
دبیر شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتی و 
نیمه دولتی درباره برنامــه بانک های دولتی در 
زمینه افزایش هزینه ســرویس پیامکی آن ها، 
اعالم کــرد: تاکنون هیــچ صحبتــی مبنی بر 
افزایش هزینه ســرویس پیامــک در بانک های 
دولتی مطرح نشــده اســت و در ایــن بانک ها 
همچنان حداکثــر ۱۵ هزار تومان بــرای این 
ســرویس از مشــتریان دریافت می شــود که 
البته اکثــر بانک های دولتی  کمتــر از ۱۵ هزار 
 تومان از حساب مشــتریان در این زمینه کسر 

می کنند.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر گزارش هایی 
منتشــر شــد کــه برخــی بانک هــا از جمله 
بانک شــهر اقدام به افزایش هزینه ســرویس 
پیامکی خــود به ۳۰ هــزار تومــان کرده اند و 
 علت آن افزایــش هزینه های مخابــرات اعالم 

شد. 
پس از طرح این موضوع، دبیــر کانون بانک ها و 

موسســات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت که 
هنــوز تصمیمی برای افزایش هزینه ســرویس 
پیامکی بانک ها گرفته نشده اســت اما با توجه 
بــه تشــدید هزینه هــای مخابــرات احتمال 
 اینکه در آینــده نزدیک این نــرخ افزایش یابد، 

وجود دارد. 
طبق گفته جمشیدی، بانک شهر با تصمیم درون 
سازمانی این هزینه را به ۳۰ هزار تومان افزایش 

داده است. 
عالوه برایــن، موضوع افزایش هزینه ســرویس 
پیامکــی در بانک هــای دولتی نیــز از علیرضا 
قیطاســی - دبیر شــورای هماهنگی بانک های 

دولتی و نیمه دولتی - پیگیری شد. 
وی در گفت وگو با ایســنا، بیان کــرد که هزینه 
ســرویس پیامکی بانک های دولتــی همچنان 
همان حداکثر ۱۵ هزار تومان اســت که در دو 
مقطع با اعالم به مشتری از حساب آن برداشت 

می شود. 

قیطاسی افزود: بانک های دولتی براساس تعرفه 
و موافقتی که از ســال گذشــته درباره افزایش 
نرخ ســرویس پیامکی  از ۱۰ به ۱۵ هزار تومان 
صورت گرفته اســت، تاکنون نیز مبتنی بر این 
نرخ عمل می کنند و این تعرفه همچنان به قوت 

خود باقی است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه 
دولتی در ادامه تاکید کرد: هیچ صحبتی مبنی 
بر افزایش هزینه ســرویس پیامک در بانک های 

دولتی مطرح نشده است. 
وی در پایــان ســخنانش مطرح کــرد که اکثر 
بانک های دولتی  کمتــر از ۱۵ هــزار تومان از 
مشتریان برای سرویس پیامک دریافت می کنند 
و در این زمینــه برخی از بانک ها هســتند که 
معادل ۱۱ یــا ۱۲ و برخی دیگر نیــز ۱۵ هزار 
تومان از حساب مشتریان برداشت می کنند که 
میزان برداشت بســته به میزان و نوع تراکنش 

متغیر است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی گفت که تاثیــر مصوبه افزایش نرخ 
ارز مبنــای حقوق ورودی بعد از اجرا مشــخص 
می شــود، اما افزایش حقوق ورودی گوشی های 
باالی ۶۰۰ دالر به طور میانگین دو تا ۲.۵ درصد 

بر قیمت این موبایل ها تاثیر می گذارد.  
بر اســاس الیحه بودجه ۱۴۰۰، ســود بازرگانی 
واردات تجاری موبایل باالی ۶۰۰ دالری از یک 
به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار 
درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از 

۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر بر اساس بند دیگری از این قانون،  
نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی 
به استثنای کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات 
مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از 
جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ 
سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار که 
نرخی نزدیک به بازار است که این موضوع نیز بر 

قیمت همه کاالهای وارداتی تاثیر خواهد داشت.
در این رابطه محمدرضا عالیــان در گفت وگو با 
ایســنا با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی 
در تامین موبایل وجود ندارد و کمبودی در بازار 
نیست، اظهار کرد: در مورد تاثیر مصوبه افزایش 
نرخ ارز مبنای حقوق ورودی هم بعد از اجرای آن 
می توان اظهار نظر کرد. در حال حاضر زمان دقیق 
اجرای آن مشخص نیست و گمرک نیز ایراداتی 

وارد کرده است.  
ما به گفته وی افزایش حقوق ورودی گوشی های 
باالی ۶۰۰ دالر به طور میانگین دو تا ۲.۵ درصد 

بر قیمت این موبایل ها تاثیر می گذارد.  
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان 
اینکه هر فرایندی که موجــب افزایش قیمت و 
در نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم شود که 
زنجیره تامین و توزیع را نیز تحت الشــعاع قرار 
می دهد، مطلوب بازرگان نیســت، تصریح کرد: 
کسبه در همه حوزه ها ترجیح می دهند هر کاالیی 

ارزان باشــد تا مردم بخرند و چرخــه اقتصادی 
بچرخد، امــا وقتی قانونگــذار قانونی را تصویب 
می کند که اهداف اقتصاد کالن سیســتم است  

همه ارکان باید تمکین کنند.  
عالیان همچنیــن دربــاره جدیدترین وضعیت 
موبایل هایی که به دلیل ســوء اســتفاده از رویه 
مسافری لغو رجیستری شــده بودند، گفت: این 
مسئله به همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
منتقل شده و در حوزه فعالیت انجمن نیست. اما 
اگر لغو رجیستری از بخشودگی برخوردار شود 
در این زمینــه اطالع رســانی می کنند. آخرین 
اطالعات حاکی از این اســت کــه هنوز تغییری 

حاصل نشده است.
پیش تر دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت که 
در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ 
مبنی بر تغییر نرخ ارز محاســبه حقوق ورودی، 
لوازم خانگی بی بروبرگرد گران می شود و تبعاتی 

نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه در پی رشــد 
تقاضا برای سوخت در آمریکا با نزدیک شدن به فصل 
تعطیالت تابستانی و شتاب گرفتن روند واکسیناسیون 

عمومی در این کشور، افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت دو سنت 
افزایش یافت و به ۶۲ دالر و ۹۷ ســنت در هر بشکه 
رسید. بهای نفت آمریکا یک سنت افزایش یافت و به 

۵۹ دالر و ۴۹ سنت در هر بشکه رسید.
قیمتها از دوره معامالت پرنوسانی که دوشنبه گذشته 

به پایان رسید، تغییر چندانی نداشته اند.
استفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت اکسی کورپ 
در این باره گفت: آرامش ناخوشایندی بازارهای نفت 
را فراگرفته و نفت برنت در حدود ۶۳ دالر مانده است 

و معامله گران رویکرد انتظار و مشــاهده را در پیش 
گرفته اند. اگرچــه در آمریکا بیش از ۷۰ میلیون نفر 
به طور کامل واکسینه شده اند و موارد جدید ابتال در 
اروپا با اعمال قرنطینه ها، کاهش پیدا کرده است اما 
هند رکورد باالیی موارد ابتال را گزارش کرده و سایر 

بخشهای آسیا شاهد افزایش موارد ابتال هستند.
به گفته تحلیلگران و معامله گران، وضعیت مذکور 
همچنان دورنمای سفرهای جهانی را تیره نگه داشته 
و باعث می شود قیمتها با نزدیک شدن تابستان، در بازه 

محدودی بمانند.
جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا روز یکشنبه 
در مصاحبه ای اظهار کرد: اقتصاد آمریکا مهیای رشد 
قویتر می شود اما هشــدار داد کووید ۱۹ همچنان 

تهدیدی برای اقتصاد مانده است. وی گفت: انتشار 
ویروس یک ریسک اصلی مانده و این مسئله در مناطق 
دیگر از جمله بخشهایی از اروپا بارز شده است در حالی 
که موج دوم بیماری سیستم درمانی هند را تحت فشار 

قرار داده است.
ایران هم همچنان یک عامل تاثیرگذار نامعلوم برای 
بازار مانده اســت. مذاکرات میان ایــران و قدرتهای 
جهانی برای احیای برجام پس از دور نخست که یک 
مقام آمریکایی آن را گام نخست خوبی توصیف کرد، 

قرار است هفته جاری ادامه پیدا کند.
بر اساس گزارش رویترز، گزارش هفته گذشته شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد دکلهای حفاری 

جدید در آمریکا اضافه نشده است.

۲۰ درصد از بازیکنان بازی های رایانه ای در ایران که 
جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند، 
از پلتفرم رایانه برای بازی استفاده می کنند و به طور 
متوسط ۵۶ دقیقه در روز با این پلتفرم بازی می کنند. 
به گزارش ایســنا، اگرچه واژه »بازی رایانه ای« بعضا 
به کل بازی هــای ویدئویی اطالق می شــود؛ اما به 
شکل تخصصی این واژه برای پلتفرم رایانه که شامل 
دستگاه های رایانه شخصی و لپ تاپ هستند به کار 
می رود. معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
یا مرکز تحقیقات بازی های دیجیتــال )دایرک( در 
تازه ترین پژوهش خود مبتنی بر پیمایش ملی مصرف 
بازی های دیجیتال در ایران که ســال ۱۳۹۹ انجام 
شد، شاخص ترین اطالعات استفاده از پلتفرم رایانه 

در میان بازیکنان ایرانی را در قالب گزارشــی تهیه و 
منتشر کرده است.

بر این اســاس نتایج این گزارش که با عنوان »نمای 
نزدیک ۱۳۹۸- پلتفرم رایانه: رسوخ« منتشر شده 
است، نشان می دهد این پلتفرم مسیر پرفرازو نشیبی 
را در این سال ها شاهد بوده است و علی رغم از دست 
دادن بخشی از بدنه بازیکنان جوان و نوجوان خود؛ 
همچنان بخشی از بازیکنان قدیمی را به خود وفادار 
نگه داشته اســت. به عبارتی اگرچه رشد بازی های 
موبایلی در جهان افزایش یافته و کنسول ها روزبه روز 
پیشرفت می کنند؛ اما همچنان رایانه به رشد خود 

ادامه می دهد.
یافته های تازه ترین گزارش دایرک نیز نشان می دهد 

که ۲۰ درصد از بازیکنان ایرانی که جمعیتی بالغ بر ۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند از پلتفرم رایانه برای 
بازی استفاده می کنند و متوسط سنی بازیکنان رایانه 
تقریبا ۲۳ سال است و ســه ژانر ورزشی، تیراندازی و 
اکشن ماجرایی از ژانرهای پرطرفدار میان بازیکنان 
پلتفرم رایانه در ایران اســت. بازیکنان رایانه به طور 
متوسط ۵۶ دقیقه در روز با این پلتفرم بازی می کنند و 

۲۱ درصد آنها هرروز بازی می کنند.
این گزارش همچنین حاکی از آن اســت که تعداد 
بازیکنان رایانه ای مرد با ۸۵ درصد، نسبت به بازیکنان 
رایانه ای زن با ۱۵ درصد سهم خیلی بیشتری را به خود 
اختصاص داده اند. ضمن اینکه ۳۱ درصد از بازیکنان 

رایانه به صورت آنالین بازی می کنند.

صندوق بین المللی پول )IMF( پیش بینی کرد قیمت ســر 
به سر یا قیمت تمام شده نفت که کشورهای خاورمیانه برای 
متوازن کردن بودجه دولتی نیاز دارند، در ســالهای ۲۰۲۱ و 
۲۰۲۲ با انتظارات برای بــاال رفتن قیمتهــای نفت و بهبود 

اقتصادی، پایین تر خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارش دورنمای 
منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که روز یکشنبه منتشر 
شد، پیش بینی کرد قیمت سر به سر یا قیمت تمام شده نفت 
عربستان سعودی از ۷۷.۹۰ دالر در هر بشکه در سال ۲۰۲۰ 
به ۷۶.۲۰ دالر در ســال ۲۰۲۱ و ۶۵.۷۰ دالر در سال ۲۰۲۲ 

کاهش پیدا خواهد کرد.
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، قیمت ســر به سر 
عمان از ۹۵.۸۰ دالر در ســال ۲۰۲۰ به ۷۲.۳۰ دالر در سال 

۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت و قیمت سر به سر امارات متحده 
عربی از ۶۸.۲۰ دالر در ســال ۲۰۲۰ به ۶۴.۶۰ دالر در سال 
۲۰۲۲ کاهش پیدا می کند. در مقابل، قیمت سر به سر کویت 
از ۶۸.۱۰ دالر در ســال ۲۰۲۰ به ۶۹.۳۰ دالر در سال ۲۰۲۱ 
افزایش پیدا می کند اما به ۶۴.۵۰ دالر در سال ۲۰۲۲ کاهش 
خواهد یافت. قیمت سر به ســر عراق از ۶۳.۷۰ دالر در سال 
میالدی گذشته به ۷۱.۳۰ دالر در سال میالدی جاری افزایش 

خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول در این گزارش نوشــت: حســابهای 
مالی در سراسر خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ به طرز چشمگیری 
وخامت پیدا کردند که منعکس کننــده درآمد کمتر به دلیل 
رشــد منفی تقاضای داخلی و افت قیمتهای نفت و همچنین 
سیاستهای حمایتی برای خنثی کردن پیامدهای شیوع پاندمی 

