
فعاالن بورســی امیدوارند روابط تجاری دو سوی آتالنتیک مجددا گرم شود.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، یک منبع آگاه اروپایی که خواسته است 
نامش به دلیل حساسیت موضوع فاش نشود از تالش کشورهای اروپایی برای 
متقاعد کردن جو بایدن به برداشــتن تعرفه های تجاری وضع شده در زمان 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ خبر داده است. قرار است جو بایدن راهی یک 
سفر اروپایی شود و بروکسل تمایل دارد تا واشنگتن تعرفه های وضع شده به 
ویژه در بخش فوالد و آلومینیوم را بردارد. در زمان ریاست جمهوری ترامپ، 
آمریکا روی طیفی از اقالم وارداتی بــه ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد دالر از اروپا 
تعرفه تجاری اضافه وضع کرد.وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرد کسری حساب 
تجاری این کشور در آوریل به ۶۸.۹ میلیارد دالر رسیده که این رقم نسبت به 
ماه قبل کاهش ۶.۱ میلیارد دالری را نشان می دهد. در این مدت آمریکا ۲۰۵ 
میلیارد دالر صادرات به دیگر کشــورها داشته و ۲۷۳.۹ میلیارد دالر هم کاال 
و خدمات وارد کرده است. به تفکیک بخش های مختلف، حساب کاال دارای 
کسری ۶.۲ میلیارد دالری و حساب خدمات دارای مازاد ۰.۱ میلیارد دالری 
بوده است. ۳۲.۴ میلیارد دالر از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است.  
به نظر می رسد که تشدید اختالفات آمریکا با چین بار دیگر اثر فوری بر روی 
مناسبات تجاری آن ها داشته است: طبق اعالم اداره گمرک چین، در ماه می 
این کشور ۱۳.۱۱ میلیارد دالر واردات از آمریکا داشته که این رقم نسبت به 
ماه قبل ۸۳ میلیون دالر کمتر شده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که 
که رشد واردات چین از دیگر کشورهای جهان نسبت به ماه قبل ۵۱.۱ درصد 
اندازه گیری شده که بزرگ ترین رشد ثبت شده یک دهه اخیر بوده است.  نرخ 
بیکاری آمریکا تا پایان ماه می رقم ۵.۸ درصــد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری 
کمترین نرخ ۱۱ ماه اخیر اســت. از آوریل پارســال که نرخ بیکاری آمریکا با 
رسیدن به ۱۴.۸ درصد رکوردشــکنی کرد، روند نزولی بیکاری ادامه داشته 
اســت.  با این حال نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان هنوز فاصله زیادی 
با نرخ بیکاری ۳.۵ درصدی ثبت شده در ماه فوریه دارد یعنی پیش از آن که 

بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بر اثر کرونا به تعطیلی کشیده شود.وضعیت بازار 
کار در کشورهای اروپایی رو به بهبود رفته است. طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه 
اروپا، تا پایان ماه آوریل نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد کاهش نسبت 
به مدت مشــابه ماه قبل به ۸.۰ درصد رســید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ 
بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چهار ماه اخیر بوده است. 
تخمین زده می شود ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا 
بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار نفر ساکن کشورهای منطقه 
یورو بوده اند.چشم انداز اقتصادی جهان با بهبود سرعت واکسیناسیون در حال 
بهتر شدن اســت تا جایی که طبق اعالم سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی سال آینده ۵.۸ درصد باشد و این روند 
رو به رشد ادامه پیدا کند و رشد ۴.۴ درصدی به طور متوسط برای کشورهای 
جهان در سال آینده به ثبت برسد. در گزارش قبلی این سازمان، متوسط رشد 
اقتصادی کشورهای جهان را برای امسال ۵.۶ درصد و برای سال آینده چهار 
درصد پیش بینی شده بود.  اخبار مربوط به ویروس کرونا کماکان هم مربوط 
به اخبار خوب و هم مربوط به اخبار بد است و این مساله باعث می شود ریسک 
کرونا کماکان یک عامل مهم در محاســبات معامله گران باشد. شرکت مدرنا 
که پیشتر نیز کارایی واکسنش به میزان بسیار باالیی اثبات شده بود از کارایی 
نزدیک به ۱۰۰ درصد واکسن خود در جلوگیری از مرگ و میر افراد ۱۲ تا ۱۸ 
ساله خبر داده است. از طرف دیگر اما افزایش ابتال به کرونا در استرالیا دولت را 
مجبور به قرنطینه مجدد شهر ملبورن کرد.  شیوع کرونا کماکان تاثیر زیادی 
در وضعیت کسب و کارها در سطح اتحادیه اروپا داشته تا جایی که در سه ماهه 
نخست امسال رشد کسب و کارهای جدید تنها ۰.۳ درصد بوده است. از طرف 
دیگر کاهش مخارج مصرف کنندگان باعث شــده تا طی همین مدت میزان 
ورشکستگی در بین کسب و کارها اروپایی به نســبت سه ماهه قبل آن ۵.۸ 
درصد بیشتر شود که این رقم طی یک سال اخیر بی سابقه بوده است. رکورد 
رشد ورشکستگی در اروپا مربوط به بهار سال ۲۰۱۵ بوده است.  تاکنون بیش 

از ۱۷۴ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۹۱۹ مورد ابتال به کرونا گزارش شــده است که 
در این بین سه میلیون و ۷۷۱ هزار و ۲۳۷ نفر جان خود را از دست داده اند. در 
بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۱۳ هزار و ۱۱۸ 
نفر، برزیل با ۴۷۷ هزار و ۳۰۷ نفر، هند با ۳۵۹ هزار و ۵۰۱ نفر، مکزیک با ۲۲۹ 
هزار و ۱۰۰ نفر و پرو با ۱۸۷ هزار و ۱۵۷ نفر بوده است.جوزف اشتلوتسفوتز - 
کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه اوپنهایمر اینوستمنتز - گفت: کم 
کم در حال بازگشت به سطح قبل از آغاز کرونا هستیم و این یک پیشرفت بزرگ 
و نشانه ای دلگرم کننده در غلبه بر یکی از جدی ترین بحران های مالی معاصر 
است. در نیمه دوم امسال اخبار بهتر بیشتری خواهیم داشت اما قطعا روزهای 
پرنوسان بازارهای مالی تکرار خواهد شد چرا که هنوز هیچ کس نسبت به اینکه 

بحران به طور کامل پشت سر گذاشته شده است اطمینان ندارد.

بورس آمریکا
در وال استریت بیشتر شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که دو شاخص از سه 
شاخص اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند.شاخص 
»داوجونز ایدانســتریال اوریج« با ۰.۱۶ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در 
سطح ۳۴ هزار و ۵۴۳.۳۵ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۱۰ 
درصد افزایش تا سطح ۴۲۳۱.۵۴ واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی 
آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۲۳ درصد صعود در ســطح ۱۳ هزار و 

۹۵۷.۲۸ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با 
۰.۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در ســطح ۷۰۸۱.۰۱ واحد بسته شد.  
شــاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش ۰.۳۸ درصدی و 
ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۵۸۱.۱۴ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص 

"کک ۴۰" بورس پاریس با پیشــروی ۰.۱۹ درصدی در ســطح ۶۵۶۳.۴۵ 
واحد بسته شد. در مادرید شــاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۰۳ درصد باال رفت و به 

۹۱۵۶.۱۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شــاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که 
شــاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیــو ژاپن با کاهــش ۰.۳۵ درصدی تا 
سطح ۲۸ هزار و ۸۶۰.۸۰ واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس 
هنگ کنگ ۰.۱۳ درصد پایین رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۷۴۲.۶۳ واحد بسته 
شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" صعود ۰.۰۸ درصدی را تجربه 
کرد و در سطح ۵۲۳۶.۴۵ واحد بسته شــد. در استرالیا شاخص "اس اند پی 
اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۳۱ درصد کاهش و ایستادن در سطح 
۷۲۷۰.۲۰ واحدی بــه کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شــاخص های مهم 
آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود. )معیار محاسبه تغییرات قیمتی، 

ساعت پایانی معامالت روزانه بورس نیویورک بوده است.(

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس 
اینتر مدیت" با ۰.۰۶ درصد افزایش به ۶۹.۸۸ دالر رســید و نفت خام برنت 
دریای شمال با صعود ۰.۰۴ درصدی به ازای ۷۲.۰۷ دالر در هر بشکه مبادله 

شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با کاهش ۰.۲۴ درصدی 
نسبت به روز قبل در ســطح ۱۸۹۱.۴۵ دالر معامله شد. هر اونس نقره با افت 

۰.۰۲ درصدی به ازای ۲۷.۹۹ دالر مبادله شد.

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد بــرای این که میزان آالیندگیهای جهان تا 
سال ۲۰۵۰ صفر شود، سرمایه گذاری در انرژی پاک در اقتصادهای نوظهور و در 
حال توسعه باید هفت برابر شده و تا سال ۲۰۳۰ به بیش از یک تریلیون دالر در 
سال برسد.به گزارش ایسنا، در گزارشی که به همراه بانک جهانی و مجمع جهانی 
اقتصاد تهیه شــد، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که بدون اقدام قاطعتر، 
انتشار دی اکسید کربن مرتبط با انرژی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 
که عمدتا در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی قرار دارند در دو دهه آینده به میزان 
پنج میلیارد تن رشد می کند. در مقابل، انتشار کربن در اقتصادهای توسعه یافته 
به میزان دو میلیارد تن کاهش پیدا می کند و در چین سیر یکنواختی خواهد 
داشت.فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی در بیانیه ای اعالم کرد 

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آلودگی سیر صعودی دارد 
در حالی که سرمایه گذاریهای انرژی پاک رو به افول است و شکاف خطرناکی 
در تالشهای جهانی برای رســیدن به اهداف اقلیمی و انرژی پایدار ایجاد کرده 
است. بسیاری از کشــورها به منابع مالی الزم برای گذار ســریع به یک آینده 
انرژی سالمتر و موفقتر دسترسی ندارند و اثرات زیان آور بحران کووید ۱۹ در 
بسیاری از نقاط جهان در حال توسعه تاثیر طوالنی تری بر جای خواهد گذاشت.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، اگرچــه اقتصادهای نوظهور و در حال 
توسعه حدود دو سوم از جمعیت جهان را تشکیل می دهند اما تنها یک پنجم 
از سرمایه گذاری در انرژی پاک را دریافت می کنند.سرمایه گذاریهای ساالنه 
در همه بخشهای صنعت انرژی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از سال 

۲۰۱۶ حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده که بخشی از آن به دلیل چالشهایی 
نظیر مقررات ضعیف و عدم اجرای پروژه های انرژی پاک ســودآور بوده است.

پاندمی ویروس کرونا هم توازن و توانایی مصرف کنندگان برای پرداخت هزینه 
انرژی را برهم زده و فاینانس دولتی را در مضیقه بیشتری قرار داده است.سرمایه 
گذاریهای انرژی پاک در اقتصادهای نوظهور و در حال توســعه در سال ۲۰۲۰ 
به میزان هشــت درصد افت کرد و به کمتر از ۱۵۰ میلیارد دالر رسید و انتظار 
می رود تنها اندکی بهبود در ســال ۲۰۲۱ داشته باشد.افزایش سرمایه گذاری 
به بیش از یک تریلیون دالر در سال در دهه جاری مزایای اقتصادی و اجتماعی 
بزرگی شامل مشاغل جدید به همراه خواهد داشت. اما مستلزم تالش قابل توجه 
برای بهبود فضای داخلی برای ســرمایه گذاری انرژی پاک به همراه تالشهای 

بین المللی برای تسریع روند ورود سرمایه اســت.فاینانس دولتی برای بازارها 
و بخشــهایی که در مراحل اولیه توســعه قرار دارند و در وضعیتهایی که مهار 
ریسکها دشوار است مانند پروژه های دسترسی به انرژی در جوامع آسیب پذیر 
و دورافتاده به جذب ســرمایه گذاری خصوصی نیاز دارد.تیم گولد، مدیر واحد 
دورنماهای تامین انرژی و سرمایه گذاری آژانس بین المللی انرژی به خبرنگاران 
گفت: کشــورهای ثروتمندتر باید عمل به وعده خود برای بسیج ساالنه ۱۰۰ 
میلیارد دالر فاینانس از ســال ۲۰۲۰ را آغاز کنند. بخشی از این فاینانس برای 
انرژی پاک در کشورهای فقیرتر هزینه خواهد شد.بر اساس گزارش رویترز، وی 
تصریح کرد نیازهای سرمایه گذاری بسیار باالتر هستند و هدف ۱۰۰ میلیارد 

دالر باید به عنوان کف و نه سقف تامین مالی ضروری دیده شود.

