
درحالی که در اوایل ماه جاری متاهل های تهرانی برای تهیه 
اوراق مســکن باید ۲۶ میلیون و ۲۰۸ هــزار تومان پرداخت 
می کردند، این نرخ  اکنون افزایش یافته و به بیش از ۲۸ میلیون 

تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن 
نشان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیرماه 
ســال ۱۳۹۸ با قیمت ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان، در مردادماه با 
قیمت ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان و در شــهریورماه ۱۳۹۸ نیز با 

قیمت ۶۱ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهرماه سال ۱۳۹۸ نیز ۶۰ هزار و ۴۰۰ و قیمت 
اراق آبان و آذر نیز هرکدام ۶۱ هزار تومان بوده و همچنین هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی ماه و بهمن ماه همان سال 

با قیمت ۶۰ هزار تومان و در اسفندماه نیز با قیمت ۶۲ هزار و 
۴۰۰ تومان معامله می شود.

قیمت تسه از فروردین ماه تا اسفندماه سال ۱۳۹۹
همچنین برای سال ۱۳۹۹ تسه فروردین ماه ۶۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان، تسه اردیبهشت ماه ۶۱ هزار تومان و تسه خردادماه ۶۱ 

هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارند.
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیرماه سال 
گذشته با قیمت ۶۰ هزار تومان، در مردادماه ۶۱ هزار و ۷۰۰ 

تومان و در شهریورماه ۶۱ هزار تومان داد و ستد می شود.
این اوراق در مهرماه، آبان ماه و آذرماه سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب 

۶۱ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان قیمت دارند.

اوراق تسهیالت مســکن در دی ماه سال گذشــته با قیمت 
۶۰هزار تومــان، در بهمن ماه با قیمت ۶۱ هــزار تومان و در 
اســفندماه با قیمت ۶۰ هزار تومان معامله می شــود که این 
گزارش نیز براســاس قیمت اسفندماه ســال گذشته نوشته 

شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
براین اســاس، با توجه بــه این که مجردهای ســاکن تهران 
می توانند تــا ۱۴۰ میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند 
که شــامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۴۰ 
میلیون تومان جعاله می شــود، برای دریافت ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 

کند که هزینه این تعداد اوراق با تســه ۶۰ هزار تومانی، ۱۲ 
میلیون تومان می شود.

همچنین با در نظر گرفتن ۴۰ میلیــون تومان وام جعاله که 
برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
خریداری کنند مجموع هزینه خریــد اوراق به ۱۶ میلیون و 

۸۰۰هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ 
میلیون تومان شــامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ 
بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن ۲۴ میلیون تومان می شــود که همراه با 
هزینه چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی وام جعاله که برای آن 

باید ۸۰ ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند در مجموع باید 
۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رســیده است که 
برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۹ میلیون 

و ۶۰۰  هزار تومان است.
این وام برای سایر مناطق شــهری ۶۰ میلیون تومان در نظر 
گرفته شــده اســت که باید برای آن ۱۲۰ برگــه خریداری 
 شــود که هزینه آن هفــت میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومان 

می شود.

بررسی ها نشان می دهد که اعتبارات وزارت امور خارجه 
با ۹۲ درصد، در صدر افزایش اعتبار بین دستگاه های 
اجرایی قرار دارد که عمدتا به دلیل ارزی بودن مخارج 

این وزارتخانه است.
به گزارش ایسنا، آنچه در بودجه سال جاری در مجلس 
مصوب و برای اجرا به دولت ابالغ شــد، بیانگر منابع 
عمومی دولت در رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بود 
که در مقایســه با آنچه دولت در الیحه بودجه با ۸۴۱ 
هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود حدود ۵۰ درصد 

افزایش داشت. 

۷۵ درصد اعتبارات به دولت اختصاص دارد 
از منابع عمومی که دولت در اختیــار دارد عمدتا در 
دو بخش هزینه های جاری و عمرانی صرف می شود 
که  ۹۱۸ هزار میلیارد تومــان در هزینه های جاری و 
۱۷۶ هزار میلیارد تومان بــرای بودجه های عمرانی 
اســت و مابقی به تملک دارایی های مالی اختصاص 
دارد. امــا از هزینه هــای جاری منابــع عمده صرف 
 پرداخت حقوق و دســتمزد دســتگاه های اجرایی 

می شود. 
این در حالی اســت که تازه ترین گزارشــی که مرکز 
پژوهش های مجلــس  درباره بودجه دســتگاه های 

اجرایی منتشر کرده نشان می دهد که بالغ بر ۷۵ درصد 
اعتبارات از محل منابع عمومــی و اختصاصی به قوه 
مجریه اختصاص دارد و در کنار آن ۳.۷ درصد برای قوه 
قضاییه، ۰.۳ برای مقننه و نزدیک به ۲۰ درصد در سایر 

دستگاه ها اعتبار اختصاص پیدا می کند. 

 رشد ۹۲ درصدی اعتبار وزارت خارجه
در رابطه با بودجه دستگاه های اجرایی مجموعه وزارت 
امور خارجه باالترین درصد رشــد اعتبار را در میان 
وزارتخانه ها دارد که به ۹۲ درصد می رسد که از جمله 
دالیل رشد باالی هزینه های این وزارتخانه، ارزی بودن 

بخش زیادی از مخارج آن اعالم شده است.
بعد از وزارت امور خارجه، وزارتخانه های صنعت، معدن 
و تجارت با ۸۴ درصد و جهاد کشاورزی با ۷۰ درصد 

بیشترین رشد اعتبار را دارا هستند. 

متناسب سازی حقوق بازنشسته ها، اعتبار 
را باال برد 

براســاس این گزارش بخش عمده رشد وزارت دفاع 
ناشی از رشــد اعتبارات ســازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح با ۵۶ درصد و همچنین افزایش اعتبار 
وزارت تعــاون به دلیل افزایش اعتبــار صندوق های 

بازنشستگی کشــوری با ۶۷ درصد است که احتماال 
عمده دلیل این رشد ناشی از سیاست متناسب سازی 

حقوق بازنشستگان است. 
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد که وابستگی 
صندوق های بازنشســتگی به بودجه عمومی دولت 
یک مشکل اساسی بوده و حل آن مستلزم اصالحات 
ساختاری در صندوق ها و رابطه مالی و سازمانی آنها با 

دولت اعالم شده است. 

رشد ۳۵۷ درصدی اعتبار معاونت علمی 
رئیس جمهور 

اما در مــورد اعتبارات دســتگاه های زیر نظر رئیس 
جمهور نیز بررسی ها نشان می دهد مجموعه معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور رشــد ۳۵۷ درصدی 
اعتبار داشته که در بین دستگاه های اجرایی زیرنظر 

ریاست جمهوری باالترین افزایش را دارد. 
میزان افزایش اعتبار این ســازمان  حــدود ۲.۳ هزار 

میلیارد تومان اعالم شده است. 
بعد از معاون علمی و فناوری، سازمان حفاظت محیط 
زیست با ۸۴ درصد و بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۶۷ 
درصد بیشترین رشد اعتبار را نسبت به قانون تجربه 

کرده اند.

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان با بیان 
اینکه در پی فعالیت شبکه ها و اپلیکشیشن های 
مجازی خرید و فروش کاالی دســت دوم حداقل 
۱۰ درصــد واحدها در رکود به ســر می برند یا از 
شغل خود عقب نشینی کرده اند، گفت که شیوع 
ویروس کرونا نیز بر کســب و کار این صنف تاثیر 

منفی داشته است.
داود عبدالهی فرد در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
گســترش خرید و فروش کاالهای دست دوم در 
فضای مجازی به صنوف زیادی به ویژه سمساری ها 
آسیب زده، اظهار کرد: در صنف سمساران و امانت 
فروشان افراد زیادی تغییر شــغل دادند، چراکه 
به گفته آنها فضای مجازی اجــازه فعالیت آنها را 
نمی دهد. اما مشخص نیســت چگونه این فضای 
مجازی باید ساماندهی شــود تا جلوی آسیب به 

صنوف گرفته شود.  
وی با بیان اینکه صنوف دیگر مثل نمایشگاه های 
خودرو نیز از این شرایط آســیب دیدند، تصریح 
کرد: برای مثال افراد برای فروش خودرو دســت 
دوم خود دیگر به نمایشگاه ها مراجعه نمی کنند 
 و حتی خودشــان در شــبکه ها و اپلیکیشــن ها 

اقدام می کنند.  

حداقل ۱۰ درصد صنوف تعطیل یا راکد 
شدند

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان در پاسخ 
به سوالی درباره تعداد واحدهای تعطیل شده گفت: 
گسترش شبکه ها و اپلیکیشن های مجازی برای 
خرید و فروش کاالهای دســت دوم تاثیر منفی 
زیادی بر ما داشــته و باعث افــت و ریزش تعداد 
واحدهای صنفی شده، اما آمار دقیق در دسترس 
نیست. البته می توان گفت که حداقل ۱۰ درصد 
واحدها در رکود به سر می برند یا از شغل خود عقب 

نشینی کرده اند.  

چرا سمســاران از ظرفیت شبکه های 
اجتماعی استفاده نمی کنند؟

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا اعضای صنف 
از ظرفیت اپلیکیشن ها و شــبکه های اجتماعی 
استفاده می کنند یا نه، تصریح کرد: افرادی صنف 
سمساران عموماً سالخورده و میانسال هستند که 
استفاده از ظرفیت تکنولوژی، شبکه های مجازی 
و اپلیکیشــن های جدید برای آنها دشوار است. 
اما افراد جوان تر صنــف می توانند از این ظرفیت 

استفاده کنند.  

تاثیر کرونا بر سمساری ها
عبداهلل فرد همچنین درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا 
بر این صنف اظهار کــرد: کرونا تقریبا بر همه صنوف 
تاثیر منفی داشــته و حتی برخی از آن هــا را به مرز 
ورشکستگی رسانده است. در مورد صنف سمساری 
نیز شیوع ویروس کرونا باعث شده مردم رغبت کمتری 
به دعوت از سمساران برای فروش کاالهای خود داشته 
باشند یا برای خرید کاالی دست دوم نگرانی داشته 

باشند که فرد قبلی ممکن است دچار بیماری باشد.  

برای اطمینان کارت شناسایی صنفی 
سمساران را ببینید

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی 
شناسایی و اطمینان از ورود سمساران به منزل، 
اظهار کرد: در حال حاضر اتــاق اصناف و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت جواز کســب الکترونیک 
صادر می کنند که مانند کارت بانکی است و شناسه 
پروانه کســب و عکس فرد در آن درج شده، اما تا 
پیش از صدور ایــن کارت، اتحادیه ها یک کارت 
جیبی در اختیار افراد قرار می دهند و شهروندان 
می توانند در هنگام دعوت از این افراد به منزل، با 

مشاهده کارت آنها اطمینان حاصل کنند.

معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره  کل 
امور اقتصادی و دارایی اســتان تهران گفت: صدور 
چک از گردونه مالی دستگاه های دولتی این استان 

از ابتدای سال گذشته حذف شده است.
به گزارش ایســنا، امیــر عباس رضــازاده گفت: 
اکنون تمام خدمات مربــوط به جابجایی وجوه در 
دســتگاه های دولتی به صورت الکترونیکی انجام 

می گیرد و چکی صادر نمی شود.
وی افزود: با تحقق این موضوع، اســتان تهران در 
زمینه تحقق خزانه الکترونیکی موفق عمل کرد و 

این برنامه را در سطح اســتان به سرانجام رساند. با 
تحقق خزانه الکترونیکی و حذف چک، جلوی هر 
نوع سودجویی و تاخیر در پرداخت ها یا اشتباه در 

روند جابجایی بدهی ها و مطالبات گرفته شد.
معاون نظارت مالــی و رییس خزانــه معین اداره  
کل امور اقتصــادی و دارایی اســتان تهران گفت: 
پیش از این دستگاه هایی که با وجوه عمومی اداره 
می شدند، باید به مردم، پیمانکاران و شرکت های 
طرف حساب دولت، چک می پرداختند که با حذف 
چک از این فرآینــد، تمام پرداخت هــا به صورت 

الکترونیکی انجام می شــود. وی خاطر نشان کرد: 
اکنون تمام مطالبات و بدهی ها به صورت پایا یا ساتنا 
به شهروندان، شــرکت ها، دســتگاه های مربوطه و 
طرف حساب دستگاه های دولتی پرداخت یا دریافت 
می شود. گفتنی است که خزانه داری الکترونیک از 
جمله سیاســت های راهبردی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی است که بر اســاس آن دستگاه های اجرایی 
در سطح ملی و استانی و بخش های مختلف مالی در 
سطح کشور از طریق سامانه های الکترونیکی به خزانه 

کل متصل می شوند.

