
قیمت طال در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر ضعیف شدن ارزش دالر اندکی افزایش 
یافت.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای 
تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۷۴۲ 
دالر و ۶۲ سنت رسید.در بازار معامالت آتی آمریکا، 
هر اونس طال با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۷۴۲ دالر 
و ۱۰ سنت رســید. بهای معامالت این بازار شب 
گذشــته با ۰.۶ درصد کاهش، در ۱۷۳۶ دالر و ۳۰ 
سنت بسته شده بود.یینگ تائو جین، تحلیلگر گروه 
استون ایکس اظهار کرد: ضعیف شدن ارزش دالر 
پس از اظهارات رییس بانک مرکزی آمریکا و تمایل 
سیاستگذاران آمریکایی برای داشتن تورم باالتر، از 
قیمت طال پشتیبانی کرده است. با این حال رشد 
اندک بازده اوراق خزانه در معامالت صبح جاری و 

حرکت سرمایه گذاران به سوی ارزهای دیجیتالی 
پس از رکوردشکنی شب گذشته بیت کوین، قیمت 
طال را با فشارهای کاهشــی روبرو کرده است.دالر 
آمریکا در برابر ارزهای رقیب نزدیک به پایینترین 
حد خود در سه هفته گذشــته ماند و بازده اوراق 
خزانه آمریکا که روز چهارشــنبه بــه پایین ترین 
رکورد در سه هفته گذشته نزول کرده بود، اندکی 
افزایش یافت.دالر ضعیف تر طال را برای خریداران 
غیرآمریکایی ارزان تر می کند امــا افزایش بازده 
اوراق قرضه، هزینه نگهداری این فلز ارزشمند که 
بازدهی ندارد را باال می برد و به جذابیت ســرمایه 
گذاری در آن لطمه می زند.جروم پاول، رییس بانک 
مرکزی آمریکا اعالم کرد بانک مرکزی پیش از این 
که بخواهد آماده افزایش نرخ های بهره شود، خرید 

ماهانه اوراق قرضه را کاهش خواهــد داد و به این 
ترتیب مشــخص کرد که تنظیم سیاست پولی ماه 
ها زمان خواهد برد. سرمایه گذاران اکنون منتظر 
انتشار آمار هفتگی متقاضیان بیکاری در آمریکا و 
میزان خرده فروشــی در مارس هستند.بر اساس 
گزارش رویترز، بیت کوین روز چهارشنبه که ارزش 
شــرکت "کوین بیس گلوبال" در شروع معامالت 
سهام در نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دالر رسید، رکورد 
جدیدی زد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس 
نقره برای تحویل فوری ثابت بود و در ۲۵ دالر و ۴۰ 
سنت ایستاد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با 
۰.۶ درصد افزایش، در ۲۶۹۲ دالر و ۹ سنت معامله 
شــد. هر اونس پالتین برای تحویل فــوری با ۰.۱ 

درصد افزایش، به ۱۱۷۱ دالر و ۳۹ سنت رسید.

قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه کاهش یافت 
اما تحت تاثیر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی 
از رشد باالتر تقاضا، نزدیک به باالترین رکورد یک 
ماه اخیر که شب گذشــته به آن صعود کرده بود، 
ایستاد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 
۲۱ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۶۶ 
دالر و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 
برنت روز چهارشنبه ۴.۶ درصد جهش یافته و در 
باالترین قیمت از ۱۷ مارس به این طرف بســته 
شده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا ۲۵ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت و 
به ۶۲ دالر و ۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص 
نفت آمریکا روز گذشته با ۴.۹ درصد افزایش بسته 
شده بود.گزارش روز چهارشــنبه اداره اطالعات 

انرژی آمریکا نشــان داد ذخایر نفــت آمریکا در 
هفته منتهی به ۹ آوریل به میــزان ۵.۹ میلیون 
بشکه کاهش پیدا کرده و به ۴۹۲.۴ میلیون بشکه 
رسیده است در حالیکه تحلیلگران در نظرسنجی 
رویترز کاهش ذخایر به میزان ۲.۹ میلیون بشکه 
را پیش بینی کرده بودند.تحلیلگران سیتی ریسرچ 
در یادداشتی نوشتند: حتی پس از در نظرگرفتن 
ریسکهای منفی، شاهد برداشت چشمگیر از ذخایر 
نفت بوده ایم، چرا که فعالیت پاالیشگاهی در ماه 
های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.ذخایر 
بنزین آمریکا که معیار مصرف این سوخت است، 
در همین مدت ۳۰۹ هزار بشکه افزایش یافت و به 
۲۳۴.۹ میلیون بشکه رسید که کمتر از پیش بینی 
تحلیلگران از افزایش ذخایر بنزین به میزان ۷۸۶ 

هزار بشکه بود. سایر ســوخت های تقطیری که 
شامل بنزین و نفت کوره می شــود ۲.۱ میلیون 
بشــکه کاهش پیدا کرد که برخالف پیشــبینی 
تحلیلگران از افزایش ایــن ذخایر به میزان ۹۷۱ 
هزار بشکه بودواردات نفت آمریکا هفته گذشته 
۴۴۳ هزار بشکه در روز افزایش یافت. ذخایر نفت 
در کاشینگ اوکالهاما که هاب تحویل معامالت 
نفت است ۳۴۶ هزار بشکه در هفته گذشته افزایش 
یافت.آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش 
ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضا و عرضه جهانی 
نفت در نیمه دوم ســال میالدی جاری متوازن 
خواهد شد و ممکن است الزم باشد تولیدکنندگان 
به منظور تامین تقاضای باالتر، دو میلیون بشکه 

در روز دیگر به تولیدشان اضافه کنند.

واحد امنیت سایبری شرکت IBM به تازگی پی برده 
که حمالت سایبری علیه شرکتهای فعال در زنجیره 
تامین واکسن کووید ۱۹ که اواخر سال گذشته برای 
نخستین بار شناسایی شدند، بســیار گسترده تر از 
تصور اولیه هستند.به گزارش ایسنا، شرکت IBM که 
فراهم کننده خدمات ابری است، اعالم کرد این اواخر 
کمپین فیشینگی را شناســایی کرده که ۴۴ شرکت 
فعال در بخش لجستیکی توزیع واکسنهای کووید ۱۹ 
در ۱۴ کشور را هدف گرفته است.این کمپین سازمان 
های مرتبط با زنجیره سرد واکسن کووید ۱۹ را هدف 
گرفته که فرآیند مورد نیاز بــرای نگهداری دوزهای 
واکسن در یک دمای بی نهایت پایین در فاصله انتقال 
از مراکز تولید به محل های تزریق واکســن است.بر 
اساس گزارش رویترز، شرکت IBM اعالم کرد بعضی 

از ایمیل های فیشینگ چند ماه زودتر از تایید هر نوع 
واکسنی فرســتاده شــده بودند. این شرکت پیش تر 
اعالم کرده بود هکرها ایمیل هایی که با مهارت آلوده 
شده بودند را به نام یک مدیر شرکت هایر بایومدیکال 
که یک فراهم کننده زنجیره سرد چینی است، ارسال 
کــرده بودند.محققان گروه امنیت ســایبری ایکس 
فورس شــرکت IBM در یک پست وبالگ نوشتند: 
حمالت علیه زنجیره تامین ســرد، ریســک دزدی 
مالکیت معنوی و مختل شــدن احتمالــی فعالیت 
برای ذی نفعان در فرآیند حســاس حمل واکسن ها 
در مســیرهای طوالنی در دماهای ثابــت را بارز می 
کند.شــرکت IBM گروه هک عامل این حمالت را 
شناسایی نکرده اما پیش از این اعالم کرده بود بر این 

باور است که این عملیات کار هکرهای دولتی است.

xچین بزرگترین بازار و شــانگهای گران ترین بازار 
کاالهای لوکس جهان شناخته شد.به گزارش ایسنا به 
نقل از سی ان بی سی، با وجود شیوع گسترده کرونا در 
قاره آسیا، این قاره کماکان گران ترین منطقه جهان 
از نظر میانگیــن قیمت کاالهای لوکــس در جهان 
محسوب می شــود. گزارش جدید مرکز تحقیقات 
بانک جولیوس باویر نشان می دهد میانگین قیمت 
کاالهای لوکس در شهر شــانگهای بیش از هر شهر 
دیگری در جهان بوه است.پس از شانگهای که برای 
نخستین بار لقب گران ترین شهر جهان را از آن خود 
کرده است، نام هنگ کنگ و توکیو- پایتخت ژاپن- 
دیده می شود. طبق اعالم این گزارش که ۲۵ شه گران 
قیمت جهان را رتبه بندی کرده است، شهرهای تایپه 
از تایوان و موناکو از فرانسه در رده ها چهارم و پنجم 

قرار گرفته اند. با در نظر گرفتن قیمت دالری به عنوان 
قیمت معیار، متوسط قیمت کفش در این ۲۵ شهر به 
نسبت سال گذشته ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است. 
این میزان برای هزینه اقامتی هتل ها ۹.۳ درصد بوده 
اما از سوی دیگر متوسط قیمت پروازها ی یک سال 
۱۱.۴ درصد و قیمت ساعت ۶.۶ درصد رشد داشته 
است. انتظار می رود متوسط قیمت اقالم لوکس در 
شهرهای آسیایی امسال نیز بیشتر از هر نقطه دیگری 
در جهان باشــد. طبق پیش بینــی بانک جولیوس 
باویر اگرچه هند در حال حاضــر یکی از ارزان ترین 
کشورهای آسیایی محســوب می شود اما با توجه به 
تداوم رشد باالی اقتصادی این کشور و افزایش شمار 
ثروتمندان، انتظار می رود تقاضــا برای خرید اقالم 
لوکس در این کشور افزایش محسوسی داشته باشد. 

انتشار خبر ورود پست آمریکا به بازار NFT ها باعث 
تداوم روند صعودی ارزهای دیجیتالی شد.به گزارش 
ایسنا به نقل از سی ان بی ســی، اداره پست آمریکا در 
بیانیه ای مهــم اعالم کرد که اســتفاده از توکن های 
غیرقابل تعویض یــا NFT را آغاز خواهــد کرد و از 
تمبرهایی که در این قالب عرضه شوند، پشتیبانی می 
کند. اداره پست آمریکا به نخستین نهاد بزرگ جهان 
تبدیل می شود که در سطح ملی استفاده از NFTرا 
تایید می کند. ) توکن های غیر قابل معاوضه برخالف 
نوع قابل معاوضه، غیر یکسان و دارای ارزش متفاوت 
از هم هستند(.نشــانه هایی وجــود دارد که فعاالن 
بورس وال اســتریت باالخره پــس از حدود یک دهه 
از راه اندازی ارزهای دیجیتالــی در حال قبول آن ها 
هستند. برای نخســتین بار قرار است تا سهام صرافی 

ارزهای دیجیتالی کوین بیس در بورس وال استریت 
عرضه اولیه شود. ارزش اولیه سهام این صرافی چیزی 
در حدود ۱۰۰ میلیارد دالر برآورد می شود. دو بانک 
بزرگ آمریکایی گلد من ساکس و جی پی مورگان نیز 
اعالم کرده اند به زودی امکان دسترســی به ارزهای 
دیجیتالی را در اختیار مشتریانشان خواهند گذاشت.  
یک بار دیگر مجموع ارزش بازار ارزهای دیجیتالی به 
چیزی در حدود دو تریلیون دالر رســیده که این به 
معنای ارزش بازاری معادل ارزش بازار شرکت اپل به 
عنوان دومین شرکت بزرگ در جهان است. از زمانی که 
بانک های مرکزی در نقاط مختلف اعالم کردند پروژه 
های خود برای راه اندازی ارزهای دیجیتالی را تسریع 
می بخشند، مقبولیت و محبوبیت ارزهای دیجیتالی 
بین معامله گران و شهروندان عادی افزایش یافته است.  