مدیرعامل فیس بوک اعالم کرد این شــرکت شــبکه 
اجتماعــی راه اندازی فروشــگاه هــای دیجیتالی در 
اینستاگرام را برای تولیدکنندگان محتوا راحت تر می 
کند.به گزارش ایسنا، مارک زاکربرگ اظهار کرد: فیس 
بوک به تولیدکنندگان محتوا اجازه می دهد فروشگاهها 
را در صفحات پروفایل شخصی اینستاگرام خود اضافه 
کرده و اکانتشان را با شــرکتهای کاال مانند فانجوی یا 

براوادو لینک کنند.فیس بوک همچنین در حال آزمایش 
ابزار جدیدی است که به افراد اجازه می دهد برای تبلیغ 
محصول پول دریافت کنند. این قابلیت به تولیدکنندگان 
محتوا امکان می دهد از خریدهایی که از طریق توصیه 
آنها به هوادارانشان انجام می گیرد، کمیسیون دریافت 
کنند. برندها نرخ کمیســیون خود را تعیین می کنند.

این خبر در راســتای تالش فیس بوک و اینســتاگرام 

برای جذب تولیدکنندگان محتــوا از طریق ابزارهای 
درآمدزایی جدید و رقابت با سرویســهایی مانند اسنپ 
چت و تیک تاک اعالم شد.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
فیس بــوک در دوران پاندمی فعالیت در عرصه تجارت 
الکترونیکی را توســعه داده و تالش کرده است کسب 
و کارهای کوچکی که حضور دیجیتالی خود را توسعه 

داده اند تا مشتریان جدیدی را پیدا کنند، جذب کند.

گوگل کابل اینترنت زیردریایی جدیدی را احداث می 
کند که آمریکا، برزیل، اوروگوئــه و آرژانتین را متصل 
می کند و ظرفیت اتصال اینترنــت میان این مناطق را 

تقویت خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، گوگل در یک پســت وبالگ اعالم 
کرد این کابل که فِرمینا نــام دارد، طوالنی ترین کابل 
اینترنت زیردریایــی در جهان خواهد بــود و از کرانه 

شرقی آمریکا تا الس تونیناس آرژانتین امتداد پیدا می 
کند و از پرایا گرانج برزیل و پونتا دل اِسته اروگونه عبور 
می کند.گوگل اعالم کرد فِرمینا دسترسی به خدمات 
 گوگل را بــرای کاربــران در آمریــکای جنوبی بهبود

می بخشد.
 این کابل با ۱۲ جفت فیبر ترافیک را سریعتر و مطمئنتر 
بین آمریکای شــمالی و جنوبی منتقــل خواهد کرد 

و به کاربران دسترســی ســریع و با تاخیــر اندک به 
محصوالت گوگل نظیر جست و جو، جی میل، یوتیوب 
و همچنین خدمــات گوگل کلود می دهد.بر اســاس 
گزارش رویترز، این خبر همزمان با افزایش تقاضا برای 
خدمات ابری و اینترنــت در دوران پاندمــی که افراد 
 بیشــتری به کار، خرید و ســرگرمی در فضای آنالین 

می پردازند، اعالم شد.

چشم امید بورس های جهان به بایدن

سرمایه گذاری یک تریلیون دالری کشورهای فقیر در انرژی پاک

ساخت طوالنی ترین کابل اینترنت زیردریایی جهان توسط گوگلراه اندازی فروشگاه در اینستاگرام راحت تر شد
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 منتظر تایید وزارت بهداشت هستیم

واردات ۳ میلیون دز 
 واکسن کرونا

 از طریق مناطق آزاد

 ایفای ۷۲ درصد 
از تعهدات ارزی 
صادرکنندگان

 مهلت ثبت نام
  دریافت وام کرونایی

  تا پایان شهریور 
تمدید شد

نهاوندیان:

 اگر تحریم نبود، 
مشکل تامین 

واکسن خارجی 
نداشتیم
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سرمقاله

 تقویت سمت
 عرضه مسکن

توجه دولت ها در بازار مسکن 
برای خانــه دار کردن مردم 
همواره اعطای تســهیالت 
به ســمت تقاضا بوده است. 
تصمیمی که از ریشه اشــتباه و نادرست است. هر 
وامی که به سمت تقاضا باشد و برای خرید خانه به 
متقاضی وام داده شود نتیجه عکس در بازار و قدرت 
خرید مردم خواهد داشت. به عبارت بهتر دولتمردان 
تصمیم دارند با ســرازیر کردن تسهیالت به سمت 
تقاضا مردم را خانه دار کنند که تجربیات سالهای 

اخیر نشان داده...

  محمــود فاطمــی عقدا، 
کارشناس مسکن 
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چرا تورم ایران تک 
رقمی نمی شود؟

همسان سازی حقوق 
بازنشستگان در ایستگاه پایانی

رقم فعلی وام مسکن پاسخگوی نیاز خریداران نیست

ناکارآمدی  وام  خرید  مسکن
صفحه3
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افزایش غیررسمی قیمت نان

 با وجود افزایش 50 درصدی، 

قیمت های جدید نان   به صورت رسمی اعالم نشده است

نان متولی ندارد؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر ۱۲۲ 
کشور در جهان تورم خود را به زیر سه درصد در سال 
رسانده اند متاسفانه کشور ما سالهاست که با تورم دو 
رقمی مواجه است.ایمان اسالمیان کارشناس امور 
بانکی  با اشاره به بایدهای  دولت بعدی در مهار تورم 
در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در خصوص 
تورم عمال تورم دو رقمی کشــور از نیمه دوم سال 
پنجاه آغاز شده است و تا به حال به صورت مستمر 
میانگین تورم در کشور از میانگین تورم در کشور های 
خاورمیانه باالتر بوده است. در حال حاضر ۱۲۲ کشور 
در جهان تورم خود را به زیر سه درصد در سال رسانده 
اند متاسفانه کشور ما سالهاست که با تورم دو رقمی 

مواجه است. او ادامه داد: یکی...

بعــد از کش و قوس هــای فراوان باالخــره الیحه 
همسان سازی حقوق بازنشستگان به هیات دولت 
رسید و احتماال در کمتر از یک ماه دیگر به مجلس 
می رود. الیحه همسان سازی حقوق بازنشستگان، به 
ایستگاه پایانی نزدیک شد. بر اساس اعالم سازمان 
برنامــه و بودجه، الیحه همســان ســازی حقوق 
بازنشستگان از طرف ســازمان برنامه و بودجه به 
دولت ارائه شد و در مرحله بعد از تصویب نهایی الیحه 
در هیئت دولت، این الیحه با قید دو فوریت به مجلس 
شورای اسالمی خواهد رفت. باید دید که مجلس در 
این روزهای آخر دولت دوازدهم آیا برای تصویب این 
الیحه با دولت همکاری خواهد کرد یا خیر.موضوع 

رفع تبعیض در حقوق...



اقتصاد2
ایران وجهان

نهاوندیان:
مهلت ثبت نام دریافت وام کرونایی 

تا پایان شهریور تمدید شد
معاون اقتصادی رئیس جمهور آخرین تصمیمات اخذ 
شده در خصوص تهیه بسته جامع و نحوه حمایت از 
بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از شرایط کرونا برای 
سال ۱۴۰۰ در کارگروه اقتصادی کرونا را اعالم کرد. 
به گزارش ریاست جمهوری، محمد نهاوندیان روز سه 
شنبه پس از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: به رغم همه 
محدودیت هایی که در سال ۹۹ داشتیم برای کسب و 
کارهای بشدت آسیب دیده از کرونا و خانوارها، نسبت 
به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم 
و در قالب ارائه تسهیالت اقدام شد. معاون اقتصادی 
رئیس جمهور با اشاره به ارزیابی های انجام شده در 
۲ ماه گذشته از میزان تحقق تصمیمات، از طراحی 
بسته جامع حمایت های اقتصادی کرونا برای سال 

۱۴۰۰ در کارگروه اقتصادی کرونا خبر داد و افزود:
در جلسه قبلی ستاد ملی کرونا، مصوب شد مواردی 
که تمدید یا تجدید مصوبات قبل است، با تشخیص 
ستاد اقتصادی اعالم شود. نهاوندیان اعالم کرد: مهلت 
اوراق مالیاتی، هم در اعتراض به اوراق و هم در اجرای 
احکام، ۲ ماه تمدید شــد، لذا کسب و کارها فرصت 
خواهند داشت از این مهلت ۲ ماهه استفاده کنند از 
طرف دیگر بدهی مالیاتی مشاغل و کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا، نیز تا پایان شهریور بدون محاسبه 

جریمه دیرکرد، تمدید شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: کلیه عملیات 
اجرایی هم تا پایان شــهریورماه متوقف می شود تا 
فشار به بنگاه ها و کسب و کارها وارد نشود و همچنین 
به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شد که این جرایم 
را مورد بخشــودگی قرار دهد که فکر می کنیم این 
اقدامات برای ۱۴ رســته کمکی را فراهم کند. وی 
خاطرنشــان کرد: در حوزه حمایت های بانکی یک 
مشــکل این بود که بعضی از کسب و کارها که سال 
گذشته درآمد زیادی نداشتند، تسهیالتی گرفتند 
و حاال موعد پرداخت اقساط رسیده و این در حالی 
است که هنوز کسب و کارشان رونق نگرفته است لذا 
تصمیم گرفته شد که اقساط شان ۴ ماه عقب بیفتد. 
یعنی ۴ ماه اول ســال ۱۴۰۰ می توانند این اقساط 
را بگذارند برای پایان دوره تسهیالت و امیدواریم از 
مرداد به بعد با گسترش واکسیناسیون از این شرایط 
خارج شویم. نهاوندیان با اشاره به تصمیم اتخاذ شده 
در خصوص چک های برگشــتی گفت: در رابطه با 
چک های برگشتی تصمیم گرفته شد تا پایان تیرماه، 
یک ماه مهلت برای پرداخت چک های برگشــتی 
داشته باشند و در این مدت اجراییه صادر نمی شود، 
آن مشــکالتی که برای چک های برگشــتی است 

محدودیت های خدمات بانکی متوقف خواهد بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهــور همچنین درباره 
تسهیالت کرونایی نیز اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ 
مهلت هایی برای ثبت نام و پرداخت اختصاص داده 
شد. برای ســال ۱۴۰۰ هم تا پایان شهریور ۱۴۰۰ 
مهلت ثبت نام تمدید می شــود لذا به همه کسب و 
کارها در رسته های ۱۴ گانه توصیه می کنم تا شهریور 
ماه به بانک خود مراجعه کنند و بانک ها هم تا پایان 

آبان ماه موظف هستند این تسهیالت را بپردازند.

رئیس محیط زیســت فوالد مبارکه به 
مناسبت هفته محیط زیست در گفت وگو 

با ایراسین خبر داد:
فوالد مبارکه سرآمد مهار آالینده های 

زیست محیطی در ایران
رئیس محیط زیست فوالد مبارکه با اشاره به آالیندگی 
بســیار اندک فوالد مبارکــه گفت: میزان انتشــار 
آالیندگی ها در این شرکت بسیار کمتر از استانداردهای 
محیط زیستی اســت. به عالوه این آالیندگی توسط 
سازمان محیط زیست پیوسته رصد می شود.  بهنام 
کاویانــی در گفت وگو بــا خبرنگار ایراســین از این 
میان می توان به پروژه های »سیســتم مکانیزه شارژ 
کنستانتره در بخش کامیون ریز«، »ساخت ۲ مخزن 
بزرگ ریزدانه آهک در ناحیه آهن سازی و واحد آهک 
پزی«، »فروش و خارج کردن ضایعات ریزدانه آهک و 
جلوگیری از انتشار غبار آهک به هوا«، »نصب سیستم 
های پایش آنالین«، »پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه 
گازی جهت کاهش آالینده ها«، »ایجاد شبکه انتقال 
پساب شهری به فوالد مبارکه«، »ایجاد تصفیه خانه 
پساب شهری در فوالد مبارکه«، »سامانه پایش آنالین 
پارامترهای پساب«، »نصب سیستم پایش آنالین بر 
روی دودکش های واحد نیروگاه بخار، واحد ورق رنگی، 
واحد نورد گرم، واحد گندله سازی و غبارگیرهای ناحیه 
فوالد سازی«، »در حال ساخت سالن های سند بالست 
و رنگ آمیزی ناحیه فوالد ســازی و ناحیه تعمیرگاه 
مرکزی« و »ساخت و نصب غبارگیر بر روی بافر بین 

واحد احیا مستقیم ۲« اشاره کرد.

خبر

یک کارشــناس اقتصادی 
گفت: در حــال حاضر ۱۲۲ 
کشــور در جهان تورم خود 
را به زیر ســه درصد در سال 
رسانده اند متاسفانه کشور ما 

سالهاست که با تورم دو رقمی مواجه است.
ایمان اسالمیان کارشناس امور بانکی  با اشاره به بایدهای  
دولت بعدی در مهار تورم در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد 
و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار 
کرد: در خصوص تورم عمال تورم دو رقمی کشور از نیمه 
دوم سال پنجاه آغاز شده اســت و تا به حال به صورت 
مستمر میانگین تورم در کشــور از میانگین تورم در 
کشور های خاورمیانه باالتر بوده است. در حال حاضر 
۱۲۲ کشور در جهان تورم خود را به زیر سه درصد در 
سال رسانده اند متاسفانه کشور ما سالهاست که با تورم 
دو رقمی مواجه است. او ادامه داد: یکی از موضوعاتی 
که باید در نظر بگیریم این است که تورم خود یکی از 
مهم ترین عوامل دیگر مشــکالت اقتصادی در کشور 
است. در یک کشور تورمی عمال هیچ فعالیت اقتصادی 
مولدی دارای توجیه اقتصادی نیســت. وقتی فعاالن 
اقتصادی نمی توانند پیــش بینی کنند که نهاده های 
تولید در بلند مدت تغییرات قیمت را در چه سطحی 

خواهد داشت طبیعتا آینده اقتصادی نامشخص است.
این کارشناس اقتصاد کالن تصریح کرد: عدم قطعیت 
و پیش بینی پذیری امکان ایجاد انباشــت سرمایه را 
در کشور کاهش می دهد. یکی از اتفاقات ناخوشایند 
این است که در چند سال اخیر به صورت متوالی نرخ 
انباشت سرمایه ثابت در کشور منفی بوده است. وقتی 
این نرخ منفی شود در واقع امکان رشد اقتصادی و تولید 
فرصت های شغلی متوقف می شود؛ و این خود منجر به 

افزایش بیکاری و ناتوانی اقتصادی در ایجاد فرصت های 
شغلی باشد.

