
مدتی می شود که طرح قانونی بانک مرکزی به تصویب رسیده است 
اما انتقادات زیادی به آن وارد می شود و ذی نفعان این طرح، هر یک 

به دنبال حفظ اختیارات خود هستند.  
به گزارش ایسنا، تا چند روز دیگر یک ماه می شود که کلیات طرح 
قانون بانک مرکزی به تصویب رسیده است و همچنان به آن انتقاداتی 
وارد می شود که باید در انتظار بود که مجلسی ها با بررسی پیشنهادات 
اصالحی و بررسی جزئیات در کمیسیون اقتصادی چه خوابی برای 

آینده بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی کشور دیده اند؟
یکی از نکات مورد اهمیت در طرح مجلس بــرای بانک مرکزی، 
اســتقالل در ابزار یا هدف و استقالل سیاســی این بانک است که 
بسیاری به اعطای بیش از حد استقالل سیاسی به بانک مرکزی در 
این طرح انتقاد دارند و کارشناسان این موضوع را برای سرنوشت نظام 

پولی کشور خطرناک می دانند.  
مدنی زاده به عنوان یک کارشناس اقتصادی می گوید که در طرح 

مورد نظر، اســتقالل بانک مرکزی از حاکمیت مطرح نیست بلکه 
اســتقالل از دولت مطرح اســت، زیرا مجلس به عنوان قانونگذار 
حاکمیت این طرح را تهیه کرده و بنابراین بانک مرکزی به حاکمیت 

وابسته است. 
در این زمینه، معاون امــور بانکی وزارت اقتصاد اســتقالل بانک 
مرکزی را بــا توجه به رویکرد پیش بینی شــده در طــرح دور از 
انتظار می داند و معتقد اســت که طبق رویکرد موجود در دنیا این 
استقالل باید منوط به استقالل در ابزار برای اعمال سیاست های 
پولی و جلوگیری از تسلط مالی باشد نه استقالل تام از دولت. وی 
همچنین تاکید می کند که طرح قانونی بانک مرکزی به استقالل 
 از مجلس توجه نکرده و از آن غافل مانده و تنها به استقالل از دولت 

اکتفا کرده است.
از سوی دیگر، حسین زاده بحرینی - رئیس کمیته طرح بانکداری 
مجلس - از تبدیل بانک مرکزی دولت به بانک مرکزی نظام می گوید 

و خطاب به دولت های آینده اعالم می کند که بانک مرکزی کامال 
دست آن ها نیست. عالوه براین، یکی دیگر از انتقاداتی که هم وزارت 
اقتصاد به عنوان نماینده دولت و هم کارشناسان اقتصادی به طرح 
مجلس وارد می کند، تعارض بین اهداف در نظر گرفته شده برای 
بانک مرکزی اســت که معتقدند در این زمینه اولویت بندی برای 

اهداف و وظایف این بانک طراحی نشده است.
در این زمینه مهدی حسینی دولت آبادی - یک اقتصاددان - هدف 
حفظ ارزش پول ملی در طرح را زائد می داند و معتقد است که باید 
حذف شود، زیرا اگر بانک مرکزی در کنترل تورم موفق عمل کند 
دیگر نیازی به این هدف نیست و وجود آن ممکن است فشارهایی را 
به بانک مرکزی وارد کند که منجر به تثبیت یا سرکوب نرخ ارز شود.
همچنین، محمودزاده - یک کارشناس اقتصادی - دیگر  معتقد است 
که در طرح برای خود قانون نیز اهدافی در نظر گرفته شده است که 
معقول نیست و با اهداف بانک مرکزی در تضاد است. عالوه براین، 

اهداف حمایت از رشد اقتصادی و اشــتغال با کنترل تورم و حفظ 
ارزش پول ملی در تضاد است.

از سوی دیگر، عباس معمارنژاد - معاون وزیر اقتصاد - در این زمینه 
انتقاداتی چون تعارض هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با 
هدف حفظ ارزش پول ملی، تضاد پذیرفته شده ترین هدف برای 
بانک مرکزی )ثبات سطح عمومی قیمت ها( با ثبات و سالمت بانکی 

را مطرح می کند.
یکی دیگر از نکات حائــز اهمیت در طرح قانــون بانک مرکزی، 
پاسخگویی این بانک و رئیس کل آن در مقابل استقالل اعطا شده 
است که طبق انتقادات، در طرح مورد نظر پاسخگویی مناسبی در 
مقابل استقالل بانک مرکزی در نظر گرفته نشده که در تعارض با 

مستقل شدن این بانک است.
بنابراین، در حالی پس از سال ها قرار است که قانون بانک مرکزی 
متحول شود تا بلکه استقالل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان مهم 

اصالح اقتصاد کشور، بهبود وضعیت معیشت مردم متاثر از اصالح 
نظام پولی و بانکی کشور را رقم بزند، تاکنون هیچ اتفاق نظری بین 
مجلس، دولت و مسئوالن بانک مرکزی درباره کلیات آن وجود ندارد.

از سوی دیگر، یکی از اهداف مهم این طرح کنترل تورم است که یکی 
از کلیدی ترین متغیرهای اقتصادی تاثیر گذار بر سفره مردم است و 
مسئوالن مربوطه در این زمینه از جمله مجلس و دولت به جای اینکه 
سعی کنند تا در نقاط ضعف طرح قانونی بانک مرکزی به اجماع نظر 
برسند و ایرادات را به نحو احسن رفع کنند که بهترین تاثیر را برای 
اقتصاد و نظام پولی و بانکی کشور بگذارد، به دنبال این هستند که 
منافع خود در این طرح هستند. به گونه ای که وزارت اقتصاد به عنوان 
نماینده دولت نسبت به عدم استقالل بانک مرکزی از مجلس انتقاد 
دارد و خواســتار حضور دولت در طرح قانونی بانک مرکزی است، 
درحالیکه مجلســی ها خواهان جدی کوتاه کردن دست دولت از 

بانک مرکزی هستند.

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، ثبت اطالعات سکونتی سرپرستان 
خانوار در سامانه ملی امالک و اســکان تا پایان مهرماه سال جاری 
تمدید شده است؛ پیش از این وزیر راه و شهرسازی مهلت را پایان 
شهریورماه اعالم کرده بود. به گزارش ایسنا، در جلسه هفتاد و دوم 
ستاد ملی کرونا، با افزایش زمان خوداظهاری و ثبت اطالعات ملکی 
و سکونتی خانوارها توسط سرپرستان خانوار در سامانه ملی امالک و 
اسکان به نشانی amlak.mrud.ir تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ موافقت 
شد. این در حالی است که محمد اسالمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  دو 

روز قبل این زمان را تا پایان شهریورماه اعالم کرده بود.
پس از اعالم زمان آغاز ثبت اطالعات ملکی خانوارها از ۱۹ فروردین 
ماه، دو ماه فرصت داده شد تا ساکنین نسبت به ثبت نام اقدام کنند 
و طبیعتا این زمان باید ۱۹ خردادماه به پایان می رســید. اما بنا به 
گفته محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازیـ  بسیاری 

از خانوارها نیاز دارند تا به کافی نت ها مراجعه کنند. با توجه به تفاهم 
نامه ای که با دفاتر خدمات الکترونیک منعقــد کرده ایم ظرفیت 
پذیرش این دفاتر محدود است و به همین دلیل به ستاد ملی مقابله 
با کرونا پیشنهاد دادیم زمان ثبت نام را تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید 
کند. وی افزود: در بسیاری از موارد خانوارها با استثنائاتی مواجه بودند 
که نیاز بود تک به تک بررسی شود و این موضوع زمان زیادی برد. 
البته ما از سه طریق شامل تلفن ۲۴ ساعته به شماره ۰۲۱۵۹۱۹۸ 
و شــماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ و پاسخگویی آنالین جوابگو هستیم 
که همچنان ادامه دارد. به هر ترتیب در مصوبه ستاد ملی کرونا در 
خصوص تمدید مهلت خوداظهاری و ثبت اطالعات در سامانه ملی 

امالک و اسکان کشور آمده است: جهت کاهش ازدحام و مراجعات 
حضوری مردم به مراجع ذی ربط برای ثبت اطالعات، مهلت زمانی 
اجرای احکام مندرج در بندهای یک و دو تبصره ۸ الحاقی به ماده 
۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم موضوع قانون »اصالح موادی 
از قانون مالیات های مســتقیم« - مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای 
اسالمی- در رابطه با خود اظهاری از طریق ثبت واحدهای مسکونی 
و اقامتگاه های اصلی و فرعی خانوارها در سامانه ملی امالک و اسکان 

کشور، تا پایان مهره ماه ۱۴۰۰ تمدید می شود.
بنابراین گزارش، طبق اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های 
مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹ تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و 

روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطالعات محل سکونت و 
امالک تحت مالکیت خود را با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی 
شهری و روستایی در سامانه ملی امالک و اسکان کشور به نشانی 
https://amlak.mrud.ir  ثبت کنند. مدت خوداظهاری و درج 
اطالعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ بود که تا پایان مهرماه 
تمدید شده است. بر اساس این قانون، مبنای دریافت خدمات دولتی 
از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پالک خودرو، انشعابات خانگی، 
گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطالعات ملکی در سامانه 
امالک و اســکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به 
معنای قطع این خدمات است. یکی از اهداف راه اندازی این سامانه، 

شناسایی خانه های خالی از سکنه به منظور اعمال مالیات است. البته 
ثبت نام در این سامانه به معنای جریمه مالیاتی نخواهد بود. شما 
می توانید یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل 
اقامت خود داشته باشید که مشمول مالیات نخواهند شد. همچنین 
خانه های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ 
هزار نفر در صورت خالی بودن مشــمول مالیات نمی شود. البته 
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ نفر جمعیت و روستاها 
که مالک و بهره بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی امالک و 
اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی و مشمول 
جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون خواهد شد. 
واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه های انبوه سازی 
پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول 

مالیات موضوع این ماده می شوند.

تسهیالت پرداختی بانک ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به 
بخش های اقتصادی مبلغ ۱۸ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان 
است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۹۴.۸ 

درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا، بانــک مرکزی اعالم کرد: ســهم 
تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه 
بخش های اقتصادی طی ۱۲ ماهه ســال جاری مبلغ 
۱۱ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان معادل ۶۱.۳ درصد کل 
تسهیالت پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه 

سال معادل ۱۲۱.۱ درصد افزایش داشته است.
سهم تســهیالت پرداختی بابت تأمین ســرمایه در 

گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۲ ماهه سال جاری 
معادل ۴۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی 
از تخصیص ۳۷.۴ درصــد از منابع تخصیص یافته به 
سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی مبلغ ۱۱ 

هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان است.
مالحظه می شود از ۵۷۹۷ هزارمیلیارد تومان تسهیالت 
پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.۱ درصد 
آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که 
بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمیــن منابع برای این 

بخش توسط بانک ها در سال جاری می باشد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، 

مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و 
همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از 

فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس، ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها 
از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، 
کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر 
صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در 
تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای 
مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی 
به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین 

مالی طرح های اقتصادی )ایجادی(توجه ویژه ای کرد.

معاون گردشگری از ابالغ مصوبه اجرای امهال تسهیالت 
کرونا به بانک های عامل خبر داد. به گزارش ایسنا، براساس 
بسته حمایت از کسب وکارهای به شدت آسیب دیده که 
در ســال ۱۴۰۰ از ســوی رییس دفتر و سرپرست نهاد 
ریاست جمهوری به تمام دستگاه های اجرایی کشور ابالغ 
شد، بانک ها مکلف شده اند بازپرداخت تسهیالت کرونا 
را تا پایان شهریورماه امســال امهال کنند. ولی تیموری 
با انتشــار متن ابالغیه بانک مرکزی به ۱۷ بانک عامل، 
در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که مصوبه ستاد ملی 
مدیریت کرونا از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل 
برای اجرا ابالغ شده است. در متن ابالغیه بانک مرکزی 

آمده که »مهلت ثبت نام مشــاغل و کسب وکارهای به 
شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیالت مصوب 
ستاد ملی کرونا در بخش های گردشگری )مصوبه جلسه 
۳۹ مــورخ ۱۳۹۹.۷.۱۲(، تا پایان شــهریورماه ۱۴۰۰ 
مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابالغی قبلی تمدید 
می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت 
تسهیالت کرونایی اعم از تسهیالت جدید یا تسهیالت 
مراحل قبل تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ هستند. بازپرداخت 
اقساط تسهیالت کرونایی اخذشــده توسط مشاغل و 
بنگاه های موضوع بند )۵( اعم از تسهیالت کرونایی قبلی 
و یا تسهیالت جدید موضوع بند )۵(، تا پایان شهریورماه 

۱۴۰۰ امهال می شود.« بنابر اعالم قبلی ولی تیموریـ  
ـ، تا کنون بیش از یک هزار و صد میلیارد  معاون گردشگری 
تومان تسهیالت در قالب دو بسته حمایتی اشتغال محور 
و بنگاه محور به کسب وکارهای گردشگری آسیب دیده از 
کرونا پرداخت شده است و پرونده بیش از  ۹۰۰ میلیارد 
تومان نیز تکمیل شــده و هم اکنون در بانک ها در دست 
اقدام اســت. بنا بر اظهارات فعالن گردشگری و صنایع 
دســتی، بانک ها در جریان بســته های حمایتی کرونا، 
کمترین همکاری را داشته  و همســو با مصوبات پیش 
نرفته اند. برخی از آن ها در پرداخت تســهیالت، امهال 

اقساط و دریافت مدارک مطابق با مصوبه رفتار نکرده اند.