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعالم اینکه استقبال مناسبی از طرف هموطنان 
برای ثبت اطالعات در سامانه امالک و اسکان شده اســت، گفت: به زودی امکان 
ویرایش اطالعات در سامانه فراهم می شود.محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا، 
اظهار کرد: بررسی ها نشان می دهد که در همین روزهای ابتدایی استقبال مناسبی 
از طرف هموطنانی که آخرین رقم کد ملی آنها ۹، ۸، ۷ و ۶ بوده برای ثبت اطالعات 
ملکی خود در سامانه امالک و اسکان شده و روز شــنبه آماری را در این خصوص 
ارائه می کنیم. بسیاری از رکوردها ثبت شده و برخی دیگر هم از طریق تلفن و چت 
آنالین در حال تکمیل اطالعات خود هستند. به زودی امکان ویرایش اطالعات نیز 
فراهم می شود و کسانی که ثبت نام می کنند تا دو ماه آینده امکان ویرایش خواهند 
داشت.وی افزود: ابهامات و سواالتی نیز که بعضا در ذهن مردم ایجاد می شود هم 
در اصالحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مســتقیم و هم در سامانه پاسخ داده شده 
است. مساله ای که الزم است به آن تاکید کنیم این است که هدف اصلی دولت از راه 
اندازی سامانه امالک و اسکان، نه کسب درآمدهای مالیاتی بلکه شناسایی وضعیت 
موجود مسکن کشور برای برنامه ریزی اســت. در واقع مالیات، هدف نیست بلکه 
ابزاری برای رسیدن به هدف اســت.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: 

طی هشت ماه گذشته که سامانه اجرایی شــده متوجه شدیم که حدود ۹ میلیون 
مستاجر داریم و حدود ۱۱ میلیون خانوار فقط یک واحد مسکونی در تملک دارند. 
این موضوع اهمیت سامانه و مفید بودن آن را نشان می دهد. خواست عمومی این 
است که موضوع مسکن کشور حل شــود. اولین گام شناخت از طریق این سامانه 
است تا امکان برنامه ریزی فراهم شود.محمودزاده با بیان اینکه جرایم مالیاتی صرفا 
مشمول واحدهای خالی می شود، گفت: ممکن است یک نفر ده ها واحد مسکونی 
داشته باشد که اجاره داده و اگر در تهران کمتر از ۱۵۰ متر و در شهرستان کمتر از 
۲۰۰ متر مربع باشد، هیچ نوع مالیاتی پرداخت نخواهد کرد. در واحدهای بزرگتر نیز 
اگر مستاجر ساکن باشد فقط مشمول مالیات متعلقه می شود که قبال نیز در قانون 
مالیات های مستقیم وجود داشته است. مســلما کمتر کسی واحد مسکونی خود 
را خالی نگه می دارد، زیرا توجیه اقتصادی نــدارد.وی درباره نحوه مواجهه با موارد 
احتمالی که اطالعات سکونتی خود را ثبت نمی کنند یا اطالعات اشتباه می دهند، 
گفت: در اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پاسخ اینگونه شبهات 
داده شده است که ما فقط مواد قانون را نقل می کنیم. کسی که اطالعات نادرست 
بدهد یا ثبت نکند خانه او به عنوان واحد خالی تلقی می شود، زیرا ما از طریق سامانه 

با بسیاری از دستگاه های مرتبط، متصل هستیم. در یکی - دو روز آینده به سازمان 
ثبت اسناد و امالک نیز وصل می شویم و اطالعات را به دست می آوریم.معاون وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای ماده ۵۴ اصالحیه قانون مالیات های مستقیم 
به نفع اکثریت جامعه است، گفت: اعمال مالیات خانه های خالی بر اساس ضرایب 
شش برابر، ۱۲ برابر و ۱۸ برابر از زمان ابالغ قانون در اواخر سال ۱۳۹۹ است. یعنی 
واحدهایی که از سال ۱۳۹۴ خالی بوده بر اساس ضرایب قانون سال ۱۳۹۴ اعمال 
مالیات می شــود.محمودزاده تاکید کرد: هر چیزی که امکان برنامه ریزی را برای 
کشور ایجاد کند به نفع همه است. بنابراین مردم هیچگونه نگرانی از ثبت اطالعات 
نداشته باشند. هدف اصلی ما بهبود وضعیت بازار مسکن است و اطمینان می دهیم 
که با همکاری هموطنان مشــکالت حوزه مسکن حل شود. هموطنان با اطمینان 
خاطر اطالعات خود را درج کنند. موارد استثنایی هم که جواب آن از طریق تلفن و 
پاسخگویی آنالین پاسخ داده نمی شود به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.وی با 
بیان اینکه درآمدهای مالیاتی از طریق خانه های خالی به صندوق ملی مسکن می 
رود، گفت: این درآمدها برای تامین مسکن اقشار کم درآمد هزینه می شود. اکثر 
افراد جامعه شامل مالک و مستاجر از ارائه اطالعات حوزه مسکن انتفاع مستقیم می 

برند. مسکن بزرگترین بخش از سبد خانوار را تشکیل می دهد که تا کنون برنامه 
ریزی برای این حوزه بر اساس آزمون خطا بوده و راه اندازی سامانه امالک و اسکان 
اولین گام برای شناخت وضعیت موجود از مسکن کشور است.بنابراین گزارش، ثبت 
amlak. اطالعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه امالک و اسکان به نشانی

mrud.ir از روز پنجشنبه )۱۹ فروردین( آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار 
اعم از شهری و روستایی، مالک و مســتاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی 
مکلف هستند که اطالعات محل سکونت )اقامتگاه( و امالک تحت مالکیت خود )با 
مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی( را ظرف مدت دو ماه از تاریخ 
۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه امالک و اسکان درج کنند.در مرحله اول زمان بندی 
مراجعه به سامانه ملی امالک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار 
است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد.از 
روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، 
۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. 
سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می 

توانند اطالعات ملکی خود را ثبت کنند.

صعود خیره کننده نفت متوقف شدافزایش  مالیم قیمت طالی جهانی
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امکان ویرایش در سامانه امالک و اسکان فراهم می شود
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مهلت ۶ ماهه بانک 
مرکزی به صادرکنندگان 

 برای بازگرداندن
 ارز صادراتی

۴۰۰ هزار دوز واکسن 
چینی وارد ایران شد

ظرفیت تولید
 پتروشیمی
 به ۴۰ میلیارد دالر
 می رسد

وزیر نفت:

 نمی توانیم
  منتظر 
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سرمقاله

 بار تورمی
 بسته های حمایتی 

در کنار اینکه بحث حمایت 
از اقشار نیازمند را باید مورد 
توجه قــرار داد، بایســتی 
نگاهی هم به ریشه مشکالت 
داشته باشــیم. چرا قدرت 
خرید مردم کاهش می یابــد. دلیل آن نرخ باالی 
تورم اســت. ما باید تورم را کنترل کنیم، اما عمال 
برخی از طرح ها که حتی با هدف حمایت صورت 
می گیرد تورم زا هســتند و به ایــن ترتیب بی اثر 
می شوند. برای مثال بحث افزایش دستمزد ها را در 
نظر بگیرید. بر فرض اگر قرار باشد به اندازه نرخ تورم 

دستمزد ها افزایش ...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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 جدیدترین
 مانع ُزدایی ها در بورس

 موج تعطیلی
  و  ورشکستگی هتل ها 

 دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصی: فریب سود های کالن را نخورید

هشدار به سپرده گذاران بانکی
صفحه2

صفحه۴

گزارش  مشکالت تولید
 به  قوه قضاییه

درخواست   رئیس   دستگاه قضا    از کارآفرینان:

سخنان   امید  بخش   رئیس   دستگاه قضـا   برای   تولیدکنندگان:

برای تحقق امر رهبر انقالب در »حمایت از تولید« مصمم هستیم

باید به میدان رفت، کنار کارآفرین نشست، 

حرفش را شنید و مشکلش را حل کرد

نایب رئیــس هیئت مدیره ســازمان بورس از 
اصالح یا لغــو برخی مصوبــات و ابالغیه ها که 
مانع توســعه کمی و کیفی صندوق ها بود خبر 
داد. به گزارش بازار ســرمایه، محمدحســن 
ابراهیمی سرو علیا گفت: هیئت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار مصوب کرد تا محدودیت 
تعداد صندوق های با درآمد ثابت برای هر مدیر 
صندوق حذف شود. این در حالی است که پیش 
از این هر مدیر صندوق مجاز بود فقط مدیریت 
یک صندوق را بر عهده داشــته باشد که با لغو 
مصوبه قبلی، یک مدیر می توانــد در چندین 
صندوق با درآمد ثابت حضور داشته باشد.عضو 
هیئت مدیره سازمان ادامه داد: مجوز صدور و 

ابطال الکترونیکی صندوق ها...

مرکز آمار ایران در گزارشی اعالم کرده است که رشد 
اقتصادی کشــور در بخش فعالیت های هتلداری و 
رستوران نرخ رشد منفی ۶.۷ درصد بوده است. رئیس 
جامعه هتلداران ایران نیــز در همین زمینه اعالم 
کرده است که دو سوم از کارگران شاغل در هتل ها 
 بیکار شده و شغل خود را از دست داده اند.در حالی 
حمزه زاده اعالم کرده است که دو سوم از کارگران 
شاغل در هتل ها بیکار شده و شغل خود را از دست 
داده اند اما تأکید دارد که هتل هــا کارگران خود را 
اخراج نکردند بلکه به آنها »پایــان کار« دادند تا از 
بیمه بیکاری استفاده کنند. هتل ها کارگر اخراجی 
نداشتند اما بسیاری از کارگران پایان کار خورده و به 

خاطر کرونا تعطیل شده اند. می توان...
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اقتصاد2
ایران وجهان

تخفیف های بیمه ای شخص ثالث، 
قابل انتقال به خودروی دیگر است

بیمه مرکزی اعالم کرد: تخفیف عدم خسارت 
در بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، متعلق 
به مالک وسیله نقلیه است و مالک می تواند بعد 
از تغییر خودرو، تخفیفات خود را به وســیله 

نقلیه دیگر منتقل کند.
به گــزارش بیمه مرکزی، بر اســاس مصوبه 
هیئت وزیران، مالکان وسایل نقلیه موتوری 
زمینی می توانند سابقه تخفیف عدم خسارت 
بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده را 
به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع )مثاًل سواری 
به سواری( که متعلق به خود، همسر، والدین 

و یا اوالد بالواسطه آنها باشد، انتقال دهند.
بنابراین فارغ از اینکــه خودروی جدید صفر 
کیلومتر است یا کارکرده، حق بیمه خودروی 
جدید مالک وسیله نقلیه، مطابق بند ت( ماده 
٨ آئین نامه اجرایی موضــوع تبصره ماده ٦ 
قانون بیمه شخص ثالث با احتساب تخفیفات 

عدم خسارت انتقالی محاسبه خواهد شد.
بر این اســاس تخفیفات مالــک، همزمان با 
انتقــال مالکیت یا هر زمان پــس از آن قابل 
انتقال اســت و در صورت در دسترس نبودن 
انتقال گیرنــده )اعم از وســیله نقلیه مالک، 
همسر، والدین و یا اوالد بالواسطه وی(، این 
تخفیفات بــرای مدت نامحدود در ســوابق 
بیمه گــر مربوطه و بیمه مرکــزی نگهداری 

خواهد شد.

اعتبار ویژه بانک مســکن برای 
ساخت و سازهزار واحد مسکونی 

در سیستان و بلوچستان
مدیرعامل بانک مسکن از تامین اعتبار ویژه برای 
ساخت مسکن در شهر جدید »تیس« و شهرستان 
چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

محمود شایان در جریان سفر به استان سیستان 
و بلوچســتان در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی 
بانک مسکن- هیبنا با بیان اینکه، اولویت سیاستی 
این بانک در حوزه تامین مالی، حمایت اعتباری از 
عرضه و تولید مسکن در شهرهای نیازمند است، 
تصریح کرد:  استان سیســتان و بلوچستان از هر 
حیث به حمایت  های مالی اعتباری برای توسعه 
مطلوب و افزایش سطح رفاه خانوارهای ساکن این 
استان نیازمند است. یکی از مهمترین نیازها در این 
استان، مسکن ارزان قیمت است که امیدوار هستیم 
با پرداخت به موقع تسهیالت ساخت، عرضه این نوع 
مسکن در استان افزایش پیدا کند. مدیر عامل بانک 
مسکن در راس یک هیات مرکب از مدیران ارشد این 
بانک، به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد تا از 
روند احداث شهر جدید تیس و همچنین ساخت 
مسکن ارزان قیمت و ساماندهی سکونت گاه های 
غیررسمی در استان و البته طرح های عمرانی جنوب 
استان بازدید به عمل آورد. این سفر منجر به صدور 
دستور ویژه از سوی مدیرعامل بانک مسکن خطاب 
به شعب استان برای ارتقای بیشتر سطح همکاری 
با عوامل ساخت مسکن و توسعه زیرساخت  ها شد.

در حال حاضر احداث شــهر جدید تیس یکی از 
مهمترین پروژه های عمرانی در استان سیستان و 
بلوچستان است. این شهر با اعتبار اولیه 70 میلیارد 
تومان در دست ساخت قرار دارد که این مبلغ برای 
شروع اولیه عملیات اجرایی در نظر گرفته شده است 
و به تدریج با پیشرفت پروژه افزایش خواهد یافت.

همچنین شرکت عمران شهرهای جدید با تدارک 
طرح "شهر جدید تیس- شهر هوشمند" در نظر 
دارد این منطقه شهری را به شکل متفاوت )مدرن( 
احداث کند. کاربری پیش بینی شده برای کارکرد 
این شهر جدید، گردشگری و تفریحی است که به 
این منظور برنامه ریزی های الزم در دولت صورت 
گرفته است. در صورتی که تیس با همین هدف، به 
سرانجام برسد، اشتغالزایی حاصل از آن باعث رشد 

و توسعه استان سیستان و بلوچستان می شود.
مدیر عامل بانک مســکن در بازدید از شهر جدید 
تیس، در کارگاه عمرانی پروژه احداث 2٨٨ واحد 
مسکونی که در قالب " طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن" در دست ساخت است حاضر شد و نحوه 
ساخت و ساز و میزان تطبیق آن با نقشه های اولیه را 
مورد بررسی قرار داد. شایان خطاب به عوامل کارگاه 
گفت: الزم اســت در اجرای نقشه های معماری و 
ساخت ساختمان به بافت و فرهنگ بومی منطقه 
توجه شــود و همچنین ضمن نیازسنجی از بابت 
میزان تقاضای مصرفی برای صاحب خانه شد، پروژه 
جلو برود تا این طرح ملی در پایان با کمترین مشکل 
و مسئله برای متقاضیان و سایر ذینفعان، تکمیل و 

مورد بهره برداری قرار بگیرد .

