
بانک مرکــزی تمامی تکالیف قانونی خــود را در حوزه افزایش 
شــفافیت و نظارت بر تراکنش های بانکی انجام داده و توســط 
نهادها و بخش های دیگر حاکمیت در حال بهره برداری از نتایج 

اقدامات بانک مرکزی و اطالعات سامانه های این بانک هستند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد: از آنجا که گزارش های 
تهیه شده در کمیسیون های مجلس معموال برای قرائت در صحن 
علنی در نوبت انتظار قرار می گیرند، در مواردی اتفاق می افتد که 
محتوای این گزارش ها با میزان پیشرفت پروژه ها و اقدامات انجام 

شده در زمان حاضر همخوانی ندارد.
به عنوان نمونه بسیاری از موارد اشــاره در گزارش کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در مورد اقدامات بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در حوزه نظارتی بر اساس اطالعاتی است 
که در پاییز سال 1399 جمع آوری شده است و با توجه به تعدد 
و تنوع اقدامات انجام شده از آن تاریخ به بعد، نیاز به بروز رسانی 

دارد. بنا بر اعالم معاونت فناوری هــای نوین بانک مرکزی، این 
بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده 11 قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا کنون 2,5 میلیون ابزار 
پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطالعات هویتی کامل یا نقص در 
مدارک شناسایی بوده اند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور 

قطع کرده است.
عالوه بر این اطالعات مرتبط با حدود 8,4 میلیون ابزار پرداخت 
الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشــته در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار گرفته تا این ســازمان ضمن بررسی این اطالعات 
نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان 

اقدام کند.
این در حالی است که از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر 
پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی 
اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی 

مشــروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از ســوی متقاضی ابزار 
پرداخت شده است و تمامی پایانه های تعریف شده از آن تاریخ به 
بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرآیند در حال حاضر 

به صورت خودکار انجام می شود.
بنابر این گزارش، همان گونه که موعد اجرای قانون جدید چک 
از زمستان سال گذشته به ابتدای سال 1400 تغییر یافت، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز با مالک قرار دادن این موعد 
جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین ســال 1400 آغاز 

کرده است.
پیامد شــروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه 
سال جاری، نخســت اینکه تعداد چک های صیادی ثبت شده 
در ســامانه پیچک به یک میلیون فقره رســیده است. نسبت 
چک هـــای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا 26 
اردیبهشت سال جاری حدود 9 درصد بوده که در مقایسه با دوره 

مشابه در سالهای 98 و 99 کاهش داشته است. همچنین طی 
اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر 12,2 میلیون برگه چک صیادی 

صادر شده است.
معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامات 
مرتبط با حوزه شــفافیت تراکنش های بانکی اعالم کرده است: 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در راســتای شفافیت 
هرچه بیشتر تراکنش های بانکی 50 پروژه مختلف را در دست 
اجرا دارد. یکی از این پروژه ها، راه اندازی سامانه نهاب است که با 
عملیاتی شدن آن تراکنش هایی که هویت صادرکننده یا دریافت 
کننده وجه طی آن ها نامعلوم هستند، انجام نمی گیرند و ناموفق 
خواهند بود. سامانه نهاب، ســامانه ای یکپارچه حاوی اطالعات 
هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به 
فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می سازد. 
در حال حاضر اگر اطالعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در 

سامانه نهاب ثبت نشده باشد، تراکنش های ساتنا و پایا از مبدا آن 
حساب برگشت می خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تایید 

چک در سامانه صیاد نیست.
با این اقدام، تعداد حســاب هایی که کد یا شناسه ملی صاحب 
حساب در سامانه نهاب ثبت نشــده است به شدت کاهش پیدا 
کرده است و به کمتر از یک دهم درصد رسیده است. به زودی و 
در مرحله نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمام 

شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.  
با اشاره به توضیحات باال و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام 
گرفته و در حال انجام می توان گفــت بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران توانسته است بخش قابل قبولی از وظائف قانونی 
محول شده را در موعد مقرر و بدون ایجاد تشویش برای کاربران 
خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی عملیاتی کند و تالش دارد 

باقی مانده موارد را نیز در زمان تعیین شده تکمیل کند.

سقف صدور کارت هدیه در تمام بانک ها معادل 
دو میلیون تومان است که با مراجعه به کیوسک، 
هر فرد در طول شــبانه روز می تواند پنج کارت 
هدیه دریافت کند اما شرایط و میزان دریافت این 

کارت با مراجعه به شعب بانک ها متفاوت است.
به گزارش ایســنا، این اواخر گفته هایی از سوی 
مشتری یک بانک خصوصی مطرح شد که برای 
دریافت 10 کارت هدیه به شعبه  مراجعه کرده اما 

موفق به دریافت آن نشده است. 
پس از طرح این موضوع، پیگیری ها نشــان داد 
که در هر شــبانه روز هر فرد حقیقی با مراجعه 
به کیوســک بانک ها می تواند معادل پنج کارت 

هدیه دریافت کند. 
همچنین، در برخی از موسسات اعتباری دریافت 
وجه برای صدور کارت هدیه به صورت غیرشتابی 
امکان پذیر اســت اما کارت هدیه ای که بدون 
مراجعه به شــعب و غیر حضوری صادر می شود 
برای جلوگیــری از کالهبرداری های احتمالی 

پنج روز بعد از صدور امکان انجام تراکنش دارد.

عالوه براین، طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی 
سقف صدور کارت هدیه معادل دو میلیون تومان 

است. 
اما برای پاســخ به اینکه آیــا مراجعه حضوری 
به شــعب برای دریافت کارت هدیــه در طول 
شــبانه روز با محدودیتی از نظــر تعداد مواجه 
است یا خیر؟ بانک شهر به ایسنا توضیح داد که 
محدودیتی در این زمینه وجــود ندارد و فردی 
که نتوانسته است، 10 کارت هدیه دریافت کند 
ممکن است به شعبه ای مراجعه کرده باشد که 
سیستم آن قدیمی بوده است و نمی توانسته این 

تعداد کارت را صادر کند. 
از ســوی دیگر، طبــق اطالعــات دریافتی اگر 
درخواست صدور کارت هدیه در شعبه از پنج تا 
بیشتر شود، باید کارمند بانک به خزانه نامه بزند 
تا میزان مورد نظر صادر شود که مقداری زمان 

می برد این فرآیند طی شود. 
البته این نکته حائز اهمیت است که صدور تعداد 
کارت هدیه در بانک های مختلف متفاوت است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در فروردین امسال، از بین 24 کاالی منتخب صنعتی، 
تولید 23 کاال نسبت به ماه مشابه سال قبل بین 5 تا 800 درصد افزایش و 

تنها تولید یک کاال کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس این آمار در فروردین امسال تولید هفت کاال 
بیش از 100 درصد، هفت کاال بین 50 تا 100 درصد، پنج کاال بین 20 تا 
50 درصد و  چهار کاال کمتر از 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلش 

افزایش داشته تولید یک کاال نیز کاهش یافته است.
در این میان بیشــترین افزایش تولید، مربوط به کمباین است که با 800 
درصد رشد، تولید آن به 2۷ دستگاه رسیده است. تولید  اتوبوس-مینی 
بوس-ون و کامیون-کامیونت-کشنده حدود 353 و 269.5 درصد رشد 
داشته و به ۷۷ و 303 دستگاه رسیده است. در این گروه تولید وانت و انواع 
سواری نیز در فروردین امسال با 136.۷ و 134.3 درصد رشد نسبت به ماه 

مشابه سال قبل به 3۷23 و 54 هزار و 800 دستگاه رسیده است.
بعد از کاالهای یاد شده، بیشترین افزایش تولید مربوط به نخ سیستم پنبه 
ای و ترکیبی الیاف مصنوعی اســت که تولید آن  با 144.4 درصد افزایش 

نسبت به فروردین سال 1399 به 22 هزار تن رسیده است.  
از بین انواع لوازم خانگی نیز تولید انواع یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی 
و کولر آبی هم در این مدت با افزایش 115.2، 68.9 و 64.۷ درصدی مواجه 

بوده و تولید این سه محصول از حدود  4۷ هزار و 600، 40 هزار و ۷00 و 
6۷ هزار و 900 دستگاه در فروردین سال گذشته به 102 هزار و 400، 68 

هزار و ۷00 و 111 هزار و 800 دستگاه در فروردین امسال رسیده است.
اما با وجود افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی در سال جاری، در بازار شاهد 
کاهش قیمت نیستیم و اواخر شهریور ماه مدیرکل صنایع برق و الکترونیک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در پاسخ به چرایی این روند گفته بود 
که برخی آمارها نشان می دهد میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق 
ندارد و وقتی میزان نصب کمتر است، یعنی یا کاال در انبارها مانده یا افرادی 
لوازم خانگی را خریده اند و در گوشه ای احتکار کرده اند. البته تولیدکنندگان 

نیز بارها از افزایش قیمت نهاده های تولید گالیه کرده اند.
بر اســاس این آمار، تولید روغن که در بیشتر ماه های سال قبل بیشترین 
کاهش را نسبت به سایر کاالها داشــت، در فروردین امسال 66.3 درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و به 15۷ هزار و 200 تن رسیده 
است. البته بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانجات تولیدی در 
سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه 180 هزار تن روغن که 120 هزار تن 
در بخش های خانوار، 25 هزار تن در بخش صنف و 35 هزار تن در بخش 

صنعت خواهد بود، اقدام کنند.
اخیرا افزایش قیمت 35 درصدی روغــن مایع و 30 درصدی روغن جامد 
به طور غیررسمی از سوی مسئوالن تایید و در نهایت در سامانه 124 که 

مالک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد.  مشکالت بازار روغن محدود 
به افزایش قیمت نیســت بلکه در ماه های اخیر بازار روغن بارها با تالطم، 
کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صف های 
طوالنی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی 
فروشگاه ها مواجه شد و شواهد حاکی از این است که تامین بازار روغن جامد 

همچنان با مشکالتی مواجه است.  
از جمله مهم ترین کاالهای دیگری که تولید آن ها بیش از 20 درصد افزایش 
داشته نیز می توان به انواع کفش با 50 درصد، روغن صنعتی و موتور با 66.3 
درصد، انواع کاغذ با 4۷.5 درصد، چرم با 49.5 درصد و تراکتور با 40 درصد 

اشاره کرد.
گفتنی است که کمترین افزایش تولید نیز مربوط به محصوالت پتروشیمی 
بوده که با 5.2 درصد افزایش تولید  در فروردین امسال تولید آن معادل پنج 

میلیون و 400 هزار تن بوده است.
از بین 24 کاالی منتخب صنعتی تنها تولید یک کاال یعنی الیاف اکریلیک 
16.6 درصد نسبت به فروردین سال قبل کاهش داشته و تولید آن به 550 
تن رسیده است. البته تولید این محصول در بیشتر ماه های سال گذشته 
بیشترین افزایش تولید را داشت.  الیاف اکریلیک از مهم ترین و پرمصرف ترین 
الیاف مصنوعی که در تهیه فرش ماشــینی، پتو، لباس های زمستانی و 

کشباف های ضخیم استفاده می شود.

در حالی که حدود یکسال از آزاد سازی سهام عدالت 
گذشته است، بسیاری از سهامداران از فروش نرفتن 
سهام عدالت خود گالیه دارند. درصورتی که شرایط 
بازار امکان فروش سهام و واریز وجه حاصل از فروش 
آن را به کارگزاری ها نمی دهد؛ بنابراین مشموالن 

می توانند سفارش خود را لغو کنند.
به گزارش ایســنا، اردیبهشــت ماه ســال 1399 
بود که فرآیند آزاد ســازی ســهام عدالت صورت 
گرفت و مشموالن می توانســتند یکی از دو روش 
 مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود 

انتخاب کنند.

براین اساس، کسانی که روش مستقیم را انتخاب 
کردند می توانستند در ابتدا 30 و سپس 60 درصد 
از پرتفوی خود را از طریق بانک ها یا کارگزاری ها به 

فروش برسانند.
البته این تصمیمات در زمانی گرفته شد که شاخص 
بورس در محــدوده دو میلیون واحد قرار داشــت 
، بنابراین فشــار فروش در بازار وجود نداشــت اما 
ناگهان ورق بازار برگشــت که یکــی از عوامل آن 
همین فشار فروش های سهام عدالت بود. به همین 
دلیل سهام عدالت دیگر خریدار نداشت و بسیاری 
از مشموالن که سهام خود را برای فروش گذاشتند، 

هنوز وجه خود را دریافت نکرده اند. البته طبق آمار، 
سه میلیون و 200 هزار نفر سهم خود را فروختند 
و بیش از حدود 13 هزار میلیــارد تومان هم وجه 

دریافت کرده اند.
در این راســتا، امکان لغو کردن ســفارش فروش 
سهام عدالت برای مشموالن وجود دارد و تا اواخر 
فروردین ماه حدود ۷00 هزار نفر نیز سفارش فروش 

خود را لغو کردند.
مشموالن برای لغو کردن سفارش فروش خود باید 
به بانک یا کارگزاری که سفارش فروش داده بودند 

مراجعه و سفارش خود را لغو کنند.

