
قیمت طــا در معامــات روز دوشــنبه بازار 
جهانــی تحــت تاثیــر دالر ضعیفتــر و بازده 
پایینتــر اوراق خزانــه آمریــکا، بــاال رفــت و 
 نزدیــک بــه باالترین رکــورد دو هفتــه اخیر

 ایستاد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طا برای تحویل فوری 
با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۷۷۷ دالر و ۳۳ سنت 
رسید. بهای معامات این بازار روز جمعه تا مرز 
۱۷۸۳ دالر پیش رفته بود که باالترین قیمت از 

۲۵ فوریه بود.
در بازار معامات آتی آمریکا، هر اونس طا با ۰.۱ 

درصد کاهش، به ۱۷۷۷ دالر و ۹۰ سنت رسید.
به گفته مایــکل مــک کارتی، استراتژیســت 
ارشــد بازار در شرکت سی ام ســی مارکتس، با 
وجود دورنمای اقتصادی بهتــر، در حال حاضر 
مجموعــه ای از عوامــل شــامل دالر ضعیفتر 

آمریکا و پایین ماندن نرخهــای بهره، از قیمت 
طا پشــتیبانی می کند. طا نیــروی صعودی 
جدیــدی بازیافته اما تازه از ســطح ۱۷۶۵ دالر 
عبور کرده است و اگر بتواند در باالی این سطح 
 بمانــد، دورنمای طــا در کوتاه مــدت مثبت 

خواهد بود.
شــاخص دالر در برابر ســبدی از ارزهای رقیب 
نزدیک به پایینترین رکورد یک ماه اخیر ایستاد 
و طا را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر کرد.

بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به پایینترین حد 
چند هفته اخیر که هفته گذشته به آن نزول کرده 
بود، کاهش پیدا کرد. بــازده پایینتر اوراق قرضه 
هزینه نگهداری طا که دارایی بدون بازدهی است 

را کمتر می کند.
فضا در بازارهای ســهام تحت تاثیــر انتظارات 
بــرای ادامــه سیاســتهای تســهیل پولی در 

جهــان، مثبت مانــده و بورســهای آســیایی 
 نزدیک بــه باالترین رکــورد یک هفتــه و نیم

 اخیر ایستادند.
بر اســاس گزارش رویترز، بانک مرکزی آمریکا 
بار دیگر بر موضع خود برای ادامه سیاســتهای 
پولی تســهیلی تا زمــان پایان یافتــن بحران 
تاکید کــرد و مقامــات بانک مرکــزی آمریکا 
 گفتنــد هر گونــه افزایــش نرخ تــورم موقتی 

خواهد بود.
در بازار ســایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره 
برای تحویل فوری بــا ۰.۶ درصد کاهش، به ۲۵ 
دالر و ۸۱ سنت رســید. هر اونس پاالدیم برای 
تحویل فوری با ۰.۳ درصــد کاهش، ۲۷۶۶ دالر 
و ۹۱ سنت معامله شــد. هر اونس پاتین برای 
تحویل فــوری ثابت بــود و در ۱۲۰۳ دالر و ۶۱ 

سنت ایستاد.

با رونمایــی از درگاه ملی خدمــات الکترونیک 
مالیاتی از این پس مودیــان می توانند با مراجعه 
به این درگاه از میزان بدهی مالیاتی خود باخبر 

شوند.
به گزارش ایسنا،  در اواخر سال گذشته سازمان 
امور مالیاتی در راستای تسهیل، تسریع و توسعه 
خدمــات الکترونیک، ارائه اطاعــات مورد نیاز 
مؤدیان مالیاتی و عموم مردم از سوابق پرونده های 
مالیاتی کاهش مراجعات حضوری مردم و کاهش 
مصرف کاغذ، درگاه ملی خدمات مالیاتی رونمایی 

کرد. 
از طریق ایــن  پنجره واحــد الکترونیک، حدود 
۲۵ خدمت مالیاتی شــامل مشاهده پرونده های 
مالیاتی در بخش مالیات مســتقیم و مالیات بر 
ارزش افــزوده، کارتابل ابــاغ الکترونیک، ارائه 
اظهارنامه های مالیاتی، رفع تعهــدات ارزی و ... 

اشاره کرد.  همچنین سایر اقداماتی که شهروندان 
بــرای انجــام آن نیازمند مراجعــه حضوری به 
ادارات مالیاتی یا ســایر مراجــع بودند از جمله 
پرداخت قبوض مالیاتی، دریافــت گواهی نقل 
و انتقال موضوع ماده ۱۸۷ قانــون مالیات  های 
مستقیم، اســتعام ممنوع الخروجی، استعام 
بدهی مالیاتی، اســتعام مالیات خریداران سکه 
 و ... نیز از طریق ایــن درگاه ملی قابــل ارائه به 

مردم است.
یکی از خدماتــی که این ســامانه ارائه می دهد، 
استعام بدهی مالیاتی به مودیان است که آن ها 
می توانند باید به My.tax.gov.ir مراجعه کنند 
و در صورتی که در ســازمان امور مالیاتی پرونده 
مالیاتی داشته باشند، می توانند وارد سامانه شده 

و اطاعات خود را تکمیل و نهایی کنند. 
الزم بــه ذکر اســت کــه ســیم کارت فردی 

کــه می خواهــد از پرونــده مالیاتــی باخبــر 
 شــوند، باید با کد ملــی آن شــخص مطابقت 

داشته باشد. 
در این بین، بدانید که برای ثبت نام در این درگاه 
باید کد ملی، شــماره همراه و تاریخ تولد خود را 
وارد کنید و با داشتن پرونده مالیاتی به شما اجازه 
ورود می دهد و می توانید از انــواع خدمات بهره 

مند شوید. 
همچنین، در این سامانه امکان استعام ممنوع 
الخروجی شما هم فراهم شده است که می توانید 
با زدن بر گزینه اســتعام ممنــوع الخروجی از 
وضعیت خــود آگاه شــوید یا در صــورت نبود 
اطاعات مربوطه، به شما اعام می کند که برای 
اطمینان یافتن از ممنوع الخروجی خود به اداره 
گذرنامه یا واحد دادستانی سازمان امور مالیاتی 

مراجعه کنید.

کشورهای آ. سه. آن بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی 
چین در سه ماه نخست سال معرفی شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا، داده های منتشر 
شده از ســوی وزارت بازرگانی چین نشان می دهد 
که ســرمایه گذاری خارجی مســتقیم در چین در  
سه ماهه نخست امسال به ۳۰۲.۴۷ میلیارد یوان ) 
۴۴.۸۶ میلیارد دالر(  رسیده که این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش نشان می 
دهد. بخش صنعت با جذب ۲۳۷.۹ میلیارد یوان از 
کل سرمایه ها، موفق ترین بخش در جذب سرمایه 

گذاری خارجی بوده است.  
 کشــورهای عضو اتحادیه آ. ســه. آن با مجموع 
 ۶۰ درصد کل ســرمایه گذاری ها، بــزرگ ترین 

ســرمایه گذار خارجی در چین طی این ماه بوده 
است و پس از این کشــورها هم، اتحادیه اروپا هم  
با ۷.۵ درصد در رده بعدی قــرار دارد.   هر چند که 
کووید-۱۹ در چین تا حد زیادی مهار شده و روند 
بازگشایی کسب و کارها و بازگشت زندگی به شرایط 
عادی آغاز شده است، اما این کشور با بیش از ۴۶۰۰ 
کشته و ۱۰۰ هزار مبتا، کماکان یکی از اصلی ترین 
کانون های درگیر با این بیماری در ســطح جهان 

محسوب می شود.
وانگ شــو ون- معاون وزیر بازرگانی چین پیشتر با 
اشاره به تمایل شــرکت های خارجی به گسترش 
کسب و کار خود در چین، بر تمایل دولت متبوعش در 
فراهم کردن فضای بهتر برای سرمایه گذاران خارجی 

تاکید کرده بود. متوسط ســرمایه گذاری خارجی 
چین در بازه زمانی ۱۹۹۷ تــا ۲۰۲۰ معادل ۴.۵۸ 
میلیارد دالر بوده که باالترین رقم ثبت شده مربوط به 
سرمایه گذاری ۱۳۴.۹۶ میلیارد دالری سال ۲۰۱۸ 
و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سرمایه گذاری 
۱.۸۳ میلیارد دالری سال ۲۰۰۰ بوده است. در سال 
۲۰۲۰ میادی کمترین رقم سرمایه گذاری خارجی 

مربوط به ماه ژانویه با ۱۲۶.۸ میلیون دالر بود.  
دولــت چین بــرای امســال رســیدن به رشــد 
اقتصادی ۶ درصــدی را هدفگذاری کــرده که به 
عقیــده بســیاری از کارشناســان، رســیدن به 
 این رقم بــرای اقتصاد چین کار چندان دشــواری 

نخواهد بود.  

پیش از این وزیر اقتصاد بــه بانک ها تاکید کرده بود 
که ســودهای مصوب بانکی را رعایت کنند، زیرا در 
غیر اینصورت آن ها جریمه مالیاتی می شوند. اکنون 
رئیس کل بانک مرکزی نیز اعام کرده بانک ها باید 
به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند 
باشــند و معاونت نظارت بانک مرکــزی با تخلفات 

برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، رعایت نکردن نرخ های سود مصوب 
شورای پول و اعتبار توسط بانک ها همواره محل بحث 
بوده به صورتی که بیشترین تخلف بانک ها در زمینه 

سود است.
در این زمینه با ورود به سال جاری وزیر اقتصاد بانک ها 
را موظف به رعایت دقیق نرخ های ســود ســپرده و 

تسهیات مصوب شورای پول و اعتبار کرده و به آن ها 
اخطار داده است که نرخ های باالتر از جز هزینه های 
قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شوند و سازمان امور 
مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به 

انجام اقدام مورد نظر دانسته است.
به عبارت دیگر، از این پس تخلفات بانک ها در زمینه 
سودهای بانکی، برای آن ها درآمد محسوب و مالیات 
درآمد کسب شده از بانک ها اخذ خواهد شد و دیگر 
بانک ها نمی توانند درآمدزایی نامتعارفی از سودهای 

بانکی داشته باشند.
عاوه براین، به تازگی نیــز همتی پایبندی بانک ها 
به نرخ های سود مصوب شــورای پول و اعتبار تاکید 
کرده و گفته است که ضروری اســت در این زمینه 

معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود را تشدید 
و با بانک هایی که نرخ ها را رعایت نمی کنند، برخورد 

الزم را به عمل آورد. 
با این تفاسیر، برنامه مسئوالن برای سود بانکی این 
است که فعا سود سپرده و تسهیات بانکی را نه تنها 
تغییر ندهند بلکه نظارت های بیشتری بر بانک ها برای 
رعایت سودهای مصوب شورای پول و اعتبار داشته 
باشند؛ به گونه ای که طبق گفته دژپسند با توجه به 
شرایط طبیعی است که سودهای بانکی تغییر کنند 

اما این امر باید به تدریج انجام شود.
گفتنی است؛ سود مصوب برای سپرده های یک ساله 
۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد و سقف سود تسهیات 

۱۸ درصد تعیین شده است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، باتوجه به اینکه چهار سال 
از دپوی ۲۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرکهای داخلی به دلیل مشکات 
قضایی یا عدم ثبت  سفارش می گذرد و چهار نوبت هم برای ترخیص 
ارائه شده اما همچنان در گمرکها باقی مانده اند، به نظر می رسد دیگر 
امیدی به ترخیص وجود ندارد؛ این در حالی اســت که صحبت از 
واگذاری ۱۵۰۰ دســتگاه از این خودروهای متروکه به مناطق آزاد 

نیز در میان است.
به گزارش ایسنا، از تیرماه سال ۱۳۹۶ امکان ثبت سفارش برای تعداد 
زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و اباغ دستورالعمل جدید 
و اختال در سامانه بسته شــد. در نهایت نیز مردادماه سال ۱۳۹۷ 
واردات خودرو به کشور به طور کلی ممنوع و به صورت رسمی، پرونده 
واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص 
خودروهای وارد شده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل 

آمد.
طبق آمار، تعداد خودروهای دپو شــده در گمرک بالغ بر ۱۲ هزار 
دستگاه بود که به دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت 

سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحوالت سیاست های 
ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند؛ تا اینکه پس از رایزنی های بسیار 
در دی ماه ســال ۱۳۹۷ هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این 
خودروها موافقت کرد و براســاس آن، مدت زمــان چهار ماهه  )تا 
اردیبهشت  ۱۳۹۸( تعیین شد. پس از آن دوباره دو ماه دیگر هم تمدید 
شد و در پایان گزارش های رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ 

دستگاه ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی  مانده اند.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بار دیگر فرصت سه ماهه ای در اختیار صاحبان 
خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب پایان این مهلت نیز با خروج تمامی 
خودروها همراه نشــد و آمار نشــان داد که ۱۳۸۹ دستگاه خودرو 

