
قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر ارزش ضعیفتر دالر در آســتانه انتشــار 
گزارش نشست ماه گذشــته بانک مرکزی آمریکا، 

نزدیک به باالترین حد چهار ماه گذشته ثابت ماند.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری ثابت بود و در ۱۸۶۸ دالر و هفت سنت ایستاد. 
بهای معامالت این بازار روز گذشته به ۱۸۷۴ دالر و ۸۰ 
سنت صعود کرده بود. در بازار معامالت آتی آمریکا، 
بهای هر اونس طال ثابت بــود و در ۱۸۶۷ دالر و ۷۰ 

سنت قرار گرفت.
ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی دیلی فارکس در 
این باره گفت: طال از ابتدای هفته تحت تاثیر باال رفتن 
انتظارات تورمی در محیط اســتمرار نرخهای بهره 
اندک، رشد پر جنب و جوشی داشته است. در چنین 
فضایی قیمتهای کاال باال رفته و ارزش دالر ضعیفتر 

شده و قطعا قیمت طال منعکس کننده وضعیت مذکور 
است. شــاخص دالر در برابر سبدی از ارزهای رقیب 
نزدیک به پایینترین حد خود در سه ماه اخیر ایستاد 
و طال را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر کرد. قیمت 
طال پس از این که در اوایل مارس به پایینترین رکورد 
۹ ماهه سقوط کرد، حدود ۱۹۰ دالر معادل ۱۱ درصد 
افزایش داشته که تحت تاثیر عقب نشینی دالر آمریکا 

و انتظارات تورمی بوده است.
نگرانیها نسبت به فشارهای تورمی پس از آماری که 
نشــان داد قیمتهای مصرف کننده آمریکا در آوریل 
بر مبنای ساالنه ۴.۲ درصد رشد کرده است، تشدید 
شدند. آمار مذکور سریعترین رشد تورم در بیش از یک 
دهه گذشته را نشان دادند. بر اساس گزارش رویترز، 
سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار گزارش نشست 
سیاست پولی ماه گذشته بانک مرکزی آمریکا هستند. 

بانک مرکزی آمریکا متعهد شده است نرخهای بهره 
را برای مدتی پایین نگه دارد و مقامات بانکی آمریکا 
مکررا تاکید کرده اند که انتظار دارند هر گونه رشــد 

تورم کوتاه مدت باشد.
به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طال 
ممکن است حمایت در سطح ۱۸۵۹ دالر را شکسته 
و به محدوده ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۷ دالر عقب نشینی کند 
زیرا موفق به شکستن مقاومت در سطح ۱۸۷۵ دالر 

نشده است.
در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۷ درصد کاهش، به ۲۸ دالر رسید. 
هر اونس پاالدیم برای تحویل فــوری با ۰.۳ درصد 
افزایش، به ۲۹۱۱ دالر و ۷۸ ســنت رسید. هر اونس 
پالتین برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، ۱۲۱۵ 

دالر و ۷۶ سنت معامله شد. 

درحالی که قرار بود اعضای هیات مدیره شرکت های 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت توسط مشموالن 
هر استان انتخاب شــود، گفته های مدیر نظارت بر 
نهادهای مالی ســازمان بورس و اوراق بهادار از عدم 
مشارکت مشموالن در مجامع در نوبت اول حکایت 

دارد.
میثم فدایی در گفت و گو با ایســنا، درمورد آخرین 
وضعیت برگزاری مجامع الکترونیک شــرکت های 
استانی سهام عدالت، توضیح داد: به طور کلی ۳۱ استان 
در کشور وجود دارد که شرکت های استانی تهران و 
البرز هنوز از یکدیگر تفکیک نشده اند و شرکت استانی 
سهام عدالت استان سمنان نیز هنوز به عنوان نهاد مالی 
ثبت نشده است، بنابراین امکان برگزاری مجامع این 

سه استان وجود ندارد.
وی ادامــه داد: نوبت اول مجامع ۱۸ اســتان برگزار 

شده است. در مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت 
اول باید ۵۰ درصد بــه اضافه یک حق رای در مجمع 
حضور داشته باشند تا مجمع رسمیت پیدا کند اما در 
مجامع هیچکدام از این ۱۸ استان این اتفاق رخ نداده 
است. مجامع ۱۰ استان دیگر هم هنوز به دلیل حکم 

دادستانی برگزار نشده است.
مدیر نظــارت بر نهادهــای مالی ســازمان بورس و 
اوراق بهادار درمورد انتقاداتی که به برگزاری مجامع 
الکترونیک شرکت های استانی ســهام عدالت وارد 
است و گفته می شود حق مشموالن ضایع می شود 
نیز توضیح داد: حق مشموالن ضایع نمی شود. طبق 
قانون تجارت مجمع عمومی عادی باید تا چهار ماه بعد 
از سال مالی تشکیل شود که نشده است به همین دلیل 
باید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار شود 
و اگر در نوبت نخست تعداد سهام داران به حد نصاب 

نرســید برای بار دوم با هر تعداد سهام دار تشکیل و 
رای گیری می شــود. بر اســاس این گزارش، پس از 
آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال گذشته، 
مشموالن این سهام بین انتخاب روش مستقیم و روش 
غیرمستقیم برای مدیریت ســهام خود حق انتخاب 
داشتند و از میان ۴۹ میلیون نفر سهام دارد، ۳۰ میلیون 
نفر روش مستقیم را انتخاب کرده و سهام دار شرکت 

های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند.
شرکت هایی که اکنون ارزش دارایی آن ها که در واقع 
همان سرمایه مشموالن است، بین سه تا بیش از ۳۰ 
هزار میلیارد تومان بوده و افزایش یا کاهش این دارایی 
به عملکرد اعضای هیات مدیره آن ها وابســته است. 
اعضایی که باید در مجامع الکترونیک شرکت ها انتخاب 
می شدند اما به نظر می رسد مشموالن آنطور که باید و 

شاید از این انتخابات استقبال نکردند.

قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت ۱۰ و ۱۲ دقیقه 
امروز )چهارشــنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه( با ۵۷ سنت 
کاهش به ۶۸ دالر و ۱۴ ســنت و قیمت شــاخص 
دبلیوتی آی آمریکا با ۶۱ سنت کاهش به ۶۴ دالر و ۸۸ 

سنت برای هر بشکه رسید.
به گزارش رویترز، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت 

روز سه شنبه )۲۸ اردیبهشت ماه(، ۶۸ دالر و ۷۱ سنت 
و قیمت شــاخص دبلیوتی آی آمریکا ۶۵ دالر و ۴۹ 
سنت بود. قیمت نفت به دلیل افزایش شیوع ویروس 
کرونا در آســیا برای دومین روز پیاپی کاهش یافت، 
همچنین این نگرانی وجود دارد که بانک فدرال رزرو 
ایاالت متحده ممکن است با افزایش تورم نرخ بهره را 

بیشتر کند و سبب محدود شدن رشد اقتصادی شود.
واندانا هری، کارشناس مؤسسه واندا، در این باره گفت: 
ارزیابی تقاضای جهانی نفت همچنان چالش برانگیز 
است، زیرا بازگشایی ها و محدودیت های اعمال شده 
برای مهار کرونا در سراســر جهان تأثیر بسیاری بر 

قیمت دارد.

کل درآمدهای مالیاتی کشور در ســال ۹۹ با تحقق ۱۰۷ 
درصدی به ۱۹۲.۵ هزار میلیارد تومان رســیده است که 
نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۷ درصدی را نشان می دهد. اتاق 
بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی درآمدهای مالیاتی 
کشور در ســال ۱۳۹۹ پرداخت. بر اساس این گزارش کل 
درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۹۹ با تحقق ۱۰۷ درصدی 
به ۱۹۲.۵ هزار میلیارد تومان رســیده است که نسبت به 

سال ۹۸ افزایش ۳۷ درصدی را نشان می دهد. همچنین 
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۵.۸ 
درصد رسیده است. همچنین سهم مالیات های مستقیم 
۱۱۹ هزار میلیاد تومان بوده که رشد ۴۶ درصدی نسبت به 
سال ۹۸ داشته است و همچنین مالیات های غیرمستقیم با 
۷۳.۵ هزار میلیارد تومان رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال 
۹۸ را نشــان می دهد. در میان انواع مالیات ها؛ مالیات بر 

عوارض خروج از کشور با رشدی منفی ۸۶ درصدی به ۱۶۴ 
میلیارد تومان، مالیات بر فرآورده های نفتی با رشد منفی ۱۴ 
درصدی شش هزار ملیارد تومان، مالیات بر اشخاص حقوقی 
با رشد ۲۷ درصدی ۵۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد 
با رشــد ۳۶ درصدی ۳۹.۵ هزار میلیــارد تومان و مالیات 
 بر ثروت با رشــد ۱۷۸ درصدی ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان 

بوده است.

مدیر عامل آبفای استان تهران با بیان اینکه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل میزان مصرف ۲.۵ درصد افزایش 
یافته، گفت: اگر مردم ۵ درصد کاهش مصرف داشــته 
باشند ۲۰۰ هزار متر مکعب یعنی به اندازه یک شهر ۵۰۰ 
هزار نفری در مصرف آب صرفه جویی می شود. محمدرضا 
بختیاری در گفت وگو با ایلنا، درباره وضعیت تامین آب در 
تهران با توجه به خشکسالی اظهار داشت: امسال به لحاظ 
میزان بارندگی در سطح کشور سال ویژه ای است، میزان 
بارش تقریبا  نسبت به سال قبل منفی است مضافا اینکه 

در تهران ذخیره برفی هم مناسب نیست. 
وی افــزود: وقتی از آذر ماه متوجه این موضوع شــدیم 
که اوضاع بارندگی خوب نیســت و پیش بینی این بود 
که امسال سال کم آبی داشــته باشیم، بنابراین کمیته 

مشترک بین آبفا و آب منطقه ای استان جهت رهاسازی 
هوشمند منابع آب سدها تشکیل شد و تمهیدات الزم 
بعمل آمده اگر مردم رعایت کنند امیدواریم تابســتان 
را بدون مشکل ســپری کنیم.  مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان تهران تاکید کرد: واقعیت این است که در 
تهران شرایط حدی است و اگر مرم رعایت نکنند ممکن 
است دچار مشکل شویم، ولی فعال مطابق برنامه ریزی ها 
و آمادگی هایی که ایجاد  شده، مشکل خاصی نخواهیم 
داشت.  وی با بیان اینکه برنامه ریزی الزم برای برخورد 
با پرمصرف ها صورت گرفته، خاطرنشان کرد: با توجه به 
برنامه ریزی و پیش بینی ها از میزان مصرف آب مشکلی 
نخواهیم داشت و جیره بندی کامال منتفی است اما این در 
صورتی است که مردم رعایت کنند. بختیاری با بیان اینکه 

امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان مصرف ۲.۵ 
درصد افزایش یافته، گفت: میزان مصرف آب سال گذشته 
نسبت به سال ماقبل آن قابل مقایسه نیست، زمانی که 
کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، ۱۰ درصد به میزان مصرف 
افزوده شد حتی در مقطعی تا ۱۵ درصد هم افزایش یافت. 
اما امسال نسبت به سال قبل ۲.۵ درصد افزایش مصرف 
داریم که با توجه به افزایش ۲.۵ درصد جمعیت تهران و 
همچنین تداوم کرونا این میزان عادی و معقول است.  وی 
یادآور شد: تهران ابرشهری است که حدود ۱۲ میلیون نفر 
جمعیت دارد اگر مردم ۵ درصد رعایت کنند ۲۰۰ هزار 
متر مکعب یعنی به اندازه یک شهر ۵۰۰ هزار نفری در 
مصرف آب صرفه جویی می شود، بعبارت دیگر ۵ کاهش 

مصرف خیلی از معادالت را حل می کند.