ویروس کرونا بود. فاینانس عمومی صادرکنندگان نفت وخامت 
بیشتری در مقایسه با واردکنندگان نفت داشت که نشان دهنده 

درآمد نفتی پایین تر بود.
کسری مالی منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا از ۳.۸ درصد 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۱ درصد در سال 

۲۰۲۰ افزایش یافت.
اما قیمتهای باالتر نفــت و آغاز واکسیناســیون به خصوص 
در امارات متحــده عربی، از دورنمای بهبودیافته بســیاری از 

اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس پشتیبانی می کند.
صندوق بین المللی پول  در ایــن گزارش اعالم کرد قیمتهای 
نفت از سه ماهه چهارم ســال ۲۰۲۰ بهبود یافته که منعکس 
کننده بهبود تقاضای جهانــی و همچنین توافق اوپک پالس 
برای تمدید محدودیت عرضه و تصمیم عربستان سعودی برای 

کاهش تولید داوطلبانه بیشتر بوده است. منحنی معامالت نفت 
نشان می دهد که قیمتها در ماههای آینده نزدیک سطح فعلی 
خواهند ماند و تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۵۷ دالر در هر بشکه می 
رسند و در سال ۲۰۲۲ که انتظار می رود میزان عرضه افزایش 
پیدا کند، به ۵۳ دالر در هر بشــکه کاهش پیــدا می کنند و 
همچنان پایین تر از میانگین قیمت ۶۴ دالر هر بشکه نفت در 

سال ۲۰۱۹ خواهند ماند.
این وام دهنده جهانی پیــش بینی کرد فعالیت نفتی در کوتاه 
مدت مالیم می ماند که منعکس کننده محدودیت تولید اوپک 
پالس و ادامه تحریمهای آمریکا علیه ایران است. اگرچه پیش 
بینی می شود تولید ناخالص داخلی نفت به میزان ۵.۸ درصد 
در سال ۲۰۲۱ رشد کند اما این رشــد عمدتا نتیجه افزایش 
تولید نفت لیبی به میزان ۲۳۳ درصد پس از بازگشایی میادین 

و بنادر نفتی این کشور در اواخر سال ۲۰۲۰ خواهد بود. پیش 
بینی می شــود روند احیای واردکنندگان نفت در کوتاه مدت 

آهسته باشد و به ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ برسد.
بر اساس گزارش پالتس، صندوق بین المللی پول خاطرنشان 
کرد تغییرات اقلیمی بــر خاورمیانه تاثیر گذاشــته و بعضی 
از کشــورها این منطقه موجهای گرمای شــدیدتر و مشکل 
تامین آب را به شــکل متداولتری تجربــه خواهند کرد. این 
چالشــها احتماال عمیقتر خواهند شــد و ضرورت شناسایی 
اولویتهای سیاســتی برای وفق پذیری و ســرمایه گذاری در 
زیرساخت منعطف در برابر شرایط اقلیمی را ایجاب می کنند. 
صادرکنندگان نفت منطقه همچنین با چالش گذار از وابستگی 
به نفت روبرو هستند زیرا جهان به مرور از سوختهای فسیلی 

فاصله می گیرد.

افزایش حقوق ورودی چقدر موبایل را گران می کند؟هزینه پیامک در بانک های دولتی همان ۱۵ هزار تومان

کاربران ایرانی به طور متوسط ۵۶ دقیقه در روز بازی می کنندواکنش مثبت نفت به دورنمای روشن آمریکا

کاهش قیمت تمام شده برای صادرکنندگان نفت خاورمیانه
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صندوق بین المللی پول اعالم کرد؛

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق:

در آستانه ماه رمضان پودر کاکائو 
و  پودر نارگیل 200 درصد گران شد

کاهش ذخایر ارزی قابل 
دسترسی ایران

پول های بلوکه شده ایران 
در عراق آزاد می شود

قیمت زولبیا و بامیه 
معادل یک ماه یارانه

کره جنوبی 
راه  حل فوری برای 
پول های بلوکه شده
 ارائه دهد
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نخست وزیر کره جنوبی:

سرمقاله

عوامل تاثیرگذار
بر نرخ ارز

در رابطــه با تغییــرات و 
نوســانات نرخ ارز در وهله 
اول باید تکلیف این نکته را 
روشن کرد که قیمت ارز بر 
اســاس مابه التفاوت تورم داخل کشــور به تورم 
کشورهایی تعیین می شــود که با آنها مراودات و 
مبادالت کاال داریم. اگر این منطق را بپذیریم که 
عمدتا در مبانی علم اقتصاد همین منطق وجود 

دارد قیمت...

  هادی حق شناس، کارشناس 
اقتصادی
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کدام خانه ها مشمول 
مالیات بر خانه های 

خالی می شوند؟

قیمت سازی خودرو 
در وبسایت ها

آیا حمایت  ها روند کاهشی شاخص  را  متوقف می کند؟

حمایت 2۴ هزار میلیاردی  از  بورس
صفحه4

صفحه3

عقب نشینی خریداران  ارز 
ریزش  دالر  در  روزهای  آتی؟

رایزنی ها در وین، زمزمه آزادسازی منابع بلوکه شده 
و احیای برجام چه تاثیری  بر  نرخ   دالر دارد؟

با گذشــت چند روز از آغاز ثبت امالک خانوارها و 
شــخصیت های حقیقی و حقوقی در سامانه ملی 
امالک و اسکان می گذرد اما هنوز سئواالت و ابهات 
متعددی در خصوص چگونگــی اجرای این طرح از 
سوی افکار عمومی مطرح می شود. این طرح که با 
هدف شناســایی خانه های خالی در سراسر کشور 
اجرایی می شــود، به عقیده طراحان به ساماندهی 
بازار اجاره کشور منجر خواهد شد. شمار مستاجران 
در شــهرهای بزرگ تحت تاثیــر افزایش عجیب و 
قابل توجه قیمت مسکن در سال های اخیر افزایش 
چشمگیری را یافته و فاصله زمانی تجهیز مالی خانوار 

با ایجاد قدرت خرید مسکن...

اگرچه مراکز فروش خودرو به علت محدودیت های 
کرونایــی بــه مــدت ۱۰ روز تعطیل شــده اند 
اما »قیمت ســازی« در فضای مجــازی مجددا از 
سرگرفته شــده اســت.به گزارش مهر، با توجه به 
شروع موج چهارم شــیوع ویروس کرونا، مقرر شد 
از روز شــنبه ۲۱ فروردین ماه گروه های شغلی ۲، 
۳ و ۴ در مناطق قرمز کشور تعطیل شوند که بازار 
خودرو نیز یکی از همین مشــاغل تعطیل شــده 
 محسوب می شود؛ با این وجود وبسایت های اینترنتی

 طی روزهای گذشته قیمت سازی در فضای مجازی 
را از سر گرفته و با ارائه قیمت های سلیقه ای بر طبل 
حواشی صنعت خودرو می کوبند.به عنوان نمونه، در 
یکی از وبسایت های اینترنتی خودرو، قیمت انواع 

خودرو اینگونه تنظیم و درج...



اقتصاد2
ایران وجهان

کاهش بیش از ۴۰۰۰ واحدی 
شاخص بورس

بازار سرمایه روز گذشته هم روندی کاهشی داشت 
و شــاخص کل بورس بیش از ۴۰۰۰ واحد کاهش 
یافت.به گزارش ایسنا، در معامالت روز گذشته بازار 
سرمایه شــاخص کل بورس با ۴۸۵۷ واحد نزول تا 
رقم یک میلیون و ۲۲۶ هزار واحــد کاهش یافت. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۶۷۳ واحد کاهش 
رقم ۴۳۴ هزار و ۶۹۷ واحد را ثبت کرد.معامله گران 
روز گذشته ۳۱۹ هزار معامله به ارزش ۳۰ هزار و ۹۸۶ 
میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، ملی صنایع مس ایران و پاالیش نفت اصفهان 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی و در مقابل 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، پتروشیمی نوری و 
فوالد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.این در حالی است 
که شاخص کل فرابورس روز گذشته روندی صعودی 
داشــت و با ۲۴ واحد افزایش در رقم ۱۷ هزار و ۷۹۶ 
واحد ایستاد.در این بازار ۷۷ هزار معامله انجام شد که 

۴۰۵ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال ارزش داشت.

تقدیر رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور از مدیرعامل بانک 

مهر ایران
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
از دکتر مرتضي اکبــري مدیرعامل بانک مهر ایران 
براي کمک هاي این بانک به مردم سي ســخت در 
زلزله اخیر، تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، این بانک بیش از ۵۵ میلیارد 
ریال، براي کمک به مردم سي ســخت که از زلزله 
اخیر آسیب دیده اند، در نظر گرفت. این کمک ها در 
قالب پرداخت وام، ساخت و بازسازي مراکز بهداشت 
روســتایي و پرداخت کمک بالعوض، انجام شــده 
اســت.همین موضوع موجب تقدیر رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشــور از مدیرعامل این بانک شده 
است. در متن این تقدیرنامه آمده است:»در خصوص 
اختصاص بخشی از هزینه های تبلیغاتي آن بانک براي 
کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر استان کهگیلویه 
و بویراحمد، بدین وســیله از زحمات جناب عالي و 
همكاران که با اقدامات خداپســندانه در راســتاي 
بهبود معیشت زلزله زدگان شهر سي سخت همكاري 
نمودید و مهم تر اینكه الگوي رفتاري ارزشمندي را 

نهادینه کرده اید، صمیمانه قدرداني مي نمایم.

ساسان شیردل عضو هیات عامل و معاون فناوری 
اطالعات و ارتباطات بانک مسکن اعالم کرد

طراحی بازی »تبســم« برای 
مشتریان بانک مسکن

ساسان شیردل عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در 
امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسكن از طراحی 
بازی »تبسم« برای مشــتریان بانک مسكن خبر داد.

ساسان شیردل عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در 
امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسكن در گفت 
و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسكن – هیبنا اعالم 
کرد: از طریق این بازی طراحی شده مختص مشتریان 
بانک مسكن، امكان دریافت جوایز نقدی برای مشتریان 
بانک همراه بــا بازی و گذران اوقــات فراغت در فضای 
مجازی فراهم شده اســت.وی در تشریح جزییات این 
بازی در قالب نصب اپلیكیشن تبسم بر روی دستگاه های 
تلفن همراه مشتریان بانک مسكن توضیح داد:بازی تبسم 
برنامه ای است که به کاربر آن امكان می دهد تادر ابتدا 
نسبت به معرفی چند بازیكن به برنامه و تخصیص مبلغ به 
عنوان جایزه به هر یک از بازیكنان )بدون اطالع بازیكن( 
تا سقف۲۰۰ هزار تومان اقدام کند. سپس کاربر بازی می 
تواند با ایجادهیجان و پرسش از هریک از بازیكنان نسبت 
به تغییر، افزایش و یاکاهــش آن جایزه در برنامه اقدام 
کرده و در صورت پذیرش بازیكن ،با ورود شماره کارت، 
Cvv2، تاریخ انقضا و رمز دوم کارت خود ودرخواســت 
صدور قبض برداشــت بدون کارت از خودپرداز، مبلغ 

جایزه را به بازیكن تخصیص دهد. 

عزم جدی مجلس در رفع موانع 
تولید و تحقق شــعار سال در 

مناطق آزاد کشور
نماینده مردم جلفا و مرند و رییس فراکسیون مناطق 
آزاد در مجلس شورای اســالمی، از عزم جدی مجلس 
برای کمک به رفع موانع تولید و تحقق شــعار سال در 
مناطق آزاد کشــور خبر داد .به گزارش پایگاه خبری 
فرینا، معصومه پاشایی بهرام، در نشستی با حضور محمد 
باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی ضمن ارائه 
گزارشی از ایرادات وارده بر الیحه حذف معافیت مالیات 
بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بر لزوم پیگیری مطالبات 
فعالین اقتصادی، ســرمایه گــذاران و تولیدکنندگان 
مستقر در این مناطق تاکید کرد.پاشایی بهرام با اشاره به 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یكی از ابزارهای 
جلب و جذب سرمایه گذاران که در نص صریح »قانون 
چگونگی اداره این مناطق« قید شده،  لزوم متعهد بودن 
قانونگذاران به قوانین وضع شــده قبلــی و جلوگیری 
از تضییع حقــوق مردم بومی و فعالیــن این مناطق را 
ضروری دانســت. وي، همچنین موافقت خود را با 
 بررسی دقیق و کارشناســی مجدد این الیحه در 

کمیسیون های مرتبط اعالم نمود.

خبر

بانک ها

حاال ۵ رو از آغاز ثبت امالک 
خانوارها و شــخصیت های 
حقیقی و حقوقی در سامانه 
ملی امالک و اسكان می گذرد 
اما هنوز ســئواالت و ابهات 
متعددی در خصوص چگونگی اجرای این طرح از سوی 
افكار عمومی مطرح می شــود.به گزارش خبرآنالین، 
این طرح که با هدف شناســایی خانه هــای خالی در 
سراسر کشور اجرایی می شــود، به عقیده طراحان به 
ساماندهی بازار اجاره کشــور منجر خواهد شد. شمار 
مستاجران در شهرهای بزرگ تحت تاثیر افزایش عجیب 
و قابل توجه قیمت مسكن در ســال های اخیر افزایش 
چشمگیری را یافته و فاصله زمانی تجهیز مالی خانوار 
با ایجاد قدرت خرید مســكن افزایشــی قابل توجه را 
تجربه کرده است. از این رو در یک سال اخیر طرح های 
متعددی با هدف حمایت از مســتاجران در دستور کار 
قرار گرفته است. پرداخت تســهیالت ودیعه مسک از 
یک سو و اجرای این طرح از سوی دیگر دو طرحی است 
 که مشخصا تاثیرات آنها بر بازار اجاره قابل رصد و اندازه

 گیری خواهد بود.