افزایش تورم سوئیس تحت تاثیر تورم حمل و نقل قرار گرفته است.
به گزارش تریدینگ اکونومیکس، متوســط نرخ تورم سوئیس در 
دوازده ماه منتهی به می به مثبت ۰.۶ درصد رســیده است که ۰.۹ 
درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شــده برای دوره منتهی به ماه قبل و 
۰.۲ درصد بیشتر از نرخ تورم پیش بینی شده قبلی برای این کشور 
محسوب می شود. تورم ۰.۶ درصدی که باال ترین تورم ثبت شده در 

سوئیس طی ۲۳ ماه اخیر محسوب می شود بیش از همه تحت تاثیر 
افزایش قیمت بخش حمل و نقل با ۴.۰ درصد قرار گرفته است. طی 
این مدت کمترین تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با تورم منفی 
۲.۱ درصدی بوده است. در بین سایر بخش ها، تورم بخش رستوران 
 و هتلداری ۱.۶ درصــد و مراقبت های درمانی منفــی ۰.۳ درصد 

اندازه گیری شده است.  

متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۱ معادل ۱.۹۶ 
درصد بوده اســت که در این بین باالترین تورم ثبت شده مربوط به 
نرخ ۱۱.۹۲ درصدی دسامبر سال ۱۹۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده 

نیز مربوط به تورم منفی ۱.۴ درصدی اوت سال ۲۰۱۵ بوده است.
هســته تورمی که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل 
نوســانات باالی آن ها در نظر نمی گیرد طی این مدت به منفی ۰.۱ 

درصد رسیده اســت. بر مبنای ماهانه نیز تورم سوئیس در ماه می 
۰.۳ درصد بوده است. نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی 
بلژیک نیز افزایشی بوده است به گونه ای که متوسط نرخ تورم بلژیک 
در دوازده ماه منتهی به می به ۱.۴۶ درصد رســیده است که ۰.۲۳ 
درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شــده برای دوره منتهی به ماه قبل و 
۰.۱۱ درصد باالتر از نرخ تورم پیش بینی شده قبلی برای این کشور 

محسوب می شود. این تورم که باال ترین تورم ثبت شده در این کشور 
در هشت ماه اخیر محسوب می شود  بیش از همه تحت تاثیر افزایش 
قیمت در بخش های حمل و نقل، لوازم منزل و مراقبت های درمانی 

قرار گرفته است.
بر مبنای ماهانه تورم ماه می ۰.۱۵ درصد اندازه گیری شده که نسبت 

به ماه قبل آن ۰.۱۸ درصد کمتر است.  

سرنوشت بانک مرکزی چه می شود؟

تا پایان مهر فرصت دارید

مصوبه امهال تسهیالت کرونا به بانک ها ابالغ شدتسهیالت دهی به اقتصاد بیش از ۹۰ درصد رشد کرد 

تورم سوییس باالخره مثبت شد!
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سرمقاله

بوروکراسی 
پرداخت وام ودیعه

وقتی ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا ســقفی را برای جاره 
بها تعیین می کند این بدان 
معناســت که باید اخالق و 
انصاف در این بخش به دلیل شــرایط ویژه ای که 
در آن قرار داریم، رعایت شود. حال اگر این سقف 
رعایت نشده دالیل زیادی می تواند داشته باشد. 
نرخ گذاری دستوری نمی تواند بازدارنده باشد و 
این تجربه در تمام بازارها ثابت شده است. ضمن 
اینکه سقف ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز برای مستاجران 

بسیار زیاد است...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه ۳
2

2

تکاپوی نوسان گیران 
برای افزایش نرخ دالر

بازار راکد خرید و 
فروش خودرو

نرخ رشد اجاره بها در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 36 درصد بود

رشد اجاره بها  باالتر  از  نرخ  مصوب
صفحه۳

صفحه۳

سرگردانی  متقاضیان  دز  دوم  واکسن
 نشت  واکسن های  کرونا   از  مراکز  درمانی  به  داروخانه ها

دز دوم  واکسن  سینوفارم  با  قیمت  باالتر  
در  برخی  داروخانه ها  به  فروش  می رسد

معامله گران بازار ارز از هم اکنون در حال گمانه زنی 
درباره روند قیمت دالر پس از انتخابات هســتند. 
قیمت دالر برای صعود حد مقاومتی ۲۴ هزار و ۱۰۰ 
تومان را پیش رو دارد. قیمت دالر در پشت خط تا 
۲۴ هزار و ۵۰ باال آمد. اگر دالر از این مقاومت عبور 
نکند تا ۲۳ هزار و ۸۰۰ برای نزول جا دارد. نوســان 
گیران امیدوارند، پس از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری ، قیمت دالر در مسیر صعودی قرار بگیرد. 
این عده اعتقاد دارند، بازارســاز پیش از انتخابات با 
عرضه ارز، مانع از افزایش قیمت دالر شده است، ولی 
پس از برگزاری انتخابات،  دیگر عرضه ارز در سطوح 
باال ادامه پیدا نخواهد کرد و در نتیجه، اســکناس 
 آمریکایی راحت تر در جهــت صعودی به حرکت 

خود ادامه خواهد داد.

بازار خرید و فروش خودرو همچنان راکد است اما 
در برخی از محصوالت مانند پژو و سمند بازار شاهد 
افزایش قیمت است. به گزارش تسنیم، در بازار امروز 
خرید و فروش خودرو نوسانات قیمتی نسبت به هفته 
گذشــته کاهش قابل توجهی داشته است فقط در 
چند محصول داخلی بازار شاهد افزایش قیمت است. 
البته شرایط انتخاباتی ثبات نرخ ارز و بالتکلیفی بازار 
در تعیین سیاست گذاری ها در بخش خودرو عاملی 
شده تا معامالت در سطح بازار متوقف شود. فقط در 
بعضی از محصوالت که عرصه خودروسازان کاهش 
یافته است بازار شاهد افزایش قیمت بوده است. به 
عنوان نمونه قیمت پــژو ۲۰۶ طی روزهای اخیر از 
۲۰۴ میلیون تومان به ۲۰۷ میلیون تومان رسیده 

است عالوه براین در خانواده...



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس جمهور؛
برای نخستین بار در تاریخ غنی  سازی 

۶۳درصد انجام دادیم 
حســن روحانی گفت: امروز در مذاکرات وین به 
خوبی روشن شده است که اگر آمریکایی ها و ۵+۱ 
به تمام تعهدات خودشان عمل کنند، بالفاصله 
جمهوری اسالمی ایران هم بعد از راستی آزمایی به 

تعهدات خود عمل می کند.
حسن روحانی رییس جمهوری صبح )دوشنبه( در 
آیین الحاق ناوشکن دنا و ناو مین شکار شاهین به 
ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش که به صورت 
ویدئوکنفرانس در تهران و بندرعباس برگزار شد، 
اظهارکرد: کار عظیمی را امروز وزارت دفاع به پایان 
رساند و ناوشــکن دنا و ناو مین شکار را در اختیار 

نیروی دریایی ارتش قرار داد. 
روحانی ادامه داد: امروز دیگر نیروی دریایی تعلق به 
خلیج فارس یا دریای عمان ندارد و همه اقیانوس ها 
محل فعالیــت نیروی دریایــی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران است و امروز می بینیم که نداجا از 
دریای عمان حرکت می کند، اقیانوس هند را پشت 
سر می گذارد و در اقیانوس اطلس حرکت می کند و 
هزاران کیلومتر را بدون آنکه نیازمند پهلوگیری در 
بندری باشد، با خودکفایی کامل آب های بین المللی 
را می پیماید که این قدرت بزرگ نیروهای مسلح 
و ارتش است. رییس جمهوری با بیان اینکه امروز 
دولت در خدمت ملت ایران و نیروهای مســلح 
است، اظهارکرد: اینکه ما امروز شاهد هستیم که 
علیرغم سه ســال جنگ اقتصادی، ملت ما سرو 
قامت ایستاده و دولت ما مقاومت می کند و توانسته 
نیازهای ضروری مردم و نیازهای ضروری نیروهای 
مسلح را تامین کند، علیرغم تحریم و کرونا در تاریخ 
ایران بی نظیر است. وی گفت: این دولت قدرتمند 
و توانمند در کنار مــردم و با رهبری رهبر معظم 
انقالب، با همه این سختی ها و مشکالت دست از 
توسعه و تقویت نیروهای مسلح بر نداشته است. 
امروز شاهد الحاق دو ناو به نداجا هستیم که هر دو 
ناو در طول دولت یازدهم و دوازدهم ساخته شده 
است و این نشان می دهد که هیچ فشار و جنگی 

نمی تواند ملت ما را به زانو در بیاورد.
روحانی با اشاره به تالش دولت یازدهم و دوازدهم 
برای توسعه سواحل مکران، بندر جاسک و چابهار، 
تصریح کرد: این دولت توانسته گاز را به تمام این 
منطقه و استان سیستان و بلوچستان و اقصی نقاط 
این منطقه برساند و توانسته آب را به اعماق این 
مناطق برساند و این آبادانی که ما در شرق و جنوب 
شرق کشور شاهدیم و اینکه بزودی بندر جاسک 
یک بندر مهم صادراتی برای نفت ایران خواهد بود.

رییس جمهوری تاکید کرد: خوشحالم که در طول 
این هشت سال قدرت پدافند هوایی ایران از هر زمان 
دیگر برتر و باالتر شده و آنچه مورد نیاز کشور بود در 
 ۳۰۰-S این حوزه با تالش دیپلماتیک حل شــد و
وارد کشور شد؛ مدرنترین سالح های پدافند هوایی 
در طول این مدت ساخته شد و توان موشکی ما بسیار 
قوی تر از سابق شد و توانســتیم در زمینه نیروی 
دریایی ناوچه ها، زیردریایی ها و موشک های مورد 
نیازشان را بسازیم از جمله موشک های کروز دریایی 

که از ۳۰۰ کیلومتر به ۱۰۰۰ کیلومتر رساندیم.

آغاز مانور بزرگ مروجین فرهنگ 
مصرف بهینه آب در اصفهان

مانور بزرگ مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب با رمز 
یا ثامن الحج به طــور هم زمان در 98 شــهر و حدود 
هزار روستا در استان اصفهان آغاز شــد.  در این مانور 
که تا پایان فصل گرما ادامه دارد، ۳۰۰ نفر از بسیجیان 
و مروجین مصرف بهینه آب با حضــور در مکان های 
مختلف و پرتردد در سطح شهرها و روستاهای استان 
اصفهان مردم را با روش های مصرف درست آب آشنا می 
کنند.  در مراسم آغاز این مانور مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: در حال حاضر با کمبود۳ 
هزار و 2۰۰ لیتر بر ثانیه آب شرب مواجه هستیم و پیش 
بینی می کنیم در روزهای گرم سال این رقم به 4۳۰۰ 
لیتر در ثانیه برسد.    هاشم امینی مصرف بهینه آب را در 
گذر از بحران کم آبی بسیار موثر دانست و بیان داشت: 
هم اکنون مصرف ســرانه آب در اصفهان ۱۵7 لیتر در 
شبانه روز  است و اگر مردم ۱۵ لیتر در مصرف آب صرفه 

جویی کنند گذر از تنش آبی میسر می شود.

خبر

معامله گران بــازار ارز از هم 
اکنون در حــال گمانه زنی 
دربــاره روند قیمــت دالر 
پس از انتخابات هســتند. 
قیمت دالر برای صعود حد 
مقاومتی 24 هزار و ۱۰۰ تومان را پیش رو دارد. قیمت 
دالر در پشت خط تا 24 هزار و ۵۰ باال آمد. اگر دالر از 
این مقاومت عبور نکند تا 2۳ هــزار و 8۰۰ برای نزول 

جا دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، نوســان گیران امیدوارند، پس 
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، قیمت دالر در 
مسیر صعودی قرار بگیرد. این عده اعتقاد دارند، بازارساز 
پیش از انتخابات با عرضه ارز، مانع از افزایش قیمت دالر 
شده است، ولی پس از برگزاری انتخابات،  دیگر عرضه 
ارز در ســطوح باال ادامه پیدا نخواهد کرد و در نتیجه، 
اســکناس آمریکایی راحت تر در جهــت صعودی به 

حرکت خود ادامه خواهد داد.
این عده اعتقاد دارند، دالر برای موج صعودی جدید نیاز 
دارد که از دو مقاومت 24 هزار و 2۰۰ و 2۵ هزار و ۱۰۰ 
تومان عبور کند. البته دیدگاه این گروه در بستر تاریخی 
گذشته تایید نمی شود در دو انتخابات گذشته ریاست 

جمهوری قیمت دالر پــس از انتخابات روند صعودی 
نداشت حتی در سال 92 روند قیمت دالر کاهنده بود. 
با این حال برخی معامله گران بــه انتخابات به عنوان 
پایان یا آغاز یک سیکل نگاه و تصور می کنند با پشت 

سرگذاشتن آن روند بازار دگرگون می شود.

رفتار معامله گران پیش از انتخابات
معامله گرانی که باور دارند،  دالر بعــد از انتخابات در 
مسیر افزایشــی قرار خواهد گرفت، طبیعی است که 
در همین هفته،  مقداری خریدهــای خود را افزایش 
دهند. برخی از تحلیل گران رشــد معنــادار روز یک 

شنبه دالر را نیز حاصل فعالیت همین دسته از معامله 
گران می دانستند. با این حال، شمار دیگری از تحلیل 
گران اعتقاد دارند، بازار به روند احتیاطی و آرام پیش از 
انتخابات ادامه خواهد داد. به باور این گروه تا زمانی که 
مذاکرات هسته ای در جریان است و امید به لغو تحریم 
ها وجــود دارد،  خریداران بزرگ وارد بــازار نخواهند 
شــد.از نگاه این گروه، در روز جاری نیز بازار به نوسان 
باالی خط 24 هزار تومان ادامه نخواهد داد و بار دیگر 
 به ســوی حمایــت 2۳ هــزار و 8۰۰ تومانی حرکت 

خواهد کرد.