شــرکت دولتی نفت ســعودی آرامکو ۴۹ درصد 
از ســهام خط لوله نفــت بیــش از ۱۲ میلیاردی 
خود را واگذار کرد. به گــزارش بلومبرگ، صندوق 
سرمایه گذاری »سیلک رود چین« )جاده ابریشم( 
و شرکت دولتی ســرمایه گذاری حصانه عربستان 
به گروه سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
دالری در خطوط لوله انتقال نفت سعودی آرامکو 
پیوستند. این کنسرســیوم که در رأس آن شرکت 
آمریکایی ئی آی جی گلوبال پارتنرز قرار دارد، اکنون 
قراردادی را برای خرید ۴۹ درصد از سهام شرکت 

خطوط لوله نفت سعودی آرامکو – یک شرکت تابع 
جدید - نهایی کرده است.

این گروه شــامل شرکت ســرمایه گذاری مبادله 
)صندوق سرمایه دولتی ابوظبی( و شرکت مدیریت 

دارایی سامسونگ است.
ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی اســت و در 
کنار عربستان از اعضای کلیدی سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( به شمار می روند.
بر اســاس این قــرارداد، این شــرکت تابع از حق 
پرداخت ۲۵ ســال تعرفه برای نفتی که از طریق 

شــبکه خط لوله نفت ســعودی آرامکــو منتقل 
می شود، برخوردار خواهد بود.

ســعودی آرامکو - بزرگ تریــن تولیدکننده نفت 
جهان - ۵۱ درصد سهام را در اختیار خواهد داشت.
منابع آگاه گفتنــد که ممکن اســت آرامکو برای 
افزایش نقدینگی از طریق فروش دارایی های فرعی، 
به دنبال توافقی مشابه برای خطوط لوله گاز طبیعی 
خود باشد. این سرمایه ها امکان حفظ ۷۵ میلیارد 
دالر سود سهام ســاالنه را فراهم می کند که بخش 

عمده آن متعلق به دولت است.

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت
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سرمقاله

استقبال بازار خودرو 
از انتخابات و برجام

خودروهای بسیاری به دلیل 
تفاوت قیمت به بازار عرضه 
شده و فروخته نشده اند. به 
گفته وزیر صنعت هم ۴۵۰ 
هزار خودرو در انبارها وجود 
دارد که کل تقاضای ســال ۱۴۰۰ را پوشش می 
دهد. همچنیــن نتیجه انتخابات نیز مشــخص 
 شده اســت. پیش بینی ها این اســت که همان 
سیاست های اقتصادی و سیاسی در رابطه با برجام 
دنبال خواهد شد، بنابراین بازار خودرو در آستانه 
تابستان و در این سه ماه با کاهش قیمت ها مواجه 
خواهد شد. به دلیل عدم عرضه ۴۵۰ هزار خودرو و 
عدم تحویل تعهدات سه ماهه بهار خودروسازان در 

کنار احیای برجام...

 فربد زاوه، کارشناس خودرو

متن کامل  د ر صفحه۳

۲

۲

رشد  خروج  
پول حقیقی  از  بورس

مخالفت وزیر صمت با 
عرضه خودرو در بورس

معاون وزیر راه و شهرسازی: توافق مالک و مستاجر بر نرخ باالتر از سقف مجاز، مانعی ندارد!

چراغ سبز به افزایش  اجاره بها
صفحه۳

صفحه۳

انتظار  خریداران  خودرو   برای  ریزش قیمت ها
بازار  خودرو  در  انتظار  تخلیه  حباب   است

روز یکشنبه رقم تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 
۱۶۵۸ درصد نسبت به روز گذشته افزایش یافت.به 
گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشته بورس 
تهران شاخص کل با رشد اندک هزار و ۶۸۹ واحدی 
به رقم یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۷۲۱ واحد رسید. 
همچنین شاخص کل فرابوس ۲۸ واحد پائین آمد 
و به رقم ۱۷ هزار و ۲۸۴ واحد رســید. شاخص هم 
وزن نیز از کانال ۳۷۰ هزار واحدی سقوط کرد و با 
افت ۹۱۳ واحدی در سطح ۳۶۹ هزار و ۸۸۷ واحدی 
ایستاد. روز یکشنبه برای نهمین روز متوالی ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی 
شد و ۵۴۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج 
شد که نسبت به روز کاری گذشته هزار و ۶۵۸ درصد 

افزایش یافته است...

وزیر صمت در نشســت با مدیران گروه خودروسازی 
بهمن عرضه خودروی باکیفیت توسط خودروسازان 
تأکید کرد.به گزارش ایســنا، علیرضا رزم حســینی 
در این نشســت ضمن اشــاره به برنامه ریــزی انجام 
گرفته بــرای افزایش کمی و کیفی تولیــد خودرو در 
کشــور، اظهار کرد: مردم ایران شایســته استفاده از 
خودروهــای باکیفیــت باال هســتند و ایــن مهم 
 باید به عنوان یک سیاســت راهبــردی مدنظر همه 
شــرکت های خودروســازی باشــد و در این راستا 
قدم بردارند.وزیر صنعت، معدن وتجــارت ادامه داد: 
شرکت های خودروسازی باید ضمن افزایش تولیدات 
خود، برای ارتقای سطح کیفی محصوالت تولیدی خود 
اقدام کنند. یکی از مهمترین سیاست های این وزارتخانه 

حمایت از بخش خصوصی...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صمت تأکید کرد
عرضه خودروی باکیفیت داخلی
 افزایش داخلی سازی خودروهای 

مونتاژی
وزیر صمــت در نشســت با مدیــران گروه 
خودروسازی بهمن عرضه خودروی باکیفیت 
توسط خودروســازان تأکید کرد.به گزارش 
ایسنا، علیرضا رزم حســینی در این نشست 
ضمن اشاره به برنامه ریزی انجام گرفته برای 
افزایش کمی و کیفی تولید خودرو در کشور، 
اظهار کرد: مردم ایران شایســته استفاده از 
خودروهای باکیفیت باال هســتند و این مهم 
باید به عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر 
همه شرکت های خودروسازی باشد و در این 
راستا قدم بردارند.وزیر صنعت، معدن وتجارت 
ادامه داد: شرکت های خودروسازی باید ضمن 
افزایش تولیدات خود، برای ارتقای ســطح 
کیفی محصوالت تولیدی خــود اقدام کنند. 
یکی از مهمترین سیاست های این وزارتخانه 
حمایــت از بخش خصوصی اســت. افزایش 
عمق ســاخت داخل خودروهای مونتاژی در 
کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.گفتنی 
است که مدیران گروه خودروسازی بهمن در 
نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه 
های ســال ۱۴۰۰ این مجموعه برای تولید 
انواع خودروهای سواری، ون، باری و کشنده 

را ارائه کردند.

پرداخت بیش از ۳۰۰هزار فقره 
وام ازدواج از سوی بانک مهر ایران

از آغاز ســال ۱۳۹۲ تــا پایــان ۱۳۹۹ بانک مهر 
ایران تعداد ۳۰۳هــزار و ۴۹۳ فقره تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به ارزش بیش از ۳۲هزار و 

۴۹۶ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، وام ازدواج یکی از شــناخته شده ترین نوع 
تسهیالت قرض الحسنه اســت که در کشور ما از 

سوی شبکه بانکی پرداخت می شود.
همه تسهیالت پرداختی  بانک مهر ایران به عنوان 
نخســتین و بزرگتریــن بانــک قرض الحســنه 
کشــور بر مبنای عقد قرض الحســنه است و این 
بانک ســاالنه بیش از ۲ میلیــون ۳۰۰هزار فقره 
تســهیالت پرداخت می کند که در سطح شبکه 
بانکی عــدد بی نظیری اســت. در عین حال بانک 
مهر ایران به پرداخت تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج نیــز توجه ویژه ای داشــته و ســعی کرده 
بــا پرداخت گســترده این نــوع تســهیالت، از 
 زوج های جوانی که به تازگی زندگی مشترکشــان 

را آغاز کرده اند، حمایت کند.

پیام تبریک صالح آبادی به آیت 
اهلل رییســی رییس جمهوری 

منتخب ملت ایران
علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران در پیامی خطاب به آیت اهلل ابراهیم رییسی 
رییــس جمهوری منتخــب، پیــروزی وی را در 
سیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری تبریک 

گفت.

تحقق 99 درصدی سهمیه بانک 
توسعه تعاون در حمایت از مدد 

جویان کمیته امداد 
مدیر عامــل بانــک توســعه تعــاون در تبیین 
عملکرد مجموعــه بانک گفــت: ایــن بانک در 
پرداخت وام قرض الحســنه به مددجویان کمیته 
 امــداد، ۹۹ درصد ســهمیه تکلیفــی را محقق 

نموده است.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
در گفتگویی با روابط عمومی بانک گفت: تکالیف 
بانک در اعطای تسهیالت مناسب به مددجویان 
کمیته امداد، بهزیســتی و بنیاد شهید به صورت 
کامل ایفا گردیده اســت، به گونــه ای که رییس 
کمیته امداد امــام خمینی )ره( ، بانک توســعه 
تعاون را تنها بانکی در شــبکه بانکی عنوان نمود 
کــه در باالترین ســطح و به میــزان ۹۹ درصد، 
ســهمیه ابالغی خود را رعایت نموده اســت.وی 
به اقدامات بانک در حوزه مســئولیت اجتماعی 
نیز اشــاره نمود و گفت: اعطای تسهیالت جهت 
بازسازی اماکن آسیب دیده باعث گردید مقامات 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی از همکاران بانک 
تقدیر به عمــل آورنــًد ضمن آنکه تســهیالت 
 مناسبی نیز به بخش کشــاورزی مناطق آسیب 

دیده اعطا گردید.

اخبار

بانک ها

روز یکشنبه رقم تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقی ۱۶58 درصد 
نسبت به روز گذشــته افزایش 
یافت.به گزارش اقتصادنیوز، در 
معامالت روز گذشته بورس تهران 
شاخص کل با رشد اندک هزار و ۶8۹ واحدی به رقم یک میلیون 
و ۱۶۳ هزار و 7۲۱ واحد رسید. همچنین شاخص کل فرابوس 
۲8 واحد پائین آمد و بــه رقم ۱7 هزار و ۲8۴ واحد رســید. 
شاخص هم وزن نیز از کانال ۳7۰ هزار واحدی سقوط کرد و با 

افت ۹۱۳ واحدی در سطح ۳۶۹ هزار و 887 واحدی ایستاد.

افزایش خروج پول حقیقی 
روز یکشــنبه برای نهمین روز متوالی ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 5۴5 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز کاری 
گذشته هزار و ۶58 درصد افزایش یافته است.در معامالت 
روز گذشته بیشــترین خروج پول حقیقی به سهام شپنا 
)شرکت پاالیش نفت اصفهان(  تعلق داشت که ارزش تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱5۴ میلیارد تومان بود. پس 
از شپنا، فوالد )فوالد مبارکه( و وملل )موسسه اعتباری ملل( 

بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. 

سهم های تاثیرگذار 
روز گذشته »شستا«، »فارس« و »نوری« بیشترین تاثیر را 
در رشد شاخص کل داشتند و سه نماد »فملی«، »خودرو« 
و »خســاپا« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر 
منفی را بر شاخص داشــتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس برکت صدرنشین است و غکورش و ولکار 
در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز فتوسا، فگستر و 

رافزا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

گروه  های سبز بازار
روز گذشــته قیمت ســهام اغلب نمادهــای گروه های 

»فعالیت های جنبی مرتبط با واســطه گری مالی« )مثل 
فرابورس، بــورس، کاال، انرژی، تنوین، امیــن و تملت( و 
»شرکت های چند رشته ای صنعتی« )مثل شستا، وغدیر، 

وبانک و وصندوق( افزایش یافت.

رشد ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۳ هزار 
و ۱۴7 میلیارد تومان رسید که نســبت به روز   شنبه ۱۱ 
درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با رشد 
5 درصدی نسبت به روز قبل به رقم ۴ هزار و ۶۴۱ میلیارد 

تومان رسید.

افزایش ارزش صف های فروش
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید نسبت به 
پایان روز شنبه ۳۹ درصد کاهش یافت و در رقم ۲87 میلیارد 
تومان ایستاد. ارزش صف های فروش نیز ۱5 درصد افزایش 
یافت و هزار و 578 میلیارد تومان شد. شرکت مدیریت ارزش 
سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری )با نماد معامالتی ومدیر( 
با صف  خرید ۱۲۳ میلیارد تومانی برای دومین روز پیاپی در 
صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پــس از ومدیر ، ولکار 
)لیزینگ کارآفرین( و شستا )شرکت سرمایه گذاری تامین 

اجتماعی( بیشــترین صف خرید را داشت.  بیشترین صف 
فروش نیز به سنیر )سیمان سفید نی ریز( تعلق داشت که در 
پایان معامالت صف فروش ۶۴ میلیارد تومانی داشت. پس از 
سنیر، ثنوسا )نوسازی و ساختمان تهران( و خگستر )گسترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو( بیشترین صف فروش را داشتند.

