعا گرهی از کار آن خانواده 

باز نخواهد کرد.

سهمیهبنزینازخودروبهخانواراختصاصپیدامیکند؟

جزییات طرح  واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی

طرحاوراقسلفنفتیبایددر
مجلسبررسیمیشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه نفت 
را به قیمت فعلی پیش فروش کنیم و ۲ سال دیگر 
به صورت ارزی تعهد خرید را به مردم بدهیم، قطعا 
تبعاتی را به همراه خواهد داشت که مقروض شدن 
دولت آینده مهمترین آن است. سید کاظم دلخوش 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با فارس درباره طرح دولت برای گشایش 
اقتصادی )پیش فروش نفت با استفاده از اوراق سلف 
موازی( گفت: طرح گشایش اقتصادی دولت باید 
در مجلس بررسی می شد. نمایندگان مجلس در 
جریان جزئیات طرح مذکور ازجمله نحوه فروش، 
نوع فروش و ... نیستند. وی ادامه داد: اینکه نفت را 
به قیمت فعلی پیش فروش کنیم و ۲ سال دیگر به 
صورت ارزی تعهد خرید را به مردم بدهیم، قطعا 
تبعاتی را به همراه خواهد داشت که مقروض شدن 
دولت آینده مهمترین آن است. وی در ادامه افزود: 
البته درحال حاضرم هم کشــور درگیر مشکالتی 
است و باید هرچه ســریع تر تصمیمات اقتصادی 
اثرگذاری گرفته شــود. دلخوش در پایان تصریح 
کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس باید در جریان این 
طرح قرار می گرفت و در کار بررسی به دولت کمک 
می کرد که متاسفانه این طور نشد. این موضوع را در 

قالب اعتراض به هیئت رئیسه اعالم کردیم.

فروشندگانسهامعدالتتاخیر
واریزمبلغرااطالعدهند

وزارت امــور اقتصادی و دارایی پیــرو اعالم وزیر 
اقتصاد طی اطالعیه ای از فروشندگان سهام عدالت 
خواست چنانچه با تأخیر غیرمعمول در واریز مبلغ 
حاصل از فروش ســهام عدالتشــان مواجه شده 
اند را اطالع دهند. پیرو اعــالم وزیر اقتصاد، طی 
اطالعیه ای از فروشندگان سهام عدالت خواست 
چنانچه با تأخیر غیرمعمول در واریز مبلغ حاصل از 
فروش سهام عدالتشان مواجه شده اند، می توانند 
مشکل خود را در بخش ارتباط با وزیر امور اقتصادی 
 و دارایی کــه در پورتال این وزارتخانه به نشــانی 
mefa.ir تعبیه شده اســت برای پیگیری واحد 
ارتباطــات مردمی این مرکز با درج مشــخصات 
فردی، شماره تماس و کد هویت ملی مطرح نمایند.
در اطالعیه مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از فروشندکان 
ســهام عدالت خواسته شده اســت، پس از طرح 
مشکل خود در پورتال این وزارتخانه، برای آگاهی 
از نتیجه درخواســت مطروحــه در پورتال این 
وزارتخانه، با شــماره تلفن ۳۳۹۶۷۳۰۰- ۰۲۱ 
تماس حاصــل نمایند. گفتنی اســت وزیر امور 
اقتصادی و دارایی روز گذشته در حاشیه نشست 
مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی و در 
مصاحبه با خبرنگاران اعالم کرده بود، فروشندگان 
ســهام عدالت که در واریز مبلغ حاصل از فروش 
سهام عدالتشان با تأخیر غیرمعمول مواجه شده 
اند، برای پیگیری مراتب را به مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی این وزارتخانه اطــالع دهند. در 
راستای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از 
کرونا داشتن چک برگشتی مانع دریافت تسهیالت 

کرونایی نمی شود.
بیست وسومین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شــیوع کرونا، مصوب شد که 
داشتن چک برگشتی برای متقاضیان تسهیالت 
و ضامنیــن وام های اعطایی به کســب وکارهای 
آسیب دیده از کرونا، مشمول مقررات تسهیالت 
بانکی نمی شود و این موضوع نباید مانع از پرداخت 
تسهیالت به این گروه های ذینفع شود. این مصوبه 
برای اجرایی شدن باید در ستاد ملی مبارزه با کرونا 
نیز تصویب شود و بانک مرکزی هم به تمام بانک ها 
ابالغ کند. در این جلسه، نهاوندیان، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و رئیس  کارگروه، با ارزیابی آخرین 
وضعیت پرداخت تســهیالت به کسب وکارهای 
آســیب دیده از کرونا، بر رفع مشــکالت موجود 
در پرداخت وام ها از ســوی بانک ها تاکید کرد و 
خواستار تسریع در پرداخت  تسهیالت به مشاغل 

آسیب دیده شد.
همچنیــن در ایــن جلســه، گــزارش وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، در 
مورد میزان آسیب دیدگی کسب وکارهای حوزه 
گردشگری و صنایع دستی، مطرح و تصریح شد 
که این وزارتخانه پیشنهادهای حمایتی اجرایی 
خود را به کارگروه مقابلــه با پیامدهای اقتصادی 

کرونا ارائه کند.
افزون بــر این، کلیات پرداخــت وام یک میلیون 
تومانی حمایتی دولت به خانواده های شاغلین و 
بازنشستگان نیروهای مسلح نیز در جلسه اخیر این 

کارگروه تصویب شد.