از سهام عدالتی ها خبری نشد!قیمت طال در قله چهار ماهه ایستاد

قیمت نفت با تشدید شیوع کرونا در آسیا کاهش یافت

کاهش ۸۶ درصدی درآمدهای عوارض خروج از کشور

مصرف آب در تهران ۲.۵ درصد افزایش یافت
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خرید تضمینی گندم  
به یک میلیون و 530 هزار تن رسید

دلیلی برای افزایش 
قیمت نان وجود ندارد

لوازم خانگي قاچاق، 
گارانتي ندارد

واگذاری 
سرخ آبی ها 
تا قبل از
 پایان دولت 

وزیر اقتصاد اعالم کرد

بازار سرمایه 
را ما 

به اوج 
رساندیم
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روحانی:

سرمقاله

قوانین خلق الساعه 
در بازار مسکن

مصوبــات و لوایــح خلق 
الســاعه در تمــام بخش 
هــا وجــود دارد و از این 
دســت مصوبات و قوانین 
کم نیســت. اینکه به یک باره و پس از مدت ها 
و ســالهای طوالنی انتظار از مصــرف کننده و 
خریداری که تنها یک ملک برای مصرف شخصی 
خود خریده است مالیات اخذ شود نمونه ای از 
همین قوانین و مصوبات خلق الســاعه اســت. 
شرط تحویل به ازای دریافت مالیات می تواند 
بهانه ای برای دولت به منظــور درآمدزایی و یا 
برای پر کردن بدهی هایی باشد که در طول این 
بازه چندساله به عنوان مثال به پیمانکاران دارد 

باشد.  اخذ مالیات آن...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن 
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 رمدسیویر  3 تا 4 میلیون تومان شد 
قیمت گزاف

 داروهای کرونا

خودروسازان خواستار 
آزادسازی واردات و 
قیمت گذاری شدند

بیش از 5/8  میلیون تن کاالی اساسی در گمرک دپو شده است

دپو در گمرک، گرانی در بازار
صفحه۲
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مالیات ستانی  از  مالکان  مسکن  مهر
اخذ   مالیات  2  تا  ۱۰  میلیون   تومانی   از  متقاضیان   مسکن   مهر

واحدهای   مسکن   مهر   به   شرط   پرداخت   مالیات   تحویل   داده   می شوند؟

در حالی داروهای کرونا در بازار سیاه ناصرخسروی 
تهران با قیمت ها گزاف خرید و فروش می شود که به 
گفته مسووالن با آغاز موج چهارم این بیماری تولید 
داروی رمدســیویر ۱۰۰ برابر شده است. پزشکان 
می گویند دارو هایی که در بازار آزاد با قیمت بسیار 
باال در اختیار بیماران قرار می گیرد به پزشــکان 
ارتباطی ندارد و جای ســوال دارد که چه کسانی 
از این فروش ها با قیمت گزاف به ســود می رسند. 
اصلی ترین داروی بیماری کرونا رمدسیویر است 
که در حــال حاضر در بازار ناصرخســرو دالالن تا 
قیمت ۳ تا ۴ میلیون تومان به فروش می رسد. این 
 قیمت درست ۴ برابر قیمت اصلی و تمام شده این 

دارو در کشور است... 

دو خودروساز کشورو انجمن قطعه سازان در نامه ای 
به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار 
آزادسازی واردات و قیمت گذاری خودرو شدند. دو 
خودروساز کشــور در نامه ای به رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس خواستار آزادسازی واردات 
و قیمت گذاری خودرو شــدند. ریاســت محترم 
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی؛ جناب 
آقای دکتــر اکبری تاالرپشــتی. احتراماً عطف به 
جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۰ در خدمت جنابعالی در 
محل دفتر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرویی کشور، چکیده نتایج مباحثات و تصمیمات 

متخذه فی مابین قطعه سازان...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصاد اعالم کرد
واگذاری سرخ آبی ها تا قبل از 

پایان دولت 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل آماده واگذاری است و 

تالش داریم در این دولت انجام شود.
به گزارش ایســنا، فرهاد دژپسند گفت: اگر 
هیئت واگذاری دو نکته اعالمی سازمان بورس 
را برطرف کرد، این دو باشگاه آماده واگذاری 

است و تالش داریم در این دولت انجام شود.
وی افزود: برای پاســخ به سواالت تعدادی از 
نماینــدگان در حوزه هــای مالیات، گمرک، 
اموال تملیکــی، بازار ســرمایه، مناطق آزاد 
و … در این جلســه حضور یافتم. ســواالت 
و ارائه پاســخ ها در این جلســه در یک روند 
منطقی مطرح و نمایندگان نســبت به پاسخ 
برخی ســواالت قانع شــدند و درباره دیگر 
ســواالت هم با توجه بــه محدودیت زمانی 
مقرر شــد، اطالعــات تکمیلی بعــداً ارائه و 
جلســات برگزار شود. ســواالت نمایندگان 
مجلس در حقیقت بیان مواضع مردم از زبان 
 وکالیشان اســت و ما هم توضیحات الزم را 

ارائه کردیم.
دژپسند با اشاره به بررســی بازار سرمایه در 
این نشست اظهار کرد: بعد از بررسی موضوع 
بازار سرمایه مقرر شد، نماینده سوال کننده 
جلســه ای را بــا رئیس ســازمان بــورس و 
اوراق بهادار در محل این ســازمان برگزار تا 
 تحوالت بازار ســرمایه را به صــورت میدانی 

بررسی کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: درباره تمامی جوانب 
بازار سرمایه باید به صورت تشریحی و مفصل 
بحث شــود، زیرا طی سال گذشــته اتفاقات 
مختلفی در این بــازار اتفاق افتاده و باید علل 
بروز رویدادهــا در هر یــک از مقاطع زمانی 
بررسی شود و راهکارهای ســازمان بورس، 
وزارت اقتصاد و دولــت درباره آن مورد توجه 
قرار بگیرد. زیرساخت های بازار بورس امروز 
تحول اساســی پیدا کرده و قابلیت های آن 

گسترده شده است.
دژپسند در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره 
بررســی موضوع واگــذاری پرســپولیس و 
اســتقالل به بخش خصوصی در کمیسیون 
اصل نودم مجلس نیز، توضیح داد: واگذاری 
این دو باشگاه مالزماتی دارد و باید برای ارائه 
در بازار بورس استانداردهای مورد نظر بورس 
را به دست بیاورد و یک فرایند طوالنی برای 
تطبیق شــرایط آن با نیازمندی هــای بازار 
سرمایه وجود دارد و اکنون این موضوع مراحل 
پایانی خود را طی می کند. از سوی دیگر باید 
درباره واگذاری باشــگاه های بزرگ ورزشی 
مانند اســتقالل و پرســپولیس تمام جوانب 
سنجیده شود و این موضوع مراحل آخر خود 

را طی می کند.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه خبر داد:
مشــارکت قابل توجــه فوالد 
مبارکه در اجرای پروژه انتقال 

آب از خلیج فارس
مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان گفت: پروژه انتقال آب از 
خلیج فارس به فالت مرکزی ایران، تا شهر یزد 
پیشرفت داشته که در ادامه با مشارکت 3 شرکت 
بزرگ فــوالد مبارکه، ذوب آهن و پاالیشــگاه 
اصفهان، انتقال آب به صنایع اصفهان و ســایر 
بخش های کشــاورزی و شــرب در دستور کار 
خواهد بود که سهم فوالد مبارکه از این مشارکت 

۲۹ درصد است.
هادی نباتی نژاد افزود: پارســال در مجموع 
۷.۴ میلیون تن گندله )رشــد ۴.۸ درصدی 
نسبت به ســال ۹۸(، حدود ۸.۸ میلیون تن 
آهن اسفنجی )رشد ۱۲ درصدی( و نزدیک به 
هشت میلیون تن تختال )رشد ۲.۸ درصدی( 

در فوالد مبارکه اصفهان تولید شد.
نباتی نــژاد ادامــه داد: گذر از مــرز صادرات 
۲۲ میلیــون تن محصوالت فــوالدی تخت 
و ارزآوری بیــش از ۹ میلیــارد دالری، 
فروش بیــش از ۱۲۰ میلیون تن محصوالت 
فــوالدی تخــت در بازارهــای داخلــی و 
صادراتــی و تحویــل بیــش از ۷.۷ میلیون 
تن انــواع محصوالت در ســال جهش تولید 
)۱3۹۹( و ثبــت رکوردی جدیــد از ابتدای 
 زمان بهره بــرداری، از جمله توفیقات حاصل 

شده است.

خبر

استان ها

بیــش از ۵.۸ میلیــون تن 
کاالی اساســی مورد نیاز 
مــردم در حــال حاضر در 
گمرک و بنادر دپو شــده و 
حتی در مواردی در آستانه 
فســاد به دلیل ماندگاری زیاد در شرایط خاص آب 
و هوایی بنادر قرار می گیــرد ولی ترخیص آن با اما 
و اگر مواجه اســت و در همین اوضاع، تصمیم های 
وزارت صمت برای گرانی کاالهای اساسی در صدر 
اخبار رســانه ها قرار دارد.به گزارش ایسنا، با وجود 
شرایط سخت تحریمی در سال های گذشته و موانع 
ورود کاال، آمارهای اعالمی از ســوی گمرک ایران 
نشان داده که همواره حجم باالیی از کاالها از جمله 
کاالی اساسی وارد گمرک و بنادر شده و ضمن ورود 
به کشــور بخش زیادی هم در انبارها می ماند که یا 
رســوب کرده یا ترخیص آن به دلیل موانع و یا عدم 
هماهنگی های داخلی بــه کندی صورت می گیرد؛ 
موضوعی که بارها از سوی تجار یا مسئوالن مربوطه 
در گمرک مورد اشاره بوده است.  این در حالی است 
که در جریان دپوی کاالها شاهد آن هستیم که گاها 
همان کاالیی که در گمرک مانده و با مشکلی از سوی 
یکی از دســتگاه های امر تجارت و واردات از جمله 
بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ملی استاندار، 
وزارت بهداشــت و یا گمرک مواجه است، در داخل 
به دلیل کمبود گران شــده یا برای تامین آن صف 
های طوالنی تشکیل می شود، روندی که به نظر می 
رسد دیگر تحریم در آن سهم چندانی ندارد و بیشتر 
درگیر بروکراسی ها و عدم هماهنگی های داخلی در 

ترخیص و توزیع است.

 چقدر کاالی اساسی وارد شده است؟
بررســی وضعیت واردات کاالهای اساسی و میزان 

دپوی آن در ســال جاری نشــان می دهــد که در 
فروردین مــاه ۱۰ میلیون و 3۴3 هــزار تن کاال به 
ارزش پنج میلیــارد و ۷۶۲ میلیون دالر بین ایران و 
شرکای تجاری آن مبادله شده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 3۲ درصد و از حیث 
ارزش ۶۲.۵ درصد افزایش داشــت.در این بین  ۲۵ 
قلم کاالی اساسی نیز وارد شده که در مجموع یک 
میلیون و 3۲۶ هزار و ۶۱۵ تن به ارزش ۸۵۶ میلیون 

و ۶۰۹ هزار و ۷3۹ دالر بوده است.

 دپو، یک میلیون تن بیشتر شد
اما اینکه در جریــان واردات حجم دپوی کاال چقدر 
است، آخرین  وضعیت کاالهای اساسی در گمرک 
و بنادر نشــان می دهد کــه تا ۲۶ اردیبهشــت ماه 
مجموع کاالهای اساسی شــامل موجودی و آنچه 
در شناورهای پای اسکله و منتظر در لنگرگاه وجود 
دارد به بیش از ۵.۸ میلیون تن می رسد که در قیاس 
با نیمه فروردین ماه یک میلیون تن بر این دپو افزوده 
شده است.این در حالی است که حدود ۴.۵ میلیون 

تن از آن در شــش قلم کاالی اساســی در گمرک 
و بنادر دپو شــده و بیش از ۱.۲ میلیــون تن نیز در 
شناورهایی اســت که این کاالها را حمل کرده و به 
سمت بنادر آمده است؛ به طوری که ۱۵ شناور کنار 
اسکله و در حال تخلیه کاالهای اساسی هستند که 
بیش از ۴۰۵ هزار تن کاال شامل جو، ذرت، دانه های 
روغنی، گندم، روغن و برنج را با خود حمل کردند. 
همچنین ۲۲ فروند شناور حاوی ۸3۱ هزار تن کاالی 
اساسی شــامل جو، ذرت، گندم، ســویا، دانه های 

روغنی و حبوبات در لنگرگاه منتظر هستند.
از  ۴.۵ میلیون تن کاالی دپو شده نیز در حال حاضر 
۱۲۴.۴ هزار تن گندم، ۱.۹ میلیون تن ذرت، ۷۵۰.۹ 
هزار تن جــو، ۶۶۴.۷ هزار تن ســویا، 3۹.۱ هزار تن 
برنج، ۲۶۰.۷ هزار تن شکر، ۴۲۵.۵ هزار تن روغن خام 

و 3۲۲.۶ هزار تن دانه های روغنی در بنادر قرار دارد.