انتظارات بازار سرمایه از رئیس جمهور منتخب
تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بورس 5۰میلیون سهامدار 
دارد، گفت: این ســهامداران منتظر سیاست های درست 
دولت در بازار سرمایه هستند، چراکه سیاست های متناقض 
بود که سرمایه مردم را به باد داد.همایون دارابی در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری گفت: حماسه حضور مردم در انتخابات 
روز گذشته، چند پیغام واضح و روشن دارد و نشان می دهد 
مردم علیرغم تمامی مشــکالت اقتصادی، پای انتخابات 
و سیاست های نظام ایســتاده و حق حضور در انتخابات را 
برای خود محفوظ می دانند که این امر، مســئولیت پیروز 
انتخابات را بیشتر می کند.تحلیلگر بازار سرمایه افزود: آرای 
بســیار پایینی که یک عضو کابینه کنونی به دست آورده، 
نشان داد که مردم از سیاست های اقتصادی دولت یازدهم 
و دوازدهم راضی نیستند و همین مساله حکم می کند که 

دولت سیزدهم در مورد سیاست های اقتصادی، معیشت، 
افزایش تولید و بهبود ثروت عمومی حساس باشد؛ ضمن 
اینکه مردم از دولت جدید انتظار دارند که رئیس جمهور 
سیزدهم این مســائل را به صورت ویژه در دستور کار قرار 
داده و برای رفع معضالت گام بردارد.وی تصریح کرد: یکی 
از مخالفت هایی که با کاندیداهای وابسته به دولت دوازدهم 
صورت گرفت، سیاست ایشــان در بازار سرمایه بود و باید 
به دولت سیزدهم یادآور شد که بورس اکنون 5۰ میلیون 
سهامدار دارد که بیشتر آنها را سهامداران عدالت تشکیل 
می دهند و چشــم انتظار سیاســت های درست دولت در 
بازار سرمایه هستند؛ بنابراین رئیس جمهور منتخب باید 
در مساله انتخاب کابینه خود، دقت و وسواس بسیار باالیی 
بخرج دهد.به گفته دارابی، رئیــس جمهور منتخب باید 
رویکردهایی همچون تقویت تولید، افزایش خودکفایی، 
توجه به دارایی های مردم، کاهش فرصت های کسب درآمد 
بدون تولید و کنار گذاشتن مساله قیمت گذاری دستوری را 
در برنامه خود جای داده به اهداف و شعارهایی که در دوران 
رقابت بیان کرده، پایبند باشد تا بتواند کارنامه موفق و قابل 
تحسینی را بر جای بگذارد.وی اظهار داشت: آنچه که منجر 
به شکل گیری وضعیت فجیع بازار سرمایه در سال گذشته 
شد، ناشی از سیاست های متناقض در بخش های مختلف 
دولت و ثمره اختالفات درونی دولت از جمله میان وزارت 
اقتصاد و نفت بود که در کنار اجرای سیاســت های بسیار 
مخرب بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی و… وضعیت 
بسیار بدی را برای سهامداران رقم زد؛ ضمن اینکه باید به 
این مسائل، سیاستگذاری دســتوری در وزارت صمت به 
خصوص در گروه خودرویی را هم اضافه کرد؛ ضمن اینکه 
این نرخگذاری دســتوری در صنایع غذایــی و فوالد نیز 
مشاهده شد و اثرات مخربی را در بازار بر جای گذاشت که 
این سیاست های غلط نباید از سوی رئیس جمهور منتخب 
تکرار شود.دارابی معتقد است که روزهای خوش شاخص 
بورس در راه است و بازار به آرامی شروع به رشد خواهد کرد تا 
در نهایت، با تغییر دولت و سیاست های منطقی که در پیش 
گرفته می شود، بتوان حضور وزرای جدید و مدیران جدید را 

در این عرصه شاهد بود.

 شاخص به یک میلیون و ۱۶۳ هزار واحد رسید

رشد  خروج  پول حقیقی  از  بورس

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مطرح کرد؛

در دوران جنگ اقتصادی، اولویت تامین 
ارز کاالهای اساسی و دارو بود

دویســت و ســی و چهارمین جلســه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشــنبه به 
ریاست رییس جمهور برگزار شــد و در این 
جلســه روحانی ضمن آرزوی موفقیت برای 
رییس جمهــور منتخب، از ســتاد اقتصادی 
دولت خواســت گزارش های الزم از وضعیت 
اقتصادی کشــور و اقدامات انجام شده را به 

رییس جمهور منتخب ارایه نمایند.
در ابتدای این جلســه وزیر نفت گزارشی از 
عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم و 
جنگ اقتصادی ارائه کرد.براساس این گزارش 
از سال ۹7 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام 
و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، 
با اعمال سیاست ارعاب و تهدید دولت آمریکا 
مشتریان نفتی کشــورمان، تقاضای خود را 
کاهش دادنــد و این کاهــش درآمد، بر همه 
بخش ها از جمله بودجه دولت تأثیر گذاشت.

در ســال ۹۹ نیز عالوه بر تحریم های آمریکا 
و شــرایط خاص پاندمی کرونا ، پایین آمدن 
قیمت نفت، کاهش درآمد دولت را تشــدید 
کرد به نحوی که در مجموع در سه سال جنگ 
اقتصــادی، درآمد نفتی کشــور بیش از صد 
میلیارد دالر کاهش یافت.براساس این گزارش، 
دولت تدبیر و امید در این شرایط تالش کرد 
در کنار استفاده از روش های غیر متعارف در 
فروش نفت و فرآورده های نفتی، وابستگی به 
نفت را در بودجه کشــور کاهش دهد تا آنجا 
که وابســتگی ۴۲ درصدی بودجه به نفت در 
ابتدای دولت تدبیــر و امید، در الیحه بودجه 
سال ۹۹ به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و برای 
نخستین بار در کشــور، بودجه بدون اتکا به 

درآمدهای نفتی تدوین شد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه اولویت دولت، 
تامین ارز کاالهای اساســی و دارو در جهت 
افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب 
پذیر جامعه بوده است، گفت: همه تالش دولت 
بر آن بوده است که با مقاومت در برابر تحریم 
صد درصدی دشمنان ایران، درآمد ارزی الزم 
برای تامین کاالهای اساسی و ضروری و حفظ 
و ارتقای تولید کشور را فراهم نماید.روحانی 
افــزود: کارنامه موفقیت دولــت در این نبرد 
نابرابر با تحریم کنندگان قابل مالحظه است. 
درهمین راستا کنترل نوسانات بازار داخلی و 
جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی 
و نرخ تورم در کشــور و همچنین ایجاد رفاه 
نسبی در جامعه از مهمترین اهداف دولت بوده 
است .رییس جمهور اظهار داشت: در سازوکار 
پیشنهادی دولت برای ســال ۱۴۰۰، تامین 
کاالهای اساسی، افزایش رفاه عمومی محور 
اصلی است و با تخصیص منابع ارزی الزم، در 
یک حرکت نظام مند، تامین، تولید و توزیع در 
کشور، در مسیر بازگشت به رشد و ثبات قرار 

گرفته است

کاهش ۴۰۰ تومانی نرخ دالر در 
صرافی های بانکی

نرخ دالر در صرافی های بانکی روز گذشــته 
)یکشــنبه، ۳۰ خردادمــاه( نــرخ دالر در 
صرافی های بانکــی با ۴۱۰ تومــان کاهش 
نسبت به روز گذشــته به رقم ۲۳ هزار و ۴۰۶ 

تومان رسید.
قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه 
روز گذشته با ۴۱۲ تومان کاهش نسبت به روز 

گذشته به  ۲8 هزار و ۱۲8 تومان رسید.  
روز گذشته قیمت خرید هر دالر ۲ هزار و ۹۴۳ 
تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲7 هزار و 57۱ 

تومان بود.
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل 
ارزی ۲۳ هزار و ۳۱۴ تومان و نرخ فروش آن 

۲۳ هزار و 5۲۶ تومان اعالم شد.   
نرخ خرید یورو در این بــازار ۲7 هزار و ۶78 
تومان و نرخ فروش آن نیــز ۲7 هزار و ۹۲۹ 

تومان اعالم شد.
همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، 
حواله یورو به قیمت ۲۴ هــزار و 8۰۲ تومان 
فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۰ هزار و 8۹۱ 

تومان معامله شد.
دالر از هشــتم خردادمــاه وارد کانــال ۲۳ 
هزار تومانی شــد و در این فاصله به ســوی 
کانــال ۲۴ هزار تومــان خیز برداشــت،  اما 
دوبــاره کاهــش داشــته و همچنــان در 
 کانــال ۲۳ هــزار تومانی نوســان داشــته 

است.  
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رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت نقش آفرینی و مشارکت 
فعاالن اقتصادی در بزنگاه های تاریخی، بر ضرورت شنیده 
شدن صدای فعاالن اقتصادی با هدف پرهیز از اشتباهات 
گذشــته تأکید کرد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران گفت: پارلمان بخش خصوصی، بسته ای 
از پیشــنهادات کارآمد اقتصادی را به انضمام یک بررسی 
جامع و آسیب شناســانه از تمامی عواملی که باعث شده تا 
در قریب به چهار دهه گذشته اقتصاد کشور به سیر نزولی 
دچار شــود، گردآوری نموده و این جمع بندی را در اختیار 
سیزدهمین رئیس جمهور منتخب کشورمان قرار خواهد 
داد.غالمحسین شافعی در سی امین جلسه هیات نمایندگان 
اتاق مشهد، با اشاره از اهمیت نقش آفرینی و مشارکت گری 
فعاالن اقتصادی در بزنگاه های مهم تاریخ کشور، افزود: هر 
ساله آمارهای متعددی در بخش های مختلف اعالم می شود 
که متولیان در آن نوید رشــد می دهند اما بررسی و برآورد 
کلی، حکایت از آن دارد که در طول ۱۰ ساله گذشته رشد 
اقتصادی تقریباً صفر بوده است. مؤلفه های دیگری نظیر ثبات 
در بخش اقتصاد، نرخ ارز، تورم و... نیز مکرر به عنوان اولویت 
دولت ها مطرح شده و ســاماندهی هرکدام از این بخش ها، 
هدف مقدس نهادهای متولی اعالم شده است، لکن برآمد 
و ماحصل اتفاقات، اُفت در این بخش ها را نشان می دهد.او 
ادامه داد: همچنین باوجود تأکید بر حمایت از اقشار ضعیف و 
دهک های پایین جامعه در برنامه رفاهی دولت ها، شاهدیم که 
مکرر شرایط اقتصادی برای این گروه ها دشوارتر شده است. 
در مقاطع کوتاهی دولت ها توانسته اند تا حدی بر فقر مطلق 
فائق آیند اما شاخص فقر نسبی مدام بدتر شده است.شافعی 

خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که دولت آینده باید یک نگاه 
واقع بینانه به شرایط و منابع موجود داشته باشد، در غیر این 
صورت روند مذکور تداوم می یابد. پارلمان بخش خصوصی 
ایران نیز با همین دغدغه و در جهت عمل به تعهدات خود در 
عرصه اقتصاد، بسته ای را پیرامون حقایق اقتصادی، عوامل 
بروز چالش ها، اشتباهات و...، جمع بندی نموده و به چاشنی 
پیشنهاداتی در اختیار سیزدهمین رئیس جمهور منتخب 
مردم، قــرار می دهد.او با انتقــاد از وعده هایی که به جهت 
اغنای افکار عمومی در طول تبلیغات انتخاباتی بیان شدند اما 
پشتوانه ای برای آن ها در اقتصاد وجود نداشت؛ عنوان کرد: 
عدم رشد اقتصادی کشور متأثر از وعده ها و برنامه هایی است 

که با واقعیت های موجود، هم خوانی ندارد.