خبر

نایب رئیس هیئت مدیره 
ســازمان بورس از اصالح 
یا لغــو برخــی مصوبات و 
ابالغیه ها که مانع توسعه 
کمی و کیفــی صندوق ها 
بود خبر داد. به گزارش بازار سرمایه، محمدحسن 
ابراهیمی ســرو علیا گفت: هیئت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار مصوب کرد تا محدودیت تعداد 
صندوق های با درآمد ثابت برای هر مدیر صندوق 
حذف شــود. این در حالی است که پیش از این هر 
مدیر صندوق مجاز بود فقط مدیریت یک صندوق را 
بر عهده داشته باشد که با لغو مصوبه قبلی، یک مدیر 
می تواند در چندین صندوق با درآمد ثابت حضور 

داشته باشد.
عضو هیئت مدیره سازمان ادامه داد: مجوز صدور 
و ابطال الکترونیکی صندوق ها در اپلیکیشن های 

متناسب با مجوز سازمان صادر شد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، ممنوعیت صــدور و ابطال 
در شعب بانک ها لغو شــد. همچنین مجوز پذیره 
نویســی و فعالیت صندوق ها به عنــوان فرایندی 

زمان بَر حذف شد. ابراهیمی با اشاره به اینکه امکان 
ابطال در یک صندوق و صدور در صندوق دیگر به 
طور همزمان برای صندوق های یک مدیر صندوق، 
تصویب شد، تأکید کرد: مدیر در این صندوق ها باید 

یک نفر باشد.

عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار یکی 
دیگر از موارد را اصالح کامل ســاختار صندوق در 
صندوق بیان کرد و گفت: برخی از نصاب های آن با 

تصویب هیئت مدیره سازمان حذف شد.
وی با بیان اینکه نصاب اوراق تبعی نیز اصالح شد، 

ابراز داشت: به این ترتیب یک صندوق می تواند هر 
اوراق تبعی را تا ۵0 درصد آن اوراق و تا ســقف ۵ 

درصد حجم صندوق خریداری کند.
ابراهیمی بیان داشت: مجوز فعالیت صندوق های 
با درآمد ثابت بــزرگ بانکی که تحــت مدیریت 
کارگزاری هــای بانکــی کــه شــرکت همگروه 
سبدگردانی یا تأمین ســرمایه ندارند به مدت دو 

سال تمدید شد.
وی با اشاره به قانون پیشین مبنی بر اینکه هر نهاد 
مالی با حجم سرمایه ثبت شده می توانست حجمی 
از صندوق را داشــته باشــد، تصریح کرد: تناسب 
سرمایه ثبت شده با دارایی تحت مدیریت به تناسب 
حقوق صاحبان سهام با دارایی تحت مدیریت اصالح 
شد. بر این اساس، به جای سرمایه ثبت شده، حقوق 
صاحبان سهام لحاظ شد تا سود انباشته هم در آن 

لحاظ شود.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس اصالح محاسبه 
خالص ارزش دارایی های صندوق ها در بخش اوراق 
اختیار فروش تبعی برای کنترل NAV را از دیگر 
مصوبات هیئت مدیره برشــمرد و ادامه داد: امکان 
سرمایه گذاری هیئت مدیره و پرسنل کارگزاری ها 
در بازار ســرمایه بدون هیچ گونه محدودیت هم از 

مصوبات بود.

مقام مسئول در سازمان بورس اعالم کرد؛

جدیدترین مانع ُزدایی ها در بورس

روحانی:
نمی توانیم منتظر واکسن داخلی باشیم

رئیس جمهور گفت: ما نمی توانیم منتظر واکسن 
داخلی در تابستان باشــیم به همین جهت باید در 
اردیبهشت و خرداد که بسیار حیاتی است، از واکسن 
وارداتی استفاده کنیم. حسن روحانی رئیس جمهور 
)پنج شنبه( در مراسم بهره برداری از ۴ طرح بزرگ 
پتروشیمی، با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور 
با بیان اینکه هنوز به قله پیک فراگیری نرسیده ایم، 
گفت: اگر جهش ویروس انگلیســی کرونا نبود ما 
شاهد این پیک نبودیم، اساس مشکل این است که 
ویروس انگلیســی از عراق وارد خوزستان و از آنجا 
وارد استان های همجوار شد و بعد به سراسر کشور 
راه یافــت. وی با بیان اینکه این ویروس اســت که 
شدت عمل نشان می دهد و انتقال آن خیلی سریع 
است،افزود: بنابر این هیچ کس دنبال علت های غلط 
نگردد و بداند که عامل اصلی مشکل ما ورود ویروس 
جهش یافته انگلیسی از مرزهای عراق به کشور است.

رئیس جمهور اظهار داشت: همیشه مراسم هایی 
همچون عروسی، عید، سفرها، ترددها و دورهمی ها 
در شــدت یافتن ویروس کرونا تأثیرگذار اســت 
به همین جهت هر جا دســتورالعمل ها را رعایت 
نکنیم این ویروس شدت می یابد. روحانی با اشاره 
به اینکه امیدواریم همه دست به دست هم بدهیم 
و از این ویروس عبور کنیم،اظهار داشــت: تا یک 
هفته آینده می توانیم از شــرایط سخت کرونایی 
در بسیاری از استان ها عبور کنیم. وی اعالم کرد: 
در بررسی های شب گذشته در خصوص وضعیت 
شیوع کرونا در کشــور، به غیر از چند استانی که 
شرایط سختی دارند بقیه استان های کشور نسبتاً 
شــرایط قابل قبولی دارند.البته فارس در لیست 
استانهای ســخت بود. رئیس جمهور با اشاره به 
 اینکه واکسن کلید حل کرونا است،اظهار داشت: 
 شــرکت های خصوصــی راحت تر مــی توانند 
واکسن ها را وارد کنند، ما نمی توانیم منتظر واکسن 
داخلی در تابستان باشیم به همین جهت باید در 
اردیبهشت و خرداد که بسیار حیاتی است، از واکسن 
وارداتی استفاده کنیم. روحانی گفت: هر شرکتی 
که برای ورود واکسن، کوچک ترین مشکلی دارد 
به دفتر رئیس جمهور نامه بنویسد؛ من مستقیماً 
موضوع را دنبال می کنم زیرا در هفته های آینده به 
راحتی می توانیم میلیون ها دوز واکسن وارد کنیم.

۴۰۰ هزار دوز واکســن چینی 
وارد ایران شد 

صبح پنجشنبه محموله ای از چین حاوی ۴00 هزار دوز 
واکسن کرونا وارد ایران شده است. طبق اعالم معاون فنی 
گمرک ایران به ایسنا، محموله ای که وارد شد واکسن 
سینوفارم و اهدایی از چین به ایران است. به گفته ارونقی، 
محموله واکسن چینی به وزن بیش از ٦٨00 کیلوگرم 
توسط شرکت هواپیمایی ماهان حدود ساعت 7 صبح 
وارد فرودگاه امام خمینی )ره( شــده است. این مقام 
مسئول در گمرک ایران گفت که همانند محموله های 
قبلی واکسن وارداتی، این محموله نیز در حداقل زمان، 
تشریفات گمرکی را طی کرده و تحویل نمایندگان وزارت 
بهداشت شد. گفتنی است؛ ورود واکسن کرونا از بهمن 
ماه آغاز شده و پیش از این نیز محموله های دیگری از 

چین، کره و روسیه وارد شده بود.

وزیر نفت:
ظرفیت تولید پتروشیمی به ۴۰ میلیارد 

دالر می رسد
 وزیر نفت با اشاره به اجرای طرح های جهش سوم 
در تولید پتروشیمی کشور گفت: ظرفیت تولید 
از ۳۴ میلیارد دالری که پیشتر برای سال ۱۴0۴ 
اعالم شده بود به ۴0 میلیارد دالر در سال ۱۴0٦ 
خواهد رسید. »بیژن نامدارزنگنه« روز پنجشنبه 
در مراسم بهره برداری از طرح های وزارت نفت با 
حضور رییس جمهوری افزود: خوراک الزم برای 
ابر پروژه های جهش سوم افزایش ظرفیت تولید 
پتروشــیمی ها نیز تامین و ســرمایه گذاران آن 

مشخص و کار آن ها در این دولت آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: تعهد ما در سال ۱۳۹۹ این بود که طرح 
های پتروشمی به ظرفیت 2۵ میلیون تن بهره برداری 
شود و اکنون با تالش شبانه روزی مدیران و کارکنان 
شاغل در این طرح ها،  با وجود فشار بیماری کرونا و 
تحریم های شدید که علیه صنعت نفت وجود داشت 
که اکنون این مجموعه در برابر ملت سربلند هستند 
که بزرگ ترین جهش در تاریخ پتروشیمی در سال 
۱۳۹۹ را رقم زدند. وزیر نفت با بیان اینکه  جهش دوم 
پتروشیمی اکنون آخرین گام های مستحکم خود 
را برای رسیدن به مقصد بر می دارد، گفت: جهش 
سوم و طرح های آن با قدرت در حال اجرا است که 
با افزودن سه تا پروژه  طرح های جهش سوم آغاز و 
به این ترتیب ظرفیت تولید ما از ۳۴ میلیارد دالری 
که درسال ۱۴0۴ اعالم شده بود به ۴0 میلیارد دالر 

ظرفیت تولید درسال ۱۴0٦ خواهد رسید.

اخبار
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فعاالن اقتصادی با اظهار نگرانی از قطع ارتباط سامانه 
جامع تجارت و قوه قضائیه ، معتقدند عدم حل این 
مساله، یک مانع بزرگ پیش روی فعالیتهای تولیدی 

و تجاری کشور است.
به گزارش مهر، در طی ســال های گذشــته شیوع 
اســتفاده از کارت های بازرگانی موسوم به یکسال 
مصرف توسط افراد ســودجو، به بستری برای وقوع 
مفاســد اقتصادی نظیر قاچاق کاال و فــرار مالیاتی 
تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ٦ 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹2، 
دولت موظف شــد تا با راه اندازی »سامانه یکپارچه 
اعتبارســنجی و رتبه بندی اعتبــاری«، اصالحات 
الزم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید 
کارت های بازرگانی انجام دهد. سرانجام پس از 7 سال 
انتظار در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۹، این ســامانه توسط 

وزارت صمت تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
بر اساس اظهار نظر کارشناسان حوزه تجارت، یکی از 
موانع اصلی در جهت توسعه دولت الکترونیک و بهبود 
وضعیت ســامانه های نظارتی در این حوزه به عدم 
اشتراک گذاری اطالعات و داده ها توسط دستگاه های 
حاکمیتی مربوط می شــود. به عنوان مثال با وجود 
اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز 
فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعالم احراز عدم 
ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت 
مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در 
اختیار وزارت صمت قرار گرفت؛ اما پس از گذشــت 
مدت کوتاهی، این اشتراک گذاری اطالعات از سوی 

قوه قضائیه قطع شد.
پیش از این حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفتگو با مهر با اشــاره 
به تبعات قطع وب ســرویس قوه قضائیه در سامانه 
جامع تجارت اظهار داشت: »با توجه به اهمیت این 
وب سرویس در حوزه تجارت خارجی از منظر صدور 
کارت بازرگانی، قطع این وب سرویس به رویه واردات 
و تأمین مواد اولیه آسیب جدی وارد می کند؛ خصوصاً 
که این اتفاق مصادف با آغاز ماه رمضان شده است. به 
همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و وزارت 

صمت مصرانه پیگیر حل این مسئله هستند.«

نگرانی در مورد توقــف فرآیند صدور و 
تمدید کارت بازرگانی

اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی 
تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه 
وزارت صمت جهت ساماندهی فرآیند صدور و تمدید 
کارت های بازرگانی اقدام به راه اندازی »سامانه اعتبار 
ســنجی و رتبه بندی اعتباری« کرده است، گفت: 

صدور کارت هــای بازرگانی نیاز به ۱۴ اســتعالم از 
نهادهای گوناگون دارد که این ســامانه می تواند به 

صورت وب سرویس این خدمات را ارائه دهد.
وی افزود: اکثر استعالمات ضروری در سامانه جامع 
تجارت به صورت برخط ارائه می شــد و در آخرین 
مرحله نیز مرکز فناوری قوه قضائیه، وب ســرویس 
استعالم احراز عدم ورشکستگی و نداشتن محکومیت 
مؤثر کیفری را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار داد.

لــزوم اســتعالم برخط احــراز عدم 
ورشکستگی و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری

این مقام مسئول در اتاق تهران با اظهار نگرانی در مورد 
توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، ادامه داد: 
ارتباط قوه قضائیه و سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی 
از اول اسفندماه ســال ۱۳۹۹ ایجاد شد؛ اما به دلیل 
قطع اشتراک اطالعات، بازرگانان تنها توانستند یک 
ماه از وب سرویس استعالم برخط سامانه قوه قضائیه 

استفاده کنند.
رضایی ادامه داد: متأســفانه پــس از مدتی این وب 
سرویس قطع شده و تجار و متقاضیان کارت بازرگانی 
می بایست به مانند گذشته فرآیند دریافت سو پیشینه 
خود را به صورت دستی انجام دهند که این فرآیند 
بیش از ۱۵ الی 20 روز زمــان می  برد و در طول این 
مدت، مشکالت زیادی برای تجار و فعالیت اقتصادی 

آن ها ایجاد می شود.