عالمت مهم از بازار درهم
اگر قرار باشد، امروز قیمت دالر در بازار داخلی در مسیر 
صعودی قرار بگیرد، نرخ حواله درهم باید از محدوده 
6 هزار و 6۰۰ تومانی عبور کند. نوسان درهم در بازه 6 
هزارو ۵۰۰ تا 6 هزار و 6۰۰ تومان به معنای نوسانات 
محدود در بازار داخلی خواهد بود و رفتن درهم به زیر 
محدوده 6 هزارو ۵۰۰ تومانی، فروشندگان زیادی را 
وارد بازار خواهد کرد. در معامالت پشــت خطی عدد 
طالیی درهــم 6 هزار و ۵9۰ تومان عنوان شــد و اگر 
قیمت ۱۰ دقیقه باال یا پایین این ســطح قرار بگیرد 
امکان نوسان در محدوده 64۰۰ در حد پایینی و و رشد 

تا حد 67۵۰ تومان در حد باالیی را دارد.

قیمت دالر پس از انتخابات به چه سمت و سویی می رود؟

تکاپوی نوسان گیران برای افزایش نرخ دالر

وزیر نفت:
افزایش قیمــت بنزین تصمیم 

سران سه قوه بود 
وزیر نفت گفت: در مصوبه افزایش قیمت بنزین 
نوشته شده که این مصوبه در اجرای تصمیم سران 
سه قوه اســت. به گزارش ایرنا، »بیژن زنگنه« در 
حاشیه مراسم گشایش رســمی پارک نوآوری و 
فناوری صنعت نفت، در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایرنا دربــاره ادعای برخی نامزدهــای انتخابات 
ریاســت جمهوری مبنی بر اینکه افزایش قیمت 
بنزین تصمیم دولت اســت، گفت: مصوبه دولت 
که چاپ شــده و در اختیار همه است، ما نوشتیم 
افزایش قیمت بنزین در راستای اجرای تصمیم 
سران سه قوه است و این تصمیم در دولت گرفته 
نشده است.  وی همچنین درباره کرسنت نیز گفت: 
اگر قرار باشد صحبت کنیم خیلی صحبت ها است، 
اما ترجیح کشور این است که ما وارد نشویم چون 

پرونده زنده )در جریان( داریم.
وزیر نفت افزود: اگر قرار باشد در این زمینه بگوییم، 
حرف های زیادی برای گفتــن داریم که خیلی از 
چیزها عکس می شود.  وی به در آینده خیلی کار 
خواهیم داشــت، گفت: این ظرفیت ها راه بیافتد 
و همزمان توسعه و تولید نفت و رشد زنجیره آن 
همراه با صنایع پایین دستی اتفاق بیافتد و ارتقا 
تکنولوژی را شاهد باشــیم زیرا از الزامات توسعه 

صیانتی صنعت نفت توسعه تکنولوژی است.  
زنگنه در خصوص تجدید ارزیابی شــرکت های 
دانش بنیان ادامه داد: قانون برای شرکت هایی که 
در این پارک فناوری مستقر خواهند شد مزایای 
مهمی مانند معافیت مالیاتی درنظر گرفته است 
بنابراین باید فرآیند قانونی طی شــود و اطالعات 
قبلی که جمع آوری شده است این فرآیند را تسریع 
می کند زیرا برای اینکه فرد یا شرکتی پذیرش شود 
فرآیندی دارد تا بتواند از این امتیازات استفاده کند.  
وزیر نفت به بودجه 8۰۰ میلیــارد تومانی برای 
حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان 
اشاره کرد و افزود: تالش این بوده که از این 8۰۰ 
میلیارد تومان به صورت اهرمی استفاده شود به 
همین دلیل هم در آیین نامــه ای که دولت اعالم 
کرده ایــن پرداخت ها از طریق بانک و موسســه 
عامل انجام شود و پرداختی نیز از سوی آن بانک 
صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه اینکار قدم اول 
است، تاکید کرد: در کشور ما برای توسعه فناوری 
از طریق شرکت های فناور محدودیت مالی وجود 
ندارد. آنچه که مهم است این است که هر چه که 
خالقیت داشته باشد و بتواند این فناوری را به کسب 
و کار تبدیل کنند که چرخه اقتصادی معقول داشته 

باشد، تامین مالی می شود.

بورس سبزپوش شد
شاخص کل بورس روز گذشته با جهش 8 هزار و 
99۰ واحدی بر پله یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی 
ایستاد. شاخص کل بورس پس از دو روز افت پیاپی 
روز گذشته به مدار رشد بازگشت و با جهش 8 هزار 
و 99۰ واحــدی بر پله یک میلیــون و ۱۵۰ هزار 
واحدی ایستاد و شاخص هم وزن اما روز گذشته با 
افت 9۰۰ واحدی به ۳76 هزار و ۳28 واحد رسید.

از جمله نمادهایی که روز گذشته بیشترین تاثیر 
را بر افت شاخص کل بورس گذاشتند می توان به 
وپاسار اشاره کرد و از جمله نمادهایی که بیشترین 
تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشتند نیز می 
توان به نمادهای کگل، شستا، فوالد، فملی، شپنا 
و خودرو اشاره کرد. شاخص کل فرابورس نیز روز 
گذشته با رشد 2۳.2۱ واحدی بر پله ۱7 هزار و 4۵7 
واحدی ایستاد. نمادهای غصینو، ذوب، هرمز، سمگا، 
دماوند و مادیرا بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص کل 
فرابورس گذاشتند و نماد وهور بیشترین تاثیر را بر 

ریزش شاخص کل فرابورس گذاشت.

ثبات قیمت دالر در میانه کانال 
۲۳ هزار تومانی

نرخ دالر در صرافی های بانکی روز گذشته )دوشنبه، 
24 خردادماه( با 6۰ تومان افزایش نســبت به روز 

گذشته به رقم 2۳ هزار و ۵74 تومان رسید.
به گزارش ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ 
و ۱۵ دقیقه روز گذشته با 268 تومان افزایش نسبت 

به روز گذشته به رقم 28 هزار و 6۱۰ تومان رسید.
روز گذشــته قیمت خرید هر دالر 2۳ هزار و ۱۰7 
تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 44 تومان 
بود. عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشــکل 
ارزی 2۳ هزار و 72 تومان و نرخ فروش آن 2۳ هزار 
و 282 تومان اعالم شد.    نرخ خرید یورو در این بازار 
27 هزار و 9۳7 تومان و نرخ فروش آن نیز 28 هزار 
و ۱9۱ تومان اعالم شد. همچنین در سامانه نیما 
در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت 24 هزار و 
 9۰6 تومان فروخته و حواله دالر به قیمت 2۰ هزار 

و ۵69 تومان معامله شد.
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نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با 
بیان اینکه تحریم ها بهای تمام شده کاالها را 2۰درصد 
افزایش داد، گفت: اگرچه افت نرخ دالر، تاثیر موقت در 
بهای سهام شرکت های بورسی صادرات محور دارد، اما 
احیای برجام بسیاری از هزینه های تحمیلی ناشی از 

تحریم را منتفی خواهد کرد.
به گــزارش ایرنا»عبــاس آرگــون« ایرنا بــه ایجاد 
ظرفیت های مناســب برای روند صعودی بازار اشاره 
کرد و افزود: امیدواریم در دوران دولت جدید به سمت 
اســتفاده از این فرصت ها پیش برویم، به هیچ عنوان 
نباید به صورت موقت ســاز و کار الزم برای معامالت 
بورس فراهم شود و بعد،  این بازار به حال خود رها شود.

وی، نتیجــه مذاکــرات وین را بــه عنــوان یکی از 
نگرانی های فعلی بــازار عنوان کــرد و گفت: به نظر 
می رســد با ایجــاد موافقــت در مذاکــرات وین با 
کاهش شــدیدی در قیمــت دالر روبه رو نشــویم، 
مگر آنکه به دنبال ســرکوب قیمت دالر باشــیم که 
 به هیچ عنــوان این موضوع به صالح اقتصاد کشــور 

نخواهد بود.
آرگون با بیان اینکه اکنون انتظارها نسبت به افزایش و 
کاهش قیمت ها بیش از حد واقع است، اظهار داشت: 
شاید با ایجاد دسترسی کشــور به منابع ارزی شاهد 
افت مقطعی قیمت دالر باشیم و در سهام شرکت های 
صادرات محور افتی در قیمــت و معامالت آنها اتفاق 
بیفتد، امــا از طرف دیگر به دلیل برداشــته شــدن 
محدودیت ها بســیاری از هزینه هایی که شرکت ها 
بابت تحریم های اعمال شده پرداخت می کردند منتفی 

می شود که همین موضوع را می توان به عنوان منفعت 
و نقطه مثبت مذکرات وین عنوان کرد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران خاطرنشان کرد: اکنون با وجود تحریم ها امکان 
نقل و انتقال پول وجود ندارد و به دلیل این محدودیت ها 
نمی توان کاالها را در بازارهای رقابتی به فروش رساند، 
بلکه کاالها باید فقط به افرادی خاص فروخته شوند و 
همچنین در کنار این محدودیت ها به راحتی امکان 

تامین مواد اولیه و خرید آنها وجود ندارد.

بورس، افت قیمت دالر را پیشخور کرده است
وی با بیان اینکه تحریم ها حدود 2۰ درصد از بهای تمام 
شده کاالها را افزایش داده است، گفت: در کنار آن نیز 
سود صادرات هم با کاهش همراه شده است؛ بنابراین 
درست اســت که با از بین رفتن تحریم ها برای مدتی 
موقت شاهد کاهش قیمت دالر باشیم اما با برداشته 
شدن محدودیت ها، عملیات اجرایی شرکت ها با فراغ 
بال بیشتری انجام می شــود و همچنین شرکت ها با 

کاهش بهای تمام شده همراه خواهند شد.
آرگون ادامه داد: به نظر نمی رسد که با اعالم اخبار نتایج 
مثبت در مذاکرات وین قیمــت دالر به محدوده های 

قیمتی ۱۵ هزار تومان برسد.
به گفته نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران، قیمت دالر در آن در زمان نهایت به نرخ 
2۰ هزار تومان خواهد رسید که در چند وقت اخیر نرخ 
دالر به این محدوده ها رسیده بود و بازار این موضوع را 

پیشخور کرده است.

مزایای برداشته شدن تحریم ها
 وی خاطرنشــان کرد: خرید اعتبــاری، کاهش رفع 
محدودیت های نقل و انتقال پول، افزایش قدرت چانه 
زنی برای خرید و فروش از جمله مسایلی هستند که به 

عنوان مزیت برداشته شدن تحریم ها تلقی می شوند.
آرگون ادامه داد: این اتفاق در کنــار واریز یک درصد 
نقدینگی از صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت 
بازار سرمایه می تواند روزهای خوشــی را برای بازار 
سرمایه رقم بزند و شاهد بازگشت آرامش به معامالت 

این بازار باشیم.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران ادامه داد: در صورتی کــه با این اتفاق ها اعتماد 
دوباره سهامداران به بازار ســهام بازگردد، می توان از 
طریق برنامه ریزی های صورت گرفته معامالتی معقول 

را در این بازار مشاهده کرد.

پیش بینی معامالت بورس وابسته به رویکرد 
دولت آینده

وی با تاکید بر اینکه آینده معامالت بورس وابسته به 
رویکرد دولت آینده است، گفت: بازار سرمایه به عنوان 
فرصتی برای کشور است و باید استفاده حداکثری از 
این فرصت ها برای تامین مالی، رشد اقتصادی و افزایش 
صادرات کرد، بازار ســرمایه با این میزان سهامدار می 

تواند از آینده درخشانی برخوردار باشد.
آرگون با بیان اینکه اکنون ظرفیت های خوبی در بازار 
ایجاد شده است که باید با برنامه ریزی های صورت گرفته 
از این ظرفیت ها استفاده کرد، افزود: اگر قرار باشد به 

بورس نگاه ابزاری شود و بعد از مدتی بازار به حال خود 
رها شود به طور حتم معامالت این بازار به روند اصالحی 
خود ادامه می دهد و ظرفیت های حاکم در این بازار بال 

استفاده خواهد ماند.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران به راه های بهبود معامالت بورس اشــاره کرد و 
افزود: ایجاد هر گونه محدودیت در معامالت بازارهای 
موازی مانند اجرای طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
زمینه بهبود روند معامالت بورس را فراهم می کند و 

باعث ورود سرمایه های جدید به این بازار خواهد شد.
وی اظهار داشت: باید قبل از ورود سرمایه گذاران به بازار 
سهام زیرساخت های الزم برای معامالت بورس  فراهم 
شود در غیراینصورت شاهد معامالتی همچون معامالت 

سال گذشته و ایجاد حباب در بازار خواهیم بود.
آرگون با اشــاره به اینکه باید اقدامی انجام شــود تا 
ســرمایه هایی که از بازار غیرمولد وارد بازار سهام می 
شوند را به سمت بنگاه ها و پروژه های نیمه تمام هدایت 
کنیم، گفت: نباید سرمایه ها به بورس وارد شوند و با 
ایجاد صف های خرید طوالنــی و افزایش غیرواقعی 
قیمت سهام سهامداران را وسوسه به سرمایه گذاری 

در این بازار کنیم.
به گزارش ایرنا، برخی از کارشناســان معدتقدند که 
وعده های نامزدهای ریاست جمهوری آثار تورمی دارد، 
احتماال انتخاب هر یک از نامزدها باعث می شود تا در 
میان و بلندمدت قیمت همه دارایی ها از جمله سهام 
رشد داشته باشد، اما در کوتاه مدت مسایلی مانند برجام 

و نرخ ارز، تعیین کننده روند بورس خواهند بود.