ترخیص شده و هنوز ۳۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرکها باقی مانده اند.
در نهایت هم اواخر خرداد ۱۳۹۹ مهلت ترخیص خودروهای دپو شده 
در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آن ها بتوانند اقدامی 

کنند، اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در 
دوره های قبل )۳۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده در گمرکها و بنادر(، 
حدود ۲۴۷۱ دستگاه خودرو دارای پرونده قضایی بوده و طبق مصوبه 
دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه 
دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه از آن بدون ثبت 
سفارش بود. در حال حاضر دبیر انجمن واردکنندگان خورو، از وجود 
حدود ۲۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی در گمرکها خبر داده که احتماال 

دیگر امکان ترخیص هم برایشان وجود ندارد.
مهدی دادفر در این رابطه در گفت گو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه این 
۲۱۰۰ دستگاه خودرو ترخیص نشده، همان ثبت سفارش  شده های 
پیش از مرداد ۱۳۹۷ هستند، اظهار کرد: بخشی از آن ها به سبب بسته 
شدن یک شبه سامانه برای ثبت سفارش، نتوانستند ثبت سفارش 
بگیرند و به کلی ثبت سفارش ندارند و بخشی دیگر هم خودروهای 

ثبت سفارش شده دارای اشکال و پرونده قضایی هستند که توسط 
مراجع قضایی توقیف شده و همچنان باتکلیف در گمرکهای داخلی 

باقی مانده اند.
دبیر انجمن واردکنندگان خــودرو تصریح کرد: تصمیم گیری های 
یک  شــبه که بدون برنامه و بدون اطاع فعاالن حوزه کسب و کار 
اتخاذ شد، سبب توقیف سه تا چهار سال اموال مردم در گمرک شده 
است و متضرر اصلی این تصمیمات، مردمی بودند که از شرکت های 

واردکننده، خودرو پیش خرید کرده بوده اند.
وی افزود: براین اساس پس از گذشــت قریب به چهار سال، به نظر 
می رسد پرونده ترخیص این ۲۱۰۰ دســتگاه خودرو بسته شده و 

احتماال دیگر امکان ترخیص آن ها وجود نداشته باشد.
این در حالی اســت که ۲۰۴۰ میلیارد تومان تعیین شده در الیحه 
بودجه سال جاری به گفته مسئوالن و کارشناسان ، صرفا درآمد دولت 

از بابت ترخیص احتمالی خودروها از گمرکها خواهد بود، لذا با توجه 
به رقم در نظر گرفته شده از این جهت و باتوجه به اینکه خودروهایی 
دپو شده اموال مردم هستند، باید منتظر ماند تا دید دولت بعدی چه 

موضع و تصمیمی در رابطه با این خودروها خواهد داشت.
 الزم به ذکر است که در جریان تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای 
سازمان اموال تملیکی، شامل کاالها و اموالی است که متروکه یا قاچاق 
اعام شده است و در میان آن ها ۱۵۰۰ خودرو از خودروهای مذکور 
ترخیص نشده نیز وجود دارد؛ لذا در جریان تعیین تکلیف این اموال، 
پیشنهادات و مکاتباتی به جهت واگذاری ۱۵۰۰ خودروی باتکلیف 
در این سازمان به مناطق آزاد مطرح شده اما هنوز نتیجه نهایی آن 
مشخص نیست. خودروهایی که در بهمن سال گذشته طی بازدید 
مسئوالن قضایی از گمرک شــهید رجایی در رابطه با بررسی نحوه 
ترخیص کاالهای اساسی دپو شــده در گمرک ها، حواشی بسیاری 
داشت و بحث غیر استاندارد بودن بنز، بی ام دبلیو و پورشه های موجود 
در بین آن ها هم مطرح شد، از جمله این ۱۵۰۰ خودرویی است که 

شاید به مناطق آزاد واگذار شود.

چگونه بفهمیم چقدر بدهی مالیاتی داریم؟ قیمت طالی جهانی باال رفت

فعال سودهای بانکی زیاد نمی شود چینی ها ۴۴ میلیارد دالر سرمایه مستقیم خارجی جذب کردند
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نوبخت:

سرمقاله

تصمیمات خلق الساعه 
در بازار خودرو 

طرح مجلس و شــیوه ورود 
خودرو به بــورس کاال هیچ 
تأثیری در قیمت بازار نخواهد 
داشت. اگر عرضه خودرو در 
بورس کاال نهایی و اجرا شود به طور حتم بازار خودرو 
از وضعیت فعلی هم پیچیده تر خواهد شد. بورس کاال 
با بازار آزاد هیچگونه تفاوتی ندارد و اگر دلیل عرضه 
خودرو در بورس کاال ایجاد شفافیت است عملکرد 
 ســازمانهای نظارتی همچون سازمان حسابرسی 

زیر سوال خواهد رفت... 

  فربد زاوه، کارشناس خودرو
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تولید مسکن 
شتاب می گیرد؟

گرانی در بازار
 کاالهای ماه رمضان

راهکار ساماندهی آشفته بازار خودرو عرضه در بورس است؟

عرضه خودرو  در  بورس  با  قیمت  مصوب
صفحه3

صفحه3

ریزش  قیمت ها  در  بازار  موبایل 
افزایش   تعداد   وارد کنندگان   موبایل   به   600   شرکت

قیمت   موبایل   به   پایین  ترین   میزان   در  7  ماه   اخیر   رسید

رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: در 
پی افزایش وام ساخت مسکن تا۴۵۰ میلیون تومان، 
واریز درآمد مالیاتی خانه های خالی به صندوق تامین 
مسکن و اختصاص ۲۰ درصد تسهیات نظام بانکی 
به بخش مسکن، رونق به بازار مسکن بازگشته و عقب 
ماندگی تولید مسکن جبران خواهد شد.ایرج رهبر 
درباره افزایش وام ساخت مسکن به ۴۵۰ میلیون 
تومان افزود: عملیاتی شدن این اقدام مثبت می تواند 
عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن را جبران کند و 
به امر تولید مسکن کمک کند.وی اضافه کرد: این وام 
همچنین با انتقال به خریدار می تواند باعث افزایش 
توان خریدار شــود، البته باید توجه داشت که سود 
این وام ۱۸ درصد است که ماهیانه بیش از ۶ میلیون 

تومان اقساط آن است و ممکن...

عضو هیات رییسه بنکداران مواد غذایی با اشاره به 
وضعیت قیمت کاالها در بازارگفت: با توجه به اینکه 
اولویت فروش روغن با فروشگاه های زنجیره ای است، 
شاهد کمبود عرضه روغن در سطح خرده فروشی ها 
هستیم.قامسعلی حسنی در گفت و گو با مهر در مورد 
وضعیت بازار کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان، 
اظهار داشت: اگرچه از نظر عرضه کاال مشکلی وجود 
ندارد و البته قیمت ها گران است اما در بازار تقاضای 
خاصی نیست و می توان گفت شاهد یک رکود در 
بازار هستیم که یکی از عمده دالیل این موضوع نیز 
به تعطیل شدن کسبه مربوط می شود. درست است 
که مشاغل مربوط به مواد غذایی تعطیل نیستند اما 
تعطیلی مشاغل دیگر تأثیر مستقیم بر فروش مواد 

غذایی دارد.عضو هیأت رئیسه...

دیگر امیدی به ترخیص نیست

هنوز ۲100 خودرو در گمرک ها مانده اند



اقتصاد2
ایران وجهان

چراغ بورس قرمز ماند
بازار سرمایه روز گذشته هم روندی کاهشی داشت و 
شاخص کل بورس حدود ۸۰۰۰ واحد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، در معامالت روز گذشته بازار سرمایه 
شاخص کل بورس با ۸۰۹۳ واحد کاهش در رقم یک 
میلیون و ۲۱۶ هزار واحد ایستاد.شاخص کل با معیار 
هم وزن هم ۷۱۵ واحد کاهش یافت و رقم ۴۳۱ هزار و 
۷۵۰واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۲۶۴ هزار 
معامله انجام دادند که ۳۰ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال 
ارزش داشت.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری ملی ایران، معدنی 
و صنعتی گلگهر، پاالیش نفــت اصفهان و معدنی و 
صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس هم با ۴۰ واحد نزول تا رقم ۱۷ 
هزار و ۷۸۰ واحد کاهش یافت.معامله گران این بازار 
۶۲ هزار معامله به ارزش ۴۱۰ هزار و ۹۷ میلیارد ریال 
انجام دادند.پتروشیمی زاگرس، سهامی ذوب آهن 
اصفهان، پتروشیمی تندگویان و پلیمر آریاساسول 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل 
فوالد هرمزگان جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

تداوم حرکت کاهشی نرخ دالر 
در کانال ۲۳ هزار تومانی

نرخ دالر در صرافی های بانکی با ۲۸ تومان کاهش در 
مقایسه با روز کاری گذشته )یکشنبه( به رقم ۲۳ هزار 
و ۸۵۳ تومان رسید.روز گذشته قیمت فروش یورو با 
افزایش ۷۵ تومانی نسبت به قیمت  پایانی روز گذشته 
۲۸ هزار و ۴۷۵ تومان شد.قیمت خرید هر دالر ۲۳ 
هزار و ۳۸۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و 
۹۱۱ تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار 
متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۶۳۳ تومان و نرخ فروش آن 
۲۳ هزار و ۸۶۹ تومان اعالم شد.همچنین نرخ یورو 
در این بازار ۲۸ هزار و ۲۵ تومان و نرخ فروش آن نیز 
۲۸ هزار و ۳۰۵ تومان اعالم شد.براساس این گزارش، 
در سامانه ســنا در روز معامالتی گذشته )یکشنبه( 
هر یورو به قیمت ۲۸ هــزار و ۲۵۸ تومان و هر دالر 
۲۳ هزار و ۷۷۶ تومان به فروش رسید.همچنین روز 
کاری گذشته در سامانه نیما، حواله یورو به قیمت ۲۸ 
هزار و ۴۰۸ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۳ 
هزار و ۵۲۶ تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، با توجه 
به تحوالت سیاست خارجی و افزایش امیدواری به 
موفقیت مذاکرات وین، آزادســازی پول های بلوکه 
شــده ایران در سایر کشــورها و کاهش سفته بازی 
در بازار ارز، قیمت انــواع ارز در هفته های اخیر روند 

کاهشی داشته است.

مدیرعامل فوالدمبارکه خبر داد:
تولید تختال با عرض ۲ متر در راستای 

شعار سال و مانع زدایی  از تولید 

با تولید محصول جدیــد از خــروج ارز جلوگیری 
خواهیم کرد.مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه از 
تولید عریض ترین تختال در فوالدمبارکه خبرداد و 
افزود: در روزهای ابتدایی ســال ۱۴۰۰ و در راستای 
اجرای منویات مقام معظم رهبری که با عنوان تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، توانستیم 
یکی از موانع سد راه برخی صنایع را برداشته و به تولید 
اسلب با عرض ۲۰۰۰ میلیمتر و ضخامت ۲۵۰میلیمتر 
دست پیدا کنیم.به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه، حمیدرضا عظیمیان ضمن تبریک حلول ماه 
رمضان از تولید عریض ترین تختال توسط این شرکت 
فوالدی خبر داد و اظهار کرد: همه ما در شرکت فوالد 
مبارکه با یکدیگر هم قسم شدیم تا در افزایش تولید، 
رکوردزنی ها و مهم تر از همه تولید محصوالت جدید 
قدم برداشته و اخبار خوبی برای مردم، صنعتگران و 
سهامداران خود داشته باشیم. وی با بیان این مطلب در 
ادامه افزود: شرکت فوالدمبارکه در پایان سال ۱۳۹۹ 
موفق شــد برای اولین بار از طریق ماشین شماره ۵ 
ریخته گری اسلب با ضخامت ۳۰۰میلیمتر را تولید 
کند؛ امروز نیز در روزهای ابتدایی ســال ۱۴۰۰ و در 
راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که با عنوان 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، 
توانستیم یکی از موانع سد راه برخی صنایع را برداشته 

و به روند تولید این صنایع کمک کنیم. 