کوچ ۴۰% مشــاوران امالک به اسنپ و 
تپسی/ ضرر هنگفت کرونا بر مشاوران

بر اســاس مفــاد پیــش بینی شــده در قانــون؛ هر 
واحدمســكونی واقــع در کلیــه شــهرهای بــاالی 
یكصدهزارنفر جمعیت که در مجمــوع بیش از ۱۲۰ 
روز ساکن یا کاربر نداشته باشــد به عنوان خانه خالی 
شناسایی شــده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، 
بدون لحاظ معافیــت تبصره ۱۱ مــاده ۵۳ این قانون 
 ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره 

می شود.
 بر این اساس میزان مالیات متعلقه در سال اول معادل 
شش برابر مالیات متعلقه، در سال دوم  معادل دوازده برابر 
مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد معادل هجده برابر 

مالیات متعلقه واحد بود.

نوسازها در چه وضعیتی هستند؟  
با هدف پیگیری از بروز مشكالت مقرر است واحدهای 
نوســاز پس از دوازده ماه و درطرح های انبوه ســازی 
پس از هجده ماه از زمان صــدور گوهی اتمام عملیات 
ساختمانی )موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 
۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی آن( مشمول 

مالیات موضوع این ماده می شوند.

عدم ثبت امالک چه جرایمی به همراه دارد؟    
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده است مالكان واحدهای 
مسكونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند 
اطالعات امالک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره 
برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ ۱۹ فروردین 
۱۴۰۰ نسبت به ثبت امالک خود اقدام کنند.    پس از 
پایان مهلت خوداظهاری، دستگاه های اجرایی مكلفند 
خدمات خود ازقبیل افتتاح حساب بانكی و صدور دسته 
چک، خدمات ناشــی از اعمال سیاست های حمایتی، 
یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پالک خودرو، فروش 
انشــعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و 
مدارک ماننــد گواهینامه، گذرنامه، مــدارک خودرو، 
اخطاریه، ابالغیــه، ثبت نام مــدارس در منطقه محل 
اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن 
را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی 
یكتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه 

امالک و اسكان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف 
مدت شش ماه پس از الزم االجرا شدن این تبصره، کلیه 
ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضالب، 
بــرق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفی را براســاس 
اطالعات مندرج در سامانه امالک و اسكان کشور، مطابق 
باکدپستی یا نشانی یكتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر 
نمایند.بر اساس این گزارش ضرورت دارد مالكان با شماره 
همراهی که مالكان آن برای کد ملی انها ثبت شده است، 
وارد سامانه شوند. بر این اساس مقرر است افراد نسبت به 
ثبت املک خود و افراد تحت تكفل خانوارشان در سامانه 
اقدام نمایند.  در این میــان خانوارهایی که در واحدی 
مسكونی با دو سند مجزا سكونت دارند و نسبت به تجمیع 
آن اقدام کرده اند نیز باید هر دو خانه را به صورت مجزا 
ثبت کنند و اگر یک از واحدها بــه عنوان اقامتگاه دوم 
تلقی نشود، مشمول مالیات خواهد شد.ثبت امالک از 
سوی مالكان و مستاجران توامان باید صورت گیرد. در 
این راستا ملک موظف اســت در قسمت افزودن ملک 
بعد از ورود اطالعات ملک، در قسمت اطالعات سكونت، 
گزینه "شخص دیگری ساکن است. " را انتخاب کرده و 
اطالعات مستاجر خود را در آن وارد نمایید.در این راستا 
اگر ملكی در طول سال، ۱۲۰ روز خالی بماند، اما مالک 
آن را فروخته باشد، به طوریرکه بخشی از ۱۲۰ روز زمان 
خالی ماندن، در اختیار مالک اول و مابقی در اختیار مالک 
دوم باشد، نیز تنها در صورت مشمول مالیات می شود 

که ۱۲۰ روز از زمان خالی بــودن در اختیار یک مالک 
باشد، مشمول مالیات می گردد.نكته مهم اینجاست که 
فرسودگی و عدم امكان سكونت مالک عدم شمولیت 
در مالیات نیســت و به هر حال ملک مشمول مالیات 
خانه خالی می گردد. الزم به توضیح اســت واحدهای 
مســكونی در شــهرهای زیر یكصد هزار نفر جمعیت 
مشــمول مالیات خانه خالی نمی گردند اما چنان چه 
 اطالعات آنها در سامانه اظهار نشوند، مشمول جریمه

 خواهند شد.

کدام خانه ها مشــمول مالیات بر خانه های 
خالی می شوند؟

 به این ترتیب بر اســاس مفاد پیش بینی شده در 
قانون واحدهای مســكونی که این چهار شرط را 
داشته باشند مشــمول مالیات بر خانه های خالی 

خواهند شد. 
۱- عــدم ثبت اطالعات توســط مالک مســتاجر 
واحدهای مسكونی در شهرهای باالی یكصد هزار 

نفر جمعیت در سامانه ملی امالک و اسكان کشور.
۲- اجاره واحد مسكونی به فردی که اقامتگاه اصلی 

دیگری در سامانه برای او تعریف شده است.
۳- هر واحد مســكونی در مجمــوع بیش از ۱۲۰ 
روز ساکن یا کاربر نداشــته باشد، در صورت تغییر 
مالكیت به صورت رســمی مهلــت ۱۲۰ روز برای 

مالک جدید جاری است.
۴- در صورتی کــه مالک واحد مســكونی خود را 
برای فروش یا اجاره حســب مورد به ارزش اجاری 
یا میانگیــن قیمت های روز منطقــه موضوع مواد 
۵۴ و ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق سامانه 
معامــالت امالک عرضــه کند، مشــمول مالیات 
نمی شود، لیكن اگر مالک بیش از دوبار از اجاره و یا 
فروش ملک خود به قیمت های مذکور خودداری 

کند، آن واحد مشمول مالیات خانه خالی می شود.
amlak. سامانه ملی امالک و اسكان کشور با آدرس

mrud.ir جهت دریافــت خوداظهاری اطالعات 
مالكیت و سكونت توســط وزارت راه و شهرسازی 

طراحی شده و دارای اعتبار است.

اعالم جریمه عدم ثبت امالک در سامانه ملی امالک

واحدهای خالی در چه صورت مشمول مالیات هستند؟

قالیباف:
کره جنوبی راه  حل   فوری برای 

پول های بلوکه شده ارائه دهد
رییس مجلس شورای اســالمی از نخست وزیر کره 
جنوبی خواست راه  حل  فوری و عملی برای حل مشكل 
منابع ارزی ایران ارائه و پول  هــای بلوکه جمهوری 
اسالمی آزاد شود. »محمدباقر قالیباف«   روز دوشنبه 
در دیدار با »چانگ ســیه کیون« نخست وزیر کره 
جنوبی با اشاره به اینكه مجموعه تحوالت و شرایط 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی نشان می دهد 
قرن ۲۱، قرن آسیاســت گفت: چند سال پیش در 
نشستی در استرالیا  که شهرداران کشورهای آسیایی 
در آن حاضر بودند اشاره کردم که چشم انداز این قرن 
متعلق به آسیاست و پس از گذشت حدود ۱۳سال از 
آن زمان، اکنون این موضوع به روشنی مشخص شده 
است. رییس مجلس شورای اسالمی افزود: معتقدیم 
قاره پهناور، کهن و تاریخی آسیا از توانمندی  فراوانی 
برخوردار است. لذا گسترش همگرایی میان کشورهای 
آسیایی راهبرد مهمی در سیاست خارجی جمهوری 

اسالمی ایران است.
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینكه  کشورهای 
آسیایی باید همكاری های همه جانبه از جمله صنعتی، 
فناوری و فرهنگی را اولویت قرار داده و  پیشتازان صلح 
و پیشرفت دنیا باشند،  افزود: از سفر نخست وزیر کره 
جنوبی به تهران خرســندیم. اما متأسفانه فعاًل کره 
جنوبی جایگاهی در مناسبات اقتصاد خارجی ایران 
ندارد و روابط اقتصادی و سیاسی که در باالترین سطوح 
قرار داشت تنزل کرده است. وی اضافه کرد: اگر  سفیر 
کره جنوبی در بازار تهران از مردم سوال کند که رفتار 
کره جنوبی از سال ۲۰۱۸ تاکنون چطور بوده، متوجه 
می شود که این رفتار اصال قابل قبول نیست و ذهنیت 
مردم نسبت به شما منفی است. قالیباف با بیان اینكه 
همه ملت  های دنیا از جمله ملت متمدن و با فرهنگ 
ایران، دوستان خود را در روزهای سخت می شناسند و 
با انتقاد جدی از اقدام بانک  های کره در مسدود کردن 
دسترسی ایران به منابع ارزی خود، افزود: انتظار ما از 
نخست وزیر کره جنوبی این است که راه  حل های فوری 
و عملی برای حل مشكل منابع ارزی ایران ارائه و پول -

های بلوکه جمهوری اسالمی آزاد شود.

نخست وزیر کره جنوبی:
بایــد دارایی های ایــران را به 

سرعت بازگردانیم
نخســت وزیر کره جنوبی به خبرنگاران همراه خود 
در ســفر به تهران گفته که باید بــرای دارایی های 
مسدودشده ایران در سئول چاره ای اندیشید و هرچه 
سریع تر این دارایی به ایران بازگردانده شود. نخست 
وزیر کره جنوبی که برای پــاره ای مذاکرات با ایران، 
وارد تهران شده گفته است که باید دارایی های مسدود 
شده ایران در این کشور به سرعت آزاد شود. به نوشته 
روزنامه »کره هرالد« »چونگ سای کیون« نخست 
وزیر کره جنوبی روز دوشنبه گفت باید به سرعت هفت 
میلیارد دالر پول مسدود شده ایران بازگردانده شده تا 
بن بست بین دو طرف حل شود. چونگ به خبرنگاران 
همراه با خود گفت: »من قبالً گفته ام که این پول، پول 
ایران است و باید به صاحب آن برگردانده شود. بهتر 
است راهی پیدا شود و سریع این مبلغ را برگردانیم.« 
وی افزود: »انجام این کار به نفع کره جنوبی است و باید 
برای غلبه بر محدودیت های مختلف تالش شــود.« 
نخست وزیر کره جنوبی یادآوری کرد که مقام های 
ایرانی در جلســات خود ناامیدی خود را از بن بست 
موجود ابراز داشته و خواســتار راه حل سریع شدند. 
چونگ، اولین نخست وزیر کره جنوبی است که پس از 
۴۴ سال از ایران بازدید کرده است. وی همچنین گفت 
که آزادی تردد دریایی در منطقه باید تضمین شود. 
نخست وزیر کره جنوبی خاطرنشان کرد: »تازه ترین 
سفر به تهران بیانگر تعهد کره جنوبی برای ایجاد روابط 

آینده نگرانه بین کشورهاست.«

زنگنه:
 موانع را از سرراه استارتاپ ها 

برمی داریم
وزیر نفت ضمن تاکید بر ضرورت همكاری با جهان برای 
تقویت توان ملی گفت: با توجه به ظرفیت فناور مطمئنم 
ایران می تواند حرف هــای بااهمیتی بیش از خود نفت و 
منابع طبیعی برای گفتن در منطقه داشته باشد. به گزارش 
ایسنا، بیژن زنگنه با اشاره به اینكه وزارت نفت سال هاست 
به موضوع شــرکت های دانش بنیان )پیش از آنكه با نام 
دانش بنیان شناخته شــود( توجه داشته است، یادآوری 
کرد: شــرکت پتروپارس، مپنا و فرآب دانش بنیان هایی 
هستند که آثاری شگرف و تعیین کننده در توسعه صنایع 
برق و نفت برجای گذاشــتند و امروز خیلی ها به حق به 
این شرکت ها افتخار می کنند. وزیر نفت با اشاره به شعار 
امسال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« اظهار کرد: 
نشست های متعددی برای تحقق این شعار برگزار شد  که 
بر اساس آن تصمیم گرفتیم از شرکت های دانش بنیان و 

استارتاپ ها حمایت کنیم و موانع را از سر راه آنها برداریم.