اپل با وجود این که فروشــگاه ها با شتاب گرفتن 
رشد خرید آنالین در دوران پاندمی همچنان دست 
و پنجه نرم می کنند، فروشگاه های بیشتری را در 

سطح جهانی اضافه خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، روزنامه فونکــه میدین گروپ 
به نقل از دی یِردری اوبرایان، نایب رییس ارشــد 
بخش خرده فروشــی و مــردم اپل نوشــت: این 
شــرکت در ســطح جهانی حدود 500 فروشگاه 
را اداره می کنــد که شــامل 100 فروشــگاه در 
اروپاست. فروشــگاه های فیزیکی به مردم فرصت 
می دهند فنــاوری جدید را تجربه کنند، ســوال 

بپرســند و در ورکشــاپ محصوالت اپل شرکت 
کنند. در ســایت آنالین مردم می توانند اطالعات 
زیادی درباره محصوالت به دســت بیاورند اما در 
فروشگاه می توانند آنها را لمس کرده و از نزدیک 
 ببینند. اپل قصد دارد فروشــگاه های بیشتری را 

راه اندازی کند.
پاندمی ویــروس کرونــا فشــار بر بســیاری از 
شــرکتهای خرده فروشی را تشــدید کرده است. 
این شرکتها از یک سو برای مدیریت فروشگاه های 
پرهزینه و از ســوی دیگر تغییر جهت به ســمت 
فــروش آنالین دســت و پنجــه نــرم می کنند. 

شماری از شــرکتهای بزرگ به زانو درآمده یا به 
کاهش شــمار فروشگاه هایشــان اقدام کرده اند. 
گروه انگلیســی آرکادیا که مالک فروشــگاه های 
زنجیــره ای فشــن تاپ شــاپ اســت در نوامبر 
دچار فروپاشــی شــد در حالی که رقیبش جان 
 لوئیس پارتنرشــیپ شماری از شــعبه هایش را 

تعطیل کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل امسال اعالم کرده 
که حدود یک میلیارد یورو )1.2 میلیارد دالر( در 
مونیخ برای ســاخت مرکزی برای طراحی تراشه 

رایانه سرمایه گذاری خواهد کرد.

ممنوعیت همه تراکنش های بی هویت در شبکه بانکی

تولید یخچال و فریزر بیش از ۲ برابر شدهر فرد چند کارت هدیه می تواند بگیرد؟

اپل فروشگاه های فیزیکی بیشتری افتتاح می کندامکان لغو فروش سهام عدالت برای مشموالن
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زنگنه:

سرمقاله

چند ایراد طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه

طــرح مالیات بــر عایدی 
سرمایه در ذهن افرادی که 
این طرح را نوشته و تصویب 
کرده اند به اشتباه جا افتاده 
است. به عبارت دیگر این طرح از ریشه و مفهوم 
معنای معکوســی را در ذهن افــرادی که آن را 
تصویب کرده اند ایجاد کرده اســت. اصال قانون 
مالیات بر عایدی ســرمایه این چیزی که تصور 
و تصویب شده است نیســت. در این طرح برای 
محاسبه مالیات عایدی سرمایه، کسر میزان تورم 
لحاظ نشده و ایراداتی به آن وارد می شود که نه 
تنها آن را از عدالت محــوری دور می کند، بلکه 

مردم را نیز تحت...

 ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3
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شرایط جدید برای 
تأسیس صرافی ها

فعالیت غیرقانونی 
2۵۰ هزار دستگاه ماینر 

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تورم و نوسانات بازارها در نظر گرفته نشده است

نقره داغ مالیاتی مردم یا سوداگران؟
صفحه3
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بازار خودرو در بالتکلیفی
قیمت   خودرو  در انتظار  نتایج  مذاکرات  و  ثبات دالر   است

بازار خودرو همچنان در  رکود به سر می برد 

اصالحیه »دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و 
نظارت بر صرافی ها« که چند روز پیش در شورای 
پول و اعتبار مطرح شد و به تصویب رسید، ابالغ شد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد که بر اساس 
این دســتورالعمل، حداقل مبلغ سرمایه به منظور 
تأسیس و فعالیت شــرکت های صرافی وابسته به 
مؤسسات اعتباری و نیز شرکت های صرافی تضامنی 
در استان تهران و شهرهای بزرگ شامل اصفهان، 
 اهواز، تبریز، شــیراز، کرج، مشــهد،  قم و ارومیه، 
250 میلیارد ریال تعیین شده است.  همچنین در 
شرکت های صرافی  وابسته به مؤسسات اعتباری، 
مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله های صادره به 
مشتریان در هر زمان، حداکثر به میزان مبلغ مورد 

تعهد مندرج در تأییدیه هیأت...

استخراج غیرقانونی رمزارزها به دلیل سیاست های 
اشتباه وزارت نیرو و سومدیریت مسووالن همچنان 
ادامه دارد. سپهر محمدی، رئیس انجمن بالک چین 
ایران می گوید: چرا باید برای استخراج رمز ارز تعرفه 
برق را ده برابر بیشتر از حد طبیعی آن تعیین کنند. 
به گفته وی، این سیاست ها موجب شده 250 هزار 
دستگاه ماینینگ به صورت غیرقانونی و غیرشفاف 
در کشور به استخراج رمزارز مشغول باشند. به گفته 
محمدی استخراج کنندگان غیرقانونی بیت کوین 
با استفاده از تعرفه های ارزان قیمت برق در کشور، 
ســودهای کالنی به جیب می زنند که نبود تعرفه 
منطقی برق برای استخراج ارز دیجیتال به بالتکلیفی 
در این حــوزه کمک کرده اســت. در همین رابطه 

رییس پلیس امنیت اقتصادی...



اقتصاد2
ایران وجهان

کاهش بیــش از ۶۰۰ تومانی 
نرخ دالر

نرخ دالر در صرافی های بانکی )دوشنبه( با ۶۶۲ تومان 
کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۲۳ هزار و ۲۹۹ 
تومان رســید. قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ 
امروز با ۷۱۶ تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته 
به رقم ۲۸ هزار و ۳۹۴ تومان رسید. قیمت خرید هر 
دالر ۲۲ هزار و ۸۳۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ 
هزار و ۸۳۲ تومان بود. عالوه بر این، نرخ خرید دالر 
در بازار متشــکل ارزی ۲۳ هزار و ۵۱۷ تومان و نرخ 
فروش آن ۲۳ هزار و ۷۳۱ تومان اعالم شد. همچنین 
نرخ خرید یورو در این بــازار ۲۸ هزار و ۶۶۸ تومان و 
نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۹۲۹ تومان اعالم شد. 
همچنین در سامانه نیما در معامالت امروز، حواله یورو 
به قیمت ۲۴ هزار و ۹۲۴ تومان فروخته و حواله دالر 

به قیمت ۲۰ هزار و ۴۴۵ تومان معامله شد.  

زنگنه:
 به راحتی می توانیم تولید نفت را به 

روزی ۶.۵ میلیون بشکه برسانیم
وزیر نفت گفت: به راحتی می توانیم تولید نفت کشور 
را به روزانه ۶.۵ میلیون بشــکه برسانیم. این چیزی 
است که برخی آن را نمی خواهند. به گزارش ایسنا، 
بیژن زنگنه  در آیین امضای تفاهم نامه انجام مطالعات 
توسعه میدان آزادگان و آغاز عملیات اجرایی طرح 
نگهداشت تولید گاز میدان های هما، وراوی و تابناک 
اظهار کرد: ما در شــرایطی هستیم که برای حفظ و 
نگهداشت تولید باید اقدام هایی را انجام دهیم، همسو 
با این موضوع به زودی قــراردادی برای کنگان امضا 
می شود. به گفته وی برای حفظ و نگهداشت تولید 
در میدان گازی پــارس جنوبی به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد 
دالر نیاز است.  وزیر نفت گفت: دوستان انتظار دارند 
که پس از پایان طرح همه نیروهای شاغل در طرح 
حفظ شــوند، در حالی که این اصرار سبب می شود 
سرمایه گذاری متوقف شــود. زنگنه با بیان اینکه ما 
برای نگهداشتن کارگران باید جریان سرمایه گذاری 
در کشور را زنده نگه داریم، گفت: کاری که برای میدان 
نفتی آزادگان با امضای تفاهم نامه امروز انجام می شود 
فراتر از یک مطالعه است و باید برای این طرح حدود 

۴.۵ میلیارد دالر پیشنهاد تامین مالی ارائه شود.

خدمات ویژه بانک ســامان 
برای فعاالن صنایع سلولوزی در 

شرایط تحریم
بانک سامان اقدام به ارائه خدمات مشاوره تخصصی 
در خصوص بسته های بانکی و ارزی این بانک برای 
فعاالن صنایع سلولوزی می کند. به گزارش سامان 
رســانه، بانک ســامان با آگاهی از اهمیت صنایع 
سلولزی و بهداشتی در کشــور، با اختصاص یک 
تیم بانکداری متخصص در این حوزه، اقدام به ارائه 
خدمات مشاوره تخصصی در خصوص بسته های 
بانکی و ارزی بــرای فعاالن صنعت ســلولوزی و 
بهداشتی در شرایط تحریم کرده است. بر این اساس، 
وارداتی بودن مواد اولیه این صنعت، فعاالن این حوزه 
را در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز و تأمین کننده 
قرار می دهد که ســرمایه گذاری و تولید مواد اولیه 
مورداستفاده در صنایع سلولزی عالوه بر تأمین نیاز 
داخلی و صرفه جویی ارزی می تواند از ظرفیت بالقوه 
بازار منطقه به منظور صادرات مواد اولیه و محصول 

ساخته شده نیز حداکثر استفاده را کرد.

شعب بانک توسعه تعاون مظهر 
خدمت رسانی به تعاونگران و 

کارآفرینان هستند 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون شعب بانک را مظهر 
خدمت رســانی به تعاونگران و کارآفرینان دانست. 
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
در جلسه گفتگوی هفتگی تلفنی با روسای شعب 
بانک اظهار داشت: کلیه برنامه های بانک در حوزه 
اشتغال زایی، حمایت از تعاونی ها، رونق تولید، مشاغل 
خانگی، پروژه های عمرانی و نهادهای حمایتی توسط 
ارکان بانک در شــعب اجرایی می شود. مهدیان در 
تماس تلفنی با اسماعیل حســن زاده رئیس باجه 
جاجرم خراسان شمالی، حسن حیدری رئیس شعبه 
آزادگان یزد، مرتضی شــادمهر رئیس شعبه بهار 
همدان و سعید صفایی شریف رئیس شعبه مرکزی 
اراک پس از استماع سخنان همکاران گفت: توقعات 
از بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی که در 
گستره جغرافیایی کشوری و در چارچوب های ایجاد 

اشتغال و محرومیت زدایی فعالیت می کند باالست.

شعبه مرکزی سنندج بازسازی 
و افتتاح شد

شعبه مرکزی سنندج پس از بازسازی و افتتاح، در حال 
حاضر آماده ارائه خدمت به شهروندان سنندجی است.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
شعبه بازسازی شده مرکزی سنندج با حضور جمعی 
از مسئوالن استانی از جمله معاون سیاسي امنیتي 
استاندار کردستان، فرمانده نیروي انتظامي، مدیرکل 
علوم پزشکي و معاون کمیته امداد امام خمیني)ره( و 

همچنین جمعي از خبرنگاران افتتاح شد. 

اخبار

همزمان با تغییرات قیمتی در 
نرخ ارز بازار خودرو هم با تکان 
های قیمتی در انواع خودروهای 
داخلی و خارجی روبه رو شده 
است.به گزارش تسنیم، با روند 
تغییرات قیمتــی در نرخ ارز بازار خــودرو هم تکان های 
قیمتی را در انواع خودروهای داخلی و خارجی تجربه کرده 
است. اما مهم اینجاست هنوز کسی حاضر به معامله نیست 
و فروشنده ها هم تمایلی به فروش خودرو ندارند.نوسان 
قیمت ارز ، زمزمه آزادسازی قیمت خودرو و روند افزایشی 
قیمت محصوالت در کارخانجات خودروسازی خود عاملی 
شده تا رکود در بازار خودرو تشدید پیدا کند. در حال حاضر 
قیمت ها فقط اعالم شده و در عمل خبری از رونق خرید 
و فروش نیست. کارشناسان  معتقدند تا زمانی که دالر به 
ثبات نرسد، بازار خودرو نیز در بالتکلیفی به سر می برد و 

رکود ادامه خواهد داشت.