خبر

استان ها

رییــس کانون سراســری 
انبوه سازان مسکن گفت: در 
پی افزایش وام ساخت مسکن 
تا۴۵۰ میلیون تومان، واریز 
درآمد مالیاتی خانه های خالی 
به صندوق تامین مسکن و اختصاص ۲۰ درصد تسهیالت 
نظام بانکی به بخش مسکن، رونق به بازار مسکن بازگشته 
و عقب ماندگی تولید مســکن جبران خواهد شد.ایرج 
رهبر درباره افزایش وام ساخت مسکن به ۴۵۰ میلیون 
تومان افزود: عملیاتی شدن این اقدام مثبت می تواند عقب 
ماندگی در حوزه ساخت مسکن را جبران کند و به امر 
تولید مسکن کمک کند.وی اضافه کرد: این وام همچنین 
با انتقال به خریدار می تواند باعث افزایش توان خریدار 
شود، البته باید توجه داشت که سود این وام ۱۸ درصد 
است که ماهیانه بیش از ۶ میلیون تومان اقساط آن است 
و ممکن است خریدار توان پرداخت اقساط آن را نداشته 
باشد.رییس کانون انبوه سازان مسکن با بیان اینکه کمک 
به سازنده همزمان با افزایش توان خریدار می تواند بازار 
مسکن را از رکود در ساخت و خرید و فروش خارج کند، 
گفت: برنامه های جدید دولت ومجلس برای سال جدید 

امید آفرین است و امکان اصالح بازار مسکن وجود دارد.
به گفته رییس کانون انبوه سازان مسکن، طرح مسکن 
ملی، اتمام مسکن مهر، اجرای مصوبه اخذ مالیات از خانه 
های خالی همه می تواند تا حــد زیادی موجب تولید و 
عرضه مســکن و ایجاد تعادل در بازار متالطم مسکن 
شــوند.وی گفت: مصوبه جهش تولید مســکن نیز در 
صورت تصویب نهایی و ابالغ، بندهای بسیار خوبی برای 
کمک به حمایت از تولید مسکن دارد. اینکه دولت تالش 
دارد ۲۰ درصد تسهیالت کلی از سوی نظام بانکی به امر 
مسکن اختصاص یابد در رونق تولید مسکن و کمک به 
خانه دار شــدن جامعه هدف موثر است.رییس کانون 

انبوه سازان مســکن با بیان اینکه سالیانه به تولید یک 
میلیون واحد مسکونی نیازمندیم گفت: عقب ماندگی 
در سال های گذشته در امر تولید مسکن باعث جاماندن 
جامعه هدف از خانه دار شــدن شده اســت، مشوق و 
مصوبات حمایتی الزم اســت تا هم تولید مسکن ملی 
و هم ساخت مسکن توســط بخش خصوصی سرعت 
گیرد.به گفته ایرج رهبر، اینکه قرار اســت درآمد اخذ 
 مالیات از خانه های خالی و لوکــس به صندوق تامین
 مسکن واریز وهزینه تولید مسکن شود، می تواند تعادل 
را به بازار مســکن بازگرداند.وی پیش بینی کرد که در 
صورت عملیاتی شدن اعطای وام ۴۵۰ میلیون تومانی 
ساخت، واریز درامد مالیاتی خانه های خالی به صندوق 
تامین مسکن و اختصاص ۲۰ درصدی تسهیالت نظام 
بانکی به بخش مسکن، امسال سال خوبی را برای بخش 
مسکن داشته باشــیم.به گزارش ایرنا، بانک مسکن در 

ســال جاری برای کمک به رونق تولید مســکن برای 
انبوه سازانی که جزو مشــتریان بانک هستند و رسوب 
حساب بانک برای آن ها حداقل ۱۰ درصد است تسهیالت 
را افزایش داده اســت.بانک تخصصی بخش مسکن به 
مشــتری های فعال بانک که انبوه ساز هستند به شرط 
انجام ساخت وساز با استفاده از فناوری های نو در شهر 
تهران، تمامی کالنشهرها، شهرهای بندرعباس، بوشهر، 
کیش و قشم تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیالت ساخت، 

پرداخت می کند.
این رقم برای مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و سایر شهرها نیز ۳۰۰ 
میلیون تومان است که ســود تسهیالت نیز ۱۸ درصد 
خواهد بود.اســتقبال انبوه ســازان از وام ۴۵۰ میلیون 

تومانی مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با استقبال از افزایش وام 

ساخت مسکن، خواستار رعایت مصوبات شورای پول و 
اعتبار در این زمینه شد.

فرشید پورحاجت در گفت وگو با تســنیم، با اشاره به 
افزایش وام ساخت مسکن،  اظهار کرد: بر این اساس وام 
ساخت مسکن در تهران و کالنشهرها به ۴۵۰ میلیون 
تومان افزایش یافته که می تواند به افزایش ســاخت و 
سازها و تولید مسکن منجر شود.وی افزود:  با توجه به 
رشد هزینه های ساخت و ســاز، الزم بود که تسهیالت 
ســاخت نیز افزایش یابد. در صورتیکه تسهیالت ۴۵۰ 
میلیون تومانی به ســازنده پرداخت و پــس از دوران 
مشارکت به خریدار منتقل شود نه تنها شاهد افزایش 
 تولید مسکن خواهیم بود بلکه هیچ اثر تورمی نیز به دنبال 

نخواهد داشت.
وی در عین حال با اشاره به این که سود این تسهیالت 
باالســت، اضافه کرد: به هیمن دلیل هزینه سازنگان 
افزایش می یابد و بایستی نرخ ســود وام کاهش یابد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان رسوب سپرده )۱۰ 
درصد( را از موانع استفاده از وام ۴۵۰ میلیون تومانی 
ساخت مسکن دانست و خواســتار رعایت مصوبات 
شــورای پول و اعتبار در این زمینه شــد.به گزارش 
تسنیم، مدیرعامل بانک مسکن دیروز از افزایش وام 
ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان در صورت 
اســتفاده از فناوری های نوین توسط انبوه سازان خبر 
داده و گفته بود: در تهران و کالنشــهرها وام ساخت 
مسکن تا ســقف ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

محمود شــایان با یادآوری این که بانک مسکن پیش 
تر وام بافت فرسوده نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش 
داده بود، افزود: افزایش وام ساخت با روش های صنعتی 
سازی برای آن دسته از انبوه سازانی است که در بانک 
مسکن حساب سپرده دارند.مدیرعامل بانک مسکن 
بیان کرد: وام در شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
 ۴۰۰ میلیون و در سایر شــهرها ۳۰۰ میلیون تومان 

پرداخت می شود.

رونق دوباره بازار مسکن با عرضه وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت

تولید مسکن شتاب می گیرد؟

قیمت طالی جهانی باال رفت
قیمت طال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر دالر ضعیفتر و بازده پایینتر اوراق خزانه 
آمریکا، باال رفت و نزدیک به باالترین رکورد دو هفته 
اخیر ایستاد.به گزارش ایســنا، هر اونس طال برای 
تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۷۷۷ دالر و 
۳۳ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز جمعه 
تا مرز ۱۷۸۳ دالر پیش رفته بود که باالترین قیمت 
از ۲۵ فوریه بود.در بــازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۷۷۷ دالر و ۹۰ 
سنت رسید.به گفته مایکل مک کارتی، استراتژیست 
ارشد بازار در شرکت سی ام سی مارکتس، با وجود 
دورنمای اقتصادی بهتر، در حال حاضر مجموعه ای 
از عوامل شامل دالر ضعیفتر آمریکا و پایین ماندن 
نرخهای بهره، از قیمت طال پشتیبانی می کند. طال 
نیروی صعودی جدیدی بازیافته اما تازه از ســطح 
۱۷۶۵ دالر عبور کرده اســت و اگر بتواند در باالی 
این سطح بماند، دورنمای طال در کوتاه مدت مثبت 
خواهد بود.شاخص دالر در برابر سبدی از ارزهای 
رقیب نزدیک به پایینترین رکــورد یک ماه اخیر 
ایستاد و طال را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر 
کرد.بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به پایینترین 
حد چند هفته اخیر که هفته گذشــته به آن نزول 
کرده بود، کاهش پیدا کرد. بازده پایینتر اوراق قرضه 
هزینه نگهداری طال که دارایی بدون بازدهی است 
را کمتر می کند.فضا در بازارهای سهام تحت تاثیر 
انتظارات برای ادامه سیاســتهای تسهیل پولی در 
جهان، مثبت مانده و بورسهای آسیایی نزدیک به 
باالترین رکورد یک هفته و نیم اخیر ایســتادند.بر 
اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی آمریکا بار دیگر 
بر موضع خود برای ادامه سیاستهای پولی تسهیلی 
تا زمان پایان یافتن بحران تاکید کرد و مقامات بانک 
مرکزی آمریکا گفتند هر گونــه افزایش نرخ تورم 

موقتی خواهد بود.

نوبخت مطرح کرد؛
گزارشی در مورد رتبه اقتصادی 

به مقام معظم رهبری نداده ام
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: 
اینکه در چند ســال اخیر در سخنرانی های دهه 
فجر از رتبه هجدهم اقتصــاد ایران که در گزارش 
سال۲۰۲۰ بانک جهانی نیز منعکس شده است، 
خبر می دادم، موضوع درستی است. اما ارایه گزارش 
در این مورد به مقام معظم رهبری خبر نادرستی 
اســت.محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور، در صفحه توئیتر خود نوشت: » اینکه 
در چند سال اخیر در سخنرانی های دهه فجر از رتبه 
هجدهم اقتصاد ایران که در گزارش ســال۲۰۲۰ 
بانک جهانی نیز منعکس شده است، خبر می دادم، 

موضوع درستی است.

چگونه بفهمیــم چقدر بدهی 
مالیاتی داریم؟ 

با رونمایی از درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی 
از این پس مودیان می توانند با مراجعه به این درگاه 
از میزان بدهی مالیاتی خود باخبر شوند.به گزارش 
ایسنا،  در اواخر سال گذشته سازمان امور مالیاتی در 
راستای تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک، 
ارائه اطالعــات مورد نیاز مؤدیــان مالیاتی و عموم 
مردم از سوابق پرونده های مالیاتی کاهش مراجعات 
حضوری مردم و کاهش مصــرف کاغذ، درگاه ملی 
خدمات مالیاتی رونمایی کرد. از طریق این  پنجره 
واحد الکترونیک، حدود ۲۵ خدمت مالیاتی شامل 
مشاهده پرونده های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم 
و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابالغ الکترونیک، 
ارائه اظهارنامه های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و ... 
اشاره کرد. همچنین سایر اقداماتی که شهروندان 
برای انجام آن نیازمند مراجعــه حضوری به ادارات 
مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض 
مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 
۱۸۷ قانون مالیات  های مستقیم، استعالم ممنوع 
الخروجی، استعالم بدهی مالیاتی، استعالم مالیات 
خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه ملی قابل 
ارائه به مردم اســت.یکی از خدماتی که این سامانه 
ارائه می دهد، اســتعالم بدهی مالیاتــی به مودیان 
 My.tax.gov.ir است که آن ها می توانند باید به
مراجعه کنند و در صورتی که در سازمان امور مالیاتی 
پرونده مالیاتی داشته باشند، می توانند وارد سامانه 
شده و اطالعات خود را تکمیل و نهایی کنند. الزم 
به ذکر است که سیم کارت فردی که می خواهد از 
پرونده مالیاتی باخبر شوند، باید با کد ملی آن شخص 
مطابقت داشته باشد. در این بین، بدانید که برای ثبت 
نام در این درگاه باید کد ملی، شماره همراه و تاریخ 
تولد خود را وارد کنید و با داشتن پرونده مالیاتی به 
شما اجازه ورود می دهد و می توانید از انواع خدمات 

بهره مند شوید. 

اخبار
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عضو هیات رییســه بنکداران مواد غذایی با اشاره به 
وضعیت قیمت کاالها در بازارگفت: با توجه به اینکه 
اولویت فروش روغن با فروشگاه های زنجیره ای است، 
شاهد کمبود عرضه روغن در سطح خرده فروشی ها 
هستیم.قامسعلی حسنی در گفت و گو با مهر در مورد 
وضعیت بازار کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان، 
اظهار داشت: اگرچه از نظر عرضه کاال مشکلی وجود 
ندارد و البته قیمت ها گران اســت اما در بازار تقاضای 
خاصی نیست و می توان گفت شــاهد یک رکود در 
بازار هســتیم که یکی از عمده دالیل این موضوع نیز 
به تعطیل شدن کسبه مربوط می شود. درست است 
که مشاغل مربوط به مواد غذایی تعطیل نیستند اما 
تعطیلی مشاغل دیگر تأثیر مســتقیم بر فروش مواد 
غذایی دارد.عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی با 
بیان اینکه فقط در عرضه روغن مشکل داریم، افزود: با 

توجه به اینکه اولویت برای عرضه روغن با فروشگاه های 
زنجیره ای است، هر ۱۵ روز ســهمیه ۱۰ کارتنی به 
بنکداران تحویل داده می شود که همین مساله موجب 
کمبود در سطح خرده فروشی ها و بعضاً گرانفروشی 

شده است.

نرخ کاالهای مختلف در بازار
وی در مورد وضعیت قیمت کاالها نیز گفت: قیمت خرما 
رطب از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هــزار تومان، کبکاب ۱۵ 
هزار تومان، زاهدی از ۲۲ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان و 
خاصویی از ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده 

است اما بعضاً در بازار شاهد فروش خرما با نرخ ۳۰ هزار 
تومان نیز هستیم که این موضوع به دلیل افزایش کرایه 
حمل و نقل است.حســنی ادامه داد: همچنین خرمای 
پیارم با نرخ ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می رســد 
که آن هم به دلیل صادراتی بودن این محصول اســت.

عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی به قیمت برنج نیز 
اشاره کرد و گفت: قیمت برنج عنبربو هر کیلوگرم ۲۴ هزار 
تومان، شیرودی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، صدر ۲۷ هزار و 
۵۰۰ تومان، طارم فریدون کنــار ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، 
هاشمی ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان، آستانه اشرفیه ۳۴ هزار 
تومان و دودی ۳۵ هزار تومان است.وی افزود: شکر نیز ۳ 

قیمت دارد که به ترتیب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان برای سهمیه 
واحدهای صنعتی، ۸ هــزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف 
کننده و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ عمده و آزاد 
تعیین شده است.حسنی با اشاره به قیمت حبوبات نیز 
گفت: لپه ایرانی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان و خارجی آن 
۲۵ هزار تومان به فروش می رسد، همچنین قیمت نخود 
۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، عــدس ۲۷ هزار تومان، لوبیا ۲۸ 
هزار تومان و ماش ۲۵ هزار تومان است.وی افزود: چای 
نیز از ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.

گفتنی است، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار توزیع ۲۴۰ 
هزار تُن برنج، شکر و روغن برای تأمین مصارف مردم در 
ماه مبارک رمضان در شبکه توزیع منتخب )فروشگاه های 
زنجیره ای و میادین تره بار( در حال انجام است. از این ۲۴۰ 
هزار تن، ۳۰ هزار تُن برنج وارداتی، ۳۰ هزار تُن شکر و ۱۸۰ 

هزار تُن روغن در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر صمت گفت: بر اســاس مصوبــه جدید، به 
صادرکنندگان از ۱۳۹۸.۱.۱ تا پایان ۱۴۰۰ تخفیف ۱۰ 
درصدی برای ایفای تعهد ارزی داده ایم.به گزارش مهر، 
حمید زادبوم در نشستی خبری، اظهار داشت: از فروردین 
ســال ۹۷ و بنا به تصمیم شــورای هماهنگی سران قوا، 
صادرکننده موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات شد و 
در همان سال نیز ضوابطی از سوی بانک مرکزی و کمیته 
ماده ۲ )رئیس کل بانک مرکزی، رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه، وزرای صمت، نفت و اقتصاد( ابالغ شــد.رئیس 
سازمان توســعه تجارت ایران افزود: در تیر ماه سال ۹۹ 
بخشنامه ای صادر شــد که مبنای بازگشت ارز صادراتی 
میزان عرضه ارز در سامانه نیما بود. پس از اعتراض به این 
موضوع در آبان ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه 
۱۷۷ را صادر کرد که بر مبنــای آن عالوه بر ارائه در نیما، 
ایفای تعهد از طریق واردات در برابر صادرات نیز بعنوان 
یکی از کانال های رفع تعهد ارزی به رســمیت شناخته 
شد.وی ادامه داد: در ادامه نیز ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ مصوبــه ۲۱۴ را ابالغ کرد 
که جایگزین مصوبه ۱۷۷ شد که تکمیل کننده مصوبه 
۱۷۷ است. همچنین کمیته ماده ۲ نیز موضوع تسهیل 

ایفای تعهــدات ارزی را تصویب کرد کــه تکمله همان 
مصوبه ۲۱۴ است.زادبوم گفت: در واقع در حال حاضر ۲ 
مصوبه برای ایفای تعهــدات ارزی داریم که یکی مصوبه 
۲۱۴ است که بیشتر روی صادرات تمرکز دارد و یکی هم 
تکمله کمیته ماده ۲ است که بیشتر رویکرد وارداتی دارد.

معاون وزیر صمت افزود: از مهم ترین مباحث این مصوبات 
تعیین تکلیف تعهد ارزی سال ۹۷، تعیین تکلیف میزان 
تعهــد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی، 
تعیین تکلیف سهمیه و تعهد ارزی مرزنشینان و پیله وران 
و تخفیف ۱۰ درصدی به کلیه صادرکنندگان اســت؛ بر 
این اساس از یک فروردین سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ 
تعهد ارزی بر مبنای ۹۰ درصد صادرات افراد خواهد بود.

زادبوم در ادامه در خصوص مشوق های صادراتی در سال 
۱۴۰۰ گفت: با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با تصویب 
مجلس، سه مبلغ برای مشوق های صادراتی پیش بینی 
شده است. بر این اســاس عالوه بر تخصیص اعتبار ۸۰۰ 

میلیارد تومانی در بودجه، ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای 
حمل و نقل و توســعه صادرات محصوالت کشاورزی با 
کمک وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان برنامه و بودجه 
پیش بینی شده اســت. همچنین مقرر شده درصدی از 
درآمد حاصل از عوارض صادراتی به عنوان مشوق در نظر 
گرفته شود.وی افزود: سال گذشته میزان مشوق صادراتی 
پیش بینی شده در بودجه ۶۰۰ میلیارد تومان بود اما در 
نهایت ۵۰ میلیارد تومان دریافت کردیم که این مبلغ برای 
زیرساخت های صادراتی به ویژه در استان های مرزی هزینه 
شد. عالوه بر این، از این مبلغ برای کمک هزینه سود بانکی 
صادرکنندگان استفاده شد.رئیس سازمان توسعه تجارت 
در مورد وضعیت کولبران نیز گفت: کولبری افتخار نیست 
و باید کاری کنیم تا میزان کولبری در کشور کاهش یابد. 
باید با برنامه ریزی به سمتی حرکت کنیم که از کولبری به 
تجارت مرزی و در ادامه به تجارت بین الملل برسیم. این 
مسائل نیاز به برنامه ریزی و آموزش کولبران و تخصیص 

مشوق دارد.زادبوم همچنین از افتتاح سه بازارچه مرزی 
جدید با پاکستان در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد.

صادرات ریالی منجر به بروز اتفاقات 
غیرقانونی می شود

معاون وزیر صمت در مورد صادرات ریالی نیز گفت: معامله 
ریالی معموالً بین دو صراف ایرانی و خارجی بدون در نظر 
گرفتن ضوابط بانکی ایران انجام می شود بنابراین از نظر ما 
صادرات ریالی صحیح نیست. ما مشکالت صادرکنندگان 
را قبول داریم اما صادرات ریالی منجر بــه بروز اتفاقات 
غیرقانونی می شــود. ازاین رو به صادرکنندگان توصیه 
می کنیم که حتمــاً به صــورت ارزی کاال را صادر کنند.
وی تصریح کــرد: معموالً روال کار به گونه ای اســت که 
صادرکننده کاال را مثاًل به عــراق صادر می کند و در آنجا 
صراف خارجی معادل ارزی را به صراف ایرانی می دهد اما 
صراف ایرانی مبلغ را به صورت ریال در اختیار صادرکننده 
قرار می دهد و از آن طرف، ارز دریافتی را به شکل دیگری 
برای خود خرج می کند. به عنوان مثال آنچه که شــاهد 
بودیم صراف ایرانی ارز دریافتی را در کشور ترکیه هزینه 

کرده بود که این موضوع به مثابه خروج ارز از کشور است.

بخش فوالدســازی شــرکت مانند سایر 
بخش ها در ســال ۹۹ خوش درخشید و 
با تولید فوالد و ریخته گری انواع شمش 
مورد نیاز کارخانه، کارنامه ای درخشــان 
از فعالیت خود به ثبت رساند. این بخش 
با تدوین برنامه ها و تعیین اهداف ســال 
۱۴۰۰ در تالش است با اجرای پروژه های 
تعمیراتی و بهسازی بر اساس زمان بندی 
های تعریف شــده با حفظ آمادگی، روند 
تأمین شمش های مورد نیاز شرکت را به 
بهترین روش ممکــن ادامه داده و اهداف 
تولیدی بخش را محقق ســازد. به منظور 
آگاهی از این برنامه و اهــداف، خبرنگار 
ما با سیاوش خواجوی مدیر فوالدسازی 
شرکت گفتگویی انجام داده که در ادامه 

می خوانید؛
وی با بیان این که عملیات اجرایی پروژه 
LF۳ ادامــه خواهد داشــت و در ســال 
جدید نیز به بهره برداری می رسد، گفت: 

ریومپینگ ایستگاه ۸ ریخته گری مداوم، 
ساخت پل و اســکلت فلزی جرثقیل ۲، 
ساخت یک دســتگاه جرثقیل سقفی ۲۰ 
تنی کارگاه شــمش، احداث آسانسور نفر 
بر کارگاه ریخته گری مــداوم و تعویض 
آسانســور کنورتور )تشــریفات(، اجرای 
پروژه اسکادا، تعمیرات اساسی جرثقیل 
هــای شــماره ۴۴، ۱۲، ۲۴ و تعمیرات 
اساسی ایســتگاه ریخته گری شماره ۶ و 
میکسرهای شــماره ۱ و ۲ از جمله پروژه 
هایی هستند در بخش فوالد سازی اجرا 

خواهد شد.
خواجوی با بیــان این که بــا اجرای این 
پروژه ها، آمادگی این بخش برای افزایش 
تولید حفظ خواهد شــد، افزود: تعویض 

مخروطی کنورتور شــماره ۱، ســاخت 
میکســر نو و تعویــض میکســر، پروژه 
بازسازی و اصالح سیســتم تصفیه غبار 
میکسر، پروژه تعویض و اصالح خط هوای 
فشرده بخش، پروژه بازســازی و اصالح 
دستگاه های ایر کاندیشــن اتاق فرمان، 
پمپ خانه سیرکوالســیون وسالن های 
برق کنورتورها، بازسازی و اصالح سیستم 
تصفیه غبار مسیر مواد کنورتورها، نوسازی 
مشعل های چتری پاتیل فوالد و تاندیش 
ایستگاه ۳ ، تعویض لوله های اکران کارگاه 
دیگ های اوتیلیزاتور، تعویض مشعل های 
دیگ های اوتیلیزاتــور، تعویض کنترل 
والوهای ایســتگاه های بخار دیگ های 
اوتیلیزاتور به قطــر ۳۰۰ میلی متر و لوله 

های تخلیه آب دیگ های اوتیلیزاتور نیز 
در برنامه های این بخش تعریف و تدوین 

شده است.
مدیــر فوالدســازی شــرکت، تعویض 
ونتیالتورهای هوای مشــعل دیگ های 
اوتیلیزاتور، ریومپینگ LF۱ ، جایگزینی 
الکتروموتورها و درایوهای DC مکانیزم 
نوســان بــا الکتروموتورهــا و درایوهای 
AC ایســتگاه های ۳ و ۶ریخته گری را 
از دیگر پروژه های این بخش برشــمرد و 
گفت: جایگزینی الکتروموتور و درایوهای 
DC ماشــین های برش ایســتگاه ۳ با 
الکتروموتورها و درایوهــای AC، ادامه 
بازسازی سقف کارگاه شــمش، دمونتاژ 
تجهیزات واقع در طبقات ایســتگاه ۱ و 

۲ روســی، بهره بــرداری از قالب مقطع 
۱۳۰×۱۳۰ با طول یک متر در ایســتگاه 
۶ ، مونتاژ جرثقیل جدید ۸۰ تنی کارگاه 
تعمیر پاتیل و ســاخت داخلــی دریچه 
کشــویی تاندیش گیت ایستگاه ۳ جهت 
ذوب ریل نیز از سایر پروژه های این بخش 

در سال ۱۴۰۰ می باشد.