 اولویت دادن به نــگاه اقتصادی در انتصاب و 
انتخاب »استانداران« و »سفرا«

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، نقبی به چالش های موجود 
در بخش صنعت کشــور زد و گفت: کوتاهی ها و کم کاری های 
گذشته، اثرات خود را امروز در بخش صنعت و تولید نشان می دهد 
و یکی از نمونه های آن، »شکاف تکنولوژی« است. عدم بهره گیری 
از دانش روز باعث شده تا تولیدات ما از بازار جهانی عقب بمانند و 
قیمت تمام شده تولید برای صنعتگر ایرانی بیشتر از رقبای جهانی 
او باشد. تداوم این روند به کم رنگ شدن حضور محصوالت ایرانی 
در بازارهای جهانی، از دســت رفتن فرصت ها و خسران بخش 
تولید منجر خواهد شد.او تأکید کرد: تقویت تولید، الزاماً در گرو 
باال بردن مصرف داخلی نیست بلکه باید حضور محصوالت ایرانی 
را در بازارهای جهانی تقویت کنیم.شافعی در ادامه خاطرنشان 

کرد: مسئله مهم دیگری که اتاق و بخش خصوصی بر آن تأکید 
دارد و باید مورد توجه رئیس جمهور آینده نیز قرار بگیرد، از میان 
رفتن اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی است. کاهش 
مشارکت می تواند به شکست تالش های مصلحانه، )به واسطه 
عدم همراهی جامعه(، منجر شود.او یکی از پیشنهادات شاخص 
بخش خصوصی به دولت آینده را اولویت دادن به نگاه اقتصادی در 
انتصاب و انتخاب »استانداران« و »سفرا« در قیاس با رویکردهای 
سیاســی عنوان کرد و گفت: طبیعتاً این تأکید ما برای انتخاب 
مدیران تصمیم ساز در حوزه اقتصاد نیز وجود دارد. بر این باوریم 
که توفیق رئیس جمهوری و دولت آینده، در گرو کابینه ای است 
که او معرفی خواهد کرد. نوع نگرش اعضای این کابینه، می تواند 
متضمن میزان تحقق وعده های انتخاباتی عنوان شــده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران تأکید 
کرد: به کاندیداهای محترمی که به جمع فعاالن اقتصادی آمده 
بودند، گفتیم باید افراد دارای اهلیت حرفه ای و نه سیاسی را برای 
وزارتخانه های اقتصادی مدنظر قرار دهند و اگر این مهم انجام شود 
و هماهنگی الزم نیز میان بخش خصوصی، دانشگاهی و دولت در 
تصمیم سازی ها شکل بگیرد، مطمئن باشید که توفیقات جدی 

در عرصه اقتصاد و بهبود معیشت مردم را شاهد خواهیم بود.

یارانه انرژی، دهک های باالی جامعه را بیشتر 
منتفع می سازد

شافعی همچنین با انتقاد از سیاست های یک بام و دو هوایی که 
در بخش انرژی کشور وجود دارد، متذکر شد: امروز روند مصرف 
انرژی و عدم مدیریت آن، ما را به مرز بحران رسانده است. در 
سمت دیگر، همان موضوع شکاف تکنولوژی و عدم به روزرسانی 

زیرساخت ها در بخش انتقال انرژی یا ضعف عملکرد در تولید 
انرژی های نو، باعث شده تا هدر رفت و اتالف عظیمی را نیز در 
بخش انتقال شاهد باشیم. تداوم وضع موجود در سنوات آتی 
کشور ما را با چالش های جدی تر مواجه خواهد کرد. متأسفانه 
عدم واقعی سازی قیمت انرژی باعث شده تا یارانه ای که به این 
بخش تعلق می گیرد، بیشتر افراد برخوردار را منتفع سازد و قشر 
کم درآمد و دهک های پایین، سهم کمتری از یارانه انرژی داشته 
باشند و روند مدیریت مصرف نیز دشوارتر شود.رئیس اتاق ایران 
گفت: از سوی دیگر، آن گروه از فعاالن بخش خصوصی که تولید 
انرژی نوین انجام می دهند، مطالبات هنگفتی از دولت دارند و در 
آستانه ورشکستگی هستند. اگر به میزان یارانه هایی که به بخش 
انرژی تعلق می گیرد، زمینه سرمایه گذاری در حوزه انرژی های 
نو فراهم شــده بود، امروز جهش بزرگی را در منابع این بخش 
داشتیم.شافعی در ادامه از روسای کمیسیون های تخصصی 
اتاق خراسان رضوی خواست تا در سلسله جلسات تخصصی با 
اعضای خود، بسته ای از پیشنهادات را با محوریت اقداماتی که 
می تواند به رشد اقتصادی این استان منجر شود، جمع بندی و 
ارائه نمایند.او در ادامه تصریح کرد: ۲8 اردیبهشت ماه، ابالغیه ای 
صادر و در آن تأکید شد که هر شرکت تولیدی و اقتصادی باید 
مالیات خود را در استان محل فعالیتش بپردازد. این تصمیم در 
واقع به دنبال پیگیری های مکرر مــا برای بازگرداندن مالیات 
شــرکت های بزرگی صورت گرفت که در خراســان رضوی 
مستقرند اما مالیات خود را در تهران می پردازند. امیدواریم با 
اجرایی شدن این تصمیم، بار ســنگین تأمین درآمد مالیاتی 
تعیین شــده برای اســتانمان، از دوش واحدهای تولیدی و 

اقتصادی بخش خصوصی، سبک شود.

غالمحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد

برای پرهیز از اشتباهات گذشته، صدای فعاالن اقتصادی شنیده شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افت ۲۶۰ هزار تومانی قیمت سکه  
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )یکشنبه، ۳۰ خردادماه( در بازار تهران با کاهش ۲۶۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )شنبه، ۲۹ خردادماه( به رقم ۱۰ 
میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسید.، در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز گذشته، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۲۶۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ 

میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.

رییس تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین با بیان اینکه 
امروز آخرین روز از ششمین دور مذاکرات وین است، اظهار 
کرد: بعد از نشست امروز کمیسیون مشترک برجام چند 
روزی مذاکرات را متوقف می کنیم تا هیاتهای مذاکره کننده 
به پایتختهایشان مراجعه کنند، نه فقط برای مشورتهای 
بیشــتر، بلکه برای تصمیم گیری.به گزارش ایسنا، سید 
عباس عراقچی ظهر روز یکشنبه پیش از برگزاری نشست 
کمیسیون مشترک برجام اظهار کرد: امروز آخرین روز از 
دور ششم مذاکرات وین اســت، ما روزهای بسیار فشرده و 
کار بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم. االن در موقعیتی 
هستیم که فکر می کنم تمامی اســناد توافق تقریبا آماده 
است. برخی از مسائل اصلی مورد اختالف که باقی مانده بود، 
حل شده است، برخی از این مسائل هنوز باقیمانده است ولی 
یک شکل کامال دقیقی به خود گرفته است و کامال روشن 

است که ابعاد این اختالفات چگونه است.این دیپلمات ارشد 
کشــورمان با بیان اینکه فکر می کنم زمان برای تصمیم 
گیری طرف های مقابل ما فرا رســیده است، چون کامال 
صحنه مذاکرات و یک توافق احتمالی روشــن است و آنها 
باید تصمیمات خود را بگیرند، افزود: اکنون مشخص است 
که چه حوزه هایی چه کارهایی امکان دارد و چه کارهایی 
امکان ندارد و زمانی که همه طرف ها به خصوص طرف های 
مقابل ما باید تصمیم نهایی خود را بتوانند بگیرند. به همین 
جهت پس از کمیسیون مشترک برجام چند روزی مذاکرات 
را متوقف می کنیم. هیاتها به پایتختهایشان برمی گردند، نه 

فقط برای مشورت های بیشتر بلکه برای تصمیم گیری.وی 
با بیان اینکه همکاران من روزهای بسیار سختی را داشته 
اند، تا پاسی از شب روی اسناد کار می کردند و دیشب تا ۲ 
صبح روی آخرین برگه اسناد و آخرین پاسخ هایی که باید 
داده می شد کار کردند، گفت: به هر حال شما می دانید انجام 
مذاکره غیر مستقیم کار آسانی نیست و برای جلوگیری از 
سوء تفاهمات باید خیلی دقیق تر و خیلی جزئی تر کار کرد و 
مطالب را آماده کرد. امروز کمیسیون مشترک برجام تشکیل 
می شود و ما یک جمع بندی از کار و فعالیتی که تا االن انجام 
شده خواهیم داشت و انشاءاهلل امشب به تهران باز خواهیم 

گشت.این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به این سوال 
که آیا می توان گفت در دور ششم مذاکرات نسبت به دوره 
های قبلی پیشرفت های بیشتری صورت گرفته و اختالفات 
کلیدی کمتر شده است تصریح کرد: ما هر دوری که مذاکره 
داشتیم پیشرفت هایی را کردیم. برخی از ادوار این پیشرفت 
ها بیشتر و برخی ادوار کمتر بوده است، فکر می کنم این دور 
پیشرفت های خوبی را داشتیم و همانطور که پیش از این 
عرض کردم االن از همیشه به یک توافق نزدیکتر هستیم 
ولی آن فاصله ای که بین ما و توافق مانده است پر کردنش 
کار آسانی نیست. پر کردن آن نیازمند تصمیم گیری هایی 
است که عمدتا طرف های مقابل ما باید بگیرند و امیدوارم که 
در دوره بعدی بتوانیم این فاصله کوتاه باقیمانده را اگر چه راه 
سخت و پر سنگالخی است طی کنیم و بتوانیم به یک جمع 

بندی نهایی برسیم.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه؛

تقریبا تمامی اسناد توافق آماده است 

دولت سیزدهم در حالی طی کمتر از دو ماه آینده سکان 
قوه مجریه را در دست می گیرد که شاخص های اقتصادی 
حال و روز خوبی ندارند و بازارهای تورم زده، چشم انتظار 
اقدامات موثر جهت ســامان یافتن هســتند.به گزارش 
مهر، انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری هم 
برگزار شد. حاال کشــور منتظر تغییر و تحوالتی است 
که ماه ها انتظارش را می کشــید تا بلکــه فعالیت های 
اقتصادی دوباره از سر گرفته شوند و بازارها به روند عادی 
خود بازگردند. مدتها اســت بازارهــای مختلف با رکود 

بی ســابقه ای مواجه است که ناشــی از انتظار برای یک 
تغییر بود؛ چراکه بســیاری از سیاست های اقتصادی در 
دولت دوازدهم به دلیل انشقاقی که میان تیم اقتصادی 
دولت وجود داشت، دســتخوش توقف در اجرا شده بود 
و به تبع آن هم، بســیاری از بازارها در ابهام به سر برده یا 
 شرایط ناشی از بی سامانی اقتصادی و عدم نظارت را تجربه 

می کردند.

شاخص های کالن اقتصادی پیش روی دولت 
سیزدهم

آنگونه که آمار رسمی بانک مرکزی منتشر شــده از سوی بانک 
مرکزی در هفته گذشته می گویند، در سه ماهه سوم سال ۹۹ نرخ 
بیکاری ۹.۴ درصد، نرخ بیکاری شهری ۱۰.۲ درصد، نرخ بیکاری 
روســتایی 7.۲ درصد، جمعیت زن ۱5.۹ درصد، جمعیت مردم 
8.۱ درصد، جمعیت جوان ۱8 تا ۳5 ساله ۱۶.5 درصد و جمعیت 

جوان ۱5 ت ۲۴ ســاله نیز ۲۳.7 درصد است.در این دوره زمانی، 
رشد تولید ناخالص داخلی ایران با نفت ۳.۹ درصد و بدون نفت ۲.۹ 
درصد است، ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۹۲8۳ 
هزار میلیارد ریال، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۴77 هزار 
میلیارد ریال، هزینه های مصرفــی بخش خصوصی ۴,۶۱7 هزار 
میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی ۹۱۳ هزار میلیارد 
ریال است.در عین حال، آخرین آمار متغیرهای پولی از رشد ۲۶.۶ 
درصدی نقدینگی، ۴۴.۴ درصدی پول، ۲۲.۹ درصدی شبه پول و 

۲7.۳ درصدی سپرده های بخش غیردولتی حکایت دارد.