اسالمیان افزود: یکی از دالیل مهم در بیکاری گسترده 
در کشور مشکل تورم است. نکته دیگر در تورم گرانی و 
بروز بحران های اجتماعی ناشی از احساس جاماندگی 
است. بســیاری از اقتصاد دانان بر این موضوع تاکید 
می کنند که در یک کشور تورمی با نارضایتی های باالی 

اجتماعی نیز مواجه می شود.
او گفت: تقریبا تمامی دولت ها بــه دالیل مختلف در 
کنترل تورم موفق نبوده اند. بــرای کاهش تورم باید 
به سراغ ریشــه اصلی آن رفت. این موضوع هم ساده 
وهم پیچیده بوده و  تکنولوژی کاهــش تورم تقریبا 
 ساده اســت که در سیاســتگذاری صحیح اقتصادی

 امکان پذیراست.

تورم  نتیجه شکاف های بودجه ای و ناترازی 
نظام بانکی 

کارشناس امور بانکی ادامه داد: باید در نظر بگیریم که 
در سیاستگذاری اقتصادی کشور ها معموال تورم از دو 
جنبه ناشی می شود. اول شکاف های بودجه ای و دیگری 
ناترازی نظام بانکی و خلق بی رویه پول است. در واقع یک 
مورد در نظام بانکی و دیگری در نظام پولی ریشه دارد. 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گرانی نتیجه تورم 
است و به اشتباه تصور می شود که برای کاهش تورم باید 
مغازه ها را تعطیل کرد. در صورتی که گرانی نتیجه تورم 

بوده و نه علت آن.
او با اشاره به باید های دولت بعدی در مهار تورم گفت: 
دولت بعدی به قید تسریع باید چند اقدام را انجام دهد 
مورد اول اینکه در نظام بودجــه ریزی بازنگری انجام 

شده و بودجه ریزی هوشمند به منظور تصویب بودجه 
با کسری صفر ایجاد شود. در سال های اخیر متاسفانه 
دولت ها بودجه ها را با کسری واقعی و بدون کسری در 
متن بودجه در مجلس مصوب می کنند. اسالمیان ادامه 
داد: در بودجه هزینه های قطعی و درآمد های احتمالی را 
در بودجه با وجود آگاهی از کسری بودجه ارائه می دهند 
و در اجرا یک شکاف بودجه ای بزرگی را ایجاد به دنبال 
آن جهش نقدینگی را در پی خواهد داشت. دولت بعدی 
نباید کسری بودجه را پنهان کند. او گفت: دولت ها باید 
بتوانند مدیریت نقدینگی را با کنترل بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی مدیریت کنند تا بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی کاهش نداشــته باشــد. عمال یک روند خلق 
بیهوده نقدینگی وجود خواهد داشــت که به افزایش 

تورم دامن می زند.

خلق پــول در جهــت فعالیت های مولد 
اقتصادی مانعی ندارد

او افزود: بانک های تجاری به صورت ناگزیر خلق پول 
می کنند اگر خلق پول در خدمت فعالیت های مولد باشد 
مانعی ندارد، مانند اقدامی که در چین و کره جنوبی انجام 
شد و بانک ها توسعه را تامین مالی کردند. ولی اگرکنترل 
نشود در واقع منجر به تورم خواهد شد. نکته بعد خارج 
کردن ارز های نفتی از بودجه دولت است. بودجه  باید  به 

صورت ارزی و ریالی تفکیک شود.
این کارشناس اقتصاد کالن در پایان یاد آور شد: وقتی 
درآمد های ارزی به هر دلیلی کاهش داشته باشد. عمال 
منجر به شــکاف بودجه ای نمی شــود به دلیل اینکه 
تفکیک شده اســت. انضباط مالی و استفاده دولت از 
اهرم های درآمدی نوین اعم از مالیات های هوشمند، 
اوراق و مولدسازی های دارایی ها موضوع دیگری است 
که می تواند به دولت ها در کنترل و تحقق روند کاهشی 

تورم موفق باشند.

منفی بودن نرخ انباشت سرمایه در سال های اخیر

چرا تورم ایران تک رقمی نمی شود؟

روحانی:
 اگر تحریم نبود، مشکل تامین 

واکسن خارجی نداشتیم
رییس جمهوری با بیان اینکه تحریم نبود، مشکل 
تامین واکسن خارجی نداشتیم، گفت: دولت به 
گونه ای برنامه ریزی کرده است که مطمئنا تا پایان 
سال ۱۴۰۰، همه گروه های هدف واکسینه شوند.

حســن روحانی در جلسه روســای کمیته های 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر تداوم 
تالش ها برای تامین واکسن، گفت: به طور قطع 
دستگاه های مسئول نظیر وزارت بهداشت و درمان، 
وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این خصوص 
اقدامات خود را با همان جدیت که در ابتدای کار 
داشتند، انجام خواهند داد. وی با اشاره به اینکه اگر 
شرایط تحریمی و اقدامات ضدبشری آمریکا نبود، 
بی تردید امروز در تأمین واکسن با این نوع مشکالت 
روبه رو نبودیم و می توانســتیم جزو کشور های 
مقدم در این حوزه باشــیم، اظهار داشت: به رغم 
همه این مشکالت و در همین حالت هم فشار های 
حداکثری را پشت سر گذاشتیم و توانستیم بدون 
توجه به فشار ها اگر چه با سختی و مشقت، واکسن 
را تأمین کنیم و در این مسیر به مردم متعهد شدیم 
که طبق ســند ملی و اقدامات، واکسیناسیون به 
همین صورت انجام بگیرد و همه تالش خود را انجام 
خواهیم داد که تا پایان دولت، واکسیناسیون گروه 
هدف )فاز یک، فاز دو، فاز سوم( انجام شده باشد 
و اقدامات الزم برای تامین واکسن های مورد نیاز 
برای فاز چهارم )آخر( نیز انجام شده باشد. رییس 
جمهوری خاطرنشان کرد: بر این اساس دولت به 
گونه ای برنامه ریزی کرده است که مطمئنا تا پایان 
سال ۱۴۰۰، همه گروه های هدف واکسینه شوند 
و برای سال های آینده هم بدون وابستگی به خارج 
از کشور، واکسن به طور کامل تامین و حتی توان 

صادرات به سایر کشور ها فراهم خواهد شد.
وی به قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا دستور داد با 
توجه به استقرار این قرارگاه در وزارت کشور و برعهده 
داشتن مسئولیت اجرای انتخابات از سوی وزیر کشور، 
با جدیت و قاطعیت هر چه تمام تر نســبت به ارائه 
هشدار ها و اخطار های الزم، جهت رعایت پروتکل ها 
اقدام فوری را انجــام داده و با نامزد های متخلف در 
این خصوص برخورد قاطــع و جدی صورت گیرد و 
اقدامات انجام شده به مردم اطالع رسانی شود. رییس 
جمهوری با بیان اینکه کسانی که قرار است در کشور 
حافظ قانون باشند نباید قانون شکنی کنند، گفت: 
کادر درمان و مدافعان سالمت انتظار ندارند کسانی که 
قرار است باالترین پست اجرایی کشور را اشغال کنند، 
اینچنین نسبت به کادر درمان اجحاف کرده و برای 
آن ها مشکل بیافرینند. روحانی همچنین با تاکید بر 
ضرورت ارائه آموزش های الزم به مردم در زمینه روش 
صحیح رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی 
رسانه های عمومی، تأکید کرد: آموزش های الزم و 
آگاهی بخشی به مردم در این خصوص در روز های 
باقیمانده تا انتخابات باید به صورت کامالً روشن، مؤثر 
و مستمر از سوی رسانه ها و شبکه مجازی انجام شود.

منتظر تایید وزارت بهداشت هستیم
واردات ۳ میلیون دز واکســن 

کرونا از طریق مناطق آزاد
دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
گفت: اگر روند تاییدیه های وزارت بهداشت خوب 
پیش برود، مناطق آزاد ۳میلیون دز واکسن کرونا 
وارد کشور خواهند کرد. حمیدرضا مومنی، مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد واردات 
واکسن کرونا از طریق مناطق آزاد، اظهار کرد: یک 
سری اقدامات توسط مدیران عامل مناطق آزاد و 
خود ما در خصوص واردات واکســن کرونا صورت 
گرفته اســت، همچنین هماهنگی های الزم را با 

وزارت بهداشت در مورد این مسئله انجام داده ایم.
او افزود: اکنون در شرایط فعلی در تالشیم تا بتوانیم 
برای مناطق آزاد با تائید وزارت بهداشت بر اساس 
استانداردهایی  که از لحاظ کمی، کیفی و قیمتی 
دارند به توافقاتی برسیم، اگر این امر به خوبی  پیش 
رود به طور حتم ما  برای ســاکنان مناطق آزاد و 
گردشــگرانی که به مناطق آزاد می آیند  واکسن 
کرونا تهیه خواهیم کرد. مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  
تصریح کرد: اگر روند تائیدیه ها از سمت مسئوالن 
ذی ربط در زمینه واردات واکسن کرونا به خوبی 
پیش رود قرار اســت حدود ۳ میلیون دز واکسن 
از طریق مناطق آزاد وارد  شود، منتهی  اکنون در  
تالش هستیم تا موافقت های مورد نیاز  را بگیریم.

او در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون از مناطق آزاد 
قاچاق واکسن کرونا صورت گرفته است یا خیر؟ 
گفت: بنده  در این رابطه اطالعی ندارم و تاکنون 

خبری در این خصوص به  دستم نرسیده است.

اخبار
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بعد از کــش و قوس های فــراوان باالخره الیحه 
همسان سازی حقوق بازنشستگان به هیات دولت 
رسید و احتماال در کمتر از یک ماه دیگر به مجلس 
می رود. الیحه همسان سازی حقوق بازنشستگان، 
به ایســتگاه پایانی نزدیک شــد. بر اساس اعالم 
ســازمان برنامه و بودجه، الیحه همســان سازی 
حقوق بازنشستگان از طرف سازمان برنامه و بودجه 
به دولت ارائه شد و در مرحله بعد از تصویب نهایی 
الیحه در هیئت دولت، این الیحه با قید دو فوریت 
به مجلس شورای اسالمی خواهد رفت. باید دید 
که مجلس در این روزهای آخر دولت دوازدهم آیا 
برای تصویب این الیحه با دولت همکاری خواهد 

کرد یا خیر.
موضوع رفع تبعیض در حقوق بازنشستگان از سال ۹6 
در دستور کار قرار گرفت. این مورد برای صندوق های 
لشگری و کشوری در ردیف های بودجه در نظر گرفته 
شد و تا امروز رقمی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 

برای این منظور تخصیص پیدا کرده است.

همسان سازی یعنی ترمیم نابرابری
همسان ســازی حقوق بدین معنی اســت که فردی 
که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی 
که حقوق باالیی دارد نزدیک شود. در ماده۹8 قانون 
خدمات کشوری آمده است که چنانچه ضریب جدول 
مستخدمان رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است 
به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، 
 حقوق بازنشستگان و وظیفه  بگیران را ترمیم کند. بر 
این اساس در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه 
بر متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن تأکید 
شده و دولت مکلف اســت هرساله با تعریف منابع در 

بودجه سنواتی، این امر را در دستور کار قرار دهد.

همسان سازی در سال های اخیر چه روندی را طی کرد
در سال ۱۳۹۹با تصویب مجلس و تأیید هیأت وزیران، 
مقرر شد تا ۳۷ هزار میلیارد تومان از سهام دولتی در 
اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. این مصوبه 
اکنون مراحل پایانی را طی کرده و تا روز های آتی به 

مالکیت سازمان درمی آید.

از ســویی بنا بر بند )و( تبصره ۲ قانون بودجه سال 
۱۴۰۰، زمینه تامین حدود 8۹ هزار میلیارد تومان 
از مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی از دولت 
فراهم شده تا در قالب سهام در اختیار این سازمان قرار 
بگیرد. هرچند سازمان تأمین اجتماعی اجرای قانون 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را موکول به تعیین 
همه این سهام و فروش آن نکرد و تالش کرد از محل 
منابع موجود، همسان سازی را اجرایی کند. مرحله 
اول همسان سازی  حقوق ها سال گذشته انجام شد 
و مرحله دوم در فروردین ماه امسال. هرچند این کار 
با نواقصی نیز همراه بود. در اردیبهشت ماه نیز مرحله 
دوم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین 

اجتماعی با اصالحاتی اجرایی می شود.