خبر

افزایش حق مسکن کارگران در هفته گذشته نصفه و 
نیمه تصویب شد و تصویب نهایی آن با ارجاع به دولت 
باقی ماند. این موضوع باعث تذکر مجلس و کارگران به 

وزیر کار شد.
به گزارش تسنیم، تعاون و کار در هفته ای که گذشت با 
اخبار متعددی همراه بود. یکی از مهمترین اخبار بحث 

تصویب حق مسکن کارگران بود.
افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران ۱۷خرداد 
ماه در شــورای عالی کار باحضور شرکای اجتماعی به 
تصویب رسید. پس از آن در ۳۱ خرداد ماه طی نامه ای 
از سوی شریعتمداری وزیرکار به جهانگیری معاون اول 

رئیس جمهور ارسال شد تا این مصوبه در دولت به تصویب 
برســد. در طول این مدت نمایندگان کارگران از تعلل 
دولت برای عدم تصویب این مصوبه بسیار ناراحت بودندو 
گالیه های بسیاری را مطرح کردند.در نهایت در چند روز 
گذشته پس از پیگیری های مداوم نمایندگان کارگران 
مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و 
وزیرکار از ارجاع آن به دولت برای تصویب نهایی خبر داد.
 همین موضوع هم گالیه کارگران را به دنبال داشــت. 
فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها 
در واکنش به اظهارات وزیرکار مبنی بر ارجاع مصوبه به 
دولت گفت:  وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به 

دنبال این می بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران 
خارج از نوبت بررسی می شد. نه اینکه با خوشحالی اعالم 
کنند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به 

دولت ارجاع داده می شود. 
 وی ادامه داد: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی وزرای 
دولت نیستند؟ چرا با ذهن کارگران بازی می کنند؟مگر 
دولت چند نفر اســت که بعد از دوماه نمی توانند حق 

مسکن را تصویب و ابالغ کنند؟
 تعلل دولت در تصویب افزایش حق مسکن کارگران با 
گذشت ۵ ماه از سال تا حدی بود که ۱۹ نفر از نمایندگان 

به وزیر کار تذکر دادند.

متن کامل تذکر ۱۹ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

خالصه تذکر:
چرا با گذشت ۵ ماه از سال و افزایش بیش از حد اجاره و 
خرید مسکن هنوز حق مسکن کارگران افزایش نیافته و 

پرداخت نمی شود؟

متن تذکر:
جناب آقای وزیر آیا می دانید اجاره مسکن در برابر و خرید 
مسکن هم تبدیل به آرزو برای کارگران شده است؟ کارگران 

با ماهی ۲ میلیون تومان هــم نمی توانند یک آپارتمان ۵۰ 
متری اجاره کنند. حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی چه دردی 
از آنها دوا می کنــد؟ افزایش حق مســکن کارگران هنوز 
تصویب نشده و در حد پیشــنهاد ۳۰۰ هزار تومانی است ، 
این همه معطلی افزایش حق مســکن برای چیست و چرا 
تاکنون اقدامی نشده؟لذا در خواست افزایش بیشتری مورد 
درخواست و مطالبه کارگران اســت.  به گزارش تسنیم، 
میان همه اخبارهای حوزه تعاون و کار بدون شک بحث 
حق مسکن موضوع مهمی است که ۱۴ میلیون کارگر را 
منتظر گذاشته است. حاال باید دید آیا در هفته جاری 

افزایش حق مسکن در دولت نهایی می شود ؟

بانک مرکزی در راســتای افزایش نرخ 
ســود در بازار بین بانکی، و هدایت نرخ 
تورم به سمت نرخ تورم هدف، نرخ سود 
ســپرده گذاری بانک ها مرکزی را با ۱ 
واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین 

کرد.
روابط عمومــی بانک مرکــزی، اعالم 
کــرد:  آخریــن اطالعــات به دســت 
آمده از عملکرد بخــش واقعی اقتصاد 
نشان می دهد، رشــد اقتصادی بدون 
نفت در مســیر صعودی قــرار گرفته 
اســت. از طرف دیگــر، نرخ تــورم از 
 تورم هــدف اعالم شــده )۲۲ درصد( 

فاصله دارد.

بر این اســاس، هیئت عامل این بانک 
در راســتای اجرای قانون پولی و بانکی 
کشــور برای حفظ ارزش پول ملی، در 
جلسه چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹ 
چارچوب های جدید اجرای سیاســت 

پولی را تصویب کرد.
هیئت عامــل بانک مرکزی بر اســاس 
مواد )۶( و )۱۱( دستورالعمل »عملیات 
بازار بــاز و اعطای اعتبــار در قبال اخذ 
وثیقه توسط بانک مرکزی«، نرخ سود 
ســپرده گذاری بانک ها و مؤسســات 
اعتباری غیربانکی نــزد بانک مرکزی 
را با ۱ واحد درصــد افزایش، ۱۴ درصد 
تعیین کرد و بدین ترتیــب دامنه نرخ 

سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت. 
این تصمیم با هدف کاهش دامنه داالن 
نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین 
بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ 
تورم هدف اتخاذ شــده اســت و از روز 
شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ اجرا می شود. 
الزم به یــادآوری اســت بانک مرکزی 
برای دســتیابی به تورم هــدف از تمام 
 ابزارهــای پولــی در اختیار اســتفاده 

خواهد کرد.
پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در 
روز پنجشنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، 
کف داالن نرخ سود را از ۱۲ به ۱۳ درصد 

افزایش داده بود.

معاون وزارت تعاون گفت: بیش از ۸۰ درصد ارزش بنگاه های وابسته به 
صندوق ها امروز در بورس قرار دارند و تا پایان سال این سهم به بیش از 
۸۵ درصد می رسد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت میرزایی؛ معاون 
امور اقتصادی این وزارتخانه گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل 
کشور، شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی توانسته اند رتبه اول شفافیت را در زمینه بارگذاری 

صورت های مالی در سامانه بورس به خود اختصاص دهند
حجت میرزایی، همچنین از رونمایی »ســامانه های شــفافیت« این 
وزارتخانه با قابلیت گــزارش دهی عمومی مســتمر با حضور محمد 

شریعتمداری در شنبه هفته آینده خبر داد.