حال و روز ناخوش بازارها در ماههای پایانی دولت دوازدهم
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رئيس اتحاديه بارفروشان تهران خواستار تخصصي 
شدن امور کشاورزي در دولت آينده شد و گفت: انتظار 
داريم افراد متخصص در وزارت جهاد کشاورزي امور را 
در دست بگيرند تا شاهد اين همه ضرر و زيان در حوزه 
توليد ميوه در کشور نباشيم.د تا پايان هفته ۱۰ درصد 

ديگر نيز قيمت ها کاهش داشته باشد.
مصطفي دارايي نــژاد، رئيس اتحاديه بارفروشــان 
تهران افــزود: در حالي که در ايــران ۹ برابر برزيل و 
۵۰ برابر امريکا در بخش کشاورزي آب مصرف مي 
شود اما درآمد ايران از صادرات محصوالت کشاورزي 
 بسيار اندک است و بايد کشت گل خانه اي و آبياري 
قطره اي در حوزه کشاورزي ايران مورد توجه جدي 
قرار گيرد اما وزارت جهاد کشــاورزي نسبت به اين 
مساله بسيار بي تفاوت اســت، زيرا اگر ما کار خود را 
بلد باشيم با مصرف کمتر آب بايد ميزان درآمد ارزي 
ايران از محل صادرات محصوالت کشاورزي به چند 
برابر افزايش يابد. رئيس اتحاديه بارفروشــان تهران 
اظهار داشت: در حالي که در بخش کشاورزي ايران 
ساالنه ۸۶ ميليارد متر مکعب آب مصرف مي شود در 
سال شش ميليارد دالر صادرات محصوالت کشاورزي 
داريم.وي يادآورشد: اين در حالي است که در برزيل 
مصرف ۳۹ ميليارد متر مکعب صادرات اين کشور را به 
۵۵ ميليارد دالر افزايش داده و در امريکا مصرف ۱۷۶ 
ميليارد مترمکعب آب معادل ۱۲۰ ميليارد دالر درآمد 

صادراتي براي امريکا دارد.
رئيس اتحاديه بارفروشان تهران بيان کرد: نبود افراد 
متخصص در حوزه تنظيمبازارسبب شد که امسال ۳۰ 
هزار تن پرتغال پوسيده و دور ريخته شود در حالي که 

با هزينه بااليي اين ميوه توليد شده بود.دارايي نژاد بيان 
کرد: اگر اختيار به اتحاديه ها داده شده بايد بر عملکرد 
آنها نيز نظارت کافي انجام شود و اگر افراد متخصص 
در راس امور باشند ما شاهد ميوه ۱۰۰ هزار توماني 
در ميوه فروشــي ها نخواهيم بود.وي اظهار داشت: 
ما بايد به علت مصرف بي رويه آب، کشاورزي ديمي 
را کنار بگذاريم و در اين شــرايط کم آبي نبايد اجازه 
داد که هندوانه در کشور کشت شود.رئيس اتحاديه 
بارفروشان تهران افزود: افزايش بدون حساب و کتاب 
هزينه هاي حمل و نقل و نبود نظارت کافي قيمت 
ميوه را چند برابر افزايــش داده که در نهايت مردم و 

مصرف کنندگان متضرر مي شوند
دارايي نژاد در پاسخ به اينکه چرا قيمت ميوه با وجود 
فراواني بسيار افزايش يافته است، گفت: روزانه بين ۲۰ 
تا ۳۰ هزار تن بار ميوه در ميدان به فروش مي رسد و 
اين نشان مي دهد که ميوه بسيار فراوان است و هيچ 
کمبودي در اين زمينه نداريم ولي قيمت ميوه در ميوه 

فروشي ها به چند برابر افزايش يافته است.
وي تاکيد کرد: با اينکه ميوه نوبرانه نداريم ولي قيمت 
ميوه در ميوه فروشي هاي سطح شهر بسيار باال رفته 
در حالي که امروز هر کيلوگرم گيالس در ميدان بين 
۲۰ تا ۳۰ هزار تومان فروخته شد اما در ميوه فروشي 
بيش از ۶۰ هزار تومان به مردم عرضه مي شود.دارايي 
نژاد بيان کرد: امروز زردآلو بين ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، 
آلبالو بين ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، موز هندي ۱۸ هزار 
تومان و موز اکوادوري و فليپيني ۲۰ هزار تومان در 
ميدان ميوه و تره بار به ميوه فروشان فروخته شده اما 

دربازارقيمت آنها بسيار باالست.

استقبال بازار خودرو از انتخابات و برجام
فربد زاوه، کارشناس خودرو

خودروهای بسياری به دليل تفاوت قيمت به بازار عرضه شده و فروخته نشده اند. به گفته وزير صنعت هم 4۵۰ هزار خودرو در انبارها وجود دارد که کل تقاضای سال ۱4۰۰ را پوشش می دهد. همچنين نتيجه انتخابات نيز مشخص شده 
است. پيش بينی ها اين است که همان سياست های اقتصادی و سياسی در رابطه با برجام دنبال خواهد شد، بنابراين بازار خودرو در آستانه تابستان و در اين سه ماه با کاهش قيمت ها مواجه خواهد شد. 

به دليل عدم عرضه 4۵۰ هزار خودرو و عدم تحويل تعهدات سه ماهه بهار خودروسازان در کنار احيای برجام می توان به کاهش قيمت ها اميد داشت. توقف عرضه خودرو طی ۳ ماه اخير نه تنها موجب افزايش قيمت خودرو در بازار نشده است 
که حتی در برخی موارد کاهش برخی از انواع خودرو را هم شاهد بوديم و اين نشان می دهد که اصوالً بازار به نقطه اشباع خودش رسيده است.

برخالف تصوری که مجلس، خودروسازها وزرات صمت دارند بازار خودرو نه فقط نسبت به عدم عرضه واکنشی نشان نداده است که علی رغم قطع شدن عرضه هم واکنشی نشان نداده است. اگر قرار باشد حواله های ارديبهشت و خرداد را 
تحويل دهند ميزان عرضه به حدی زياد خواهد شد که قيمت خودروها در بازار پايين تر هم خواهيم بود. 

اين در حالی است که می توان اميد داشت که کاهش قيمت ها به قيمت های شورای رقابت نزديک شود و در رابطه با خودروهای پرتيراژ حتی به زير قيمتهای شورای رقابت نيز برسد. بحث برجام جدی است و نگرانی بابت عدم تهعد دولت 
جديد به مسير احيای برجام نيز برطرف شده است که نويد تابستانی همراه با کاهش قيمت ها را می دهد. با رفع تحريم ها بخشی از منابع ارزی بلوکه شده به کشور باز می گردد اين اتفاق می تواند بازار صنايع مختلف را تحت تاثير قرار دهد.

معامالت خــودرو همچنان 
در جــا می زند و ســرانجام 
بازار خــودرو پس از افزايش 
غيرمنتظــره و حيرت انگيز 
قيمت ها در دولت دوازدهم 
در ابهام است. بسياری از مصرف کنندگان خودرو ماه 
هاست دســت از خريد و فروش برداشته اند تا تکليف 
انتخابات و البته احيای برجام مشخص شود تا تاثير آن 
بر کاهش يا افزايش قيمت ها در بازار خودرو مشخص 
شود. يک کارشــناس خودرو در اين رابطه می گويد: 

خودروهای بسياری به دليل تفاوت قيمت به بازار عرضه 
شده و فروخته نشده اند. به گفته وزير صنعت هم 4۵۰ 
هزار خودرو در انبارها وجود دارد که کل تقاضای سال 
۱4۰۰ را پوشــش می دهد. فربد زاوه افزود: همچنين 
نتيجه انتخابات نيز مشخص شده است. پيش بينی ها 
اين است که همان سياست های اقتصادی و سياسی در 
رابطه با برجام دنبال خواهد شد، بنابراين بازار خودرو 
در آستانه تابستان و در اين سه ماه با کاهش قيمت ها 

مواجه خواهد شد. 
البته با گذشت دو روز از مشخص شدن نتايج انتخابات 
هنوز بازار خودرو از نظر قيمت هــا در حال درجا زدن 
است و فعاالن اين بازار در انتظار عکس العمل مشخص 
بازار به تحوالت اقتصادی و سياسی هستند. در دو سال 

اخير قيمت خودرو چه داخلــی و خارجی با افزايش 
غيرمنتظره و آنی روبرو شــد و از آنجاييکه خريداران 
توانايی خريد خودرو با قيمت های نجومی را نداشتند 
رکود عميقی در اين بازار تا به امروز حاکم شده است. 
خريد و فروشی نجام نمی شود و سوداگری دالالن نيز 
در اين بازار نتوانست به ترغيب مشتريان در اين بازار 

منجر شود.
فعاالن بازار خودرو بر ايــن باورند که با اتمام انتخابات 
رياســت جمهوری و مشخص شــدن رييس جهمور 
آينده، بازار خودرو که با افزايش قيمت به اســتقبال 
انتخابات رفته بود در بازار درجا زد و بدون تغيير قيمت 
در بازار عرضه شــد. ظاهرا بازار خودرو منتظر اتفاقات 
آينده است و همين امر موجب شد تا امروز خودروهای 

پرطرفدار داخلی به الک خــود فرو روند و بدون تغيير 
قيمت در بازار عرضه شوند. بازار خريد و فروش خودرو 
در روزهای پايانی هفته گذشته شاهد توقف معامالت 
بود. البته در روزهای گذشــته کاهش عرضه برخی از 
محصوالت توسط شرکت های خودروسازعاملی شد 
تا قيمت تعدادی از خودروها رشــد دو تا سه ميليون 
تومانی را تجربه کنند اما روی هم رفته انتخابات رياست 
جمهوری عاملی شد تا هم خريدار و هم فروشنده دست 
از معامالت بکشــند و منتظر تعيين و تکليف رياست 
جمهوری کشور باشند. عده ای نگران افزايش قيمت ها 
و برخی ديگر خوش بين به ثبات قيمتها در بازار خودرو 
هستند اما روی هم رفته توقف معامالت عاملی شده تا 

بازار خودرو در رکود مطلق به سر ببرد.

بازار  خودرو  در  انتظار  تخلیه  حباب   است

انتظار  خریداران  خودرو   برای  ریزش قیمت ها
شایلی قرائی
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در حالی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا دو سال پياپی اقدام به 
تعيين سقف افزايش اجاره 
بها کرده اســت که به گفته 
معاون وزير راه توافق مالک و 

مستاجر بر نرخ باالتر از سقف مجاز، مانعی ندارد.
يک کارشــناس اقتصادی در اين رابطــه می گويد: 
همان ســقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها هم برای 
مستاجران قابل پرداخت نيست و نبايد با تصميمات 
و اظهار نظرهای اشتباه زمينه را برای سخت تر شدن 
شرايط فراهم کند. منصور غيبی گفت: وقتی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا سقفی را برای اجاره 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.
اين در حالی اســت که بر اساس گزارش های منتشر 
شده بسياری از مالکان مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
را جدی نگرفته و رعايت نکرده انــد. آمارها حاکی از 
افزايش ۳۶ درصدی نرخ اجاره بها نسبت به سال گذشته 
دارد. با توجه به بروکراسی سنگين در فرآيند تخصيص 
وام وديعه مسکن می بايست شرايط طوری رقم بخورد 

که مستاجران آسيب های بيشتری را متحمل نشوند.
هشتم تيرماه سال گذشته، ستاد ملی مقابله با کرونا، 
حداکثر افزايش اجاره بهای واحد های مسکونی برای 
شهر تهران را تا ۲۵ درصد و برای کالنشهر های ديگر 
حداکثر ۲۰ درصد و در ساير شهر ها را ۱۵ درصد تعيين 
کرد؛ اما گزارش جديد مرکز آمار، از عبور اجاره بها از 

سقف های دستوری دولت حکايت دارد. 
به هر ترتيب آمارهای رسمی و گزارشهای غيررسمی 
نشان می دهد که سال گذشــته مصوبه ستاد کرونا 
چندان جدی گرفته نشده است. شايد يکی از داليل 
عدم توفيق مصوبه ميزان مجاز افزايش اجاره بها فاصله 

ايجاد شده بين نرخ رشــد اجاره با نرخ رشد قيمت 
مسکن باشد. آمارها نشان می دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ 
که روند رشد لجام گسيخته قيمت مسکن تحت تاثير 
بازارهای موازی آغاز شــد تا کنون قيمت مسکن در 
تهران 4۶۵ درصد رشد داشــته؛ در حالی که ميزان 
افزايش نرخ اجاره بها در همين بازه زمانی حدود ۹۰ 

درصد بوده است.
اما معاون وزير راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا 
ميزان مجاز افزايش اجاره بهــا در تهران را ۲۵ درصد 
اعالم کرده اما توافق مالک و مســتاجر بر سر ارقامی 
باالتر، غيرقانونی نيســت. محمود محمودزاده اظهار 
کرد: بخشی از نرخها در بازار اجاره تابع قيمت مسکن 
است. با وجود آنکه قيمت مسکن در سه سال گذشته 
رشد قابل توجهی کرده، افزايش نرخ اجاره بسيار کمتر 
و حدود يک چهارم آن بوده است. اين بدان معناست 
که سياست های دولت درخصوص قيمت گذاری بازار 

اجاره جواب داده است. در همين زمينه منصور غيبی، 
کارشناس اقتصاد مسکن به "کســب و کار" گفت: 
شرايط فعلی برای مستاجران سخت است. قوانين و 
بروکراســی های دريافت وام نيز موجب شده شرايط 

غيرقابل تحمل شود.
غيبی افزود: درست است که بســياری از افراد تنها 
يک واحد مسکونی برای اجاره دادن دارند و از طريق 
دريافت اجاره همين واحد امرار معاش و گذران زندگی 
می کنند اما با اعالم اينکه توافق مالک و مستاجر بر نرخ 
باالتر از سقف مجاز، مانعی ندارد، موجب می شوند تا 
اين صحبت به طور کلی معنا پيدا کند و تمام مالکان از 
آن بهره مند شوند. در حاليکه بيشتر منظور اينجا برای 
افرادی است که تنها يک واحد مسکونی دارند و می 

توانند با توافق به اجاره بهای مورد نظر برسند. 
کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: 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 گفته غيبی، همان سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره 
بها هم برای مستاجران قابل پرداخت نيست و نبايد با 
تصميمات و اظهار نظرهای اشتباه زمينه را برای سخت 
تر شدن شرايط فراهم کند. منصور غيبی گفت: وقتی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا سقفی را برای اجاره 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.
اجاره ای که مالک خانه می گيرد متناسب با وضعيت 
اقتصادی و گردش مالی خود اســت. تنها جايی هم 
که می تواند جبران کند همين افزايش اجاره بهاست. 
در واقــع اول وضعيت خود را می بينــد بعد اخالق و 

صحبت های مسئوالن را در نظر می گيرد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: توافق مالک و مستاجر بر نرخ باالتر از سقف مجاز، مانعی ندارد!