دالر خودرو را گران کرد
در حال حاضر پراید ۱۳۱ با قیمت ۱۱۵ میلیون تومان، 
سمند ال ایکس با قیمت ۱۹۲ میلیون تومان، کوییک 
دنده ای با قیمــت ۱۴۹ میلیون تومان، پــژو ۴۰۵ دو 
گانه سوز ۱۹۱ میلیون تومان و پژو پارس با قیمت ۲۱۶ 
میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.همچنین پژو 
۲۰۷ اتوماتیک ۳۹۱ میلیون تومان، پژو" ۲۰۰۸"  ۸۹۰ 
میلیون تومان ،  رانا پالس ۲۳۳ میلیون تومان و دنا پالس  

"تیپ ۱" ۳۲۱ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

جزییات مهم از پیشنهاد خودروسازان برای 
قیمت گذاری

 مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: 
برعکس اتفاقی که در دنیا می افتد و خودروســازان دنیا 
خود را تجهیز می کنند، صنعت خودرو در کشور در حال 
آب شدن است و فعالیت ها توسعه ای خودروسازی خود را 

فدا می کنیم. فروش کاال به حداقل قیمت تمام شده حق هر 
بنگاه اقتصادی است که متاسفانه نادیده گرفته شد.

به گزارش ایلنا ، سهیل معمارباشــی در مورد پیشنهاد 
خودروســازان برای قیمت گذاری خــودرو اظهار کرد: 
پیشنهاد خودروسازان همان پیشنهادی است که وزارت 
صمت در بسته جهش تولیدی خود در سال گذشته ارائه 
داد. حداقل درخواست این است که خودروها به دو دسته 
تقسیم شوند؛ یک دسته خودروهایی که مصرف عامه و 
تیراژ باال دارند باشد که این دسته را کماکان شورای رقابت 
قیمت گذاری کند و زیان آن نیز مورد قبول شرکت های 
خودروسازی قرار می گیرد و بر اساس برنامه اعالمی تولید 
و عرضه می کنند. دسته دیگر خودروهایی که بخش خاصی 
از بازار را مورد هدف قرار می دهند و قیمت باالتری دارند 
که هیئت مدیره شرکت ها به استناد ضوابط قیمت گذاری 
هیئت تعیین و تثبیت، قیمت را مشخص کنند و در بازار 
به فروش برســانند.وی افزود: خودروسازان از این طریق 
می توانند بخشــی از زیان خودروهــای عمومی خود را 

پوشش دهند. با احتساب هایی که سال گذشته داشتیم 
نمی توانستند با این کار همه زیان را پوشش دهند ولی تا 
حد زیادی می تواند این کار را کند. این طرح هرگز اجرایی 
نشد و االن درخواست خودروســازان این است که این 

اتفاق رخ دهد.

جزییات پیشــنهاد خودروســازان برای 
قیمت گذاری/صنعت خودرو در حال آب شــدن 

است/ احتمال تعطیلی خودروسازان بعید نیست
معمارباشی تصریح کرد: البته شرکت های خودروساز نباید 
محصوالت خود را با زیان بفروشند. هیچ یک از محصوالت 
شرکت خودروسازی نباید با زیان به فروش برسد، ما باید این 
موضوع را باید بپذیریم که در شرایطی تولید می کنیم که 
قیمت مواد اولیه افزایش قیمت پیدا کرده و متناسب با این 
افزایش قیمت مواد اولیه مانند ورق، پتروشیمی، فوالدهای 
آلیاژی و موارد دیگر باید خودرو هم افزایش قیمت پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: هر خودرویی که قیمت آن براساس 

تصمیم شورای رقابتی باشد حتما تامین منابع مالی برای 
زنجیره تامین این بخش از خودروها دچار اشکال خواهد 
شــد چراکه به هر ترتیب خودرو زیان ده است. به تبع این 
موضوع تامین کنندگان قطعات خودروها نمی توانند پول 
قطعات خود را به موقع دریافت کنند. این موضوع بر کیفیت 
قطعات تاثیر خواهد گذاشــت و تیراژ تولید کاهش یافت. 
بنابراین فضای کسب وکار اجازه تولید خودروی با کیفیت و 
در تیراژ متناسب و مورد نیاز بازار را به خودروساز نخواهند 
داد. خودروســازها به میزانی که پول دریافت می کنند به 
کیفیت خواهند پرداخت؛ اینها واقعیت های فضای کسب 
و کار است.مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت بیان 
کرد: لذا پیشنهاد ما این است که شرکت های خودروساز، با 
توجه به افزایش قیمت مواد اولیه بتوانند محصوالت خود 
را افزایش بدهند و خودرو را دست کم با قیمت تمام شده 
به بازار عرضه کنند.وی در پاسخ به سوالی در مورد امکان 
عملی شدن این طرح گفت: اینکه چقدر این پیشنهاد امکان 
عملی شدن دارد به این بستگی دارد که تصمیم گیرندگان 
چقدر در این مورد جدی باشــند. برعکس اتفاقی که در 
دنیا می افتد و خودروسازان دنیا خود را تجهیز می کنند، 
صنعت خودرو در کشور در حال آب شدن است و فعالیت ها 
توسعه ای خودروسازی خود را فدا می کنیم. فروش کاال به 
حداقل قیمت تمام شده حق هر بنگاه اقتصادی است که 
متاسفانه نادیده گرفته شد.وی تصریح کرد:  اگر در این مورد 
فکر جدی نشود، هیچ گریزی از اینکه صنعت خودرو آسیب 
جدی ببیند نیست. احتمال تعطیلی گسترده خودروسازان 
به هیچ وجه بعید نیست. ما در جلسات مختلف این نکات را 
یادآور شدیم اما بحث های دیگری مطرح است که با وجود 
آنکه درست است اما به نظر می رسد االن زمان آن نیست. 
برای مثال اینکه خودرو بنزین کمی مصرف کند؛ موضوعاتی 
هستند که در طی زمان باید برنامه ریزی کرد اما آنچه االن 
برای خودروسازان واجب اســت تکلیف قیمت خودروها 
مشخص شود. اگر این مشخص نشود عقبگرد بسیار زیادی 
در صنعت خودرو خواهیم داشت، همین اتفاق به صورت 
تدریجی در حال رخ دادن است. امیدوار هستیم که برای 

تعیین درست قیمت فروش خودرو گرفته شود.

بازار خودرو همچنان در  رکود به سر می برد 

بازار خودرو  در  بالتکلیفی

بورس دوباره قرمزپوش شد
معــاون وزیــر امــور خارجــه با بیــان این 
کــه پیشــرفت هــای خوبــی تــا االن 
در مذاکــرات ویــن داشــتیم، گفــت: 
 بــه موضوعــات اصلــی مــورد اختــالف

 رسیدیم.
به گزارش فارس، سید عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه در اظهاراتی درباره 
روند مذاکرات جاری در وین گفت: مذاکرات 
پیچیدگی های زیــادی دارد و به موضوعات 
اصلی مورد اختالف رسیدیم. پیشرفت های 
خوبی تا االن داشــتیم. مســیر خوبی را طی 

کردیم.
وی افــزود: چند مــورد اختالفــی کماکان 
در دست بررســی اســت. در حال حاضر به 
اختالفات بــارزی که وجــود دارد، پرداخته 
می شود. متن ها تهیه شــده و مقدار زیادی 
متن های ما آماده اســت، جلســات فشرده 
ای را داشــتیم. مســیر خوبی تــا االن طی 
شــده اســت. این که در این دور مذاکرات به 
جمع بندی برســیم، خیلی مطمئن نیستم. 
ممکــن اســت الزم باشــد هیأت هــا برای 
مشورت های بیشــتر به پایتخت ها مراجعه 
 کننــد. هنــوز در ایــن خصــوص تصمیم 

جدی نگرفتیم.
رئیــس هیــأت ایرانــی در مذاکــرات وین 
خاطرنشان کرد: بحث های اصلی در جلسات 

کارشناسی صورت می گیرد.

عراقچی:
 در مذاکرات وین به موضوعات 

اصلی مورد اختالف رسیده ایم
معاون وزیــر امور خارجــه با بیــان این که 
پیشــرفت های خوبی تــا االن در مذاکرات 
وین داشتیم، گفت: به موضوعات اصلی مورد 

اختالف رسیدیم.
به گزارش فارس، سید عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه در اظهاراتی درباره 
روند مذاکرات جاری در وین گفت: مذاکرات 
پیچیدگی های زیــادی دارد و به موضوعات 
اصلی مورد اختالف رسیدیم. پیشرفت های 
خوبی تا االن داشــتیم. مســیر خوبی را طی 

کردیم.
وی افــزود: چند مــورد اختالفــی کماکان 
در دست بررســی اســت. در حال حاضر به 
اختالفات بــارزی که وجــود دارد، پرداخته 
می شود. متن ها تهیه شــده و مقدار زیادی 
متن های ما آماده اســت، جلســات فشرده 
ای را داشــتیم. مســیر خوبی تــا االن طی 
شــده اســت. این که در ایــن دور مذاکرات 
 به جمع بنــدی برســیم، خیلــی مطمئن 

نیستم. 
ممکــن اســت الزم باشــد هیأت هــا برای 
مشورت های بیشــتر به پایتخت ها مراجعه 
 کنند. هنوز در این خصــوص تصمیم جدی

 نگرفتیم.
رئیــس هیــأت ایرانــی در مذاکــرات 
ویــن خاطرنشــان کــرد: بحــث هــای 
 اصلــی در جلســات کارشناســی صــورت 

می گیرد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
ضرورت اجرای هرچه سریع تر 
طرح تحول دیجیتال در فوالد 
مبارکه/ تفاهم نامه فوالد مبارکه 
با ایرانســل پیــام مهمی برای 

شرکت های دانش بنیان دارد
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه ضمن ابراز 
خرســندی از امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه 
با ایرانســل گفت: آرزو دارم کــه طرح تحول 
دیجیتــال با ســرعت انجام شــود و تغییرات 
 مدیریتی کشــور باعث تغییر در ســرعت این 

طرح نشود.
به گزارش خبرنگار فــوالد، حمیدرضاعظیمیان 
در آییــن امضــای تفاهم نامه فــوالد مبارکه با 
ایرانسل خاطرنشــان کرد: این تفاهم نامه شروع 
بســیار خوبی است تا با کمک شــرکت ایرانسل 
 پروژه های طــرح تحــول دیجیتــال در فوالد

 مبارکه اجرا شوند.
وی افزود: قطعــاً اراده و عزم قطعی فوالد مبارکه 
نه به عنوان یک اقــدام ظاهری بلکــه به عنوان 
یک ضرورت در جهت اســتفاده از نســل پنجم 
 تلفن همراه برای اجرای طــرح تحول دیجیتال

 بسیار جدی است.

اخبار

استان ها
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رییس اتحادیه واردکنندگان دارو از نهایی شدن خرید و 
واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی خبر داد.