اخبار
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اگرچه مراکز فروش خــودرو به علت محدودیت های 
کرونایــی بــه مــدت ۱۰ روز تعطیل شــده اند اما 
»قیمت سازی« در فضای مجازی مجددا از سرگرفته 
شــده اســت.به گزارش مهر، با توجه به شروع موج 
چهارم شــیوع ویروس کرونا، مقرر شــد از روز شنبه 
۲۱ فروردین مــاه گروه هــای شــغلی ۲، ۳ و ۴ در 
مناطق قرمز کشــور تعطیل شــوند که بازار خودرو 
نیز یكی از همین مشــاغل تعطیل شــده محسوب 
 می شــود؛ با ایــن وجــود وبســایت های اینترنتی
 طی روزهای گذشته قیمت سازی در فضای مجازی را از 
سر گرفته و با ارائه قیمت های سلیقه ای بر طبل حواشی 

صنعت خودرو می کوبند.به عنــوان نمونه، در یكی از 
وبســایت های اینترنتی خودرو، قیمت انواع خودرو 

اینگونه تنظیم و درج شده است:
در این رابطه، نعمت اهلل کاشــانی نسب نایب رئیس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهــران در گفت 
و گو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: میزان فروش در 
بازار خودرو طی هفته گذشته بســیار ناچیز بود و در 

حالی که خریــداران و مصرف کننــدگان کم کم در 
حال ورود به بازار بودند، ســتاد ملی مقابله با  کرونا به 
دلیل قرمز شــدن تعداد زیادی از شــهرها، بازارهای 
کشــور را به مدت ۱۰ روز تعطیل کــرد.وی افزود: بر 
اساس این مصوبه، از روز شنبه مراکز فروش خودرو و 
 به طور کلی بازار خودرو در سراسر کشور تعطیل شد.
کاشــانی نســب در مــورد قیمت هایــی کــه این 

چند روز در فضــای مجازی برای انواع خــودرو ارائه 
می شود، گفت: بازار تعطیل اســت و هیچ قیمتی رد 
و بدل نمی شــود از این رو قیمت های درج شــده در 
 وبسایت های اینترنتی، سلیقه ای بوده و واقعی نیستند
.نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران 
افزود: به عنوان مثال شــاهد هســتیم که در فضای 
مجازی نرخ هــای خــودرو روزی دو مرتبــه تغییر 
می کند، در حالی کــه بازار تعطیل اســت و خرید و 
فروشــی وجود ندارد که بخواهد مبنــای جدیدی 
 برای قیمت گذاری به دســت بیاید و از وبســایت ها

 سر دربیاورد.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایــران و عراق می گوید با 
وجود شرط دشــواری که دولت عراق بر سر راه 
شــرکت ها گذاشــته اما پول های ایران در عراق 
امكان جابجایی پیدا کرده اند.سید حمید حسینی 
در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: در سال های 
گذشــته یكی از بهانه هایی که دولــت عراق در 
تسویه نكردن پول  حاصل از صادرات ایران داشت، 
تحریم های آمریكا بود اما در هفته های گذشــته، 
گشــایش هایی در این زمینــه رخ داده و حتی 
صحبت از دادن یک مهلــت ۱۲۰ روزه به عراق 
مطرح شده است.وی با بیان اینكه مذاکرات برای 
آزادســازی پول های ایران در عــراق در جریان 
ســفر وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به بغداد 
نیز دنبال می شــود، بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق 

در جریان سفر آقای شــریعتمداری به این کشور 
نیز صحبت از ممكن شــدن آزادسازی پول های 
ایران را مطرح کرده و از آمادگی دولت این کشور 
برای همكاری در ایــن زمینه خبر داده اســت. 
هرچند بغداد شرط های دشواری را در این مسیر 
 گذاشته اما به نظر می رســد بهانه تحریم ها دیگر

 وجود ندارد.
دبیرکل اتــاق بازرگانی ایــران و عــراق درباره 
شرط های دولت این کشور برای انتقال ارز ایران 
نیز گفت: شــرط ها کار را در عرصــه عمل برای 

شرکت های عراقی دشوار می کند. مثال اینكه نیاز 
به دریافت مجوز از تمــام وزارت خانه های ذیربط 
وجود دارد یا اینكــه گفته اند باید کاالی ایرانی به 
عراق منتقل شود و پس از تایید تخلیه، پول جابجا 
شود یا در رابطه با باز کردن ال سی یا نحوه پرداخت 
ارز نیز اما و اگرها وجود دارد اما در مجموع هرچند 
به دشواری اما امكان انتقال پول فراهم شده است.

حسینی درباره ابعاد سفر وزیر کار ایران به عراق 
نیز توضیح داد: یكی از اصلی ترین ابعاد این سفر، 
بحث حضور نیروهــای متخصص ایرانی در عراق 

است. عراق در ســال های گذشته تعداد زیادی از 
نیروهای خود را از دست داده و در کنار آن برخی 
نیروهای ایرانی به شكل انفرادی کار خود را در این 

کشور دنبال می کردند.
وی افزود: با نهایی شــدن توافقات در این زمینه، 
شرکت های کاریابی ایرانی و عراقی می توانند بستر 
همكاری های رسمی در زمینه نیروهای انسانی را 
بررسی کنند تا عایدی دو کشــور از این تبادالت 
افزایش یافته و همكاری های دو جانبه در سطح 

نیروی انسانی نیز رشد کند.
به گزارش ایسنا، بناســت در جریان سفر محمد 
شریعتمداری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
– ایران به بغداد، دو طرف یک سند همكاری پنج 

ساله به امضا برسانند.

صندوق بین المللی پول با بررســی وضعیت ۱۳ 
شاخص کالن اقتصاد ایران در سالی که گذشت از 
رشد ۵۴ میلیارد دالری حجم اقتصاد ایران در این 
سال، تخلیه اثر تحریم ها بر بخش نفتی و تجارت 
۱۴۰ میلیارد دالری ایران با کشورهای جهان در 

این سال خبر داد.
 صندوق بین المللی پول در گزارشــی موســوم 
به »چشــم انداز اقتصاد منطقــه ای: خاورمیانه و 
آسیای مرکزی« به بررســی وضعیت اقتصادی 
۳۱ کشــور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۰ 

پرداخته است.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی، اقتصاد 
ایران پس از تجربه رشــد منفی ۶.۸درصدی در 
ســال ۲۰۱۹ با وجود تحریم های آمریكا رشــد 
 مثبــت ۱.۵درصدی را در ســال ۲۰۲۰ شــاهد 

بوده است.
با وجود تحریم های آمریكا، ارزش تولید ناخالص 
داخلی ایران از رقم برآوردی ۵۸۱ میلیارد دالری 
در ســال ۲۰۱۹ با افزایش ۵۴ میلیارد دالری به 

۶۳۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
بخش غیرنفتــی ایران در ســال ۲۰۲۰ رشــد 
مثبــت ۱.۳درصــدی را داشــته اســت. ایــن 

 بخش در ســال ۲۰۱۹ نیــز ۰.۹ درصد رشــد
 کرده بود.

بخش نفتی ایران پس از رشــد منفی قابل توجه 
۳۸.۹درصدی در سال ۲۰۱۹ با رشد مثبت ۳.۱ 
درصد در ســال ۲۰۲۰ مواجه شده است که این 
امر نشــان می دهد اثر تحریم هــای نفتی آمریكا 
علیه ایران در ســال ۲۰۱۹ به طــور کامل تخلیه 

شده است.
این نهــاد بین المللی تولید نفت ایران در ســال 
۲۰۱۹ را ۲.۱۹ میلیون بشكه در روز اعالم کرده و 
از افزایش این رقم به ۲.۲۳ میلیون بشكه در روز 
در سال ۲۰۲۰ خبر داده است. صادرات نفت ایران 
که در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۴۹۰ هزار بشكه در روز 
بوده است در ســال ۲۰۲۰ به ۶۴۰ هزار بشكه در 

روز افزایش یافته است.
تولیــد گاز ایران در ســال ۲۰۲۰ نیــز افزایش 
یافته و به معــادل ۳.۹۸ میلیون بشــكه در روز 
نفت رســیده اســت. این رقم برای سال ۲۰۱۹ 
 معــادل ۳.۹۷ میلیــون بشــكه در روز نفــت
 اعالم شده بود.اما صادرات گاز ایران در سال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در رقم معادل ۲۴۰ هزار بشكه در 

روز نفت ثابت باقی مانده است.

نرخ تورم ایران به ۳۶.۵درصد رسید
بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ 
تورم ۳۶.۵درصدی داشــته که این رقم نســبت 
به تــورم ۳۴.۶درصــدی ســال ۲۰۱۹ افزایش 

محسوسی داشته است.

تجارت ۱۴۰میلیــارددالری ایران در 
سالی که گذشت

صندوق بین المللی پول در ادامــه گزارش خود 
صادرات ایران در ســال ۲۰۲۰ را ۶۷.۸ میلیارد 
دالر و واردات در ایــن ســال را ۷۲.۶ میلیــارد 
دالر برآورد کرده اســت. صادرات ایران در سال 
۲۰۱۹ بالــغ بــر ۷۰.۳ میلیــارد دالر و واردات 
 ایــران در این ســال ۶۷.۲ میلیــارد دالر اعالم

 شده بود.
ذخایر ارزی ۱۲۱میلیارددالری ایران کجا رفت؟

این نهــاد بین المللی که کل ذخایــر ارز و طالی 
ایــران را در پایان ســال ۲۰۱۸ بالــغ بر ۱۲۱.۶ 
میلیارد دالر اعالم کرده بود معتقد اســت ذخایر 
ارزی ایران در پایان ســال ۲۰۱۹ افت قابل توجه 
داشــته و به ۱۲.۴ میلیارد دالر رسیده و این رقم 
 در پایان ســال ۲۰۲۰ نیز بالغ بر ۴ میلیارد دالر 

شده است.پیش بینی شده است روند نزولی ذخایر 
ارزی ایران در سال ۲۰۲۱ متوقف شود و در پایان 
این ســال حجم ذخایر ارز و طالی ایران به ۱۲.۲ 
میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۲ به ۲۱ میلیارد دالر 

برسد.

رشد ۳۴.۵درصدی نقدینگی در ایران
صندوق بین المللی پــول نرخ رشــد نقدینگی 
 ایران در سال ۲۰۲۰ را ۳۴.۵ درصد برآورد کرده 
است. رشد نقدینگی ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ۳۰.۹ 

درصد بوده است.

 تراز حســاب های جاری ایران منفی 
۴.۵میلیارد دالر شد

این نهاد بین المللی تراز حساب های جاری ایران 
در ســال ۲۰۲۰ را منفی ۴.۵ میلیارد دالر برآورد 

کرده است.
 این نخســتین بار طی ســال های اخیر است که 
تراز حســاب های جاری ایران منفی می شــود. 
در ســال پیش از آن تــراز حســاب های جاری 
 ایران مثبــت ۳.۸ میلیــارد دالر گزارش شــده

 بود.

رئیس اتحادیه: خریداران مراقب باشند

قیمتسازیخودرودروبسایتها

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق خبر داد

پولهایبلوکهشدهایراندرعراقآزادمیشود

صندوق بین المللی پول اعالم کرد؛

کاهشذخایرارزیقابلدسترسیایران؛ رشداقتصادنفتیکشورمثبتشد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نرخ سکه به ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )دوشنبه، ۲۳ فروردین ماه( با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید.

روز گذشته ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله 
شد.همچنین امروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، 

در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید.
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عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

در رابطه با تغییرات و نوسانات نرخ ارز در وهله اول باید تکلیف این نکته را روشن کرد که قیمت ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخل کشور به تورم کشورهایی تعیین می شود که با آنها مراودات و مبادالت کاال داریم. اگر این منطق را بپذیریم 
که عمدتا در مبانی علم اقتصاد همین منطق وجود دارد قیمت فعلی قیمت واقعی نرخ ارز نیست و قیمت واقعی نرخ ارز کمتر از ۲۰ هزار تومان است. اما چرا قیمت ارز در این تقریبا یک سال گذشته با نوسان روبرو بوده و به باالی ۳۰ هزار تومان 
رسیده است دالیل بسیاری دارد. متغیرهای غیراقتصادی و اصلی ترین متغیر تعیین کننده خروج آمریکا از برجام و اخالل در مبادله پولی و کاهش صادرات نفت و در مجموع اخالل در تراز تجاری کشور بوده که قیمت ارز را هم تحت تاثیر 
قرار داده است.  مشخص است هر یک از این عوامل وقتی کمرنگ شوند یعنی آن حبابی که در نرخ ارز وجود دارد تخلیه خواهد شد. از زمانی که ترامپ کاخ سفید را ترک کرد و بایدن به قدرت رسید انتظار بر این بود که بازگشت آمریکا به برجام 
در زمان کوتاهتری انجام شود. اگر به نقل و انتقال رئیس جمهور جدید و قدیم به دقت نگاه بیاندازیم متوجه خواهیم شد که بعد از رفتن ترامپ شاهد افزایش نرخ ارز نبودیم و سیر کاهشی قیمت را داشتیم. بعد از بیرون رفتن ترامپ از برجام 
در ۱۷ اردیبهشت سال ۹۷ شرایط جهش نرخ ارز فراهم شد و ما از سال ۹۷ تا االن شاهد جهش های پیاپی نرخ ارز بودیم، در حالی که در همه دولت ها اگر به شکل یک منطق به آن نگاه کنیم معموال شروع و پایان دولت ها حداکثر سه برابر بر 

نرخ جهش ارز تاثیر روانی دارد. ولی در این دولت این تاثیر بیشتر شد که اصلی ترین دلیل آن هم نوع تحریم ها و اقداماتی بود که دونالد ترامپ در پیش گرفت.
به نظر می رسد مذاکرات چهارشنبه آینده و هر گونه مذاکراتی که منجر به این شود که برجام احیا شود موجب خواهد شد تا نقل و انتقاالت ارزی و صادرات و واردات کشور به روال عادی بازگردد و سیر کاهشی نرخ ارز ادامه پیدا کند. هر خبری 

در رابطه کاهش تنش بین ایران و غرب و احتمال احیای برجام می تواند اثر مثبت بر روی کاهش نرخ ارز و تعدیل نرخ ارز داشته باشد.
بنابراین اگر خوشبینانه فرض کنیم که بایدن به برجام برگردد، بیانگر این مطلب است که اوال فروش نفت ما به روال عادی باز می گردد در ثانی نقل و انتقال ارزی بهبود می یابد.  اگر این دو امکان فراهم شود در عرضه ارز که در دو سال گذشته 

اخالل ایجاد شده بود، این اخالل برداشته می شود و وقتی عامل اخالل برداشته شود و عرضه ارز به روال عادی برگردد، طبیعی است که قیمت ارز باز هم از وضعیت فعلی امروز بیشتر کاهش پیدا کند.