وضعیت کنونی همسان سازی از چه قرار است؟
پایه حقوق در ســال ۱۴۰۰حدود یــک میلیون و 
۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است. از سویی، حداقل 
حقوق نیز حدود همین عدد رشد کرده و در نهایت 
به ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده است. نزدیک 
به ۱۴ میلیون خانوار، بیمه پرداز تحت پوشش بیمه 
تأمین اجتماعی قرار دارند که با اعضای خانواده، ۳۷ 
میلیون نفر خواهند شــد. در این سازمان همچنین 
۴ میلیون نفر مستمری بگیر وجود دارد که با اعضای 
خانواده، حدود ۷ میلیون نفر می شوند. بنابراین جمعا 
۴۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی 
قرار دارند. روزنامه همشهری در گزارشی نوشته است 
که از آنجایی که در سال های گذشته حقوق کارگر و 
بازنشسته با دلیل تورم های پیش آمده، از حقوق های 
جاری فاصله زیادی گرفت، توافقاتی بین کانون عالی 
بازنشستگان کشور و سازمان تأمین اجتماعی برای 
همسان سازی انجام شد تا ســاالنه ۱6 هزار میلیارد 
تومان بابت همسان ســازی حقوق بازنشســتگان 
اختصاص یابــد و برای ۲ ســال ۳۲هــزار میلیارد 
تومان دولت به تأمین اجتماعی بپــردازد. در توافق 
نهایی حتی این موضوع مطرح شــد که ۷۵ درصد 
عقب افتادگی ها، به همه بازنشستگان پرداخت شود؛ 
چه کسانی که ۴سال پیش بازنشسته شده بودند و چه 

کسانی که دهه 6۰بازنشسته شد ه اند.

گرانی پی در پی برخی کاالهای اساسی، واکنش 
رئیس جمهــور را به دنبال داشــت و حاال باید 
 دید که آیا ایــن قطار گرانی متوقف می شــود 

یا خیر.
به گزارش ایســنا، روز گذشــته حسن روحانی 
با تاکید بر مصوبه دولت بــرای کنترل و جدیت 
در عــدم افزایــش قیمت ها، گفت کــه دولت 
صریحــا تاکید و اعــالم کــرده افزایش قیمت 
کاالها بویژه اقالم ضروری مــردم به هیچ وجه 
پذیرفتنــی نیســت و وزارت صنعــت، معدن 
و تجارت )صمت( موظف اســت بــا جدیت و با 
هماهنگی دستگاه های ذیربط )اصناف و تولید 
گنندگان( نسبت به کنترل قیمت ها و ممانعت 
از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف 
 به زندگی و معیشــت مردم در شــرایط کنونی 

اقتصادی شود.
این اظهارات در حالی مطرح شــده که با وجود 
گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۰، قیمت مرغ، 
روغن و شــکر به طور قانونی و نــان در برخی 
 مناطق بدون مجوز ســتاد تنظیم بــازار گران 

شده است.
البته در مورد مرغ، با وجــود اینکه در فروردین 
امسال مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول 
صادر شد و قیمت مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ 
تومان رســید، در روزهای اخیر دوباره شــاهد 
گران شــدن این محصول بودیم؛ تــا جایی که 
قیمت هر کیلو مرغ به بیــش از ۳۰ هزار تومان 
رسیده اســت اما وزارت کشــاورزی به عنوان 
متولی این حوزه مشــکالت بازار مرغ را گردن 
نمی گیــرد. وزارت صمت هم با ایــن عنوان که 
وظیفه تامیــن و عرضه مرغ از ایــن وزارتخانه 
 گرفته شــده، تاکیــد دارد مســوولیتی از این 

بابت ندارد. 

مسئوالن از افزایش قیمت شوینده 
عقب نشستند

در حالی که دو روز پیش نامه ای منتشر شد که 
در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی 

ایران به شرکت های تولیدی اعالم کرد می توانند 
از ۱۷ خــرداد قیمــت مایع دستشــویی، مایع 
ظرفشــویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون 
و خمیردندان ۲۵ درصــد و مابقی محصوالت را 
۲۰ درصد افزایش دهند، روز گذشته رئیس این 
انجمن گفت که افزایش قیمت هــا هنوز اعالم 

نشده است.
ممکن اســت اعتراض بــه افزایش پــی در پی 
 افزایــش قیمــت منجر بــه چنین پاســخی 

شده باشد.

تولیدکنندگان هم در فشار!
با این حال بیشــتر تولیدکننــدگان می گویند 
که با توجه بــه کاهش قدرت خریــد مردم در 
ســال های اخیر تمایلــی به افزایــش قیمت 
محصــوالت خود ندارنــد، امــا افزایش قیمت 
مواد اولیه و ســایر هزینه های تولیــد، آن ها را 
 وادار بــه افزایــش قیمــت محصــول نهایی 

می کند.
ایــن وضعیت تا جایــی پیش رفتــه که رئیس 
انجمن صنایع شــوینده، آرایشــی و بهداشتی 
از افزایــش هفتگی و ماهانه قیمــت مواد اولیه 
پتروشیمی خبر داده و  از دولت خواسته که در 
خصوص سیاســت های کنونی تعیین نرخ پایه 
محصوالت پتروشیمی در بورس که از دو مولفه 
نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایــی تبعیت می کند، 
بازنگری کند تا از این طریق در شــرایط کنونی 
از افزایش نرخ محصوالت ســاخته شده نهایی 
 صنایع وابسته که تعداد آنها نیز قابل توجه است، 

جلوگیری شود.  
پیش تر تولیدکنندگان آب های بســته بندی و 
لوازم خانگی نیز از افزایــش قیمت مواد اولیه و 
هزینه های تولید به ویژه در بخش پتروشــیمی 

انتقاد کرده بودند.
حاال بایــد دید ورود رئیس جمهــور به افزایش 
قیمت کاالها باعــث توقف این رونــد یا اتخاذ 
تدابیری برای کنترل قیمت کاالهای اساســی 

می شود یا خیر.

دبیر کمیته اقدام ارزی اظهار داشت: بر اساس اخرین 
آمار ایفای تعهــدات ارزی مربوط به صــادرات از ۲۲ 
فروردین ۹۷ تا ۳۰ آذر ماه ۹۹ و همچنین ایفای تعهدات 
ارزی در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ فروردین ماه 
۱۴۰۰، صادرکنندگان کشور نسبت به ایفای ۷۲ درصد 

از تعهدات ارزی خود اقدام کرده اند.
احســان قمری در گفت وگــو بــا ایلنا با اشــاره به 
تســهیل صورت گرفته در حوزه ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان اظهار کرد: بسته سیاستی برگشت ارز 
حاصل از صادرات، تنها دستورالعمل و فصل الخطاب 
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده و سعی شده 

کلیه دغدغه های صادرکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: با توجه به گستردگی این بسته و از 
آنجا که این دستورالعمل، کلیه مشکالت و معضالت 

ایفای تعهدات ارزی از ســال ۹۷ تــا ۱۴۰۰ را تحت 
پوشش قرار داده و راهکارهای کاربردی ارائه می کند. 
الزم است چارچوب کامل آن برای کلیه صادرکنندگان 

تبیین شود.
قمری همچنین اضافه کرد: تاکنون نسبت به برگزاری 
دوره آموزشی و تبیین این بسته در قالب وبینار برای 
صادرکنندگان استان های خراســان رضوی، زنجان، 
چهارمحال و بختیاری، یزد، اصفهان، فارس، هرمزگان 
و بوشهر اقدام شده و بیش از ۳۰۰ صادرکننده مشکالت 
خود را طرح کرده و راهکارهای کاربردی جهت ایفای 

تعهدات آنها ارائه شده است .

دبیر کمیته اقدام ارزی تصریح کــرد: تاکنون بیش از 
۷۰۰ صادرکننده از طریق مراجعه به دبیرخانه کمیته 
اقدام ارزی در تهران و یا سازمان های صمت استان ها 
یا از طریق مکاتبه، نســبت به تشکیل پرونده با هدف 
مرتفع کردن مشــکالت فراروی ایفای تعهدات خود 

اقدام کرده اند.
قمری بیشترین موارد طرح شده توسط صادرکنندگان 
را مربوط به ایفای تعهدات ارزی سال ۹۷ و همچنین 
موارد مربوط به معافیت مالیاتی و اســترداد مالیات بر 
ارزش افزوده صادرکنندگان اعالم کرده و خاطر نشان 
ساخت: فرآیند ایفای تعهدات ارز حاصل از صادرات از 

محل ورود موقت نهایی و به کلیه صادرکنندگان ابالغ 
شده است.

این مسئول با اشاره به آخرین آمار ایفای تعهدات ارزی 
مربوط به صادرات اظهار داشت: از ۲۲ فروردین ۹۷ تا 
۳۰ آذر ماه ۹۹ و همچنین ایفای تعهدات ارزی در بازه 
زمانــی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ فروردیــن ماه ۱۴۰۰، 
صادرکنندگان کشور نســبت به ایفای ۷۲ درصد از 

تعهدات ارزی خود اقدام کرده اند.
وی ادامــه داد: بر این اســاس، از مجمــوع ۲۴۷۰۰ 
صادرکننده که ۷۲ میلیارد یــورو صادرات در این بازه 
زمانی داشته اند، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود به 
میزان ۴۵ میلیارد یورو اقدام کرده اند، همچنین با توجه 
به تعدیالت انجام شده، تعهدات ارزی صادرکنندگان 

برابر با 6۲ میلیارد یورو بوده است.

الیحه همسان سازی بعد از تصویب نهایی در هیات دولت به مجلس می رود

همسان سازی حقوق بازنشستگان در ایستگاه آخر
ورود رییس جمهور به سریال گرانی ها

گرانی پی در پی برخی کاالهای اساسی 

 ایفای ۷2 درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان

بازگشت ارز صادراتی به ۴۵ میلیارد یورو رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان است. قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به  ۱۰  میلیون 

و ۶۸۰ هزار تومان رسید، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار  تومان، ربع سکه ۳ میلیون  و ۹۰۰ هزار  تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار   تومان است. همچنین قیمت هر 
اونس طال در بازار های جهانی  به یک هزار و ۸۷۴ دالر  رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ  یک میلیون و ۷۳ هزار تومان معامله می شود. نرخ  سکه نسبت به آخرین معامالت  دیروز 

حدود ۸۵ هزار تومان کاهش یافته است.

استان ها
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رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد و رئيس 
کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران با تاکيد 
بر تکليف افراد نسبت به پرداخت ماليات بيان داشت: 
اصناف پرداخت ماليات را مانند خمس و زکات تکليف 
قانوني خود مي دانند؛ اما نبايد تکليفي که غير قابل 

اجراست به آنها تحميل شود.
حميدرضا رستگار رئيس اتحاديه فروشندگان آهن 
و فوالد و رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف 
تهران با بيان مطلب فوق افزود: در پرداخت ماليات 
بايد با برنامــه ريزي صحيح و علمي بــا لحاظ تمام 
پيشبينيهاي الزم و پيگيريهاي قانوني و تدابير ممکن 
در هر مرحله مابين اصناف و ســازمان امور مالياتي 
نسبت به پرداخت ساالنه ماليات اقدام کرد.وي ادامه 
داد: همچنين با تدابير الزم بايد نسبت به تغييراتي در 
قوانين و ايجاد قوانين جديد مالياتي توسط سازمان 
امور مالياتي قبل از تصويب نهايي عملکرد سال ۹۹ 
اقدام نمود تا تکليفي که غير قابل اجراست به اصناف 

تحميل نشود.
رستگار با تصريح بر اين نکته که سازمان امور مالياتي 
بر اســاس نيازهاي خود قوانين را اجرا و تحميل مي 
کند اظهار کرد: هر سال سازمان امور مالياتي بر اساس 
پيشبينيها، نيازها و اقدامات خود برنامه هاي مالياتي 
را براي اصناف پيش ميبرد در حاليکه اصناف بايد در 
قبال سازمان با برنامه متقن همراه با لحاظ مستندات 
قانوني در منافع خود قدم بردارند. آنها بايد مســير و 
گلوگاه ها را بشناسند و با دانش گام بردارند. اين که 
سازمان از عدم اطالع و دانش اصناف سالهاست بهره 

برده است محرز مي باشد، اين مسير بايد تغيير کند.