بازار خرید و فروش خودرو همچنان راکد است اما 
در برخی از محصوالت مانند پژو و سمند بازار شاهد 
افزایش قیمت است. به گزارش تسنیم، در بازار امروز 
خرید و فروش خودرو نوسانات قیمتی نسبت به هفته 
گذشــته کاهش قابل توجهی داشته است فقط در 
چند محصول داخلی بازار شاهد افزایش قیمت است.

البته شرایط انتخاباتی ثبات نرخ ارز و بالتکلیفی بازار 
در تعیین سیاست گذاری ها در بخش خودرو عاملی 
شده تا معامالت در سطح بازار متوقف شود. فقط در 
بعضی از محصوالت که عرصه خودروسازان کاهش 
یافته است بازار شاهد افزایش قیمت بوده است. به 
عنوان نمونه قیمت پــژو 2۰6 طی روزهای اخیر از 
2۰4 میلیون تومان به 2۰7 میلیون تومان رسیده 
است عالوه براین در خانواده سمند نیز بازار شاهد 

افزایش قیمت اســت. دربازار امروز خرید و فروش 
خودرو، سمند سورن 242 میلیون تومان، پژو 2۰6 
تیپ پنج 2۵9 میلیون تومان، پژو 2۰6 صندوقدار 
24۵6 میلیون تومان، دنــا 278 میلیون تومان به 
فروش می رسد. عالوه براین، پراید ۱۱۱ نیز با قیمت 
۱۳۳ میلیون تومان، تیبــادو ۱۳6 میلیون تومان، 
کوئیک دنده ای ۱۵۰ میلیون تومــان، پژو پارس 
227 میلیون تومان، پراید   ۱۳۱ ۱۱9 میلیون تومان 
و سمند ای اف سون 2۱۵ میلیون تومان، سمند ال 

ایکس ۱9۳ میلیون تومان به فروش می رسد.
به گفته فعاالن بازار، همچنــان رونق در معامالت 
 خــودرو وجود نداشــته و اکثریت مــردم ترجیح 
 می دهنــد معامالت خــود را به بعــد از انتخابات 

موکول کنند.

9۰ درصد مالیات در کشــور ما، توســط 2 درصد از 
مودیان پرداخت می شود. سبحانیان کارشناس امور 
مالیاتی در مورد مشکالت مالیاتی در کشور، گفت: ما 
چالش ها و مسائل نظام مالیاتی را می توانیم به دو بخش 
اعم از مسائل و مشکالت سخت افزار )قوانین و مقررات 
مالیاتی( و نرم افزار )دستگاه وصول کننده درآمدهای 

مالیاتی( تقسیم کنیم.
او افزود: این نابسامانی های  موجود در بحث مالیات ها 
ناشی از وجود مشکالت در بحث ســخت افزار و نرم 
افزار اســت که هر کدام از این دو بخش نیز ذی نفعان 
خاص خود را دارند؛ به طور مثال در حوزه معافیت های 
مالیاتی ما بیش از 2۰۰ هزار میلیارد تومان به موجب 
قانون با   معافیت های ناکارآمد مواجه هستیم  که  باید 
اصالح شود. این کارشناس امور مالیاتی گفت: اما وقتی 

انتقادات در خصوص معافیت ها می خواهد در مرحله 
اجرا قرار گیرد؛ اینجاست که یک تعارض با گروه های 
قدرتمند به وجود می آید به ســبب آنکه آن ها خود 

ذی نفع وضع موجود هستند.
این کارشــناس امور مالیاتی گفت: ما باید در  سخت 
افزارها  و نرم افزارهای اقتصــادی  اصالحات را انجام 
دهیم؛ خوشبختانه این اصالحات به نحوی نیست که 
شناخته شده نباشد، آن چیزی که ما اکنون با عدمش 
دست و پنجه نرم می کنیم، نبود عزم و اراده در این حوزه 
است. این کارشناس امور مالیاتی در پایان گفت: حتی 
معتقدم برای حل مســائل امور مالیاتی باید شورایی 
تشکیل شود تا یک سری سیاست گذاری هایی را انجام 
دهد، همچنین باید گفت 9۰ درصد مالیات در کشور ما 

توسط دو درصد از مودیان صورت می پذیرد.

از یک میلیارد یورویی که قرار بود از محل صندوق توســعه 
ملی برای هزینه های کرونا برداشت شود بعد از گذشت ۱۵ 
ماه از این مجوز و با وجود ضــرورت تامین فوری هزینه های 
مربوطه تاکنون 86۰ میلیون یورو برداشــت و همچنان این 
طلب باقی مانده است. به گزارش ایسنا، ابتدای سال گذشته، 
رئیس جمهور درخواست برداشت یک میلیارد یورویی از منابع 
صندوق توسعه ملی را به مقام معظم رهبری ارائه کرد. دلیل این 
درخواست افزایش هزینه های دولت در جریان شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت هایی بود که در این رابطه وجود داشت و از 
این رو برای تأمین بخشی از هزینه های بهداشت و درمان در 
تجهیز مراکز درمانی و تأمین دارو و ملزومات پزشکی و از سویی  
کمک به صندوق بیمه بیکاری این درخواست مطرح و مقام 

معظم رهبری نیز به آن پاسخ مثبت دادند.

صدور مجوز برداشت از فروردین ۱۳۹۹
در نهایت با صدور مجوز در فروردین ماه ســال گذشته 
و ابالغ به بانک مرکزی از اردیبهشت ماه، برداشت یک 
میلیارد یورویی در دســتور کار قرار گرفت و باید بانک 
مرکزی این منابع را با نرخ سامانه نیما به ریال تبدیل می 

کرد. این در حالی است که تازه ترین گزارش از صندوق 
توسعه ملی نشان می دهد که بانک مرکزی تاکنون 86۰ 
میلیون یورو از مجموع یک میلیارد یورو پیش بینی شده 
را به صورت مرحله ای از حســاب صندوق توسعه ملی 
برداشت و با تبدیل به ریال در اختیار دولت قرار داده است.  
روند این برداشت به این صورت بوده که 4۱ درصد طی 
سه ماهه اول سال گذشته ۱۱ درصد در سه ماهه دوم، ۳2 
درصد در سه ماهه سوم، ۱۳ درصد در سه ماهه چهارم 
و سه درصد نیز در سه ماهه اول امسال انجام شده است. 

 صندوق: دستور برداشت یکجا دادیم ولی 
تسعیر طول کشید

تزریق تدریجی منابع یک میلیارد یورویی در ۱۵ ماه گذشته 
با وجود ضرورت نیاز حوزه بهداشت و درمان به این منابع در 
شرایطی صورت گرفته که صندوق توسعه ملی تأکید دارد 

که »تمامی تکلیف خود در رابطه با برداشت یک میلیارد 
یورویی را از همان ابتدا انجام داده و دستور برداشت کل یک 
میلیارد یورو را در ابتدای اردیبهشت ماه به بانک مرکزی 
صادر شده است ولی به دلیل محدودیت هایی که در رابطه 
با تسعیر ارز وجود دارد همچنان به طور کامل برداشت نشده 

و به صورت مرحله ای صورت می گیرد.«

وقتی وزیر ناراحت شد و پول را برگشت زد
اینکه برداشت یک میلیارد یورویی یکجا صورت نگرفت، 
موضوعی است که از سال گذشته و از زمان صدور این مجوز 
بارها مورد چالش بین دستگاه های مربوطه از جمله بانک 
مرکزی و وزارت بهداشت بود.  به هر صورت وزارت بهداشت 
و شــخص وزیر بر نیاز فوری به این منابع جهت مدیریت 
شرایط و هزینه های کرونا تأکید داشت ولی آنچه اتفاق افتاد 
این بود که بانک مرکزی معتقد بود تسعیر یکجای این منابع 

موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.  این در حالی 
است که منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط موجود 
تحریمی به صورت یکجا و در لحظه در اختیار بانک مرکزی 
قرار ندارد و این بانک معتقد است که در این شرایط تبدیل 
ریال منابعی که در دسترس نیست به نوعی استقراض کوتاه 
مدت از بانک مرکزی به شمار رفته و موجب افزایش پایه 
پولی و آثار تورمی می شود. تزریق قطره چکانی منابع مورد 
نیاز برای مدیریت بخشی از هزینه کرونا در حالی صورت 
گرفت که وزیر بهداشت در سال گذشته طی انتقاداتی که 
نسبت به این موضوع داشت یک بار اعالم کرد که رئیس 
کل بانک مرکزی بخش اندکــی از منابع ریالی صندوق را 
آزاد کرده است، وزیر از این شرایط آنقدر ناراضی بود که به 

همکارانش اعالم کرده بود همین میزان را هم برگردانند. 

۱۴۰ میلیون یورو دیگر مانده!
با این روالی که طی شــده همچنان این یــک میلیارد یورو 
تسویه نشده و ۱4۰ میلیون یورو آن باقی مانده در صورتی 
که این منابع جهت تامین فوری نیاز حوزه درمان برای کرونا 

بوده است.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:

تحریم، هزینه تمام شده کاالها را ۲۰ درصد افزایش داد

۲ درصد از جمعیت کشور، ۹۰ درصد مالیات را پرداخت  می کنندبازار راکد خرید و فروش خودرو

برداشت ۸۶0 میلیون یورویی برای کرونا

نیاز فوری بعد از ۱۵ ماه تسویه نشد!

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ به ۱۰میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. هر 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۵۸ دالر و ۴۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۷۰ هزار و ۶۸۲ تومان است.

استان ها
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رئيس اتحاديه کفش دست دوز تهران با اشاره به رکود 
حاکم بر توليد کفش دست دوز گفت: عالوه بر افزايش 
هزينه هاي توليدي افزايش حق بيمه کارگران نيز به 

مشکالت توليد کنندگان کفش اضافه شده است.
رسول شجري، رئيس اتحاديه کفش دست دوز تهران 
در مورد وضعيت توليد در سال جاري،گفت: در چند 
ماه گذشته توليدات کفش دست دوز به علت گراني 
مواد اوليه تقريبا راکد بوده است. رئيس اتحاديه کفش 
دست دوز تهران با اشاره به کاهش قيمت ارز اظهار 
داشت: عليرغم کاهش قيمت ارز نه تنها قيمت مواد 
اوليه کاهش نيافته است بلکه در سال جاري قيمت 
مواد اوليه بين ۲۰ تا ۳۰ درصد نيز افزايش يافته است.
وي افزود: توليد کنندگان مــواد اوليه عامل افزايش 
قيمتها را افزايش هزينههاي توليد از جمله دستمزد 
کارگر، اجاره بها و بــه عبارتي همان تورم عنوان مي 
کنند.شجري با تاکيد بر اينکه شرايط توليد کنندگان 
خوب نيست، گفت: اگرچه رشد اقتصادي در کشور 
بستگي به توليد دارد اما اهتمام الزم به توليد وجود 

ندارد.
وي گفت: همانگونه که براي مديريتکرونايک ستاد 
واحد تشکيل شد و تمام تصميمات در رابطه با کنترل 
اين بيماري توسط يک ستاد اتخاذ مي شود برايجهش 

توليدو رفع موانع نيز بايد يک ســتادي تحت عنوان 
حمايت از توليد تشکيل شود و تمام تصميمات مربوط 
در آنجا اتخاذ شود و لذا جهش و رفع موانع توليدي 

نيازمند يک مديريت واحد است.
شجري افزود: اگرچه تلفات و تخريب توليد در کوتاه 
مدت چندان نمايان نمي شود؛ اما در دراز مدت پس 
از آشکار شدن آن جبران ناپذير است.وي با اشاره به 
افزايش پرداخت حق بيمه کارگران توسط کارفرما از 
۱۰ به ۳۰ درصد، گفت: همين موضوع باعث شده تا 
کارگران بسياري بيکار شــوند زيرا کارفرمايان توان 

پرداخت ندارند.
رئيس اتحاديه کفش دســت دوز تهران افزود: با اين 
افزايش، کارفرمايان توان پرداخت حق بيمه کارگران را 
ندارند و لذا کارگران زيادي در اين بخش بيکار شده اند 
و به علت عدم فعاليت کارگران در واحدهاي توليدي، 

توليد تقريبا متوقف است.
شجري بيان داشت: حل مشکالت توليد و عمل به 
فرمايشــات مقام معظم رهبري براي مانع زدايي از 
توليد نيازمند تشکيل ستاد نيرومند حمايت از توليد 
متشکل از اتاق اصناف، اتاق بازرگاني، گمرک و ساير 
 سازمان هاي مرتبط توسط دلسوزان است تا مشکالت 

توليد کنندگان حل شود.