ناصــر ریاحــی در گفــت و گــو بــا ایســنا، اظهار 
کــرد: خوشــبختانه بــا پیگیری های انجام شــده، 
ســرانجام ســازمان غذا و دارو، نامه مجوز الزم برای 
 واردات واکســن کرونا از ســوی بخــش خصوصی 
را صادر کرد و به این ترتیب شــرکت دریافت کننده 
مجوز از روز دوشنبه نسبت به گشایش ال سی و انتقال 
منابع مالی بــرای واردات این واکســن اقدام خواهد 
کرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن به کشــور برســد.
وی درباره نوع واکسن خریداری شده از سوی بخش 

خصوصی نیز گفت: در گام نخســت یــک میلیون 
دوز واکسن آسترانزکا خریداری شــده که به کشور 
وارد خواهــد شــد. در گام بعدی کــه بالفاصله پس 
 از این قرارداد پیگیری می شــود، ســه میلیون دوز 
واکســن ســینوفارم چین خریداری می شــود که 
البته به شــرط حمل مقطعی، مذاکرات بر ســر آن 
ادامه دارد.عضو هیئت رییســه اتاق بازرگانی تهران 
ادامه داد: با توجه به اینکه احتمــاال در آینده نزدیک 
واکســن ایرانی کرونا نیز عرضه خواهد شــد، ما این 

شرط را برای واکســن چینی گذاشتیم تا در صورتی 
که دولت تغییر نظر داد یا سیاســت دیگری اجرایی 
 شــد، تمام این واکســن باالجبــار به کشــور وارد
 نشود و فقط بخشی از آن را وارد کنیم.ریاحی درباره 
زمان بندی واردات این واکســن به کشــور نیز بیان 
کرد: آمادگی داریم که تمام یک میلیون دوز واکسن 
آسترازنکا را به شــکل یک جا به کشــور وارد کنیم، 
اما این بســته به ظرفیت و شــرایط وزارت بهداشت 
خواهد بود. در صورتی که شــرایط برای دریافت چند 

مرحله ای فراهم باشــد نیز ما در ابتدا ۱۰۰ هزار دوز و 
سپس در قالب محموله های ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دوزی 
این واکســن ها را وارد خواهیم کرد.به گزارش ایسنا، 
بخش خصوصی چند هفته قبل خبر از نهایی شــدن 
 خرید شش میلیون دوز واکســن کرونا و واردات آن
 به کشــور داده بود که پس از گمانه زنی های فراوان 
به دلیــل صادر نشــدن مجوزها و عملیاتی نشــدن 
فرایند، واردات آن رســما متوقف شــد.پیش از این 
مسئوالن اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده بودند که این 
 واکســن ها در اختیار کارگران و فعــاالن خط تولید 

کشور قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( با اشاره به نیاز کشور به یک فضای امن 
اقتصادی با ثبات و برنامه بلنــد مدت، گفت که 
حل مشــکل نقدینگی، مشــکالت حوزه کسب 
و کار و بهبود روابــط بین الملل برای تســهیل 
تجارت از جمله انتظارات بخــش تولید از دولت 
آینده اســت.آرمان خالقی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکــه موانع و محدودیت هــا در بخش 
تولید شناسایی شــده و صورت مسئله مشخص 
اســت، اظهار کرد: حاال باید دید با توجه به این 
اولویت ها، دولــت چطور با مشــکالت برخورد 
می کند. یکــی از موضوعات مهم که ســرفصل 
مشکالت تولید شناسایی شــده نقدینگی است. 
بنابر نظرسنجی ها تامین نقدینگی اهمیت باالیی 
برای واحدهای تولیدی دارد.  وی موضوع دوم را 
مشکالت محیط کسب و کار عنوان کرد و گفت: 
در بهبود فضای کسب و کار که خود یک سرفصل 
اســت، موضوعات زیادی از جمله بروکراســی 

اداری، مالیات، صدور مجوزها و تامین اجتماعی، 
قراردادهــا، قوانین و مقررات حاکم بر کســب و 
کارها مانند قانون تجــارت، قوانین بانکی، نحوه 
دریافت تسهیالت و سایر موضوعات برون بنگاهی 
وجــود دارد.  عضو هیئت مدیــره خانه صنعت، 
معدن و تجــارت همچنین به اهمیــت ارتباط 
بین المللی اشــاره و تصریح کــرد: بهبود روابط 
بین المللی باعث می شــود مواد اولیه با کمترین 
مشکل تامین صادرات و واردات و مبادالت پولی با 
سهولت انجام شود.  خالقی با اشاره به نیاز کشور 
به یک فضای امن اقتصادی با ثبات و برنامه بلند 
مدت، گفت: دولت آینده باید سهم و نقش بخش 
خصوصی در اقتصاد را به رســمیت بشناسد. بر 
اساس قانون اساســی اقتصاد ایران به سه بخش 
دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده اگر بخش 
خصوصی و تعاونی را غیــر دولتی در نظر بگیریم 

این دو بخش باید در تصمیــم گیری های دولت 
مشارکت فعال داشته باشد نه اینکه دولت برای 
آن ها تصمیم بگیرد. اگر دولت آینده بدنه خود را 
کوچک کند موفق خواهد بــود، اما با این خدم و 
حشم و تشــکیالت عریض و طویل، هزینه های 
مدیریتی دولت و هزینه های مربوط به کشورداری 

و حکمرانی در کشور باال است.  

راهکارهایی برای حل مشکل نقدینگی
وی همچنین با تاکیــد بر اینکه دولــت باید از 
تصدیگری دست بردارد، در رابطه با راهکارهای 
حل مشــکل نقدینگی در واحدهــای تولیدی 
اظهار کرد: با فــرض اینکه منابع مالی کشــور 
همین اســت و نمی خواهیم دولــت با خلق پول 
موجب تورم شــود، نیاز به نقدینگی باید کاهش 
پیدا کنــد. بنابراین باید هزینه هــا کاهش پیدا 

کند، گردش پول تنظیم شــود، ریسک سرمایه 
گذاری کاهش یابــد و به فکر منابــع مالی غیر 
بانکی باشــیم. برای مثال شــرکت های سرمایه 
گذاری و تهاتر مالی فی مابیــن بنگاه ها تقویت 
 شــود.  همچنین بــه گفته عضو هیئــت مدیره

 خانه صنعت معــدن و تجــارت راه دیگر برای 
استفاده از روش های تامین نقدینگی غیر بانکی، 
تقویت و ثبات بورس اســت. در چنین شرایطی 
مقدار نقدینگــی تغییر نمی کنــد، اما هدفمند 
می شــود. برای مثال اگر گردش مالی شــرکت 
سه ماه طول می کشــد، در صورت تنظیم شدن 
مناسبات و بروکراســی اداری و پرداخت به موقع 
بدهی های دولت، زمان این گردش مالی ممکن 
اســت به یک ماه برســد و قدرت مالی بنگاهها 
افزایش پیدا می کند.  وی افزود: بنابراین راهکار 
خلق نقدینگی نیست، بلکه با مدیریت منابع مالی 
کشور و تغییر روابط اقتصادی، می توان نقدینگی 

مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کرد.

اصالحیه »دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت 
و نظارت بــر صرافی ها« که چنــد روز پیش در 
شورای پول و اعتبار مطرح شد و به تصویب رسید، 

ابالغ شد.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم کرد که بر 
اساس این دســتورالعمل، حداقل مبلغ سرمایه 
به منظور تأســیس و فعالیت شرکت های صرافی 
وابسته به مؤسســات اعتباری و نیز شرکت های 
صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ 
شامل اصفهان،  اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد،  
قم و ارومیه، ۲۵۰ میلیارد ریال تعیین شده است. 
همچنیــن در شــرکت های صرافی  وابســته به 
مؤسسات اعتباری، مجموع تعهدات مالی ناشی 

از حواله های صــادره به مشــتریان در هر زمان، 
حداکثر به میــزان مبلغ مورد تعهــد مندرج در 
تأییدیه هیأت مدیره مؤسســه اعتباری مبنی بر 
ایفای کامل تعهدات مورد اشــاره توسط صرافی  

وابسته خواهد بود. 
عالوه بر این، تأسیس شــعبه توسط شرکت های 
صرافی وابسته به مؤسســات اعتباری در صورت 
تأمین سرمایه برای تأســیس هر شعبه به میزان 
۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس 
صرافی بر اساس محل اســتقرار شعبه، دارا بودن 

حداقل پنج ســال ســابقه فعالیت مجاز، تأیید 
عملکرد صرافی توســط بانک مرکزی و با کسب 

مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود. 
مضافاً اینکه، ایجاد باجه توسط شرکت های صرافی 
وابسته به مؤسســات اعتباری صرفاً برای انجام 
عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت 
منوط به کسب موافقت بانک مرکزی، پیش بینی 

شده است.
از دیگر اهم احکام مقرر در دســتورالعمل مذکور 
آن که؛ از  این  پس تصدی ســمت مدیرعامل در 

شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی منوط 
به أخذ تأییدیه صالحیت از بانک مرکزی است. 

ضمن آن که انجام هرگونه عملیــات صرافی در 
بســترهای معامالتی برخط داخلی و استفاده از 
رمزارزهای استخراج شــده داخلی برای واردات، 
صرفاً بر اســاس ضوابط ابالغی بانــک مرکزی، 
امکان پذیر است و اعطای هرگونه تسهیالت توسط 
مؤسسات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است. 
همچنین آن دسته از صرافی های موجود که مدت 
اعتبار اجازه نامه فعالیت آن ها بعد از تاریخ ابالغ این 
بخشنامه منقضی می شود، حداکثر ظرف دو سال 
مهلت دارند، شرایط خود را با مفاد دستورالعمل 

جدید تطبیق دهند.

تعدیل انتظارات تورمی در بازار مسکن ناشی از ثبات 
بازارهای رقیــب و در پیش بودن انتخابات ریاســت 
جمهوری، منجر به عقب نشینی خریداران مسکن شده 
و معامالت به یک ســوم وضعیت نرمال رسیده است؛ 
قیمتها نیز طی یک ماه اخیر کاهش تا ۱۰ درصدی را 
نشان می دهد. با این حال یک کارشناس می گوید که 
کاهش قیمت خانه در شرایطی ادامه می یابد که نرخ 

تورم کنترل شود.
به گزارش ایسنا، پس از افت حدود ۵ درصدی قیمت 

مسکن شــهر تهران در دو ماه ابتدایی سال و کاهش 
۵۰ درصدی معامالت، گزارشــهای میدانی از دفاتر 
امالک نیز نشــان می دهد که در خرداد ماه نیز حجم 
خرید و فروشها در مقایســه خرداد پارسال به شدت 
کاهش یافته است. عمده کنشــگران بازار مسکن در 
انتظار شرایط انتخابات ۱۴۰۰ و دولت آینده هستند 

تا بر اساس تصمیمات و سیاست گذاریهای جدید عمل 
کنند. این وضعیت در ســایر بازارها از جمله ارز و طال 
نیز دیده می شود و در واقع ریسکهای سرمایه گذاری 
کاهش یافته اســت. با این حال از ابتدای خردادماه، 
 رصد بازار مسکن از ســوی متقاضیان بالقوه افزایش

 یافته است.

واسطه های ملکی درخصوص وضعیت این روزهای بازار 
مسکن می گویند که از ابتدای خردادماه تحرکهایی به 
منظور آگاهی یافتن از وضعیت کنونی و آینده بازار دیده 
می شود. البته معامالت افزایش نیافته و به نظر می رسد 
متقاضیان، بیشتر برای دستیابی به تحلیلی از چشم انداز 
بازار قصد دارند تا اطالعات خود را افزایش دهند. از سوی 
دیگر برخی مالکان به دلیل ابهامات ایجاد شده در فضای 
اقتصاد، فروش خانه خود را به آینده موکول کرده و فعال 

دست نگه داشته اند.

واردات واکسن توسط بخش خصوصی نهایی شد

انتظار بخش تولید از دولت بعدی

شرایط جدید برای تأسیس صرافی ها

بازار مسکن آرام است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۳۰ هزار تومان ارزان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )دوشنبه، دهم خردادماه( در بازار تهران با کاهش ۱۳۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان 

رسید.روز دوشنبه ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱۳۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین امروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون 

و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۸۵ هزار تومان رسید.قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۷۰۳ هزار تومان شد.

بانک ها
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نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مجبور هســتیم ۵ تا ۷ میلیون تن 
گندم وارد کنیم.محمدجواد عســکری، نماینده 
داراب و زرین دشــت و نایب رئیس کمیســیون 
کشــاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به وجود 
نگاه واردات محور در کشــور بیان کرد: نگاه ما در 
کمیسیون کشــاورزی این بود که قوانین کهنه و 
قدیمی را اصالح کنیم و بــه جهت امنیت غذایی 
قوانین را به ســمتی ببریم که تقریباً مسیر برای 

تأمین امنیت غذایی کشور هموار شود.
وی گفت: یکی از مشــکالت عمده این است که 
عده ای در کشور نگاهشــان در سود واردات است، 
الزم به ذکر است ما کشوری هستیم که به جهت 
منابع غنی می توانیم بســیاری از نیازهای خود را 
تأمین کنیم.عســکری در رابطه با میزان واردات 
نیازهای اساسی کشور گفت: ما تقریباً ۹.۲ میلیون 

تن ذرت نیاز داریم که تقریباً ۳ میلیون تن را تولید 
می کنیم و مابقی را وارد می کنیم، ۴.۳ میلیون تن 
سویا نیاز داریم و چیزی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار 
تن تولید می کنیم و ۶.۶ میلیون تن جو نیاز داریم 

که تقریباً ۵۰ درصد آن را تولید می کنیم.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: در استان 
سیســتان و بلوچســتان یک مجموعه ۴۶ هزار 
هکتاری وجــود دارد که به دســتور مقام معظم 
رهبری ۸۵۰ میلیون دالر اعتبار اختصاص داده شد 
که ۴۶ هزار اراضی حاصلخیز آنجا را احیا، اصالح و 
بازسازی کنند که از منطقه هیرمند نیز تأمین آب 
می شد و تقریباً حدود ۵۵۰ هزار هکتار هم وجود 
دارد که از سال ۸۸ به دستور مقام معظم رهبری 
از اعتبارات ملی مبلغ خوبی گذاشتند که این ۵۵۰ 
هزار هکتار هم مربوط به استان خوزستان و ایالم 

بود آماده کشت شود.

