
مدیرکل پیشــگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ســازمان تعزیرات حکومتی از رشد ۴۲ درصدی 
جریمه وصولی در سال ۹۹ نسبت به مدت زمان 

مشابه سال ۹۸ خبر داد.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از اداره کل روابط 
عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، 
ســیدعبدالمجید اجتهادی اظهار کرد: در سال 
۱۳۹۹ تعداد ۸۲ هزار و ۱۲۳ پرونده است که در 
مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد 
۸۳ هزار و ۸۷۰ پرونده بوده اســت که به معنای 
کاهش یک درصدی پرونده ای مختومه نسبت به 

مدت مشابه سال قبل می باشد.

مدیرکل پیشــگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ســازمان تعزیرات حکومتی افزود: متخلفان در 
ســال ۹۸ به پرداخت ۱۹ هزار میلیارد ریال و در 
سال ۹۹ به پرداخت ۲۱ هزار میلیارد ریال جریمه 
محکوم شده اند که مقایسه این آمار نشان دهنده 

رشد ۸ درصدی جریمه متخلفان است.
وی تصریح کرد: مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال جریمه 
از متهمان پرونده ها در ســال ۹۸ و مبلغ ۷ هزار 
میلیارد ریــال جریمه نقدی متهمــان در مدت 
مشابه ســال ۹۹ وصول شده اســت که این آمار 
بیانگر رشد ۴۲ درصدی میزان وصولی جریمه در 

حوزه قاچاق کاال و ارز است.

اجتهادی گفت: بیشــترین پرونده هــای وارده 
حوزه قاچــاق کاال و ارز در ســازمان تعزیرات به 
ترتیب مربوط به استان های هرمزگان، سیستان 
و بلوچســتان و آذربایجــان غربــی و کمترین 
پرونده های وارده مربوط به اســتان های ایالم و 

خراسان شمالی است.
وی تصریــح کــرد: بیشــترین آمــار فراوانی 
پرونده های قاچــاق خروجی در ســال ۱۳۹۹ 
مربوط به سوخت و گوســفند زنده و بیشترین 
آمار فراوانی پرونده های قاچاق ورودی در ســال 
 ۱۳۹۹ مربوط به لوازم خانگی، دخانی و پوشاک 

و منسوجات است.

در شرایطی که سازمان هواپیمایی و شورای عالی 
هواپیمایی مسئولیت بررسی و تعیین دامنه نرخی 
بلیت پروازهای داخلی را بر عهده دارند که به مردم 
اجحافی نشود، قانون دست این سازمان را با تاکید 

بر آزادسازی کامل نرخ در این زمینه بسته است.
به گزارش ایســنا، درحالی بیــش از دو هفته از 
افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی شرکت های 
هواپیمایی گذشته که البته بدون اخذ هیچگونه 
مصوبه قانونی از شــورای عالی هواپیمایی اتفاق 
افتاده اســت و مردم نســبت به این گرانفروشی 
بلیت هواپیما انتقاد دارند. به نظر می رسد کاری 
از دســت متولیان امر در ســازمان هواپیمایی 

کشوری بر نمی آید چرا که اساسا قانون با وجود 
پیش بینی شورایی برای تعیین نرخنامه پروازهای 
داخلی، در جای دیگری دست مسئوالن را برای 
قیمت گذاری بســته اســت و عمال تکلیف این 
سازمان معلوم نیست.شاید به همین دلیل است 
که با وجود انتقاد مســئوالن سازمان هواپیمایی 
کشــوری و حتی شــخص وزیر راه و شهرسازی 
نسبت به افزایش قیمت غیرقانونی قیمت بلیت 
هواپیما، تا کنون این نرخ های غیر قانونی به قیمت 

سابق بازنگشته اند.
قانون از سویی به ســازمان هواپیمایی کشوری 
وظیفه داده تــا از رقابت مضــر در حوزه فروش 

بلیت هواپیمــا به زیان مــردم جلوگیری کند و 
اساسا شــورای عالی هواپیمایی به همین سبب 
راه اندازی شد و از سوی دیگر در ماده ۱۶۱ قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور آمده است که 
نرخ گذاری بلیت هواپیما بایــد به صورت کامل 
آزادسازی شــود. در ماده الف این قانون اینگونه 
نوشته شــده که »دولت مجاز اســت نسبت به 
برقراری پرواز و جابجایی کاال و مســافر از طریق 
شرکت های داخلی و خارجی متناسب با میزان 
تقاضای حمل و نقل بین المللی از خارج کشور به 
یک فرودگاه بین المللی داخلی کشور و بالعکس 

اقدام نماید.«

بر اســاس نامه دبیر کارگروه تنظیم بازار، ترخیص آن بخش 
از محموله های برنج وارداتی که تا قبل از ۳۱ تیر ماه امسال 
دارای اعالمیه ورود/ قبض انبار بوده، مشروط به اینکه دارای 

ثبت سفارش باشد در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، عباس قبادی، دبیر کارگروه ستاد تنظیم 
بازار طی نامه ای به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، 
با اشــاره به تصمیمات اخیر کارگروه تنظیم بــازار، درباره 