 کاالی مانده عمدتــا در داخل با افزایش 
قیمت مواجه است!

 این ۵.۸ میلیون تن مانده در گمرک که البته بخشی 

در چرخه ترخیص قرار دارد اما با این روال دپوی آن 
کاهشی نیست، عمدتا  با ارز ترجیحی تامین و وارد 
می شوند که در بین آن ها اغلب  کاالهای مربوط به 
نهاده های تولید دام و طیور قرار دارد و یا بخش دیگر 
را روغن تشــکیل می دهد، در حالی که این کاالها 
اغلب در بازار داخل کشــور با افزایش قیمت و حتی 
در مواردی کمبود مواجه است و صف های طوالنی 
برای آن تشکیل می شــود و در چند روز گذشته نیز 
بازار بارها شاهد اعالم افزایش قیمت در برخی اقالم 
اساسی از جمله روغن و شکر از سوی وزارت صمت 

بوده است.

 امکان ترخیص ۹۰ درصد باید تمدید می 
شد، ولی انگار نشد!

در مورد ترخیص این کاالها عمده مانع به تامین ارز 
بر می گرد  که این موضوع تا حدودی در سال گذشته 
و با مصوبات ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت رفع 
شــده بود و در اهم آن برای صدور اعالمیه اعتباری 
ارز و ترخیص ۹۰ درصدی تصمیم گیری شــد و در 
دستور کار بود ولی در اسفندماه دیگر ترخیص ۹۰ 
درصدی از سوی وزارت صمت تمدید نشد.در همین 
رابطه و با انباشــت بیشــتر کاالهای اساسی، اخیرا 
در جلســه معاونت اقتصادی دولت با دستگاه های 
مربوطه در حــوزه تجارت جریان کنــدی و دپوی 
باالی کاالهای اساســی مورد بررســی قرار گرفت 
و در پیشنهادات ارائه شــده برای تسریع ترخیص 
موضوع تمدید ترخیص ۹۰ درصــدی و همچنین 
تســریع تخصیص ارز از ســوی بانک مرکزی مورد 
توجه قرار گرفت که این پیشنهادات به تایید رئیس 
جمهور رسید و از دو هفته گذشته باید دستگاه های 
مربوطه نسبت به صدور این مجوزها اقدام می کردند. 
اما ظاهرا هنوز همکاری از سوی دستگاه ها صورت 
 نگرفتــه و ترخیــص کاالهای اساســی تســریع

 نشده است.

بیش از 5/8 میلیون تن کاالی اساسی در گمرک دپو شده است

دپو در گمرک، گرانی در بازار

روحانی:
بــازار ســرمایه را ما بــه اوج 

رساندیم
رئیس جمهور گفت: بازار ســرمایه را به اوج 
رســاندیم، بازار ســرمایه مخصوص عده ای 
از شــرکت ها بود که در یک گوشــه ای کار 
می کردند. بازار ســرمایه ای کــه همه مردم 
حضور پیــدا کنند، البته، فراز و نشــیبی هم 
دارد و دولت فقط باید بازار ســرمایه را یاری 

و کمک کند.
 حسن روحانی روز چهاشنبه در جلسه هیات 
دولت افزود: در روزهای پایانی ماه اردیبهشت 
و در آستانه ورود به ماه خرداد هستیم که این 
ایام از لحاظ سیاســی، فرهنگــی،  اجتماعی 
اهمیت خاص و ویــژه ای دارد. عالوه بر اینکه 
ماه خرداد اساسا ماه امام است و هم ۱۵ خرداد 
و هم سالروز رحلت امام راحل را داریم، اما این 
ایام امســال ویژگی خالصی دارد و برای یک 

انتخابات بسیار مهم آماه می شویم.
رییس جمهوری اضافه کرد: انتخابات شوراها 
هم بســیار حائز اهمیت اســت اما ریاســت 
جمهوری از لحاظ بین المللی و جهانی مورد 
توجه همــه خواهد بود و انتخابات ریاســت 
جمهوری موضوعی است که در اواخر خرداد 
و ۲۸ خرداد کــه روز انتخابات اســت، همه 

چشم های دنیا به ایران دوخته شده است.
وی با بیــان اینکه باید ظرف زمانی درســت 
تشریح شود و بگوییم این دولت در این شرایط 
چنین کــرد، افــزود: اگر شــرایط را نگوییم 
واقعیت هــا را تحریف کرده ایم و به درســتی 
بیان نکرده ایم. مهم است در طول سه سال و 
نیم گذشته با کمترین حضور نفت در بودجه با 
کمترین استفاده از نفت،   کشور را اداره کردیم.

روحانی ادامه داد: اینکه بودجه کشــور بدون 
نفت در سال های گذشته بســته و اداره شده 
جزو تصوراتی که کسی فکر نمی کرد محقق 
شــود. می گفتند بودجه بی نفت آرزوی بلند 
مدت است و ۲۰ یا 3۰ ســال دیگر به آن می 
رسیم اما این دولت بودجه بودن نفت را اداره 
کرد. دولت با ایجاد درآمدهای بسیار جدید این 
کار را کرد که باید به این قضیه در چهار سال 

اخیر پرداخت.
روحانی عنوان کرد: ۶۰ درصد سهام عدالت را 
در همین دوران کرونا آزاد کردیم، بازار سرمایه 
را در همین دوران به اوج رساندیم، بازار سرمایه 
مخصوص عده ای از شرکت ها بود که در یک 
گوشــه ای کار می کردند. بازار سرمایه ای که 
همه مردم حضــور پیدا کننــد، ۵، ۱۰ و ۱۵ 
میلیون نفر در این بازار سرمایه فعال هستند، 
ما بازار ســرمایه ای با این قدرت نداشتیم که 
اکنون بســیاری از پروژه های مهم و بزرگ را 

به جای بانک بازار سرمایه به میدان می آید.
وی ادامه داد: البته بازار سرمایه، فراز و نشیبی 
هم دارد و دولــت فقط باید بازار ســرمایه را 
یاری و کمک کند، و هیچ  وقــت در این بازار 
مداخله نمی کند، بازار سرمایه به دولت مربوط 
نیست چرا که یک بازار آزاد است و مربوط به 

شرکت ها و مردم است.

چراغ قرمز بورس روشن ماند
بازار سرمایه روز گذشــته هم روندی نزولی 
داشت و شاخص کل بورس بیش از ۱۸ هزار 
واحد کاهش یافــت. به گزارش ایســنا، در 
معامالت روز گذشته بازار سرمایه شاخص کل 
بورس با ۱۸ هزار و ۷۴۶ واحد کاهش به رقم 

یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحد رسید.
شاخص کل با معیار هم وزن هم ۵۸3۶ واحد 
کاهش یافت و رقم 3۹۶ هــزار و ۹۸۱ واحد 
را ثبت کرد. معامله گــران این بازار 3۰۴ هزار 
معامله به ارزش 3۷ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال 

انجام دادند.
ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس، پاالیش نفت اصفهان، ســرمایه 
گذاری تامین اجتماعی، گــروه مپنا و ایران 
خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
با ۱۷ واحد افزایش به رقــم ۱۷ هزار و ۷۹۰ 
واحد رسید. معامله گران این بازار ۱33 هزار 
معامله به ارزش ۱۰۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال 

انجام دادند.
هلدینــگ صنایع معدنــی خاورمیانه و بیمه 
پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل پتروشیمی زاگرس، سنگ 
آهن گوهر زمین، سهامی ذوب آهن اصفهان و 
اعتباری ملل نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

اخبار
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حدود ۶ ماه از وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت 
کاالهای اساسی گذشــته اما قیمت ها نه تنها در 
مدار نزولی قرار نگرفته بلکه به صورت »رسمی« 
شاهد افزایش وحشتناک نرخ برخی کاالها در سال 

جدید هستیم.
به گزارش مهر، ۵۸ روز از ســال ۱۴۰۰ می گذرد 
و علی رغم تمــام وعده های داده شــده مبنی بر 
جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت کاالها، به 
ویژه کاالهای اساسی، آنچه که رخ داد خالف این 
وعده ها و رشد لجام گسیخته قیمت ها آن هم به 
صورت رســمی بود که از جمله آنها باید به تغییر 
قیمت شــکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان 
اشــاره کرد. یک گذاره مشــترک در مورد گرانی 
کاالها این اســت که قبل از افزایش قیمت، هیچ 
نهادی چه در ســطح وزارت خانه و چه در سطح 
ســازمان های ذی نفع، گرانی و افزایش قیمت را 
نمی پذیرند و شروع به تکذیب اخبار می کنند اما 
پس از چند روز و در ال به الی خبرهای روزانه، خبر 

گرانی را هم تأیید می کنند.
نکته قابــل توجه آنکه در کشــورهای توســعه 
یافته، دولت دخالتــی در بازار نــدارد و مکانیزم 
عرضــه و تقاضــا قیمــت نهایــی کاال را تعیین 
می کند اما در ایران به عنوان یک کشــور در حال 
توســعه، دولت برای حمایت از بخــش تولید و 
»تنظیم بــازار« دخالت های بی حــد و حصری 
در فرایند تولیــد تا عرضــه کاال دارد. همین امر 
موجب شــده نه تنهــا نفعی به مصــرف کننده 
نهایی و تولیدکننده نرســد بلکــه میان قیمت 
 مصوب و قیمــت بــازار تفاوت فاحشــی وجود 

داشته باشد.
مصداق این موضوع نیز نرخ نان است. اگرچه دولت 
به بهانه عدم افزایش قیمت نان، نرخ گندم را مطابق 
میل کشاورزان اصالح نکرد اما از این طرف نانواها 
که بخشــی آرد یارانه ای و بخشی دیگر آرد نیمه 
یارانه ای دریافت می کنند، راسا اقدام به افزایش 
قیمت این کاالی اساســی کرده اند به شکلی که 
در حال حاضر نان در بازار چند نرخی شده و تا ۵۰ 
درصد نیز رشد قیمت را تجربه کرده است. دلیل 
این امر نیز مسائلی همچون افزایش هزینه نیروی 
کار، هزینــه حمل و نقل، اجاره بهــا و … عنوان 

شده است.
باید در نظر داشت که همه این موارد در حالی رخ 

می دهد که وزاری اقتصــادی دولت از جمله وزیر 
صمت در پاییز سال گذشــته وعده نزولی شدن 
قیمت کاالها به ویژه کاالهای اساســی از »هفته 

آینده« را داده بودند.