ارائه گزارش شفافیت شنبه آینده به مجلس
وی اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به امروز به طور مجدانه 
وعده های شــفافیت را پیگیری کرده اند و بخش بزرگی از آن طی دو 
سال گذشته انجام شده و شــنبه آینده گزارش آن در قالب رونمایی از 
سامانه های شفافیت، به مردم، نمایندگان مجلس و دولت ارائه خواهد 
شد. میرزایی، شفافیت را از یک ســو »راهبرد« و از سوی دیگر »ابزار« 

دانست و گفت: مسیر بلند مدت توسعه از شفافیت تمام عیار و حداکثری 
عبور می کند.

وی در عین حال شــفافیت را ابزاری برای افزایش بهره وری، انضباط 
مالی، ایجاد حس تعلق عمومی در جامعه، افزایش سطح اعتماد، نظارت 

و کنترل مدیران دانست.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که فساد 
در نتیجه کاهش سطح شفافیت ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: در واقع 
ویروس فساد در جایی زندگی می کند که نور آگاهی و شفافیتی در آنجا 
وجود ندارد و به هر اندازه که بتوان شفافیت را در حوزه های اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی افزایش داد از رشد این ویروس جلوگیری می شود.
به گفته میرزایی، فساد مانند موریانه ای است که به جان اعتماد اجتماعی، 
تولید و بهره وری افتاده و بنیان های رشد و توسعه را از بین می برد. وی، 
عالج این درد را نظارت عمومی و شفافیت حداکثری دانست و تاکید کرد: 
بدون شفافیت و گزارش دهی امکان نظارت عمومی کاهش پیدا می کند 
و این دو جز بسیار ضروری هستند؛ بنابراین از یک سو باید رسانه های 
مســتقل، احزاب، نهادهای مدنی و انجمن های رسته ای و تخصصی، 
نمایندگان مردم و ذینفعان بتوانند عملکردها و فرایندها را به طور کامل 

مشاهده و ارزیابی و نقد کنند و بر تخصیص ها، پرداخت ها، مجوزهای 
غیر متعارف یا اختصاصی نظارت داشته باشــند و از سوی دیگر، آثار و 

پیامدهای آن بر همگان آشکار شود.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هر 
موهبت کمیابی از جنس ثروت، قدرت و اطالعات که در اختیار کسی قرار 

می گیرد باید برای همگان قابلیت پایش و رصد داشته باشد.
وی افزود: صندوق های بازنشســتگی و به طور عام همه ســازمان ها و 
بنگاه های بخش عمومی در تمامی کشورها زمینه ایجاد فساد و حیف و 
میل اموال را دارند و هیچ اقدامی مهمتر از شفافیت برای کاهش فساد 

در آنها نیست.
میرزایی افزود: بنابراین نظارت عمومی و آگاهی مالکان، ذینفعان و عموم 
مردم از آنچه که در صندوق ها می گذرد باید افزایش یابد و ساز و کارهای 

مشارکت و نظارت سازمان یافته را فراهم کرد.
معاون امور اقتصادی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رئیس 
محترم جمهوری، توسعه شفافیت را برنامه ویژه و محوری اعالم کردند و 
آقای شریعتمداری نیز در جلسه رأی اعتماد آبان سال ۹۷ متعهد شدند 
که ساز و کارهای شــفافیت را در صندوق های بازنشستگی به صورت 

حداکثری دنبال کنند. وی با بیان این که در دو سال گذشته این ساز و 
کارها به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: نتیجه 
آن، ایجاد بنگاه هایی در باالترین سطح شفافیت است که در مقایسه با 
سایر بنگاه های اقتصادی بخش عمومی در رتبه اول شفافیت، پایش و 
رصد عمومی قرار دارند، آنچه در عمل اتفاق افتاد ایجاد سامانه BI )سامانه 
هوش تجاری( در همه بنگاه های شســتا و صندوق های بازنشستگی 

کشوری بود.
میرزایی در این باره توضیح داد: ۲۵۰ تراکنش عملیاتی، مالی و بازرگانی 

از ریزترین و جزئی ترین فعالیت این بنگاه ها قابل رصد و پایش است.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سامانه هایی 
که امکان نظارت و گزارش دهی از دارایی ها و فرایندهای تصمیم گیری 
را فراهم می کنند از جمله سامانه های دارایی ها و امالک که همه امالک 
و دارایی های وابسته شناسنامه دار شده است با همه ویژگی ها از حیث 
مقیاس، ارزش مالی، محل وقوع و نوع کاربری به طور شــفاف در این 
سامانه ها فهرست شده است. وی تصریح کرد: مشخصات و ویژگی های 
سنی، تحصیلی و سوابق نزدیک به ۱۲۰۰ مدیر در سامانه ای متمرکز در 

سایت وزارتخانه به صورت آنالین و برخط منتشر شده است.

در حالی بر اساس جدیدترین آمار وزارت راه 
قیمت مسکن طی تیرماه حدود ۱۰ درصد 
رشد داشته که قیمت مسکن مهر شهرهای 

جدید نیز ارقام جدیدی را ثبت کرده است.
مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت راه و شهرســازی طی تیرماه امسال 
قیمت مسکن در مقایسه با آخرین ماه بهار 
۹۹ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته اســت. 
متوســط قیمت هر مترمربع در ماهی که 
گذشته به مرز ۲۱ میلیون تومان نزدیک شد.

روند تصاعدی قیمت مســکن تهران طی 
امسال تداوم داشــته و باعث شده تا تقاضا 
برای مسکن شهرهای جدید اطراف پایتخت 
به خصوص شــهر پردیس افزایش یابد. از 

سوی دیگر عدم تولید مسکن به میزان مورد 
نیاز در کشور شــرایطی را به وجود آورده تا 
به عنوان مثال در شهر پردیس عرضه واحدها 
متناسب با تقاضا نباشــد.  این وضعیت نیز 
باعث افزایش قیمت واحدهای این شــهر 
به خصوس واحدهای مسکن مهر شده است.