چراغ سبز به افزایش  اجاره بها
مستاجران بازندگان مصوبات روی كاغذ 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئيس اتحاديه چادردوزان و برزنت فروشــان تهران با 
اعتراض به برخورد سازمان هاي مرتبط با اصناف بيان 
داشت: متاســفانه براي اصناف، سازمان هاي مختلفي 
با قوانين جورواجور تصميم مي گيرند، آن وقت اصناف 
بايد تاوان بپردازند. بخشــي از بدنه دولت تصميم مي 
گيرد براي جلوگيري از شيوع ويروس کرونا اصناف را 
تا مدت زماني که خود صالح مي داند تعطيل يا برايشان 
ساعات کار تعيين مي کند، بخش ديگري از بدنه همين 
دولت، اصناف را مجبور مي کنــد تا ماليات روزهايي را 
بدهد که به دستور دولت بســته بوده است. کجاي اين 
تصميمات منطقــي و بحق اســت؟جبار ايلکا، رئيس 
اتحاديه چادردوزان و برزنت فروشان تهران در ادامه بيان 
داشــت: اوج کار و فعاليت صنف چادردوزان در دوران 
تعطيلي تابستان و نوروز است. در دو سال اخير واحدهاي 
صنفي در اين روزها با عناوين اوج شيوع ويروس و قرمز 
بودن شهرها، تعطيل شــدند و مردم نيز اجازه تردد و 

مسافرت نداشتند. از کجا درآمد کسب کنيم که اکنون به 
سازمان امور مالياتي، مالياتش را بدهيم. دولت با سازمان 
هاي خود هماهنگ باشــد. اصناف تعطيل نمي توانند 
ماليات بدهند اين حق نيست. دولت بايد حمايت مي کرد 
که نه تنها حمايت نکرد؛ بلکه اکنون ماليات را نيز نسبت 
به سال گذشته با افزايش درصدي، مطالبه مي کند. ايلکا 
در خصوص اجرايي شدن تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات 
هاي مستقيم بيان داشت: اکنون بسترهاي الزم براي 
اجراي اين تبصره وجود ندارد. هيچ آموزشي داده نشده، 
قوانين به خودي خود خوب هستند؛ اما بدون بسترسازي 
و ايجــاد آمادگي، اجراي آن امکان پذير نيســت. او در 
خصوص تسليم اظهارنامه هاي مالياتي نيز بيان داشت: 
سازمان بدون در نظر داشــتن شرايط اصناف، زماني را 
اعالم کرده که جز ازدحام و تجمع، حاصل ديگري ندارد. 
بايستي تا شهريور ماه اين مهلت تمديد مي شد تا زمان 

بهتر و کافي براي ارايه اظهارنامه داشته باشند.

گمرک ايران طی گزارشی به دادستانی کل کشور جريان 
تاخير در خروج به موقع کاالهای سريع الفساد به ويژه 
ماجرای اخير کاالهای صادراتی به قزاقســتان را اعالم 
کرده است.به دنبال دســتور عمرانی - معاون قضايی 
دادستان کل کشور- درباره  بررسی وضعيت تاخير در 
خروج و عدم خروج به موقع کاالهای سريع الفساد از قبيل 
کاالهای صادراتی کشمش، خرما، سيب زمينی، معاون 
فنی گمرک ايران طی مکاتبه ای با وی توضيحاتی ارائه 
کرد که در اين گزارش، ماجرای تاخير در خروج کاالهای 
صادراتی سريع االفساد به قزاقستان مورد توجه قرار دارد.

ارونقی گفته که بررسی ها نشــان می دهد تعداد پنج 
کانتينر حاوی کاالهای صادراتی خرما، کشمش و سيب 
زمينی به مقصد قزاقستان که تشريفات گمرکی آن در 
حداقل زمان ممکن توســط گمرک به اتمام رسيده به 

داليلی در خروج دچار تاخير شده است.
 طبق اعــالم اين مقــام مســئول در گمــرک ايران، 
گزارش های اعالمی به گمرک ايران از اين حکايت دارد 
که  عدم ساماندهی و برنامه ريزی حمل و نقل سرويس 
منظم حمل دريايی توسط شرکت حمل و نقل کشتيرانی  

در تامين به موقع وسيله حمل در بندر، موجب طوالنی 
شدن و تاخير در ارسال اين کاالها شده و بيش از ۲۰ روز 

منتظر ورود کشتی و بارگيری مانده است.
وی همچنين گفته که عدم پيگيری متصديان ذيربط 
موجب ايستايی در روند بارگيری و خروج کاال به ويژه 
محموله هــای صادراتی سريع الفســاد از قبيل خرما، 
کشمش که بايد در سريع ترين زمان ممکن و در محفظه 
مناسب حمل شود، شده اســت. اين در حالی است که 
کشتی حامل بارهای صادراتی آســتارا از انزلی تعيين 
مقصد شده و گاها نصف فضای کشتی در انزلی و مابقی 

در آستارا بارگيری می شود.
معاون فنی گمرک ايران در مکاتبه خود به معاون قضايی 
دادستان کل کشــور اعالم کرده که حفظ مزيت های 
منطقه ويژه اقتصادی و ارتقاء ســطح کيفی خدمات 
گمرکی که از عملکرد سازمان های همجوار متاثر می شود 
نيازمند ايجاد تعامل و هماهنگی مطلوب و مستمر بين 
مجموعه دست اندرکار جهت تسريع در ارائه  خدمات به 
صادر کنندگان و ارسال سريع محموله های صادراتی به 

کشورهای حوزه دريای خزر است. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
بوشهر از تمديد بسته حمايت از کسب و کارها و مشاغل 
به شدت آسيب ديده از کرونا خبر داد.مصدق کشاورزی 
با اشاره به مصوبه اخير ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی 
بر تمديد بسته حمايت از کسب و کارها و مشاغل به 
شدت آســيب ديده افزود: اين بسته حمايتی شامل 

حمايت های مالياتی، بانکی و بيمه ای است.
وی اظهار کرد: مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالياتی 
تا ۲ ماه ديگر، فرصــت پرداخت بدهی مالياتی قطعی 
شــده ماليات های عملکرد و ارزش افزوده که تاريخ 
سررسيد آن تا پايان ۱۳۹۹ بوده، تا آخر شهريورماه و 
بدون محاسبه جريمه ديرکرد از حمايت های مالياتی 

دولت خواهد بود.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
بوشهر در خصوص حمايت های بانکی بيان کرد: برای 
صاحبان مشاغل و کســب و کارهای به شدت آسيب 
ديده از کرونا )جز تسهيالت قرض الحسنه(، بازپرداخت 

اقساط تســهيالت دريافتی که موعد پرداخت آن ها 
در چهار ماهه نخست ســال  جاری بوده و در اين بازه 
زمانی پرداخت نشــده اســت، منوط به آن که بدهی 
به شــبکه های بانکی تا بهمن ســال ۱۳۹۹ درطبقه 
جاری قرار داشته باشد، به انتهای دوره تقسيط منتقل 
می شود.کشاورزی اضافه کرد: مهلت نام نويسی مشاغل 
و کسب و کارهای آســيب ديده از کرونا برای دريافت 
تسهيالت مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا به ويژه در 
بخش های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر 
و حمل و نقل تا پايان شهريور ۱4۰۰ بر اساس همان 

دستورالعمل و شرايط ابالغيه قبلی تمديد می شود.
وی اظهار کرد: مشاغل و کســب و کارهای به شدت 
آســيب ديده مانند مهدکودک ها، تاالرها، پارک های 
آبی و شهربازی ها که پيش از اين مشمول برخورداری 
از تسهيالت کرونايی نبودند، بر اساس دستورالعملی 
که از ســوی کارگروه فوق ابالغ خواهد شد، مشمول 

برخورداری از تسهيالت خواهند شد.

تمدید بسته حمایت از کسب وکارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا

سازمان هاي مختلف با قوانین جورواجور براي اصناف تصمیم مي گیرند

مطالبه گري دولت با افزايش درصدي ماليات

ارائه گزارش به دادستان

تاخير در خروج کاالهای سريع الفساد

۹ برابر برزیل و ۵0 برابر امریکا در بخش كشاورزي ایران، آب مصرف مي شود

مردم؛ متضرر واقعي گراني ميوه
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نمايشگاه الكامپ عرصه حضور شركت های خالق و 
دانش بنيان می شود

نمایشــگاه الکامپ فرصتی اســت تا شــرکت های خالق، دانش بنیان و 
استارتاپ ها با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محصوالت 
و خدمات خود را در معرض داوری مستقیم مشتریان قرار دهند.به گزارش 
گروه علم و پیشــرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، این نمایشــگاه به حوزه طراحی، ســاخت و تولید و 
پشتیبانی از محصوالت ، خدمات، محتوی و راهکارهای صنایع الکترونیک، 

کامپیوتر و دیجیتال اختصاص دارد و  هر ساله برگزار می شود.
الکامپ همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و 
مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز می شود.

این رویداد، آوردگاهی است که ســاالنه ذینفعان توسعه و تحول اقتصاد 
دیجیتال با بررسی فرصت های بازار به توسعه بازار محصوالت و خدمات 
خود پرداخته و عملکرد ساالنه خود را در معرض دید و داوری مشتریان و 

استفاده کنندگان قرار می دهند.
در حال حاضر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  بیش 
از 6000 شــرکت دانش بنیان، 6000  اســتارتاپ فعال و بیش از 1200 
شــرکت خالق فعالیت می کنند.بخش عمده ای از این شرکت ها در حوزه 
الکترونیک، کامپیوتر، نرم افزار و زیرســاخت های مرتبط با شبکه فناوری 

اطالعات فعال هستند.
از این رو با حمایــت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری عالوه بر 
شرکت های دانش بنیان و خالق، استارتاپ ها نیز می توانند از این فرصت 
برای عرضه نمونه اولیه تولید شــده از محصول خود اقدام کنند. این اقدام 
باعث می شــود تا بتوانند واکنش مستقیم بازار و مشــتریان را نسبت به 
محصول خود ارزیابی کنند.همچنین نمایشــگاه الکامپ فرصتی مغتنم 

برای جذب سرمایه گذار است.
نمایشگاه الکامپ در عرصه طراحی، ساخت و تولید و پشتیبانی از محصوالت 
، خدمات، محتوی و راهکارهای صنایع الکترونیک، کامپیوتر و دیجیتال و 
صنایع فرهنگی و خالق در اقتصاد خالق ایران بزرگترین رویداد فناوری 
کشور محسوب می شــود.این رخداد بزرگ از 18 تیر ماه تا 21 تیر 1400 
برگزار می شود. شــرکت های دانش بنیان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر و ثبت نام سامانه اینترنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

مراجعه کنند.