عضو هیات رییسه بنکداران مواد غذایی

گرانی در بازار کاالهای ماه رمضان 

معاون وزیر صمت خبر داد؛

تخفیف 10 درصدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات

مدیر فوالدسازی ذوب آهن اصفهان:

تالش می کنیم برنامه های ذوب آهن اصفهان محقق شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۴۰هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران امروز )دوشنبه، ۳۰ فروردین( با ۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید.رزش 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.نیم سکه بهار آزادی 
۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار 

به یک میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید.هر مثقال طال نیز به قیمت چهار میلیون و ۴۶۴ هزار تومان معامله شد.اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۷۸۸ دالر و ۲۱ سنت فروخته شد.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2178| سه شنبه 31 فروردین ماه

تصمیمات خلق الساعه در بازار خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو

طرح مجلس و شیوه ورود خودرو به بورس کاال هیچ تأثیری در قیمت بازار نخواهد داشت. اگر عرضه خودرو در بورس کاال نهایی و اجرا شود به طور حتم بازار خودرو از وضعیت فعلی هم پیچیده تر خواهد شد. بورس کاال با بازار آزاد هیچگونه تفاوتی 
ندارد و اگر دلیل عرضه خودرو در بورس کاال ایجاد شفافیت است عملکرد سازمانهای نظارتی همچون سازمان حسابرسی زیر سوال خواهد رفت. این بدان معناست که در شرایط فعلی سازمانی مانند سازمان حسابرسی عملکرد شفافی ندارد و از طریق 
عرضه خودرو در بورس کاال می توان این شفافیت را ایجاد کرد.  به طور کلی مسووالن تصمیم گیرنده در این باره هدف پرتی را دنبال می کنند و به دنبال تصمیمات خلق الساعه هستند که جز نابسامان کردن بازار خودرو نتیجه ای نخواهد داشت. 
همچنین اگر عدم شفافیت در شرایط فعلی محرز است باید به حساب های نهادهای نظارتی از جمله سازمان حسابرسی رسیدگی شود نه اینکه تصمیمات اشتباه برای بازار خودرو گرفته شود. این تصمیم ناشی از نداشتن سواد کافی افراد تصمیم 
گیرنده در رابطه با ساده ترین موضوع های مدیریتی است.  از طرفی دیگر درصد زیادی از مردم امکان خرید از بورس را ندارند. حتی افرادی که خریدهای کالن از بورس کاال دارند و روزانه کارشان خرید از بورس است نیز با کارگزاران کار می کنند چه 
برسد به اینکه مردم عادی بتوانند از بورس کاال خودرو بخرند. شرکت ها صورت های مالی دارند و صورت های مالی توسط حسابرس ها بررسی شده و به بورس ارائه می شود. وقتی شرکت ها در بورس در حال ضرر دهی هستند اگر خودروسازان نیز به 
این سرنوشت دچار شوند جواب مردم را چه کسی خواهد داد.  در رابطه با مدل قیمت گذاری هم اگر قیمت گذاری در بورس کاال برای افرادی که قصد دارند خودرو خریداری کنند آزاد باشد فرآیندی مشابه بازار آزاد است. اگر هم قیمتگذاری دستوری 
باشد که االن هم همین شرایط وجود دارد و شورای رقابت قیمتگذاری کند تجربه نشان داده که بازار برای قیمت های دستوری ارزشی قائل نیست. بنابراین عرضه خودرو در بورس به بهانه ی این که افراد کف بازار ناسالم هستند، حرفی خنده دار است 
و منطقی نیست. بورس قاعدتاً اگر دست کاری نشود و سازوکار خود را بخواهد طی کند، قیمت خودروها در بورس کاال همانی خواهد بود که در حال حاضر هم در بازار وجود دارد، اما اگر بخواهیم بورس را دست کاری و اعمال نفوذ کنیم باید منتظر 
باشیم تا همان بالیی که بر سر قیمت ارز آمده و در حال حاضر بازار چند نرخی است، مشابه همین سناریو برای خودرو تکرار شود. به هر ترتیب لجاجت در اقتصاد و تصمیماتی که هر فردی از هر سازمانی می گیرد شرایط بازار خودرو را آشفته تر خواهد 
کرد. تصمیمات خلق الساعه و اصرار بر تصمیمات بی مفهموم تیشه به ریشه صنعت خودرو زده است. کجای دنیا اشخاص حقیقی برای خرید خودرو به بورس کاال مراجعه می کنند. خرده فروشی در بورس کاال مانند این است که شیر خوراکی را هم 
در بورس عرضه کنند و خریداران برای خرید شیر هم به بورس مراجعه کنند. درباره خودرو نمی توانیم طبق قوانین بورس کاال عمل کنیم. یعنی نمی توان فقط نظاره کرد که سهامداران حاضر هستند خودرو را با هر قیمتی که در این بازار کشف شد 
بخرند، همین اتفاق تاثیری منفی بر بازار خواهد گذاشت. از طرفی بورس کاال باید فضایی برای رقابت کاالهای مشابه با تولید کنندگان متفاوت باشد، اما در صنعت خودرو مثال چند خودرو ساز پژو 405 تولید می کنند.  اگر می خواهیم افراد غیرمصرف 

کننده خودرو را نخرند تنها راهش این است که مالیات بر درآمد و قوانین پول شویی را در کشور پیاده کنیم و افراد به ازای گردش مالی شان مالیات بدهند. راه درست برای کاستن از تورم این است. 

عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلــس اعالم کرد 
خودروسازان مکلفند انواع 
خودروهای تعیین شــده 
توســط شــورای رقابت را 
صرفا از طریق بــورس کاال عرضه کننــد. به گفته 
ایزدخواه، قیمت پایه عرضــه خودرو در بورس کاال، 
قیمت مصوب شــورای رقابت اســت. این در حالی 
است که پیش از این نیز بارها موضوع ورود خودرو به 
بورس مطرح شده اما بسیاری از کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی بر این باورند که این قانون دردی از دردهای 
بازار خودرو دوا نخواهد کرد و مشکلی به مشکالت 

کنونی این بازار خواهد افزود. 
زمزمه عرضه خودرو در بــورس کاال در قالب طرح 
ســاماندهی بــازار و صنعت خودرو از ســوی عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعالم شد. طرحی 
که گفته شده اســت به زودی به اجرا خواهد رسید و 
محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کاالی ایران 
به منظور شفافیت باالی معامالت این بورس و تحقق 
اهداف برای تبدیل خودرو به یــک کاالی مصرفی 
است. پیش ازاین هم، موضوع ورود خودرو به بورس 

در شورای رقابت مطرح شد، اما روی نیاورد.
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس نیز در تشریح نشست این کمیسیون گفت: 
جلسه کمیسیون صنایع به منظور بررسی و تصمیم 

گیری درباره ماده 4 طرح ســاماندهی بازار خودرو 
ارجاعی از شورای نگهبان با حضور نمایندگان دولت 
و مرکز پژوهش های مجلس تشکیل و پس از تبادل 
نظر حاضران ایراد شورای نگهبان که در جلسه قبل 
مرتفع شده بود، به شرح پیشــین مورد تاکید قرار 
گرفت و در ذیل این ماده، با عنایت به پیشنهادهای 
دریافتی از تعــدادی از نماینــدگان مجلس متنی 

بعنوان مصوبه کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی افزود: 
براساس پیشنهاد کمیسیون مقرر است در شرایطی 
که بازار خودرو با عدم تعادل مواجــه و تقاضا برای 
انواع خودرو بنا به تشخیص شــورای رقابت بیشتر 
از عرضه آنها باشد، خودروســازان باید خودروهای 
تعیین شده توسط شــورای رقابت را فقط از طریق 
بورس کاال عرضــه کند. حجت اله فیــروزی اضافه 
کرد: قیمت پایــه عرضه خودرو در بــورس در این 

پیشنهاد توســط شــورای رقابت تعیین می شود؛ 
شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورد استفاده 
در قیمت گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده 
را مســتقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در 
همان ســال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، 
هزینه های مالی موضوع تبصره 2 ماده )9 مکرر( و 
هزینه های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در 

قیمت تمام شده اعمال و تصویب کند. 

راهکار ساماندهی آشفته بازار خودرو عرضه در بورس است؟

عرضه خودرو در بورس با قیمت مصوب
خودروسازان مکلف به عرضه خودرو در بورس كاال با قیمت مصوب شدند 
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تعطیالت نوروز، تعطیالت 
به دلیل شروع موج چهارم 
کرونــا، تخصیــص ارز به 
واردکننــدگان موبایل و... 
توانسته در ماه نخست سال 
1400 قیمت گوشــی تلفن همراه را کاهش دهد. 
تمام برندهــای پرطرفدار در بازار موبایل شــامل 
کاهش قیمت تا 30 درصدی شــده اند که به گفته 
امیر اســحاقی، عضو انجمن واردکنندگان موبایل، 
رونق بازار موبایل با ورود گوشی های جدید مجهز 
به تکنولوژی "فایو جی" بتا 35 درصد بیشــتر هم 

خواهد شد. 
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نیز از پایین ترین 
میزان قیمت این کاال در 7 ماه اخیر خبر می دهد. 
فعاالن این حــوزه معتقدند که اقــدام اخیر بانک 
مرکزی برای تخصیص ارز به واردات گوشی موبایل، 

باعث ایجاد چنین نرمشی در بازار آن شده است.
این اتفاقات در بازار موبایــل در حالی رخ داده که 
رئیس اتحادیه موبایل فروشــان مشهد می گوید: 
با توجه به تخصیص قابل توجه ارز به گوشی تلفن 
همراه در کشــور قیمت این کاال حدود 15 درصد 
ارزان شــده و از آنجایی که نرخ  ارز در حال کاهش 
است، با ادامه همین روند قیمت گوشی تلفن همراه 
نیز در کشــور کاهــش پیدا خواهد کرد. افشــین 
اکبری حداد افــزود: تخصیص ارز از اواســط آذر و 
دی ماه، دو برابر میانگین 9 ماه اول سال بوده است. 
نیاز کشور در سال 15 میلیون دستگاه تلفن همراه 
در سال است. در 9 ماه اول ســال 99 ماهیانه یک 
میلیون واردات و در دو  ماه پایان ســال دو میلیون 
واردات گوشی همراه صورت گرفته است. در حال 
حاضر حجم قابل توجهی از موبایل وارد کشور شده 
و اگر این روند ادامه پیدا کند تا آخر ســال شاهد 

ارزانتر شــدن قیمت موبایل خواهیــم بود. رئیس 
اتحادیه موبایل فروشان مشهد با اشاره به اینکه در 
سال گذشته نیز در همین مقطع سیاست های ارزی 
تغییر پیدا کرده و حجم گوشــی تلفن همراه وارد 
شده به کشور افزایش پیدا کرد، خاطر نشان کرد: از 
مردم درخواست داریم تا حتما گوشی را با گارانتی 
خریداری کرده و از خرید گوشی های تلفن همراه 

مسافری خودداری نمایند.
اخیرا سقوط قیمت موبایل به دالیلی چون کاهش 
قیمت دالر و تخصیــص ارز بــه واردکنندگان از 
موضوعات خوشــایندی اســت که در این شرایط 
دشوار اقتصادی و گرانی انواع و اقسام کاالها رخ داده 
است. اما به هر ترتیب نوسان قیمت دالر باعث شده 
تا قیمت گوشی های موبایل به شکل مداوم تغییر 
کند و تفاوت قیمت در بازار موبایل نیز سبب شده 
تا مشتریان به شکل روزانه قیمت گوشی را دنبال 
کنند تا شاید بتوانند با نرخ پایین تری گوشی موبایل 

مورد نیازشان را تهیه کنند. 

در همین رابطــه امیر اســحاقی، عضــو انجمن 
واردکننــدگان موبایل در گفت و گو با "کســب و 
کار" گفت: وضعیت بازار گوشــی تلفــن همراه با 
توجه به حجم قابل توجه تخصیص ارز در سال 99 
مناسب است و شــاهد افت قیمت تا 30 درصدی 
برندهای مختلف هســتیم. همچنیــن با افزایش 
شــرکت های واردکننده گوشــی به 600 شرکت 
که 50 درصــد آنها به واردات گوشــی مشــغول 
هســتند عرضه در بازار بیشــتر از تقاضا شــده و 
همین امر بــه کاهش قیمت موبایــل کمک کرده 
اســت. به گفته امیر اســحاقی، این در حالی است 
که به دلیل تعطیالت نــوروز و همچنین تعطیلی 
اخیر به دلیل شــروع موج چهــارم کرونا تقاضایی 
در بازار وجود ندارد که مجموعه این عوامل دست 
 به دســت هم داده اند تا بازار موبایل شاهد کاهش 

قیمت باشد. 
دبیر انجمن واردکنندگان موبایــل، تبلت و لوازم 
جانبی در ادامه افزود: بنابراین با توجه به تخصیص 

ارز به شرکت های واردکننده، خبرهای خوبی برای 
بازار موبایل در راه است. اگر تخصیص ارز به شکل 
دوره ای و مثال بر اساس برنامه ریزی هفتگی و ماهانه 
صورت گیرد و به همه  شرکت ها به شکل مساوی ارز 
تخصیص داده شود، شــاهد رونق بیشتری در بازار 

موبایل خواهیم بود.
وی در رابطه با تاثیر طرح رجیستری بر بازار تلفن 
همراه نیز عنوان کرد: از اواخر خرداد سال گذشته 
که طرح رجیستری کامل شد، حاال واردات گوشی 
به شکل 100 درصدی از راه قانونی صورت می گیرد 
و درصد کمی از گوشی ها به شــکل مسافری وارد 
بازار کشور می شود که رقم آن حتی به دو درصد هم 
نمی رسد و به این ترتیب اصال جای نگرانی نیست. 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ورود 
تکنولوژی فایو جی به کشور توضیح داد: با توجه به 
اینکه تکنولوژی 5G در کشور در حال تکامل است 
پیش بینی مــی کنیم بازار موبایل ایران در ســال 

جدید با رشد حدود 35 درصدی روبرو شود.