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران 
تاکيد کرد: بر اساس تجربياتي که سالهاست از سازمان 
امور مالياتي به دســت آمده هيچ گونه زيرســاخت 
اجرايي در اين ســازمان براي اخــذ ماليات فراهم 
نيست، لذا از نقاط ضعف اصناف بهره جسته و اعمال 
قانون کردند. ســازمان از شفافيت سخن مي گويد؛ 
اما خود غير شــفاف عمل مي کند. اگــر بتوانيم در 
سالهاي آينده زيرســاختهاي الزم را به وجود آوريم 
 مي توانيم با اجراي تبصره ماده ۱۰۰ دست مميزان 

مالياتي را کوتاه کنيم.
وي افزود: تبصره ماده ۱۰۰مي گويد؛ چنانچه درآمد 
مودي حداکثر مبلغ ۱۵۶ ميليون تومان باشد ارائه 
اظهارنامه به استناد دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ 
قانون ماليات هاي مستقيم ضرورت ندارد، اما متاسفانه 
به جهت عدم وجود زيرســاختهاي الزم و اســناد و 
مدارک کافي در حال حاضر امکان انجام اين تبصره 
حداقل در شهرهاي بزرگ مقدور نيست؛ چرا که نرخ 
تورم در سال گذشته از حد ۲۵۰ درصد نيز فراتر رفته 

و با اعداد ماده ۱۰۰ همخواني ندارد.
رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران در 
ادامه تصريح کرد: سازمان امور مالياتي در پي وقتکشي 
است به محض نزديک شدن به خرداد ماه، هرساله با 
برگزاري جلساتي به اتفاق نمايندگان اصناف نه تنها 
توافق کلي را انجام نميدهد؛ بلکه در هفته آخر خرداد 
ماه اصناف را در گوشه رينگ قرار ميدهد تا نتوانند از 
خود با توجه به عدم وجود زمان و برنامه صحيح دفاع و 
تصميم درستي را اخذ کنند؛ لذا تکليف اصناف است 

که اين اشتباه را هر ساله تکرار نکنند.

تقویت سمت عرضه مسکن
محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن 

توجه دولت ها در بازار مسکن برای خانه دار کردن مردم همواره اعطای تسهيالت به سمت تقاضا بوده است. تصميمی که از ريشه اشتباه و نادرست است. هر وامی که به سمت تقاضا باشد و برای خريد خانه به متقاضی وام داده شود نتيجه عکس در 
بازار و قدرت خريد مردم خواهد داشت. به عبارت بهتر دولتمردان تصميم دارند با سرازير کردن تسهيالت به سمت تقاضا مردم را خانه دار کنند که تجربيات سالهای اخير نشان داده که اين اقدام نه تنها تاثيری در افزايش توان خريد خانه نداشته 
بلکه تورم را به جان بازار مسکن انداخته است.  در صورتيکه اگر اين تسهيالت و وام ها به سمت عرضه و توليد مسکن هدايت شوند می تواند تاثير بسيار زيادی در خانه دار کردن مردم داشته باشد. حرکت تسهيالت به سمت عرضه و توليد همراه با وام 
هايی که به انبوه سازان برای ساخت مسکن داده می شود می تواند بسيار موثرتر عمل کند.  تسهيالت در عرضه و توليد مسکن هم هم در قيمت تمام شده مسکن و هم روند ساخت وساز موثر است و در نهايت خريدار، خانه را با 7۰ يا 8۰ درصد مبلغ 
خانه به صورت تسهيالت تحويل خواهد گرفت. اما در حال حاضر دولت ها سمت تقاضا را بيشتر تقويت می کنند و اين اقدام هيچ اثری در تقويت خريد ندارد و گره ای را باز نمی کند. بايستی تسهيالت به سمت توليد مسکن برود و واحدهايی که برای 
فروش عرضه می شوند با حداکثر تسهيالت بانکی ممکن و با اقساط دراز مدت باشند تا خريدار بتواند با آروده ۲۰ درصدی از ارزش ملک، صاحب خانه شود. اينکه دولت ها راهکار خانه دار کردن مردم در اين موضوع می بينند که دولت و نظام بانکی 

بايد تسهيالت بيشتری به مردم به عنوان وام مسکن جهت خريد مسکن پرداخت کنند سياستی کامال اشتباه است. بايد اقداماتی انجام شود تا 8۰ درصد از هزينه ساخت، به وسيله تسهيالت بانکی پوشش داده شود.
وقتی قيمت مسکن در هفت سال گذشته چندين برابر افزايش يافته و شاهد افزايش های سرسام آور زمين و مسکن هستيم، نمی توان دلخوش بود که اعطای تسهيالت برای خريد مسکن يک راهکار خوب ومطمئن است. مطمئنا با قيمت های فعلی 
افزايش تسهيالت خريد نه امکان خريد به مردم می دهد و نه بخش بزرگی از جامعه توانايی پرداخت اقساط سنگين را دارند. بنابراين نه تنها وام مسکن در بخش تقاضا مشکل آفرين است که حتی افزايش آن نيز به بهانه تقويت قدرت خريد مردم تورم 

زا خواهد بود. تمام زنجيره های متصل به ساخت و ساز از افزايش وام مسکن تاثير خواهند پذيرفت و اين در قيمت تمام شده خانه تاثيرگذار می شود. گرانی پشت گرانی نتيجه افزايش وام مسکن است. 
در حال حاضر اصلی ترين مشکلی که مانع خريد مسکن شده، افزايش تورم است. چون مسکن در ايران يک کاالی سرمايه ای است با افزايش نرخ تورم و کاهش قدرت خريد مردم امکان خانه دار شدن مردم، بخصوص از طبقات متوسط به پايين 

جامعه گرفته می شود. اگر دولت بعدی برنامه موثری برای افزايش قدرت خريد و توان اقتصادی جامعه داشته باشد و قدرت خريد در سطح خانوار افزايش بيابد با افزايش ميزان تسهيالت مسکن بسياری از مشکالت حل می شود.
در بررسی هايی که از برنامه کانديداهای رياست جمهوری دوره سيزدهم انجام شده حداقل سه کانديدا برنامه مناسبی برای مسکن و توجه به توليد انبوه مسکن دارند. برنامه هايی برای افزايش تسهيالت ساخت دارند و سعی دارند آورده متقاضی را 
به حداقل برسانند. اما مطرح شدن اين برنامه ها تضمينی برای اجرايی شدن آنها ندارد. اما همين که در برنامه های خود تصميمی برای افزايش وام مسکن متقاضيان ندارند خوب است. امروز ۵ تا ۶ ميليون واحد مسکونی در کشور کم داريم که بايد 

رئيس دولت بعدی تمام تمرکز خود را برای ساخت و عرضه مسکن بکار گيرد. افزايش تسهيالت وام خريد مسکن به خانه دار شدن مردم کمکی نخواهد کرد.

در حالی مــردم برای خريد 
خانه با قيمت های کنونی 
نيازمند وام های ميلياردی 
هستند که وام خريد مسکن 
فعلی تنها کفاف خريد کمتر 
از ۱۰ متر از يک واحد مسکونی را می دهد. در همين 
رابطه رئيس هيئت مديره بانک تخصصی بخش مسکن 

گفت: مبلغ فعلی تســهيالت خريد مسکن، امروزه 
پاسخگوی بازار مسکن نبوده و لذا بايد موانع قانونی 
افزايش سقف تســهيالت از طريق رايزنی با مراجع 

ذی ربط رفع شود.
اما يک کارشناس مسکن در رابطه با ايرادات افزايش وام 
خريد مسکن می گويد: توجه دولت ها در بازار مسکن 
برای خانه دار کردن مردم همواره اعطای تسهيالت به 
سمت تقاضا بوده اســت. تصميمی که از ريشه اشتباه 
و نادرست اســت. محمود فاطمی عقدا افزود: مطمئنا 
با قيمت های فعلی افزايش تســهيالت خريد نه امکان 

خريد به مردم می دهد و نه بخش بزرگی از جامعه توانايی 
پرداخت اقساط سنگين را دارند. فعاالن بازار مسکن نيز 
همواره بر اين نکته تاکيد دارند که به نفع جامعه است که 
وام های بخش تقاضا حذف شود و به سمت توليد برود 
چرا که اين کار در کاهش بهای تمام شده ساخت مسکن 
اثرگذار است. چراکه اگر مبلغ وام به طور يکجا به سازنده 
پرداخت شود، سازنده می تواند مصالح مورد نياز خود را 
به صورت يکجا تهيه کند و با اين کار از افزايش بهای تمام 
شده مسکن جلوگيری کند. اما نگرانی جدی ديگری نيز 
در اين رابطه وجود دارد آن هم اينکه در صورت پرداخت 

مبلغ وام به صورت يکجا به سازنده در نهايت بانک بماند 
و يک پروژه نيمه تمام. بر اســاس مصوبه بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ايران، در حال حاضر بانک مسکن 
می تواند از محل خريد اوراق گواهی حق تقدم استفاده از 
تسهيالت توسط متقاضی و ارائه آن به بانک تا سقف ۱۴۰ 
ميليون تومان به صورت انفرادی )با احتساب ۴۰ ميليون 
تومان جعاله( و تا سقف ۲۴۰ ميليون تومان برای زوجين 
)با احتساب ۴۰ ميليون تومان جعاله( متناسب با شهر 
محل وقوع ملک تسهيالت پرداخت کند که اين مبلغ 

امروزه پاسخگوی بازار مسکن نيست. 

رقم فعلی وام مسکن پاسخگوی نیاز خریداران نیست

ناکارآمدی وام خرید مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

نان، روغن مايع و جامد، شکر 
و چند قلم ديگر از اقالم اصلی 
ســفره های مردم به صورتی 
اعالم نشده و غافلگيرکننده 
گران شده اند آن هم با شيب 
تند باالی ۳۰ درصد. در اين بين اما مسووالن برای اعالم 
رسمی افزايش قيمت نان دست دست می کنند. در حالی 
که گرانی نان از چندی قبل شــروع شده اما مسووالن 
هنوز زير بار آن نرفته اند. با وجودی که مسئوالن دولتی و 
کشوری بارها اعالم کرده اند که هر گونه افزايش نرخ نان، 
غيرقانونی است، اما تقريبا در تمامی شهرها و استان های 
کشور قيمت اين کاالی بسيار مهم تا بيش از ۵۰ درصد 

افزايش داشته است.
در حال حاضر نانوايان هر قرص نان لواش را به نرخ ۴۰۰ تا 
۵۰۰، بربری ساده ۲ هزار، بربری کنجدی ۳ هزار، سنگک 
ساده ۲ هزار و ۵۰۰، سنگک کنجدی ۳ تا 7 هزار و انواع 
تافتون را به نرخ ۶۵۰ تا 8۰۰ تومان می فروشند. اينکه 
نان قوت اصلی ۹۰ درصد مردم است و نمی توان به يک 
باره افزايش قيمت غيرمنتظره ای را برای آن اعمال کرد، 
شکی نيست اما اينکه افزايش قيمت ها به صورت رسمی 
هم اعالم نمی شود موجب شده تا بسياری از نانوايان با 
قيمت های خودسرانه نان را بسيار گران تر از نرخ اعمال 

شده با افزايش قيمت ها به دست مردم بدهند. 
رئيس اتحاديه نانوايان سنگکی تهران در اين رابطه می 
گويد: مشخص نيست چرا نانوايی ها را برای افزايش نرخ 
نان منع می کنند. اصغر پابرجــا افزود: همه چيز گران 
شــده اســت. هر کااليی را می بينيد مشمول افزايش 
حداقل ۳۰ درصدی قيمت ها شده است. چندين و چند 
بار برای مسووالن و وزارت صمت نامه نوشته ايم تا برای 
تعيين تکليف قيمت نان برنامه را اعالم کنند اما دريغ از 

هر يک پاسخ. 
در همين زمينه رئيس سازمان صمت استان تهران، برای 

توجيه عدم اعالم گرانی رسمی نان گفته است که به علت 
حساسيت هايی که نسبت به اســتان تهران وجود دارد 
و مرکزيت آن، اعالم قيمت جديد برای نان هميشــه با 

هماهنگی مقامات دولتی بوده است.
از چندين هفته قبل نان در استان های مختلف گران تر 
شــده اما نهادهای رســمی موضوع را تا به امروز انکار 
می کنند. در حالی رئيس اتحاديه نانوايان کرج در اولين 
اظهارنظر رسمی گفته اســت که تصويب شده که نرخ 
انواع نان حدود ۵۰درصد افزايش يابد اما هم زمان معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، هرگونه افزايش 
قيمت نان در اين استان را غيرقانونی خوانده و هشدار 

داده است که با متخلفان برخورد خواهد شد.
رئيس اتحاديه نان سنگکي تهران در رابطه با مشکالت 
نانوايی ها در رابطه با افزايش قيمت نان به "کسب و کار" 
گفت: اينکه تمام کاالها به صورت رسمی مشمول افزايش 

قيمت شده اند شکی نيست اما چرا با وجود افزايش قميت 
نان به صورت رسمی اين تغيير قيمت را اعالم نمی کنند 

جای تعجب دارد.
اصغر پابرجا افزود: تمام هزينه های نانوايی ها در چند سال 
اخير بخصوص با شروع بحران کرونا تا به امروز از جيب 
پرداخت می شود و بسياری از نانواها به دليل هزينه های 

بسيار از اين شغل خارج شده اند.
پابرجا ادامــه داد: تمامی کاالهــای مصرفی و خدمات 
افزايش قيمت ها را چندين و چند بار داشته اند اما برای 
نان گاردی وجود دارد و گويــا صنف نانوايان مخارجی 
ندارند. اين بدان معناست که نانوايی ها بايد با رشد هزينه 

ها بسازند و تمام مخارج خود را از جيب هزينه کنند. 
رئيس اتحاديه نان سنگکي تهران به مشکالت نانوايی ها با 
شروع بحران کرونا اشاره کرده و يادآورشد: با شروع بحران 
کرونا به دليل حساسيت هايی که در خريد خوراکی ها 

وجود داشت فروش نانوايان کمتر شد اما در حال حاضر 
با رعايت تمام پروتکل های بهداشتی تونسته ايم مردم را 
برای خريد نان به صورت سالم و کامال بهداشتی مجاب 
کنيم. تمام ماههای درگيری با کرونا برای نانوايان هزينه 
داشته است. رعايت دستورات بهداشتی در کنار تنور داغ 
و سوزان نانوايی ها بسيار سخت و طاقت فرسا است اما با 
رعايت تمامی اين دستورات خيال مردم بابت تهيه نان 

راحت شد.
به گفته پابرجا، در طول ســالهای گذشته قيمت انواع 
کاالها افزايش پيدا کرده است. حتی حقوق کارگران و آب 
و برق وبيمه و ماليات نانوايان هم افزايش داشته اما نرخ 
نان افزايش چندانی نداشته است. به هر حال نانوايان هم 
مثل کارگران شان مخارج خودشان را دارن و بايد بتواند از 
عهده هزينه های زندگی برآيند پس چاره ای جز افزايش 

قيمت وجود ندارد. 