در زمان حاضر یک واحد مسکن ۱۲۱ متری 
امیر ساواالن )فاز ۸( کلید تحویل با قیمت 
حدود یک میلیــارد تومانی )۹۸۰ میلیون 
تومان( برای فروش فایل شده است. در سایر 
پروژه های مسکن مهر این شهر نیز قیمت ها 
افزایشی بوده و در فاز ۱۱ )کوزو( یک واحد 
مســکن مهر با قیمت ۷۵۰ میلیون تومان 

برای فروش عرضه شده است.

همچنین در شــهر پرند که اواخر ســال 
گذشــته یک واحد آماده سکونت مسکن 
مهر حدود ۱۶۰ میلیــون تومان خرید و 
فروش می شد، امروز به ۳۰۰ میلیون تومان 
افزایش یافته است. در هشتگرد نیز وضعیت 
این گونه بوده اســت. در این شهر با شدت 
کمتری افزایش قیمت مساکن مهر صورت 
گرفته و یک واحد آماده ســکونت در این 
شهر حدود ۲۵۰ میلیون تومان داد و ستد 
می شود. البته پیش بینی می شود با فعالیت 
مستمر مترو این شــهر، قیمت واحدهای 
مسکن این شهر به خصوص مسکن مهر 
افزرایش قابل توجهــی طی ماه های اخیر 

داشته باشد.

تصویب نصفه و نیمه حق مسکن کارگران؛ وزیر کار تذکر گرفت

نرخسودسپردههایبانکیزیادشد؛

حداقل سود ۱۴ درصد

بورسی شدن ۸۵ درصدبنگاه های وابسته به صندوق بازنشستگی تا پایان سال

رشدقیمتمسکنمهرشهرهایجدید

مسکن مهر پردیس در مرز میلیاردی شدن
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اسنپ فروشی است يا نه؟
خبر خروج سرمایه گذار اسنپ از ایران در هفته گذشته، این شرکت تاکسی 
اینترنتی را به واکنش وادار کرد که تاکید کند شــرکت ام تی ان ایرانسل، 

»درحال حاضر« قصدی برای خروج از گروه سهام داران اسنپ را ندارد.
در روزهــای اخیــر رســانه ها از قصد شــرکت ام تــی ان بــرای خروج 
 از ایــران و خاورمیانــه و انتقــال ســرمایه خــود بــه بــازار افریقــا

 خبر دادند.
بر اساس این خبر، مدیرعامل شــرکت MTN به پیچیده تر شدن فضای 
خاورمیانه و کاهش سهم درآمدی شــرکت از بازار این منطقه اشاره کرد. 
به گفته وی، به همین دلیل هم شــرکت قصد دارد سرمایه خود را به قاره 
افریقا منتقل کند. در مورد ایران، کارشناسان به موضوع چالش های مربوط 
به خروج درآمد سرمایه گذار خارجی به دلیل تحریم های امریکا نیز اشاره 

می کنند.
البته به گفته مدیرعامل این شــرکت چند ملیتی، خروج ســرمایه آن از 
خاورمیانه به تدریج رخ می دهد و MTN ابتدا زیرمجموعه های خود را در 

یمن، افغانستان و سوریه به فروش می رساند.
ام تی ان از جمله سرمایه گذاران ایرانسل محســوب می شود. ارتباط خبر 
مورد اشاره به اسنپ نیز در این است گروه MTN در این شرکت تاکسی 

اینترنتی، ۴۳ درصد سهم دارد.
پس از انتشار خبری با عنوان اسنپ به فروش می رسد در تجارت نیوز و برخی 
دیگر از رسانه ها، روابط عمومی این شرکت توضیحی را با این مضمون ارسال 
کرد که اسنپ به فروش نمی رسد. در این پاسخ آمده است: »شرکت ام تی ان 

ایرانسل، درحال حاضر قصد خروج از گروه سهام داران اسنپ را ندارد.«
این موضوع از جمله اخباری اســت که در آینده صحت و سقم آن بیشتر 

مشخص می شود.

افزایش سرسام اور کرایه تاکسی های اینترنتی 
برخی استفاده کنندگان از تاکسی های اینترنتی ادعا دارند آنها بین ۴۰ تا 

۱۰۰ درصد افزایش نرخ داشته اند.
از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد و سپس مســائلی از قبیل خانه نشینی 
پیش آمد، افراد دیگر از وســایل حمل ونقل عمومی استفاده نمی کنند و 
ترجیح می دهند از تاکسی های اینترنتی استفاده کنند. در این روزها نرخ 
تاکسی های اینترنتی به دلیل قرنطینه، نه تنها گران تر نشد، بلکه در برخی 

مواقع ارزان تر هم بود.
حال با گذشت زمان و بازگشایی بسیاری از مشاغل و شروع فعالیت، رفت و 
آمد شهری بیشتر شده و در مقابل شاهد افزایش نرخ تاکسی های اینترنتی 
نیز هستیم که برخی ادعا دارند تاکسی های اینترنتی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد 

افزایش نرخ داشته اند.
این صحبت ها در حالیســت که مدیر تجاری اســنپ تاکید می کند که 
افزایش نرخ تاکسی های اینترنتی تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده و آن را متاثر 
از تــورم در جامعه می داند. در حالی که اتحادیه این دســته از مشــاغل، 
 معتقد اســت افزایش قیمتی بــرای تاکســی های اینترنتــی رخ نداده

 است.
جالب اســت بدانیــد، زمانی که قصد یک ســفر توســط تاکســی های 
اینترنتی را داشــته باشــیم، بســیار عــادی شــده که نرخی بیشــتر 
 از ســی هــزار تومــان را ببینیــم و ایــن مــورد بــه موضوعــی رایج 

تبدیل شده است.