انتظار فعاالن بخش خصوصی از دستگاه 
قضاء چیست؟

این مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر 
اهمیت احیای وب  سرویس استعالم سوء پیشینه از 
قوه قضائیه گفت: انتظار فعاالن بخش خصوصی از قوه 
قضائیه این است که مسئله ارتباط بین سامانه وزارت 
صمت و قوه قضائیه به زودی برطرف شود؛ چرا که عدم 
حل و فصل این موضوع، خود یک مانع بزرگ در برابر 
تجارت و تولید کشور است و همانطور که مقام معظم 
رهبری فرمودند در سال جاری بهتر است به سمت 

مانع زدایی   از مسیر تولید و تجارت حرکت شود.
وی افزود: به طور کلی پیشــنهاد بخش خصوصی 
این اســت که در فرآیند تمدید کارت های بازرگانی 
شرایط تسهیل شود و استعالمات کمتری نسبت به 
روند صدور کارت برای بازرگانان جدید انجام شود. 
همچنین ضروری اســت که تمامی ســازمان های 
ذی ربط همــکاری خود را با ســامانه جامع تجارت 
افزایش دهند چرا که این مســئله، تأثیر مستقیمی 
بر فعالیت مؤثر بخش خصوصــی و به تبع آن بهبود 

وضعیت اقتصادی کشور دارد.

بانک مرکزی اعالم کرد: صادرکنندگان سال ۱۳۹٨ تا 
پایان تیر و سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴00 مهلت 
خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود 

از معافیت های مربوطه بهره مند شوند.
به گزارش مرکزی، با تشکیل جلســه کمیته ماده 
2 چهاردهمین جلســه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در تاریخ 2۱ فروردین ماه ســال جاری در 
بانک مرکزی، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از 
صادرات سال های ۱۴00-۱۳۹7 به تصویب رسید 

که مهمترین رئوس آن به شرح زیر است:
الف( ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات ســال 

:۱۳۹7
۱ . صادرکنندگانــی که نســبت به فــروش ریالی 
کاالهای صادراتی در بازه زمانی ۱۳۹7.0۱.22 لغایت 
۱۳۹7.0۵.۱٦ به عراق و افغانستان اقدام کرده و در 
موعد مقرر نسبت به ثبت اطالعات فروش ریالی خود 
در ســامانه جامع تجارت اقدام نکرده اند، حداکثر تا 
۱۴00.0۱.۳۱ فرصت دارند تا با ثبت اطالعات فروش 
ریالی خود در ســامانه جامع تجارت، نسبت به رفع 

تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.
تبصره: صادرکنندگانی که نســبت به فروش ریالی 
کاالهای صادراتی خود به سایر کشورها در بازه زمانی 
فوق اقدام کرده اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه 
کمیته اقدام ارزی، در صورت تأیید و تعیین مهلت توسط 
کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطالعات فروش ریالی 
خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزی این 

گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.
2 . در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کاال، 
صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی ســال ۱۳۹7 
امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین 
شده و تأیید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله 
ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود 
و شرکت های هم گروه، بازپرداخت بدهی های ارزی 
و فروش ارز در سامانه سنا به شــرط ارائه اظهارنامه 
ورود ارز خواهند داشت. برای این امر ارائه درخواست 
مکتــوب صادرکننده همراه با مســتندات مربوطه 
حداکثر تا ۱۴00.0۴.۳۱ به کمیته اقدام ارزی مستقر 
در سازمان توســعه تجارت ضروری است، متعاقباً با 
تأیید کمیته، امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین 

شده فراهم خواهد شد.
ب( ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال های 

۱۳۹٨-۱۴00
۱. صادرکنندگان سال ۱۳۹٨ تا پایان تیرماه ۱۴00 
و صادرکنندگان ســال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ماه 
۱۴00 مهلت خواهند داشــت تا بــا ایفای تعهدات 
ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهره مند 

شوند. این مهلت صرفاً برای تعیین تکلیف مالیاتی 
صادرکنندگان است و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنندگان منــدرج در بند ۴ مصوبه ۱77 

ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد.
2. صادرکنندگان سال های ۱۳۹٨ و ۱۳۹۹ مکلفند 
۹0 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعالمی توسط 
گمرک ج مهوری اسالمی ایران را به چرخه اقتصادی 

برگردانند.
ج( روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصادی:
۱. فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما

2. واردات در مقابل صادرات خود
۳. واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر

۴. بازپرداخــت بدهی تســهیالت ارزی دریافتی از 
شبکه بانکی، صندوق توســعه ملی، حساب ذخیره 

ارزی و فاینانس
۵. فــروش ارز به صورت اســکناس بــه بانک ها و 

صرافی های مجاز با رعایت مقررات مربوطه
د( سایر موارد:

۱. با توجه به سهمیه واردات تعیین شده برای پیله 
وران و تعاونی های مرزنشــین، واردات انجام شــده 
مذکور تا سقف تعیین شــده وفق فهرست اعالمی 
وزارت صمت، به عنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش 
قرار می گیرد، مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف 

یادشده، مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی می باشد.
2. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تأیید 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت )کمیته ماده ۱۹( و 
سایر اشخاص صرفاً پس از احراز اهلیت، اعتبارسنجی 
و در سقف تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در سامانه جامع تجارت، امکان عرضه ارز در 

سامانه نیما را خواهند داشت.
۳. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تأیید 
سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت ۱0 
درصد مبلغ کل قرارداد بر اســاس صورت وضعیت 
)مورد تأیید کارفرما و کمیته ماده ۱۹( مطابق بسته 

می باشند.
۴. کاالهایی که برای آزمون به خارج از کشور صادر 
و برگشت داده نمی شوند و یا کاالهایی که به منظور 
عرضه در نمایشگاه های خارجی ارسال می شوند با 
تأیید وزارت صمت و بر اســاس اطالعات دریافتی از 
گمرک ایران، مشمول ایفای تعهدات ارزی صادراتی 

نمی باشند.
۵. در صورت عدم برگشــت ارز حاصــل از صادرات 
در مهلت هــای مقرر، عــدم ارائه خدمات توســط 
دستگاه های دولتی به شرح مندرج در بسته سیاستی 

اعمال خواهد شد.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری و خصوصی ضمن هشدار به سپرده گذاران در 
خصوص سود های نامتعارف برخی بانک ها و موسسات 
گفت: ســپرده گذاران این مالحظه را در نظر داشــته 
باشند وقتی بانک ها در مصرف این پول محدودیت نرخ 
دارند حتما مشکلی دارند و احتمال دارد اصل پول هم به 
دست سپرده گذاران نرسد. خبرگزاری میزان: محمدرضا 
جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
و خصوصی ضمن هشدار به سپرده گذاران در خصوص 
ســود های نامتعارف برخی بانک ها و موسسات گفت: 
سپرده گذاران این مالحظه را در نظر داشته باشند وقتی 
بانک ها در مصرف این پول محدودیت نرخ دارند حتما 
مشــکلی دارند و احتمال دارد اصل پول هم به دســت 

سپرده گذاران نرسد.
دبیر کانــون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی 
پیش از این گفته بود: وضع مالیات به نرخ های ســود 
باالتر از ۱٨ درصــد که حاصل افزایش ســود بانک ها 

از اقداماتــی که با ســپرده های مردم انجــام داده اند، 
نادرست اســت. بانک ها هر چه سود عایدشان می شود 
را بین سپرده گذاران تقسیم می کنند که این به معنای 
عملیات ربوی نیســت و این مبلغ باالتر از ۱٨ درصدی 
که به سپرده گذاران داده می شــود در واقع سود است 
 و نه هزینه. اما ســازمان امور مالیاتــی این موضوعات 

را نمی پذیرد.
محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره نرخ واقعی سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود 
بانکی چه در بخش سپرده و چه تسهیالت بر اساس پیش 
بینی وضعیت اقتصادی کشور در یک دوره کوتاه مدت 

یعنی یک ساله تعیین می شود.
وی ادامه داد:  وقتی کمبودی در کاالها باشد باید نرخ سود 

بانکی افزایش یابد تا مردم ترجیح دهند نقدینگی خود را 
در بانک ها سپرده گذاری کنند تا پول وارد بازار نشود، به 
افزایش التهابات دامن نزند و تقاضا برای کاالیی که وجود 
ندارد یا با کمبود مواجه است، کاهش یابد. بنابراین نرخ 

سود باید با توجه به شرایط  اقتصادی تعیین شود.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید 
کرد: با توجه به برداشت های مختلف از شرایط اقتصادی 
و پیش بینی های متعدد ممکن است انتقاداتی به نرخ 
سود بانکی مطرح شود. اما مرجع تعیین نرخ سود بانکی 

شورای پول و اعتبار است.
وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت این است که شورای 
پول و اعتبار هرگز نرخ ســود بانکــی را محدود اعالم 
نکرد  ه است، گفت: در مورد تسهیالت که گفته شده نرخ 

سود ۱٨ درصد است، در کنار آن اعالم شده که اگر طرحی 
را پیشنهاد می کنید که سود بیشتری عاید می سازد، طرح 
توجیه آن را به بانک مرکزی بدهید و اگر مورد قبول واقع 

شد،  می توان نرخ سود را افزایش داد.
جمشیدی افزود: شــورای پول و اعتبار به طور صد در 

صدی نرخ سود بانکی را محدود نکرده  است.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه 
داد: درباره نرخ سود سپرده که ۱٦ درصد و ۱٨ درصد برای 
مدت زمان دو سال و یا نرخ کمتر برای زمان های کوتاه تر، 
باید توجه داشت این نرخ ها علی الحساب است و براساس 
پیش بینی ها از وضعیت اقتصادی،  تعیین  می شود. اگر با 
این سپرده ها اقداماتی انجام شد که سود بیشتری حاصل 
شــد، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تایید 
حسابرسان قانونی و حسابرسان بانک مرکزی،  بانک ها 
موظف هســتند که  سود بیشتری به ســپرده گذاران 
نســبت به ماندگاری پول و نوع سپرده هایشان بپردازد 

و تقسیم کنند.

معطلی فعاالن اقتصادی برای 
تمدیدوصدورکارت بازرگانی

مهلت ۶ ماهه بانک مرکزی به صادرکنندگان برای 
بازگرداندن ارز صادراتی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ثبات قیمت سکه در کانال ۱۰ میلیونی
روز پنج شنبه قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته به ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید. 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. 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 ۳۹ هزار 

تومان رسید. هر مثقال طال نیز به قیمت چهار میلیون و ۵۰۳ هزار تومان معامله شد. اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۷۴۸ دالر و ۴۰ سنت فروخته شد.

بانک ها

 دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصی: فریب سود های کالن را نخورید

هشدار به سپرده گذاران بانکی
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بار تورمی بسته های حمایتی 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

در کنار اینکه بحث حمایت از اقشار نیازمند را باید مورد توجه قرار داد، بایستی نگاهی هم به ریشه مشکالت داشته باشیم. چرا قدرت خرید مردم کاهش می یابد. دلیل آن نرخ باالی تورم است. ما باید تورم را کنترل کنیم، اما عمال برخی از 
طرح ها که حتی با هدف حمایت صورت می گیرد تورم زا هستند و به این ترتیب بی اثر می شوند. برای مثال بحث افزایش دستمزد ها را در نظر بگیرید. بر فرض اگر قرار باشد به اندازه نرخ تورم دستمزد ها افزایش یابد برای سال آینده ممکن است 
حدود ۴۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. آیا این افزایش حقوق منجر به بهبود وضعیت کارگران و حقوق بگیران می شود؟ تجربه نشان می دهد که این افزایش حقوق را تورم لجام گسیخته می بلعد. به محض اینکه حقوق زیاد می شود، 
اجناس هم گران می شوند و قیمت خدمات هم باال می رود. به هر حال برای مردم فرقی نمی کند که یارانه آن ها ۴۵ تا 1۰۰ هزار تومان اضافه شود و یا به 6۰ میلیون نفر ۲۵ هزار میلیارد ریال، چرا که قیمت ها چند برابر می شود واثر یارانه را از 
بین می برد. از سوی دیگر به نظر می رسد چون عمر دولت آقای روحانی به پایان رسیده و قرار نیست دولت اجرا کننده بودجه 1۴۰۰ باشد روی این مساله چندان توجهی ندارد و حساسیت الزم را برای واقعی کردن آن به خرج نمی دهد چرا 
که بار تورم هر چه باشد بر دوش دولت بعدی می افتد لذا دولت بعدی مقصر نشان داده می شود. به هر ترتیب دولت اقدام خاصی در راستای کاهش نرخ تورم انجام نداده است. زیرا در برنامه های دولت حمایت از تولید یا بهبود آن به طور خاص 
دیده نمی شود. فقط گاهی وزرا و معاونان رئیس جمهوری در نطق های خود درباره اولویت تولید صحبت می کنند. اگر تولید خاصی صورت بگیرد، آنگاه است که ارزانی اتفاق می افتد و به دنبال آن نرخ تورم هم به شکل چشمگیری کاهش 

می یابد، اما زمانی که تولیدی صورت نمی گیرد فقط ممکن است طی ماه هایی از سرعت رشد قیمت ها کاسته شود.