با وجود افزایش 50 درصدی،  قیمت های جدید نان   به صورت رسمی اعالم نشده است

افزایش غیررسمی قیمت نان
چرا نان متولی ندارد؟

شایلی قرائی
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رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي تهران بيان داشت: از 
آنجا که عرضه دام به بازار مصرف نياز به طي پروسه رشد 
است،کم سن بودن دام و عرضه آن به کشتارگاه ها منجر 
به پايين آمدن سن کشتار شده و زاد و ولد انجام نمي 
شود؛ پس در آينده اي نزديک با کمبود توليد دام مواجه 
خواهيم شد. علي اصغر ملکي، رئيس اتحاديه گوشت 
گوسفندي تهران با بيان مطلب فوق افزود: دامداران با 
احتساب هزينه هاي بسيار باال مجبور شدند تا بره ها را 
به بازار براي فروش بياورند. بره هايي که ماده هستند و 
مي توانستند در طول ايام نگه داري، زايمان کنند و زاد 
و ولد را زياد کنند، حاال در ميان بازار ديده مي شوند، آن 
هم با قيمت هاي پايين، چرا که زيان فروش بره ها براي 

دامداران کمتر از نگه داري آن در شرايط فعلي است.
ملکي با اشاره به کمبود علوفه و غذاي دام اظهار داشت: 
با کاهش بارندگي در زمستان ۹۹ و بهار ۱۴۰۰متاسفانه 
مراتع ضعيف و کمبود علوفه و غذاي دام منجر به ترغيب 
دامداران براي فروش دام هايشان شده است. دامداران 
توان نگه داري دام هاي خود را در شرايط فعلي ندارند؛ 

چرا که محصوالتي نظير جو با قيمت ۶۵۰۰، کاه ۴۵۰۰ 
و يونجه ۵۵۰۰ به بازار عرضه مي شود و براي دامداران 
تهيه خــوراک دام گران تمام شــده و صرفه و توجيه 
اقتصادي ندارد؛ بنابراين مجبور است تا دام خود را زودتر 

از موقع به بازار عرضه نمايد.
وي تاکيد کرد: اگر دولت در شــرايط کــم بارش به 
دامداران کمک نکند، دامدار ورشکست مي شود. دام 
کم سن در بازار فروش رفته و توليد دام کاهش يافته و 
فاجعه گراني بيداد خواهد کــرد. اين خطر را به دولت 
گوشزد کردم، مســئوالن از اين خطر هولناک گراني 
گوشــت درماه هاي آينده جلوگيري کنند. حمايت 
از دامدار منجر به حمايــت از مصرف کنندگان نهايي 
خواهد شد، از بحران آينده جلوگيري کنيم.وي با اعالم 
اينکه طي سه ماهه اخير مبلغ گوشت گوسفندي گران 
نشده گفت: يک شقه گوشت گوسفندي در حال حاضر 
با مبلغ ۱۳۰ هزار تومان در واحدهاي صنفي فروش مي 
رود و در سه ماهه اخير نه تنها گران نشده بلکه ارزان تر 

هم شده است.

نماينده مجلس با انتقاد از سياستهای حوزه مسکن دولت 
يازدهم و دوازدهم گفــت: پيامدهای بی توجهی دولت 
به ســاخت را در وضعيت فعلی بازار مسکن که با تورم 
بااليی مواجه است، مشاهده می کنيم.در قانون بودجه 
۱۴۰۰، برای ساخت يک ميليون و دويست هزار واحد 
مســکونی، ۳۶۰ هزار ميليارد تومان معادل ۲۰ درصد 
حجم تسهيالت بانک ها تصويب شده است. در همين 
ارتباط، محّمد پاک مهر، نماينده مجلس شورای اسالمی 
گفت: اعطای تسهيالت با بهره کم در بخش مسکن باعث 
ايجاد رشد قابل توجهی در ساخت و ساز مسکن خواهد 
شد. ضمن اينکه احداث بنا و ساختمان بيش از ۶۵۰ شغل 

را فعال می کند و باعث رونق بازار کار و اشتغال می شود.
وی در خصوص ادعای افرادی که مدعی هستند بانک ها 
امکان پرداخت تســهيالت ۳۰۰ ميليونــی را ندارند، 
خاطر نشان کرد: چرا بانک ها نتوانند تسهيالت بخش 
مسکن را بدهند؟ بيست درصد از کل تسهيالت بانک ها 
ميزان بااليی نيست و تخصيص اين ميزان تسهيالت 
برای بانک ها کار ســختی نخواهد بود. نماينده مردم 

بجنورد در مجلس با اشــاره به لزوم پرداخت سريع تر 
تسهيالت ۳۶۰ هزارميلياردی به بخش مسکن عنوان 
کرد: با توجه به اينکه عمده ســاخت و سازهای کشور 
در شش ماهه نخست ســال انجام می شود، الزم است 
تســهيالت ۳۰۰ ميليونی زودتر بــه مردم تخصيص 
داده شود زيرا در شش ماه دوم ســال به دليل سرما و 
 کوتاهی روز، ســاخت و ســازها به صورت طبيعی به 
حداقل می رسد. پاک مهر با انتقاد از سياستهای حوزه 
مسکن دولت يازدهم و دوازدهم تصريح کرد: در دوران 
رياست جمهوری آقای روحانی مسئله ساخت مسکن 
بسيار کمرنگ بود و ما پيامدهای اين نگاه ضعيف نسبت 
به ســاخت را در وضعيت فعلی بازار مسکن که با تورم 
بااليی مواجه است، مشــاهده می کنيم.وی در پايان 
گفت: در صورتی که بخواهيم روند فعلی بی توجهی به 
عرضه واحدهای مسکونی را ادامه بدهيم، تورم مسکن به 
شدت افزايش خواهد يافت و به چند برابر گذشته خواهد 
رسيد که در اين صورت اجاره مسکن هم روند افزايشی 

پيدا خواهد کرد.

رئيس سازمان بسيج اصناف کشور و عضو هيئت عالي 
نظارت بر ســازمان هاي صنفي از ارسال زودتر از موعد 
پيامک اظهار نامه مالياتي توسط سازمان امور مالياتي 
کشور براي صاحبان واحد هاي صنفي خبر داد و گفت: 
سازمان امور مالياتي قول داده بود که اين مهلت را تا پايان 
شهريور ۱۴۰۰ تعيين خواهد کرد. رئيس سازمان بسيج 
اصناف و عضو هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي 
از ارسال زودتر از موعد پيامک اظهارنامه مالياتي توسط 
سازمان امور مالياتي کشــور براي صاحبان واحد هاي 
صنفي خبر داد و گفت: با توجه به شرايط کرونايي سال 
گذشته و با پيگيري هاي بســيج، اتحاديه ها و اتاق هاي 
اصناف به جهت شرايط بســيار بد کسب و کار، سازمان 
امور مالياتي کشور مهلت اظهار نامه ي مالياتي را تا مرداد 
۹۹ اعالم کرد. وي با بيان اين که امسال هم سازمان امور 
مالياتي قول داده بود که اين مهلت را تا پايان شــهريور 
۱۴۰۰ تعيين خواهد کرد، ادامه داد: امســال به دليل 
شــرايط کرونايي حداقل در تهران و بــه عنوان مثال 
"بازار تهران" يک ماه کامل تعطيل بوده و اين شــرايط 

در استان هاي ديگر نيز صادق اســت.غالمرضا حسن 
پور تصريح کرد: در جلســه اي که نمايندگان اصناف، 
نمايندگان سازمان ها و نمايندگان ستاد ملي مقابله با کرونا 
حضور داشتند، مقرر شد که اين مهلت تا پايان شهريور 
به تعويق بيافتد. عضو هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي 
صنفي به مصوبه کارگروه تشکيل شده در سازمان امور 
مالياتي کشــور مبني بر تقليل اين مدت زمان تا پايان 
خرداد ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: اين مصوبه بايد ابتدا در 
ستاد ملي مقابله با کرونا مصوب شود و سپس ابالغ شود 
اما، متاسفانه قبل از اين که اين کارگروه در روز شنبه با 
حضور نمايندگان ستاد ملي مقابله با کرونا تشکيل شود، 
ديروز سازمان امور مالياتي کشور در آستانه ي انتخابات 
اين پيامک را براي صاحبان واحد هاي صنفي ارسال کرده 
است. عضو هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي 
تاکيد کرد: ان شــاء اهلل طبق همان قولي که به اصناف 
داده اند مبني بر اين که اظهار نامه ها تا پايان شهريور ماه 
بررسي شوند و احقاق حق کسبه صورت گيرد تا ماليات 

ستاني که حق دولت است نيز انجام شود.

كمبود دام در صورت عرضه پیش از موعد آن به بازار مصرف

از بروز فاجعه گراني گوشت مي توان جلوگيري کرد

نبايد تکليفي که غير قابل اجراست به اصناف تحميل شود

بی توجهی به عرضه واحدهای جديد، تورم مسکن را افزايش داد

تا پایان شهریور فرصت داده شده بود

پيامک اظهارنامه مالياتي زودتر از موعد ارسال شده است
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راه اندازی فروشگاه در اينستاگرام راحت تر شد
مدیرعامل فیس بوک اعالم کرد این شرکت شبکه اجتماعی راه اندازی فروشگاه 
های دیجیتالی در اینستاگرام را برای تولیدکنندگان محتوا راحت تر می کند.
مارک زاکربرگ اظهار کرد: فیس بوک به تولیدکنندگان محتوا اجازه می دهد 
فروشــگاهها را در صفحات پروفایل شخصی اینســتاگرام خود اضافه کرده و 
اکانتشان را با شــرکتهای کاال مانند فانجوی یا براوادو لینک کنند.فیس بوک 
همچنین در حال آزمایش ابزار جدیدی است که به افراد اجازه می دهد برای 
تبلیغ محصول پول دریافت کنند. این قابلیت به تولیدکنندگان محتوا امکان 
می دهد از خریدهایی که از طریق توصیه آنها به هوادارانشان انجام می گیرد، 
کمیسیون دریافت کنند. برندها نرخ کمیسیون خود را تعیین می کنند.این خبر 
در راستای تالش فیس بوک و اینستاگرام برای جذب تولیدکنندگان محتوا از 
طریق ابزارهای درآمدزایی جدید و رقابت با سرویســهایی مانند اسنپ چت و 
تیک تاک اعالم شد.بر اساس گزارش بلومبرگ، فیس بوک در دوران پاندمی 
فعالیت در عرصه تجارت الکترونیکی را توسعه داده و تالش کرده است کسب 
و کارهای کوچکی که حضور دیجیتالی خود را توســعه داده اند تا مشتریان 

جدیدی را پیدا کنند، جذب کند.

گران ترین خرید با رمزارزها
خريد خانه 600 ميلياردی با ارز ديجيتال!