بوروکراسی پرداخت وام ودیعه
منصور غیبی، کارشناس مسکن

وقتی ستاد ملی مبارزه با کرونا سقفی را برای جاره بها تعيين می کند اين بدان معناست که بايد اخالق و انصاف در اين بخش به دليل شرايط ويژه ای که در آن قرار داريم، رعايت شود. حال اگر اين سقف رعايت نشده داليل زيادی می تواند داشته باشد. 
نرخ گذاری دستوری نمی تواند بازدارنده باشد و اين تجربه در تمام بازارها ثابت شده است. ضمن اينکه سقف ۲۰ تا ۲5 درصد نيز برای مستاجران بسيار زياد است.  از طرفی ديگر آماری که در رابطه با افزايش ۳6 درصدی اجاره بها مطرح شده نمی تواند 
خيلی قابل استناد باشد. چراکه ممکن است توافق بين موجر و مستاجر باشد. از طرفی ديگر بايد به اين موضوع نيز توجه کرد که جامعه مصرفی ما به عنوان مستاجر ۲۰ تا ۲5 درصد سقف تعيين شده برای اجاره بها هم برايشان زياد است. همچنين 
عدم رعايت سقف تعيين شده اجاره بها به انتظارات هزينه ای و دخل و خرج برخی موجرين نيز بازمی گردد. بسياری از موجرين مالک نيستند که با داشتن تعداد بسيار زيادی ملک و خانه بخواهند در بازار مسکن سوداگری کنند. اين افراد با داشتن 
تنها يک واحد مسکن سعی دارند هزينه های خود را پوشش دهند. به عبارت ديگر موجران قصد دارند روزی خود را از محل اجاره واحد مسکونی دربياورند. همه موجرين سوداگر نيستند که از محل اجاره داری درآمدزايی کنند. اما به هر حال جامعه 
مصرفی در اين وسط می سوزند و له می شوند چراکه هزينه بسيار باال است. اجاره بها برای مردم به سنگ بزرگی برای گذارن زندگی تبديل شده است.  با تعيين سقف اجاره بها و پرداخت وام کمکی وديعه برخی موجران نيز برای باال بردن نرخ اجراه 
دندان تيز می کنند. به هر حال هر تسهيالتی در هر بخشی هنگامی که پرداخت می شود تورم در آن بخش ديده می شود. وقتی افسار حوزه اقتصادی رها شود و نمی توان اين فضا را مديريت کرد موجب می شود حوزه اقتصاد مسکن هم بی محابا از 
فضای مديريت نشده تبعيت کند. افزايش وام زمانی موثر است که در يک فضای تثبيت قيمتی و رونق نسبی در حوزه اقتصاد مسکن باشيم. تنها در اين شرايط انوع وام های موجود در بازار مسکن که به در مصرف کننده می خورد.  با افزايش قيمت ها 
در بازار مسکن اين مدل تسهيالت ديگر سبد حمايتی نيست چراکه اين وام نسبت به افزايش قيمت ها عقبگرد هم داشته است. اين وام هزينه مضاعف و سختی برای مصرف کننده خواهد شد. وام وديعه مسکن در بدو شروع به پرداخت دچار تاخير 
و بروکراسی های پيچيده شد. اگر دولت قصد دارد به عنوان حمايت از مستاجران اين وام ها را پرداخت کند نبايد پيچيدگی و بروکراسی را با آن همراه کند. مستاجران در فرآيند پرداخت وام آنقدر بازی می خورند که در نهايت خانه ای را گرانتراجاره 
می کنند. زمانی اين وام پرداخت می شود که ارزش خود را از دست داده است. مستاجران هم خانه را گران اجاره می کنند و هم بايد تاوان اقساط باالی وام وديعه را پرداخت کنند. بنابراين به طور کلی وقتی قرار بر اين است که وديعه و يا همان رهن 
خانه برای مستاجران از طريق تسهيالت پولی تامين شود رقم رهن و اجاره نيز بدون دليل و منطق افزايش پيدا خواهد کرد. اگر مسووالن با تفکر کمک و حمايت از جامعه مصرفی تسهيالتی را در اختيار مستاجران قرار می دهند بايد به اين نکته نيز 

آگاه باشند که مشکالتی در اين راه ايجاد خواهد شد. در شرايط فعلی درآمدهای مردم بخصوص مستاجران به شدت کاهش يافته است و توان پرداخت اقساط با اين اعداد باال برای اين قشر بسيار سخت خواهد بود. 

در حالی کــه ميــزان مجاز 
اضافه اجاره بهای ســاليانه در 
کالنشهرهای کشور بجز تهران 
از سوی ســتاد ملی کرونا ۲۰ 
درصد تعيين شد، ارديبهشت 
امسال نرخ رشد ساليانه اجاره در کل کشور ۳6 درصد بود. 
يک کارشناس اقتصاد مسکن در اين رابطه می گويد: وقتی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا ســقفی را برای جاره بها تعيين 
می کند اين بدان معناســت که بايد اخالق و انصاف در 
 اين بخش به دليل شــرايط ويژه ای که در آن قرار داريم، 

رعايت شود.
منصور غيبی افــزود: نرخ گذاری دســتوری نمی تواند 
بازدارنده باشد و اين تجربه در تمام بازارها ثابت شده است. 
ضمن اينکه ســقف ۲۰ تا ۲5 درصد نيز برای مستاجران 

بسيار زياد است. 
با شروع بحران کروتا و تشکيل ســتاد ملی مبارزه با اين 
بيماری، قرار بر اين شــد تا برای اجاره بها سقفی از سوی 
اين ستاد تعيين شود. سقف افزايش اجاره بها برای سال 
گذشته ۲۰ درصد تعيين شد که از قرار معلوم عده بسيار 
کمی از موجران به اين سقف پايبند بوده و مصوبه ستاد 
ملی کرونا را رعايت کرده اند. متاسفانه بيش از 8۰ درصد 
از موجران در رعايت سقف تعيين شده اجاره بها کم کاری 
داشتند. البته بسياری از اين افراد دخل و خرج زندگی خود 
را از تنها دارايی خود که يک واحد مسکونی بوده پوشش 
داده اند. بنابراين ناکارآمدی مصوبه ستاد ملی کرونا اينجا 
نمود پيدا می کند. اينکه مردم معمولی که تنها يه ملک 
دارند سوداگر نيستند و ناچارند با توجه به افزايش هزينه 

ها اجاره ها را افزايش دهند.  با اين حال آمار رسمی از عدم 
توفيق سياســتگذار در اجرای اين مصوبه حکايت دارد. 
بانک مرکزی در گزارش ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد 
اجاره بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.6 
درصد و در ديگر مناطق شــهری ۳6.۳ درصد اعالم کرد. 
گزارشــهای ميدانی نيز حاکی از آن اســت که در برخی 
موارد، صاحبخانه ها در تهران بيش از 5۰ درصد نرخ اجاره را 
باال بردند. بررسی ها نشان می دهد معموال مستاجران با اين 
ديدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای 
مصوبه دولت به ايجاد تنش بين آنها و موجر منجر شود، با 

قيمت پيشنهادی صاحبخانه کنار می آيند.

اين در حالی اســت که در حالی ستاد ملی کرونا ثبت نام 
وام وديعه مسکن را تا پايان شهريور ۱۴۰۰ مصوب کرده 
که وزارت راه و شهرسازی هنوز سايتی را برای اين منظور 
معرفی نکرده اســت. سقف مبلغ اين تســهيالت برای 
کالنشهر تهران 7۰ ميليون تومان، ساير کالنشهرها ۴۰ 
ميليون تومان و ساير شهرها ۲5 ميليون تومان تعيين شده 
که نسبت به وام وديعه سال گذشته به ترتيب ۲۰، ۱۰ و 
۱۰ ميليون تومان افزايش يافته است. در ادامه مصوبه ستاد 
ملی کرونا آمده است: » شــرايط و مقررات مترتب بر اين 
تسهيالت در سال ۱۳99، در سال جاری نيز به قوت خود 
باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان از بسته 

تسهيالت کرونايی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهيالت 
برای اين موضوع اختصاص داده می شود.«

البته سود اين وام که ميزان قسط را تحت تاثير قرار می دهد 
به چالشی برای مستأجران تبديل شده است. بازپرداخت 
وام وديعه ۳ ساله با سود ۱۲ درصدی است. در اين شيوه وام 
مستقيم به مستأجر پرداخت می شود و ميزان اقساط آن در 
شهر تهران، کالنشهرها و ساير شهرها به ترتيب ۲ ميليون 
و ۳۲5 هزار تومان، يک ميليون و ۳۲8 هزار تومان و 8۳۰ 
هزار تومان است. سود وام وديعه مسکن 7۰ ميليونی ۱۳.7 
ميليون تومان، وام 5۰ مليون تومانی 7.8 ميليون تومان و 

۴.9 ميليون تومان است.

نرخ رشد اجاره بها در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 36 درصد بود

رشد اجاره بها  باالتر  از  نرخ  مصوب
شایلی قرائی
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در حاليکه سرنوشت واردات 
واکسن کرونا توسط بخش 
خصوصی مشــخص نشده 
است بســياری از داروخانه 
ها از فرصت نبود واکســن و 
نگرانی افرادی که تاريخ تزريق دز دوم واکسن شان فرا 
رسيده سواستفاده کرده و با تبانی با برخی مراکز درمانی 
واکسن سينوفارم چينی را با قيمت های گزاف به فروش 

می رسانند.
ناصر رياحی، رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو در اين 
رابطه می گويد: در برخی داروخانه ها دز دوم واکسن 
سينوفارم به فروش می رسد که به دليل نشت از مراکز 
درمانی به داروخانه ها بوده است. شرايط نگهداری اين 
واکسن ها خاص اســت بنابراين در اينکه داروخانه ها 
توانسته باشند شرايط سالم ماندن واکسن ها را حفظ 

کنند شک و شبهه وجود دارد. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران افزود: واکسن 
آسترازنکا به دمای معمولی يخچال نياز دارد و شرايط 
نگهداری آن آسان تر است. اما برای واکسن سينوفارم 
توصيه ما اين است که مردم به هيچ عنوان از داروخانه 
ها واکســن را تهيه نکنند. برای تزريق دز دوم واکسن 
سينوفارم تا هشت هفته پس از فرا رسيدن موعد تزريق 

دوم فاصله ايرادی ندارد. 
بيش از يک ســال از شــيوع کرونا و چند ماه از آغاز 
واکسيناسيون آن در بسياری از کشورها گذشته ولی 
دولت در تامين واکســن کرونا، ناتوانی و ناکارآمدی 
جنجال برانگيزی نشان داده است. متاسفانه واردات قطره 
چکانی و نصفه و نيمه واکسن کرونا توسط دولت موجب 
سرگردانی مردم و سالمندان برای تهيه دز دوم والبته در 
گروه سنی 6۰ سال به باال همان دز اول شده است. تا به 
اينجای کار دولت در واردات واکسن اهمال کاری کرده 

و ورود ديرهنگام بخش خصوصی برای واردات واکسن، 
لطمه بسياری به سالمت مردم و موجب ادامه مرگ های 

سه رقمی کرونا شده است. 
رئيس سازمان غذا و داروی کشــور در رابطه با تاخير 
واردات واکسن توســط بخش خصوصی در سخنانی 
اظهار داشــته که بيش از ۳8 مجوز واردات واکسن به 
بخش خصوصی تعلق گرفته است. شانه ساز در ادامه 
گفته است با وجود روند پيچيده صدور مجوز اما موفق 
به اخذ مجوزهای الزم برای واردات واکسن توسط بخش 
خصوصی شده ايم اما تا به امروز هيچ شرکتی واکسن 

وارد نکرده است. 
مسعود خوانساری، رئيس اتاق بازرگانی تهران در اين 
رابطه می گويــد: فرصت خريدن و وارد کردن شــش 
ميليون دوز واکسن کرونا از طريق بخش خصوصی "از 
دست رفته اســت". او "تعويق" کارهای اداری وزارت 

بهداشــت و "کم تجربگی" بخش خصوصی در وارد 
کردن واکسن کرونا را علت اين امر دانست:"مقداری به 
خاطر بوروکراسی حاکم بر وزارت بهداشت و مقداری هم 
شايد به اين دليل که برای اولين بار بود بخش خصوصی 
می خواســت وارد موضوع واردات واکسن کرونا شود، 
دچار وقفه زمانی شديم و متاسفانه به موقع نتوانستيم 
برای پروفرم های شش ميليون دوز واکسن، گشايش 

اعتبار کنيم".
به گفته وی، "سه بار پروفرم ها رفت و برگشت خورد و 
زمان را از دست داديم و واکسن کرونا هم کاالهايی است 
که در انبار نمی ماند و بالفاصله با تقاضاهای ديگری که 
در جهان وجود دارد به فروش رفت و ما شش ميليون 
دوزی را که اعالم شده بود از دست داديم و نتوانستيم از 

اين فرصت استفاده کنيم".
اما ناصر رياحی، رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو در 

گفت و گو با "کســب و کار" موقعيت ايران در واردات 
واکسن و تزريق آن را اينگونه تشــريح کرد: در برخی 
داروخانه ها دز دوم واکسن ســينوفارم به فروش می 
رسد که به دليل نشت از مراکز درمانی به داروخانه ها 
بوده است. شرايط نگهداری اين واکسن ها خاص است 
بنابراين در اينکه داروخانه ها توانســته باشند شرايط 
سالم ماندن واکســن ها را حفظ کنند شک و شبهه 

وجود دارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران افزود: واکسن 
آسترازنکا به دمای معمولی يخچال نياز دارد و شرايط 
نگهداری آن آسان تر است. اما برای واکسن سينوفارم 
توصيه ما اين است که مردم به هيچ عنوان از داروخانه 
ها واکســن را تهيه نکنند. برای تزريق دز دوم واکسن 
سينوفارم تا هشت هفته پس از فرا رسيدن موعد تزريق 

دوم فاصله ايرادی ندارد.
رياحی ادامه داد: هنگام تزريق واکسن کرونا کارتهايی به 
مردم داده می شود که به واسطه آن نام آنها وارد سيستم 
های دولت می شود. مبنای اين اقدام برای اين است که 
فرد مذکور واکسن کرونا را دريافت کرده و در آينده برای 
حضور در مجامع عمومی مانند هواپيماها، سينماها و... 
مجوز خواهد داشــت. اما با خريد واکسن از بازار آزاد و 
داروخانه ها متاسفانه مراحل رسمی تزريق واکسن طی 
نخواهد شد و اين بدان معناست که فرد مذکور واکسنی 
دريافت نکرده است. بنابراين درآينده مشکالتی برای 
افرادی که از بازار آزاد واسکن چه برای دز اول و چه برای 

دز دوم را تهيه می کنند ايجاد خواهد شد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر با ۲ ميليــارد دالر می توانيم کل 
کشــور را واکسينه کنيم. اما متاســفانه به رغم اينکه 
منايع بلوکه شده ايران بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر است 
دسترســی به اين مقدار پول غيرممکن شــده است. 
ايران سال گذشــته می توانســت مقداری واکسن از 
کواکس خريداری کند اما چون پول قابل معامله نداشت 

نتوانست واکسن بخرد. 