رئیــس اتحادیه قنــادان و 
شــیرینی پزان تهران اعالم 
کرد که هر کیلو زولبیا و بامیه 
به قیمــت ۴۸ هــزار تومان 
فروخته می شود. قیمت زولبیا 
و بامیه ویژه ماه رمضان در واحدهای صنفی درجه یک 
برابر با کیلویی ۴۸ هزار تومان و قیمت این محصول در 
واحدهای درجه ۲ کیلویی ۳۸ هزار تومان تعیین شده 
است. حســین محمدی رئیس اتحادیه کبابی، حلیم و 
پزندگان غذای سنتی تهران نیز گفت: قیمت هر کیلوگرم 
حلیم با مخلفات شامل دارچین، کنجد، نارگیل و روغن 
حیوانی ۴5 هزار تومان تعیین شده است. به گفته وی 
قیمت هر کیلوگرم شله قلم کار ساده نیز ۴۱ هزار تومان 
و قیمت هر کیلوگرم از این محصول با مخلفات ۴5 هزار 
تومان تعیین شده اســت.  وی بیان داشت: قیمت هر 
کیلوگرم آش رشته ساده نیز ۴۰ هزار تومان و هر کیلوگرم 
آش رشته به همراه مخلفات ۴5 هزار تومان تعیین شده 

اســت. در همین زمینه علی بهره مند، رئیس اتحادیه 
قنادان تهران در رابطه با وضعیت صنف شیرینی در استانه 
ماه رمضان در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: قنادی 
ها و شیرینی فروشی ها با مشکل کمبود و افزایش شدید 
قیمت مواد اولیه مواجهند و این مسائل باعث تعطیلی 

برخی از واحدهای صنوفی شده است.
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه 
قنادی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت ارز قیمت 
برخی اقالم مورد نیاز شیرینی پزی از جمله  پودر کاکائو و 
پودر نارگیل ۲۰۰ درصد گران شده است. بهره مند با بیان 
اینکه فعاالن صنفی قنادی و شیرینی پزی با مشکالت 
زیادی روبرو هستند، گفت: از طرفی کمبود مواد اولیه آنها 
را وادار به تعطیلی می کند و از طرفی به دلیل مشکالت 
اقتصادی مردم تمایلی برای خرید این کاالی مصرفی 
غیرضروری ندارند لذا با این شرایط سطح درآمد فعال 
این صنف به شدت کاهش یافته و حتی مجبور به تعدیل 
نیرو شده اند. به گفته وی، بانک ها باز اما اصناف بسته اند. 
صاحب چک های برگشتی چه کار کنند. بالغ بر بیست تا 
سی درصد واحدهای قنادی اجاره ای هستند. یک کاسب 
در کنار خرج خانواده چطور باید اجاره  بدهد؟ دولت باید 

بخشی از اجاره ها را پرداخت کند. علی بهره مند افزود: 
دولت به اجبار دو هفته اصناف را تعطیل کرده. آیا دولت 
برای زندگی ۷۰۰ هزار نفری که در ۳5 هزار واحد قنادی 
مشغول کار بودند تمهیداتی اندیشیده؟ ما چطور باید 
جواب سازمان های پول ســتان مثل تأمین  اجتماعی، 

مالیات و دارایی، شهرداری و آب و برق را بدهیم؟
خوشبختانه کمبودی در زمینه تهیه روغن وجود ندارد 
اما شاهد فاصله قیمتی بین نرخ دولتی و بازار آزاد هستیم 
به طوری که قیمت دولتی هر حلب روغن ۱6 کیلویی 
حدود ۱۸۰ هزار تومان است و همین محصول در بازار 

آزاد حدود ۴۰۰ هزار تومان فروخته می شود.
بهره مند گفت: سهمیه ای که دولت برای در نظر گرفته، 
کفاف میزان تولیدات اعضای صنف را نمی دهد بنابراین 
مجبوریم روغــن را از بازار آزاد تهیه کنیــم. وی افزود: 
اعضای صنف می توانند شکر را از درب کارخانه به قیمت 
۱۱هزار و 5۰۰ تومان تهیــه کنند که با توجه به هزینه 
حمل و نقل بیش از ۱۲ هزار تومان باید برای هر کیلو شکر 
در نظر گرفت و گفتنی است شکر در بازار آزاد هزار تومان 
بیش از این میزان به فروش می رســد. رئیس اتحادیه 
قنادی، شــیرینی و کافه قنادی تهران درباره وضعیت 

کاری صنف قنادان با توجه به تعطیالت اجباری کرونایی 
توضیح داد: خوشبختانه روز گذشته و بر اساس آخرین 
نامه ای که از سوی اتاق اصناف تهران منتشر شد قنادان 
همانند سال قبل، جزو مشاغل گروه یک در نظر گرفته 
شدند بنابراین بر اساس نامه اتاق اصناف تهران و همچنین 
ستاد کرونا ،همکاران ما می توانند در تعطیالت کرونایی 
به فعالیت خود ادامه دهند. بهره مند تصریح کرد: با توجه 
به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و استقبال از شیرینی 
خاص این ماه، میزان فروش و فعالیت قنادان بیشتر از 
سایر ایام سال می شود بنابراین انتظار داریم در روزهای 

آینده شاهد رونق بازار همکاران خود باشیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه سال های قبل شاهد بوده ایم 
که واحدهای صنفی بی نام و نشان در ماه رمضان نسبت 
به فروش زولبیا و بامیه اقدام می کنند که هیچ نظارتی بر 
نحوه تهیه این محصوالت و فعالیت فروشندگان آن وجود 
ندارد و ممکن است سالمت شهروندان به خطر بیافتد. 
بهره مند خطاب به مردم و شهروندان توصیه کرد: با توجه 
به تجارب سال های قبل شهروندان عزیز دقت کرده تا 
زولبیا و بامیه را از واحدهای صنفی مجاز و دارای پروانه 

کسب تهیه کنند .

در آستانه ماه رمضان پودر كاكائو و پودر نارگیل 200 درصد گران شد

قیمت زولبیا و بامیه معادل یک ماه یارانه
هر كیلو زولبیا و بامیه 48 هزار تومان
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رایزنی های ایــران در وین، 
زمزمه آزادســازی پول های 
بلوکه شــده ایران در عراق و 
کره جنوبی، احیای برجام و ... 
اتفاقاتی است که در این روزها 
بر نوسانات نرخ دالر و تمایل این ارز برای کاهشی شدن 
تاثیر گذاشته است.  به عقیده کارشناسان اقتصادی برخی 
از کارشناسان قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ بستگی به عوامل 
مختلفی از جمله انتخابات ریاست جمهوری و بازگشت 
پول های بلوکه شده به کشــور دارد. از طرفی دیگر به 
گفته فعاالن بازار خواسته آمریکا این است که ایران به 
برجام برگردد و ایران هم در مقابل تقاضای رفع تحریم ها، 
آزادســازی تجارت و آزادی معامالت بانکــی را دارد و 
همین امر توافق را سخت کرده است. متأسفانه مدیران 
مذاکره کننده ما صحبتی از غرامت هم نکرده اند. آمریکا 
خودش از برجام خارج شد و  تحریم های یک جانبه ای هم 

بر علیه ایران وضع کرد که ضررهایی هم متحمل شد. 

در همین رابطــه دبیرکل اتاق بازرگانــی ایران و عراق 
می گوید با وجود شرط دشــواری که دولت عراق بر سر 
راه شرکت ها گذاشته اما پول های ایران در عراق امکان 
جابجایی پیدا کرده اند. ســید حمید حســینی اظهار 
کرد: در سال های گذشــته یکی از بهانه هایی که دولت 
عراق در تســویه نکردن پول  حاصل از صــادرات ایران 
داشت، تحریم های آمریکا بود اما در هفته های گذشته، 

گشایش هایی در این زمینه رخ داده و حتی صحبت از 
دادن یک مهلت ۱۲۰ روزه به عراق مطرح شده است.

مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه اما در رابطه با تحقق 
برجام و نتیجه آن در بازار می گوید: در رابطه با برجام دو 
نکته وجود دارد، اول اینکه، با موضع گیری های، دو طرف، 
تحقق برجام هنوز مشخص نیست و حتی اگر بازگشت 
ایران به برجام اتفاق بیفتد و طبق گفته ها دالر در کانال 

۱5 – ۱6 هزار تومان برسد، در این صورت نیز، شاخص 
بازار سرمایه، مانند اوایل تابستان ۹۹ که نرخ ارز ۱5 – ۱6 
هزار تومان بود، باید به باالتــر از محدوده یک میلیون و 
۲۰۰ هزار واحد برسد. همچنین علی مطیعی کارشناس 
اقتصادی، در خصوص نرخ احتمالی دالر در سال ۱۴۰۰ 
اظهار کرد: برای رسیدن به آرامش در بازار های مختلف 
باید بازار ارز به تعادل برسد. یعنی همه مسائل در بازارهای 
مختلف بستگی به قیمت ارز دارد. مطیعی ادامه داد: در 
صورتی که دولت قصد کاهش نرخ ارز را قبل از انتخابات 
داشته باشد، این جو خبری را باید گسترش دهد. از این رو 
می تواند قیمت دالر را به این واسطه کاهش دهد. علت 
این که در چنین امری ورود نکرد، نامناسب بودن موقعیت 
زمانی این خبر نسبت به انتخابات است. همچنین ما فاصله 
زمانی بســیاری تا انتخابات داریم.وی ادامه داد: یکی از 
عوامل تاثیر گذار در حجم نقدینگی و تورم و به مراتب نرخ 
ارز، محدودیت های بین الملی است که در مدت زمان های 
مختلف نرخ ارز را افزایش داد. با توجه به برخی از مسائل 
اقتصادی پیش رو در کشــور، به نظر می رسد دالر سال 
 آینده کاهشی نشود. قیمت دالر بین ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان 

قیمت واقعی است.

رایزنی ها در وین، زمزمه آزادسازی منابع بلوكه شده و احیای برجام چه تاثیری  بر  نرخ   دالر دارد؟

عقب نشینی خریداران ارز 
ریزش دالر در روزهای آتی؟
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طبق آمار معامالت فرابــورس ایران، ارزش معامالت 
گواهی تسهیالت مسکن در فرابورس ایران طی سال 
گذشته ۸۰ درصد افزایش یافت. اوراق گواهی حق تقدم 
تسهیالت مسکن یا همان اوراق حق تقدم مسکن که 
در نمادهای »تسه« در بازار معامالت ثانویه فرابورس 
ایران معامله می شود، یکی از راههای تأمین مالی برای 
تهیه مسکن به شمار می رود.البته ناشر و انتشاردهنده 
این اوراق بانک مسکن است، اما محل معامله این اوراق 
گواهی حق تقدم مســکن در بازار فرابورس تعیین 

شده است.
براســاس گزارش عملکرد فرابورس ایــران، ارزش 
معامالت گواهی حق تقدم تســهیالت مســکن در 
فرابورس ایران در سال گذشته ۲۰ هزار و ۴۰5 میلیارد 
ریال بوده است که این رقم نســبت به رقم ۱۱ هزار 
و ۳۴۳ میلیارد ریالی ســال ۹۸ از رشدی معادل ۸۰ 
درصد برخوردار بوده است. طی سال ۹۹ در مجموع 
۹۰ میلیون ورقه اوراق گواهی مسکن در فرابورس ایران 
معامله شده که نسبت به ۲۷ میلیون ورقه در سال ۹۸ از 

رشدی معادل ۱۴ درصد برخوردار بوده است. 
همچنین براســاس این گزارش، تعــداد دفعات این 
معامله برای اوراق تسهیالت مسکن در سال گذشته 
یک میلیون و 6۱۸ هزار فقره معامله بوده که نسبت 
به سال قبل از خود با رشــد ۲ درصد برخوردار بوده 
است. یکی از راه های تأمین برای خرید مسکن اوراق 
حق تقدم خرید مسکن است که ناشر این اوراق بانک 
مسکن و محل معامالت آن بازار ثانویه فرابورس است. 
روش دیگر سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن 

یکم در بانک  مسکن است که هر شش ماه یک برابر 
موجودی وام داده می شــود که برای زوج های جوان 
و خانه اولی ها به ازای هریــک از زوجین حداکثر ۸۰ 
میلیون تومان برای خرید هر واحد مسکونی تسهیالت 
پرداخت می شــود، اما برای کســانی که پولی برای 
پس انداز کردن مسکن ندارند، آسانترین روش خانه 
دار شدن، از طریق خرید اوراق حق تقدم مسکن است 
که ارزش هر ورقه از این اوراق طبق معامالت روزانه در 
فرابورس مشخص می شود. براساس آخرین معامالت 
قیمت هر ورقه از این تسهیالت به حدود 5۳ هزار تومان 
رسیده است و متقاضیان با پرداخت وجه نقد این اوراق 
را خریداری کرده و بعد از تنظیم مبایعه نامه در بنگاه 
و گرفتن کد رهگیری در هنگام انتقال سند در محضر 
این تسهیالت توسط نماینده بانک به خریدار پرداخت 
می شود که او هم این مبالغ را با امضایی به فروشنده 