یک خریدار ناشناس ۲۲٫۵ میلیون دالر ارز دیجیتال برای خرید یک پنت هوس 
اختصاصی در ساحل اقیانوس میامی پرداخت کرد.یک خریدار ناشناس ۲۲٫۵ 
میلیون دالر دارایی دیجیتال برای خرید یک پنت هوس اختصاصی در ساحل 
میامی پرداخت کرد. این معامله گران ترین خرید با دارایی دیجیتال شناخته 
شده است.فوربس در یک بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد شخصی یک پنت هوس 
اختصاصی واقع در محله سرف ســاید میامی را به مبلــغ ۵/۲۲ میلیون دالر 
خریداری کرده است. خریدار برای بدست آوردن این ملک ارز دیجیتال پرداخت 
کرده است. هنوز مشخص نیست خریدار از چه نوع ارز دیجیتالی برای خرید 
استفاده کرده اما این معامله گران ترین معامله  با ارز دیجیتال است.هیچ ملکی 
دیگری در ساحل میامی به این قیمت فروخته نشده است و جالب اینجاست که 
ایوانکا ترامپ و همسرش صاحب پنت هوس طبقه اخر همین ساختمان هستند.
 )arte surfside( الکس ساپیر که به همراه جیووانی فاشیانو ساختمان لوکس
را توسعه دادند گفت: معامله با ارز دیجیتال بسیار مطمئن است و هر روز افراد 
بیشتری قصد دارند تا از طریق ارز دیجیتال خانه رویایی خود را خریداری کنند.
جیووانی فاشیانو گفت: » این خرید یک موفقیت بزرگ برای کل صنعت امالک 
و مستغالت در میامی است. ما با این فروش در حال ثبت نقطه جدید تاریخچه 
امالک و مستغالت میامی هستیم. رمزارز آینده ثروت است و ما معتقدیم این 
تنها آغاز کار است.«رکورد فروش ۵/۲۲ میلیون دالری یک خانه تقریبا یک ماه 
بعد از آگهی )arte surfside( مبنی بر پذیرش رمزارز برای فروش خانه های 
لوکس صورت گرفت.کاروســو، غول امالک و مستغالت یک ماه پیش قابلیت 
پرداخت اجاره بها با بیت کوین را برای مشتریان خود فعال کرد. همچنین این 
موسسه اعالم کرد قرار است در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کند.در آرژانتین 
هم بسیاری از امالک به معامله با رمزارزها روی آوردند. بسیاری از خانه ها در 

بوینس آیرس، سانتافه و قرطوبا با رمزارز معامله می شوند.

ممنوعيت دانلود وی چت و تيك تاک لغو شد
رییس جمهور آمریکا مجموعه فرامین اجرایی که شــامل ممنوعیت دانلود وی 
چت و تیک تاک بودند را لغو و به وزارت بازرگانی دســتور داد نگرانیهای امنیتی 
مربوط به این اپلیکیشنهای چینی را مورد بازبینی قرار دهد.دولت دونالد ترامپ، 
رییس جمهور پیشین آمریکا در تالش برای مسدود کردن دانلود این اپلیکیشنها و 
ممنوعیت مبادالت تکنیکال بود که تیک تاک و وی چت اعالم کرده بودند مانع از 
دسترسی به این اپلیکیشنها در آمریکا می شود. دادگاههایی در آمریکا مانع اجرای 
این فرامین شدند و دستورات مذکور هرگز به اجرا درنیامدند.یک مقام کاخ سفید 
گفت: بازبینی امنیت ملی جداگانه آمریکا از تیک تاک که در اواخر سال ۲۰۱۹ 
آغاز شد، ادامه دارد اما جزییات بیشتری ارائه نکرد. یک مقام دیگر دولت آمریکا به 
خبرنگاران گفت: کاخ سفید در خصوص ریسکهای داده کاربران تیک تاک بسیار 
نگران مانده است.فرمان اجرایی جدید بایدن دستورهایی که در اوت علیه وی چت 
و تیک تاک صادر شده بودند و دستور دیگری که در ژانویه صادر شده بود و هشت 
اپلیکیشن مالی و ارتباطی دیگر را هدف گرفته بود، لغو می کند. در دستور ژانویه از 
مقامات خواسته شده بود مبادالت با هشت اپلیکیشن چینی شامل علی پی گروه 
علی بابا و کیو کیو والت شرکت تنست هولدینگز و خدمات پرداخت وی چت را 
ممنوع کنند.دولت ترامپ مدعی بود وی چت و تیک تاک نگرانیهای امنیت ملی 
ایجاد می کنند و این خطر وجود دارد که اطالعات شخصی کاربران آمریکایی توسط 
دولت چین جمع آوری شود. هر دو اپلیکیشن تیک تاک و وی چت چنین اتهامی را 
تکذیب کرده اند.دولت آمریکا خواستار تجدیدنظر در احکام قضایی شده بود که از 
اجرای فرمان رییس جمهور پیشین آمریکا در خصوص این اپلیکیشنها جلوگیری 
کرده بودند اما پس از به قدرت رسیدن بایدن، وزارت دادگستری خواستار توقف 
بررسی درخواستهای تجدیدنظر شد.در دستور بایدن آمده است جمع آوری داده 
از شهروندان آمریکایی خطر فراهم کردن دسترسی دشمنان خارجی به اطالعات 
مذکور را به همراه دارد. وزارت بازرگانی باید به شکل مداوم به ارزیابی مبادالتی 
بپردازد که ریســک پیامدهای فاجعه آمیز بزرگ روی امنیت یا انعطاف پذیری 
زیرساخت حساس یا اقتصاد دیجیتالی آمریکا به همراه دارند.تحت دستور بایدن، 
وزارت بازرگانی آمریکا باید در مدت ۱۲۰ روز توصیه های الزم برای حمایت از داده 
های آمریکایی که شرکتهای تحت کنترل دشمنان خارجی به آن دسترسی دارند 
یا به دست می آورند ارائه کند.بر اساس گزارش رویترز، بایدن هفته گذشته فرمان 
اجرایی را امضا کرد که سرمایه گذاری آمریکایی در بعضی شرکتهای چینی فعال 

در بخشهای دفاعی و فناوری اطالعاتی را ممنوع کرد.

هشدار صداوسیما به مردم
مراقب كالهبرداران باشيد!

در پی تماس ها و ارسال پیامک های افرادی سودجو به برخی کاربران شبکه های 
پیام رسان خارجی که خود را منتسب به ســازمان صداوسیما معرفی می کنند، 
رسانه ملی در این زمینه به مردم هشدار داد.حمید خواجه نژادـ  مدیر روابط عمومی 
معاونت سیماـ  با انتشار متنی در فضای مجازی، با هشدار نسبت به اینکه »مراقب 
کالهبرداران باشید!« نوشــته است: صداوسیما از طریق شــبکه های پیام رسان 
خارجی هیچگاه تماس تلفنی برقرار نمی کند. فریب پیشــنهادهای اغواکننده با 
موضوع برنده شدن در برنامه و یا انتخابات را نخورید. پیامک های دریافتی ناشناس را 
باز نکنید که یا بدافزار است یا مهندسی اجتماعی برای کشف اطالعات حسابتان.«بر 
اساس اعالم برخی کاربران شبکه های اجتماعی به صداوسیما، روز گذشته و با پایان 
مناظره دوم، عده ای سودجو از طریق شبکه اجتماعی واتس اپ با برخی کاربران 
تماس گرفته و در حالی که آرم صداوسیما بر شــماره آنها درج شده بود، به بهانه 
برنده شدن در مسابقه ای از طرف یکی از نامزدهای انتخاباتی، درخواست باز کردن 
پیامکی را داشتند تا از طریق اعالم کد احراز هویت به تماس گیرنده، جایزه نقدی 
به حساب فرد واریز شود. صداوسیما نسبت به عملکرد این کالهبرداران هشدار داد 
و تاکید کرد به هیچ وجه از طریق شبکه های پیام رسان خارجی با مخاطبان خود 

تماس نمی گیرد.

اخبار

هلی کوپتر »نبوغ« برای هفتمین بار در مریخ پرواز کرد
هلی کوپتر مریخی نبوغ برای هفتمین بار در مریخ پرواز کرد. این بار پرواز نبوغ ۶۲.۸ ثانیه طول کشید. نبوغ، هلی کوپتر مریخی ناسا برای هفتمین بار در سیاره سرخ پرواز کرد و این بار در 

منطقه جدیدی فرود آمد.هفتمین پرواز موفقیت آمیز این هلی کوپتر ۴پوندی در ۶ ژوئن و با فاصله ۲ هفته پس از ششمین پرواز، انجام شده است.پرواز مذکور در ۶۲.۸ ثانیه طول کشید 
و طی آن مسافت ۳۴۸ فوت طی شد. همچنین این ابزار علمی هنگام پرواز عکس سیاه و سفیدی نیز ثبت کرد. پروازهای ششم و هفتم نبوغ بخشی از مأموریت پشتیبانی و کمک به فعالیت 

کاوشگر استقامت هستند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی 
فناوری هــای راهبــردی 
گفــت: تاکنــون ۱۹هزار 
تجهیز برای محققان توسط 
این شبکه آزمایشگاهی به 
اشتراک گذاشته شده که دانش بنیانها می توانند از 

طرح های تخفیفی استفاده کنند.
رضــا اســدی فرد ارائه خدمــات آزمایشــگاهی 
و دارای کیفیــت را یک زیرســاخت کلیدی برای 
انجام پژوهش های کاربردی و توســعه محصوالت 
فناورانه دانســت و گفت: شــبکه آزمایشــگاهی 
فناوری های راهبردی با همین رویکرد بســتری را 
برای ایجاد ارتباط و تعامــل اثربخش میان طرف 
عرضه خدمات یعنی مجموعه های آزمایشــگاه ها 
با طرف تقاضــا یعنی شــرکت های دانش بنیان و 
 خالق، دانشــگاهیان و پژوهشــگران ایجاد کرده

 است.
مدیر شبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی 
افــزود: از آغــاز فعالیت شــبکه آزمایشــگاهی 
فناوری های راهبردی تا کنــون، زمینه برای ارائه 
بیش از صدها نوع خدمت آزمایشگاهی در شکل ها 
و دسته بندی های موضوعی گوناگون فراهم آمده 

است.
وی ادامه داد: زیرا این شبکه آزمایشگاهی توانسته 
به بستری مناسب برای به اشتراک گذاری بیش از 
۱۹۰۰۰ تجهیز آزمایشگاهی از ۹۲۰ مجموعه ارائه 
دهنده خدمات شامل مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه، 
شرکت و آزمایشــگاه از بخش دولتی و خصوصی 

تبدیل شود.
بــه گفتــه وی، تمامــی حوزه های فنــاوری در 
دامنه خدمات شبکه آزمایشــگاهی فناوری های 
راهبردی قرار دارد و این شــبکه آزمایشــگاهی، 

به پژوهشــگران و صنایــع فعــال در حوزه های 
مختلفی مانند فنی و مهندسی، مواد و متالورژی، 
برق و الکترونیک، شــیمی، هوا فضا، معدن؛ حوزه 
محیط زیســت، کشــاورزی و گیاهــان دارویی و 
 حوزه های زیســت فناوری و پزشکی ارائه خدمت

 می کند.
مدیر شبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی، 
حمایت از فعاالن زیســت بوم نــوآوری برای رونق 
پژوهش و توســعه محصوالت دانش بنیان را یکی 
از محورهای اولویت دار شبکه آزمایشگاهی عنوان 
کرد و افزود: این حمایت ها در شکل ها و شیوه های 
گوناگون به مخاطبان ارائه شــده است و برای ارائه 
بهتر این خدمات، باشــگاه مشتریان شبکه چتری 
حمایتی را برای فعاالن زیست بوم نوآوری و فناوری 

فراهم کرده است.
وی با بیــان این کــه بیــش از ۱۲۰ هــزار عضو 
حقیقی و حقوقی بر بســتر باشــگاه مشــتریان 
شــبکه آزمایشــگاهی از این خدمات و تسهیالت 
اســتفاده کرده اند، ادامه داد: باشــگاه مشــتریان 
شــبکه آزمایشــگاهی فناوری هــای راهبــردی 
با تســهیل دسترســی به خدمات آزمایشگاه های 
سراسر کشور، به شرکت های دانش بنیان و خالق، 
نخبگان، محققان و دانشــگاهی کمک می کند تا 
بتوانند دسترسی ســریع تر و ساده تری به خدمات 
آزمایشــگاهی داشته باشــند.به گفته اسدی فرد، 
طرح های تخفیف متناســب بــا نیــاز هریک از 
گروه های عضو باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی، در هر فصل تعیین و اعالم 

می شود.
مدیر شبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی، 
به گروه های مخاطب این تخفیف ها اشــاره کرد و 
افزود: در این طرح سعی شده اســت با رویکردی 
جامع نگر، تمامی اقشار نقش آفرین در حوزه نوآوری 
و فناوری ذیل چتر حمایتی باشگاه مشتریان شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، از حمایت ها و 

تخفیف ها برخوردار شوند.
وی اضافــه کرد: بر همین اســاس، شــرکت های 
دانش بنیان، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، 
دکتری، نخبگان، شرکت های خالق، اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها و سرآمدان علمی ایران مشمول 
طرح های تخفیف فصلی این شــبکه می شوند.وی 
ادامه داد در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار توسط پژوهشــگران، اعضای هیئت علمی، 
دانشــجویان و شــرکت های دانش بنیان استفاده 

شده است.
اســدی فرد از ارائه تســهیالت به شــرکت های 
دانش بنیــان خبــر داد و افــزود: شــرکت های 
دانش بنیان یکــی از مخاطبان اصلــی تخفیف ها 
به شمار می روند. اســدی فرد افزود: شرکت های 
دانش بنیــان در ســال ۱۴۰۰، بــه میــزان ۴۰ 
میلیــون ریــال اعتبــار اســتفاده از خدمــات 
 آزمایشــگاهی را با تخفیــف ۵۰ درصدی دریافت

 می کنند.
مدیر شبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی، 
شــرکت های خالق و فعاالن صنایع نرم و فرهنگی 

را گروه دیگــری از مخاطبان دریافت تســهیالت 
اعتباری باشگاه مشتریان دانست و افزود: معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرح حمایت از 
شرکت های خالق را با توجه به نقش اثربخش این 
شرکت ها در رونق اقتصاد دانش بنیان و شکوفایی 
ظرفیت های نهفته علوم انســانی، صنایع خالق و 
فرهنگی به عنوان یکی از اولویت های جدی دنبال 

می کند.
وی ادامه داد: شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های 
راهبردی نیز هم راســتا با این سیاست، تسهیالت 
اعتباری اســتفاده از خدمات آزمایشــگاهی را به 
میزان ۴۰ میلیون ریال و بــا تخفیف ۵۰ درصدی 
به شــرکت های خالق ارائه می کند. اســدی فرد، 
به تســهیالت ۱۰۰ میلیــون ریالی بــا تخفیف 
۵۰ درصــدی دریافــت خدمات آزمایشــگاهی 
بــرای اعضای هیئــت علمی دانشــگاه ها و مراکز 
آموزش عالی سراســر کشور اشــاره کرد و ادامه 
داد: همچنین دانشــجویان تحصیالت تکمیلی از 
 تســهیالت ۴۰ میلیون ریالی با ۵۰ درصد تخفیف 

بهره مند می شوند.