در حالی ستاد ملی مقابله با 
بیماری کرونا مصوبه دولت 
برای پرداخت مبلغ ۲۵ هزار 
میلیارد ریال به 6۰ میلیون 
نفر از مردم مشــمول طرح 
معیشــتی خانوارها در ماه مبارک رمضان را ابالغ کرد 
که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بار 
تورمی این کمک معیشتی بسیار زیاد بوده و تبعات زیادی 

برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. تجربیات این 
چند ساله نشان می دهد که حمایت های نقدی تنها تورم 
را افزایش داده و در حالی تورم کشور در آمارهای رسمی 
به بیش از 3۵ درصد و در آمارهای غیررسمی به بیش از 
6۰ درصد رسیده، موضوع حمایت های نقدی نیز به این 
تورم دامن زده است. سال گذشته بود که دولت طی چند 
مرحله کمک های کرونایی برای خانوار ها در نظر گرفت؛ 
از پرداخت یارانه های کرونایی تا وام های یک میلیونی. 
حاال قرار است دولت در دور جدید از کمک های کرونایی 
به خانوار ها یارانه معیشتی برای ماه مبارک رمضان بدهد. 
حســن روحانی، رییس جمهوری هفته گذشــته در 

جلســه هیات دولت از پرداخت یارانه کمک معیشتی 
به 6۰ میلیون نفر خبر داد.  بنا به گفته رییس جمهوری 
بسته حمایت معیشتی ماه رمضان به 6۰ میلون نفر تعلق 
می گیرد. خانوارهایی بسته حمایت معیشتی دریافت 
می کنند که دارای واحد مســکونی، شغل و خودرو به 
طور همزمان نباشند یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی 
و همچنین خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و 
کالن شــهرها 1۲ میلیارد ریال و در سایر شهرستان ها 
۹ میلیارد ریال باشد، مشمول دریافت یارانه معیشتی 
نیستند. همچنین خانوارهایی که دارای خودروی سواری 
به ارزش بیش از سه میلیارد ریال یا خودرو عمومی یا 

ارزش بیش از چهار میلیارد ریال باشند، بسته معیشتی 
تعلق نمی گیرد. کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز، 
خانوارهای دارای بیش از سه سفر خارجی غیر زیارتی و 
گیرندگان تسهیالت بانکی به مبلغ بیش از سه میلیارد 
ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند مشمول این 
کمک ها نیستند. میزان درآمد یکی دیگر از شاخص ها 
برای پرداخت سبد حمایت معیشتی است. بر اساس این 
شاخص حداقل درآمد ماهانه خانواده یک نفره باید چهار 
میلیون، خانواده دو نفره پنج میلیون، خانواده سه نفره 6 
میلیون و خانواده چهار نفره هفت میلیون و خانواده پنج 

نفر و بیشتر هشت میلیون تومان باشد.

طرح های حمایتی در بهبود معیشت مردم چندان تاثیری ندارد

رالی صعودی قیمت ها ادامه دارد
شایلی قرائی
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مرکز آمار ایران در گزارشی 
اعالم کرده اســت که رشد 
اقتصادی کشــور در بخش 
فعالیت هــای هتلــداری و 
رستوران نرخ رشد منفی 6.۷ 
درصد بوده اســت. رئیس جامعه هتلداران ایران نیز در 
همین زمینه اعالم کرده اســت که دو سوم از کارگران 
شــاغل در هتل ها بیکار شده و شــغل خود را از دست 

داده اند.
در حالی حمزه زاده اعالم کرده اســت که دو ســوم از 
کارگران شــاغل در هتل ها بیکار شده و شغل خود را از 
دســت داده اند اما تأکید دارد که هتل ها کارگران خود 
را اخراج نکردند بلکه به آنها »پایان کار« دادند تا از بیمه 
بیکاری استفاده کنند. هتل ها کارگر اخراجی نداشتند 
اما بسیاری از کارگران پایان کار خورده و به خاطر کرونا 
تعطیل شده اند. می توان گفت دو سوم کارکنان هتل ها 
در ایام کرونا تعطیل شــدند تا بتوانند از بیمه بیکاری 
استفاده کنند اما متاسفانه برای بسیاری از آنها هنوز بیمه 

بیکاری نگرفته اند.
به هر ترتیب جواد حســین زاده رئیس مرکز آمار ایران 
آبان 13۹۹ با ارائه گزارشــی از وضعیت رشد مثبت و 
منفی بخش های مختلف اقتصاد ایران اعالم کرد که کرونا 
درکنار کاهش تولید برخی از بخش ها باعث افزایش تولید 
برخی از بخش ها نیز شده است. با این حال دامنه تأثیر 
این بیماری در زیربخش های خدمات نمایان است. برای 
مثال در بخش فعالیت های هتلداری و رستوران نرخ رشد 
منفی 6.۷ درصد بوده که با متوسط منفی 1.۷ درصدی 

گروه اصلی فاصله زیادی دارد.
شیوع ویروس کرونا صنعت گردشگری و بویژه هتلداران 
در بســیاری از کشــورها را متأثر کرده است. سازمان 
جهانی گردشگری تابستان امسال اعالم کرد که صنعت 
گردشگری جهان در سال نیمه نخســت سال ۲۰۲۰ 

میالدی 3۲۰ میلیارد دالری خســارت دیده که ســه 
برابر بیشتر از میزان خســارت های وارد شده بر صنعت 
گردشگری جهانی در بحران اقتصادی جهانی در سال 

۲۰۰۹میالدی بوده است.
محمدعلی فرخ مهر، رئیس اتحادیــه هتلداران و هتل 
آپارتمان هاي تهران در این زمینه به "کسب و کار" گفت: 
اتفاقات زیادی در سال ۹8 افتاد که موجب کاهش ورود 
گردشگر خارجی به کشور شد. اتفاقات مرتبط با شهادت 
سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اکراینی و در مرحله 
آخر شیوع کرونا که دنیا با آن دست به گریبان شد ضریب 
اشغال هتل ها را کاهش داد. این ضریب اشغال به اندازه 
ای کاهش یافت که زیان هزاران میلیاردی به هتل ها و 
هتلداران وارد کرد. دیگر مسافر داخلی هم برای اقامت به 
هتل ها مراجعه نکرد و تعدیل نیروی گسترده ای در این 

صنف علی رغم میل هتلداران اتفاق افتاد. 
فرخ مهر افزود: در سالی که گذشت همه هتلداران متضرر 
بودند و مشکالت بسیار عدیده ای داشتند و بسیاری از 
هتلداران با گرفتن وام و فروش اموال و روش های دیگر 

توانسته اند هتل خود را دایر نگه دارند. به گفته فرخ مهر، 
در حال حاضر بیش از 1۰ هزار نفر به طور مستقیم در 
هتل های سراسر استان مشغول به کار هستند و 3۰ هزار 
نفر نیز به طور مستقیم به صورت پیمانکار و… از طریق 
هتل ها ارتزاق می کنند، که اکنون و با اوضاع پیش آمده در 
آستانه بیکاری این تعداد از افراد هستیم. همچنین زیان 
1۴.8 هزار میلیاردی به هتل های ایران به دلیل شیوع 

کرونا وارد شده است. 
وی گفت: در حال حاضر پرواز زیادی از خارج از کشــور 
نداریم و تعداد مسافرهای اروپایی نزدیک به صفر است. 
گردشگری خارجی به طور کلی نیست و تهران نیز شهری 
است، که از نظر گردشگری داخلی بیشتر گردشگرفرست 
است، تا مسافرپذیر و تعطیالت اخیر به خوبی این مساله 
را نشان داد و درصد قابل توجهی از میهمانان هتل های 
تهران را میهمانان دولت، شرکت کنندگان همایش ها 
و تجار و بازرگانان اشــغال می کنند، که این افراد نیز به 
واسطه کرونا به کشور و شهر و استان ما سفر نمی کنند 
و برآیند همه اینها اوضاع نابســامان هتل ها شده است 

و نیاز به حمایت های ویژه دولت داریم. رئیس اتحادیه 
هتلداران و هتل آپارتمان هاي تهران در ادامه گفت: هر 
طرح و برنامه ای همچون تعطیــل کردن برای رفتن به 
سفر یا طرح های دیگر منوط به وضعیت اقتصاد مردم 
است زیرا ســفر نیاز به پول دارد. امروز بسیاری از مردم 
در تهیه پول نان نیز با مشکالتی مواجه هستند چه برسد 
که بخواهند به سفر فکر کنند اما با این حال نیز مشکل 
صنعت هتلداری به خصوص در تهران با حضور مهمانان 

داخلی حل نمی شود.
فرخ مهــر ادامه داد: بیــش از ۷۰ درصــد مهمانان در 
هتل های تهران تجار، بیزینس من و مهمانان خارجی 
هستند و گروهی دیگر از مهمانان نیز مهمان های دولت و 
شخصیت های سیاسی هستند و هر چه روابط بین المللی 
دولت قوی تر باشــد حضور مهمانان در تهران بیشــتر 
است. در نتیجه ضریب اشغال هتل ها نیز افزایش پیدا 
می کند. به همین دلیل اجرای برنامه هایی همچون ایجاد 
تعطیالت برای گردشــگری یا برنامه هایی از این دست 

برای هتل های تهران تاثیر آنچنانی ندارد.

زیان 14.8 هزار میلیاردی هتل های ایران به دلیل شیوع كرونا

موج تعطیلی  و  ورشکستگی هتل ها 
بیکاری های گسترده در هتل ها بدون بیمه بیکاری                                                                                                                                         هتل های تهران خالی است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالی که قطعه فروشــی مرغ در گرانی اخیر متهم 
اصلی بود و وزیر جهاد طی دو نامه به استانداران و وزیر 
صمت در خواست مقابله با آن را کرده بود، اما به یکباره 
با نرمش در مقابل خواســته آنها قطعه فروشی دوباره 
مجاز شد.قطعه فروشی مرغ با تصمیم قرارگاه مرغ بار 
دیگر مجاز شد و این نگرانی را ایجاد کرده که آرامش 
نسبی چند روز گذشته بازار مرغ دوباره آشفته شده و 
قیمت ها افزایش یابد. قطعه فروشان مرغ در گرانی اخیر 
نقش اصلی داشتند که قیمت مرغ تا کیلویی ۴۵ هزار 
تومان هم باال رفت و قطعات مرغ تا 68 هزار تومان هم 
به فروش رفت که اکنون نیز ادامه دارد.قیمت مرغ در 
چند ماه گذشته بازار باثباتی نداشته و نوسانات زیادی را 
تجربه کرده در موج نخست گرانی که قیمت به کیلویی 
۴۵ هزار تومان هم رسیده بود، قیمت متعادل شد، اما 
دوباره باال رفت و اکنون نیز که بازار نسبتا آرامی را سپری 
می کند، بسیاری آن را به آرامش قبل از طوفان تعبیر 
می کنند که اگر عوامل افزایش دهنده قیمت از جمله 
قطعه فروشی، داللی، قیمت باالی نهاده، مدیریت های  
جزیره ای دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برطرف 
نشود، همانند سری قبل دوباره شاهد افزایش قیمت 
خواهیم بود. معاون توســعه بازرگانــی وزارت جهاد 
شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه قرارگاه ساماندهی 
مرغ در جمع خبرنگاران از ایجاد ثبات در بازار مرغ خبر 
داد و گفت: »طبق مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ، از 
امروز مرغ قطعه بندی شده در مقادیری که در جلسه 
مصوب شد، به بازار عرضه خواهد شد.«امید گیالنپور 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با ممنوعیت قطعه 
بندی مرغ تصریح کرد: »یکی از مصوبات جلسه این بود 
که به شرکت های دارای مجوز که کار اصلی آنها قطعه 
بندی مرغ اســت، اجازه قطعه بندی داده شود و مقرر 
شد مرغ آماده مصرف با قیمت های مصوب در اختیار 
این شرکت ها قرار گیرد تا نگرانی برای تأمین مواد اولیه 
مورد نیاز خود نداشته باشند. در این خصوص سازمان 
حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نیز قیمت های 

پیشنهادی خود را ارائه کرد.«
وی با اشاره به اینکه طبق مصوبه این قرارگاه از امروز، 
مرغ قطعه بندی شده هم در مقادیر مصوب شده عرضه 
خواهد شد، ادامه داد: با اخاللی که در بازار ایجاد شده 
بود و با تقاضای بیش از اندازه ای که برای خرید مرغ از 
طرف واحدهای قطعه بندی مواجه بودیم، این مرغ با 
قیمت های چند برابر به بازار وارد می شد که با این روند 
مرغ قطعه بندی و مرغ کامل با قیمت های مصوب به 

دست مصرف کننده خواهد رسید.
واقعیت این است که قطعه فروشی مرغ پس از ممنوعیت 
در زمان گرانی مرغ که توســط قرارگاه مرغ اعالم شد 
تعطیل نشــده بود و کماکان و طبــق روال با تبلیغات 
گســترده به کار خود ادامه می دادند شاید بتوان گفت 
تا حدودی کارشان محدودتر شده بود.گزارش میدانی 
حاکی است در منطقه 1۹ تهران که قرارگاه مرغ  فروش 
قطعه را ممنوع کرده عمده فروشــگاه های مرغ قطعه 
فروش هستند و قیمت هایی به شــرح زیر عرضه می 