قیمت موبایل به پایین ترین میزان در 7 ماه اخیر رسید

ریزش قیمت ها در بازار موبایل 
افزایش تعداد واردكنندگان موبایل به 600 شركت 
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مدیرعامل اتحادیه دام های ســبک با اشاره به اینکه 
در سال جاری، مراتع کشــور تحت تأثیر خشکسالی 
وضعیت مطلوبی ندارند، از دولتمردان خواســت در 
زمینه تأمین نهاده دام های سبک اقدامات الزم را انجام 
دهد. افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دامداران 
سبک با اشاره به کاهش نزوالت جوی از ابتدای سال آبی 
جاری اظهارداشت: سال آبی از مهرماه هرسال شروع و 
در شهریورماه سال بعد به پایان می رسد. وی اضافه کرد: 
به دلیل کاهش نزوالت جوی در سال آبی جاری ما با 
خشکسالی شدید در کشور مواجه هستیم، بخصوص 
اینکه در ارتفاعات کاهش بارش برف اتفاق افتاده و منجر 

به کمبود منابع آبی شده است.
دادرس اضافه کرد: بر اساس آمار، تا تاریخ 24 فروردین 
1400 میزان بارش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 
53.4 درصد کاهش داشــته و در 10 استان باالی 50 
درصد کاهش بارندگی داشتیم ضمن اینکه در 6 استان 
نیز کاهش بارندگی تا مرز 50 درصد بوده و در ســایر 
استان ها نیز میزان کاهش بارندگی بین 21 تا 40 درصد 
بوده است.این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه 
تنها 29 درصد جمعیت دام ســبک کشور در اختیار 
عشایر اســت گفت: 71 درصد جمعیت دام سبک در 
اختیار دامداران غیرعشایر است که از این میزان تنها 

یک درصد آن در دامداری های صنعتی است.
دادرس با اشــاره به چرای دام های سبک در مناطق 
ییالقی و مراتع گفت: امسال متأسفانه به دلیل کاهش 
نزوالت جوی وضعیت مراتع کشور اصاًل خوب نیست 
و در نتیجه دامداران برای تغذیــه دام های خود دچار 
مشکل شدند به همین جهت ما از دستگاه های مربوطه 
درخواســت داریم که در این زمینه وارد عمل شده و 
تدابیری برای وضعیت موجود بیندیشند.مدیرعامل 
اتحادیه دامداران سبک کشور با اشاره به اینکه الزم است 

مسئوالن در این شرایط کمک های الزم را به دامداران 
برسانند، افزود: یکی از مهمترین کمک ها در این زمینه 
تأمین نهاده دستی است که دامداران بتوانند به تولید 

خود ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دامداران نهاده ای 
ندارند و با مشکل تغذیه کدام مواجه هستند، تصریح 
کرد: عده ای چوبدار و دالل در مناطق مختلف کشور 
با سوء استفاده از این شــرایط، دام ها را با قیمت های 
بسیار نازل از دامداران خریداری و در شهرهای بزرگ 
با قیمت های گزاف آنها را به فروش می رساند که این 
مسئله باعث شده هم تولید کننده و هم مصرف کننده 

زیان سنگینی کنند.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: خشکسالی و عدم 
دسترسی به نهاده مناسب باعث شده که دامداران عالوه 
بر فروش بره ها اقدام به فروش دام های مولد می کنند 
که این مسئله باعث می شــود دام های مولد از گردنه 
تولید خارج شوند و ذخایر و سرمایه های دامی کشور در 

معرض خطر جدی قرار گرفته است.
دادرس با اشاره به اینکه در چنین شرایطی درخواست ما 
از دولت عالوه بر تأمین نهاده ها اجرای طرح خرید توافقی 
دام سبک نیز اســت، گفت: دولتمردان می توانند طی 
قراردادی با پرواربندی ها، نهاده الزم را به آنها برسانند و 
بعد از آن دام های تولیدی را از این مراکز تحویل بگیرند و 
ذخایر گوشت کشور را از طریق تولید داخل تأمین کنند. 
وی اضافه کرد: بره هایی که در زمستان متولد شده اند در 
حال حاضر به چوبداران فروخته می شوند و وزن بسیار 
کمی دارند در حالی که دولت اگر با پروار بندی ها قرارداد 
ببندد، این بره ها گوشت الزم را به دست می آورند و با 
وزن کم کشتار نمی شوند، بنابراین میزان تولید گوشت 
در کشور نیز افزایش پیدا می کند و کشور از واردات بی 

نیاز خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه دام های سبک با اشاره به اینکه 
در سال جاری، مراتع کشور تحت تأثیر خشکسالی 
وضعیت مطلوبی ندارند، از دولتمردان خواســت در 
زمینه تأمین نهاده دام های سبک اقدامات الزم را انجام 
دهد.افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دامداران 
سبک با اشاره به کاهش نزوالت جوی از ابتدای سال 
آبی جاری اظهارداشت: سال آبی از مهرماه هرسال 
شروع و در شهریورماه سال بعد به پایان می رسد.وی 
اضافه کرد: به دلیل کاهش نزوالت جوی در سال آبی 
جاری ما با خشکسالی شدید در کشور مواجه هستیم، 
بخصوص اینکه در ارتفاعات کاهش بارش برف اتفاق 

افتاده و منجر به کمبود منابع آبی شده است.
دادرس اضافــه کرد: بر اســاس آمار، تــا تاریخ 24 
فروردین 1400 میزان بارش ها نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 53.4 درصد کاهش داشته و در 10 استان 
باالی 50 درصد کاهش بارندگی داشتیم ضمن اینکه 
در 6 استان نیز کاهش بارندگی تا مرز 50 درصد بوده 
و در سایر استان ها نیز میزان کاهش بارندگی بین 21 

تا 40 درصد بوده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه تنها 29 
درصد جمعیت دام سبک کشــور در اختیار عشایر 
است گفت: 71 درصد جمعیت دام سبک در اختیار 
دامداران غیرعشایر اســت که از این میزان تنها یک 
درصد آن در دامداری های صنعتی است.دادرس با 
اشاره به چرای دام های ســبک در مناطق ییالقی و 

مراتع گفت: امسال متأسفانه به دلیل کاهش نزوالت 
جوی وضعیت مراتع کشــور اصاًل خوب نیست و در 
نتیجه دامداران برای تغذیه دام های خود دچار مشکل 
شــدند به همین جهت ما از دســتگاه های مربوطه 
درخواست داریم که در این زمینه وارد عمل شده و 
تدابیری برای وضعیت موجود بیندیشند.مدیرعامل 
اتحادیه دامداران سبک کشور با اشاره به اینکه الزم 
است مسئوالن در این شرایط کمک های الزم را به 
دامداران برسانند، افزود: یکی از مهمترین کمک ها 
در این زمینه تأمین نهاده دستی است که دامداران 

بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دامداران نهاده ای 
ندارند و با مشکل تغذیه کدام مواجه هستند، تصریح 
کرد: عده ای چوبدار و دالل در مناطق مختلف کشور 
با سوء استفاده از این شرایط، دام ها را با قیمت های 
بسیار نازل از دامداران خریداری و در شهرهای بزرگ 
با قیمت های گزاف آنها را به فروش می رساند که این 
مسئله باعث شده هم تولید کننده و هم مصرف کننده 
زیان سنگینی کنند.این فعال بخش خصوصی تاکید 
کرد: خشکســالی و عدم دسترسی به نهاده مناسب 
باعث شــده که دامداران عالوه بر فروش بره ها اقدام 
به فروش دام های مولد می کنند که این مسئله باعث 
می شود دام های مولد از گردنه تولید خارج شوند و 
ذخایر و سرمایه های دامی کشــور در معرض خطر 

جدی قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص تعطیلي اصناف 
به جهت کنترل و جلوگیري از شیوع ویروس کرونا 
گفت: پیشنهاد ما این بود که به جز اصناف، بانک ها، 
بیمه و مابقي مراکز مرتبــط با صنوف هم تعطیل 
باشند که مورد قبول واقع نشد. قاسم نوده فراهاني، 
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: وقتي اصناف 
تعطیل میکنند، اما بانک و تامین اجتماعي و دارایي 
باز باشند، صاحبان اصناف براي انجام کارهاي خود به 
این مراکز مي روند و عمال باز هم قرنطینه به درستي 
اجرا نمي شــود.وي در ادامه بیان داشت: ما باید به 
مردم آگاهي بدهیم تا دستورالعمل هاي بهداشتي 

گفته شده را رعایت کنند اما تنها با تعطیلي اصناف 
مشکل حل نمیشود مابقي مراکز هم باید تعطیل 
باشــند. رئیس اتاق اصناف تهران افزود: پیشنهاد 
ما این بود که به جز اصنــاف، بانکها ، بیمه و مابقي 
مراکز مرتبط با صنوف هم تعطیل باشند که مورد 
قبول واقع نشد.نوده فراهاني بیان کرد: مشاغل گروه 
2، 3 و 4 باید تعطیل باشند و در خصوص باز بودن 
اصناف در شــرایط کرونایي به 600 واحد صنفي 
اخطار داده شده است و بعد از اخطار دوم به ناچار 
باید پلمب کنیم. امیدوارم بعد از تذکر نیاز به برخورد 

قهریه نباشد.

رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی قیمت هر 
کیلوگرم شــقه بدون دنبه را برای مصرف کننده 
140 هزار تومان اعالم کرد و گفت: بازار گوشــت 
گوســفندی به دلیل عدم توان خرید مردم، دچار 
رکود شده اســت.علی اصغر ملکی درباره آخرین 
وضعیت بازار گوشت گوسفندی گفت: بازار گوشت 
گوســفندی کم رونق و درگیر رکود است چرا که 
مردم توان خرید ندارنــد و کاهش تقاضا منجر به 

ثبات قیمت ها شده است.
وی قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی 
خرید مغازه دار را 127 تا 130 هزار تومان عنوان و 
اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه با 
اعمال 10 درصد سود برای مصرف کننده نهایی 
حدود 140 هــزار تومان اســت.این فعال بخش 

خصوصی با اشاره به اینکه قیمت گوشت گوسفندی 
در هفته های ابتدایی امسال نسبت به اواخر سال 
گذشته بین شش تا هفت هزار تومان کاهش داشته 
است، افزود: هم اکنون فصل عرضه دام بوده و عرضه 
آن زیاد است اما مشکلی که دامداران دارند گرانی 
نهاده ها و علوفه است که منجر به افزایش قیمت 

تمام شده تولید می شود.
ملکی با اشــاره به خشکســالی و مطلوب نبودن 
وضعیت مراتع کشــور، گفت: اگر امسال وضعیت 
علوفه مراتع خــوب بود و دام ها می توانســتند از 
آن اســتفاده کنند، کاهش قیمت بیشتری اتفاق 
می افتاد اما در حال حاضر، تغذیــه دام با نهاده به 
صورت دستی انجام می شــود و به همین جهت 

هزینه های تولید باالست.

 درخواست تأمین نهاده برای جمعیت دام سبک کشور

درخواست تأمین نهاده برای جمعیت دام سبک كشور 

بیمه خشکسالی در دستور کار دولت قرار بگیرد 

در تعطیلي هاي كرونا باید مراكز مرتبط با صنوف هم تعطیل باشند

برخورد با واحدهاي صنفي متخلف در اجراي محدوديت ها

مردم توان خرید ندارند

قیمت گوشت گوسفندی ۱۴۰ هزار تومان
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توسعه آموزش های تخصصی فناوری های نوظهور
كمك به شركت های نوپا و دانش بنيان 

رئیس مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتالی پژوهشگاه ICT از توسعه 
آموزش های تخصصی در فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، نسل پنجم 