شیب تند قیمت ها و رکود بازار
قاســمعلی حســنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
طی 3 ســال گذشــته، با افزایش قیمت در انواع 
کاالها به ویژه مواد غذایی مواجه بودیم؛ طی دو ماه 
گذشته از سال جاری نیز کاالها به تبعیت از روال 
گذشته اما با شــیب تندتر، با افزایش نرخ مواجه 
شــده اند. به عنوان نمونه روغن در همین دو سه 
روز 3۵ درصد افزایش قیمت داشته است. این در 
حالیســت که روغن یکی از اصلی ترین کاالهای 

مصرفی مردم است.
وی افزود: افزایش این چنینی قیمت تنها ثمری 
که دارد کاهش قدرت خرید مردم است؛ به عنوان 
مثال بررسی ها نشان می دهد که طی سال جاری 
مصرف برنج ۲۰ درصد با کاهش مواجه شده است.
حســنی با بیان اینکه این مــدل افزایش قیمت 
غیرمنطقی و غیرعرف است، گفت: مکانیزم بازار 
دخالت چندانــی در وضعیــت قیمت ها و عرضه 
کاالها ندارد بلکه دولت بیشترین نقش را در این 
بخش ایفا می کند و بیشــترین دخالــت را دارد. 
همین دخالت ها موجب ۵ نرخی شــدن شکر در 
بازار شده است و یا در دوره ای شاهد کمبود و حتی 
نبود کاالهایی همچون روغن و مرغ در بازار بودیم. 
در این شرایط نباید از نقش دالالن در شبکه توزیع 
هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است 

و باید اصالح شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مــواد غذایی تصریح کرد: 
همچنین در کنــار کاهش قــدرت خرید مردم، 
شــاهد بروز یک رکود و عدم خریــد و فروش در 
بازار هســتیم. این رکود به ویژه در حوزه هایی که 
احتمال افزایش قیمت دارند، بیشــتر محسوس 

است.
وی ادامه داد: البته باید وضعیت سیاســی کشور 
را نیز در نظــر گرفت؛ با توجه بــه در پیش بودن 
انتخابات ریاست جمهوری و تعیین دولت جدید، 
بازار تقریباً تا اوایل مهر ماه در یک رکودی ســر 
خواهد کرد، چراکه همــه نگاه ها به نحوه چینش 

وزرا و … خواهد بود.
گالیه توأمان مصرف کننده و تولیدکننده

به نظر می رسد دولت در این ماه های پایانی عمر 
خود اهمیتی به وضعیت بازار و به ویژه قیمت کاالها 
نمی دهد و همچون مردم منتظر به اتمام رسیدن 
دوره خود است. خطری که در این باره وجود دارد 
تهدید معاش مردم و جوالن سودجویان و دالالن 
در بازار اســت که با سوءاستفاده از این شرایط هر 
روز یک نرخی برای کاالها اعالم کنند و با انبارش 

کاالها، عماًل بازار را در دست بگیرند.
بی تدبیری و عدم شفاف سازی در خصوص نحوه 
تعیین و تغییر قیمت ها که زمینه سواســتفاده را 
فراهم کرده اســت، موجب شــده طی سال های 
گذشــته قدرت خرید عموم مــردم میانگین ۴۰ 
درصد کاهش یابد؛ این یعنی بسیاری از مردم در 

دهک های پایین تر درامدی قرار گرفته اند.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در اغلب کاالها به صورت 
رسمی مجوز افزایش قیمت به زنجیره تولید داده 
شده است اما باز هم شاهد گالیه تولیدکنندگان 
هســتیم و آنها این میزان افزایش قیمت را کافی 
نمی داننــد؛ به عنوان نمونه اگرچــه قیمت لوازم 
خانگی کوچک به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش 
یافت اما باز هم تولیدکنندگان و فروشــندگان از 
عدم همخوانی هزینه ها و قیمت نهایی گالیه دارند.

دولت بازار را رها کرده و معطل توافق با 
غرب است

در همین رابطه علی جدی نایب رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلــس در گفت و گو با خبرنگار 
مهر گفت: اگرچه کنترل بــازار از وظایف دولت 
است، اما طی یک سال گذشته دولت این بخش را 
رها کرده و همه چیز را به توافق با کشورهای غربی 
گره زده است تا در صورت حصول نتیجه، بگوید که 
اینها متأثر از توافق با غرب است. متأسفانه دولت 

به همه چیز نگاه سیاسی دارد.
وی افزود: ســال گذشــته متولیان دو وزارتخانه 
صمت و کشــاورزی در مورد نحوه کنترل و رصد 
بازار توافقاتی کــرده بودند اما به نظر می رســد 
دولت اراده ای برای کنترل اوضاع ندارد، از این رو 
وزارتخانه ها نیز به دنبال منافع خودشان هستند. 
البته باید توجه داشت که فقط قیمت مواد غذایی 
گران نشده اســت بلکه کاالهای دیگری همچون 

ســیمان، لوازم خانگی، تایر و … نیز رشد قیمت 
داشــته اند. همچنین از آن طرف هزینه ها برای 
بخش تولید و عرضه همچون هزینه حمل و نقل با 

رشد مواجه بوده اند.

وقتی ۱۵ نفر از دولت کاندید شده اند، 
رهاشدگی بازار تعجبی ندارد

جدی در ادامه تصریح کرد: اگرچه با تغییر ســال 
افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر است اما وضعیت 
امســال متفاوت تر از ســال های قبل بوده است 
چراکه در بازار کنترلی وجود ندارد؛ به عنوان مثال 
افزایش 3۵ درصدی روغن یکــی از همین موارد 

غیرمنطقی است.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: البته وقتی ۱۵ نفــر از دولت برای انتخابات 
ریاست جمهوری نامزد شده اند، دیگر جای تعجب 
نیست که بازار و معیشــت مردم به حال خود رها 

شود.
وی افزود: این مدل رهاشدگی بازار زمینه را برای 
جوالن ســودجویان به خصوص بــرای دالالن و 
واردکنندگانی که کاالهای خود را احتکار و انبار 
کرده اند و منتظر فرصتــی برای بهم ریختن بازار 
و کسب سودهای کالن هســتند، فراهم می کند. 
بنابراین نحوه مدیریت دولت بسیار حائز اهمیت 
اســت زیرا می تواند از انبارش کاالها جلوگیری 
کرده و کاالی مورد نیاز مردم را به درستی در بازار 

عرضه وشرایط را کنترل کند.
جدی همچنین با اشاره به تأثیر منفی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، تصریح کرد: نظر مجلس بر حذف این ارز 
و رسیدن سوبسید به دست مصرف کننده بود اما 
دولت اصرار به تداوم این سیاست ارزی خود داشت 
که در نهایت نیز نظر دولت به کرســی نشســت؛ 
منتهی موضوعی که وجود دارد این است که این 
سیاســت ارزی دولت نفعی برای مصرف کننده 
نداشته و منافع آن فقط به واردکنندگان و افرادی 

که به دنبال رانت هستند، رسیده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه شاهد بودیم که اغلب 
کاالهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای فروش 
با نرخ پایین، در بازار آزاد و با نرخ های باالیی عرضه 
شدند. بنابراین تنها نتیجه حاصله از این سیاست 
ارزی دولت، گسترش رانت، رهاشدگی بازار و بی 

اعتمادی مردم بود.

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران و نماینده ایران در گروه ۸ کشور اسالمی 
در حال توسعه از عقد قرارداد همکاری میان صنعت فوالد کشور با 3 

مجموعه استارت آپی خبر داد.
محمد صالح خالقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
اینوتکس ۲۰۲۱، افــزود: این نمایشــگاه دارای رویدادهای مختلفی 
اســت که یکی از این رویدادها، رویــداد ارائه نیاز اســت که طی آن 
 بخش های صنعتی، نیازهای خود را به اکوسیستم نوآوری کشور ارائه 

خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه ۴ رویداد ارائه نیازها )ریورس پیچ( 

برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این رویدادها در ۴ روز نمایشگاه برگزار 
خواهد شد که یکی از آنها در روز گذشته، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت با 

مشارکت صنعت فوالد برگزار شد.
خالقی، "فین تک"، "تجهیزات پزشــکی" و "مبلمــان" را از دیگر 
موضوعات بحث در بخش ارائه نیازهای دهمین نمایشــگاه اینوتکس 
عنوان کرد و یادآور شــد: در این رویدادها، هر کدام از صنایع نیازهای 

خود را ارائه می کنند.
به گفته وی در هر رویدادی یک بروکر حضور دارد تا شرکت ها را تا زمان 

عقد قرارداد یاری کند.

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران با اشــاره به برگزاری اولین رویداد ارائه 
نیازها در این نمایشگاه، خاطر نشــان کرد: در این رویداد که در حوزه 
صنعت فوالد برگزار شد، در جمع به مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان قرارداد 
همکاری میان صنعت و اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور منعقد شد.

خالقی خاطر نشــان کرد: این قراردادها میان فــوالد آلیاژی یزد با 3 
مجموعه اســتارت آپی برای تولید تجهیزات مورد نیاز این صنعت به 

امضا رسید.
به گفته وی این تجهیزات در کشور تولید نمی شد و فناوری ساخت آنها 

در اختیار این گروه های استارت آپی بوده است.

وعده کاهش  قیمت ها محقق نشد

همکاری۴.۵میلیاردیصنعتفوالدبااستارتآپها

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت طال و سکه، امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
روز چهارشنبه در بازار داخلی قیمت طالی ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۸ هزار تومان، قیمت دالر ۲۲ هزار و ۷۸۰ تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون تومان وقیمت 

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه 
یک گرمی ۲ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.قیمت طالی ۱۸ عیار در هر گرم هم یک میلیون و ۸ هزار تومان، قیمت طالی ۲۴ عیار در هر گرم یک میلیون و ۳۷۶ هزار 

تومان و هر مثقال طال ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان ارزش گذاری شده است.
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رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: 
لوازم خانگي که به کشــور قاچاق مي شوند به هيچ 
عنوان گارانتي ندارند.اکبــر پازوکي، رئيس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي تهران اظهار کرد: متاسفانه 
همچنان حجم ناچيزي از نياز بازار لوازم خانگي کشور 
از طريق کاالهاي خارجي و وارداتي تامين ميشود که 

اين کاالهاي خارجي به دو دسته تقسيم ميشوند.
وي افزود: دسته اول پس از اعمال ممنوعيت واردات 
لوازم خانگي به کشور وارد شدهاند که هيچ مشکلي 
در خصوص فروش آن ها وجود ندارد و توسط شرکت 
هاي معتبر گارانتي هاي معتبر را دريافت مي کنند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران بيان 
کرد: دسته دوم پس از اعمال ممنوعيت و به صورت 
قاچاق به کشور وارد شده اند که هيچ اعتباري براي 
آنها وجود ندارد ضمن اينکه خريد و فروش آنها ممنوع 

است. پازوکي با اشاره به گارانتي کاالهاي قاچاق ادامه 
داد: هيچ يک از کاالهايي که به صورت قاچاق به کشور 
وارد مي شوند، گارانتي معتبر ندارد و نمي توانند داشته 
باشند.او با ذکر اين مطلب که مردم بايد توجه زيادي 
هنگام خريد لوازم خانگي قاچاق داشته باشند، تصريح 
کرد: مردم توجه داشته باشــند که کد شناسه لوازم 
خانگي خارجي را قبل از خريد در سامانه جامع تجارت 
در بخش استعالم کاال وارد کنند و از قاچاق يا قانوني 

بودن آن اطمينان حاصل کنند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران ابراز 
کرد: در صورتي که کاال قاچاق باشــد، پس به هيچ 
عنوان گارانتي معتبر ندارد، اما براي اطمينان از گارانتي 
کاالهاي داخلي خريداران بايد محصول مورد نظر را 
پيش از خريد از اتحاديه استعالم بگيرند که اين امر به 

صورت تلفني نيز انجام مي گيرد.

قوانین خلق الساعه در بازار مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

مصوبات و لوايح خلق الساعه در تمام بخش ها وجود دارد و از اين دست مصوبات و قوانين کم نيست. اينکه به يک باره و پس از مدت ها و سالهای طوالنی انتظار از مصرف کننده و خريداری که تنها يک ملک برای مصرف شخصی 
خود خريده است ماليات اخذ شود نمونه ای از همين قوانين و مصوبات خلق الساعه است. شرط تحويل به ازای دريافت ماليات می تواند بهانه ای برای دولت به منظور درآمدزايی و يا برای پر کردن بدهی هايی باشد که در طول 
اين بازه چندساله به عنوان مثال به پيمانکاران دارد باشد.  اخذ ماليات آن هم بعد از چند سال انتظار طوالنی مدت برای تحويل واحدهای خريداری شده متقاضيان بر اساس کدام توافق و قانون انجام می شود. اين ماليات با چه 

عنوانی اخذ می شود؛ ماليات خريد خانه، فروش خانه، ساخت خانه. 
مگر از کسی که يک واحد برای سکونت خود خريده است ماليات اخذ می کنند. درکجای دنيا اين مکانيزم اجرا شده که نسخه ديگر آن در ايران اجرايی می شود. اين واحدها برای افراد مختلف و با هدف خانه دار کردن مردم 

انبوه سازی شده است. اصل اعتراض به اين است که چرا بايد مالک ماليات بپردازد. اصال توجيهی برای اخذ ماليات از خريدار مسکن وجود ندارد. 
متاسفانه دولت اراده ای برای مطالعه در بخش مسکن ندارد تا اين معضل را بتواند حل کند. در کل بدنه دولت تنها يک معاونت در وزارت مسکن وجود دارد و کل دولت حتی در وزارت اقتصاد و دارايی جايی برای مطالعه مسکن 
ندارد. با توجه به اين اتفاقات متوجه می شويم که در ايران نمی توان هدف درستی برای حوزه مسکن انتخاب کرد، زيرا طبقات باالتر آن را به دست می آورند، مشکل مسکن با اين تفاصيل هميشه ادامه دارد، اين موضوع غيرعلمی 

و غيرمنطقی نيست، اما مجموعه دولت نمی پذيرد، زيرا توان حل اين مشکل را ندارد و صورت مسئله بسيار بزرگ تر از آن است که يک کميسيون مجلس بتواند اين مشکل بزرگ کشور را حل کند.