مسکن منتقل می کند. 
معموال نرخ سود تسهیالت که با اوراق گرفته می شود 
یک درصد بیشتر از نرخ تســهیالت همراه با سپرده 
محسوب می شود. زمان بازپرداخت تسهیالت مسکن 
معموالً بین ۱۲ تا ۱5 ســال برآورد می شود و مهلت 
استفاده از این اوراق حق تقدم معموالً دو سال در نظر 
گرفته می شود که اگر ظرف دو سال این اوراق استفاده  
نشود این حق تقدم باطل می شود، بنابراین کسانی که 
اوراق را خریداری می کنند، باید در اسرع وقت آن را در 
خرید مسکن استفاده کنند. آخرین قیمت هر ورقه 
امتیاز تسهیالت مسکن برای اسفندماه 5۸ هزار و ۹۹۸ 

تومان بوده است.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بر اساس 
آمارها میزان جوجه در کشور کم نیست اما سوال 
اینجاست که چرا باید در این فصل قیمت جوجه 

یکروزه باال باشد؟
محمدعلی کمالی با بیان اینکه  سوال اینجاست 
که چرا باید در این فصل قیمــت جوجه یکروزه 
باال باشد، گفت: مرغداران جوجه یکروزه را بیش 
از 56۰۰ تا 6۰۰۰ تومــان خریداری می کنند و 
قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان رعایت نمی شود. وی 
ادامه داد:بر اساس آمارهای اعالم شده جوجه کم 
نیست و از ابتدای ماه تا امروز حدود ۷۷ میلیون 
قطعه جوجه تولید شده اســت.  مشاور اتحادیه 
مرغداران گوشــتی اضافه کــرد: انتظار می رود 
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و انجمن 
جوجه یکروزه به موضــوغ افزایش قیمت جوجه 

یکروزه ورود و آن را کنترل کنند.

وی در پاسخ به این سوال که از چه زمانی قیمت 
جوجه افزایش یافته است و آیا این افزایش قیمت 
ممکن اســت در قیمت مرغ هم اثرگذار باشد یا 
خیر؟ گفت: حدود یک ماه است که تولیدکنندگان 
جوجه را بیش از قیمت مصوب خریداری می کنند 
و امیدواریم که این افزایش قیمت بر قیمت مرغ 
اثری نگذارد. البته عامل اصلــی موثر در قیمت 
مرغ، نهاده است که در حال حاضر برای 5۰ روز 
پرورش نهاده تامین شده اســت. اما نباید از این 
موضوع نیز غافل شد که قیمت جوجه ۱۲ تا ۱۳ 

درصد بر قیمت تمام شده مرغ اثرگذار است.
وی با بیان اینکه هزینه های تولیدی بر اســاس 
جوجه ۴۲۰۰ تومانی حســاب شــده نه جوجه 
6۰۰۰ تومانی، گفت: از وزارت جهاد کشــاورزی 
درخواســت کردیم که توجه بیشــتری به این 

موضوع داشته باشد.

معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد که هیچ مشکلی در 
ترخیص کاالهای اساسی از جمله نهاده های تولید دام و 
طیور از گمرک وجود ندارد و کاالهای مربوطه در صورت 
وجود در صف تخصیص ارز تا ۹۰ درصد و داشتن اعالمیه 
ارز به طور کامل و فوری ترخیص می شــود.درجریان 
آشفتگی بازار مرغ دالیل مختلفی برای آن مطرح بود و 
هر بار توپ این گرانی در زمین های مختلف چرخید ولی 
اینکه مشکل اصلی در این رابطه کجاست و چه کسی و یا 
کسانی توان مدیریت این بازار یا تولید مرغ از ابتدا تا انتها را 
ندارند مشخص نیست.  موضوع کمبود نهاده های تولید و 
یا موانع در ترخیص و واردات این اقالم به میان آمده است 
و در این رابطه اخیرا زرگــران، از اعضای اتاق بازرگانی 
گفته که به دلیل وجود بروکراسی دولتی، واردات نهاده 
ها توسط بخش خصوصی مختل شده و احتماال وضعیت 
تولید مرغ در هفته های آتی دچار مشکل شده و قیمت 
ها رشد خواهد داشت. این در حالی است که آمار گمرک 
ایران از وضعیت واردات نهاده تولید دام و طیور نشان می 
دهد که در سال گذشته در مجموع بیش از ۱۳ میلیون 
تن ذرت، جو و کنجاله سویا ترخیص شده که بالغ بر نیمی 
از واردات کاالی اساسی بوده است، در عین حال که در 

حال حاضر حدود سه میلیون تن از این سه قلم در گمرک 
و بنادر موجود است. پیگیری وضعیت  واردات نهاده های 
تولید دام و طیور و موانع موجود برای آن از گمرک ایران 
با توضیحاتی از ســوی مهرداد جمال ارونقی - معاون 
فنی گمرک ایران همراه بود و وی اعالم کرد که در این 
رابطه مشکلی وجود نداشته و صاحبان کاال می توانند 
بر اساس شرایط تعیین شــده نسبت به ترخیص اقدام 
کنند. ارونقی توضیح داد که در سال گذشته تمهیدات 
خاصی برای ترخیص کاالهای اساسی اندیشیده شد و در 
مقطعی با هماهنگی بانک مرکزی، برای پنج قلم کاالی 
اساسی شامل جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی 
و روغن خام، صاحبان کاال می توانستند بدون صدور کد 
رهگیری نسبت به ترخیص اقدام کنند که البته چندان از 
آن استقبال نکردند. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
برای خریدهای اعتباری ادامه داد: در مقطعی دیگر نیز 
در مورد  وارد کنندگان کاال به صورت اعتباری ، وزارت 
صمت لیست ۱۴ شرکت را اعالم کرد که بتوانند بدون 
ارائه کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص اقدام کنند و 
بانک مرکزی متعهد شد که اعالمیه تامین ارز اعتباری 
را صادر و سه ماه بعد از آن نسبت به تامین ارز اقدام کند. 

مرغداران جوجه یکروزه را بیش از نرخ مصوب خریداری می کنند

شرایط ترخیص كاالی اساسی

هیچ مشکلی در ترخیص خوراک مرغ نیست

رشد 80 درصدی معامالت اوراق تسهیالت مسکن

تامین 20 هزار میلیارد ریال از بازار سرمایه برای مسکن

افزایش تا ۱5۰ درصدی قیمت برنج های وارداتی و 
نرخ بیش از ۴۲ هزار تومانی هر کیلو برنج ایرانی تا پایان 

سال گذشته در گزارش های رسمی ثبت شده است.
برنج مصرفــی از دو محل تولید داخل و بخشــی از 
واردات تأمین می شود. برنج های وارداتی تا ابتدای 
سال گذشته مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان بودکه 
با حذف آن، تأمین ارز أین کاال با نرخ سامانه نیما که 
معموال نزدیک به بازار است انجام می شود. از آن زمان 
در کنار افزایش نرخ ارز موانعی در ترخیص وجود داشت 

که موجبات افزایش قیمت این کاال را فراهم کرد.
براســاس تازه ترین آمار مرکز آمار ایران از وضعیت 
قیمت و تورم کاالهای مورد نیــاز مردم قیمت برنج 
ایرانی از اسفند ۱۳۹۸ که هر کیلو به طور متوسط ۲۳ 
هزار و 6۰۰ تومان بوده تا اسفند سال گذشته که به 
طور متوسط تا ۳5 هزار تومان قیمت خورده افزایش 
۴۷.5 درصدی داشته است. برنج ایرانی حتی تا بیش 
از ۴۲ هزار تومان نیز قیمت خورده است. در مورد برنج 
های خارجی هر کیلو أز آن در اسفند ۱۳۹۸ به طور 
متوسط ۹۷۰۰  تومان عرضه شده ولی به تدریج در 
شــرایط جدید روند صعودی قیمت آن شروع شده 

است؛ به طوری که در بهمن ماه ســال قبل به طور 
متوسط ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان و در اسفند تا ۲۴ هزار و 
۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته و حداکثر ۲۹ هزار و 
۴۰۰ تومان نیز برای آن ثبت شده است. بر این اساس 
هر کیلو برنج خارجی با افزایش قیمت ۱5۰ درصدی 
در پایان سال گذشــته مواجه بود.اما اینکه وضعیت 
واردات برنج چگونه بوده بررســی آمار گمرک ایران 
نشان می دهد که در سال گذشــته ۹۳6 هزار تن به 
ارزش ۸6۸ میلیون دالر برنج وارد شده است و آخرین 
آمار از موجودی کاالی اساسی تا اواسط فروردین ماه 
بیانگر موجودی ۳6 هزار تنی برنج در گمرک و بنادر 
است. در نیمه دوم سال گذشته ترخیص برنج از گمرک 
با موانعی همراه بود و حتی در انتقادات صاحبان کاال 
موضوع قرار گرفتن برنج های مانده در بنادر در آستانه 
فساد مطرح شد، مســئوالن گمرک میز دلیل عدم 
ترخیص را تأمین ارز اعالم کرده بودند اما در نهایت با 
توافقات صورت گرفته بانک مرکزی نسبت به صدور کد 
رهگیری اقدام و ترخیص برنج آغاز شد. با این حال در 
ادامه موضوع استاندارد برنج های وارداتی مطرح بود و 

ترخیص بخشی از آن با این مانع مواجه شد.

جزئیات افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت برنج
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راه اندازی دومين شــتابدهنده تخصصی در حوزه 
سلول بنيادی

دومین شتابدهنده تخصصی حوزه سلول بنیادی در دانشــگاه علوم پزشکی ایران راه 
اندازی شد.دکتر عباس متولیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در 
مراسم افتتاح شتاب دهنده تخصصی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی گفت: این 
مجموعه، دومین شتاب دهنده تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی ایران است و پیش از 

این شتابدهنده سالمت دیجیتال راه اندازی شده بود.
وی حمایت از تیم های فناور و کمک به ایده های جدید در حوزه سلول های بنیادی و طب 
بازساختی را از مهمترین اهداف این شتابدهنده جدید اعالم کرد و افزود: تیم های فناور 
بین ۶ ماه تا یکسال وارد فرایند شتابدهی می شوند.متولیان اظهار کرد: برگزاری دوره های 
آموزشی، تجاری سازی و بازاریابی از جمله اقدامات این مجموعه است تا تیم های فناور 

بتوانند محصول خود را به تولید اولیه برسانند.
وی افزود: در هر دوره ۵ تا ۱۰ تیم فناور در این مجموعه حضور خواهند یافت و در دوره 

شتابدهی مورد حمایت قرار می گیرند.
متولیان با بیان اینکه شتابدهنده سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در فضایی به 
مساحت ۴۸۰ متر مربع در ۲ طبقه راه اندازی شده، خاطرنشان کرد: هزینه ای که تاکنون 
صرف این شتاب دهنده شده حدود ۲ میلیارد تومان بوده که با حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری تأمین شده است.

كاربران ایرانی به طور متوسط ۵6 دقيقه در روز بازی 
می كنند

۲۰ درصد از بازیکنان بازی های رایانه ای در ایران که جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر هستند، از پلتفرم رایانه برای بازی استفاده می کنند و به طور متوسط ۵۶ دقیقه در روز 

با این پلتفرم بازی می کنند.
اگرچه واژه »بازی رایانه ای« بعضا به کل بازی های ویدئویی اطالق می شود؛ اما به شکل 
تخصصی این واژه برای پلتفرم رایانه که شامل دستگاه های رایانه شخصی و لپ تاپ هستند 
به کار می رود. معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای یا مرکز تحقیقات بازی های 
دیجیتال )دایرک( در تازه ترین پژوهش خود مبتنی بر پیمایش ملی مصرف بازی های 
دیجیتال در ایران که سال ۱۳۹۹ انجام شد، شاخص ترین اطالعات استفاده از پلتفرم رایانه 

در میان بازیکنان ایرانی را در قالب گزارشی تهیه و منتشر کرده است.
بر این اساس نتایج این گزارش که با عنوان »نمای نزدیک ۱۳۹۸- پلتفرم رایانه: رسوخ« 
منتشر شده است، نشان می دهد این پلتفرم مسیر پرفرازو نشیبی را در این سال ها شاهد 
بوده است و علی رغم از دست دادن بخشی از بدنه بازیکنان جوان و نوجوان خود؛ همچنان 
بخشــی از بازیکنان قدیمی را به خود وفادار نگه داشته اســت. به عبارتی اگرچه رشد 
بازی های موبایلی در جهان افزایش یافته و کنسول ها روزبه روز پیشرفت می کنند؛ اما 

همچنان رایانه به رشد خود ادامه می دهد.
یافته های تازه ترین گزارش دایرک نیز نشــان می دهد که ۲۰ درصد از بازیکنان ایرانی 
که جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند از پلتفرم رایانه برای بازی استفاده 
می کنند و متوسط سنی بازیکنان رایانه تقریبا ۲۳ سال است و سه ژانر ورزشی، تیراندازی 
و اکشن ماجرایی از ژانرهای پرطرفدار میان بازیکنان پلتفرم رایانه در ایران است. بازیکنان 
رایانه به طور متوسط ۵۶ دقیقه در روز با این پلتفرم بازی می کنند و ۲۱ درصد آنها هرروز 

بازی می کنند.
این گزارش همچنین حاکی از آن اســت که تعداد بازیکنان رایانه ای مرد با ۸۵ درصد، 
نســبت به بازیکنان رایانه ای زن با ۱۵ درصد سهم خیلی بیشتری را به خود اختصاص 

داده اند. ضمن اینکه ۳۱ درصد از بازیکنان رایانه به صورت آنالین بازی می کنند.
این پژوهش در خصوص استفاده بازیکنان از لپ تاپ یا رایانه شخصی برای بازی نیز به 
آمار جالبی دست یافته است. چنانچه ۵۶ درصد از رایانه شخصی و ۵۱ درصد از لپ تاپ و 
۷ درصد نیز هم زمان از هر دو دستگاه برای بازی استفاده می کنند.یافته های این گزارش 
نشــان می دهد بازار بازی های رایانه ای همچنان بازاری با ظرفیت بالقوه و بازیکنانی با 
میانگین سنی نسبتا باال برای توسعه دهندگان ایرانی است و با اصالحاتی در زمینه مسائل 
مربوط به سیاست گذاری، درآمدزایی و بازاریابی می توان به افزایش درآمد بازی سازان 

در این پلتفرم امیدوار بود.