دز دوم واكسن سینوفارم با قیمت باالتر در برخی داروخانه ها به فروش می رسد

سرگردانی متقاضیان دز دوم واکسن
 نشت واكسن های كرونا از مراكز درمانی به داروخانه ها 
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رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران با اشاره 
به رکود حاکم بر بازار لوازم خانگي، گفت: مواد اوليه 
مورد نياز توليد لوازم خانگي به قيمت گران عرضه و 
به دست توليد کننده مي رسد.اکبر پازوکي، رئيس 
اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي تهران در مورد 
وضعيت بازار لوازم خانگي، گفت: با توجه به افزايش 
قيمت بي رويه و کاهش قدرت خريد مردمبازار لوازم 

خانگيدر رکود کامل به سر مي برد.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در پاسخ به 
اين ســوال که چرا عليرغم کاهش قيمت ارز قيمت 
لوازم خانگي کاهش نيافته اســت، گفت: 7۰ درصد 
مواد اوليه مورد نياز توليدات لوازم خانگي داخلي و ۳۰ 
درصد آن وارداتي است؛ اما مواد اوليه توليدات داخلي 
در بورس عرضه و قيمت گذاري مي شود و به قيمت 
گران به دست توليد کننده مي رسد لذا بخش قابل 
توجهي از مشکالت توليد ناشي از تحريم داخلي است.
پازوکي در مورد کاهش قيمت ارز و علت عدم تاثير 
آن بر کاهش قيمت لوازم خانگي، بيان داشت: اگرچه 
قيمت ارز کاهش يافته است؛ اما با توجه به محدوديت 
هاي انتقال ارز ناشي از تحريم ها، انتقال ارز به کشور 
مورد نظر براي ســفارش خريد کاالي وارداتي ۱5 تا 
۳۰ درصد براي واردکنندگان هزينــه دارد؛ لذا اين 

قبيل هزينه ها در قيمت تمام شده توليدات داخلي 
تاثيرگذار است.وي با اشاره به ساير هزينه هاي توليد از 
جمله هزينه هاي گمرکي بيان داشت: براي به نتيجه 
رسيدن توليد در کشــور بايد مواد اوليه ارزان قيمت 
در اختيار توليدکنندگان قرار بگيرد و پس از آن نيز 

شرايط صادراتي مهيا شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران با بيان 
اينکه شرايط فروشندگان به مراتب از توليدکنندگان 
سخت تر است، گفت: فروشــندگان لوازم خانگي به 
عنوان حلقه آخر زنجيره توليد و عرضه همواره متهم به 
گران فروشي، فروش کاالي قاچاق يا بعضا احتکار مي 
شوند در صورتي که فروشندگان تعيين کننده قيمت 
عرضه لوازم خانگي نيستند و بر اساس قيمت تعيين 
شده سازمان صنعت، معدن و تجارت کاالي مورد نظر 
خود را از توليد کننده لوازم خانگي خريداري مي کنند 
و براساس قيمت تعيين شده از سوي سازمان حمايت 
به مصرف کنندگان عرضه مي کنند. پازوکي با اشاره 
به رکود حاکم بر بازار لوازم خانگي بيان داشت: البته در 
شرايط فعلي بازار فروش لوازم خانگي با سود تعيين 
شده از سوي ســازمان حمايت امکان پذير نيست و 
فروشندگان مجبورند با حداقل و ناچيزترين سود که 

گاهي فقط يک درصد است کاال را بفروش برسانند.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران در مکاتبه اي با قاسم نوده فراهاني، رياست اتاق 
اصناف تهران و برخي مراکز و سازمان هاي مربوطه ضمن 
يادآوري آسيب هاي وارد شــده به صنف متبوع خود 
از پديده شوم کرونا خواستار تاخير دو ماهه در تسليم 
اظهارنامه و تقسيط شش ماهه در پرداخت ماليات براي 

اعضاي اتحاديه مذکور شد.
ابوالقاسم شــيرازي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک تهران در اين مرقومه گفته است: 
با توجه به شــيوع ويروس کرونا در کشور صنف بزرگ 
پوشاک متاسفانه دچار آسيب هاي فراوان نظير تعطيلي 
هاي متعدد و طوالني، کاهش ساعات فعاليت، کاهش 
توان خريد مردم و . . . شده است. همچنين با توجه به 
عدم برگزاري هرگونه مراســم و تجمعات، بسياري از 
رسته هاي اين صنف، مجبور به تعطيلي يا کاهش قابل 
توجه فعاليت خود شده اند و به زعم اغلب کارشناسان و 
مسئوالن پوشاک در حوزه آسيب هاي همه گيري کرونا 

جزو صنوفي بوده که بيشترين آسيب را ديده است.
وي با اشــاره به تعطيلي يک ماهه اوايل سال ۱۴۰۰ و 
عدم رونق کسب و کار در سال 99 از عملکرد سازمان 

امور مالياتي انتقاد و بيان داشته: متاسفانه اخيرا سازمان 
امور مالياتي کشــور به يکبــاره و در حاليکه قريب به 
يک ماه از بازگشــايي واحدهاي صنفي پوشاک نمي 
گذارد طي پيامکي به همه صنوف پايان خردادماه را به 
عنوان آخرين مهلت ارايه اظهارنامه اشخاص حقيقي 
اعالم نموده اســت اين در حالي است که سال گذشته 
با پيشنهاد سازمان امور مالياتي وتصويب و ابالغ ستاد 
ملي مبارزه بــا کرونا به جهت رفاه حــال موديان اين 
فرصت تمديد شده بود. شيرازي تاکيد کرده: با توجه به 
محدوديت زمان تا پايان خرداد ماه و همچنين عدم ارائه 
بسته حمايتي بابت تعطيلي يک ماهه اخير و مشکالت 
فراوان مالي اعضاء براي پرداخت ماليات واحد صنفي 
خود به همراه اظهارنامه و نظر به آنکه انتظار مي رفت 
امسال نيز همچون سال گذشته تا پايان مردادماه فرصت 
براي تسليم اظهارنامه مالياتي وجود داشته باشد؛ اين 
اقدام سازمان محترم امور مالياتي سبب تشديد نارضايتي 
و اعتراض گسترده اعضاي صنف بزرگ پوشاک به شرايط 
پيش آمده و انعکاس اين نارضايتي به اتحاديه پوشاک 
تهران شده است به طوريکه بيم آن مي رود به علت عدم 

توانايي، ياس و نااميدي از اين وظيفه قانوني باز بمانند.

رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوسفندي تهران 
نسبت به کمبود گوشت در نيمه دوم سال جاري به 
علت ذبح گوسفند بره ماده در روزهاي اخير هشدار 
داد. علي اصغر ملکي، رئيس اتحاديه تهيه و توزيع 
گوشت گوســفندي تهران افزود: با توجه به اينکه 
هم اکنون در صحرا علفي وجود ندارد تا گوسفندان 
بخورند، لذا دامداران بيشتر بره ماده هاي خود را مي 
فروشند و اين ممکن است از شهريورماه سال جاري 
باعث کمبود گوشت گوسفندي در بازارشود.رئيس 
اتحاديه تهيه و توزيع گوشــت گوســفندي تهران 
اظهارداشــت: هم اکنون کمبودي از نظر گوشــت 
گوســفندي در بازار نداريم، اما با آغاز فصل گرما و 
تابستان فروش قصابي ها و واحدهاي صنفي عضو 

اين اتحاديه معموال کاهش مي يابد.
وي دليل فروش بيشــتر بره ماده را افزايش قيمت 
علوفه و هزينه هاي نگهداري دام زنده براي دامداران 

دانست و گفت: با افزايش خرجي دامداران، آنها مجبور 
هستند براي ذبح اين گوسفندان را در بازار بفروشند 
که اين مي توان در کمبود گوشت گوسفندي در چند 
ماه آينده در بازار تاثيرگذار باشد.ملکي در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينکه چرا قيمت گوشت گران است 
بيان کرد: نســبت به قيمت کاالهاي ديگر قيمت 
گوشت قرمز زياد نيســت و در حال حاضر قيمت 
گوشت نســبت به کاالهاي ديگر سرخورده است. 
رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوسفندي تهران 
يادآور شد: در حال حاضر قيمت مرغ در برخي از مرغ 
فروشي ها به حدود ۳5 هزار تومان رسيده است در 
حالي که قيمت شقه گوسفندي بين ۱۳۰ تا ۱۳5 
هزار تومان است.رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت 
گوسفندي تهران افزود: هم اکنون قيمت گوسفند 
نر زنده در بازار بين 5۰ تــا 55 هزار تومان و قيمت 

گوسفند زنده ماده بين ۴5 تا 5۰ تومان است.

احتمال کمبود گوشت با ذبح گوسفندان ماده از نيمه دوم سال

مواد اولیه مورد نیاز تولید لوازم خانگي به قیمت گران، دست تولید كننده مي رسد

فروشندگان، بي تاثير در قيمت لوازم خانگي

افزایش 30 درصدي قیمت مواد اولیه كفش علي رغم كاهش قیمت ارز

تداوم رکود حاکم بر توليد کفش دست دوز

صنف پوشاک، جزو آسیب دیدگان اصلي كرونا است

تاخير در تسليم اظهارنامه و تقسيط مالياتي براي صنف پوشاک
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معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:
نوآوری  در صنعت ورزش با كمك استارت اپ ها 

توسعه می يابد
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری با بیان اینکه مرکز نوآوری فناوریهای 
ورزشی راه اندازی شده است، گفت: در صدد هستیم که نوآوری را در صنعت ورزش 
توسعه دهیم.به گزارش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاست  جمهوری از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بازدید 
کرد. دکتر سورنا ستاری در این بازدید با بیان اینکه مرکز ملی نوآوری فناوری های 
ورزشی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجادشده است، اظهار 
کرد: در تالشیم با حمایت از تیم های استارت آپی، نوآوری ها در صنعت ورزش را 
توسعه دهیم. وی ادامه داد: این مرکز فضایی برای ورود نوآوری و فناوری به عرصه 
ورزشی کشور بوده و این نوآوری ها می تواند تحول بزرگی در حوزه ورزشی ایجاد 
کند.رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه باید بازار داخلی و خارجی محصوالت 
فناورانه عرصه ورزش ایجاد شود، بیان کرد: باید کاری کنیم که تجاری سازی ایده ها 
در حوزه ورزش شتاب بگیرند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از نمایشگاه 

محصوالت و خدمات تیم های استارت آپی مرکز نوآوری پژوهشگاه بازدید کرد.

ورود 33 ميليون دالر به اتريوم!
مدیر دارایی های دیجیتال CoinShares می گوید: سرمایه گذاران میلیون ها دالر در 
ارزهای اتریوم، ریپل و کاردانو سرمایه گذاری کردند.گزارش هفتگی جریان پول نشان 
می دهد که اتریوم در یک هفته گذشــته ۳۳ میلیون دالر جذب سرمایه داشته است. 
شاخص ترس و طمع به پایین ترین سطح خود رسیده و هیجان در بازار به شدت زیاد 
است. در اکثر ارزهای بازار شاهد خروج سرمایه هستیم و در جریان معامالت یک هفته 
گذشته حدود ۹۴ میلیون دالر خروج پول از بازار کریپتوکارنسی داشتیم.اما ارز اتریوم 
یک استثنا است و در جریان معامالت یک هفته گذشته ۳۳ میلیون دالر سرمایه جذب 
کرده اســت. همچنین ریپل ۷ میلیون دالر و کاردانو ۵/۴ میلیون دالر سرمایه جذب 
کرده اند. بعد از سقوط بیت کوین از سقف تاریخی خود تا محدوده ۳۰ هزار دالر احساسات 
منفی در این ارز شکل گرفته و ســرمایه گذاران در رابطه با این ارز محتاطانه برخورد 
می کنند. بیت کوین در جریان معامالت یک هفته اخیر خود خروج پول ۱۴۱ میلیون 
دالری داشته است.حجم هفتگی معامالت بازار رمزارزها نسبت به ماه گذشته حدود ۶۲ 
درصد کاهش یافته و حجم معامالت معتبر بیت کوین هم ۵۰ درصد کاهش یافته است.