در حالــی معاون وزيــر راه 
از ماليــات ســتانی دولت از 
واحدهای مســکن مهر خبر 
داده که يک کارشناس اقتصاد 
مسکن در اين رابطه می گويد: 
مصوبات و لوايح خلق الساعه در تمام بخش ها وجود دارد 
و از اين دســت مصوبات و قوانين کم نيست. ستاريان 
معتقد است: اينکه به يک باره و پس از مدت ها و سالهای 
طوالنی انتظار از مصرف کننده و خريداری که تنها يک 
ملک برای مصرف شخصی خود خريده است ماليات اخذ 
شود نمونه ای از همين قوانين و مصوبات خلق الساعه 
اســت. يک وکيل دادگستری در پاســخ به سوال يک 
پيمانکار مسکن مهر که اداره ماليات برای سال های ۹۴ 
و ۹۵ ماليات بر درآمد ارسال شده و پرسيده است که مگر 
ماليات مسکن مهر معاف نمی باشد، گفته است که ماليات 
بر درآمد بايد پرداخت شود و معافيت مالياتی برای مالکين 
است که از پرداخت آن معاف هستند. گزارش های منتشر 
شده از مسکن مهر پرديس نشان می دهد که در آخرين 
تصميمات گرفته شــده مالکان واحدهای مسکونی در 
اين منطقه به شــرط پرداخت ماليات 2 تا 10 ميليون 
تومانی می توانند واحد خود را تحويل بگيرند. اعتراضات 
متقاضيان و خريداران مسکن مهر پرديس به رويه ماليات 
ســتانی از واحدهای اين منطقه باال گرفته و خريداران 
خواستار رسيدگی به شکايات خود در اين زمينه هستند. 
اين اتفاق در حالــی افتاده که واحدهای مســکن مهر 
پرديس به دليل نقص در اجرای آن و همچنين کند بودن 
راه اندازی امکانات رفاهی درگير بازه زمانی طوالنی مدت 
چندساله ساخت شده است. البته وزارت مسکن در تازه 
ترين اظهار نظر در رابطه با اين واحدها اعالم کرده است که 
سعی بر اين است که اين واحدها تا پايان دولت دوازدهم 

تحويل داده شــوند. اما به عقيده فعاالن بازار مسکن به 
هيچ عنوان اين امکان وجود ندارد چراکه با توجه به روند 
کند ساخت اين واحدها متقاضيان بايد همچنان منتظر 
بمانند.  اما معاون وزير راه و شهرسازی با بيان اين که سود 
سازندگان در طرح مسکن مهر ناچيز است، گفت: ماليات 
واحدهای طرح مذکور از آورده متقاضيان کسر می شود. 
محمود محمودزاده درباره ماليات واحدهای مسکن مهر، 
اظهار کرد:  پروژه های مسکن مهر از پرداخت ماليات معاف 
نيست، عدد دريافت شده برای ماليات در اين طرح ثابت 
است. وی ادامه داد: در ســنوات اخير با ابطال روی يک 
مصوبه، يک ســری از پروژه هايی که ديرتر شروع شده 
يا ساخت و تکميل آنها طوالنی شده مشمول پرداخت 

ماليات هستند. وی با بيان اين که در حال رايزنی با سازمان 
امور مالياتی هستيم که اگر بتوانيم آنرا حل کنيم، تصريح 
کرد:  ســازندگان مســکن مهر ماليات را نمی پردازند و 

متقاضيان بايد آنرا پرداخت کنند.
معاون وزير راه و شهرسازی در واکنش به مطالبه مبالغ 2 
تا 10 ميليون تومانی برخی سازندگان پروژه های مسکن 
مهر از متقاضيان تحت عنوان ماليات، افزود:  » چند سال 
پيش بر اساس يک نظريه يا شکايت ديوان عدالت اداری 
محدوديت نرخ ماليات- برای واحدهای مسکن مهر- را 
که حدود ۹0 درصد از پروژه های اين طرح از آن منتفع 
شده اند، تمام شده و رفته است. باقيمانده واحدها دچار 
مشکلی شده و با ابطال مصوبه اينها را دچار مسئله کرده 

است.« محمودزاده بيان کرد: البته يک ديدگاهی وجود 
دارد و مطابق استعالم از ديوان عدالت اداری اين مصوبه 
عطف به ماسبق نمی شود. کسانيکه از آنها ماليات مطالبه 
شده واحدهای آن تمام قبل از اين بخشنامه شروع شده 
و ما معتقديم که مشمول ابطال بخشنامه نمی شوند، بايد 
با همان شرايط قبلی -ماليات آنها- محاسبه شود و به 
حساب های سازمان امور مالياتی واريز خواهد شد. برخی 
سازندگان مسکن مهر در شهرهای جديد اطراف تهران 
شرط تحويل واحدهای اين طرح را پرداخت ارقامی از 2 
تا 10 ميليون تومان تحت عنوان ماليات توسط متقاضيان 
اعالم می کنند. مسئله ای که چند وقتی است با اعتراض 

مالکان مسکن مهر روبرو شده است.

واحدهای مسکن مهر به شرط پرداخت مالیات تحویل داده می شوند؟

مالیات ستانی از مالکان مسکن مهر
اخذ مالیات 2 تا 10 میلیون تومانی از متقاضیان مسکن مهر

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالی داروهای کرونا در 
بازار ســياه ناصرخسروی 
تهران با قيمــت ها گزاف 
خريد و فروش می شود که 
به گفته مســووالن با آغاز 
موج چهارم اين بيماری توليد داروی رمدســيوير 
100 برابر شده است. پزشکان می گويند دارو هايی 
که در بازار آزاد با قيمت بسيار باال در اختيار بيماران 
قرار می گيرد به پزشــکان ارتباطی ندارد و جای 
سوال دارد که چه کسانی از اين فروش ها با قيمت 

گزاف به سود می رسند.
اصلی ترين داروی بيماری کرونا رمدســيوير است 
که در حــال حاضر در بازار ناصرخســرو دالالن تا 
قيمت 3 تا ۴ ميليون تومان به فروش می رسد. اين 
قيمت درست ۴ برابر قيمت اصلی و تمام شده اين 
دارو در کشور است. متاسفانه عدم مديريت درست 
داروهای بيماران کرونايی موجب شــده تا دالالن 
ســودهای هنگفتی را با سواســتفاده از موقعيت 
بيماران و همراهان نگران آنها به جيب بزنند. البته 
در اولين روزهای ورود اين دارو به کشور، ميانگين 
قيمت داروی رمدسيوير در بازار سياه، حدود ۵0 تا 
۶0 ميليون تومان بوده و اگر فروشنده ای احساس 
می کرد همراه بيمار مجبور است به هر قيمتی اين 
دارو را بخرد، ممکن است قيمت را بيشتر هم اعالم 

می کرد.
در همين زمينه مينو محرز، عضو ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: داروهای متعددی در خيابان ناصرخسرو 
به نام داروی کرونا به قيمــت دهها ميليون تومان 
فروخته می شود که معلوم نيست از کجا می آيند.

در شرايط کنونی ناصرخسرو بازار سياه دارو کرونا 
شده و دارويی که سه تای آن مثال سه ميليون تومان 
بوده اکنون به قيمت 20 تــا ۴0 ميليون تومان در 

ناصرخسرو فروخته می شــود. مديرکل اداره دارو 
و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو نيز درباره 
قيمت رمدســيوير ايرانی گفت: قيمت رمدسيوير 
توليد داخل ۷00 هزار تومان است و قيمت نمونه 
وارداتی يک ميليــون و 100 تا يک ميليون و 200 
هزار تومان بود که با توليد اين دارو ديگر محصول 
وارد نمی شود و نياز کشور را از توليد داخل تامين 
می کنيم و مردم می توانند گرانفروشی اين دارو را به 

سامانه 1۹0 وزارت بهداشت گزارش دهند.
وی در ادامه درباره هزينه پرداختی بيماران کرونايی 
بيان کرد: در بخش بستری ۹0 درصد هزينه دارو 
را بيمــه و 10 درصد )۷0 هزار تومــان( را بيمار و 
در بخش ســرپايی ۷0 درصد هزينــه دارو را بيمه 
و 30 درصد )210 هزار تومــان( را بيمار پرداخت 
می کند البته برای درمان هر بيمار کرونايی ۶ عدد 
ويال رمدســيوير تجويز و تزريق می شود و مردم 
می توانند گرانفروشــی اين دارو را به سامانه 1۹0 

گزارش دهند. مديــرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو افزود: رمدســيوير بنابر مصوبه 
شورای عالی بيمه بايد به دستور پزشک متخصص 
داخلی، فوق تخصــص عفونــی، متخصص طب 
اورژانس و فوق تخصص ريه تجويز شود تا دارو تحت 
پوشش بيمه باشد و اگر پزشک عمومی رمدسيوير 
 را تجويز کنــد ديگــر دارو تحت پوشــش بيمه 

نخواهد بود.
اما محمدرضا شانه ساز، رييس سازمان غذا و دارو در 
توضيح نحوه شکل گيری بازار سياه داروهای کرونا 
در کشور به "کســب و کار" گفت: تمام داروهای 
موجود در بازار ناصرخسرو و يا هر بازار غيرقانونی 
ديگر غيرمجاز اســت و اصال نمی توان به صحت و 
سالمت اين داروها اعتماد کرد. بسياری از دالالن 
با سواستفاده از موقعيت بيماران بدحال کرونايی و 
آشفتگی همراهان آنها با قيمت ها گزاف داروهای 
تقلبی درمــان اين بيماری را به آنها می فروشــند 

و ســودهای عجيبی به جيب می زنند. شانه ساز 
افزود: داروی رمدســيوير موجود در بازار ســياه 
هم تقلبی بوده و توســط افراد ســودجو به فروش 
می رســد. داروی موجود در بــازار آزاد مورد تائيد 
 سازمان غذا و دارو نيســت و مردم از تهيه آن اکيدا 

خودداری کنند.
وی درباره تامين رمدسيوير و بازار قاچاق آن گفت: 
در مورد رمدسيوير توليد سريع اين دارو در کشور 
نشان دهنده ظرفيت باالی داروسازی داخلی کشور 
ماست که توانســتيم اين دارو و ساير داروهايی که 
کانديدای درمان کرونا بودند. در کشور توليد شدند. 
اکنون ۵ توليد کننده رمدســيوير درکشور داريم 
دو ســه توليد کننده ديگر هم در صف مجوز توليد 
هستند در حضوص صادرات اين دارو هم متقاضی 
داريم اگر همکاران حوزه معاونت درمان اعالم کنند 
که نياز ندارند و ظرفيت پر شده صادرات اين دارو 

هم انجام می شود.

فروش داروهای تقلبی كرونا به قیمت دهها میلیون تومان در ناصرخسرو

" رمدسیویر"  3 تا 4 میلیون تومان شد 
توزیع داروهای كرونا از داروخانه ها با بازار سیاه؟!