امكان بهره مندی از خدمات آزمايشگاهی تا 40 ميليون ريال توسط شركتهای دانش بنيان

تسهیالت تخفیف دار برای دانش بنیانها
گروه فناوری
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معاون ســرمایه انســانی مرکز تعامالت بین الملل 
معاونت علمی وفناوری ریاســت جمهوری با بیان 
اینکه اکثر ایرانیان مقیم خارج تمایل به بازگشــت 
دارنــد، گفت:تاکنــون ۱۸۰۰ محقق به کشــور 
بازگشتند.سید علی حسینی در اولین رویداد مجازی 
برنامه متخصصان خارج از کشور که به صورت آنالین 
در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران، برگزار شد 
گفت: برنامه بازگشت کارآفرینان و متخصصان ایرانی 

مقیم خارج را از سال ۹۴اجرایی کردیم.

وی با بیان اینکه در راســتای اجــرای این برنامه 
تجربیات کشورهایی مانند هند، چین، کره جنوبی، 
تایوان و کره جنوبی را مورد بررسی قرار دادیم، گفت: 
در کنار این بررسی، پرسشنامه ای را تدوین کردیم 
که ۴۵۰۰ دانشــجو این پرسشــنامه را پرکردند و 

بررسی های ما نشــان داد ۸۳درصد آنها تمایل به 
بازگشت دارند.

حســینی ادامه داد: همچنین این بررسی ها نشان 
داد ۷۰ درصد نیز عالقه مند به همکاری با ایران در 
راستای پیشرفت کشورشان هستند.معاون سرمایه 

انســانی مرکز تعامالت بین الملــل معاونت علمی 
وفناوری ریاست جمهوری ادامه داد: تاکنون بیش از ۸ 
هزار نفر از محققان مقیم خارج درخواست همکاری 
خود را ارسال کردند اما ۱۸۵۰ نفر از این متخصصان 

به کشور بازگشتند.
به گفته وی، ۱۲۳۰ نفر در دوره پسا دکتری، ۲۴۰ 
نفر در طرح فناورانه، ۲۷۰ نفر به عنوان استاد مدعو، 
۲۵۰ نفر در قالب فرصت مطالعاتی و ۴۲۰ نفر در قالب 

استادیاران جوان تقاضای همکاری با ایران داشتند.

معاونت علمــی و فنــاوری اعالم کــرد تاکنون 
متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور 
به همکاری با ۱۰هزار مراکز علمی ایرانی ترغیب 
شده اند. برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشور )Connect.isti.ir( یکی از 
شــاخص ترین و موفق ترین تالش ها برای ترغیب 
نخبگان و ســرآمدان علمی ایرانی است که برای 
تحصیل و کار در دیگر کشــورها حضــور دارند. 

توانمندان و متخصصانی که می توانند نقشی موثر 
در ارتقای ســطح علمی و فناورانه کشــور داشته 
باشند.در همین راســتا معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری طی این برنامــه تالش کرده 
است تا روند بازگشــت یا همکاری متخصصان و 
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با مراکز علمی و 
پژوهشی را تسهیل کند. بر همین اساس تاکنون 
۱۰ هزار و ۱۲۳ همکاری موفق در این ســامانه به 

ثبت رسیده است.معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با توجه به عوارض عدم بازگشــت و از 
دست دادن توان و تخصص سرآمدان علمی کشور، 
اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشور )connect.isti.ir( را آغاز 
کرده اســت.این برنامه به دنبال حل مشکالت و 
موانعی است که اجازه همکاری این افراد با کشور 
را نمی دهد یا دسترسی مراکز علمی و تخصصی 

داخلی به توان این افراد را مشکل کرده است.
اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشور در طی ۵ سال متوالی منجر 
به همکاری متخصصان و دانشمندان ایرانی خارج 
از کشــور با بیش از ۱۵۰ مرکز علمــی و فناوری 
شامل برترین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های 
فناوری و شرکت های دانش بنیان منتخب داخلی 

در کمترین زمان ممکن شده است.

بیت کوین پایین ترین ارزش خود را در دو هفته گذشــته 
تجربه کرد. تعدیل سیاست های پولی ایاالت متحده، فشار 
مداوم چین بر اســتخراج کنندگان رمزارزها و همچنین 
پررنگ شدن نشانه های تسلط دولت ها بر رمزارزها با انتشار 
خبر بازپس گیری معادل ۳/ ۲ میلیــون دالر بیت کوین 
از یک گروه هکری، از دالیل این افت هســتند. این موارد 
موجب شد تا رمزارزها دوباره پس از دو هفته آرام سقوط 
قیمت قابل توجهی را تجربه کنند.انتظارات تورمی ناشی 
از سیاســت های پولی ایاالت متحده، بسیاری از نهادها را 
نگران کرده است. طال نیز با آغاز هفته تقریبا ثبات را تجربه 
می کند. نوسانات فلز زرد در کانال هزار و ۸۹۰ دالری خود 
نشان از استفاده از انتظارات تورمی و تالش آن برای گذار 
از این کانال قیمتی دارد.زمزمه های تعدیل سیاست های 
پولی بانک مرکزی و قانون گذاری های اخیر دولت چین 
برای تحت فشار قراردادن استخراج کنندگان رمزارزها باعث 
افت شدید قیمت بیت کوین به کمترین میزان در دو هفته 
گذشته شد.همچنین برخی از تحلیلگران بازپس گیری 
باج شــرکت Colonial Pipeline Co توسط دولت 

ایاالت متحده را به عنوان شــاهدی از تســلط دولت ها بر 
رمزارزها می دانند.این اتفاقات منجر به کمرنگ تر شدن 
انتظارات صعودی در بازار و بزرگ شدن شاخص ترس در 
بازار شد. به طوری که بزرگ ترین رمزارز با از دست دادن 
محدوده مقاومتی ۳۵ هزار دالری تا کانال ۳۲هزار دالری 
سقوط کرد. این به معنی سقوط ۸ درصدی بیت کوین در 
روز سه شنبه بود.سایر رمزارزها نیز به تبعیت از بیت کوین 
با از دست دادن تقریبا ۱۰ درصد از ارزش خود بازاری قرمز 
رنگ را تشکیل دادند.تحلیلگران به فشار مستمر دولت 
چین به عنوان مهد اصلی اســتخراج کنندگان رمزارزها 
به عنوان یکی از دالیل ســقوط دیروز بازار اشــاره دارند. 
بازارهای جهانی نیز در زمینــی متزلزل در حال فعالیت 
هستند، چرا که سرمایه گذاران احتمال این را می دهند 
که فدرال رزرو برنامه افزایش نقدینگــی خود را تعدیل 

کند.اگرچه برخی، از جمله صندوق پوشــش ریسک ۵/ 
۷ میلیارد دالری اسکای بریج، که دارایی های بیت کوین 
آن بیش از ۳۱۰ میلیون دالر اســت، می گویند بعید به 
نظر می رسد که کاهش سیاســت پولی ایاالت متحده بر 
رمزارزها و طال تاثیر بگذارد چرا که استدالل می شود که 
این نوع دارایی ها دارای انعطاف پذیری باالیی نســبت به 
متغیرها هستند.در همین حال، دویچه بانک، بزرگ ترین 
وام دهنده آلمان، گفته است که ایاالت متحده می تواند در 
یکی از بدترین دوره های تورمی تاریخ خود با هزینه های 
دولت و سست شــدن سیاســت های پولی باشــد؛ مثل 
شتاب دهنده های احتمالی که شرایطی را ایجاد کردند که 
آخرین بار در بحران های دهه ۴۰ و ۷۰ میالدی دیده  شدند. 
طبق نظر یکی از تحلیلگران اصول و شرایط بلندمدت در 
طول زمان دستخوش تغییر نخواهند شد اما سیاست های 

پولی و اقتصــادی کالن ایاالت متحــده می تواند باعث 
شوک های کوتاه مدت شود.بزرگ ترین خط لوله انتقال گاز 
 Colonial Pipeline ایاالت متحده که متعلق به شرکت
Co بود در اوایل ماه می مورد حمله سایبری گروه هکری 
روسی دارک ساید )Darkside( قرار گرفت. این حمله 
منجر به غیرفعال شــدن این خط لوله و کمبود سوخت 
در سواحل شرقی ایاالت متحده شــد.این گروه هکری با 
اســتفاده از بدافزارها این رخنه را ترتیب دادند. مدیران 
این شــرکت خط لوله نیز با پرداخت ۷/ ۶۳ بیت کوین به 
ارزش ۴/ ۴ میلیــون دالر در آن زمان اقــدام به پرداخت 
باج و بازپس گیری کنترل خط لوله کردند.روز گذشته اما 
ایاالت متحده تقریبا همه بیت کوین را که به عامالن حمله 
سایبری به شرکت خط لوله پرداخت شده بود، بازیابی کرد. 
معاون مدیر FBI، پل آبات، در جلســه توجیهی وزارت 
دادگستری با اعالم خبر توقیف گفت که عوامل اجرایی 
قوانین، کیف پول مجازی مورد استفاده در پرداخت باج 
 را شناســایی و توقیف کردند و ســپس وجوه را بازیابی 

کردند.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در صدد جذب 
متخصصان ایرانی غیر مقیم است که در این راستا 
با معاونت علمی و فناوری همکاری می کند. پارک 
علم و فناوری دانشــگاه تهران اولین رویداد برنامه 
»همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج 
از کشور« را امروز برگزار کرد.هدف از برگزاری این 
رویداد حمایت از ایده های نوآورانــه و فناورانه و در 
راستای حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان بود. این 
رویداد فرصتی را در اختیار متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشور قرار می دهد تا به ارائه دستاوردها 

و محصوالت خود بپردازند و بتوانند برای طرح های 
خود سرمایه گذار جذب کنند.خدیجه امیریان مشاور 
عالی ریاســت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
در امور بین الملل در اولین رویــداد مجازی برنامه 
متخصصان خارج از کشور با تاکید بر آمادگی پارک 
علم و فناوری دانشگاه تهران برای جذب محققان و 
نخبگان ایرانی مقیم خارج افزود: پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران یکی از ۱۲۴ پایگاه  برنامه همکاری 
با متخصصان و نخبگان ایرانی خارج از کشور است 
و در اجرای این برنامه با معاونــت علمی و فناوری 

ریاســت جمهوری همکاری می کند.وی شــبکه 
ســازی را یکی از اهداف این رویداد دانست و اظهار 
داشت: این شبکه ســازی بین متخصصان خارج از 
کشور، صنایع، سرمایه گذاران و نهادها صورت خواهد 
گرفت.امیریان در ادامه از جذب ســرمایه به عنوان 
هدف دوم رویداد یاد کرد و گفت:جذب سرمایه برای 
ایده های برتر متخصصــان و محققان ایرانی مقیم 
خارج از جمله اهدافی است که در این برنامه دنبال 
می شــود.وی در ادامه افزود: آشنایی متخصصان و 
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با توانمندی های 

پایگاه های همکار و همچنین دریافت پیشنهادات 
و چالش های پیش روی این متخصصان و سرمایه 
گذاران و سایر نهادها به منظور ارتقای این برنامه از 
دیگر اهداف برگزاری این رویداد به شــمار می رود.

امیریان با اشاره سابقه پارک دانشگاه تهران خاطر 
نشان کرد: این پارک به برنامه همکاری با محققان 
خارج از کشور پیوسته است و هر کدام از این محققان 
و نخبگانی که بخواهند با شــرکت ها و هسته های 
 فناور و شتابدهنده ها همکاری کنند، عالقه مند به

 جذب آنها هستیم.

يك مقام مسئول در معاونت علمی :

اکثر متخصصان ایرانی مقیم خارج تمایل به بازگشت دارند

معاونت علمی اعالم كرد؛

بیش از ۱۰ هزار همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور ثبت شد

طال هفته آرامی را پشت سر گذاشت

سقوط مجدد رمزارزها

جذب متخصصان ایرانی غیرمقیم در پارک فناوری دانشگاه تهران 