ارتباطات سیار )۵G ( و اینترنت اشیا )IOT ( خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
صادق عباسی شاهکوه با اشاره به روند تبدیل دانشکده علمی کاربردی پست 
و مخابرات به مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال گفت: دانشکده علمی 
کاربردی پست و مخابرات حدود سه دهه با مجوز شورای گسترش آموزش عالی 
فعالیت و دانشجوهای زیادی را تربیت کرد که در بخش های مختلف ICT چه 
در بخش دولتی و چه در بخش خصوصــی نیروهای تأثیرگذاری بوده اند. این 
دانشکده در این سه دهه فراز و نشــیب های زیادی را داشته است تا نهایتاً در 
سال ۱۳۹۶ بر مبنای تصمیم شورای عالی اداری مبنی بر عدم تربیت دانشجو 
توسط دستگاه های اجرایی، این فعالیت دانشکده به اتمام رسید.وی ادامه داد: 
اما بر مبنای تصمیمی که در سطح وزارت ارتباطات گرفته شد به این دلیل که 
آموزش های کوتاه مدت و تخصصی و مهارتی، مورد نیاز بخش ICT است، قرار 
شد مجموعه ای به نام مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال ایجاد شود و با 
بحث ها و بررسی های مفصلی که در سطح وزارت خانه انجام شد، نهایتاً به دلیل 
سنخیتی که وجود داشت تصمیم این بود که این مرکز در پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات ایجاد شود که نهایتاً با تصویب هیئت امنای دو مجموعه، این 
ساختار در پژوهشگاه شکل گرفت و از ابتدای امسال دانشکده علمی کاربردی 
در قالب مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال به فعالیت قانونی خود ادامه 
می دهد.عباسی شاهکوه با بیان اینکه آنچه به عنوان وظایف و اهداف برای این 
مرکز ترسیم شده عمدتاً برنامه ریزی، سیاســت گذاری و اجرای آموزش های 
تخصصی، شغلی و مهارتی است، اضافه کرد: آموزش هایی که مرتبط با توسعه 
کارآفرینی و کمک به شرکت های نوپا و دانش بنیان باشد و توسعه آموزش های 
تخصصی در فناوری های نوظهور مثل هوش مصنوعی ،۵G، IoT و حوزه هایی 
که ممکن است بخش خصوصی کمتر وارد آن شود، در این مرکز انجام می شود.
وی افزود: هدف کلی ما تربیت نیروی انسانی متخصص است تا عالوه بر آشنایی 
کامل به فناوری های آینده و فناوری های جدید، در زمینه آموزش مهارت های 
نرم )مهارت های ارتباطی، مهارت های تحلیل مشــکالت، حل مســئله( نیز 
فعالیت داشته باشیم.عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه عالوه بر موارد گفته شده 
در چارچوب سیاست های دولت، بحث ســنجش صالحیت حرفه ای نیز جز 
اهداف این مرکز در نظر گرفته شده است، گفت: این مرکز در قالب پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات این امکان را فراهم خواهد آورد تا بتوانیم در آینده 
از نتایج پژوهش هایی که در حوزه ICT در این پژوهشگاه انجام می شود، برای 
آموزش ها استفاده کرده و از تعداد قابل توجهی عضو هیئت علمی متخصصی 
که در پژوهشگاه هستند استفاده کنیم و سطح آموزش را باالتر آوریم.رئیس 
مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتالی یکی دیگر از اهدافی که برای این 
مرکز دیده شــده را آینده پژوهی در حوزه آموزش و همــکاری بین المللی در 
حوزه آمــوزش مهارت های تحول دیجیتال و ICT عنــوان کرد و گفت: ما از 
یک سال گذشته با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای در قالب یک پروژه 
تمام آن چیزی که مورد نیاز اســت در آینده بخواهیم روی آن کار کنیم و نیاز 
کشور باشد را احصا و بر مبنای آن برنامه ریزی کردیم.وی گفت: به دلیل آنکه 
در حوزه آموزش های مهارتی فقط بحث های تئوری مطرح نیست و قاعدتاً باید 
آزمایشگاه ها را تجهیز کنیم، آزمایشگاه هایی که وجود داشت را ارتقا دادیم و در 
حوزه های مختلف آنها را تکمیل می کنیم تا بتوانیم آموزش هایمان را به صورت 
عملی هم در آینده انجام دهیم.عباسی شاهکوه در رابطه با آموزش مهارت برای 
سربازان وظیفه نیز گفت: در دو ســال اخیر با همکاری قرارگاه مهارت آموزی 
سربازان، بخش مربوط به ICT را ما برعهده داریم و به کمک همه استان ها و 
تمام بخش هایی که درگیر هستند می توانیم آن نمونه را برای بخش های دیگر 
نیز پیاده کنیم. در این مرکز تعداد زیادی سرباز تحت آموزش هستند که البته 
این کار به صورت مستقیم انجام نمی شــود بلکه ما مربیان را آموزش و به آنها 

گواهی می دهیم و مربیان به سربازان آموزش می دهند.

اپراتورها برای اختالل در كالب هاوس روزانه ۵0 
ميليارد تومان جریمه خواهند شد

با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت دولت، همراه اول و ایرانسل و شرکت 
مخابرات درصــورت حل نکردن اختالل کالب هاوس در مدت تعیین شــده، 
روزانه ۵۰ میلیــارد تومان جریمه می شــوند.از ۱۹ فروردین، دسترســی به 
شــبکه اجتماعی کالب  هاوس روی شــبکه همراه اول و ایرانسل و مخابرات 
ایران با اختالل مواجه شــد. اپراتورهای مذکور در واکنش به این اتفاق، ایجاد 
اختالل را رد کردند و گفتند حکم قضایی درباره ایجاد اختالل روی این شبکه 
اجتماعی دریافت نکرده اند؛ بااین حال، اختــالل کالب هاوس همچنان ادامه 
دارد.این موضوع سه روز بعد موجب واکنش وزارت ارتباطات و شکایت از سه 
اپراتور به دلیل ایجاد اختالل عمدی شــد. حال با درخواست وزیر ارتباطات از 
هیئت دولت به دلیل ایجاد اختالل در این شــبکه اجتماعی، جرایم سنگینی 
برای سه اپراتور در نظر گرفته شده اســت. علی رضا معزی، معاون ارتباطات و 
اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور، ساعتی پیش در توییتر نوشت: در پی اختالل 
عمدی برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران و پس از دســتور صریح 
رئیس جمهور، هیئت وزیران ضمن تأکید بر حق آزاد شهروندان در دسترسی به 
اطالعات و خالف برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پیشنهاد وزیر ارتباطات 
جرایم ســنگینی برای این گونه تخلفات تصویب کرد.طبــق گفته های وزیر 
ارتباطات به پیوســت، درصورتی که اختالل کالب هــاوس تا یک هفته دیگر 
برطرف نشود، اپراتورهای متخلف روزانه ۵۰ میلیارد تومان جریمه می شوند. 
همچنین، اگر اختالل ادامه یابد، دو سال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه 
برایشان در نظر گرفته می شود.محمدجواد آذری جهرمی توضیح داد سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با جمع آوری مستندات فنی، در گام اول 
اختالل ایجادشده را به اپراتورها اطالع رسانی کرد و در گام دوم این سازمان به 
جریمه اپراتورهای متخلف موظف اســت و در گام سوم تعلیق و کاهش مدت 

پروانه در نظر گرفته می شود.

مبدع پی دی اف درگذشت
چارلز گسچه یکی از بنیانگذاران شرکت ادوبی و توسعه دهندگان »پی دی اف« در سن 
۸۱ سالگی درگذشت.به گزارش انگجت، شرکت ادوبی تایید کرد چارلز گسچه یکی از 
بنیانگذاران آن در تاریخ ۱۶ آوریل و در سن ۸۱ سالگی فوت کرده است.او و جان وارناک 
در سال ۱۹۸۲ میالدی ادوبی را تأسیس کردند. او تا آوریل ۲۰۲۰ میالدی یکی از اعضای 
هیأت مدیره این شرکت بود. آنها به عنوان بنیانگذاران ادوبی نرم افزاری را توسعه دادند 
 Post Script که شیوه برقراری ارتباط میان انسان ها را دگرگون کرد. آنها برای توسعه
 PDF یک نرم افزار توصیف زبان صفحه مشهور شدند.همچنین آنها برای توسعه فرمت
یا »سند قابل حمل« نیز مشهور هستند. قابلیت این فناوری برای حفظ طرح بندی 
بدون توجه به نرم افزار یا پلتفرم در زمان عرضه آن در ۱۹۹۳ میالدی خارق العاده بود. از 
آن زمان تاکنون فرمت مذکور برای انجام فعالیت های مختلف به کار می رود. گسچه و 
وارناک مدال افتخار ملی فناوری و نوآوری را در سال ۲۰۰۹ از رئیس جمهور وقت آمریکا 

)باراک اوباما( دریافت کردند.

اخبار

سهمفناوریهایزیستیازدرآمدناخالصملیافزایشمییابد
افزایش10درصدیسهمفناوریهایزیستیمیتواندنقشیموثردررونقاقتصادیکشورایفاکند.ستادتوسعهزیستفناوریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریطییکبرنامه10
سالهبهدنبالافزایشسهماقتصادزیستیازدرآمدناخالصملیاستکاریکهذیل3برنامهملیسالمت،زیستفناوریصنعتیوامنیتغذاییاجراییخواهدشد.اینبرنامهملینقشی
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پیش بینی می شودهفته 
خوب بــرای طــال در راه 
باشد و قیمت طال حرکت 
صعــودی را تجربــه کند. 
در مقابل به نظر می رســد 
برای ارز های دیجتالی هفته ای بد در پیش باشد. 
براساس گزارش اقتصادنیوز، در این هفته سرمایه 
گذاران به دنبال اقدامات مهم بهداشــت اقتصادی 
در انگلیس و اروپا هســتند ، در حالی که قرار است 
در آمریکا وضعیــت آرام باشــد.ارقام بیکاری در 
انگلیس نشــان می دهد اقتصاد به آرامی در حال 
بازگشایی  اســت روند افزایش درآمد دوباره شروع 
شده و سرمایه گذاران در حال بررسی هستند که 
چگونه شرکت ها تاکنون همه گیری کرونا را پشت 
سر گذاشــته اند و آیا قرنطینه و بازگشایی ها تأثیر 

بیشتری بر رشد داشته است یا خیر.
به گفته تحلیلگران، قیمت طال می تواند در آستانه 
یک روند صعــودی دیگر قرار گیــرد زیرا در باالی 
ســطح مقاومت اصلی قرار دارد و به سمت ۱۸۰۰ 
دالر در هر اونس می رود.این فلــز گرانبها پس از 
شــروع مثبت ســه ماهه دوم  در میان ضعف دالر 
آمریکا و بازده بازده خزانه داری ۱۰ ســاله آمریکا، 
دومین هفته متوالی سود خود را به پایان می رساند. 
در زمان نوشتن مقاله ، معامالت آتی طالی ژوئن) 
تیر( با هــزار و ۷۹۰ دالر معامله ، ۲ درصد در هفته 

افزایش داشت.
 TD بــارت ملــک، رئیــس اســتراتژی جهانی
Securities به کیتکو نیــوز گفت:» حرکت طال 
عمدتا توســط دالر آمریکا انجام شده است که در 
حال کاهش است. شاخص دالر در حال حاضر در 
واحد ۹۱.۵ است. بسیار مهم است که توجه داشته 
باشید ، ما شــاهد کاهش قابل توجهی از بازده ۱۰ 
ساله هســتیم. همه اینها طال را به سمت باال سوق 

داده است.«

دانیل پاویلونیس ، کارگزار ارشد کاال به کیتکو نیوز 
گفت ، حرکت ســرمایه گذاران در حال حاضر به 
سمت طال اســت.در روزی که گذشت بیت کوین 
با کاهش قیمت رو به رو شد.همچنین بیت کوین 
در اوایل روز جمعه سقوط کرد، پس از اینکه بانک 
مرکزی ترکیه تصمیم گرفت اســتفاده از ارزهای 
رمزپایه را برای پرداخت از پایان ماه منع کند.بانک 
مرکزی جمهوری ترکیه )CBRT( دالیل زیادی 
را برای این ممنوعیت ذکر کــرد، از جمله کمبود 
»مکانیسم نظارت« و »تنظیم مرجع مرکزی« برای 

دارایی های رمزنگاری.
سایر ارزهای رمزنگاری شده نیز متضرر شدند. اتر، 
دومین بزرگترین، با ضرر و زیان با ۱۸ درصد کاهش 
به زیر ۲۰۰۰ دالر رســید. طبق داده های سایت 
CoinGecko.com ، کل ارزش رمــز ارز، که به 
تازگی از ۲ تریلیون دالر هم عبور کرده بود، به حدود 
۱.۹۶ تریلیون دالر کاهش یافت. و سکه دوج کوین 
Dogecoin ، که از سال ۲۰۱۳ به عنوان شوخی 
آغاز شــد ، به تازگی پس از زدن 4۰ سنت در روز 
جمعه ، حدود ۲۹ سنت معامله شد. چندین گزارش 
آنالین گمانه زنی هایی مبنی بر اینکه خزانه داری 
ایاالت متحده اعتقــاد دارد برخی از طریق ارزهای 
دیجتالی در حال پولشویی هستند نظری که موجب 
سقوط بیت کوین شد.دوج کوین که توسط افرادی 
مانند ایالن ماسک مدیرعامل تسال و مارک کوبن 
مدیرعامل شارک تیل )ثروتمند آمریکایی( افزایش 
یافته است، بیش از ۱۱۰٪  در روز جمعه  افزایش 
یافته بود. ایــن صرافی آنالیــن روز جمعه در یک 
وبالگ اعالم کرد که تقاضا برای این رمز سریع بود به 
گونه ای که سرمایه گذارانی که قصد داشتند آن را 
در روبین هود تجارت کنند ، سایت را خراب کردند.