افزایش کرایه تاکسی های اینترنتی به دنبال افزایش تقاضا
از زمانی که کسب و کارها فعالیت خود را آغاز کرده اند، شاهد افزایش تقاضا 
برای تاکسی های اینترنتی هستیم و به دنبال این رشد تقاضا، قیمت ها نیز 
روند افزایشی داشته است. جدا از بحث قیمت، پیدا کردن تاکسی اسنپ یا 
تپسی نیز بسیار زمان بر شده و بسیاری از کاربران می گویند که گاهی تا نیم 
ساعت برای درخواست خودرو، وقت شان تلف می شود که در نهایت ترجیح 

می دهند با تاکسی یا وسایل حمل ونقل عمومی رفت و آمد داشته باشند.
اصوال در کشــور با مقولــه افزایش نرخ پــس از تعطیالت عید آشــنایی 
داریــم و آن تقریبــا بــه یــک رســم همیشــگی در اقتصــاد و بازار 
تبدیل شــده اســت. تقریبا کاالیی نیســت که بعــد از این ایــام نوروز 
 دچار گرانــی نشــود، در مســئله حمل ونقل نیــز این اتفــاق رخ داده

 است.
موضوع دیگری که این روزها داغ شــده، تاکسی های خطی نیز با افزایش 
سی درصدی کرایه های خود و سرشکن کردن هزینه مسافر چهارم بین سه 
مسافر یک نوع گرانی را به وجود آورده اند و همین امر می تواند باعث افزایش 

نرخ تاکسی های اینترنتی شود.

آیا افزایشی قیمتی در خصوص تاکسی های اینترنتی قانونی 
است؟

رضا الفت نسب دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کســب و کار اینترنتی در 
خصوص افزایش نرخ تاکسی های اینترنتی، بیان کرد: افزایشی قیمتی در 
خصوص تاکسی های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی رخ نداده است. نرخ این 

دسته از کسب و کارها بر اساس برخی شرایط مشخص می شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه کســب و کارهای اینترنتی بــا بیان اینکه نرخ 
مصوبی برای تاکسی های اینترنتی وجود ندارد، تشریح کرد: نرخ مصوبی 
برای تاکســی های اینترنتی وجود ندارد. این دســته از مشاغل بر اساس 
وضعیت فیزیکی و جوی قیمت گذاری می شوند به طور مثال اگر ترافیک در 
محدوده تعیین شده زیاد باشد، نرخی متفاوت با زمانی که ترافیک وجود 

ندارد، خواهد داشت.
الفت نســب ادامه داد: در ایامی که تعطیل و ترافیک کم اســت کرایه ها 
به شــدت کاهش خواهد یافــت و برعکس ایــن موضــوع در زمان اوج 
شــلوغی و ترافیک اســت. عالوه بر این موارد دیگــری از جمله حضور 
رانندگان در محدوده تعیین شــده اگر زیاد باشد بر کاهش نرخ تاثیر گذار 
 خواهد بــود همچنین موارد جــوی ماننــد بارندگی و بــرف تاثیر گذار

 است.
او با بیــان اینکه رانندگان تاکســی های اینترنتی نیز مانند هر شــهروند 
دیگری، با مشــکالت اقتصادی و گرانی دست و پنجه نرم می کنند، گفت: 
این رانندگان با پذیرفتن ریسک خطر، کار در تاکسی های اینترنتی کساد 

شده را ادامه دادند.
عضو هیات مدیره اتحادیه کســب و کارهای اینترنتــی در خصوص تاثیر 
افزایش نرخ بنزین در نرخ کرایه ها و ســهیمه ای شــدن آن، تشریح کرد: 
حتی اگر در نظر بگیریم که صد درصد بنزین رانندگان ناوگان تاکسی های 
اینترنتی به شکل ســهمیه ای تامین بشــود که نمی شــود، باز هم باید 
یادمان باشــد که بنزین هزار تومانی به هزار و پانصــد تومان افزایش نرخ 
داشته و یک رشــد ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. با این حساب چطور 
 می توان گفت که نرخ تاکســی های اینترنتی نباید چنــد درصد افزایش

 پیدا کند؟

اخبار

رایچت؛ رتبه یک ایران و ۱۶ جهان در بین سرویس های چت
به گفته هم بنیانگذار این پلتفرم چت ایرانی براساس داده های وبسایت trends.builtwith.com این پلتفرم آنالین چت موفق به کسب رتبه ۱۶ در بین پلتفرم  های چت آنالین شده است. 

قادرصادقی می گوید:»رایچت در بین سرویس های خارجی چت که به سایت های پربازدید که حداقل ۱ میلیون بازدید در ماه دارند خدمات می دهند، در رتبه ۱۶ قرار گرفته است.«

اقتصاد بیمار کشور در حالی 
نیروی مولد را تبدیل به نیروی 
غیرمولد کرده که اگر ریزش 
سنگینی در بازار سرمایه رخ 
بدهد، تبعات زیادی را برای 
کشور به همراه خواهد داشت؛ چراکه در ماه های اخیر 
دولت برای تامین کســری بودجه خود، شــرکت های 
بزرگ دولتی را در بورس عرضه کــرده و به این ترتیب 
سعی در تشویق مردم برای ســرمایه گذاری در بورس 
دارد. بازدهی های بازارها طی سال جاری در حالی بیش 
از ۲۵۰ درصد در بورس، ۷۰ درصد در بازار ســکه، ۶۰ 
درصد در بازار طال و ۴۰ درصد بازار ارز پیش بینی شده 
که مردم همچنان نگران حفظ ارزش پول خود هستند. 
به همین دلیل در حال حاضر بسیار دیده شده است که 
مردم به امید دستیابی به ســودهای آن چنانی اقدام به 

فروش مسکن خودرو و وسایل زندگی شان کردند و تمام 
سرمایه شان را  به بازار سرمایه برده اند.