جایگزین شدن سيستم تماس دانش بنيان بومی در 
پروژه 2020 

گروهی از محققان یکی از شــرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم 
و فناوری دانشــگاه تهران با طراحی و پیاده ســازی پلتفرم مرکز تماس، 
توانستند این پلتفرم را جایگزین نمونه های خارجی در کشور کنند که در 

ادارات و سازمان ها از آنها استفاده می شود.
به گزارش ایسنا، "iWin" رویکرد یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر 
در پارک فناوری دانشگاه تهران اســت و بر پایه این شعار توانسته است بر 
اساس نیاز به توسعه ارتباطات فراگیر، "مرکز تماس" را پیاده سازی کند. 
این ســامانه قابلیت مدیریت مرکز ارتباط و نیز انجام خدمات میزبانی و 
پاســخگویی ۲۴ ســاعته در هفت روز هفته را به صورت تخصصی دارد. 
 ،"CRM رسیدگی به شکایات و انتقادات"، "ثبت در سامانه تیکتینک و"
"انجام عملیات رزرواســیون"، "ورود و پاالیش اطالعات و داده کاوی"، 
"امکان صحت ســنجی اطالعات"، "امــکان ورود و پاالیش اطالعات"، 
"اجرای کمپین تکمیل و رفع نقص اطالعات مشتریان"، "پاسخگویی به 
کلیه پیام های متنی اعم از ایمیل و کامنت برخی از ویژگی های این پلتفرم 

به شمار می رود.
این محصول بومی در پروژه ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران جایگزین نمونه 
خارجی شده است. سامانه غیرحضوری #۲۰۲۰* سامانه ای برای دریافت 
اطالعات در خصوص کلیه خدمات غیرحضوری تلفــن ثابت و همگانی، 
پیگیری امر مربوط به اینترنت ADSL  مخابرات، پرداخت آنالین قبض 
تلفن ثابت در صورت قطع بودن، اعالم شماره موبایل جهت ارسال پیامک 

صورتحساب و شرکت در جشنواره های شرکت مخابرات ایران است.
فرامرز فیاض فر، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به زمینه های 
تحقیقاتی این شرکت ، توضیح داد: شرکت ها و ارگان ها برای ایجاد ارتباط 
با مخاطبان خود نیازمند سیســتم های مرکز تماس هستند که بعضا این 

سیستم با عناوینی چون "تلفن گویا" شناحته می شوند.
وی ادامه داد: ما در این راســتا سیستمی را طراحی کردیم که بتواند کلیه 
ماژول های ارتباطی مانند تلفــن، فکس و ایمیل و پیامــک را به صورت 
یکپارچه و پنجره واحد پوشش دهد، ضمن اینکه این ماژول ها را با یکدیگر 
ارتباط دهد؛ به این معنا که وقتی به سازمانی پیامک زده می شود، این پیام 
به سیستم تماسی وارد شود و فرد بتواند با آن سازمان ارتباط برقرار کند، 

بدون آنکه هزینه  اضافی برای وی به همراه داشته باشد.
فیاض فر با بیان اینکه سیستم تماسی طراحی شده هوشمند است، خاطر 
نشان کرد: پاسخ به نیازهای تماسی یک سازمان صرفا این نیست که به آن 
پاسخ داده شود، بلکه الزم است با ایجاد ارتباط میان سازمان با مخاطبان 
رسوب فناوری رخ دهد.مجری طرح در این باره توضیح داد: برای سازمان ها 
نیاز است تا تقاضاهای مخاطبان خود را شناسایی و بررسی کنند که در این 
نیازها نسبت به گذشته چه تغییراتی حاصل شده است. این امر در بهبود 
فرآیند کاری و ارتقای سیستم های ارتباطی کمک خواهد کرد چراکه در 
این زمینه رقبای خارجی وجود داشــت و طیف وســیعی از این ابزارهای 

وارداتی در کشور در حال بهره برداری است.

اخبار

۲۳ میلیون دالر هزینه برای تأمین امنیت زاکربرگ در سال ۲۰۲۰ 
فیس بوک در سال ۲۰۲۰ برای تأمین امنیت مارک زاکربرگ مدیر عامل خود بیش از ۲۳ میلیون دالر هزینه کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، منابع نزدیک به فیس بوک در مورد علت هزینه کرد 

این مبلغ کالن برای تأمین امنیت زاکربرگ گفته اند فیس بوک نامی است که اسم مارک زاکربرگ را به خاطر می آورد و احساسات منفی که در مورد فیس بوک وجود دارد، به طور مستقیم به زاکربرگ باز می گردد.
هزینه های اختصاص یافته برای حفظ امنیت زاکربرگ و خانواده اش در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی نیز افزایش قابل مالحظه ای یافته است. زاکربرگ در این 

شرایط مجبور به ادامه سفرهای خود بوده و از سوی دیگر حفاظت امنیتی از مدیر عامل فیس بوک به علت شرایط ویژه ناشی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باز هم افزایش یافته است.

سخنگوی صنعت برق گفت: 
همه واحد های اســتخراج 
رمزارز ها که دوره ســاخت 
آن ها به پایان رسیده و اقدام 
به راه اندازی واحد خود کرده 
و فعالیت را آغاز کرده اند، موظف به تبدیل جواز تاسیس 
به پروانه بهره برداری با درخواســت از وزارت صنعت 
هستند، در غیر این صورت قدرت مجاز آن ها برابر با توان 
مصرفی دوره ساخت )کارگاهی( در نظر گرفته شده و 
هزینه تجاوز از قدرت برق دوره احداث از مشترک اخذ 

خواهد شد.
ســخنگوی صنعت بــرق گفت: برق مصرفــی مراکز 
استخراج رمزارز ها که بر اساس تایید مراجع ذی صالح 
به استخر های استخراج داخل کشور متصل می شوند، 
عالوه بر تخفیف های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول ۱۵ 

درصد تخفیف دیگر نیز خواهند شد.
»مصطفی رجبی مشهدی« افزود: بهای برق دریافتی 
از ســطوح ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با تخفیف ۲۰ 
درصــدی و از ســطوح ولتــاژی ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلو 
ولت با تخفیف ۱۲ درصدی برای این مراکز محاســبه 

خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس ابالغیه جدید، بهای هر کیلووات 
ساعت برق مصرفی مراکز اســتخراج رمزارز ها برابر با 
۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال تعیین شده است که این میزان در 

زمان های نوع سه )عادی( با ضریب نیم و در زمان های 
نوع ۲ )محدودیت دار( با ضریب ۲ محاسبه خواهد شد.

ســخنگوی صنعت برق گفــت: تعرفه تعیین شــده 
براســاس متوســط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر 
سامانه نیما، هر ســه ماه یک بار توسط شرکت توانیر 
اصالح و به روزرسانی شــده و گزارش آن برای وزارت 
نیرو ارســال می شود.ســخنگوی صنعت برق گفت: 
در دســتورالعمل جدید که با اصالحاتی ابالغ شــده، 
اوقات ســال به ســه دســته نوع یک )اوج بحرانی(، 
نوع دو )محدودیت بار( و نوع ســه )عادی( تقســیم 
 بندی شــده اســت که هر کــدام نیــز تعرفه خاص

 خود را دارد.
رجبی مشــهدی درخصوص اوقات نوع یــک یا اوج 
بحرانی، افزود: این دوره به زمان هایی اطالق می شود 
که به دلیل نبود کفایت ظرفیت تولید در مقایســه با 
اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد.

وی اضافه کرد: حداقل میزان اوقات بحرانی برابر با ۳۰۰ 
ساعت است و مطابق با تبصره »۲« ماده »۴« مصوبه 
شــماره ۵۸۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران، 
فروش برق از طریق شــبکه در این ایام به مشترکان 

استخراج رمزارز ها ممنوع است.
این مسوول درباره شــرایط نوع ۲ یا محدودیت بار نیز 
گفت: این اوقات خارج از اوقات نوع یک )اوج بحرانی( 
بوده و حداکثر ۲ هزار و ۷۰۰ ســاعت است که توسط 
شرکت توانیر و براساس محدودیت های تامین سوخت 
نیروگاه ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور 
تعیین و اعالم می شود.رجبی مشهدی درباره زمان های 

نوع سه یا عادی، خاطرنشــان کرد: این زمان ها، شامل 
همه اوقات سال به جز اوقات نوع یک )اوج بحرانی( و ۲ 

)محدودیت دار( است.
سخنگوی صنعت برق افزود: همه واحد های استخراج 
رمزارز ها که دوره ســاخت آن ها به پایان رســیده و 
اقدام به راه اندازی واحد خود کــرده و فعالیت را آغاز 
کرده اند، موظف بــه تبدیل جواز تاســیس به پروانه 
بهره برداری با درخواســت از وزارت صنعت هستند، 
در غیــر این صورت قدرت مجــاز آن ها برابــر با توان 
مصرفی دوره ســاخت )کارگاهی( در نظر گرفته شده 
 و هزینه تجاوز از قدرت برق دوره احداث از مشــترک

 اخذ خواهد شد.

وزیر نیرو آخرین ویرایــش مقرررات تامین برق مراکز 
استخراج رمز ارز را در روز های اخیرابالغ کرد. براساس 
این ابالغیه، تامین برق مرکز اســتخراج رمزارز ها به 
چهار روش امکان پذیر اســت که انتخاب آن به عهده 

متقاضی است.
براساس این ابالغیه، تامین برق از طریق سرمایه گذاری 
در طرح های بهینه ســازی مصرف برق، تامین برق از 
طریق نیروگاه های تجدیدپذیر )اعم از موجود و جدید(، 
اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق یا نصب و 
بهره برداری از مولد های حرارتی، چهار روش تعریف 
شده ای است که متقاضیان می توانند برای تامین برق 

مراکز خود یکی از آن ها را انتخاب کنند.

سخنگوی صنعت برق:

مراکز مجاز استخراج رمز ارز تخفیف می گیرند
چهار روش تامين برق برای مراكز استخراج رمز ارز

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفــت: بیش از ۱۵۰ 
شرکت دانش بنیان در سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
نقش آفرینی می کنند.سورنا ســتاری در مراسم راه اندازی 
شتابدهنده تخصصی ســلول های بنیادی و طب بازساختی 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به ایجاد زمینه ای برای 
توسعه فناوری های حوزه سلول درمانی به کمک شرکت های 
دانش بنیان گفت: یکی از حمایت های معاونت علمی و فناوری، 
ایجاد زمینه و مساعد کردن بســتر الزم برای ورود سرمایه 
گذاران بخش خصوصی به زیســت بوم نوآوری و فناوری بود 
که خوشبختانه این مهم در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی 

بازساختی محقق شده است.
ستاری با اشاره به نقش پارک علم و فناوری سالمت و مراکز 
جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، در توسعه اقتصاد 
دانش بنیان گفت: مشارکت با بخش خصوصی در پژوهش گام 
ارزشمندی بود که در سال های اخیر انجام شد، در این سال ها 
با جلب مشــارکت این بخش اقدامات ارزشمندی در حوزه 

نوآوری انجام شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر این که باید 
فرهنگ نوآوری از دل دانشگاه ها با راه اندازی مراکز نوآوری 
و شــتابدهنده های بخش خصوصی متحول شــود، افزود: 
نمونه های موفقی از شتابدهنده های بخش خصوصی در کشور 

فعال هستند و با پیوستن شتابدهنده های حوزه سلول بنیادی و 
پزشکی بازساختی، شاهد تحولی در این عرصه خواهیم بود.