دوج كوين بهترين سرمايه گذاری مالك اتريوم
ویتالیک بوترین با سرمایه گذاری ۲۵ هزار دالری در دوج کوین به مدت سه سال ۳/۴ 
میلیون دالر سود کسب کرده است.ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم گفت: او بیش از 
۴ میلیون دالر از سرمایه گذاری ۲۵ هزار دالری سود کسب کرده است. دوج کوین در 
دسامبر سال ۲۰۱۳ ایجاد شد و از محبوبیت سگ شیبا اینو استفاده کرد. در ابتدا این 
سکه ها فقط برای سرگرمی بودند اما بعدها رشد قابل توجهی کردند.  »آن اوایل مردم 
دوج کوین را جدی نمی گرفتند و من به این فکر می کردم که چطور می خواهم به 
مادرم توصیح دهم که ۲۵ هزار دالر روی دوج کوین سرمایه گذاری کردم؟ اما مطمئنا 
این سرمایه گذاری یکی از بهترین سرمایه گذاری های عمرم بود.«پس از رای گیری 
سال ۲۰۱۹ که بنیانگذار اسپیس ایکس را به عنوان مطلوب ترین مدیرعامل فرضی 

پروژه در سال ۲۰۱۹ معرفی کرد عالقه ایالن ماسک به دوج کوین متوقف شد.
بوترین گفت: »در پایان سال ۲۰۲۰ ایالن ماسک در مورد دوج کوین صحبت کرد 
و این موضوع باعث افزایش ارزش بازار دوج کوین شد. وقتی دوج کوین از ۰۰۸/۰ 
دالر به ۰۷/۰ دالر افزایش یافت ارزش بازار بســیار باال رفــت.«او در ادامه گفت: 
»من بالفاصله با دوستام تماس گرفتم و به آن ها گفتم  که بهتر است دوج کوین 
را بفروشند. من نیمی از دارایی دوج کوین خودم را فروختم و سودم را به خیریه 
GiveDirectly اهدا کردم. چند ساعت بعد قیمت به شدت کاهش پیدا کرد 
و به ۰۴/۰ دالر بازگشت« بوترین گفت:»بعد از فروش نیمی از دوج کوین خود در 
سقف قیمتی احساس می کردم یک تاجر شگفت انگیزم تا اینکه قیمت به یکباره به 
نیم دالر رسید«با فرض اینکه بوترین ۵۰ درصد دوج کوین خود را نگه داشته باشد 
در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون دالر دوج کوین دارد. »تبدیل شدن دوج کوین 
به این پدیده بزرگ و محقق کردن چنین سودی هیچ وقت قابل پیش بینی نبود.«

تسهيالت قرض الحسنه ياری دهنده كسب وكارهای خرد
تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد حداکثر ۴ درصد راهکار مناسبی برای تأمین 
مالی کسب وکارهای خرد است. همچنین افزایش قدرت خرید شهروندان از طریق 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه می تواند فروش تولیدکنندگان کاالهای داخلی را 
بیشتر کند. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، از آنجایی که 
تسهیالت قرض الحسنه سقف مشخصی دارد و صرفاً به اشخاص حقیقی پرداخت 
می شود، ممکن است تصور شــود حمایت از تولید به صورت پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ممکن نیست. علت هم این است که برداشت عمومی در حوزه حمایت 
از تولید بیشتر معطوف به تسهیالت کالنی است که به بنگاه های تولیدی بزرگ 
پرداخت می شود. با این حال بانک مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگترین بانک 
تخصصی قرض الحسنه با اجرای طرح های مختلف موفق شده اقدامات گسترده ای 
را در حوزه حمایت از تولید انجام دهد. کاالکارت یک کارت اعتباری خرید کاالست 
که از سوی بانک مهر ایران تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال و بدون نیاز به سپرده گذاری 
قبلی ارائه می شود. کارمزد استفاده از این طرح برای مشتریان ۲ تا ۴ درصد و دوره 
بازپرداخت اقساط آن ۶ تا ۱۲ ماه است. پذیرندگان این طرح، ارائه کنندگان خدمات 

و تولیدکنندگان کاالی داخلی هستند.

هفت محور اصلی عملكرد بانك مسكن در بانكداری 
الكترونيك در سال ۹۹

مهم ترین اقدامات بانک مسکن طی یکسال ۹۹ در حوزه بانکداری الکترونیک در هفت 
محور اصلی بررسی شد. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، بانک مسکن به 
عنوان تنها بانک تخصصی و فعال حوزه مسکن و ساختمان، طی سال های اخیر یکی از 
مهم ترین حوزه های عملکرد خود را در بخش بانکداری الکترونیک و افزایش خدمات 
رسانی به مشتریان در این حوزه متمرکز کرده است. در این راستا بانک مسکن طی 
یکسال گذشته اقدامات مهم و درخور توجهی را در حوزه بانکداری الکترونیک مشتمل 
بر هفت محور اصلی و اقداماتی در سایر حوزه ها انجام داده است که نتایج مثبت قابل 
توجهی را در پی داشته است. محور نخست، توسعه سامانه اینترنت بانک است. در 
این حوزه اداره کل بانکداری الکترونیک شــش اقدام مهم را پیگیری و پیاده سازی 
کرده است که شامل پیاده سازی الگین دوعاملی در هنگام ورود به سامانه اینترنت 
بانک، تغییرات مرتبط جهت عدم دریافت رمز حساب و بهره گیری از رمز حساب 
یکبارمصرف در سیستم اینترنت بانک، پیاده سازی سرویس انتقال وجه هوشمند، 
پیاده سازی تغییرات مرتبط با فراموشی رمز عبور، پیاده سازی سرویس پذیره نویسی 
صندوق واسطه گری مالی یکم از طریق اینترنت بانک و بهره برداری از خدمات سامانه 
پیچک در اینترنت بانک بوده است. عالوه بر این ،محور دوم اقدامات به توسعه سامانه 
همراه بانک مربوط می شود. در این حوزه نیز پیاده سازی نسخه تحت وب موبایل 
بانک جدید )PWA(، پیاده سازی فراخوانی اپ رمز نما در همراه بانک، پیاده سازی 
سرویس انتقال وجه هوشمند در PWA، ارائه خدمات به مشتریان حقوقی در درگاه 

موبایل بانک طی یکسال ۹۹ پیگیری و عملیاتی شد. 

اخبار

احتمال تعلیق تولید گوشی ارزان قیمت جدید سامسونگ
سامسونگ الکترونیکس اعالم کرد هنوز درباره تعلیق تولید تلفن ارزان قیمت جدیدش تصمیم نگرفته است. این پاسخ سامسونگ در واکنش به گزارشی بود که بر اساس آن، این شرکت 

تولید گلکسی اس ۲۱ فان ادیشن را به دلیل کمبود تراشه متوقف کرده است.سامسونگ در پیامی اعالم کرد اگرچه نمی توانیم درباره جزییات محصول عرضه نشده صحبت کنیم اما هیچ چیز در 
خصوص تعلیق تولید مطرح شده مشخص نیست. بر اساس گزارش بلومبرگ، نشریه الکترونیک تایمز کره جنوبی روز یکشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده بود این شرکت تولید مدل 

ارزان قیمت گلکسی اس ۲۱ را به دلیل کمبود تراشه شرکت کوالکام معلق کرده است. این گزارش بعدا حذف شد.انتظار می رفت مدل اس ۲۱ فان ادیشن امسال به بازار عرضه شود.

مشــاور صندوق نــوآوری و 
شکوفایی از تامین مالی ۹۰ 
تا ۱۰۰ درصــدی طرح های 
تحقیقاتی مربوط به فناوری 
های رو به آینــده خبر داد و 
گفت: بیشــترین درخواســت حمایت مالی مربوط به 

فناوری هوش مصنوعی است.
سید محمد مهدوی با اشاره به اقدامات حمایتی صندوق 
نوآوری و شکوفایی از طرح های حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات در راستای تحقق شعارهای »جهش تولید« 
و »پشــتیبانی و مانع زدایی« با بیان اینکه فناوری ها را 
می توان در دو گروه فناوری های گلوگاهی و فناوری های 
رو به آینده )آینده ساز( طبقه بندی کرد، اظهار داشت: 
فناوری هــای گلوگاهی فناوری های مــورد نیاز امروز 
شرکت ها است و به نوعی نیازمندی دیروز آنها محسوب 
می شود. به این معنی که یک شرکت برای ارتقای جدی 
در محصول و توسعه آن از ســهم بازار، به این فناوری 

نیاز دارد.
مشاور رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
با اشــاره به اینکه فناوری های گلوگاهی عموماً در دنیا 
شناخته شده و بعضاً اکتساب شــده هستند، ادامه داد: 
این فناوری ها ریسک های چندان باالیی برای تحقیق 
و توســعه و اکتســاب فناوری ندارند. بــرای مثال در 
حوزه ICT ، توسعه پلتفرم ها نوعی فناوری گلوگاهی 
محســوب می شــوند که در دنیا تجربه شده هستند و 
 می توان محصوالتی را متکی بر ایــن فناوری ها در بازار 

بین المللی دید.
مهدوی گفت: شــرکت های دانش بنیــان برای اینکه 
بتوانند این فناوری ها را در کشور در اختیار داشته باشند 
و محصول خود را ارتقا دهند، می توانند این ســفارش 
اکتســاب فناوری را به صندوق نوآوری و فناوری ارائه 
دهند. در این زمینه صندوق، هزینه اکتســاب فناوری 
را در فناوری های متداول تا ســقف ۷۰ درصد هزینه تا 
۳۰۰ میلیون تومان به صورت بالعوض تقبل می کند. 

اما حمایت از فناوری های پیشرفته آینده ساز ۹۰ درصد 
هزینه و حتی در مواردی ۱۰۰ درصد است.

وی با بیان اینکه فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، بیگ 
دیتا، اینترنت اشیا، واقعیت افزوده، علوم شناختی و علوم 
اجتماعی محاســباتی، نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی، 
فناوری های رو به آینده و آینده ساز محسوب می شوند که 
حمایت ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی از صندوق دریافت می کنند، 
خاطرنشان کرد: در حوزه این فناوری ها صندوق نوآوری 
و شکوفایی به واسطه ریسک های این جنس فناوری ها و 
نیز ضرورت و نیاز آینده کشور، حمایت خود را افزایش 
داده اســت. در واقع تالش این است که نهاد متقاضی و 
نهاد توسعه دهنده این فناوری، حداقل ریسک را داشته 
باشند. لذا تأمین مالی که عمده چالش این همکاری میان 
توسعه دهنده و متقاضی اســت از سمت حاکمیت که 

همان صندوق نوآوری و شکوفایی است انجام می شود.
این مقام مسئول در صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره 
به اینکه برخی از حوزه های فناورانه کسب و کار، بسیار پر 
ریسک هستند و ممکن است در اولویت قرار نگیرد، ادامه 
داد: کسب و کارها هدفشان مدیریت بازار و درآمد و هزینه 
است و ممکن است بسیاری از ریسک ها را نپذیرند. به 

همین علت صندوق نوآوری و شکوفایی کمک می کند 
تا بار مالی این کار از دوش شرکت ها برداشته شده و وارد 

گفتگو با نهاد دانشگاه و اکتساب فناوری شوند.
وی با بیان اینکه این حمایــت در قالب گرنت و کمک 
هزینه برای تأمین نیاز فناورانه شرکت ها به دانشگاه و 
تیم تحقیقاتی پرداخت می شود، توضیح داد: با پیشرفت 
پروژه، منابع تخصیص پیدا می کنــد. به این معنی که 
مرحله به مرحله با اکتســاب فناوری، ایــن هزینه در 
وجه گروه تحقیقاتی و تیم پژوهشــی آزاد می شــود.

مهدوی در مورد بازیگران این چرخه گفت: نیازمندی 
از ســمت متقاضی که همان شــرکت یا شتاب دهنده 
و یا صنعت است اعالم شــده و تیم توسعه دهنده نیز 
همان تیم تحقیقاتی و آزمایشگاه تحقیقاتی محسوب 
 می شــود و تأمین مالی نیز از ســمت صندوق نوآوری 

صورت می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه فناوری های رو به آینده آنطور که 
باید هنوز مورد تقاضا و مطالبه صنایع و شــرکت های 
دانش بنیان قرار نگرفته اند، ادامــه داد: این فناوری ها 
اساســاً فناوری های خوش آتیه و مزیت ســازی برای 
کشور شناخته می شوند و ســند ملی آینده نگاری نیز 

این فناوری ها را بررســی کرده و متناسب با جذابیت و 
توانمندی در کشــور آنها را لیست کرده است. حتی در 
برنامه ششم توسعه نیز خطوط راهنمایی برای این حوزه 

فناوری ها وجود دارد.
مهدوی با تاکید بر اینکه فناوری های رو به آینده به طور 
ویژه مــورد حمایت صندوق نوآوری و شــکوفایی قرار 
می گیرند، تصریح کرد: این فناوری ها بسیار پر ریسک ولی 
در عین حال بسیار مزیت ساز هم هستند و متأثر از فشار 
فناوری و نه کشش بازار، مورد حمایت قرار می گیرند. در 
این زمینه صندوق نوآوری و شــکوفایی، حمایت ۹۰ تا 
۱۰۰ درصدی از این فناوری ها را در دستور کار قرار داده 
است. سقف این حمایت ها نیز ۳۰۰ میلیون تومان است 
اما کسب و کارها در قالب یک سبد حمایتی می توانند از 
این منابع استفاده کنند. برای مثال یک شرکت دانش 
بنیان می تواند دو طرح در ســال در اختیار داشته باشد 
که حمایت یکی از آنها از محل فناوری های گلوگاهی و 
دیگری از محل فناوری های رو به آینده خواهد بود. در 
همین حال یک شتابدهنده نیز می تواند ۷ طرح را در سال 
مورد حمایت قرار دهد که حداقل سه طرح باید از سمت 

فشار فناوری و فناوری های رو به آینده باشد.