چند ایراد طرح مالیات بر عایدی سرمایه
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ذهن افرادی که این طرح را نوشته و تصویب کرده اند به اشتباه جا افتاده است. به عبارت دیگر این طرح از ریشه و مفهوم معنای معکوسی را در ذهن افرادی که آن را تصویب کرده اند ایجاد کرده است. اصال قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه این چیزی که تصور و تصویب شده است نیست. در این طرح برای محاسبه مالیات عایدی سرمایه، کسر میزان تورم لحاظ نشده و ایراداتی به آن وارد می شود که نه تنها آن را از عدالت محوری دور می کند، بلکه مردم را نیز تحت فشار 
قرار می دهد. در قانون فعلی یعنی هر کسی که خانه ای را به عنوان مثال به قیمت 1۰۰ میلیون تومان می خرد و ۲۰۰ میلیون تومان می فروشد یعنی سود کرده و باید مالیات بپردازد. در حالیکه عایدی سرمایه به معنای این نیست که قیمت کاالیی 
افزایش پیدا کند. عایدی سرمایه یعنی مقدار آن کاال افزایش پیدا کند. هنگامی که ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم نقدینگی رشد می کند قیمت ها هم افزایش پیدا می کند و این قمیت ها به صورت مالیات پنهان از جیب مردم برداشت شود.  حال همین تورم 
به افزایش قیمت کاالها و دارایی ها تبدیل می شود و در همین قانون جدید افزایش قیمت ها را افزایش سرمایه عنوان می کنند تا دولت مالیات روی مالیات بگیرد. این بدان معناست که دولت در آینده ای نزدیک صاحب تمام اموال مردم خواهد شد. 
درحالیکه به دلیل شیوه نادرست تامین مالی دولت این اتفاقات در قیمت ها افتاده است. در صورت اجرای قانون فعلی تصویب شده یعنی قرار است دیگر هیچ معامله ای در این اقتصاد انجام نشود و هر کسی که کاالیی را بخرد دیگر نخواهد توانست آن 
را بفروشد. چراکه به عنوان مثال در خرید و فروش یک خانه باید یک چهارم مبلغ کل را به عنوان مالیات پرداخت کرد که دیگر برای مصرف کننده عادی صرفه ای نخواهد داشت.  چند نکته را در اخذ مالیات نباید فراموش کرد. نکته نخست آنکه یک 
خودرو خوب یا یک ساختمان گران قیمت نمی تواند منبعی برای اخذ مالیات باشد زیرا فردی ممکن است خودرویی را با 1۰۰ میلیون تومان سالها قبل خریده باشد و در حال حاضر به دلیل تورم، قیمت آن خودرو خارجی چند برابر شده باشد. آن 
فرد در حال حاضر حتی از پس هزینه های آن خودرو برنمی آید. بنابراین باید در مقوله اخذ مالیات منابع دیگری را جستجو کنیم. منابع بسیار زیاد درآمدی مربوط به شرکت های دولتی داریم که به دالیل بسیار متعدد مالیاتی نمی پردازند. شرکت 
های بسیار زیادی وابسته به دولت داریم که باید منبع اصلی درآمد مالیاتی باشند. دولت باید بتواند از این منابع که دائمی هستند و همواره هم درآمد دارند، درآمد ایجاد کند نه اینکه از فردی مالیات بگیریم که تنها یک خانه دارد و آن را می فروشد 

و به احتمال زیاد قصد دارد خانه دیگری بخرد. باید محاسبه کرد که آیا اجرای این قانون قابل تحقق است. افراد عادی در خرید و فروش های خود که شاید برای خرید خانه سالها به طول بیانجامد از کجا بیاورند و مالیات آن خانه را پرداخت کنند. 

کلیات طرح »مالیات برعایدی 
ســرمایه« کــه در صورت 
تصویب نهایی باعث می شود 
اگر فردی ارز، طال، مســکن 
و یا ماشــین بخرد و سپس 
بفروشد، بخش قابل توجهی از سود حاصله را به عنوان 
مالیات بپردازد با واکنش های عمدتا منفی و اعتراض 
مردم مواجه شده است. سهراب دل انگیزان، اقتصاددان 
می گوید: عایدی سرمایه به معنای این نیست که قیمت 
کاالیی افزایش پیدا کند. عایدی سرمایه یعنی مقدار 
آن کاال افزایش پیدا کند. هنگامی که ۲۰ تا ۳۰ درصد 
حجم نقدینگی رشد می کند قیمت ها هم افزایش پیدا 
می کند و این قمیت ها به صورت مالیات پنهان از جیب 
مردم برداشت شود. به گفته وی، حال دولت قصد دارد 

مالیات روی مالیات از مردم اخذ کند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز گفت: طرح مالیات 
بر عایدی ســرمایه دارای حداقل پنج ایراد است که از 
مهمترین آنها تفکیک نشدن خریداران واقعی از دالالن، 
احتمال ایجاد فضای پنهانکاری و همچنین عدم لحاظ 
تورم معمول اقتصاد ایران است. به نظرم باید این برنامه در 
قالب الیحه از طرف دولت ارایه و در مجلس چکش کاری 
شود. مهدی روانشادنیا اظهار کرد: تردیدی نیست که 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب 
مجلس رسیده برای کنترل سوداگری و جلوگیری از 
التهاب بازار هایی همچون مســکن، خودرو، طال و ارز 
الزم است. کشور های توســعه یافته نیز از سال ها قبل 
مالیات های مشابه را وضع کرده اند. ولی ما باید متناسب 

با شرایط کشور نسخه ای بپیچیم که قابلیت اجرا داشته 
باشد. برخی دیگر از فعاالن اقتصادی نیز بر این باورند که 
با وجود تورم ساختاری و ناشی از کسری بودجه، اجرای 
مالیات بر عایدی ســرمایه منصفانه نیست. به عقیده 
فعاالن اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه مالیات خوبی 
است و باید انجام شود. اما در حال حاضر شرایط اقتصادی 
کشور اجازه این کار را نمی دهد زیرا باعث رکود بیشتر در 
جامعه شده و التهاب اقتصادی را باال می برد. نمایندگان 
مجلس پنجم خرداد ماه، کلیات طرح »مالیات برعایدی 
سرمایه« را تصویب کردند و مطابق این طرح، مازاد ارزش 
دارایی در زمان انتقال نسبت به ارزش تملکش، عایدی 
سرمایه به حساب می آید و فروش آن مشمول مالیات 
می شود. بر این اساس، امالک در صورت نگهداری کمتر 
از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه 
می شوند و بعد از آن ساالنه سه واحد درصد از نرخ مالیات 

بر عایدی ســرمایه کم می شود و از ســال دوازدهم به 
بعد، با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می شوند. 
همچنین دارندگان اراضی بایر نیــز معادل ۴۰ درصد 
مالیات بر عایدی ســرمایه بپردازند. مطابق این طرح، 
نگهداری انواع اتومبیل در کمتر از یک سال معادل ۳۰ 
درصد مشمول مالیات می شود و در صورت نگهداری بیش 
از یک سال، ســاالنه 1۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات 
مربوطه از ســال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد 
محاسبه می شود. همچنین دارندگان طال و جواهرات و ارز 
با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، تا دو سال 
۲۰ درصد و بیش از دو سال 1۰ درصد مالیات بپردازند. 
امالک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل 
نقلیه موتوری زمینی، جواهرآالت شامل طال، شمش طال، 
طالی آب شده، زیورآالت از جنس طال و پالتین، و انواع ارز 

خارجی، دارایی های مد نظر این طرح است.

توضیحات مجلس و دولت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این 
که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در پی درآمدزایی 
برای دولت نیســت، گفت: ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی به منفی شش درصد کاهش یافته است. 
مهدی طغیانی تاکید کرد: با این قانون، قرار اســت 
ســرمایه ها به جای خروج از مسیر تولید وارد عرصه 
تولید و اشتغال شــود. معاون حقوقی سازمان امور 
مالیاتی نیز این طرح را بخشــی از الیحه ای دانست 
که دو سال پیش به مجلس ارائه شد. به گفته محمود 
علیزاده، مالیات به عنوان ابزار جلوگیری از سوداگری 
و رســیدن به عرضه و تقاضای واقعی اســت و اگر 
کسی مصرف کننده واقعی نیســت، باید بیشترین 
 مالیات را برای ورود به بازار مسکن، طال، ارز و ماشین

 بپردازد.

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تورم و نوسانات بازارها در نظر گرفته نشده است

نقره داغ مالیاتی مردم یا سوداگران؟
اما و اگرهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
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غیرقانونــی  اســتخراج 
رمزارزها به دلیل سیاست 
های اشــتباه وزارت نیرو 
و ســومدیریت مسووالن 
همچنان ادامه دارد. سپهر 
محمدی، رئیس انجمن بالک چین ایران می گوید: 
چرا باید برای استخراج رمز ارز تعرفه برق را ده برابر 
بیشتر از حد طبیعی آن تعیین کنند. به گفته وی، 
این سیاســت ها موجب شــده ۲۵۰ هزار دستگاه 
ماینینگ به صورت غیرقانونی و غیرشفاف در کشور 
به استخراج رمزارز مشغول باشند. به گفته محمدی 
استخراج کنندگان غیرقانونی بیت کوین با استفاده 
از تعرفه های ارزان قیمت برق در کشــور، سودهای 
کالنی به جیب می زنند که نبود تعرفه منطقی برق 
برای اســتخراج ارز دیجیتال به بالتکلیفی در این 

حوزه کمک کرده است.
در همین رابطــه رییس پلیس امنیــت اقتصادی 
ناجا نیز گفت: از ابتدای گســترش رمــز ارزها در 
جهان و بــه تبع آن در کشــورمان تاکنون  نزدیک 
به ۷۲ هزار دســتگاه ماینر در کشور کشف و ضبط 
شده است. همچنین از ابتدای امسال حدود ۳۰۰۰ 
دستگاه ماینر کشف و ضبط شده که ما این موارد را 
به حوزه های مربوطه تحویل داده و با متخلفان نیز 

برخورد شده است.
با گســترش ارزهای دیجیتال در دنیا، مدتی است 
ایرانیان هم به این حوزه وارد شــده اند. با این حال 
عالوه بر ریسک های موجود در انواع سرمایه گذاری، 
چالش کمبود اطالعات مردم و مسئوالن، خالهای 
قانونی و ابهامات خــاص در ورود به موضوع رمزارز 
وجود دارد و یک میدان دوســویه تهدید و فرصت 
ایجاد کرده که هم می تواند آســیب های جدی به 
هموطنان بزند و هم زمینه ســاز کسب وکاری تازه 

شــود؛ موضوعی که توفیق در آن، نیازمند شناخت 
بیشتر و شتاب در ریل گذاری و ایجاد مقررات است.

رئیس انجمن بــالک چین ایران در گفــت و گو با 
"کسب و کار" گفت: سیاســت های اشتباه وزارت 
نیرو و ســومدیریت در این رابطه موحب شــده تا 
فعالیت های غیرقانونــی در این بخش افزایش پیدا 
کند. ما با موانع تعرفه ای روبرو هستیم. چرا وقتی که 
فردی می تواند با تعرفه برق معمولی که حداقل یک 
دهم تعرفه ماینرها است به استخراج رمزارز نپردازد. 
سپهر محمدی افزود: چرا وقتی می شود به صورت 
غیرقانونی سودهای کالن از استخراج رمزارزها به 
دست آورد از راه قانونی که تعرفه استخراج ده برابر 
افزایش پیدا می کند دست به این کار زد. استخراج 
کنندگان رمزارز در صــورت فعالیت قانونی باید ده 
برابر پول بپردازند تا با مجــوز ماین کنند. بنابراین 
ترجیح بر این اســت که یک برابر پول بدهند و به 
فعالیت غیرشــفاف ادامه دهند. بارها برای منطقی 
شــدن تعرفه برق ماینرها مذاکره کرده ایم و نامه 
نوشته ایم اما تا به امروز ترتیب اثری داده نشده است. 