کنند. گزارش میدانی حاکی است که در یک محله بزرگ 
منطقه 1۹ تنها یک مرکز توزیع مــرغ به نرخ ۲۴۹۰۰ 
تومان وجوددارد که معموال یــک روز در میان توزیع 
می شود و در مدت یک ساعت تنها به تعدادی افراد می 
رسد و حدود 6 مغازه مرغ فروشی دیگر همه به صورت 
قطعه و با قیمت های نجومی می فروشند و خانواده ها 
مجبورند به خرید از آنها هستند. آنها در سایه عدم نظارت 
مرغ کامل ویترین مغازه ها را قطعه می فروشند.اصرار و 
پافشاری وزارت جهاد برای کنارگذاشتن قطعه فروشان 
مرغ به حدی بود که آقای وزیر یک بار نامه به استانداران 
کشور زد و از آنها خواســت با هر گونه قطعه فروشی در 
استانها مقابله کنند و نامه دیگر هم به وزیر صمت نوشت و 
از فروش قطعه فروشی در سطح شهر هم گالیه کره و آنرا 

عامل اصلی گرانی مرغ خوانده بود.
و اکنون این جای سوال است چرا وزراتخانه ای که این 
هم سفت و سخت در برابر قطعه فروشی مرغ مقاومت 
می کرد و آن را عامل گرانی می دانست این چنین از 
موضع خود عقب نشــینی کرده است.آیا این سستی 
موضع عاملی برای افزایش دوباره قیمت نخواهد شد؟ در 
مدت یک هفته چه اتفاقی برای عامالن گرانی بازار افتاد 

که نظر وزرات جهاد برگشت و در مورد آنها مثبت شد.
هجدهم فرودین ســاعت دوازده ظهر، کارگرانی که 
در عرصه قطعه بندی فعالیت داشتند با تجمع جلوی 
وزارت جهاد کشاورزی واقع در خیابان شهید طالقانی 
تهران مدعی شدند که با اجرای قانون ممنوعیت قطعه 
بندی کار خود را از دست داده اند آنها سمبه پر زوری 
داشتند، به طوری که همسویی و هم آوایی شرکت های 
گوشتی را همراه خود داشتند.مسعود رسولی مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی صنعت گوشــت و مواد پروتئینی 
کشور گفت: مسئولین گمان کرده اند که با اجرای این 
قانونی صورت مسئله مدیریت کنترل بازار پاک خواهد 
شد.رسولی گفت : کام هزاران کارگر در ابتدای سال نو 
و با تصمیمات آقای وزیر جهاد کشاورزی در خصوص 
عدم عرضه مرغ قطعه بندی و بسته بندی شده تلخ شد 
و امروز با شروع بیکاری این کارگران ضربه دیگری به 
تولید زده شد.خواسته اصلی این ها لغو ممنوعیت قطعه 
فروشــی بود که ظاهرا منافع آنها به خطر افتاده بود و 
دقیقا در زمانی که بسیاری مردم برای پذیرایی از مهمان 
مرغ کامل پیدا نمی کنند و باید دست به دامان این قطعه 

فروش ها شوند تا به سه برابر قیمت تهیه کنند.
آنچه مسلم است کار کارشناسی که در آن منافع کل 
کشور نهفته است نباید فدای خواسته و منافع گروهی 
خاص باشد، اگر وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی 
و کار پژوهشی به این  نتیجه رسیده که قطعه فروشی 
مرغ عاملی برای گرانی است و باید ممنوع شود چرا در 
فاصله بسیار کوتاهی نظر خود را تغییر می دهد.این تغییر 
نظر در حالی است که قیمت و بازار مرغ به ثبات کامل 
نرسیده است و هر لحظه احتمال برگشت قیمت های 
نجومی وجود دارد هنوز مناطق زیادی در اطراف تهران 
هست که مرغ به را حتی در فروشگاه ها پیدا نمی کنند، 

اما مسئوالن می گویند بازار از مرغ اشباع است.

در حالی که قیمت هر بسته ۷۰۰ گرمی خرمای رطب 
در مبدا تولید 11.۵ هزار تومان است، در بازار 3۰ تا ۵۰ 
هزار تومان به فروش می رسد. در حالی که قیمت هر 
بسته ۷۰۰ گرمی خرمای رطب در مبدا تولید بوشهر 
11.۵ هزار تومان است اما تا به دست مصرف کنندگان 
در بازار برسد  3۰ تا ۵۰ هزار تومان قیمت پیدا می کند.

قیمت هر کارتن 1.۵ کیلویــی خرما 13  هزار تومان 
و خرمای رطب در بســته های ۷۰۰ گرمی 11 هزار و 
۵۰۰تومان است اما گزارش ها و مشاهدات میدانی 
نشــان می دهد که در بازار شرایط متفاوتی پیدا می 
کند. سیداسد اهلل موسوی مدیرعامل اتحادیه تعاون 
روستایی استان بوشهر در این ارتباط اظهار داشت: 
اکنون 3۵ هزار تن خرما از سال قبل در انبارهای استان 
موجود است و قیمت ها در مبدا تولید پایین است و 

کشاورزان امید به صادرات آنها دارند.
وی افزود: قیمت هر کارتن 1/۵کیلویی خرما 13 هزار 

تومان و قیمت خرمای رطب در بسته های ۷۰۰ گرمی 
11 هزار و ۵۰۰تومان اســت. تعاون روستایی استان 
بوشهر برای صادرات محصول خرما آماده همکاری و 
بستن قرارداد با صادرکنندگان این محصول ارزشمند 
است. موسوی با اشــاره به برداشــت 16۴هزار تن 
خرما در استان بوشهر گفت: کمبود نقدینگی، ضعف 
صنایع تبدیلی و بســته بندی از بزرگ ترین موانع و 
مشکالت تولیدکنندگان این حوزه است.وی تاکید 
کرد: در کشور ما حجم نقدینگی بسیار باالست؛ ولی 
به جای این که به سمت تولید روانه شود، صرف امور 
غیرمولد می شود. برای رونق تولید و تحقق شعار سال 
باید وام های کم بهره و بــا تنفس در اختیار نخلداران 
اســتان قرار بگیرد تا این افراد که زحمت بســیاری 
برایمحصولشان می کشد، به ســود مورد نظر خود 
برسند و محصول خرما با قیمت مناسب و واقعی به 

دست مصرف کننده برسد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید: 
در برخی از واحدها برای مقابلــه با کرونا، کارگران را به 
مرخصی های اجباری می فرســتند بدون آنکه حقوق 
این ایام به آنها داده شود از این رو با توجه به آنکه معیشت 
کارگران وابسته به کار و درآمد آنها است ترجیح می دهند 

کرونا بگیرند ولی کارشان را از دست ندهند.
فتح اله بیات درباره ضرورت دورکاری کارگران در شرایط 
حاضر کرونایی اظهار کرد: متاسفانه طی روزهای اخیر 
شاهد حوادث تلخی در کشور بودیم و بیماری منحوس 
کرونا با بی رحمی جان هموطنان عزیزمان را می گیرد و 

خانواده های آنها را داغدار می کند.
وی افزود: این امر به نوع نظارتها و برنامه ریزی ها در این 
خصوص برمی گردد که باید از ترددهای بی مورد و زائد 
جلوگیری شود و تعطیلی نیروهای کار در دستور کار قرار 
گیرد اما بحث اصلی، بخش کار و تولید است؛ بسیاری از 
نیروهای کار در بدترین شــرایط کرونایی هم حاضر به 
از دست دادن شغل نیستند و علیرغم آنکه اعالم شده 
کشور در وضعیت سیاه قرار خواهد گرفت باز هم به کار 
خود در مجموعه های اقتصادی ادامه می دهند در حالی 

که ممکن است آمار تلفات و بیماران باال برود.
رئیس اتحادیه کارگــران قــراردادی و پیمانی، نقش 
ادارات کار را در ورود به این مساله حایز اهمیت دانست و 

گفت: آن بخشهایی که می توانند دورکاری کنند عمدتا 
نیروهای اداری و کارمندی هستند که مصوبه دورکاری 
به آنها ابالغ شده است منتها در بخش کارگری، کارگران 
امــکان دورکاری ندارند و باید ســاعتهای طوالنی در 
واحدهای تولید یا مونتاژ حضور فیزیکی داشته باشند 
که طبعا مورد خطر و آسیب قرار می گیرند و ممکن است 
بیماری به سراغ آنها بیاید و خانواده هایشان را درگیر کند 
لذا کارفرمایان باید کارگران را تا حد امکان از حضور در 
محیط های کار منع کنند. بیات خاطرنشان کرد: وقتی 
مصوبه یا دستورالعملی از سوی ستاد مقابله با کرونا صادر 
می شود همگی وظیفه داریم تبعیت کنیم و فرقی بین 
کارگر و کارفرما یا دکتر و مهنــدس وجود ندارد چون 
هرگونه ســهل انگاری یا کوتاهی در قبال آن می تواند 
به بیماری و حادثه کار منجر شود. وی با تاکید بر لزوم 
برخورداری کارگران از حمایتهای اجتماعی در دوران 
کرونا اظهار کرد: عملکرد ما در قبال بیماری کرونا باید به 
گونه ای باشد که اگر کارگری به کرونا مبتال شد بتواند از 
پوششهای اجتماعی بهره مند شود.ممکن است کارفرما 
در محیط کار ماســک و دستکش و مواد ضدعفونی در 
اختیار کارگر گذاشته باشد ولی این کار به منزله آن نیست 
که کارگران در معرض کرونا نیستند چون ما از وضعیت 

ایاب و ذهاب مجموعه های کارگری اطالع نداریم.

خرمایرطب۱۱.۵هزارتومانیچگونه۳۵هزارتومانبهمردمفروختهمیشود؟
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حذف آزمایشی نمایش الیک در فیس بوک
فیس بوک قصد دارد در آزمایشی به کاربران بیشتری اجازه دهد مشاهده تعداد الیک ها در پست های خود یا دیگران را پنهان کنند. این شبکه اجتماعی که شرکت مادر اپلیکیشن اشتراک گذاری اینستاگرام 
است، مخفی کردن الیک ها در اینستاگرام را در چندین کشور از جمله کانادا، برزیل، استرالیا، ایرلند، ایتالیا و ژاپن آزمایش کرده است. اکنون این شرکت اعالم کرد زمایش مذکور را در اینستاگرام ظرف هفته 
های آینده به سطح جهانی گسترش می دهد و اجرای اقدام مشابه در سایت اصلی فیس بوک را در آینده بررسی خواهد کرد.فیس بوک اعالم کرد این آزمایش را برای درک بهتر این که آیا حذف مشاهده تعداد 

الیک ها فشار روانی مربوط به ارسال پست در اینستاگرام را کاهش می دهد، آغاز کرده است و تاکنون نتایج مختلفی به همراه داشته است. 

طبق اعالم مرکز رسانه قوه قضاییه، 
در بیست و سومین نشست رمضانی 
رئیس قوه قضائیه با نخبگان کشور، 
آیت اهلل رئیســی  روز پنجشــنبه 
)۲۶ فروردین( میزبــان تعدادی از 
تولیدکنندگان و فعاالن حوزه تولید بود تا در جلسه »هم اندیشی 
با اصحاب تولید« به بررسی »نقش دستگاه قضایی در رفع موانع 

تولید« بپردازند.
رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به شعار سال و تاکید 
رهبر معظم انقالب مبنی بر حمایت همه جانبه از تولید گفت: 
تولید و حمایت از آن باید مسأله اصلی و اساسی همه بخش ها 
باشــد و کارآفرینان و قانونگذاران و مدیران اجرایی و دســت 
اندرکاران امر قضا باید با قدرت، شجاعت و جدیت آن را پیگیری 

کنند.
آیت اهلل رئیسی خاطر نشان کرد: هر جا به مردم و کسانی که در 
میدان کار و تالش هستند اعتماد کردیم موفق بوده ایم و یقیناً در 
عرصه تولید هم با حضور نیروی انسانی با اراده، خالق و کارآمد و 
امکاناتی که در کشور وجود دارد، به نقطه مطلوب خواهیم رسید.

رئیس قوه قضاییه حمایت از تولید را عنصری محوری در تولید 
قدرت دانست و اظهار داشت: اقتصاد تولیدمحور از عوامل مؤثر در 
رفع گره ها و مشکالت اقتصادی کشور است که در عزت و اقتدار 

روزافزون ملت ایران نیز نقش اساسی دارد.
آیت اهلل رئیسی همچنین حمایت از تولید را یکی از حقوق عامه 
عنوان کرد و متذکر شد »رونق تولید و حمایت از آن از محور های 
مهم سند تحول قضایی و برنامه های امسال دستگاه قضاست 
و همه بخش های نظارتی و قضایی مأمــور به رفع موانع تولید 

هستند«.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأثیر 
فرآیند قیمت گذاری بر حوزه تولیــد، گفت: در فرآیند قیمت 
گذاری باید هم از تولید حمایت شود، هم باید به حقوق مصرف 
کننده توجه داشت و این کار نیازمند مدیریت دقیق و صحیح 

چرخه تولید و تأمین تا توزیع و مصرف کاالست.
آیت اهلل رئیسی افزود: قیمت گذاری درست می تواند کیفیت 
کاال ها و بهره وری را ارتقاء دهد و قیمت گذاری نادرست به ویژه در 
نقاطی که شبکه و کانال تعریف شده برای توزیع نداریم می تواند 

موجب رانت و فساد شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم تأمین امنیت اقتصادی برای 
تولیدکنندگان تأکید کرد و گفــت: مهم ترین کار برای تأمین 
امنیت اقتصادی در نظام تولید تثبیت مقررات و تصمیم گیری 

هاست.
آیت اهلل رئیســی افزود: تصمیم گیری لحظه ای و تصمیمات 
متزلزل نظام تولید را متزلزل و مختل می کند و اجازه نمی دهد 
تولیدکننده ما با خیال آسوده به فعالیت سالم اقتصادی بپردازد.