بازار مجازی ها همچنان منفی
ريزش قيمت ارزهای مجازی برای سومين روزهای 

متوالی
بازار ارزهای مجازی برای سومین روز متوالی همچنان قرمزپوش است.به 
گزارش کوین مارکت کپ، در معامالت امروز بازار جهانی ارزهای مجازی 
شاهد ریزش قیمت این دارایی ها بودیم به گونه ای که بیت کوین 2.1 درصد 
منفی شد و هم اکنون 35 هزار و 188 دالر در حال معامله است. این قیمت 

نسبت به هفت روز پیش هم بیش از یک درصد افت کرده است.
با احتســاب ریزش قیمت بیت کوین، ارزش کل بازار این ارز مجازی هم 
اکنون به 663 میلیارد دالر رسیده است. در 24 ساعت گذشته همچنین 
816 هزار بیت کویــن در بازار جهانی بــه ارزش 28 میلیارد دالر خرید و 
فروش شده که طی 3 تا 4 ماه گذشته کم ترین حجم به شمار می رود.تعداد 
بیت کوین های موجود در بازار جهانــی امروز به 18 میلیون و 739 هزار و 

125 واحد رسید.
قیمت اتریــوم در معامالت امــروز 3.35 درصد افت کــرد و 2177 دالر 
قیمت گذاری شــد. باینانس کوین نیز حدود 3 درصد ریخت و 332 دالر 
قیمت گذاری شد. دوج کوین و ریپل بیشترین افت قیمت را در بین ارزهای 
مطرح بازار تجربه کرده و به ترتیب با 4.3 درصــد و 6.2 درصد ریزش به 

قیمت 28 سنت و 74 سنت رسیدند.
به طور کلی در 24 ساعت گذشته 65 میلیارد دالر در بازار ارزهای مجازی 
پول جابجا شــده که همانند بیت کوین از نظر حجم در ســه تا چهار ماه 
گذشته کمترین میزان به شمار می رود.ارزش کل بازار ارزهای مجازی هم 
امروز 1.9 درصد ریخت و به 1476 میلیارد دالر رسید. هم اکنون 10 هزار 

و 520 نوع ارز مجازی هم در حال معامله در بازار جهانی است.

سيم كارت واگذارشده چطور بازيابی می شود؟
برای بازیابی اطالعات سیم کارتی که منقضی یا واگذار شده است، می توان 
با مراجعه به سامانه همتا و وارد کردن شناسه )IMEI( دستگاه و شماره 
سیم کارت، اطالعات را بازیابی کرد.در صورتی که قباًل در سایت همتا ثبت 
نکرده باشــید )کارتابل کد ملی تشکیل نداده باشــید( و سیم کارت شما 
منقضی شده باشد یا مالکیت آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشید، 
اطالعات دستگاه های شما از کارتابل سیم کارت منقضی یا واگذارشده در 
همتا حذف می شود، اما می توانید این اطالعات را برای سیم کارت های دیگر 
خود بازیابی کنید. برای این کار الزم است شناســه )IMEI( دستگاه یا 
دستگاه های خود و شماره سیم کارت منقضی یا واگذارشده را داشته باشید.
کارتابل کد ملی با دو سیم کارت یا بیشتر، نیازی به بازیابی اطالعات ندارد. 
بنابراین در صورتی که  قبال در سایت همتا ثبت نام کرده و کارتابل کد ملی 
تشکیل داده باشــید، در صورتی که بیش از دو سیم کارت در کارتابل شما 
باشد، با منقضی شدن یکی از سیم کارت ها یا واگذار کردن مالکیت یکی از 

سیم کارت ها، اطالعات دستگاه در کارتابل کد ملی باقی می ماند.
برای بازیابی اطالعات سیم کارت واگذارشده، در مرحله اول، باید به درگاه 
اینترنتی سامانه همتا به آدرس hamta.ntsw.ir مراجعه شود. برای ورود 
به سامانه می توان از شماره سیم کارت استفاده کرد و یا اینکه ابتدا در سامانه 
ثبت نام کرد و سپس با استفاده از کد ملی وارد سامانه شد. در ادامه، مراحل 

با استفاده از ورود با شماره سیم کارت آورده می شود.
پس از وارد کردن شماره سیم کارت، رمز عبور موقت برای آن شماره ارسال 
می شود. با استفاده از رمز عبور ارسال شــده و وارد کردن کد امنیتی، وارد 
سامانه شوید. در ادامه در صفحه اصلی »مدیریت دستگاه ها« روی گزینه 

»افزودن دستگاه« کلیک  کنید.
در صفحه بازشده، شناسه )IMEI( دستگاه خود را که می خواهید اطالعات 
آن از کارتابل قبلی )کارتابل حذف شده( به این کارتابل انتقال یابد را وارد 
 کنید و روی گزینه »ثبت« کلیک کنید. سپس پیامی مبنی بر وارد کردن 
شماره ســیم کارت قبلی )سیم کارت منقضی یا واگذارشــده( را دریافت 
می کنید. شــماره ســیم کارت را به صورت کامل وارد کرده و روی گزینه 
»تأیید« کلیک کنید. در صورتی که اطالعات واردشده صحیح باشد فرایند 
با موفقیت انجام شده و اطالعات دستگاه شما در این کارتابل قرار می گیرد.

اگر در کارتابل کد ملی خود فقط یک شماره سیم کارت وارد کرده باشید و 
این شماره سیم کارت منقضی شده باشد و یا مالکیت آن را به شخص دیگری 
واگذار کرده و رمز کارتابل خود را نیز فراموش کرده باشید، می توانید با انجام 
فرآیند »فراموشی رمز کارتابل کد ملی«، تمامی اطالعات دستگاه هایتان را 

در کارتابل کد ملی بازیابی کنید.

اخبار

دردسر سیستم تشخیص چهره برای بیکاران
مشکالت اخیری که در ارتباط با پایایی سیستم تشخیص چهره به وجود آمده، به شهروندان آمریکایی که در تنگنای اقتصادی قرار دارند، آسیب زده است.پایگاه خبری مادربورد گزارش کرده که 

شکایتهایی درباره سیستم تشخیص چهره ID.me دستکم در ۲۱ ایالت آمریکا برای بررسی هویت افراد متقاضی دریافت بیمه بیکاری وجود دارد. هنگامی که سیستم تطبیق چهره نمی تواند هویت آنها 
 ID.me را تایید کند، بعضی از افراد هفته ها یا ماهها بدون بیمه بیکاری مانده اند و گاهی شانسی برای دریافت کمک از طریق سیستم چت ویدیویی برای حل این مشکالت نداشته اند.بلیک هال، مدیر

به جای فناوری، کاربران را مقصر این مشکالت خوانده و اظهار کرده است که الگوریتم تطبیق چهره ۹۹.۹ درصد دقت عمل دارد و هیچ ارتباطی بین رنگ پوست و شناسایی اشتباه وجود ندارد. 

سقفی برای نمایش دایمی 
محصوالت با فناوری باالی 
صادراتی ایرانساخت ایجاد 
شــد تا این توانمندیها به 
بازار جهانی معرفی شود.به 
گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
مهدی قلعهنوی رییس مرکز تعامالت بینالمللی علم 
و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
درباره ایجاد خانه نوآوری و فناوری ایران توســط 
معاونت علمی و فناوری، گفــت: این خانه فناوری 
در نمایشــگاه بینالمللی تهران ایجاد شده است تا 
محلی باشد برای »ارائه محصوالت با فناوری باالی 
صادراتی«، »معرفی توانمندیهای ایرانســاخت به 
بازدیدکنندگان خارجی« و »تشکیل هاب صادرات 
محصوالت دانش بنیان و خالق دارای پتانســیل 

صادراتی«.
وی افزود: خانه نوآوری و فناوری ایران در فضایی به 
وسعت 3 هزار و 500 مترمربع و با ظرفیت معرفی 
بیــش از 800 کاال از 300 شــرکت دانش بنیان و 
خالق در فاز نخست در نمایشگاه بینالمللی تهران 
ایجاد شــده اســت و در فازهای بعدی محصوالت 
دیگری نیز اضافه خواهد شــد تا پتانســیل های 
صادراتی محصوالت دانش بنیــان را به هیات های 

خارجی معرفی کند.
به گفته قلعهنوی، برگزاری نشست های تخصصی 
رودررو با هیات های خارجی و انجام امور کارگزاری 
صادراتــی محصــوالت دانش بنیــان در قالــب 
شــرکت های مدیریت صــادرات EMC از دیگر 

اهداف ایجاد این مرکز است.
وی ادامه داد: نمایشگاه دایمی ایرانساخت 12 بخش 
تخصصی فناورانه شامل ماشینآالت، حملونقل، برق 
و الکترونیک، کشــاورزی، مواد پیشرفته، صنایع 

فلزی، تجهیزات پزشــکی، دارو و سالمت و صنایع 
خالق، نرم افزار و اپلیکیشــن، بازی، انیمیشــین، 
صنایع دســتی و غیره ایجاد شده است. همچنین 
خانه هوشــمند دانش بنیان با تجهیز توســط 80 
شــرکت دانش بنیان و 220 محصــول نیز در آن 

مستقر است.
رییس مرکز تعامــالت بینالمللی علــم و فناوری 
معاونت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری در 
بخش دیگری از ســخنان خود بیــان کرد: بخش 
تخصصــی ســیمیالتورها )شبیه ســازها(، مونه 
اتاق عمل و اتاق ICU بیمارســتانی با تجهیزات 
ایرانساخت، امکانات ســالن کنفرانس و برگزاری 
جلســات رودرو، فضای کار اشــتراکی و اختصای 
برای کادر اداری و واســطههای صادراتی، ســالن 
 جلسات VIP و کافه تجارت از دیگر بخش های این

 خانه نوآوری است.
این در حالی اســت کــه رییس مرکــز تعامالت 
بینالمللی علم و فنــاوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری با اشــاره به راهاندازی پایگاه 
صادراتی ایران در ازبکســتان، گفت: این پایگاه به 
زودی در این کشور برای عرضه دایمی محصوالت 
دانشــبنیان ایرانی ایجاد میشود.مهدی قلعهنوی 
در سفر به ازبکســتان با بیان اینکه به دنبال ایجاد 
پایگاه دایمی صادراتی ایران در ازبکستان هستیم، 
افزود: ســرمایهگذاران ایرانی مقیم ازبکســتان یا 
کسانیکه شــریک ازبکی دارند را برای همکاری با 
مرکز تعامالت بینالمللی علم و فنــاوری معاونت 
علمی و فناوری برای ایجاد پایگاه دایمی صادراتی 

ایران بررسی کردیم.
به گفتــه قلعهنوی، مذاکــرات مختلفــی با این 
افراد صورت گرفته اســت تا در نهایــت بهترین و 
کاربردیترین ساختمان را برای ایجاد اتاق نمایش 
محصوالت دانش بنیان انتخــاب کنیم. برای این 
کار با کســانیکه شــرایط، زیرســاختهای الزم و 
فضای کار را در اختیار داشــتند مذاکره کردیم و 

به زودی به نتیجه نهایی می رســیم. رییس مرکز 
تعامالت بینالمللی علم و فنــاوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری ادامه داد: شرکتهای 
دانشــبنیان میتواننــد از این پایگاه بــرای عرضه 
دایمــی محصوالت خود اســتفاده کننــد. چون 
ازبکها در تعامــالت مالی و خدماتــی خود حتما 
 باید محصول را ببیننــد و از خدمات پس از فروش

 آن مطمئن شوند.
وی بیان کرد: بنابرایــن ارائه دایمی محصوالت، به 
شرکتهای دانشــبنیان در پیدا کردن بازار مناسب 
برای محصوالت و خدمات کمک شــایانی میکند. 
برای این کار کارگزار منتخب به تهــران میآید تا 
نشست آشنایی با شــرکتهای دانشبنیان ایرانی را 

برگزار کنیم.
به گفتــه قلعهنوی، پس از طی ایــن مرحله، چند 
نیروی بومــی در این پایگاه مســتقر میشــوند و 
محصوالت شــرکتهای دانشــبنیان در این پایگاه 

عرضه خواهد شد.
وی درباره فعالیتهای پایگاههای صادراتی ایران در 
دیگر کشورها، گفت: »عرضه و نمایش محصوالت 

در اتاق نمایش به صورت دایمی حداقل برای مدت 
یک سال«، »ارائه خدمات ثبت شــرکت و افتتاح 
حســاب بانکی«، »ثبت دارو و محصوالت«، »اخذ 
استانداردهای الزم کشــورهای میزبان«، »انجام 
تحققیات بــازار، بازریابی و فــروش محصوالت«، 
»شرکت در نمایشــگاههای تخصصی کشورها«، 
»اعزام هیاتهــای خارجی به تهــران« و »پذیرش 
شــرکت های ایرانی در کشورهای هدف« از جمله 

خدمات این پایگاههای صادراتی است.
رییس مرکز تعامــالت بینالمللی علــم و فناوری 
معاونت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری در 
ادامه بیان کرد: شرکتهای متقاضی انجام کارهای 
تحقیقاتی مشــترک هم میتوانند از فضای در نظر 
گرفته شــده در مرکز نوآوری ازبکستان استفاده 
کنند و پروژه های تحقیقاتی خود را انجام دهند. وی 
ادامه داد: شرکتهای متقاضی میتوانند برای دریافت 
کمک هزینه پروژههای تحقیقاتی خود از حمایتهای 
مالی مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر نهادهایی 

که مرکز معرفی میکند استفاده کنند.