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران درباره نوســان قيمت اين روزهاي طال و سکه 
گفت: قيمت طال تابع قيمت اونس جهاني و نرخ ارز در 
بازار است. اين که طي حدود دو?هفته اخير قيمت ها 
در بازار طال و سکه روندي افزايشي به خود گرفته اند 
ناشي از بازگشت نرخ دالر به 23 هزار تومان و رشدي 

تدريجي که در اونس جهاني مشاهده مي شود است.
ابراهيم محمدولــي، رئيس اتحاديه ســازندگان و 
فروشــندگان طال و جواهر تهران در پاسخ به اينکه 
آيا با بازگشايي واحدهاي صنفي طال پس از تعطيالت 
کرونايي درشرايطي که قيمت اين کاالي ارزشي به 
نسبت ماه گذشــته کاهش يافته بود بازار با افزايش 
ميزان تقاضا مواجه بود؟ گفت: کاهش قيمت طال در 
حين تعطيالت اتفاق افتاد؛ البته برخي صرافي هاي 
مجاز و مطمئن اقدام به فروش آنالين سکه و طال در 
زمان تعطيالت مي کردند ولي با بازگشايي واحدهاي 
فروش طال ميزان تقاضا براي خريد اين کاال به نسبت 
ماه پيش افزايشي بود حال از آنجايي که ميزان نرخ طال 
و سکه در بازار همزمان با بازگشايي ها واحدهاي صنفي 
به نسبت روندي افزايشي به خود گرفته بود اما بازار داد 

و ستد نسبتا گرم بود.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران خاطرنشان کرد: هفته ابتدايي بازگشايي صنوف 
طال و جواهر متقاضيان زيادي براي خريد طال به بازار 
رجوع کردند؛ اما پس از آن با توجه به نوسان قيمتي که 
اين کاالها به خود گرفتند ميزان تقاضا و معامله در بازار 
به نسبت کاهش يافت ولي ميزان معامالت در قياس 
با سال گذشته همچنان باالست. وي با توجه به عدم 
ماندگاري قيمت ارز در نرخ پايين حتي در زمان رفع 
تحريم ها، بي ترديد نبايد انتظار داشت که هر گرم طال 

با انجام توافقات هسته اي به ۸00 يا ۹00 هزارتومان 
برسد و چنانچه به اين رقم هم نزول کند، مقطعي و 

گذرا خواهد بود.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا در صورت 
توافقات هسته اي و برداشته شدن تحريم ها قيمت 
طال و سکه همچون 2 هفته گذشته سقوط خواهد 
کرد گفت: بي ترديد هر خبر مثبت و اميدوار کننده اي 
از نتيجه مذاکرات برجامي تاثير خود را بر روي قيمت 
ارز به جاي مي گذارد و چــون قيمت طال از نرخ ارز و 
اونس جهاني پيروي مي کند، بنابراين احتمال کاهش 
قيمت اين کاال دور از انتظار نيست، اما با توجه به عدم 
ماندگاري قيمت ارز در نرخ پايين حتي در زمان رفع 
تحريم ها، بي ترديد نبايد انتظار داشت که هر گرم طال 
با انجام توافقات هسته اي به ۸00 با ۹00 هزار تومان 
برسد و چنانچه به اين رقم هم نزول کند، مقطعي و 

گذرا خواهد بود.
وي خاطر نشان کرد: اگر قيمت طال با انجام توافقات 
برجامي کاهشي شود، کاهش قيمت اين کاال ۵ و در 
نهايت 10 درصد بيشتر نيســت با اين وجود چنين 
رقمي نمي تواند بر کاهش قيمت طال حتي در شرايط 
رفع تحريم ها تاثير چندان چشــمگيري بر بازار اين 
کاال به جاي گذارد. محمدولي درباره آينده قيمت طال 
گفت: هرچند پيش بيني در مورد قيمت طال سخت 
است، اما با توجه به رشــد جمعيت جهان و کاهش 
ظرفيت ذخاير طال در دنيا، بي ترديد ميزان تقاضاي 
جهاني براي خريد، سرمايه گذاري و نگهداري اين فلز 
ارزشي و کمياب هم از سوي دولت ها و هم مردم در 
آينده باال مي رود که اين موضوع به رشــد قيمت ها 

منجر خواهد شد.

رئيس بنياد ملی گندمکاران گفت: بنابر آخرين آمار يک 
ميليون و ۵30 هزار تن گندم از کشاورزان خريداری شده 
که نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته است.عطااله 
هاشــمی رئيس بنياد ملی گندمکاران درباره آخرين 
وضعيت خريد تضمينی گندم اظهار کرد: بنابر آخرين 
آمار تا صبح ديروز يک ميليون و ۵30 هزار تن گندم با 
ارزش بالغ بر ۷ هزار و ۵00 ميليارد تومان از کشاورزان 

10 استان کشور خريداری شده است.
او با اشــاره به اينکه مشــکلی در پرداخــت مطالبات 
گندمکاران وجود ندارد، افــزود: وجه گندم خريداری 
شده تا 10 روز گذشته به طور کامل با گندمکاران تسويه 
حساب شده اســت و همواره از بازرگانی دولتی تقاضا 
داريم که منابع خود را در روند پرداخت به کار گيرد تا 

در اسرع وقت مطالبات پرداخت شود.هاشمی از رشد 
21 درصدی خريد تضمينی گندم نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است 
که ميزان خريد تضمينی حداقل به ۸ ميليون تن برسد.
رئيس بنياد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به قيمت 
مناسب خريد تضمينی گندم از کشاورزان تقاضا داريم 
که از فروش گندم خارج از سيستم دولتی امتناع کنند تا 

خودکفايی آسيب نبيند.
او درباره آخرين وضعيت واردات گندم بيان کرد: با اصالح 
قيمت خريد تضمينی گندم ميزان واردات نسبت به سال 
گذشته افزايش نخواهد داشت و همواره برآورد می شود 
که همانند سال گذشته در حد 2 ميليون تن گندم برای 

ذخاير استراتژيک وارد شود. 

دو خودروساز کشــورو انجمن قطعه سازان در نامه 
ای به رئيس کميســيون صنايع و معادن مجلس 
خواستار آزادسازی واردات و قيمت گذاری خودرو 
شــدند. دو خودروساز کشــور در نامه ای به رئيس 
کميســيون صنايع و معــادن مجلس خواســتار 
آزادســازی واردات و قيمت گذاری خودرو شدند. 
رياست محترم کميســيون صنايع مجلس شورای 
اســالمی؛ جناب آقای دکتر اکبری تاالرپشــتی. 
احتراماً عطف به جلســه مــورخ 20/2/1۴00 در 
خدمت جنابعالی در محل دفتر انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرويی کشــور، چکيده 
نتايج مباحثــات و تصميمات متخــذه فی مابين 
قطعه سازان و خودروســازان جهت تعيين راهکار 
خروج از بحران صنعت خودروسازی و قطعه سازی 

را به شرح ذيل به استحضار می رساند:
1 خودروسازان و قطعه سازان کشــور بر اين اصل 
واحد اشتراک نظر دارند که به منظور رعايت حقوق 
مصرف کننــده و توليدکننده، ايجاد شــفافيت در 
بازار خودرو، خروج از شرايط انحصار و رعايت حق 
مصرف کننده به عنوان ولی نعمتــان اين صنعت، 
ضروری اســت تا روش قيمت گذاری خودروها در 

قالب 2 دسته خودروهای عمومی و اختصاصی که 
توســط وزارت صمت معين می گردنــد، به صورت 

ذيل اصالح گردد:
الف خودروهــای عمومــی: )خودروهايی که عموم 
مردم چه در بخش کم درآمد و چه با درآمد متوسط 
جامعه استفاده می کنند(، با فرمول بهای تمام شده و 
در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود با تأييد و نظارت 
وزارت صمت. ب خودروهای اختصاصی )که همان 
خودروهای اختصاصی يا لوکس توليد داخل هستند 
که مشابه خارجی هم در جامعه دارند و خودروهای 
نسبتاً گران قيمت محسوب شده و دارای مشتريان 
خاص هم هستند( با پيشنهاد هيئت مديره شرکت ها 
و تأييد و نظارت وزارت صنعــت، معدن و تجارت بر 

اساس شرايط عرضه و تقاضای بازار.
2 بديهی است خودروسازان و قطعه سازان مخالفتی 
با آزادســازی واردات خودرو نداشته و آن را موجب 
بهبود فضای رقابتی و ايجاد آرامــش در بازار و نزد 
مصرف کنندگان می دانند. بر اين اساس از حضرتعالی 
درخواست دارد تا با جلب نظر مساعد کليه نهادهای 
دخيل در اين امر دســتورات الزم جهــت اجرايی 

نمودن پيشنهاد فوق را امر به ابالغ بفرمائيد.

میزان معامالت در قیاس با سال گذشته همچنان باالست

قيمت طال تابع قيمت اونس جهاني و نرخ ارز است

پیش از خرید از اتحادیه استعالم بگیرید

لوازم خانگي قاچاق، گارانتي ندارد

خرید تضمینی گندم به یک میلیون و ۵30 هزار تن رسید

دليلی برای افزایش قيمت نان وجود ندارد

در نامه ای به رئیس كمیسیون صنایع مجلس؛

خودروسازان خواستار آزادسازی واردات و قيمت گذاری شدند
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با بیش از 2780  میلیارد ریال وام قرض الحسنه:
بانك آینده ۵300 جوان را به خانه بخت فرستاد

بانک آینــده به منظــور حمایت از زوج های جوان نســبت بــه پرداخت 
وام قرض الحســنه ازدواج در ســال 1399 اقدام کرد که بر این اســاس، 
 مجموع پرداختــی این نــوع وام در ســال یاد شــده، بالغ بــر 2.780

 میلیارد ریال است.
هم چنیــن، از ابتــدای اتصــال بانک آینــده بــه ســامانه ازدواج بانک 
مرکــزی ج.ا.ایــران )27 اردیبهشــت ماه ســال 1394(، ایــن بانــک 
در مجمــوع بیــش از 38 هــزار فقــره وام قرض الحســنه ازدواج بــا 
 مجموع بالــغ بــر 8.200 میلیــارد ریال، بــه زوجین پرداخــت کرده

 است.
ثبت نام وام قرض الحســنه ازدواج، یــک فرصت و امتیاز مناســب برای 
زوج های جوان اســت تــا آن ها بتواننــد با اســتفاده از ایــن وام، منابع 
مالی مورد نیاز بــرای آغاز زندگی مشــترک خود را تا حــدودی فراهم 
 کنند که خوشــبختانه بانک آینده نیــز در این راســتا، قدم های جدی 

و اساسی  را برداشته است.

جزئيات عملكرد بانك مسكن در حمایت از سيل 
زدگان و زلزله زدگان در سال 99

کارنامه عملکرد بانک مســکن در حمایت تســهیالتی از آسیب دیدگان 
حوادث زمستان 98 در سال 99 بررسی شد.

- هیبنا ، بانک مســکن با هدف حمایت و تســریع بازســازی واحدهای 
آسیب دیده و تخریب شــده در حوادث زمستان ســال 98 شامل سیل 
دی ماه 98 اســتان کرمان و زلزله اسفندماه ســال 98 استان آذربایجان 
غربی، ســعی کرد تا با تدارک یک ســبد تســهیالتی مناســب، فرآیند 
 دسترسی متقاضیان اخذ تسهیالت بدون سپرده در این حوزه ها را تسهیل

 کند.
 از ایــن رو پرداخــت تســهیالت بــدون ســپرده بــه خســارت 
 دیــدگان ایــن حــوادث را در اولویــت تســهیالت دهــی خــود

 قرار داد.
به طوریکه بررســی جزییــات کارنامــه عملکــرد یکســال 99 بانک 
مســکن در حوزه پرداخت تســهیالت نشــان می دهد: بانک مســکن 
معادل یک هزار و 910 فقره تســهیالت بــه ارزش بالغ بــر 53 میلیارد 
 و 393 میلیون تومان به آســیب دیــدگان این حــوادث پرداخت کرده

 است.
در عین حال باتوجه به حادثه تلخ پیش آمده برای هموطنان شهرســتان 
سی سخت در بهمن ماه سال گذشته، بانک مســکن در قالب مصوبه ای 
جدید، حمایت از آســیب دیدگان زلزله این شهرســتان را نیز در دستور 
کار خود قرار داد. براین اســاس جهت پرداخت تســهیالت به آســیب 
دیدگان زلزله بهمن ماه سال 99 شهرستان ســی سخت مبلغی بیش از 
 51 میلیارد تومان اعتبار به مدیریت اســتان هــای کهگلویه و بویر احمد

 و اصفهان ابالغ شد.