رئیس دستگاه قضا نقش آفرینی نهاد های تنظیم گر در مدیریت 
چرخه تولید و تأمین تا توزیع و مصرف کاال را ضروری دانست، اما 
در عین حال متذکر شد سطح مداخالت این نهاد ها باید به نحوی 
باشد که با مانع آفرینی برای تولیدکننده، به نظام تولید ضرر نزند.

آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: نهاد های تنظیم گر باید همه جوانب 
را بسنجند تا نتیجه تصمیمات آن ها نظام تولید را ارتقاء داده و 
نظام توزیع را سامان بخشــد و به نفع همه بخش ها باشد و این 
کار قطعاً از مداخالت مشکل آفرین در این حوزه هم پیشگیری 

خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع 
سود تسهیالت بانکی برای اصحاب تولید پرداخت و با اشاره به 
»رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور« در این زمینه، به بانک ها 
هشدار داد در دریافت سود های بانکی تابع مصوبه بانک مرکزی 

و شورای پول و اعتبار باشند.
آیت اهلل رئیسی گفت: مرجع رسمی و قانونی تعیین نرخ سود 

بانکی فقط بانک مرکزی و شــورای پول و اعتبار است و اگر هر 
بانکی بخواهد با تشــخیص خودش از تولیدکننده سود بگیرد 
و وقتی هم نتوانست سودش را بگیرد کارخانه را تعطیل کند، 

چرخه تولید مختل می شود.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این که هیچ واحد تولیدی نباید 
تعطیل شود و هیچ بانکی حق ندارد مانع فعالیت کارخانه ها شود، 
تصریح کرد: اگر فردی تخلف کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد، 
اما کارخانه و کارگاه نباید مجازات شود و کارگرانش بیکار شوند.

آیت اهلل رئیســی افزود: همه بانک ها و کسانی که با نظام تولید 
مرتبط هستند بدانند که چراغ واحد های تولیدی باید در کشور 
روشن و پرفروغ باشد و تولید ارتقاء پیدا کند و اگر هم مشکلی 

هست باید به طریق اصولی برطرف شود.
رئیس دستگاه قضا به همکاران خود در دادسرا ها و دادگاه ها نیز 
متذکر شد که بر اساس بخشنامه ابالغی و رأی دیوان عالی کشور 
اجازه ندارند در رسیدگی به دعاوی بانک های دریافت کننده سود 

بانکی خارج از نرخ مصوب ضامن اجرای امر غیر قانونی شوند.
آیت اهلل رئیســی گفت که این کار موجب ثبات در نظام تولید 
می شود چرا که تولیدکننده اطمینان پیدا می کند سودی را باید 
پرداخت کند که قانونی است نه سود های خارج از ضابطه که با 

افزایش ناگهانی چرخه تولید را مختل می کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم شفافیت 
در فعالیت های اقتصادی تأکید کرد و گفت: شفافیت در همه 
بخش ها جلوی رانت و فساد را می گیرد و این از دغدغه های جدی 
است که چند نفر دالل نتوانند با سوداگری به سرمایه های مردم 

دست اندازی کنند.
آیت اهلل رئیسی افزود: مدیریت بر چرخه تولید و تأمین تا توزیع 
و مصرف کاال می تواند مانع داللی شود و مقام معظم رهبری هم 
فرمودند نباید وضعیت به گونه ای باشد که هم تولیدکننده، هم 
مصرف کننده ناراضی باشند و این مسأله با قطع دست دالالن 

درست می شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در جهت 
تسهیل ثبت شرکت ها، اظهار داشت: باید با اعتبارسنجی درست 
مانع از ثبت شرکت های صوری و کاغذی شد، اما شرکت های 
واقعی که دنبال فعالیت سالم اقتصادی و ارائه خدمت هستند، 

نباید در ثبت شرکت با مشکل مواجه شوند.
اصالح آئین نامه تبدیل وضعیت فعالیت شرکت ها از دیگر نکات 
مورد اشاره رئیس قوه قضاییه بود که در رفع مشکالت مربوط به 
تغییر کارکرد شــرکت ها پس از اعالم ناتوانی در ادامه فعالیت 

هایشان تأثیر زیادی خواهد داشت.
آیت اهلل رئیسی همچنین با اعالم حمایت از صادرات خدمات فنی 
و مهندسی گفت: امروز صاحبان تخصص و تعهد فراوانی در کشور 
داریم که هر کجا بروند می توانند منشاء خدمات درخشانی باشند 

که این مسأله باید با جدیت پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ســفر های استانی خود گفت که 
یکی از مهم ترین برنامه های این سفر ها بررسی و حل مشکالت 
تولیدگران و واحد های تولیدی است و ادامه داد: اگر می خواهیم 
مشکالت واحد های تولیدی حل شــود باید به میدان برویم و 
حرف ها و درددل های اصحاب تولید را بشنویم و با کمک همدیگر 

مسائل را حل کنیم.
آیت اهلل رئیسی افزود: ما مصمم هســتیم فرمان مقام معظم 
رهبری در حمایت از تولید و رفع موانع برای رونق تولید را اجرا 
کنیم و اطمینان داریم در کشور چهره های مصممی هستند که 

این امر به دست آن ها تحقق می یابد 
رئیس قوه قضائیه افزود: در برخی از استان ها که ما با کارآفرینان 
جلسه می گذاریم و می بینیم که مشکالت همانجا حل می شوند، 
اینکه به برخی کارخانه ها وارد می شویم به صورت نمادین است، 
آقایان دیگر اقدام کنند و بخش های دیگری که فعال نیست را 
فعال کنند. برخی آقایان به این بخش هایی که فعال شده اعتراض 
می کنند، اما ما از آن ها می خواهیم که آن ها هم به جای ناراحتی 
از این مســاله و اعتراض، کارخانه ای که مدتی است خوابیده و 

کارگرانش بیکار شده اند را فعال کنند.
رئیس قوه قضائیه حل مساله تولید و مشکالتش را ناظر به اقدام 
مصداقی و میدانی دانست و گفت: حل این مشکالت با یک حرفی 
که امثال بنده اینجا می زنیم حل نمی شود، باید در میدان رفت و 
کنار کارآفرین نشست، حرفش را شنید و مشکلش را حل کرد. 
برخی استان ها وقتی با کارآفرین صحبت می کنیم می گوید این 
مشکل اگر حل بشود من کارخانه را شش ماهه راه اندازی می کنم، 
مساله ای که در هماهنگی با مسئوالن همان استان هم قابل حل 

است. باید یک به یک و مصداقی مساله را حل کرد.
آیت اهلل رئیســی تاکید کرد: ما مصمم هستیم امری که رهبر 
انقالب فرمودند و نیاز راهبردی کشور است، یعنی »حمایت از 
تولید« تحقق پیدا کند و تحقق هم پیدا خواهد کرد چرا که در 
کشور هم چهره های مصممی می بینیم که امیدوار می شویم این 
مساله تحقق پیدا خواهد کرد و آینده روشنی در پیش خواهد بود.

وی تصریح کرد: دشمن همواره دنبال مانع آفرینی است، اما با 
اراده قوی ملت ایران گره های بسیار بزرگی را در کشور باز کرده 
ایم و این بار هم حتماً دشمن را وادار به عقب نشینی خواهیم کرد 

و آینده روشن خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا در بخش پایانی سخنانش از کارآفرینان و 
تولیدگران خواست که گزارش های خود درباره مسائل مشکالت 
حوزه تولید و راهکار های رفع آن ها با سازمان بازرسی کل کشور 
و همچنین دبیرخانه ســتاد اقتصاد مقاومتــی قوه قضاییه در 

دادستانی کل کشور در میان بگذارند.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اهمیت موضوع شناسی برای کشف 
حقیقت و تصمیم گیری درســت اعالم کرد که به بازپرس ها، 
دادیاران و قضات در سراسر کشور توصیه شده در پرونده های 

اقتصادی از نظر تخصصی کارشناسان اقتصادی بهره ببرند.

درد دل تولیدکنندگان با رئیس قوه قضائیه
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، تعدادی از اصحاب تولید 
نیز در این جلســه به بیان دیدگاه ها و دغدغه ها و راهکار های 
پیشــنهادی خود برای بهبود وضعیت تولید و صنعت کشور 

پرداختند:
مهدوی یکی از صنعتگران حوزه پتروشیمی گفت: مهمترین 
موضوع بحث امنیت اقتصادی است تولید کننده وسرمایه گذار 
باید بداند که قوه قضاییه، مجریــه و مقننه هر روز یک تصمیم 

برایش نگیرند.
وی با اشــاره به موضوع قیمت گذاری ها ادامه داد: مجلس ما 
قیمت سوخت را به سه تا چهار برابر افزایش داده است که این امر، 
قیمت ها را باال برده است؛ این درحالی است تنها حوزه ای که نظم 

داشته حوزه پتروشیمی بوده است
چراکه ما بر اساس یک فرمول کار می کنیم و همه چیز مشخص 

است.
مهدوی تصریح کرد: خروجی مصوبات سه قوه باید به نفع تولید 
باشد در حالی که این گونه نیست لذا برای این موارد باید ستادی 
تعیین شود تا از صنایع مختلف چکیده مشکالت را مطالبه کرده 

و در صدد رفع آن برآیند.
آرش محبی دبیر انجن قطعه ســازان خودرویی کشور، افزود: 
اگر چوب الی چرخ تولید نگذارند ما خود آن را انجام می دهیم، 
صنعت خودرو در باال دست، زنجیزه تامین خودروسازی تصدی 
گری دولتی و ســهامداری حداکثری داریم و در پایین دست 
تصدی گری صد درصدی دولتی و ســهامداری اقلیتی وجود 
دارد لذا ا شاهد عدم توازن نظام قیمت گذاری در زنجیره خودرو 

هستیم.
وی ادامه داد: تــوان تولید در کشــور وجــود دارد، اما موانع 
نمی گذارد. معتقدیم که باالترین مانع تولید خودور کشور نظام 

سرکوب قیمت گذاری دستوری است.
محبی خطاب به رییس قوه قضاییه افزود: شما تاکید داشتید که 
واحد های تولیدی نباید تعطیل شوند خواهشمندیم که عالوه 
بر عدم تعطیلی واحد های تولیدی، این موضوع به دفاتر مرکزی 

واحد های تولیدی نیز تسری یابد همچنین ما شاهد هجمه به 
تولید داخل هستیم خواهشمندم یکسری قوانین و مقررات برای 
برخورد با هجمه غیرعادالنه داشــته باشیم که هرکسی نتواند 

هرچه خواست درباره تولید ملی بگوید.
بخشی نماینده صنعت برق ایران در این نشست گفت: یکی از 
مشکالت ما انحصار خریدار در صنعت برق است که نتیجه آن 
ســاختار حقوقی یک طرفه بین دولت و بخش خصوصی شده 
است؛ نقطه باالی صنعت برق در خدمات فنی و مهندسی که باید 

مورد حمایت قرار گیرد و از انحصار دولتی نیز خارج می شویم.
علیرضا شه پرســت یکی از تولید کنندگان صنعت دارو افزود: 
امروزه مصرف کننده تولید کننده و توزیع کننده ناراضی هستند 
در حالی که دولت به جای مدیریت صحیح در این زنجیره، خود 

به نوعی قسمتی از این ماجرا شده است.
وی ادامه داد: سیاســت قیمت گذاری دارو به صورت دستوری 
است و بر اساس شرایط فعلی جامعه ما بهترین حالت است، اما 
نکته آنجا است که قیمت گذاری دستوری الزاماتی دارد که اگر 

رعایت شود کسی ناراضی نخواهد بود.
شه پرست یکی از اساسی ترین موانع در حوزه تولید تجیهزات 
پزشکی و دارو را بحث شفافیت دانست و گفت: اگرشفافیت پیاده 
سازی شود رانت و فساد از آنجا رفته است اگر نظارت در تصمیم 
گیری ها و تخصیص منابع صورت گیرد بســیاری از مشکالت 

رفع خواهد شد.
قدیری یکی از تولیدکنندگان صنعت غذا و تولید دام افزود: ایران 
یکی از تولیدکنندگان صنعت مرغ است، اما شاهد هستیم که 
امروزه مجبور به واردات مرغ هستیم متاسفانه امروزه تعدد تولید 
کننده در این عرصه داریم همچنین قیمت گذاری نیز در این 
مسیر تاثیرگذار نبوده است تاجایی که نهاده های دامی به موقع 