محمدی ادامه داد: بر اســاس برآورد انجمن بالک 
چین در حال حاضر ۲۵۰ هزار دستگاه ماینر در حال 
استخراج با روش های غیرقانونی و غیرشفاف هستند 
که این اتفاق نتیجه بی تدبیری در تعیین تعرفه برق 
است. سو تدبیر و سو مدیریت وزارت نیرو دلیل اصلی 

این اتفاق است.
رئیس انجمن بالک چیــن ایران گفــت: ده برابر 
تعرفه بیشــتر برای اســتخراج رمزارز تعیین کرده 
انــد در صورتیکه اگر همان تعرفه بــرق صنعتی را 
برای ماینینگ اختصاص مــی دادند تمام این افراد 
خودشان را معرفی می کردند و به صورت قانونی به 

استخراج رمزارز می پرداختند. 
محمدی در رابطه بــا ظرفیت ارزهای دیجیتال نیز 
گفت: ما تحت تحریم های بانکی و محدودیت هایی 
در نقل و انتقال پول هســتیم اما رمزارزها بر بستر 
بالکچین فعالیت می کنند که این فناوری موازی با 
فناوری سنتی بانکی است و قابل تحریم نیست. البته 
نمی توان تمام تراکنش ها را به این بســتر فناورانه 
وارد کرد اما درصــدی از تراکنش های بین المللی 

را می توان مبتنی بر آن انجام داد تا بدین وســیله 
فضای تحریم را تلطیف کرد. همچنین می توان به 
صورت بومی شــده، بیمه، قراردادهای هوشــمند، 
گواهینامه های رانندگی و... را به بستر بالک چین 

منتقل کرد.
به گفته رئیــس انجمن بالک چین ایران، بیشــتر 
کشورهای جهان در قبال این رمزدارایی ها به نوعی 
سردرگم هستند چرا که ماهیت آن پیچیده است. به 
تعبیری معلوم نیست این فناوری، پول است، دارایی 
است یا خدمات. در واقع حالتی ترکیبی و هیبریدی 
دارد، اما نمونه هایی هم وجود دارد که تکلیف شان 
را روشن کرده اند. مثال ســنگاپور، سوییس و چین 
برخوردی ســریع، متمدنانه و متعهدانه ای نسبت 
به آن داشــتند و قواعدش را تدویــن کردند که ما 
می توانیم با توجه به ویژگی های ملی و بومی خودمان 
از آن ها سرمشــق بگیریم.  بانــک مرکزی چین به 
عنوان یکی از اقتصادهای برتر جهان، پول دیجیتال 
خود را سه چهار سال پیش تدوین کرده و از این  پول 

امروزه استفاده می شود.

مصائب تعرفه برق استخراج رمزارزها از زبان رئیس انجمن بالک چین ایران؛

فعالیت غیرقانونی 250 هزار دستگاه ماینر 
فرار ماینرها از استخراج قانونی در اعتراض به تعرفه برق صنعت ماینینگ
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رییس اتــاق اصناف ایران با بیــان اینکه دو ظرفیت 
قانونی در تعیین مالیات وجود دارد، گفت: باید شرایط 
تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال 1۳۹۹ 
نیز در تعیین مالیات لحاظ شود و به این نکته توجه 
شود که مالیات سال 1۳۹۸ بخشی از اصناف بر اساس 
تبصره ماده 1۰۰ قانون مالیات ها تعیین شد که رضایت 

مودیان را نیز به دنبال داشت.
ســعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران پیرامون 
موضوع )تنظیم بازار، نظارت و بازرســی و مالیات در 
اصناف( به صورت وبینار برگزار شد، اظهار کرد: با توجه 
به نزدیک بودن زمان تعییــن مالیاتی اصناف تالش 
کردیم در تعیین مالیات سال 1۳۹۹ صنوف، کمترین 
آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط 
رابرای پرداخت مالیات عادالنه اصناف لحاظ کنیم. در 
تالش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات 
برسیم و آسیب های ناشی از ویروس کرونا در توافق 
مالیاتی لحاظ شود و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی 
در تعیین مالیات موجود  است، یک راهکار ارائه اظهار 
نامه مالیاتی در اجراء مــاده ۹۷ و راهکار دیگر بحث 
استفاده از تبصره ماده 1۰۰. وی افزود: مالیات سال 
1۳۹۸ بخشــی از اصناف بر اساس تبصره ماده 1۰۰ 
قانون مالیات ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز 
به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیات 
رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف 
صورت گرفت. اصناف در سال 1۳۹۹ به دلیل شرایط 
کرونا آسیب های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف 
آسیب دیده ناشی از تعطیالت انتظار داشتند صورت 
نگرفت و باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب 
دیده در سال 1۳۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.

وی تصریح کــرد: در فرآیند توافق مالیاتی امســال 

مشــکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می توانند 
از تبصره ماده 1۰۰ اســتفاده کننــد که حداقل ۳۰ 
برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به 
افزایش تورم که طبیعتا باعث باال رفتن رقم درآمدی 
می شود با رایزنی های انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر 
افزایش دادیم. رییس اتاق اصناف ایران افزود: در حال 
حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این 
موضوع اســت و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در 
آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی 
رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و 
رقم ۵/۲ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی 
که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش 

نسبت به سال 1۳۹۸ اعمال شود.
ممبینی با اشــاره به موضــوع قانــون پایانه های 
فروشگاهی، اظهار کرد: قانون پایانه های فروشگاهی 
طبق مصوبه مجلس از ابتــدای خردادماه باید برای 
همه صنوف اجرایی می شد که به دلیل شرایط کرونا 
و دشــواری کار ســازمان امور مالیاتی تکالیفی را از 
جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساختها در 
اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن 
زیرساخت ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا 
اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال 1۴۰۰ به 

تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال تعدادی از 
حاضرین و در تکمیل توضیحات آقای معتمد وزیری در 
خصوص رأی دیوان اظهار کرد: این طرح در کمیسیون 
اقتصادی مجلس مطرح شده و امیدواریم تا شهریور ماه 
اجرایی شود و رویکرد اتاق اصناف ایران تقویت جایگاه 
اصناف در مراکز تصمیم گیری است تا شاهد موفقیت 

بیشتر برای اصناف باشیم .

مدیرکل امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی از 
اقدامات ویژه برای تسریع در روند خروج کاالی اساسی 
از بنادر کشــور خبر داد. روانبخش بهزادیان با اشاره 
به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در خصوص مجوز 
ترخیص ۹۰ درصدی کاالهای اساســی با دریافت 
تعهد ارزی و بدون نیاز به دریافت برگه تسویه ارزی در 
بنادر، اظهار کرد: با توجه به اینکه ترخیص کاالهایی 
مانند گندم، ذرت، جو، سویا و روغن به جز مشکالت 
ارزی، مشــکالتی در خصوص صدور مجوزها داشت 
که در مصوبه جدید حل شــد، لذا مجوزهای الزم از 
 دستگاه های مربوطه بدون طی مراحل اداری دریافت 
خواهد شــد. وی افزود: اعالم وضعیــت موجودی 
 کاالهای اساسی به صورت روزانه به مبادی ذی ربط و 
ســازمان های مرتبط نظیر گمرک، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بانک مرکــزی و...یکی از مهم ترین 

اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد:  مکاتبه و هماهنگی با صاحبان کاالهای 
اساسی در خصوص تســریع در خروج کاالها و نیز 
هماهنگی و برگزاری جلسات با سازمان های مرتبط در 
امر ترخیص کاالهای اساسی از جمله گمرک، سازمان 
دامپزشکی کشور، ســازمان حفظ نباتات و سازمان 

ملی استاندارد ایران به منظور تسریع در انجام رویه 
های کاری مرتبط با خروج این کاالها از بنادر از دیگر 

اقدامات مهمی است که می توان به آن اشاره کرد.
مدیرکل امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی با 
اشاره هماهنگی با ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص تامین به موقع کامیون و واگن مورد نیاز 
حمل کاالهای اساســی از بنادر، یادآور شد: افزایش 
ظرفیت نگهداری کاالهای اساسی در بنادر با استفاده 
از منابع داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی که 
در حال حاضر این ظرفیت بــه  ۶ میلیون تن ارتقاء 
یافته، از دیگر اقدامات صورت گرفته است. بهزادیان 
گفت: استفاده از ظرفیت حمل یکســره در بنادر به 
منظور حمل مستقیم کاال از کشتی به داخل کشور و 
بدون نیاز به انبارش کاال در بنادر و نیز افزایش تعداد 
باسکول های متصل به شــبکه رایانه ای گمرک در 
بنادر جهت تســریع در توزین کامیون های حامل 
کاالهای اساســی دیگر اقدامات مهمی است که در 
راســتای ترخیص به موقع کاالهای اساسی از بنادر 
 کشور در دســتور کار ســازمان بنادر و دریانوردی 

قرار گرفت.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان "مسئوالن هر وقت 
کم می آورند بحث معامالت صوری را مطرح می کنند"، 
گفت: در ۸ ســال اخیر اقدام قابل توجهی برای مسکن 
انجام نشد. مصطفی قلی خسروی با بیان " علیرغم هجمه 
هایی که در این سالها علیه مشاوران امالک بوجود آورده 
اند ، بررسی ها نشان از کاهش پرونده ها دارد" اظهار کرد: 
اتحادیه مشاوران امالک همیشه مقابل خالف می ایستد 
و با کسانی که از قانون تبعیت نکنند برخورد می کند. به 
همین دلیل است که اتحادیه امالک بیشترین تعطیلی 

را در بین تمامی اتحادیه ها دارد!
وی با بیان این که بارها اعــالم کرده ایم بنگاه هایی که 
معامالت صوری انجام دهند بــه کمک اماکن تعطیل 
می شوند،  افزود:  متاسفانه مســئوالن هر وقت کم می 
آورند بحث معامالت صوری را مطرح می کنند و این بی 
انصافی است. وی در ادامه با بیان این که در دولت یازدهم 
و دوازدهم، اقدام قابل توجهی برای بخش مسکن انجام 
نشد، یادآور شد: از ســال 1۳۹۲ تا 1۴۰۰ تورم بیش از 

۵۵۰ درصدی را در بازار مسکن شــهر تهران به وجود 
آوردند. دولتهــا موظفند به اصل ۳1 قانون اساســی و 

به خصوص تامین مسکن اقشار پایین توجه کنند.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه بخش 
مسکن با 1۸۴ شغل کلیدی در ارتباط است افزود: رونق 
بازار مسکن به معنای گردش اقتصادی و ایجاد اشتغال 
است. به همین دلیل مسکن به عنوان یکی از راههای 
اصلی تحقق شعار سال مبنی بر »تولید، پشتیبانی ها و 

مانع زدایی ها« مطرح می شود.
خســروی درباره الزام به اخذ کد رهگیری در معامالت 
مسکن تصریح کرد: با مصوبه اخیر مجلس درباره طرح 
جهش تولید مسکن، ثبت همه معامالت امالک از جمله 
خرید و فروش، پیش فروش، رهن و اجاره در سامانه ثبت 
امالک و مستغالت کشــور الزام قانونی یافته و اجباری 
است. ایجاد شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از کاله 
برداری و فساد در حوزه فروش مسکن  از اهداف مهم این 

مصوبه به شمار می رود.

رایزنی اتاق اصناف برای کاهش مالیات در شرایط کرونایی

در 8 سال اخیر اقدام قابل توجهی برای مسکن انجام نشد

اقدامات ویژه برای خروج 90 درصد کاالهای اساسی از بنادر

نایب رئیس كمیسیون كشاورزی:

مجبوریم ۵ تا ۷ میلیون تن گندم وارد کنیم
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صندوق پژوهش و فناوری صنايع خالق تاسيس شد
صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالق به منظور ارائه خدمات مالی به شرکت های صنایع 
خالق و فرهنگی تاسیس شد.در راستای ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری که به منظور 
ارائه انواع خدمات مالی به اکوسیستم فناوری و نوآوری ایجاد می شوند، تاسیس صندوق 
پژوهش و فناوری صنایع خالق نیز با هدف ارائه خدمات مالی به شرکت های صنایع خالق 

و فرهنگی صورت گرفته است.
شرکت های خالق و زیست بوم صنایع نرم و خالق به نهادهای مالی نیاز دارند که به صورت 
تخصصی به نیازهای مالی اینگونه از شرکت ها پاسخ دهند. بر این اساس، تاسیس صندوق 
پژوهش و فناوری صنایع خالق، گامی بلندی در این حوزه محسوب می شود.یکی از اهداف 
و ماموریت های صندوق، حمایت از توسعه ذینفعان اصلی و فعاالن زیست بوم صنایع 

خالق بر اساس اولویت های فرهنگی ایرانی و اسالمی است.
این صندوق همچنین از افزایش سهم تولیدات ملی، صادرات محصوالت و خدمات نسبت 
به سایر صنایع و محصوالت کشور، حمایت می کند.افزایش ضریب نفوذ نوآوری و فناوری 
در تولید محصوالت و خدمات در حوزه صنایع فرهنگی، ایجاد زیرساخت مناسب برای 
تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری، جذب و هدایت سرمایه و سرمایه گذاران، خدمات 
مالی در حوزه صنایع خالق و نوآورانه، نیز بخش دیگری از اهداف راهبردی این صندوق 

را تشکیل می دهد.
صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالق با سرمایه گذاری و کمک به توسعه زیرساخت، 
شبکه ها، فناوری ها، ناشران و توسعه دهندگان بازار و فعالیت های زیرساختی توسعه 
دهنده زیست بوم صنایع و محصوالت خالق و نوآورانه، تالش دارد تا زیست بوم صنایع 
نرم و خالق را هر چه بیشتر توسعه دهد.بر اساس گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، این صندق به شــرکت های خالق و نوآور خدمات اعتباری و مالی می دهد. 
همچنین برای آنها ضمانت نامه صادر می کند.تامین مالی، ارائه تســهیالت، لیزینگ، 
کارگزاری تسهیالت، جذب و معرفی ســرمایه گذار و سرمایه گذاری خطرپذیر، دیگر 

خدمات ارائه شده توسط این صندوق اعالم شده است.
مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خالق اوایل خردادماه ۱۳۹۹ 
در چهل و هفتمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری با حضور منصور غالمی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، علی وحدت دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری 

و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر اعضا برگزار و در این جلسه صادر شده بود.