حضور بانك توسعه تعاون در دهمين نمایشگاه بين 
المللی نوآوری و فناوری) اینوتكس( 

غرفــه بانــک توســعه تعــاون بــه عنــوان یکــی از حامیــان اصلی 
دهمیــن نمایشــگاه بیــن المللی نــوآوری و فنــاوری طــی روزهای 
 28 الــی 31 اردیبهشــت در پــارک فنــاوری پردیــس برقــرار 

است.
غرفه بانک توســعه تعاون در دهمین نمایشــگاه بین المللــی نوآوری و 
فنــاوری بــا حضــور کارشناســان و متخصصیــن بانکی پاســخگوی 
 ســواالت در زمینــه تســهیالت ، امــور اعتبــاری، ارزی و بانکــی

 است .
شــایان ذکر اســت بانک توســعه تعاون به عنوان یکــی از ارکان اصلی 
مرکز نوآوری و توســعه تعاون ایــران، ))منتا(( حضــور دارد و این مرکز 
نیز تحــت نظارت معاونــت تعاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
مســئولیت ســاماندهی و حمایــت از تعاونــی هــای دانــش بنیــان 
 و اســتارتاپ ها و شــتاب دهنده های بخــش تعاون را بر عهــده گرفته

 است.
گفتنی است پارک فناوری پردیس محل اجتماع بسیاری از شرکت های 
فناوری می باشد و شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون، سمات 
به عنوان شرکت تابعه بانک جهت پیشبرد برخی اقدامات فناورانه در حوزه 
گسترش بانکداری دیجیتال و زیرساخت های الکترونیک در این مجتمع 

حضور یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، دهمین نمایشگاه بین المللی 
نوآوری و فناوری به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای نوآوری کشــور با 
حضور شرکت های دانش بنیان، اســتارتاپ ها، شتاب دهنده�ها، مراکز 
نوآوری، سرمایه گذاران و مخترعین طی روزهای 28 الی 31 اردیبهشت 
سال جاری در بیش از 300 غرفه حضوری و مجازی به معرفی جدیدترین 
محصوالت و خدمات فناورانه خود به مشتریان و جامعه نوآوری کشور می 

پردازند.

معرفی خدمات بانك ســامان در نمایشگاه مواد 
شوینده و سلولزی

 بیست و هشــتمین نمایشــگاه بین المللی مواد شــوینده، پاک کننده، 
بهداشــتی، ســلولزی و ماشــین آالت وابســته با حضور فعــال بانک 
 ســامان در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللی تهــران برگزار 

می شود.
  به گزارش ســامان رسانه، بانک ســامان با گســتره متنوعی از خدمات 
و محصوالت در حوزه هــای گوناگــون و برنامه جدی بــرای حمایت از 
فعــاالن صنایع مختلــف در حــوزه خدمــات ریالــی، ارزی و اعتباری 
بــا کادری کامــل متشــکل از مدیــران ارشــد، میانی و کارشناســان 
متخصص در بیســت و هشــتمین نمایشــگاه بین المللی مواد شوینده، 
 پاک کننده، بهداشتی، ســلولزی و ماشین آالت وابســته  حضور خواهد 

داشت.
بر اســاس این گزارش، بانک ســامان که به واســطه خدمات گسترده و 
کامل خود در سال های گذشــته به انتخاب اول شــرکت های تولیدی و 
صنعتی به ویژه در حوزه مواد شــیمیایی تبدیل شــده، در مدت برگزاری 
این رویداد بــا برگزاری جلســات و مالقات حضــوری آخرین خدمات و 
امکانات خــود را در اختیار این حوزه اقتصادی کشــور قــرار خواهد داد. 
گفتنی است، مواد شــوینده، پاک کننده، بهداشــتی، سلولزی و ماشین 
آالت وابسته از 28 تا 31 اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
تهران برگزار خواهد شــد و عالقه منــدان می توانند با حضــور در غرفه 
 بانک ســامان مشــاور ه های فنی الزم درزمینه خدمات مالــی و بانکی را 

دریافت کنند.

بانک ها

قرارداد ۴.۵میلیارد تومانی صنعت فوالد با استارت اپ ها منعقد شد
دبیر شبکه فن بازار ملی ایران از انعقاد قرارداد ۴.۵میلیاردی صنعت فوالد با استارت اپ ها در رویداد ریورزپیچ اینوتکس خبر داد.محمد صالح خالقی دبیر شبکه فن بازار ملی ایران در حاشیه دهمین نمایشگاه 

اینوتکس۲۰۲۱ که اکنون در حال برگزاری است گفت: یکی از بخش های این نمایشگاه ریورزپیچ است که در آن صنایع مختلف نیازهای خود را ارائه می کنند.وی عنوان کرد: صنعت فوالد، فین تک، مبلمان و تجهیزات پزشکی 
از جمله این صنایع هستند که میزهای خود را در خصوص استارت آپ ها ارائه می کنند.وی با بیان اینکه هر یک از این رویدادها ممکن است به انعقاد قرارداد منتهی شود، گفت: در رویداد ریورز پیچ که در حوزه فوالد بود ۴.۵ 

میلیارد تومان قرارداد همکاری منعقد شد.به گفته دبیر شبکه فن بازار ملی ایران، این صنعت با ۳استارت آپ قرارداد منعقد کرد و قرار است این استارت آپ ها تجهیزات مورد نیاز این صنعت را طراحی کنند.

رئیس هیات عامل صندوق 
نوآوری و شکوفایی با تشریح 
دالیل عدم انتشــار فهرست 
شــرکتهایی که از صندوق 
نــوآوری تســهیالت مالی 
دریافت کرده اند، گفت: فهرســت محرمانه شرکتها را 
در زمان مناســب منتشــر می کنیم. کمتر از یک ماه 
می شود که صحبتهای علی وحدت، رئیس هیأت عامل 
صندوق نوآوری مبنی بر »اعطای تسهیالت 13 هزار 
میلیارد تومانی به شرکت های دانش بنیان و استارت آپی 
بزرگ« سرمنشا اعتراضاتی شده و این نکته که تاکید 
کرده »شرکتهای دریافت کننده تسهیالت از صندوق 
نوآوری و شــکوفایی عالقه ای به عنوان شدن نامشان 

ندارند« نیز موجی از انتقادات را به همراه داشته است.
عدم شفافیت در زمینه شرکتهایی که تسهیالت کالنی 
از صندوق دریافت کرده از یک سو و دریافت این مبالغ 
توسط شرکتهای بزرگی که بیشــتر به کار اقتصادی 
می پردازند تا دانش بنیانی از ســوی دیگر اعتراض از 

عملکرد صندوق نوآوری را رقم زده است.
سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری پیش 
از این در پاسخ به بخشی از این انتقادات اعالم کرده بود 
که »تمامی اســتارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش 
بنیان را گرفته اند، مشمول دریافت تسهیالت از صندوق 
نوآوری می شوند؛ شرکت هایی مانند دیجی کاال، اسنپ، 
تپسی و… در کل همه گل درشتهای استارت آپی که 
حدود 10 شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفته اند. 
استارت آپ های بزرگ و شــرکت های دانش بنیان در 
لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می توانند 
تا سقف 50 میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیالت 

دریافت کنند«.
علی وحــدت، رئیس هیأت عامل صنــدوق نوآوری و 
شــکوفایی در این رابطه می گوید: واقعیت این است 
که طی 7-8 ماه اخیر ما خودمان خواســتار انتشــار 
لیست شرکت های دانش بنیانی که از صندوق نوآوری 
تسهیالت دریافت کرده اند هستیم؛ اما مانع اصلی آن 
خود شرکتها هستند. آنها اساســاً تمایلی برای انتشار 
اســم شــأن ندارند. ما نه تنها تمایل به انتشار اسامی 
داریم، بلکه خواهان این بودیم که یک مطالبه ای در این 

خصوص ایجاد شــود؛ در اصل عالقه داریم این لیست 
شرکت های دانش بنیان که تسهیالت از سوی صندوق 
دریافت کرده اند را منتشــر کنیم. اما همیشه صدای 
افرادی که مخالف هســتند بلندتر از افرادی است که 
سرویس دریافت کرده اند چون آنهایی که سرویس را 
دریافت کرده اند با خود می پندارند که وظیفه ما بوده 

که به آنها تسهیالت بدهیم.
اما یک دلیل برای عدم تمایل شرکتها برای این موضوع، 
این اســت که شــرکتها همگی رقبایی دارند )مانند 
شرکتهای اســنپ و تپســی( از این رو تمایلی ندارند 
که رقیبشان بدانند.از طرف دیگر قانونی برای انتشار 
اطالعات دســتگاه اجرایی مبنی بر قانون »دسترسی 
آزاد به اطالعات« وجود دارد و حدود انتشــار عمومی 
اطالعات در آن ذکر شده اســت.بر اساس یک بندی 
مبنی بر »رازداری تجاری« در این قانون، نمی توانیم 
اســامی را به صورت عمومی منتشر کنیم. زیرا در این 
قانون آمده که اگر انتشار عمومی اطالعات ضربه ای به 

شرکتها بزند انتشار آن، ممنوع است.
در حال حاضر این بند جلوی انتشار اسامی شرکت های 
دانش بنیانــی که از صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
تســهیالت دریافت کرده اند را گرفته است. ما اکنون 
در حال استعالم از هیأت امنای تدوین قانون دسترسی 
آزاد به اطالعات که گویا وزیر ارشاد دبیر کمیسیون آن 
است و نهادهای دیگر هستیم که با استناد به آن اقدام 
کنیم.ما خودمان این قضیه را از ۶ ماه گذشــته شروع 
کرده ایم و می خواهیم طوری بر اســاس قانون اسامی 
را منتشر کنیم که مشــکلی برای صندوق و شرکتها 

بوجود نیاید.
در واقع این حق انتشــار عمومی وجود دارد چون این 
شرکت ها یارانه دولتی دریافت کرده اند. البته برداشت 
شخصی من این است. ما عالقه مند به انتشار این اسامی 
هستیم اما نگاه ما به شرکت ها مانند یک مشتری است 
و باید به خواسته آنها توجه کنیم.همچنین این موضوع 
در سیستم بانکی مرسوم نیســت که اسامی مثاًل وام 
گیرندگان منتشر شود. با همه اینها ما در صدد هستیم 
که یک استعالمی از نهادهای نظارتی داشته باشیم و 

اگر موافق بودند اسامی را اعالم کنیم.
۶ ماه قبل اسامی شــرکتهای کوچک و بزرگی که از 
صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت دریافت کرده اند 
را به صورت گزارشی در اختیار 30-40 مسئول و نهاد 
ذیربط قرار دادیم. وزیر ارتباطات، وزیر علوم، معاونت 

علمی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و… از 
جمله نهادهایی هستند که اســامی را دارند زیرا آنها 
اعضای هیأت عامل صندوق نوآوری هســتند و حق 
آنها است که بدانند. همچنین برای رئیس جمهور هم 
این سند را ارسال کرده ایم.اما همیشه دیدگاه منفی به 
برخی شرکت ها که از تســهیالتی بهره مند می شوند 
وجود دارد؛ به نظرم این نگاه منفی نباید وجود داشته 
باشد زیرا در همه جای دنیا این حمایت های دولتی از 
شرکت های نوآور صورت می گیرد؛ ما باید به آنها توجه 
کنیم که آثار منفی از خود بر جــای نگذارند.در حال 
حاضر این فهرست در صندوق نوآوری و شکوفایی وجود 
دارد ولی به صورت محرمانه بوده که در زمان مناسب 

منتشر خواهد شد.
ما دخالتی در ارزیابی دانش بنیانــی نداریم تا عدالت 
برقرار باشــد و شــرکت های بزرگ بتوانند از صندوق 
نوآوری و شکوفایی خدمات دریافت کنند. شرکت های 
بزرگی داریم که در زمینه تولید فعالیت می کنند که از 
صندوق هم درخواست دریافت تسهیالت دارند و ما هم 
به آنها تسهیالت داده ایم.در واقع یکی از دالیل سرعت 
ارائه تسهیالت صندوق نوآوری همین بود که نقشی در 
تعیین دانش بنیانی آنها نداریم. از این رو بررسی دانش 
بنیانی که معاونت علمی تشخیص می دهد را مبنا قرار 
می دهیم. معاونت علمی مبنای دانش بنیانی را مشخص 
می کند و ما بر اساس همان تسهیالت اعطا می کنیم.اما 
با همه اینها ما در صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی 
پیشین و ارزیابی پسین داریم. وقتی شرکتی مایل به 

دریافت تسهیالت از صندوق است، اطالعات اقتصادی 
آن را احصا می کنیم؛ اصلی ترین این اطالعات صورت 
مالی است که هویت مالی آن شرکت محسوب می شود.