افزایش تورم با رشد شارپی دالر و سکه
گرچه جذب نقدینگی به بورس براساس فلسفه وجودی اش 
باعث کاهش تورم می شود، اما باید به این نکته توجه کنیم 
که زمانی این امر محقق می شود که منابع مالی جذب شده 
صرف تامین مالی تولید شود اما این در حالی است که این 
منابع در راه دیگری هزینه می شود و تولید از آن بهره ای 
نبرده است. در ۳۰ سال گذشته، صعود بورس هیچ گاه به 
تورم منجر نشــده؛ اما پس از هر دوره رشد شارپی نرخ در 
بازارهای دالر و سکه، افزایش شاخص تورم را شاهد بوده ایم. 
این بررسی ها تایید می کند انتظارات تورمی است که پول ها 
را روانه بازار سهام می کند و گزاره عکس آن صادق نیست.

با افزایش انتظارات تورمی صاحبان نقدینگی و همزمان با 
افزایش ســهم پول از نقدینگی کل کشور، این روزها تاالر 
شیشــه ای با هجوم سیلی از پول های ســرگردان مواجه 
شده است. در این شرایط شاخص سهام بازده حدود ۳۰۰ 

درصدی را نیز تجربه کرد و در بازار دالر و سکه نیز شاهد 
افزایش قیمت های ۴۰ و ۸۰ درصدی بودیم.روانه شــدن 
پول های سرگردان به سمت بازار  سرمایه سبب شده برخی 

این موضوع را عامل افزایش تورم و حتی رســیدن به یک 
ابرتورم بدانند.»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، 

خطر ابرتورم را بررسی می کند. 

انتظارات تورمی است كه نقدينگی را روانه بازار سهام می كند

هجوم  نقدینگی  سرگردان به  بورس
عطش سهامداران برای كسب سود با رشد سريع بورس                                                          بازدهی 300 درصدی بورس طی امسال

رفتار گله ای سهامداران باعث تشكيل صف های فروش يا خريد فوری شده است

شرط ضد تورمی بودن رشد بورس
حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان

روانه شدن پول های سرگردان به تاالر شیشه ای به شرطی که برای تامین مالی تولید باشد و کاال ایجاد کند نه تنها تورم ایجاد نمی کند، بلکه تورم را کاهش می دهد؛ اما دولت به دلیل آنکه درآمد کافی ندارد و به عبارتی درآمدهای 
پیش بینی شده اش محقق نشده و هزینه هایش بسیار است، با تشویق مردم برای ورود به بورس، منابع جذب شده را به جای هزینه کردن در بخش تولید، صرف تامین کسری بودجه اش می کند. بنابراین اشکال در طرز استفاده 
از منابع مالی جذب شده است نه ورود نقدینگی سرگردان به بورس. نقدینگی به شرطی که به بازار سرمایه برود و به تولیدات بیفزاید، نه تنها تورمی نیست، بلکه ضد تورم است و درآمد جامعه و اشتغال را بیشتر می کند و عمال بر 
عرضه کل می افزاید. بودجه های عمرانی مدت هاست مصرف نمی شود چون هزینه های دولت بسیار است و بدون درآمد نفتی که می بایستی به دست او برسد مشکل بودجه ای دارد و بنابراین سعی می کند برای تامین کسری 
بودجه اش استفاده کند. باید نقدینگی جذب شده به بورس را به بنگاه ها تزریق کرده و سرمایه در گردش بنگاه ها را زیاد کنند تا به یک باره تولید بیشتری وارد جامعه شود. این سیاست ضد تورم است؛ در حالی که مشاهدات کنونی 
از بازار سرمایه این گونه نیست. دولت در این وضعیت کرونایی و در شرایطی که تحت فشار تحریم هاست، مجبور است این منابع را در جای دیگری خرج کند. با این وجود دولت بایستی سیاست های سیاسی خود را عوض کند اما 
این در حالی است که این کار را نمی کند. متاسفانه با وضعیتی که در اقتصاد فعلی ایران هست، ما دچار یک بیماری اقتصادی هستیم که روند افزایش تورم متاسفانه ادامه خواهد یافت و دولت تاکنون کاری نکرده است که بتوانیم 

امیدوار به کاهش تورم و بهبود وضعیت فعلی باشیم. تحریم ها، سیاست های غلط دولت و وضعیت کرونا همه دست به دست هم داده و تولید را در هم شکسته است.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

   سرهنگ داوود معظمی گودرزی با بیان اینکه بیشترین 
این حمالت در دنیا از نوع بات نت اســت گفت: امنیت 
مولفه مهم در فعالیت های استارتاپی است، در صورتی 
که امر تامین نشــود اســتارتاپ ها قادر به ادامه حیات 

نخواهند بود.
وی بیان کرد: مولفه امنیت را برای ۵ کشور مورد بررسی 
قرار داده اند، این بررسی نشان داد که ایران از لحاظ زیر 
ساخت های اســتارتاپی در وضعیت خوبی قرار ندارد، 
چالش های زیر ساختی اســتارتاپ ها  شامل "پهنای 
باند"، "ســرعت اینترنت"، "دیتا سنتر" و "تجهیزات 

امنیتی" است.
 وی اظهارداشت: تامین امنیت هزینه های هنگفتی را 
می طلبد که کشورهای مختلف این هزینه ها را ساالنه 
پرداخت می کنند ولی در تحقیقــات میدانی که انجام 
دادیم متاسفانه اولویت امنیت که می تواند برای حیات 

استارتاپ ها نقش مهمی را ایفا کند در رده آخر قرار دارد، 
اولویت اول استارتاپ ها مسایل اقتصادی، فرهنگی و در 

رده آخر امنیتی است.
گودرزی ادامه داد: بیشترین حمالت "بات نتی" را شامل 
مراکز ارائه دهنده خدمات رفاهی، علمی و دانشگاهی و 
سرمایه گذاری است، غالب فعالیت های استارتاپی کشور 

زیرمجموعه این ۳ حوزه قراردارند.
وی نقاط آسیب پذیراســتارتاپ ها را شامل "ایده های 
تجاری"، "طرح های تحقیقاتی" "صورتحســاب های 
مالی"، "اطالعات کارمندان" و "اطالعات مشتریان " 
بیان کرد و افزود: از آنجایی که بســیاری از استارتاپ ها 
از ایده ها یا طرح های تحقیقاتی خود به خوبی مراقبت 
نمی کنند، رقبا به این ایده ها دسترسی پیدا و آنها را به 