بازیسازهاخودسانسوریراپیشگرفتهاند
اعتراض بازی سازان به روند مجوزدهی بنياد ملی 

بازی های رايانه ای
یک بازی ساز با انتقاد از فضای برخورد بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان نهاد حمایتی 
از بازی سازان، گفت: بنیاد فاصله ای با بازی سازها ایجاد کرده و تالشی برای تعامل با آنها 
ندارد و فاصله ای که بازی سازها با خود و نهاد حمایتی شان می بینند، خیلی عجیب است.

امین شهیدی با بیان اینکه پیش از این فضایی برای بازی سازها وجود داشته که بتوانند 
در داخل کشور تولید کنند، گفت: با اینکه شرایط سختی حاکم است و تحریم ها جلوی 
صادرات را گرفته، اما راه هایی هســت که بازی ساز خارج از کشــور کار کند و خیلی از 
بازی سازها این مسیر را پیش گرفتند. محصوالت زیادی داریم که هدف اصلی شان مارکت 
بین الملل بوده، اما هزینه زیادی کردند که حتما بازی شــان در ایران هم منتشر شود و 
مخاطب داخلی هم از این بازی استفاده کند و ما سعی داریم در کشور خودمان تولید کنیم.

وی با اشاره به اعتراض بازی سازان به روند مجوزدهی از سوی بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
بیان کرد: گاهی از سوی رسانه ها اینطور مطرح می شود که بازی سازها مخالف ممیزی و 
مجوز هستند. در حالی که اصال اینطور نیست. ما می دانیم در ایران و در چه چارچوبی کار 
می کنیم. اتفاقا فضای مجوز به تولید کمک می  کند، اما حرفمان این است که این شکل 
از ممیزی و برخورد با بازی ساز اصال درست نیست و برای بازی سازی مانع ایجاد می کند.

این بازی ساز با انتقاد از فضای برخورد بنیاد ملی بازی ها به عنوان اصلی ترین نهاد حمایتی 
از بازی سازان، اظهار کرد: بنیاد اصال تالش نمی کند با بازی ساز تعامل کند برخوردش 
با بازی سازها این مسائل را ایجاد کرده اســت. ما با رسانه ها و مسووالنی از زوایای دیگر 
حاکمیت صحبت کردیم، خواستیم که واسطه شوند و باب گفت وگوی بنیاد با بازی سازان 
را راه بیندازند. این فاصله ای که بازی سازها با خودشان و نهاد حمایتی شان می بینند خیلی 
عجیب است. اگر این فاصله وجود نداشت و ارتباط بنیاد با بازی سازان حفظ می شد، هیچ 
ایرادی وجود نداشت.شهیدی ادامه داد: هر مسوولی ممکن است از فضایی که مسوولیت 
آن را به عهده گرفته دور باشد، بنابراین سعی می کند با افرادی که واسط آنها با حاکمیت 
است،  ارتباط برقرار کند،  مشکالت صنعت را پیدا کند و برای رفع مشکالت تالش کند. 
اما در دو سال گذشته، چقدر تعامل با بازی سازان شکل گرفت؟ در چند جلسه دغدغه 
بازی سازها را شنیدند؟ چند رویداد برگزار کردند که ارتباط بین مسوول و تولیدکننده در 
صنعت زیاد شود؟ بنیاد فاصله ای با بازی سازها ایجاد کرده و تالشی برای تعامل با آنها ندارد 
برای اینکه بازی سازها بدانند بنیاد حامی آنهاست.وی با اشاره به مشکل مجوز پیش از نشر 
بازی ها بیان کرد: بسیاری از محتواهای اینترنتی، مانند کتاب های اینترنتی، سرویس های 
اشتراک ویدیو و پلتفرم های مختلف، مجوز پس از نشر دارند که این موضوع در سرعت 
انتشار محتوا هم تاثیر دارد و بسیاری از محتواهای نوین به دلیل چابک بودنشان به این 
فرم نیاز دارند. این اتفاق که در خیلی از فضاهای آنالین صورت می گیرد، پیش از این در 
بنیاد وجود داشت و آن موقع به همین خاطر بازار رونق پیدا کرد. حتی خود پلتفرم ها و 
مارکت های آنالین هم بخشی را به عنوان نظارت ایجاد کردند.ادامه داد: برای یک بازی 
ممکن است مشکالتی ایجاد  شود و شما باید روزانه چند آپدیت دهید. حتی اگر بخواهید 
برای مجوز از قبل درخوست دهید و مکتوب کنید، این درخواست بارها تغییر می کند. 
یکی از دالیلی که خیلی از این مجوزها به مجوز پس از نشر تغییر کردند هم از این زاویه 
نگاه می آید. یک همچنین فرآیندی بوده و االن تبدیل شده به اینکه شما قبل از  عرضه 
و حتی قبل از تولید باید پیگری مجوز باشید. در حالی که امسال ریاست جمهوری هم 
دستور دادند که هیچ کدام از تولیدات نباید معطل مجوز بمانند.این بازی ساز با بیان اینکه 
بنیاد ادعا می کند کار جدیدی نکرده و و تنها قانونی که ۱۰ سال پیش تایید شده را اجرا 
می کنیم، گفت:  این قانون از سمت وزارت ارشاد و شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح 
شده که بازی ها به رسمیت شناخته می شوند و می توانند مجوز بگیرند. اینکه هر مدیری 
چه برداشتی از شکل مجوزگیری داشته باشد، بسته به رویکرد مدیر دارد. ما می گوییم اگر 
آن قانون درست بوده، تا پیش از این هم اجرا می شده و مدیریت قبلی تالش می کرد که 
تولید را تسهیل کند.شهیدی ادامه داد:  بنیاد به عنوان یک نهاد حاکمیتی باید به نهادهای 
باالتر که دست بازی سازها نمی رسد، توضیح دهد که مشکل بازی سازی چیست. اگر هم 
احیانا قانون مشکلی دارد و کارگشای این صنعت نیست،  به گفته رهبری که مانع زدایی 
و پشتیبانی کنید،  قانون اصالح شــود، نه اینکه برداشتی از قانون داشته باشید که ضد 
بازی سازها باشد.وی با انتقاد از سلیقه ای بودن روند نظارت و ارائه مجوز بیان کرد: بنیاد 
می گوید سیستم رده بندی مشخص است. یکی از مسائل ما این است که اگر مشکلی در 
بازی وجود دارد، برای مثال خشونت بازی زیاد است، باید در رده بندی سنی تاثیر بگذارد 
نه اینکه باعث فیلتر شدن بازی شود. در نهایت باید مصادیق مشخص باشد که مدیران و 
مسووالن نحوه برخورد با بازی را بدانند. روند فعلی چطور به تولید کمک می کند؟ وقتی 
تولیدکننده نمی داند باید چه کار کند و خود بازی سازان هم دچار خودسانسوری شدند، از 
همین نقطه شروع می شود که نمی دانند نگاه بنیاد به مسائل مختلف چیست.این بازی ساز 
ادامه داد: بنیاد مانند صداوسیما،  تئاتر،  موسیقی و سینما زیرمجموعه  وزارت ارشاد است،  
بازی سازها باید شبیه کدام یک از این رســانه ها استانداردها را رعایت کنند؟ آن هم در 
شرایطی که کاراکترها و فضا در بازی ها کارتونی هستند. در حالی که اگر بازی ها شبیه 
یکی از فیلم های سینمایی ساخته شود، فیلتر می شود. این اتفاق باعث شده که بازی ساز 
خودسانسوری را  ترجیح دهد، چون نمی داند که به چه شکلی با او برخورد می شود. بحث 
دیگر مشکل زمانی است و اگرچه بنیاد می گوید مجوزها هفت روزه ارائه می شود،  بازیهایی 

داریم که ۶ ماه و ۲ ماه هم درگیر مجوز بودند و منتظر بودند که مجوز بگیرند.
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مدیرکل دفتر امور طرح های 
وزارت صمت اظهار داشت:  
کشورهای خارجی به صورت 
مستقیم در استخراج رمزارز 
در ایران فعالیت ندارند، اینها 
در قالب بنگاه های ایرانی هســتند که سرمایه گذاری 
خارجی دارند. هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته 

است.
علیرضا هادی در مورد روند صدور مجوز رمزارز با توجه 
به ممنوعیت استخراج رمزارز تا شهریورماه اظهار کرد:  
ما تابع دستور برای توقف فعالیت ها هستیم. مجوزهای ما 
جواز تاسیس و پروانه بهره برداری هستند؛ وقتی بنگاهی 
پروانه بهره برداری کسب می کند مجوز فعالیت دارد اما 
االن که بنا به مصالح کشور دستوری آمده که بنگاه های 
دارای مجوز هم اجازه فعالیت نداشته باشد، پس این 

بنگاه هم باید کار خود را متوقف کند.
وی افــزود:  اما برای صــدور مجــوز مزاحمتی ایجاد 
نمی شــود. ما می  توانیــم مجوزها را صــادر کنیم تا 
برای فصلی که اجازه فعالیت داشــته باشند. فعالیت 
و اســتخراج رمــزارز تا آن زمــان متوقف اســت اما 
می توانند مجوز بگیرند، زیرســاخت ها را آماده کرده 
و تجهیزات خود را وارد کننــد. بنابراین اگر متقاضی 
وجود داشته باشد، اهلیت و شرایط الزم را هم داشته 

 باشــد، مجوز صادر می شود اما تا شــهریورماه اجازه 
فعالیت ندارند.

هادی با اشاره به مراحل دریافت مجوز تصریح کرد:  همه 
پروسه دریافت مجوز در سامانه بهین یاب و به صورت 
الکترونیکی انجام می شود. بعد از بازدید در صورتی که 
مطابق دستور العمل ها بوده باشد، جواز صادر می شود. 
تقاضا تقریبا تثبیت شــده و چندان تقاضای جدیدی 
وجود ندارد، بلکه بیشتر تقاضاهایی هستند که از قبل 
درخواست ثبت شده و برای دریافت مجوز پیش رفته اند.
وی افزود: حدود ۱۰۰ جواز تاسیس داریم که پیشرفت 
آنها بیش از 5 درصد بوده اســت، پیشرفت آنها باید به 

۱۰۰ درصد برسد که بتوانند پروانه بهره برداری گرفته و 
فعالیت داشته باشند. کسی با جواز تاسیس حق فعالیت 
ندارد بلکه تنها می توانند زمین را بگیرند و زیرساخت را 
آماده کنند. بعد از دریافت پروانه اگر این محدودیتی که 
دولت تا پایان شــهریورماه تعیین کرده به پایان برسد 
اجازه فعالیت پیدا می کنند. تاکنون حدود ۲۰ واحد تا 

کنون پروانه بهره برداری دریافت کرده اند.
مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صمت در پاســخ 
به ســوالی در مورد میزان حضور خارجی ها در حوزه 
استخراج رمزارز در کشــور گفت:  کشورهای خارجی 
به صورت مستقیم در استخراج رمزارز در ایران فعالیت 

ندارند، اینهــا در قالب بنگاه های ایرانی هســتند که 
سرمایه گذاری خارجی دارند. هیچ شرکت خارجی از ما 
مجوز نگرفته است. مثل اینکه چند درصد از یک شرکت 

داخلی برای شخصی با ملیت دیگر باشد.
وی همچنین بیان کرد: در این مورد اسم سه بنگاه را به 
ما اعالم کردند که اطالعات یکی غلط است، یکی از آنها 
هم شرکت سرمایه گذاری ایران و چین است که بخشی 
از سرمایه آن که فکر می کنم حدود 5۰ درصد باشد برای 
یک چینی و 5۰ درصد هم برای یک ایرانی است که در 
رفسنجان مشغول به کار هستند. اطالعات شرکت دیگر 

هم معتبر نبود و به پروانه منجر نشد.