بر اســاس این اطالعــات اقتصادی تســهیالت اعطا 
می شود، اکثر شــرکت های بزرگ مشتری تسهیالت 
بانکی صندوق نوآوری هستند؛ این تسهیالت مناسب 
هر شرکت دانش بنیان بزرگی است که میزان این 70 
درصد فروش دانش بنیان شرکت است و بعد از انتخاب 
بانک و وثیقه گذاشتن، صندوق نوآوری ۶ درصد یارانه 
تسهیالت به آنها اعطا می کند.به عنوان مثال شرکتی 
مانند دیجی کاال وقتی وارد ســایت می شود، می تواند 
از تسهیالتی برخوردار شــود که منطبق با تولیداتش 
است. هر خدمتی متناسب با نوع شرکت ارائه می شود 
و اکثر شرکتهای بزرگ تسهیالت بانکی می گیرند. در 
تســهیالت بانکی، معادل هفتاد درصد فروش شرکت 
تسهیالت به شرکت تعلق می گیرد و صندوق فقط ۶ 

درصد یارانه از این تسهیالت را می دهد.
درست است که شرکتهای بزرگ تر عددهای باالتری 
تســهیالت دریافت می کنند اما میزان یارانه دریافتی 
آنها کمتر از یارانه ای است که به شرکتهای شرکتهای 
کوچک تر اختصاص پیدا می کند. معموالً بر اســاس 
اصطالح عدم النفع پول، شرکت بزرگ شش درصد از ما 
یارانه سود تسهیالت می گیرد اما شرکت نوپا تسهیالت 
20 درصد یارانه بــه صورت قرض الحســنه دریافت 
می کند؛ عدد تســهیالت دریافتی شرکتهای کوچک 

کمتر است اما یارانه بیشتری به آنها تعلق می گیرد.

كدام شركتها پول بيشتری گرفتند

برنامه صندوق نوآوری برای انتشار فهرست محرمانه تسهیالت
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

پاویون زنان پیشــگام کارآفرین در نمایشگاه اینوتکس در 
راستای به اشتراک گذاری تجارب و رفع مشکالت کسب و 
کارهای زنان در جامعه و نقش آفرینی آنها در اقتصاد کشور 
مستقر شده است.در نمایشــگاه اینوتکس امسال، بانوان 
پیشگام کارآفرین نحوه گذر از چالش های موجود بر سر راه 

توسعه کسب وکارهای خود را ارائه می کنند.
این نمایشگاه در ســال 1400 میزبان بانوان کارآفرین و 
موفقی است که توانسته اند از میان چالش های موجود در 
دنیای مردانه کسب وکارها به سالمت عبور کنند و اشتغالی 
پایدار داشته باشند.پاویون زنان پیشگام کارآفرین سقفی 
برای گرد هم جمع شدن و نمایش دستاوردهای 30 بانوی 

توانمند کارآفرینی است که می خواهند تجربیات خود را 
با دیگر بانوانی که در ابتدای راه هســتند و می خواهند در 
این مســیر گام بردارند. در این رویداد فرصتی فراهم شده 
تا توانمندی بانوان پیشــگام کارآفرین ارائه شود و سطح 
مشــارکت اقتصادی زنان در جامعه ارتقا یابد.پاویون زنان 
پیشــگام کارآفرین 28 تا 31 اردیبهشت ماه در نمایشگاه 
اینوتکس برپا اســت. در این 4 روز، 30 بانوی موفق که به 
عنوان مدیران عامل شــرکت های دانش بنیــان و خالق 
فعالیت می کنند به عالقه مندان خدمات مشاوره ای ارائه 

خواهند کرد.
برپایی این پاویون، منجر به افزایــش تعامالت موثر میان 

زنان موفق کارآفرین با ســایر فعاالن زیست بوم نوآوری و 
فناوری می شــود و تصویری درســت از بانوان موفق را به 

نمایش می گذارد.
حضور زنان موفق کارآفرین از شــرکت های دانش بنیان، 
صنایع خالق، شتابدهنده ها و مراکز نوآوری در این پاویون و 
همچنین برگزاری نشست های متعدد برای ارائه تجربیات، 
می تواند گامی در راستای ارتقای وضعیت زنان در زیست بوم 
نوآوری و فناوری باشد.بازدیدکنندگان، عالقه مند و همچنین 
شرکت های حاضر در نمایشگاه می توانند با حضور در پاویون 
زنان پیشگام کارآفرین از تجربیات زنان موفق کارآفرین در 
زمینه چگونگی عبور از چالش ها و همچنین کسب موفقیت 

در تولید محصوالت دانش بنیان و یا خدماتی با ایده های نو 
بهره گیرند.این پاویون روز گذشته همزمان با افتتاح نمایشگاه 
اینوتکس میزبان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور شد. معاون علمی پس از افتتاح این پاویون در جمع 
بانوان موفق حضور یافت و با آنها گفتگو کرد تا از نزدیک با 
دستاوردها و چالش های موجود بر سر راه توسعه کسب و کار 
بانوان آشنا شود.سیده فاطمه حسینی مشاور معاون علم 
و فناوری نیز در این بازدید به تشــریح اهداف و برنامه های 
پاویون پرداخــت و ارائه نمونه های موفــق زنان در فضای 
اینوتکس به مخاطبان این نمایشــگاه را گامی در راستای 

هدف ارتقای مشارکت اقتصادی زنان دانست.

گروه دارک ساید طی 9 ماه گذشته از 47 قربانی حداقل 
90 میلیون دالر باج در قالب بیــت کوین دریافت کرده 
اســت. گروه هکرهای دارک ساید که مســئول حمله 
سایبری به شــرکت خط لوله کلونیکال آمریکا بوده اند 
در کل 90 میلیون دالر به صــورت بیت کوین به عنوان 
باج دریافت کرده اند. شرکت خط لوله »کلونیکال پایپ 
الین« بزرگ ترین تاسیسات حمل سوخت در آمریکاست 
که در اوایل ماه جاری میالدی مورد یک حمله سایبری 

مخرب قرار گرفت و مجبور شــد فعالیت های خود را به 
مدت یک هفته متوقف کند. اف بی آی گروه دارک ساید 
را که مقر آن در شرق اروپاست، مسئول این حمله معرفی 
کرد. قبال گزارش شده بود اپراتور این خط لوله 5 میلیون 
دالر باج به این گروه تبهکار پرداخت کرده است. شرکت 
الیپتیک اعالم کرد گروه دارک ساید و زیر مجموعه های 
آن حداقل 90 میلیون دالر در قالــب بیت کوین از 47 
کیف پول ارز مجازی مشخص که قربانیان آن بوده اند به 

عنوان باج دریافت کرده اند. متوسطه پرداخت باج از سوی 
سازمان ها احتماالً 1.9 میلیون دالر بوده است. از این 90 
میلیون دالر دریافت شــده، 15.5 میلیون دالر به طراح 
گروه دارک ساید و 47.7 میلیون دالر به زیرمجموعه های 
آن رسیده است. بیشترین پول به صرافی های ارز مجازی 
ارســال شــده تا در آنجا به پول های رایج تبدیل شوند. 
تام رابینسون، یکی از موسســان الیپتیک و از محققان 
ارشــد این موسســه می گوید:» طبق اطالعات ما، این 

تحقیقات شامل تمام پرداخت های دارک ساید می شود 
ولی ممکن است برخی نقل و انتقال های این گروه هنوز 
افشا نشده باشند و این رقم می تواند باالتر از این باشد«.

موسسه الیپتیک در روز جمعه اعالم کرد کیف پولی را 
که دارک ساید از آن برای جمع آوری باج از قربانیان خود 
استفاده می کرده پیدا کرده است. گروه دارک ساید 5.3 
میلیون دالر ارز مجازی در این کیف پول قبل از از خالی 

شدن آن داشته است.

مهاجمان در کمپین بدافزار لمون داک و با استفاده 
از یک پروکسی اســتخراج ارز دیجیتال به اهداف 
خود نفوذ می کنند و برخی از سرورهای ایرانی را نیز 
هدف قرار داده اند.بدافزار لمون داک مکانیزم های 
امنیتی ناقص را دور زده و بــه اجرای محصوالت 
امنیتی خاتمه می دهد. نمونه های جدید بدافزار 
Lemon Duck با استفاده از دستور ویندوزی 
certutil و کدهای اجرایی مخرب، روی دیسک 
 PowerShell ذخیره و در ادامه با اســتفاده از

اجرا می شوند.یکســان بودن نــام کاربری و رمز 
عبور ایجادشده در فرمان ها با حساب های کاربری 
ساخته شده در حمالت مبتنی بر دستور ویندوزی 
certutil، به همراه عواملی دیگر موجب شــده 
اســت که گردانندگان همه این حمالت، یک فرد 
یا گروه تلقی شــوند. مهاجمان در کمپین بدافزار 
 ProxyLogon با استفاده از Lemon Duck
برای اســتخراج ارز دیجیتال به اهداف خود نفوذ 
می کنند و برخی از سرورهای ایرانی را نیز  هدف 

قرار داده اند.شــرکت امنیتــی Sophos اعالم 
کرده است که نســخه جدید بدافزار لمون داک، 
برای ماندگاری روی سیستم ها، ماینر را به عنوان 
ســرویس ویندوزی نصب می کنــد و آلودگی را 
در سطح شــبکه گســترش می دهد. مهاجمان 
سایبری همچنین با استفاده از تیم بدافزار، حساب 
کاربری با قابلیت دسترسی از راه دور، در سرورهای 
قربانی ایجاد  و به خوبی از ســرورهای آسیب پذیر 

Exchange سوءاستفاده می کنند.

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا می گویند: 
در صورت مجهز بودن محصول امنیتی به قابلیت  
 ،)Tamper Protection( حفاظت از دستکاری
تکنیک های مهاجمان لمون داک،  بی ثمر خواهند 
بود. مشروح اطالعات فنی، نشــانه های آلودگی 
ســرورهای قربانی شــده و لینک   دسترســی به 
گزارش شــرکت امنیتــی Sophos در پایگاه 
 اینترنتی مرکز مدیریت راهبردی افتا قابل دریافت 

و مطالعه است.

اپل در تالش برای کنار گذاشــتن تراشه های اینتل و جلو 
زدن از رقیبانش، سرگرم آماده سازی عرضه چندین مدل 
جدید لپ تاپ و رایانه رومیزی مک با پردازنده ســریعتر، 
طراحی جدید و امکان اتصال بهتر با دســتگاههای دیگر 
اســت.بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش کرد ارتقاهای 
انجام گرفته، مدلهای مختلف مک شامل لپ تاپ مدل باالی 
مک بوک پرو، لپ تاپ نسبتا ارزانتر مک بوک ایر و رایانه های 
رومیزی مک پرو، آی مک و مک مینی را دربرمی گیرد.انتظار 

می رود مدل جدید مک بوک پرو تا اوایل تابســتان به بازار 
عرضه شود و پس از آن مدل ارتقا یافته مک بوک ایر و مدل 
پایینتری از مک بوک پرو و ورک استیشن جدید مک پرو 
روانه بازار خواهند شد. اپل سرگرم کار روی یک مدل باالتر 
رایانه رومیزی مک مینی و مدل بزرگتر آی مک اســت. در 
ساخت این دستگاهها تراشه طراحی شرکت اپل بکار می رود 

که عملکرد و قابلیتهای باالتری نسبت به تراشه های فعلی 
M۱ دارد.اپل قصد دارد محصوالت جدید مک بوک پرو 14 
اینچی و 1۶ اینچی را عرضه کند که طراحی بدنه جدیدی 
داشته و از فناوری شارژر مگ سیف مغناطیسی استفاده می 
کنند و پورتهای بیشتری برای اتصال به دستگاههای بیرونی 
دارند. اپل همچنین پورت HDMI و اســالت کارت SD را 

که در مدلهای قبلی حذف کــرده و باعث انتقاد کاربران به 
خصوص عکاسان شده بود را در مدلهای جدید برمی گرداند.

اپل روز سه شنبه اعالم کرد آی مک 24 اینچی جدید روز 21 
ماه مه در فروشگاهها موجود خواهد بود.شرکت تحقیقاتی 
گارتنر ماه گذشته گزارش کرده بود فروش رایانه شخصی در 
سه ماهه نخست سال 2021 به میزان 32 درصد رشد کرد 
که سریعترین نرخ رشد ساالنه از زمان آغاز رصد این بازار در 

سال 2000 بود.

پاویون زنان کارآفرین شرکتهای دانش بنیان در اینوتکس برپا شد

باجگیری ۹۰ میلیون دالری هکرهای شرکت خط لوله آمریکا طی ۹ ماه

بی دقتی های امنيتی ميزبان بدافزار توسعه یافته مخرب

بدافزاری در کمین پروکسی استخراج ارز دیجیتال

رایانه های پرسرعت جدید اپل در راه بازار