نام خود ثبت می کنند.
گودرزی با اشاره به هک اطالعات مربوط به مشتریان در 

استارتاپ ها اظهارداشت :  از آنجایی که استارتاپ ها در 
فاز اول به صورت تیم های چند نفره مشغول به فعالیت 
می شوند، اطالعات زیادی در اختیار ندارند ولی به تدریج 
دیتاهای کم آنها تبدیل به "بیگ دیتا" خواهد شد و از 
آنجایی که آنها از این داده ها به خوبی نگهداری نمی کنند 
مورد حمالت هکرها قــرار می گیرد و اخیرا نیز چندین 

پرونده در این زمینه تشکیل شده است.
گــودرزی درخصــوص زمینه هــای وقوع جــرم در 
استارتاپ ها  گفت: این جرایم شــامل دو بخش جرایم 
در بســتر اســتارتاپ ها و جرایمــی که اســتارتاپ ها 
خود عامل آن هســتند تقســیم بندی می شود، عدم 
مالحظــات امنیتی در نگهــداری اطالعــات کاربران 
یکــی از جرایم مهم اســتارتاپ ها اســت، متاســفانه 
اســتارتاپ ها اطالعات کارمندان و مشــتریان خود را 
بدون رمز نگاری و ایجاد ســرورهای مجــزا نگهداری 

 می کنند که این امر دسترسی هکرها به اطالعات آنها را
 تسهیل می کند.

وی عدم احراز هویت را از دیگر جرایم اســتارتاپ ها نام 
برد و یادآورشــد: ما مشــاهده کردیم که از آنجایی که 
استارتاپ ها با گروه دوستان آغاز به فعالیت می کنند در 
زمینه احراز هویت آنها و مدیریت دسترســی به داده ها 
اقدامی صورت نمی گیــرد ولی پس از وقــوع جرمی، 
مشخص شــد که یکی از آنها در دو استارتاپ مشغول 
به فعالیت است.رئیس پلیس فتا یادآور شد: فتا حامی 
استارتاپ ها به عنوان موتور پیشــرفت و توسعه کشور 
است، ما خود را مکلف می دانیم که در کنار استارتاپ ها 
باشیم و در هر لحظه از آنها حمایت خواهیم کرد از این رو 
عالوه بر مرکز فوریت پلیس فتا، در پلیس ۱۱۰ استان ها 
و شهرستان ها نمایندگان ما حضور دارند و به طور شبانه 

روزی به سواالت فعاالن استارتاپی پاسخگو هستند.

مدیر رســته فناوری اطالعات طرح ملــی تکاپو گفت: 
خدمات در دوران کرونایی باید به ســمت الکترونیک 
برود و براساس همین امر باید بستر ها و زیرساخت های 

کار آنالین در کشور ایجاد و تقویت شود.
بستر ها و زیرساخت های کار آنالین در کشور باید ایجاد 
و تقویت شــودخبرگزاری میزان - ایسنا نوشت: محمد 
عبده ابطحی مدیر رســته فناوری اطالعات طرح ملی 
تکاپو درباره لزوم حرکت به ســمت دولت الکترونیک و 
الکترونیکی کردن خدمات در دوران کرونا، گفت: چالش 
کرونا باعث شد که برخی موضوعات مثل خدمات دولت 
الکترونیک یا جمع آوری داده ها سرعت پیدا کند. یکی از 
مشکالت ما این بود که همیشه چالش داده ای داشتیم و 
داده های موجود چندان قابل اتکا نبود، چون دغدغه ارائه 

سرویس بر اساس داده وجود نداشت.
وی افــزود: در جریــان پرداخــت تســهیالت کرونا، 
وزارتخانه ها و ســازمان های مختلف باید به وزارت کار 

اطالعات می دادند و در این فرایند مشخص می شد که 
کدملی خیلی از افراد به اشتباه وارد سیستم شده است، 
ولی چون قرار نبود خدمتی بــه افراد بدهیم هیچ وقت 
دنبال اصالح آن نبودیم. مدیر رســته فناوری اطالعات 
طرح ملی تکاپوی وزارت کار، فراهم کردن زیرساخت ها 
و زیربنا های الزم در جریان الکترونیکی شدن خدمات 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: کرونا باعث شد تا بدانیم 
که در بحث زیرساخت ها نیاز به تقویت شدید داریم. در 
سال تحصیلی جدید احتماال آموزش را نتوانیم به صورت 
کامل حضوری ارائه بدهیم و مدارس ما که جمعیت قابل 
توجهی در حدود ۱۳ میلیون دانش آموز و معلم هستند 

باید در بستر آنالین کار خود را ادامه دهند.
عبده ابطحی تصریح کرد: اگــر این جمعیت بخواهد به 
شکل آنالین از بستر اینترنت و شــبکه ملی اطالعات 
اســتفاده کند، شــبکه به طور کامل متوقف می شود، 
چون ظرفیت پاســخگویی به درخواســت ۱۳ میلیون 

کاربر که بخواهند چند ساعت خدمات آموزشی دریافت 
کنند یا ارائه بدهند را ندارد لذا دولت و بخش خصوصی 
باید به میدان بیایند و مکانیســم هایی تعریف شود که 