آنتونی ترنچف ، بنیانگــذار وام دهنده رمزنگاری 
نکســو، گفت: » دنیای رمزنگاری امــروز با کمی 
خبرهای دردناک از خواب بیدار می شود.« تجمع 
۱۰۰٪ جمعه Dogecoin پس از ثبت بیت کوین 
و لیست کوین بیس در بورس خارجی در رشد و بهار 

خود بوده است. سرخوشی در هوا بود.«

سقوط 15 درصدی ارزش بیت کوین تنها چند 
روز پس از ثبت رکورد قیمت

تنها چند روز پــس از آنکه قیمــت بیت کوین، 
بزرگترین ارز دیجیتال در جهان، یک رکورد دیگر 
را ثبت کرد، شاهد سقوط بیش از ۱۵ درصد بود که 
بزرگترین افت طی بیش از ۷ هفته محسوب می 
شود. تنها چند روز پس از آنکه قیمت بیت کوین، 
بزرگترین ارز دیجیتال در جهان، یک رکورد دیگر 
را ثبت کرد، شاهد سقوط بیش از ۱۵ درصد بود 
 که بزرگترین افت طی بیش از ۷ هفته محسوب

 می شود.
این رمز ارز تا ســاعت ۷ صبح یک شنبه به وقت 
گرینویچ با کاهش ۹.۷۲ درصــدی  به ۵۶۰۷4 
دالر رســید. قیمت بیت کوین بــا ۱۵.۱ درصد 
کاهش بــه ۵۱۷۰۷.۵۱ دالر رســیده بود.دیگر 
دارایی های دیجیتال نیز شاهد کاهش قیمت در 
معامالت امروز بودند. اتــر، دومین ارز رمزنگاری 
شــده بزرگ جهان، با بیش از ۱۰ درصد کاهش 
به ۲۲۱۶ دالر رسید. ریپل با افت ۲۰ درصدی به 
۱.۳۵ دالر کاهش یافت.هفته گذشته، بیت کوین 

پیش از آغاز معامله در بورس ارزهای رمزنگاری 
 ،Nasdaq در Coinbase Global شــده
 بــه باالترین رقــم خــود یعنــی ۶4۸۷۰ دالر 

رسید.
بر اســاس ایــن گــزارش، ارزش بــازار این ارز 
رمزنگاری شــده در جهان پس از افزایش بیش 
از ۸۰۰ درصدی در سال گذشــته، به ۱ تریلیون 
دالر رســید.اندکی پس از آنکه بانــک مرکزی 
ترکیه اســتفاده از ارزهای رمزپایه و دارایی های 
رمزنگاری شــده برای خریــد کاال و خدمات را 
ممنوع کــرد، بیــت کویــن ضــرر 4 درصدی 
 خود را که در اوایــل این هفته ثبت شــده بود،

 افزایش داد.
به گفته ایــن تنظیم کننده، اســتفاده از ارزهای 
دیجیتال باعث خسارت "جبران ناپذیر" و خطرات 
معامالتی می شود.گفته می شود که این سقوط 
قیمت بیت کوین ممکن اســت به دلیل احتمال 
اقدام خزانه داری آمریکا برای ســرکوب اقدامات 
پولشویی که از طریق دارایی های دیجیتال انجام 

شده است، صورت گرفته باشد.

هفته ای بد برای ارز های دیجتالی در پيش است

ریزش بیت کوین و چرخش پول ها به سمت طال
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

ســتاد توســعه فناوری های اقتصــاد دیجیتال 
و هوشمندســازی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری اعــالم کــرد: بــا کمک 
طرح های تأمیــن مالی جمعی، جذب ســرمایه 
 شــرکت های دانش بنیــان تســهیل می شــود.
 به گزارش ســتاد توســعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتــال و هوشمندســازی معاونــت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، بــا حمایت معاونت 
علمی، شــرکت های دانش بنیان می توانند برای 
جذب ســرمایه در طرح های تأمین مالی جمعی 

مشارکت کنند.

ســتاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری یکی از مشارکت کنندگان در طرح تأمین 

مالی جمعی است. 
طرحی که با همکاری معاونــت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، 
سازمان بورس و اوراق بهادار و سامانه تأمین مالی 

و سرمایه گذاری )کرادفاندینگ( اجرایی می شود.
در ایــن طــرح بــرای شــرکت ها ایــن امکان 
 فراهــم اســت کــه تأمیــن مالــی جمعــی از

 طریق صــدور اوراق مشــارکت برای ســرمایه 
گــذاری بورســی را تجربــه کننــد. همچنین 
جــذب ســرمایه بــرای شــرکت ها تا ســقف 
۱۰ میلیارد تومــان طبق دســتورالعمل ابالغی 

ســازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأمین 
 مالــی جمعی نیــز از دیگــر مزایای مشــارکت 

در این طرح است.
دیگر مزایــای حضــور در ایــن رویــداد برای 
متقاضیان شــامل »امکان تأمین مالی شــرکت 
با دو مدل مشــارکت در درآمد و مشــارکت در 
سهام شــرکت« و »امکان بهره مندی از مزایای 
صندوق نوآوری و شــکوفایی در صــورت دانش 
بنیــان بــودن محصول و شــرکت بــه صورت 
 همزمان« می شــود.متقاضیان بــرای ثبت نام تا

 ۱۸ اردیبهشت ماه فرصت دارند.

شــبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس دور جدید 
تامین مالی سری ســی را نهایی کرد اما به میزان 
ســرمایه ای که دریافت کرد، اشاره ای نکرد.یک 
منبع آگاه از موضوع به رویتــرز تایید کرد تامین 
مالی جدید ارزش این شرکت را به چهار میلیارد 

دالر می رساند.
شــبکه اجتماعی کالب هاوس اعالم کرد در دور 
جدید تامین مالی شرکت سرمایه گذاری اندرسون 

هوروویتس حضور داشــت که ســرمایه گذاران 
بزرگی دارد.

این شرکت مستقر در سانفرانسیسکو که برنامه اش 
به افراد اجازه می دهد در اتاق های صوتی به بحث 
درباره موضوعات مختلف بپردازند، پس از حضور 
الون ماســک، میلیاردر و مدیرعامل شرکت تسال 

و مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک، شــاهد 
افزایش محبوبیتش بوده است.

موفقیــت این اپلیکیشــن کــه دسترســی به 
آن تنها بــا دعوت امــکان پذیر اســت و اکنون 
۱۰ میلیــون کاربر هفتگی فعال دارد، پتانســیل 
خدمات چت صوتــی در دوران پاندمــی کرونا و 

 اجبــار مــردم بــه مانــدن در خانه را نشــان
می دهد.

بر اســاس گزارش رویترز، بلومبرگ چندی قبل 
گزارش کرده بود که شرکت توییتر سرگرم مذاکره 
برای خرید کالب هاوس بــه ارزش چهار میلیارد 
دالر اســت. توییتر قابلیت الیو صوتی Space را 
عرضه کرده اســت که قصد دارد ماه جاری برای 

همه کاربران قابل دسترس کند.

از ابتدای ثبــت دامنه های فارســی در کشــور 
تاکنون یــک میلیون و ۳۲۹ هــزار و ۸۸۱ دامنه 
ثبت شده اســت و از بین پسوندهای ثبت شده ی 
فارسی، پســوند ir با بیش از یک میلیون و ۳۲۱ 
هزار دامنــه  فعال در صــدر قــرار دارد.دامین یا 
دامنه )Domain( نامی اســت که وب ســایت 
از طریق آن قابل دســتیابی بــوده و به طور کلی 
از دو بخش نام و پســوند تشــکیل شــده است. 
نام دامنه بخشــی اســت که گویای نــام برند یا 
 فعالیت شــما بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب 

می کنید.
پســوندهای مجاز و معتبر در واقع پســوندهایی 
هستند که توسط کمیته مخصوص تأیید و تصویب 
پســوندها یعنی آیکن )ICANN( تأیید شده 
 com باشــند. نمونه های پســوندهای متداول
org، و ir هســتند و انتخاب نام دامنه مناسب و 

ساده بســیار مهم بوده و همچنین در رتبه بندی 
)Ranking( نتایج جســت وجوی گــوگل نیز 

تأثیرگذار است.
در ایــران، پژوهشــگاه دانش هــای بنیــادی از 
جمله مراکــز اصلــی بــرای ثبــت دامنه های 
اینترنتــی به شــمار مــی رود و هــر کاربری که 
تمایل به ثبت دامنه ای برای بازگشــایی ســایت 
 خود داشــته باشــد، باید به ســایت این مرکز و

 یا یکی از نمایندگان فعال آن در ســطح کشــور 
مراجعه کنــد. این پژوهشــگاه هم چنین آماری 
دقیق از دامنه های ایرانی را به دست می دهد. طبق 
آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کشــوری 
ایران، از ابتدای ثبت دامنه های فارسی در کشور 

تاکنون یــک میلیون و ۳۲۹ هــزار و ۸۸۱ دامنه 
ثبت شده اســت و از بین پسوندهای ثبت شده ی 
فارســی، پســوند ir با یک میلیون و ۳۲۱ هزار 
و ۵۷۱ دامنــه  فعال در صدر قرار دارد که نشــان 
 می دهد بیش ترین سهم متعلق به همین پسوند

 است.
پس از دامنــه ir، دامنه co.ir بــا 4۰۵۶ مورد، 
دامنه ایران با ۱۵۸۶ مورد و دامنه ac.ir با ۱۲۷۱ 
دامنه ی فعال هستند. هم چنین دامنه های دیگری 
وجود دارند که کمتــر از ۱۰۰۰ مورد به نام آن ها 

ثبت شده است. 
دامنه id.ir بــا ۶۲۰ مــورد، دامنــه org.ir با 
۲۷۶ مورد، دامنه sch.ir بــا ۲۵۳ مورد و دامنه 

gov.ir با ۲۱۳ مــورد نیــز در رتبه های بعدی 
لیســت قرار دارنــد. کمترین دامنه ثبت شــده 
 نیــز متعلــق بــه دامنــه net.ir بــا ۲۶ دامنه

 فعال است.
محمدجــواد آذری جهرمی -وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات- چندی پیش با اشاره به سابقه 
پژوهشگاه دانش های بنیادی در ورود اینترنت به 
ایران و نیز نامگذاری دامنه های اینترنتی از جمله 
دات آی آر ).ir( گفته بود: با توجه به اینکه مطابق 
با سند طرح کالن شــبکه ملی اطالعات، توسعه 
خط و زبان فارسی تا ســال ۱4۰4 به عنوان یکی 
از اهــداف راهبردی در نظر گرفته شــده و دامنه 
فارسی ایران تأثیر زیادی در تحقق این هدف دارد، 
پیشنهاد می شــود که امکان ثبت دامنه فارسی 
برای اســتارت آپ ها و کســب وکارها سریع تر از 

سازمان های دولتی فراهم شود.

رئیس بانک مرکزی چین اعــالم کرد بین المللی 
کردن یوان یک روند طبیعی اســت و هدف این 
کشــور جایگزینی دالر آمریکا یا ســایر ارزهای 
بین المللی نیست.چین به دنبال از بین بردن ترس 
به وجود آمده  در مورد کنــار زدن دالر آمریکا به 
عنوان ارز ذخیره جهان توسط یوان دیجیتال است. 
این ترس از تالش های بیشتر چین در انتشار یوان 

دیجیتال ناشی می شود.
رئیس بانک مرکــزی چین اعالم کــرد هدف از 
بین المللــی کــردن ارز چیــن جایگزینی دالر 
نیســت و تالش ها برای ایجاد یک یوان دیجیتال 
با هــدف مصــرف داخلــی صــورت می گیرد. 
وی گفت:»مــا بارها در مــورد بین المللی کردن 

یوان گفته ایــم که این یک روند طبیعی اســت و 
هدف ما جایگزینی دالر آمریکا یا ســایر ارزهای 
بین المللی نیســت. هدف مــا دادن حق انتخاب 
 به بازار جهت تســهیل تجارت و ســرمایه گذاری

 بین المللی است«.
 بانک مرکزی چین در حال آزمایش یوان دیجیتال 
خود در چندین برنامه آزمایشی در سراسر کشور 
است. گزارشات نشان می دهد دولت بایدن به شدت 
روند رسیدن چین به یوان دیجیتال را تحت کنترل 
دارد و نگران است این یک تالش بلندمدت برای 

جایگزینی دالر باشد.
 بانــک مرکزی چیــن از ۲۰۱4 بــر روی این ارز 
دیجیتال کار می کنــد و این اقــدام آن عالقه به 
یوان دیجیتــال را در میان بانک هــای مرکزی و 
سیاســت گذاران افزایش داده اســت. گسترش 
ارزهای مجازی این احســاس را بــه وجود آورده 
که این رقبای پول ســنتی می تواننــد عملکرد 
بخش مالــی را تغییر دهند. بانــک مرکزی چین 
اولین بانک مرکــزی بزرگ دنیــا خواهد بود که 
یــک ارز مجازی راه انــدازی می کنــد. این بانک 

استفاده آزمایشی از یوان دیجیتال توسط مصرف 
کنندگان و کسب و کارها را در ۱۱ شهر در سراسر 
کشــور ممکن می ســازد.رئیس بانــک مرکزی 
چین گفت:»هــدف از یوان دیجیتــال در حال 
حاضر مصرف داخلی اســت. قابلیت همکاری با 
بخش های مالی دیگر مسئله پیچیده ای است که 
ما عجله برای رسیدن به یک راه حل خاص نداریم. 
 البته در بلند مدت مقدمات اســتفاده بین مرزی 

هم آماده خواهد شد«.
 وی تاکید کرد یوان دیجیتــال چین دالر آمریکا 
را سرنگون نمی کند. بانک مرکزی چین استفاده 
بین مرزی از یوان دیجیتال را در المپیک زمستانی 

۲۰۲۲ آغاز می کند.

ستاد اقتصاد دیجيتال اعالم كرد؛

جذب سرمایه شرکت های دانش بنیان تسهیل می شود

ارزش کالب هاوس به چهار میلیارد دالر رسید

ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار دامنه فارسی

چین قصد ندارد یوان دیجیتال را جایگزین دالر کند