اعطای وام بالعوض تا سقف 300 ميليون تومان به فناوری های گلوگاهی

تأمین مالی ۱۰۰ درصدی فناوری های رو به آینده
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

به گفته معاون نظارت بنیاد ملــی بازی های رایانه ای، 
بازی هایی وجود دارد که به دلیل مسائلی چون مشکالت 
مالکیت و مسائل فرهنگی پروانه انتشار برای آن صادر 
نشده اســت و خانواده ها حق دارند درباره نقاط ضعف 
و قوت آن اطالعات کافی و جامع داشته باشند؛ سایت 
»چه بازی« با برخورداری از اطالعات بیش از ۳۲ هزار 
بــازی در پلتفرم های مختلف، مرجع ملــی در حوزه 

شناخت بازی های رایانه ای خواهد بود.
عقیل منصوری - معاون نظارت بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای با بیان اینکه ســایت »چه بازی« بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای همزمان با ایام مبارک دهه کرامت 
رونمایی می شود، گفت: در دنیای رسانه ها، سایت های 
اینترنتــی مختلفی برای معرفی بازی هــای رایانه ای 
وجــود دارد که به فراخور اهداف تجــاری یا فرهنگی 
خود سعی در معرفی بازی های دیجیتال یا سایر اهداف 
مانند تبلیغات دارند. وی ادامه داد: بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای نیز تاکنون با ارائه خدمات خود در قالب پایگاه 
اطالع رسانی اسرا )ESRA( سعی در معرفی بازهای 
مجاز داشته اســت. اما با آسیب شناسی صورت گرفته 
توسط معاونت نظارت و بررســی نیازهای خانواده ها 
تصمیم گرفتیم در اقدامی جدید مرجع کامل تری از 

بازی ها را در اختیار خانواده ها قرار دهیم.
معاون نظارت بنیاد با بیان اینکــه هم اکنون در کنار 
بازی هایی که ناشر مشخصی دارند و برای آنها از سوی 
بنیاد مجوز صادر می شود، بازی های پرشمار دیگری 
وجود دارد که به دلیل مسائلی چون مشکالت مالکیت، 
مسائل فرهنگی، سرور خارجی پروانه انتشار برای آن 
صادر نشده است، افزود: خانواده ها حق دارند درباره نقاط 
ضعف و قوت آن اطالعات کافی و جامع داشته باشند. به 
همین دلیل نیاز به طراحی منبعی جدید بود تا بتواند به 
صورت عمومی درباره سواالت خانواده ها درباره همه 
بازی های پرطرفدار )اعم از مجوزدار، بدون مجوز و حتی 

غیرمجاز( اطالعات کاملی ارائه دهد.
منصوری با بیان اینکه سایت »چه بازی« با برخورداری 
از اطالعات بیش از ۳۲ هزار بازی در پلتفرم های مختلف، 
مرجع ملی در حوزه شناخت بازی های رایانه ای خواهد 
بود، تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰ در کنار تکمیل 

روزانه بانک اطالعات این درگاه )که به واســطه صدور 
مجوزها صورت می گیرد( شرح و معرفی بیش از ۱۰۰۰ 
بازی دیگر )عمدتا بازی های غیرمجاز و پرطرفدار( نیز 
به سایت چه بازی اضافه خواهد شد. این موضوع یکی 
از مهمترین وجوه تمایز چه بازی با سایت قدیمی اسرا 

است.

رویکرد جمع سپاری در تولید محتوا
وی در تشــریح ســایر ویژگی هــای دیگر ســایت 
»chebazi.ircg.ir« افــزود: در ایــن پایگاه ضمن 
آنکه محتوای تالیفی )مطابق بــا نظام ملی رده بندی 
ســنی بازی های رایانه ای( برای بازی های منتخب در 
دســترس خانواده ها اســت، با توجه به رویکرد جمع 
ســپاری در تکمیل محتوا و همچنین نیاز به اطالع از 
زمینه های ذهنی مخاطبین، امکانی فراهم شده تا همه 
افراد خصوصا مربیان سواد رسانه ای، خانواده ها، گیمرها، 
عالقه مندان و افراد متخصص بتوانند ضمن امتیاز دادن 
به محتوای تولیدی بنیاد، نظرات و مطالب خود را نیز 
جهت استفاده عمومی از طریق گزینه »من نظر بهتری 

دارم« که در این سایت طراحی شده، ارسال کنند.
معاون نظارت بنیاد گفت: بنیــاد حداکثر تالش خود 
برای ارائه شناخت دقیق از هر بازی )در قالب بخش های 
مختلف اعم از معرفی کوتاه بازی، شرح داستان و روایت 
بازی، نــکات مهم قابل تامل بــرای خانواده ها و حتی 
ســخت افزار مورد نیاز برای بازی( را انجام داده است؛ 
اما با توجه به نکات مختلفی از جمله حجم بسیار انبوه 
بازی ها )مشتمل بر ۳۲ هزار عنوان( و عدم وجود نسخه 
قابل استفاده جدید برای برخی بازی های قدیمی )که ما 
برای تشکیل بانک جامع بازی های کشور ناگزیر از ثبت 
آنها در سایت بودیم( موارد یاد شده در بخشی از بازی ها 
هنوز تکمیل نشده است و امیدواریم که با جمع سپاری 

این محور هم تکمیل شود.
بنابر گزارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای، منصوری با 
بیان اینکه در این رویکرد گیمرها )بازی بازها( و حتی 
خانواده ها می توانند نظرات خــود را درباره رده بندی 
صورت گرفته ارائه کنند، تاکید کرد: سایت »چه بازی« 
در کنار نمایش رده بندی ملی بازی و همچنین رده سنی 

بازی در سایر نظام های شناخته شده جهانی، میانگین 
نظرات گیمرها و والدین را نیز نمایش می دهد.

جستجوی پیشرفته با روش »فول تکست 
کاتالوگ«

رئیس ستاد ملی ســاماندهی بازار بازی های رایانه ای 
در خصوص شیوه جستجوی بازی ها در این سایت نیز 
گفت: برای کمک به جســتجوی بهتر بازی ها، ضمن 
توجه به احتمال جستجوی بازی با نام های مخفف و یا 
حتی احتمال درج اشتباه تایپی در هنگام جستجوی نام 
بازی های خارجی، کلیه بازی ها درون پایگاه ایندکس 
گذاری شده اند تا بسیار سریع تر از سایر روش ها )مانند 
به جستجوی like (جستجوی کاربران به نتیجه برسد.

منصوری یکی دیگر از رویکردهای مهم سایت جدید 
را گویاسازی برشــمرد و در توضیح آن افزود: ما سعی 
کرده ایم تمامی مفاهیم مانند پیکتوگرام های ۶ گانه، 
شاخص های رده بندی بازی ها، معرفی سایر نظام های 
رده بندی بازی ها در سراســر جهان را به صورت جامع 
در اختیار خانواده ها بگذاریم تا با دغدغه کمتر و دانش 

بیشتر بتواند به سادگی در انتخاب بازی ها عمل کنند.
وی ادام داد: در همین رابطه و برای کاهش سردرگمی 
خانواده هــا، رده بندی هر بازی را در ســایر نظام های 
رده بندی جهان نیز به خانواده ها اطالع می دهیم تا ضمن 
اطالع از وضعیت بررسی آن بازی در سایر کشورهای 
جهان، بدانند نباید نشان ســایر نظام های رده بندی 

جهانی را مالک انتخاب بازی قرار دهند.

درگاهی برای کمک به بازی سازان و افزایش 
شفافیت

معاون نظارت بنیاد ملی بازی های رایانه ای در تشریح 
نکات مربوط بــه محور آموزش عمومی و گویاســازی 
مفاهیم، خصوصا با هدف کمک به بازی ســازان افزود: 
سعی شده در کنار سلسله اقدامات فناورانه خود )خصوصا 
پورتال صدور مجوزهای بنیاد(، با راه اندازی سایت جدید 
دیگری بنام nezarat.ircg.ir ضمن معرفی خدمات و 
ماموریت های معاونت نظارت به ویژه برای بازی سازان، 
کلیه آموزش های عمومی، آئین نامه ها و قوانین مالک 

عمل را در دسترس قرار دهیم تا ضمن افزایش شفافیت، 
دسترس پذیری به مســتندات را نیز افزایش دهیم. ما 
اکنون در شــرایطی هســتیم که نه تنها صف دریافت 
مجوزها برای همه مردم در دســترس است، بلکه آنها 
می توانند مجوزهای صادره را نیز دانلود یا مشاهده کنند. 
منصوری با بیان اینکه افزایش دسترس پذیری خانواده ها 
به بازی ها وجه دیگری هم دارد، افزود: روی سایت »چه 
بازی« اوال اسامی ناشرین مجاز که برای یک بازی خاص 
پروانه انتشــار دریافت کرده اند )و تصویر پروانه انتشار 
بازی( برای خانواده ها نمایش داده شده و از طرف دیگر 
لینک دانلود بازی ها نیز به مرور در صفحات هر بازی )و 
در صورت همکاری ناشــرین( افزوده خواهد شد. وی 
همچنین خاطرنشــان کرد: در کنار امکان بهره مندی 
خانواده ها از خدمات مرکز تماس و مشــاوره بنیاد )به 
شماره ۰۲۱۵۸۱۲۹( برای استعالم بازی مناسب سن 
فرزندانشــان، این امکان را روی سایت»چه بازی« نیز 
فراهم کرده ایم که بازی های مشابه )از نظر ژانر، رده سنی( 
در صفحه معرفی بازی ها به مخاطب پیشنهاد شوند. این 

موضوع تا پیش از این تقریبا نمونه مشابه نداشته است.

پیوستگی »چه بازی« با مرکز تماس بنیاد
معاون نظارت بنیــاد ملی بازی های رایانــه ای درباره 
ایجاد تســهیل در دریافت گزارش هــای مردمی نیز 
افزود: ما عالوه بر ســامانه تلفنــی ۰۲۱۵۸۱۲۹ )که 
آن را در اســفند ۹۹ راه اندازی کردیم( در سایت »چه 
بازی« نیز یک سیستم پیوسته پاسخگویی به سواالت 
مردم درباره بازی های رایانه ای را شکل داده ایم، چرا که 
فکر می کنیم تنها از این طریق است که بنیاد می تواند 
به مســیر اصلی احقاق حقوق عامــه در این زمینه و 
ایفای نقش حمایت گری خــود از خانواده ها )در کنار 
ایفای نقش حمایت گری از بازی سازان( جهت ارتقای 
سواد بازی، مدیریت مصرف و چالش های تربیتی آن 
بازگردد.منصوری ادامــه داد: به همین منظور ضمن 
آنکه خانواده ها می توانند شکایت خود درباره محتوای 
آسیب رســان بازی ها را ثبت کننــد، می توانند درون 
صفحه معرفی هر بازی نیز شــکایت خود را از طریق 

بخش در نظر گرفته شده به اطالع بنیاد برسانند. 

سايت معاونت نظارت بنياد برای پاسخ به سواالت خانواده ها و گيمرها رونمايی شد

خروج بازی های غیرمجاز از پستوی بی توجهی

یک شــرکت دانش بنیــان فعــال در عرصــه تولید 
داروهای گیاهی، در صدد اســت کــه ۳۰ قلم داروی 
گیاهی دامپزشکی را تا ۳ سال آینده وارد بازار کند.الله 
حجازی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان تولید کننده 
محصوالت بر پایه گیاهان دارویی گفت: این شرکت دانش 
بنیان داروسازی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
تصمیم دارد بیش از ۳۰ قلم داروی گیاهی دامپزشکی 
جدید را تا سه سال آینده روانه بازارکند.وی گفت: این 

داروها برای درمان بیماری های برونشیت، نیوکاسل، آبله، 
سی ار دی، آنفوالنزای فوق حاد تنفسی در درگیری های 

حاد استفاده می شود.
حجازی در خصوص یکی از محصوالتی که اخیرا وارد بازار 
شده است، گفت: بر اساس نیازسنجی متقاضیان حوزه 
بیماری های طیور و با هدف جلوگیری از خروج ارز، مرکز 
تحقیقات این شرکت دانش بنیان سال گذشته مطالعات 
و پژوهش  هایی برای تولید دارویــی برای رفع بیماری 

تنفسی طیور و گاها دام آغاز کرد.وی با بیان اینکه این 
داروی گیاهی پس از تامین نیاز بازارهای داخلی به خارج 
کشور صادر شد، توضیح داد: مرغداران می توانند برای 
رفع بیماری های تنفسی طیور و دام ها این داروی دانش 
بنیان را با اطمینان خاطر جایگزین داروهای شیمیایی و 

گیاهی دیگر کنند.
حجازی دوز مصرف پایین با تاثیر زیاد این دارو را بسیار 
با اهمیت دانست و گفت: نوع فرمواالسیون، درصد ماده 

موثره، نوع مواد اســتفاده شده، افزایش سطح سیستم 
ایمنی و پشتیبانی در بیماری های ویروسی را می توان 
از جمله دیگر ویژگی های این دارو گیاهی برشمرد.این 
فعال دانش بنیان گفت: معموال برای مرغداران مقرون به 
صرفه نیست که از نمونه های خارجی استفاده کنند زیرا 
قیمت باالیی دارند اما این داروی تولیدی در این شرکت 
با خاصیت گیاهی دارای صرفه اقتصادی برای مرغداران 

و پرورش دام خواهد بود.

بر پايه گياهان؛

۳۰ قلم داروی دامپزشکی ایرانی تا ۳ سال آینده وارد بازار می شود

بانک ها