نمايش پتانسيل صادراتی محصوالت دانشبنيان به هيات های خارجی

رونمایی از 800 محصول فناورانه صادراتی
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

بانک صنعت و تجارت چین امــکان تبدیل یوان 
دیجیتال به پول نقد را در 3000 دستگاه خودپرداز 
در پکن فراهم کرده است. بانک صنعت و تجارت 
چین امکاناتی را فراهم کرده که به کاربران اجازه 
می دهد یوان دیجیتال خود را در 3000 دستگاه 

خودپرداز در پکن به پول نقد تبدیل کنند.
 بانک صنعت و تجارت چین اولین بانک این کشور 
است که چنین امکاناتی را فراهم می کند. مشتریان 

می توانند به راحتی پول خود را از دیجیتال به غیر 
دیجیتال تغییر دهند.بانک کشاورزی چین هم که 
یکی از چهار بانک بزرگ این کشور است امکانات 
مشابهی را در 10 خودپرداز در منطقه تجاری وانگ 

فوجینگ ایجاد کرده است.
بانک مرکــزی چیــن قصــد دارد ارز دیجیتال 

حکومتــی را بــرای المپیک زمســتانی 2022 
آماده کند. ایــن بانک اعالم کرد ایــن ارز جدید 
هیچ نام رسمی ندارد ولی آن را با عنوان پرداخت 
الکترونیک ارز دیجیتال )BPOC( می شناسند 
و ویژگی های مشــترکی با ارزهای مجازی دارد.
پیش بینی می شود یوان دیجیتال جایگزین پول 

نقد در گردش شود. این ارز به شماره تلفن همراه 
دارنده آن متصل شــده و نقل و انتقاالت توســط 
یک اپلیکیشن انجام می شود. کاربران می توانند 
با کمک تلفن همراه خود پول را بین حساب های 
مختلف جابجا کنند، درســت ماننــد کاری که با 
پول نقد انجــام می دادند. برنامه های آزمایشــی 
یوان دیجیتال در شــهرهای بزرگ چین در حال 

اجراست.

گوگل به بیش از دو میلیارد کاربر کروم درباره یک 
حفره امنیتی جدید در این مرورگر وب و ضرورت 
ارتقای مرورگرشــان در اولین فرصت هشدار داد.

گوگل در یک پست وبالگ تایید کرد که یک آسیب 
پذیری امنیتی ناشناخته در کروم شناسایی شده 
است. اکثر حفره های امنیتی شناسایی و پیش از 
این که مورد بهره برداری هکرها قرار بگیرند، ترمیم 
می شوند اما دســته بندی این آسیب پذیری به 
عنوان آسیب پذیری روز صفر )زیرو دی( به معنای 
آن است که هکرها از آن باخبر بوده و فعاالنه از آن 

بهره برداری می کنند.
درباره این آســیب پذیری اطالعــات زیادی در 

دست نیســت بجز این که در WebGL )یک جاوا 
اســکریپت ای پی آی برای رندرینگ( قرار دارد. 
گوگل معموال جزییات آســیب پذیری را محدود 
نگه می دارد تا فرصت کافی برای کاربران کروم به 
منظور ارتقا فراهم کند.برای مقابله با این تهدید، 
کاربران کروم باید فورا به قسمت تنظیمات، کمک 
و درباره گــوگل کروم مراجعه کنند. اگر نســخه 
مرورگر در لینوکس، مک او اس و ویندوز به عنوان 
نســخه 91.0.4472.114 یا باالتر مشخص شده 

اســت، مرورگر دستگاه ایمن اســت. در غیر این 
صورت کاربران باید به صورت دستی به روزرسانی 
موجود برای مرورگر کــروم را چک کرده و پس از 
به روزشدن آن، برنامه را بسته و مجددا راه اندازی 
کنند. گوگل تایید کرد سه تهدید سطح باالی دیگر 

را در این نسخه کروم ترمیم کرده است.
 30554-2021-CVE آســیب پذیری روز صفر
هفتمین آســیب پذیری روز صفر شناسایی شده 
در کروم از آغاز امسال و دومین مورد در یک هفته 

گذشته اســت. گوگل معموال با سرعت نسبت به 
ترمیم آسیب پذیریها اقدام می کند اما کارآمدی 
آنها به سرعتی که کاربران کروم مرورگرشان را به 

روزرسانی می کنند هم بستگی دارد.
بر اساس گزارش فوربس، کاربران کروم بهتر است 
این بار هوشیاری بیشتری به خرج دهند. شرکت 
امنیتی کاسپرســکی هفته گذشــته هشدار داد 
گروهی از هکرها به نام "پــازل میکرز" در حال 
جمع کردن حفره های امنیتی زیــرو دی کروم 
برای نصب بدافزار در سیستمهای ویندوز هستند. 
مایکروســافت هفته گذشــته در این باره هشدار 

امنیتی فوری به کاربران ویندوز صادر کرد.

گزارش وضعیت امنیت فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
نشان می دهد که طی یکسال گذشته 405 میلیون و 956 
هزار حمله بدافزاری توسط شبکه ملی تله بدافزار در کشور 
شناسایی شده است.گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و 
تبادل اطالعات کشور در سال 99، توسط سازمان فناوری 

اطالعات ایران منتشر شده است.
در این گزارش مطابق با شــاخص های مدنظر در حوزه 
امنیت ســایبری، وضعیــت حمالت ســایبری، میزان 
آدرس های IP آلوده، تعداد بدافزارهای شناسایی شده و 
نیز وضعیت سازمان ها و وزارتخانه های دولتی در خصوص 
پیشگیری با تهدیدات سایبری، مورد بررسی قرار گرفته 
است. بررسی ها نشان می دهد که در ســال 99 بیش از 
405 میلیون و 956 هزار و 630 حمله توسط شبکه ملی 
تله بدافزار شناسایی شــده که بیشترین حمله مربوط به 

شهریور ســال 99 با ثبت 94 میلیون و 713 هزار حمله 
بدافزاری بوده است.

در این سال 27 میلیون و 851 هزار و 463 آدرس آلوده به 
بات های شناخته شده به ثبت رسیده و تعداد بدافزارهای 
شناسایی شده نیز 396 هزار 433 بدافزار بوده است.مطابق 
با گزارش ارزیابی عملکرد مرکز ماهر، در سال 99 بیش از 
308 بدافزار تحلیل شــده و 150 مورد نیز پیشگیری از 

حمالت دیداس به ثبت رسیده است.
این بررسی ها حاکی از آن است که هیچ وزارتخانه و سازمان 
متصل به شبکه ملی اطالعات، در سال 99 مرکز عملیات 

امنیت )SOC( راه اندازی نکرده و تنها یک مورد در حال 
راه اندازی گزارش شده که به نتیجه نهایی نرسیده است. در 
همین حال طی یک سال گذشته هیچ سروری برای کشف 
بدافزارها در این سازمان ها نصب نشده است.این در حالی 
است که 16 ابزار و سامانه رصد و ارزیابی و پویشگر بومی در 

سال 99 در کشور فعال بودند.
گزارش وضعیت امنیت فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
کشور نیز از ارزیابی امنیتی 133 سامانه در سال 99 و تهیه 
88 بســته راهنمای امنیتی برای مقاوم سازی سامانه ها 
حکایت دارد. با این وجود در یکسال اخیر هیچ بسته الزامات 

امنیتی مرتبط با انواع خدمات شبکه ملی توسط سازمان ها 
تدوین نشده است.گزارش مرکز ماهر نشان می دهد که 
677 هزار و 945 مورد هشدار امنیتی و 325 هزار و 220 
هشدار درباره نقاط آلوده در سطح کشور به دستگاه ها ارائه 
شــده است.ســامانه مرکز ماهر، در همین حال مجموع 
آسیب های مهم کشف شده در رصد فضای مجازی کشور 

را نیز برای سال 99 اعالم کرده است.
بر اساس امکانات سپر دفاعی دژفا، فضای IP کشور نسبت 
به آسیب پذیری های دارای درجه خطر باال و خطرناک به 
صورت مستمر رصد می شود که در 9 ماهه آخر سال 99 
حدود 40 هزار نقطه آسیب پذیر از این طریق شناسایی 
شده و در 3 ماهه پایانی سال 99، افزایش تقریبی حمالت 
اتفاق افتاده است.همچنین 4 میلیون و 4 هزار و 727 نقطه 

در کشور دارای آلودگی سایبری گزارش شده است.

شــرکت های دانش بنیان ایرانی در سال های اخیر موفق به 
ساخت پیچیده ترین تجهیزات پزشکی شدند که خیلی از 
آنها صادر هم می شود.به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه 
علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، سالهاست شرکت 
های دانش بنیان در حــوزه های مختلف، نقش آفرینی می 
کنند و هرروز بر اعتبار کشــور می افزایند و حتی شاهدیم 
که در سالهای اخیر میزان صادرات به کشورهای پیشرفته از 
سوی شرکت هایی نسبتا نوپا با نیروهای جوان و نخبه، در حال 
افزایش و ترقی است و هیچ مانعی اعم از سنگ اندازی های 
داخلی و یا تحریم های خارجی، نتوانسته روند رو به رشد این 

شرکت ها را متوقف کند.
پس از شــیوع کرونا و با توجه به نیاز مبرم کشور به دستگاه 
تنفسی ونتیالتور که جزو مهمترین و موثرترین و ضروری ترین 

تجهیزات پزشکی برای مبتالیان حاد کرونا بود و در زمانی که 
کشورهای اروپایی حتی حاضر به صادر کردن یک دستگاه هم 
نبودند و به همه چیز شکل سیاسی و تحریم گونه داده بودند، 
جوانان نابغه و غیور ایرانی دست به دست هم دادند و با توکل 
به خدا و تکیه بر دانش سرشارشان در کمترین زمان ممکن 
موفق به تولید بهترین دستگاه های ونتیالتور و سایر تجهیزات 
پزشکی مورد نیاز شدند و آنقدر پیشرفت کردند که هم اکنون 
به مرحله صادرات رسیده اند و خودکفایی و بومی سازی دانش 
را به حد اعلی رسانده اند. در بین این شرکت ها، یک شرکت 
دانش بنیان با کمک تیمی شامل دانش آمختگان طراز اول 
بهترین رشته ها در بهترین و سطح باالترین دانشگاه ها؛ موفق 
به تولید و صادرات یکی از بهترین نمونه های کامال داخلی 
ونتیالتور شده است .احمد بهفر مقدم مدیرعامل این شرکت 

دانش بنیان، گفت:  شرکت ما تولید کننده ونتیالتور در حوزه 
ICU ، ماشین های بیهوشی در حوزه در اتاق عمل و دستگاه 
سی تی اســکن در حوزه تصویربرداری است.او افزود: حوزه 
دستگاه های پزشکی حوزه بسیار پیچیده ای است و عمدتا 
دانش آموختگان طراز اول مملکــت در حوزه الکترونیک، 
نرم افزار، مکانیک و همچنین حوزه بالینی و پژوهشی شامل 
پزشکان متخصص، به مجموعه کمک می کنند. در تیم ما 
چندین استاد دانشگاه حضور دارند که با مباحث تحقیقاتی که 
روی بیماران انجام می دهند، کمک های شایانی به ما می کنند 
و نکته حائز اهمیت این است که افرادی در مجموعه ما کار 
می کنند که مستعد مهاجرت هستند و وقتی چنین زمینه 
کاری را در مملکت می بینند، منصرف می شوند و در راستای 
ارتقا دانش فنی کشور گام برمی دارند.بهفر مقدم ادامه داد: با 

توجه به اینکه این شرکت دانش بنیان بیش از ده سال است که 
دستگاه های ونتیالتور تولید می کند، ما تا قبل از کرونا موفق 
به تولید 3 هزار دستگاه ونتیالتور شدیم و با مواجهه با ویروس 
کووید، توان تولیدمان را 6 برابر کردیم و توانستیم به تنهایی 
بیش از 2500 ونتیالتور را در اختیار مراکز درمانی قرار دهیم و 
به اتفاق یک شرکت دیگر که بعدا به ما ملحق شدند، تمام نیاز 
کشور که باالتر از 4500 دستگاه بود، تامین شد و فقط شرکت 
ما توانست عالوه بر تامین مراکز و حفظ عزت ملت و دولت، 
50 میلیون یورو، صرفه جویی ارزی داشته باشد.او افزود: نکته 
حائز اهمیت، موقعیت ویژه و استراتژیکی که این دستگاه دارد؛ 
زیرا در اوج کرونا، تقریبا کشوری به کشور دیگر ونتیالتور نمی 
داد و این توان باعث شد که عالوه بر پوشش نیاز کشور، برای 

کشور ارز آوری هم داشته باشیم.

یوان دیجیتال چین در بیش از ۳۰۰۰ خودپرداز در پکن 

هشدار امنیتی گوگل به دو میلیارد کاربر کروم

ضعف وزارتخانه ها در راه اندازی مركز عمليات امنيت

۴۰۵ میلیون حمله بدافزاری در کشور شناسایی شد

جهش بزرگ شرکت های دانش بنیان در تولید پیچیده ترین دستگاه های تجهیزات پزشکی