ســتاری با اشــاره به نقش آفرینی بیش از ۱۵۰ شــرکت 
دانش بنیان و صدها مرکــز فناور در حوزه ســلول بنیادی 
گفت: این کســب وکارها، محصوالت دانش بنیان و خدمات 
نوآورانه شــان را به بازار ارائه می دهند و گامی در تحول این 

مسیر بر می دارند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین بیان کرد: 
فرآیند تحول و موفقیت یک شــرکت خلق الساعه نبوده و 
تدریجی و در راســتای یک حرکت مســتمر علمی است و 
خوشبختانه با حمایت وزارت بهداشــت این اقدام ارزشمند 

صورت گرفته است.
گسترش زیست بوم پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین از فرآیند 
احداث مرکز کارآزمایی بالینی بازدید کرد و در جریان پیشرفت 
این پروژه قرار گرفت. آزمایشگاه کارآزمایی بالینی پیشرفت 
۳۰ درصدی داشــته و تا پایان ســال جاری به بهره برداری 

خواهد رسید.
تمامی فرآیندهای پژوهشی، به کارگیری فناوری این حوزه، 
تولید انبوه سلول و به کارگیری روی بیماران در این مرکز جامع 
انجام خواهد شد و تمامی بیمارســتان های دانشگاه و مراکز 
در همکاری با این مرکز و دانشــگاه علوم پزشکی می توانند 
فعالیت های فناورانه خود را در حوزه ســلول های بنیادی و 

پزشکی بازساختی را پیش ببرند.
در فاز بعدی این پروژه بیمارستان سلول درمانی افتتاح خواهد 
شد، که ضمن ایجاد زمینه ای برای توسعه گردشگری پزشکی، 
به بیماران داخلی کمک خواهد کرد و به فرصتی برای توسعه 
فناوری های سلول های بنیادی و پزشــکی بازساختی بدل 

خواهد شد.
در بخشی از این مراسم، نخستین نشست هیأت امنای پارک 
علم و فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، انوشیروان محسنی 
بندپی استاندار تهران، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام، جلیل کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران 

و دیگر اعضا هیأت امنای این پارک علم و فناوری برگزار شد.
همچنیــن در این نشســت مصوب شــد تا پــارک علم و 
فناوری ســالمت در مالرد به بهره برداری برسد و در تمامی 
حوزه های فناوری سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی و 
زیست فناوری میزبان تیم های نوآور و خالق باشد. این مرکز 
همچنین با پیوند فناوری های ســلولی و علوم پایه به ویژه 
 در حوزه سلولی و چشم پزشــکی تحولی در این حوزه ایجاد

 خواهد کرد.
سهم دانشگاه در توسعه این پارک علم و فناوری، حداکثر ۴۹ 
درصد خواهد بود و بخش خصوصی مشــارکت خواهد کرد. 
فضای استقرار ۱۲ شرکت در ۲ هکتار با تمامی امکانات تا پایان 
نیمه نخست سال جاری میزبان شــرکت های دانش بنیان، 

خالق و واحدهای فناور خواهد شد.
از محورهای نخستین نشست هیأت امنای پارک علم و فناوری 
سالمت ایران می توان به تهیه طرح جامع پارک علم و فناوری، 
تأمین زیرساخت های پارک و به کارگیری شرکت مشاور برای 
پارک و تقویت زیست بوم نوآوری و فناوری دانشگاه، راه اندازی 
مرکز پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی و پیگیری جذب 
اعتبارات ملی و استانی برای راه اندازی پارک اشاره کرد. پس 
از جلسه هیأت امنا، شورای جذب و پذیرش پارک مصوب و 

مقدمات تصویب شیوه نامه هایی آماده شد.

فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بر درآمد  معامله گران 
رمز ارز با توجه به ماهیت آنها، یــک چالش جدید برای 
اقتصاد ایران ایجاد کرده اســت. بر این اســاس سازمان 
مالیاتی بایستی سازوکار مشخص وصول مالیات از معامالت 

رمزارزها را اعالم کند.
 با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و شدت گرفتن رغبت 
مردم برای سرمایه گذاری در این حوزه، پیامدهای منفی 
ورود حجم باالی نقدینگی به این بازار  ایجاد شده است. 
در مرحله بعد این  نقدینگی سرگردان  و افسار گسیخته، 
 نتیجه ای جــز ضربه به اقتصاد مقاومتــی و تولید داخل 

نخواهد داشت.
در همین راســتا رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس 
شورای اسالمی در نامه ای خطاب به رئیس دولت درباره 
افزایش معامالت ریالی بــرای خرید ارزهای دیجیتال در 
ایران هشدار داده و منع معامالت رمز ارز صراحتا در  مصوبه 
جلسه سی ام شــورای عالی مبارزه با پولشویی ۹ دی ماه  
سال ۱۳۹۶  بکارگیری ابزار بیتکوین و سایر ارزهای مجازی 

در تمام مراکز پولی ومالی کشور ممنوع اعالم شد.
ازسوی دیگر فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بر درآمد   
توسط استخراج کنندگان و  معامله گران رمز ارز یک چالش 
جدید برای اقتصاد ایران ایجاد کرده اســت.در سالهای  
۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ حــوزه نظارت بانک مرکــزی با توجیه 

پیشگیری از وقوع جرائم سایبری  از طریق ارزهای مجازی  
موضوع ممنوعیت بکارگیری ارز مجازی را به بانکها ابالغ 
کرد  که تمام  مراکز و موسسات مالی و صرافی و شبکه بانکی 
از هر گونه خرید و فروش وتسهیل گری  و یا ترویج ارزهای 
دیجیتال به طور جد اجتناب کنند حال با توجه به فعالیت  
استخراج و خرید و فروش رمزارز  اول آنکه چالش جدیدی 
به نام فرار مالیاتی مستقیم شیوه مالیات  درآمدی  و اجتناب 
مالیاتی درآمد مشاغل  از طریق روش  استخراج رمزارزهای 
غیر قانونی  که بعضا در سایتها و بعضی صرافیها  متولی خرید 
و فروش رمز ارز از مالیات بردرآمد شغل  اجتناب می کنند و 
دوم اینکه  بطوریکه بدون داشتن سن و سال قانونی و هیچ 
مجوزی با نصب و راه اندازی ماینینگ و استخراج غیر قانونی 
رمز ارز فرصت های اخالل و غارت در نظام اقتصادی توسط 
هر شخص حقیقی  از مالیات بر درآمد فرار می کنند و اینکه 
صرافیها چگونه بر بستر پرداخت الکترونیک و حجم مبالغ 
کالن  داد و ستدهای خرید و فروش رمز ارز از مالیات فرار 
می کنند و سوم انکه صرافیها  با فعالیت در خرید و فروش 
و انتقال رمزارز بستر پولشــویی حاصل از جرائم  مختلف 
سازمان یافته را ایجاد و آسان می کنند که جای پیگیری 
و تحقیق دارد.  برابر قانون عــدم گزارش مالیات بردرآمد 

نیز مانند فرار مالیاتی است و رمز ارز نوعی دارایی محسوب 
می شود.

 بررسیها نشان از چند مورد میدهد اول آنکه نحوه برخورد 
سازمان امور مالیاتی با فعالین و سرمایه گذاران رمز ارزها 
در کشــور صرفا دواقدام صورت گرفته که آن هم شامل 
استخراج کنندگان رمز ارز دارای مجوز را شامل می شود  
که با ورود نهاد قانون گذار مجلس دوره یازدهم  و بازنگری 
به قوانین وضع مالیات عایدی بر سرمایه به توسط تعدادی 
از نمایندگان خانه ملت  : مهدی طغیانی، نماینده مجلس 
اعالم کرد: تصویب طرح هر نوع نقــل و انتقال »امالک، 
وسایل نقلیه موتوری، طال، زیورآالت و جواهرآالت و انواع 
ارز« را در کلیه نقاط کشــور از جمله مناطق آزاد تجاری 
و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده 
است.قادری عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در 
این خصوص گفته بود، مباحثی در خصوص وضع مالیات 
بر سرمایه و سود سپرده های بانکی مطرح است، بلکه طرح 
عایدی بر سرمایه  شامل مالیات بر امالک با انواع کاربری، 
وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسکوک طال، شمش طال 
و  طالی آب شــده، زیور آالت از جنس طــال و پالتین و 
جواهرات و همچنین انواع ارز خارجی است.مالیات بر سود 

سپرده های بانکی را نیز می توان در قالب طرحهایی ارائه 
داد مبنی بر اینکه این سود تا محدوده ای شامل معافیت 
از مالیات شوند و به مازاد آن مالیات تعلق بگیرد که آن هم 

جای بررسی بیشتر دارد.
 دارایی ها مربوط تصریح شده در این قانون )امالک، طال، 
زیورآالت و انواع ارز خارجی و رمز دار( با نگهداری کمتر 
از یکســال ۳۰ درصد و با نگهداری تا دو سال ۲۰ درصد 
و با نگهداری بیش از دو سال ۱۰ درصد مالیات بر عایدی 
سرمایه اعمال می شــود و اقدامات موثر  نهاد قانون گذار 
موجب  اخذ مالیــات از اختالف قیمــت خرید و فروش 
سوداگرانه بازار ارز می شود و دومین اقدام بخشنامه معاونت 
مالیاتهای مستقیم شماره ۲۳۰۹۸۵۱ مورخ ۶  شهریور 
۱۳۹۸ پیرو مصوبه هیئت وزیران  تصویر پیوست که در 

حوزه مالیات می باشد.
همچنین باید توجه داشت فرار مالیاتی چند جنبه دارد؛  با 
استفاده از رمز ارز یا استفاده از رمز ارز برای هدف پولشویی 
و اجتناب مبادالتی درمبادله رمز ارزها برای فعالین در این 
حوزه که به دلیل  ماهیت ناشناس بودن آنها  اتفاق می افتد 
چرا که اغلب رمز ارزها مبدا تراکنش مخفی و ناشناس با 
استفاده از الگوریتم های مختلف  هستند. هر کاربر می تواند 
چندین نشانی برای معامالت داشته باشد و بسیار دشوار 

می توان عملیات هر کاربر را ردیابی کرد.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از تزریق ۲۴ 
هزار میلیارد تومان نقدینگی ظرف ۴۸ ســاعت 
آینده به بورس خبر داد و گفت: حجم بازار بدهی به 

۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش بازار سرمایه، محمدعلی دهقان دهنوی 
در جلسه با هلدینگ ها و شرکتهای سرمایه گذاری 
فعال در بازار سرمایه، از انتشــار ۲۴ هزار میلیارد 
تومان اوراق در بازار ســرمایه خبــر داد و گفت: 
این میزان اوراق ظرف ۴۸ ســاعت آینده منتشر 

خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 
بازار ســرمایه به عنوان کانال اصلــی برای تأمین 
ســرمایه گذاری و تولید در کشــور مطرح است، 
ابراز داشت: هم اکنون بیش از ۵۷ میلیون نفر در 
بازار سرمایه حضور دارند و از همین رو حرکت این 
بازار برای آنها مهم اســت و بازار سرمایه به امری 

ملی تبدیل شده است. محمدعلی دهقان دهنوی 
تصریح کرد: در کنار آن باید توجه داشت که این 
حرف به معنی نادیده گرفتن روند فعلی بازار نیست. 
امید می رود با برنامه ریزی ها و اهمیت یافتن بازار، 

روند در افق بلندمدت بازدهی خوبی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه بازار از درون خود توان ارتقا و 
توسعه دارد، ادامه داد: صندوق های سرمایه گذاری 
در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
جذب کرده اند. از همیــن رو می توان گفت بانک 
و بازار ســرمایه در کنار هم کار می کنند و نقشی 

متقابل در رشد اقتصاد دارند.
دهقان دهنوی با تاکید بر نقش مهم شرکت های 

سرمایه گذاری و هلدینگ ها بر روند بازار سرمایه، 
ابراز داشت: توســعه فعالیت های این شرکت ها، 

عامل اصلی رشد اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: موانع توســعه برای این شرکت ها 
تأمین مالی بانکی است در حالی که در بازار سرمایه 
امکانات خوبی وجود دارد. بازار بدهی در سال ۹۰، 
حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بوده، اما در سال گذشته 
حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده 

که نشان از رشد ۳۰۰ درصدی این بازار دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت های 
ســرمایه گذاری و هلدینگ ها دعوت کرد تا وارد 
فرایند انتشار اوراق شــوند و تاکید کرد: سازمان 

بورس در نظر دارد فرایندها را تسهیل کرده و زمان 
صدور مجوزهای الزم را کوتاه کند.

در این دیدار مدیران هلدینگ های بزرگ کشور 
ضمن اشــاره به تدوین برنامه های جدید با هدف 
ورود نقدینگــی، بهبود فرآیند نقد شــوندگی و 
تعادل بازار سرمایه، دغدغه ها و مشکالت خود را 

بیان کردند.
دهقان دهنوی، رئیس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار نیز بر اساس مباحث مطرح شده به تمامی 
مجموعه های نهاد ناظر بازار سرمایه مأموریت داد 
تا طی ۴۸ ساعت آینده، موانع پیش روی هلدینگ 
ها رفع و فرآیندهای ورود نقدینگی به بازار سرمایه 

تسهیل شود.
در پایان مقرر شد شرکت های هلدینگ به منظور 
تقویت بازار، طی ۴۸ ساعت آینده حدود ۲۴ هزار 

میلیارد تومان به بازار تزریق کنند.

تسهيل روند حمایتی

فعالیت ۱۵۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سلول بنیادی

آیا حمایت  ها روند كاهشی شاخص  را  متوقف می كند؟

حمایت ۲۴ هزار میلیاردی  از  بورس

سازوکار مالیات ستانی از معامالت بیت کوین چیست؟