صدور مجوز برای استخراج رمزارز ادامه خواهد داشت

شرکت های خارجی مجوز استخراج رمزارز ندارند 
گروهفناوری

Newskasbokar@gmail.com

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون کسب و کارهای 
دانش بنیان اتــاق بازرگانی ایران بــا بیان اینکه 
ظرفیت چهار میلیارد دالری صادرات محصوالت 
دانش بنیان وجود دارد، گفت: بــا رفع تحریم ها، 
ســرمایه گذاری خارجــی در کشــور در بخش 
شرکت های دانش بنیان انجام شــده و بازارهای 

بین المللی در اختیار تولیدات ایران قرار می گیرد.
»افشین کالهی« با بیان اینکه هدف اتاق بازرگانی 
ایران توســعه صادرات محصوالت شــرکت های 
دانش بنیان است، تصریح کرد: با همکاری شرکت 
های با ســابقه و برقراری ارتباط آنها با شــرکت 
های خارجی فعال در این زمینــه می توان اقدام 
به افزایش صادرات خدمــات در این بخش کرد.

وی افزود: نشســت هایی در این زمینه با شرکت 

های جهان برگزار شده است و هیات های تجاری 
بســیاری به ایران آمدند و از فعالیت های کشور 
 بازدید کردند تــا توانمندی صــادرات به خوبی 

معرفی شود.
رییس کمیسیون کســب و کارهای دانش بنیان 
اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه احیای برجام می 
تواند صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان را 
 FATF افزایش دهد، اظهار داشت: بدون پذیرش
مشــکالت نقل و انتقاالت مالی حل نمی شود اما 
برجام می تواند در این زمینه تسهیل ایجاد کند. 
وی تاکید کرد: با احیای برجام ســرمایه گذاری 
خارجی در ایران در زمینه شرکت های دانش بنیان 
رخ خواهد داد و بازارهای بیــن المللی در اختیار 
تولیدات داخلــی ایران قرار مــی گیرد.کالهی با 

بیان اینکه در حال حاضر امکان عرضه محصوالت 
دانش بنیان در جهان با نام ایران بســیار محدود 
است، خاطرنشان کرد: تعامل مناسب دو طرفه با 
کشورهای دنیا ابزار اصلی تجارت است و برداشتن 
تحریم ها موجب آغــازی مطمئن برای تجارت با 
ایران خواهد بود و بــی اعتمادی به وجود آمده در 
سال های گذشته را از میان بر خواهد داشت.وی با 
بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی 
حدود یک میلیارد دالر در سال گذشته تجارت کاال 
و خدمات دانش بنیان را تجربه کرده ایم، تصریح 
کرد: به دلیل اینکه برخی از محصوالت این بخش 
مربوط به محتوا می شود و نیازی به ثبت در گمرک 
ندارد می توان به صورت غیر رسمی اقدام به خروج 
خدمات کرد تا با نام شرکتی خارجی به بازار عرضه 

شود.رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان 
اتاق بازرگانی ایران با بیــان اینکه با تعریف فعلی 
صادرات خدمات و کاالی دانــش بنیان در کوتاه 
مدت می توان به دو میلیارد دالر صادرات در این 
حوزه دســت پیدا کرد، گفت: در صورت تسهیل 
شرایط ظرفیت چهار میلیارد دالری صادرات در 
این بخش وجود دارد.بر اســاس اعالم گمرک، در 
۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴5 میلیون و ۷۰۰ 
هزار تن کاال بــه ارزش ۷۳ میلیارد دالر از مبادی 
کشور صادر و وارد شده اســت که سهم صادرات 
۱۱۲ میلیون تن بــه ارزش ۳۴ میلیــارد و ۲5۶ 
میلیون دالر و ســهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ 
 هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر 

بوده است.

رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی با اشــاره به 
اعطای تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی به 
شــرکتها در زمینه خرید و رهن دفتر کار گفت: 
صندوق برای خرید و رهــن حتی تا5۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت می دهد.علی وحدت در خصوص 
اختصاص دفاتــر کار به شــرکتهای دانش بنیان 
و تسهیالت اعطایی از ســوی صندوق نوآوری و 
شکوفایی به این شرکتها گفت: تا قبل از سال ۹۷ 
ســاختمان هایی تحت عنوان برج فناوری توسط 

صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکتهای دانش 
بنیان خریداری می شــد و به صــورت »اجاره به 
شرط تملیک« تســهیالت مختلفی به آنها تعلق 

می گرفت.
وی افزود: اجاره به شرط تملیک در واقع شرکتهای 
دانش بنیان را مجبور به استقرار در یک محلی می 
کرد و از ســوی دیگر الزم بود که صندوق نوآوری 
همواره به فکر خرید ســاختمان بــه عنوان برج 

فناوری برای دانش بنیانها باشد.

وی با بیان اینکه از سال ۹۷ به بعد و در دوره جدید 
صندوق نوآوری و شکوفایی در صدد بر آمدیم که به 
دنبال خرید ساختمان برای شرکتها نباشیم، گفت: 
در این راستا تسهیالت دیگری را برای شرکتهای 
دانش بنیان در نظر گرفتیم.رئیس صندوق نوآوری 
و شــکوفایی اظهار کرد: در این نوع تســهیالت، 
شرکتهای دانش بنیان می توانند در هر ساختمان 
و منطقه ای که می توانند مستقر شوند و صندوق 
به آنها تسهیالتی برای خرید و اجاره اختصاص می 

دهد.وی در خصوص این تسهیالت گفت: صندوق 
برای شرکت هایی که امکان اجاره دفتری را دارند، 
مبلغ اجاره به صورت تملیک را به شرکتها اعطا می 
کند و اگر شرکتها خواستار استقرار در پارک های 
علم و فناوری باشــند نیز تخفیف سود برای آنها 
قائل می شود.به گفته وحدت، همچنین به شرکت 
هایی که امکان خرید دفتر ندارند تا 5۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت به آنها اختصاص می دهیم تا هر 

ساختمانی که می خواهند رهن کنند.

معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری از 
طرح های کارآفرینانه و نوآورانه مبتنی بر گیاهان 
دارویی حمایت می کند.یکی از راهبردهای معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری توسعه زنجیره 
تولید و ارزش در حوزه گیاهان دارویی است. برخی 
کشورها تنها با ایجاد صنایع بسته بندی مناسب و 
زنجیره تولید از گیاهی مانند زعفران میلیاردها دالر 
درآمد کسب کرده اند، این در حالی است که ایران 

بزرگترین تولید کننده این گیاه در جهان است.
اقالم پر ارزش دیگری نیز در زیســت بوم طبیعی 
کشــور وجود دارد. آنغوزه، گل محمدی، باریجه 
و ده ها قلم گیاه پــر ارزش که در صــورت وجود 

صنایع مختلــف، به بنیادی برای صــادرات ده ها 
فرآورده تقسیم می شوند.به همین دلیل، معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، ستاد توسعه 
علوم و فنــاوری گیاهان دارویی و طب ســنتی را 
تاســیس کرد. این ســتاد تا کنون توانسته است 
صدها اســتارت آپ و شــرکت فنــاور را ترغیب 
کند که در این حــوزه ورود کننــد و فرآورده ها و 
محصــوالت مختلفی تولید کنند که بســیاری از 
آنها پتانســیل صادراتی دارد.تنوع اقلیمی، تنوع 
گونه ای، ذخائر ژنتیکی، طب سنتی اسالمی ایران، 
دانش بومی، گیاهــان دارویی انحصــاری ایران، 
بســیار قابل توجه اســت. با بهره گیری بیش از 

۸۰۰۰ گونــه گیاهی که حــدود ۲۰۰۰ گونه آنها 
خاصیت دارویی دارنــد، می توان تحولی جدی در 
اقتصاد کشور ایجاد کرد و صدها هزار شغل آفرید.
گرایش مردم به اســتفاده از گیاهان دارویی وطب 
سنتی و اســالمی محققان و پژوهشگران کشور را 
 برآن داشته که بیش از گذشته در صدد احیای این 
ظرفیت باشــند.با تالش های صــورت گرفته هم 
اکنون هــزاران هکتار متر مکعــب از زمین های 
زراعی، زیر کشــت گیاهان دارویی است. هر چند 
ظرفیت کشور بسیار بیشتر از این است و نباید تنها 
به کشــت گیاهان پرطرفداری مثل زعفران اکتفا 
کرد که بخش عمده ای از سطح زیر کشت گیاهان 

دارویی را به خود اختصاص داده است.محصوالت 
دارویی، آرایشی و بهداشت و غذایی بسیاری وجود 
دارد که می توان از گیاهان دارویی تولید کرد. بر این 
اســاس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و ســتاد مســئول در این حوزه، آمادگی دارند تا 
پذیرای طرح های نوآورانه، خالق و مبتنی بر فناوری 
باشند.محققان و پژوهشــگران می توانند بسیاری 
از محصوالتی که در حال حاضر در کشــور، تولید 
نمی شود را بومی سازی کنند و در این راه از کمک 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهره مند 
شــوند. کارآفرینی بر پایه گیاهان دارویی، یکی از 

جذاب ترین حوزه های کارآفرینی است.

با حمایــت معاونت علمــی و فنــاوری در حال 
حاضر ۱۴۷ شرکت دانش بنیان و خالق در حوزه 
توســعه فناوری های مربوط به امنیت ســایبری 
در کشــور فعالیت می کنند. به گــزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، امنیت سایبری 
چیســت و چه می کند که امــروز در صدر برنامه 
های هر شــرکت قرار دارد؟ چرا مدیریت ارشد، 
شرکت ها نســبت به این موضوع این قدر نگرانند 
و به دنبال یافتن مسیری برای حفظ آن هستند؟ 
یک دلیــل غیرقابل انکار وجــود دارد و آن اینکه 
دنیای دیجیتال که در آن تجارت می کنیم آسیب 

پذیر اســت و در معرض حمالت ســایبری قرار 
دارد. خطری که امنیت کســب و کارها، سرمایه 
و داده های اطالعاتــی ارزشــمند مجموعه ها و 
بنگاه ها را تهدید می کند.امنیت سایبری یک مولفه 
مهم در شکل گیری زیرســاخت های هر شرکت 
و مجموعه ای اســت. در واقع موفقیت در توانایی 
یک شرکت در محافظت از اطالعات اختصاصی و 
داده های مشتری در مقابل افرادی که سوء استفاده 
می کنند بستگی دارد. در دنیا شرکت هایی هستند 
که با توســعه فناوری های امنیت سایبری، تالش 
می کنند خدماتــی در این زمینــه و برای حفظ 

اطالعات و داده های شرکت ها به آنها ارائه کنند. 
در ایران نیز ۱۴۷ شرکت شناســایی شدند که با 
حمایت های ســتاد توســعه فناوری های اقتصاد 
 دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری در این زمینه تالش می کنند.

نوآوران امن اندیش شریف یکی از این مجموعه ها 
اســت که بــا تولید مــاژول ارتباط امن شــبکه 
)HW-IPSEC( بــه ایــن حــوزه ورود کرده 
اســت. دهکده نواندیشــی و نوآوری چهلستون 
کســب و کار نیز دیگر مجموعه ای اســت که به 
این حوزه ورود کــرده و با تولید سیســتم عامل 

مقاوم در برابر بدافزارهای خاص منظوره خدماتی 
در این حوزه ارائه کرده اســت. از دیگر شــرکت 
های فعال می توان به نیلی گســتر امید اشــاره 
کرد که محصول بــورد پایه لینوکس رمز شــده 
را به بازار عرضــه کرده اســت.پویش گران نیک 
دانشگر، پیشتازان امن کاوی عماد، کارا دو هزار، 
پارس پویش فن آور، داده کاوان هوشمند توسن،  
فنی و مهندســی امن پردازان کویر، شرکت پویا 
سهامی خاص و ارتباط گستر رشد پاوان نیز دیگر 
 مجموعه هایی هســتند که در این حوزه فعالیت 

می کنند.

رييس كميسيون كسب و كارهای دانش بنيان اتاق بازرگانی ايران مطرح كرد:

ظرفیت۴میلیارددالریصادراتمحصوالتدانشبنیان

اعطای وام ۵00 ميليون تومانی برای رهن؛

اختصاصتسهیالتبهدانشبنیانهابرایخریدواجارهدفترکار
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