تخصیص داده نشد.
پیمانکار یکی از فعاالن زنجیره تامین منابع کشاوری گفت: ما در 
بحث زنجیره تامین در حوزه محصوالت کشاورزی وارد شدیم، اما 
نه تنها دولت کمکی نمی کند بلکه با سیاست های غلط ممانعت 

ایجاد می کند.
وی ادامه داد: اگر قوه قضاییه کارگروهی متشکل از نخبگان ایجاد 

شود بسیاری از مشکالت رفع خواهد شد.
محمدی دیگر تولید کنند حوزه ساخت و ساز گفت: در حوزه 
بهبود فضای کسب و کار اســتعالماتی از قوه قضاییه صورت 
می گیرد که زمان بر است لذا الزم است یک سقف زمانی گذاشته 

شود چراکه کمک کننده است.
وی ادامه داد: ساخت و ساز در کشور می تواند محرک اقتصاد در 
کشور باشد و در این میان تعیین تکلیف اسناد مالکیت مهم بوده 
و مشکلی است که قوه قضییه می تواد حل کند همچنین بحث 
ثبت شرکت ها نیز حائز اهمیت است، اما الزم است در این حوزه 

تسریع صورت گیرد.
محمدی مهمترین متغیر علم اقتصاد را قیمت دانست و گفت: ما 
همیشه از مساله قیمت طفره رفتیم درحالی که مهمترین نقش 
آن بحث تخصیص است که بی توجهی به آن سبب مشکالتی 
شده است واقعیت آن است در شرایطی که کشور در کانال توزیع 
یک کاال اشــکال دارد قیمت گذاری صد در صد غلط است اگر 
می خواهیم به مردم کمک کنیم باید بگذاریم قیمت ها حاکمیت 
داشته باشد و مالیات مناسب بگیریم و قشر کم برخوردار را از 

جنبه مالیات کمک کرد.
سحرخیز نماینده کشاورزان با بیان اینکه چرخه زعفران نیازمند 
توجه و ورود قوه قضاییه است، گفت: تصمیمات غلط دولت در 
این عرصه مشکالت جدی را ایجاد می کند که نیازمند توجه است 

خواهشمندیم کمیسیون ویژه ای برای زعفران تشیل دهید تا به 
این مشکالت رسیدی شود.

وی ادامه داد: خواهش داریم حوزه معاونت اقتصادی به معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اضافه کنید چراکه خیلی از 
مسایل ما آنجا رفع خواهد شد همچنین قضات هنوز مقداری 
از نزدیک شــدن به بخش خصوصی ترس دارند لذا نیاز است 
شما یک جسارت به قضات دهید تا به رفع مشکالت واحد های 

تولیدی بیش از پیش کمک شود.
محتشمی پور قائم مقام بورس کاالی ایران گفت: ما به عنوان 
بورس نه عرضه کننده هســتیم و نه خریدار؛ زمانی که کاالیی 
خرید نمی شود بیان کننده آن است که مساله ای وجود دارد ما 
در هر حوزه ای که موفق تر بودیم بیشتر تحت فشار قرار گرفتیم.

وی ادامــه داد: زمانــی کــه مــا اطالعــات را مشــخص 
می کنیــم انتظــار داریــم متولیــان اطالعــات را تحلیل 
کنند نه اینکــه مداخله قیمتــی انجام دهند ایــن درحالی 
 اســت که این مهم، یکی از مهمترین معضالت ما به شــمار 

می رود.
محتشمی پور خطاب به رییس قوه قضاییه گفت: اجازه ندهید بر 
خالف قوانین، مقررات تنظیم شود همچنین برای جمع شدن 
به هم ریختگی بازار، فشار بیاورید تا نهاد های تنظیم گر در بازار 
ایجاد شوند ضمن آنکه تغییر مکرر مقررات مساله آسیب زایی 

است که نیازمند رسیدگی است.
کیانی راد رییس پژوهش اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی، افزود: 
بحث قیمت گذاری مهم است قیمت ها در اقتصاد به دماسنج 
تعبیر شده است اگر قیمت ها باال می روند این نشان دهنده تورم 
نیست بلکه نشان دهنده آن است در یک مرحله ای از زنجیره 

چرخش دچار مشکل هستیم.
وی ادامه داد: اگر تولید کننــدگان در افزایش قیمت ها دچار 
مشکل شوند باید به کجا شــکایت کنند؟ قانون برای شکایت 

کردن وجود دارد، اما اجرا نمی شود.
موســوی نماینده وزارت صمت، گفت: ضرورت دارد به صورت 
یک موضوع مجزایی در مورد قیمت گذاری پرداخته شــود تا 
به حل مشکالت اقدام گردد؛ پاشنه آشیل موضوعات تولیدی، 
قیمت اســت لذا باید به آن توجه شــود ما آمادگی داریم کل 
روش های قیمت گذاری را شناسایی کنیم و اگر امکان داشته 
باشد چالش های هر بخش مشخص شود تا بر اساس آن اقدام 

صورت گیرد.
یکی دیگر از حاضران در این نشست در بیان مشکالت حوزه تولید 
اظهار داشت: اصالح قیمت خرید قیمت تضمینی گندم باید مورد 
توجه قرار گیرد و قیمت گذاری موجب نارضایتی تعداد زیادی 

از گندم کاران شده است و سبب افزایش قاچاق نیز شده است.
ســلطانی دبیــر انجمن تولیــد کننــدگان فوالد گفــت: با 
مداخله ســتاد تنظیم بازار و رانتی که ایجاد شــد مشکالتی 
به وجود آمد یکی از مصیبت ها این اســت کــه مجلس قانون 
تنظیم بــازار فــوالد را تصویــب می کند خواهــش می کنم 
 یک فرصت کارشناســی دهیــد تــا از آن ایــن جلوگیری

 شود.سلطانی خاطر نشان کرد: ما در این صنعت دهمین تولید 
کننده جهان هستیم ارزش این صنعت پانصد هزار میلیادرتومان 
است درحالی که این صعنت ممکن است دستخوش تغییراتی 
شــود.رئیس قوه قضاییه طی دو سال گذشــته در ماه مبارک 
رمضان جلساتی را به منظور هم اندیشی با نخبگان برگزار کرده 
که در ادامه این نشست ها، نشست امروز با اصحاب تولید، بیست 
و سومین نشست رمضانی آیت اهلل رئیســی با اقشار مختلف 

نخبگانی به شمار می رود.

درخواست رئيس دستگاه قضا از كارآفرینان:

گزارش  مشکالت تولید به قوه قضاییه
سخنان اميدبخش رئيس دستگاه قضا برای توليدكنندگان:

باید به ميدان رفت، كنار كارآفرین نشست، حرفش را شنيد و مشكلش را حل كرد
برای تحقق امر رهبر انقالب در »حمایت از توليد« مصمم هستيم

گروه سیاسی
News kasbokar@gmail.com

ستاد توســعه زیســت فناوری معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
گســترش صادرات محصوالت زیست 
فناورانه را در 30 ســرفصل هدفگذاری 
کرده اســت تــا اجــرای آن در طی 5 
ســال آینده بیش از 450 میلیون دالر 
 ارزش افــزوده برای کشــور بــه همراه

 داشته باشد.
 محصــوالت بــا کیفیت و اســتاندارد 
دانش بنیان ها کــه در بازارهای جهانی 
مقبــول بیفتنــد و کشــورها خواهان 
خریداری آنها باشــند مــورد حمایت 
 قرار می گیرنــد و به بازارهــای جهانی

 می رسند.
 این کار همچنین به رونق و شــکوفایی 
اقتصادی کشــور نیز کمــک می کند.

صادرات محصوالت زیست فناوری یکی 
از این برنامه ها است که در قالب 1۶ پروژه 
و با کمک ذینفعان و نهادهای اثرگذار در 
این حوزه در حال اجرا است و طی 5 سال 

آینده به نتیجه خواهد رسید. 
اجــرای پروژه های تولید مشــترک در 

بازارهای هــدف نیز در همین راســتا 
دنبال می شــود. از دیگــر برنامه های 
تدوین شــده برای تحقق هدف توسعه 
صــادرات محصــوالت زیســتی در 
 کشــور می توان به پــروژه حمایت از 
طرح های توســعه صادراتی شرکت ها 

اشاره کرد.
کاری که قرار است با ارائه حمایت های 
مــادی و معنــوی معاونــت علمــی و 
فنــاوری از شــرکت ها اجرایی شــود.

ایجــاد و راه انــدازی 7 دفتر تخصصی 
خارجی در کشــورهای مالزی، شــرق 
آفریقا و شــرق اروپا نیــز هدف دیگری 
اســت که در ذیل 7 پروژه ملی در ستاد 
توسعه زیســت فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری پیگیری 
 می شــود و در 5 ســال آینده به نتیجه 

خواهد رسید. 
پــروژه دیگری کــه معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در قالب آن به 
دنبال توسعه دادن صادرات محصوالت 
زیستی است، برنامه ریزی برای افزایش 

ارزآوری از محل فروش دانش فنی است 
که پیش بینی شــده با اجرای آن طی 5 
 سال اشتغالزایی مناســبی برای کشور

 شود.
همچنین توســعه شــبکه واسطه های 
فروش در دنیــا نیز با پیگیری ســتاد 
توســعه زیســت فناوری بــه نتیجــه 
خواهد رســید و ارزش افــزوده زیادی 
 بــرای کشــور بــه همــراه خواهــد

 داشت. 
تقویت شــبکه تخصصی بیــن المللی، 
انجام مطالعات میدانی بازارهای هدف، 
برگــزاری و حضــور در رویدادهــای 
بین المللی و اعزام و پذیرش هیات های 
خارجی نیز دیگر پروژه های تعریف شده 

در این برنامه هستند.
 پیش بینی هــا حکایت از ایــن دارد که 
اجرای کامل این 30 ســرفصل تعریف 
شــده عددی حدود 450 میلیون دالر 
ارزش افزوده برای کشور به همراه داشته 
باشــد و برای 500 نفر نیز اشتغالزایی 

شود.

رگوالتــوری هــای آلمــان بــه دنبــال اجرای 
قانونی هســتند تا مانــع از به اشــتراک گذاری 
 داده هــای کاربــران واتــس اپ با فیــس بوک

 شوند.
مقامات رگوالتوری هامبــورگ تا 15 می به فیس 
 بوک دستور خواهند داد تا به علت نگرانی در مورد 
احتمال نقض حریم شــخصی کاربران واتس اپ 
از به اشــتراک گذاری داده های کاربران آن با این 
شــبکه اجتماعی خودداری کند.به نظر می رسد 

فیــس بــوک قصــد دارد از اطالعــات کاربران 
واتــس اپ بــرای نمایــش تبلیغــات هدفمند و 
بازاریابی سوءاســتفاده کند. این اقــدام پیش از 
 این بــا اعتراض گســترده بســیاری از کاربران و 
صاحب نظران حــوزه فناوری اطالعــات مواجه 
شــده بود.یوهــان کاســپر کمیســیونر داده 
آلمــان دیــروز در این مــورد گفته بــود: واتس 
 اپ توســط ۶0 میلیــون نفــر در آلمــان مورد 
اســتفاده قرار می گیــرد وپرکاربردترین شــبکه 

اجتماعــی در ایــن کشــور اســت. بنابرایــن 
برای ما مهم اســت که از اطالعات ایــن تعداد از 
کاربــران سوءاســتفاده نشود.شــماره تلفــن 
همراه، اطالعــات مربوط به اســتفاده از خدمات 
واتس اپ، آدرس هــای آی پی و غیــره از جمله 
اطالعــات واتس اپ اســت کــه در اختیار فیس 
بوک قرار می گیــرد. اما فیس بوک مدعی شــده 
 قصد ارســال اطالعات گپ هــای کاربــران را به

 فیس بوک ندارد.

کمیســیون اقتصادی مجلس تبصــره ای مبنی بر 
اختصاص عوارض ارزش افزوده پــارک ها را به خود 
پارک ها در راستای تقویت زیرساخت هایشان تصویب 
کرد.تبصــره ویژه تســهیل گری در کســب و کار و 
توســعه پارک ها برای ارتقای زیرساخت های دانش 
بنیان های مســتقر در پارک های علــم و فناوری به 
تصویب کمیســیون اقتصادی مجلس رسید.در این 

مصوبه آمده اســت؛»عایدی و عوارض ارزش افزوده 
دریافتی از شــرکت های فناور مستقر در پارک های 
علم و فناوری، پس از واریز به خزانه داری کل کشور به 
صورت صد در صد به همان پارک بابت ایجاد توسعه 
و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی آموزشی 
پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص 
می یابد.آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از 

تاریخ الزم االجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی 
با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت تهیه می شود 
و به تصویب هیئت وزیران خواهد رســید.«از این رو 
مالیات ناشی از ارزش افزوده فروش شرکتهای پارکی 
که از ســوی پارک ها به خزانه داری دولت پرداخت 
می شد مجدداً به پارک ها برای تقویت زیرساخت های 

آنها اختصاص خواهد یافت.

ارزآوری ۴۵۰ میلیون دالری از طریق فروش محصوالت زیستی ایرانی 

در كميسيون اقتصادی مجلس؛

یک تبصره برای تقویت زیرساخت های پارکهای فناوری تصویب شد

آلمان جلوی به اشتراک گذاری داده های کاربران واتس اپ با فیس
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