سرویس های مختلف در این بستر توسعه پیدا کنند.
وی گفت: در بحث آموزش دیدیم که با وجود نرم افزار 
شاد، اگر پهنای باند قوی نداشته باشیم در دورترین نقطه 
کشــور نمی توانیم به این سیستم متصل شویم لذا باید 
کمک کنیم شرکت های فناوری اطالعاتی که می توانند 
بر پایه این بستر سرویس به کسب و کار های دیگر بدهند 
توسعه یابند و از آن طرف استفاده از فناوری های جدید 
که انقالب چهارمی هستند را گسترش بدهیم که این کار 
نیاز به الگوسازی در سطح ملی دارد.به گفته مدیر رسته 
فناوری اطالعات طرح ملی تکاپوی وزارت کار، بعضی 
کشور های توسعه یافته نهاد هایی در سطح ملی ایجاد 
کرده اند که نقشه راه توســعه برای رسته های اولویت 
دار کشورشان به شــمار می رود و با انتخاب رسته های 

اشتغالزا و دارای ارزش افزوده فرایند دیجیتالی شدن آن 
را طی کرده اند تا متناسب با عرضه و تقاضا در جامعه ارائه 
خدمت بدهند.عبده ابطحی با بیان اینکه در سیستم های 
جدید، مدل کســب و کار در حال تغییر و عوض شدن 
است، گفت: نظام کارفرمایی و پیمانکاری به شکل سنتی 
به تدریج جای خود را به نظام نوین می دهد و در این مدل 
کسب و کار جدید تجربه کشور های دیگر نشان می دهد 
که جنبه های مختلفی از اشتغال و بیمه های اجتماعی در 
حوزه تامین اجتماعی دیده شده است لذا باید به موازات 
رشد شرکت ها و کسب و کارها، سیاست های حمایتی 
کمک به توســعه بازار و عرضه و تقاضا را در دستور کار 
قرار بدهیم.به گفته وی با زیرساخت ها و استاندارد های 
صد سال گذشــته نمی توان برای کسب و کار های ۱۰ 
سال آینده خدمت رسانی کرد و به تناسب ورود به عصر 
جدید نوع سیاستگذاری ها و قانونگذاری های ما نیاز به 

تحول دارد.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
با بیان اینکه ۶۰ هزار کسب و کار اینترنتی به طور 
رسمی در فضای مجازی فعال هستند تاکید کرد: 
نماد الکترونیکی مهمترین مالک اعتبار کسب و 

کار های اینترنتی است.
علی نیک نفس رئیس اداره پیشــگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا گفت: بیش ۶۰ هزار کسب و کار 
رسمی در فضای مجازی فعال هستند و درخواست 
نماد الکترونیکی را دارند.نیک نفس افزود: ممکن 
است برخی از این مشاغل با انگیزه های مجرمانه 
ایجاد شده باشند، اما پلیس در کنار مردم تامین 

امنیت این فضا را برعهده دارد.
معاون فنــی پلیس فتا بــا تاکید بــر اینکه نماد 
الکترونیکی مهمترین مالک اعتبار کســب و کار 
های اینترنتی است، افزود: در صفحات اول و اصلی 

نماد الکترونیکی باید به صورت واضح در معرض 
دید کاربران قرارگیرد و این نماد قابلیت استعالم 

مستقیم از enamad.ir را دارد.
علی نیک نفس رئیس اداره پیشــگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا گفت: به دلیل پویایی فضای 
مجازی، نماد اعتماد هم ممکن اســت جعل شود 
بنابراین درباره موضوع ارجاع ســایت ها به درگاه 
بانکی باید دقت کرد کــه صفحات پرداخت تحت 

دامنه shaparak.ir باشد.
او گفت: بخش قابل توجهی از کســب و کارهای 
اینترنتی در شبکه های اجتماعی خارجی باز می 
شود و ممکن است به قصد کالهبرداری باشد و کاال 
وجود خارجی نداشته باشد بنابراین با حذف این 
بخش سهم قابل توجهی از کالهبرداری ها از بین 
خواهد رفت پس تاکید می شود مردم برای خرید 

سایت هایی را انتخاب کنند که نماد اعتماد داشته 
باشند. او افزود: طمع افراد با توجه به پیشنهادات 
اغواکننده ســایت ها تحریک می شــود بنابراین 
باید نسبت به خریدهای اینترنتی توجه بیشتری 
داشت.سابقه نماد اعتماد به قبل از سال 9۰ برمی 
گردد تا تشکیل اتحادیه نیز برای هماهنگی و ارائه 
مجوز زمان زیادی را پشت سر گذاشتیم البته بعد از 

کسب مجوز نیز امکان تخلف وجود دارد. 
او گفت: در گذشــته کمتر از نیم درصد گزارشات 
کالهبرداری ها از کسب و کارهای بدون مجوز بوده 
اما االن با دریافت مجوزهای صنفی برای کســب 
و کارها با اطمینان بیشــتری می توان مردم را به 

خریدهای اینترنتی ترغیب کرد.
او گفــت: در الزامات کســب مجــوز منطبق با 
استانداردهای بین المللی مدیریت به دسترسی، 

احراز هویت، حریم خصوصــی کاربران و غیره به 
صورت تشریحی و دقیق تنظیم و در اختیار کسب 

و کارها قرار می گیرد. 
رضا الفت نســب رئیس انجمن صنفی کســب و 
کارهای اینترنتی در ارتبــاط تصویری گفت: ۶۰ 
هزار کسب و کار اینترنتی نماد الکترونیکی دارند 
اما به طور کل ۱۸۰۰ کسب و کار هستند که مجوز 

فعالیت دارند. 
کسب و کارها بدون هدایت به سمت اتحادیه برای 
گرفتن مجوز شــروع به فعالیت کرده اند و فقط 

ممکن است نماد الکترونیک داشته باشند.
الفت نسب گفت: برای گرفتن مجوز تشکیل پرونده 
مالیاتی الزم است که متاسفانه بسیاری از کسب 
و کارها فقط به ســمت گرفتن نماد الکترونیکی 

هستند و به دنبال مجوز نمی روند.

سرمقاله

قرار گرفتن ایران دررتبه سوم حمالت اینترنتی به استارتاپ ها نگران کننده است

لزوم ایجاد و تقویت زیرساخت های کار آنالین

نماد الکترونیکی مالک اعتبار کسب و کار اینترنتی
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