ممنوعیت یا عدم برقراری ممنوعیت فصلی مورد بررسی قرار 
گرفت، اعالم کرد: با توجه به اینکه در این شــرایط حساس 
کشــور و کمبود منابع آبی و از طرفی ضرورت تامین امنیت 
غذایی کشــور از اهم موضوعات مطروحــه در دولت فعلی 
و آینده خواهد بود: خواهشــمند اســت دســتور فرمایید با 
رویکرد حمایت از مصرف کننــده در خصوص بالمانع بودن 
ترخیص آن بخش از محموله های برنــج وارداتی که تا قبل 

از ۳۱ تیر ماه ماه امسال دارای اعالمیه ورود/ قبض انبار بوده، 
 مشــروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشــد، اقدامات الزم 

نجام شود.  
در این نامه همچنین خاطرنشان شده که در صورت دارا بودن 
شرایط یاد شده ویرایش و تمدید ثبت سفارش جهت ترخیص 

بالمانع است.
فصل برداشت برنج در اســتان های مختلف بین بازه زمانی 

اول تیر ماه تا اواخر شهریور است که در سال های اخیر برای 
حمایت از تولیدکنندگان داخلــی واردات برنج در این مدت 

ممنوع شده بود.
آخرین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که در اردیبهشت امسال قیمت 
برنج تایلندی بیشترین افزایش را داشته که قیمت آن در این 
مدت با ۸۶.۲ درصد افزایش به حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان 

رسیده است. قیمت برنج پاکستانی نیز با ۷۲.۲ درصد افزایش 
به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

اما افزایش قیمت در برنج های داخلی کمتر بوده اســت؛ به 
طوری که قیمت برنج طارم اعال و داخلی هاشمی درجه یک 
در این مدت به ترتیب ۴۲.۱ و ۴۰.۱ درصد افزایش داشته و در 
اردیبهشت امسال  به حدود ۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان و ۳۴ هزار 

تومان رسیده است.

ســخنگوی صنعت برق از افزایش واردات برق به 
کشــور تا ۶۵۰ مگاوات خبــر داد و گفت: در حال 
حاضر برق از ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان 
به کشور وارد می شــود. مصطفی رحبی مشهدی 
در گفت و گو با ایســنا، دربــاره آخرین وضعیت 

صادرات برق نیز اظهار کرد: در حال حاضر میزان 
صادرات برق صفر اســت و تنها حدود ۵۰ مگاوات 
به افغانســتان صادر می کنیم. وی روز گذشته نیز 
اعالم کرد که در حال حاضر  نیروگاه های کشــور 
توان تولید ۵۴ هزار مگاوات برق را دارند، در حالی 

که نیاز مصرف رکورد بسیار ســنگین و بزرگی را 
ثبت کرد و به ۶۶ هزار و ۲۵۰ مگاوات رســیده که 
نسبت به اوج بار سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات 
و نسبت به روز مشابه سال گذشته ۱۰ هزار مگاوات 

بیشتر است.

نرخ تورم گرجستان به اوج ۱۰ ساله رسید. به گزارش ایسنا 
به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم پاکستان 
در ۱۲ ماه منتهی به ژوین با ۰.۱۳ درصد افزایش نسبت به 
مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۹.۷ درصد رسید که این 
نرخ، باالترین تورم ثبت شده در پاکستان طی هفت ماه اخیر 

محسوب می شود.
در بین بخش های مختلف، تــورم در بخش حمل و نقل 
۱۷.۴۰ درصد، مواد غذایی و نوشــیدنی ۱۰.۴۸ درصد و 
لباس ۹.۹۶ درصد بوده است.  از سوی دیگر کمترین تورم 
در بخش رستوران و هتلداری با ۸.۷۶ درصد بوده است. بر 
مبنای ماهانه، نرخ تورم پاکستان در این ماه ۰.۲۴ درصد 
اندازه گیری شده که ۰.۱۲ درصد کمتر از تورم ثبت شده 

در ماه قبل بوده است.
متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی ۱۹۵۷ تا ۲۰۲۱ 
معادل ۷.۷۲ درصد بوده است که باالترین نرخ تورم ثبت 
شده مربوط به دسامبر ۱۹۷۳ با ۳۷.۸۱ درصد و کمترین 
تورم ثبت شده نیز مربوط به فوریه ۱۹۵۹ با منفی ۱۰.۳۲ 

درصد بوده است. از ســوی دیگر نرخ تورم در گرجستان 
افزایشی بوده اســت. تا پایان ۱۲ ماه منتهی به ژوین، نرخ 
تورم در گرجستان با ۲.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل 
به ۹.۹ درصد رسیده است که این نرخ، باالترین نرخ تورم در 

۱۰ سال اخیر محسوب می شود.
حمل و نقل با ۲۲ درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک 
قیمت ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، مراقبت 

های درمانی با تورم ۱۱.۶ درصد در رده بعدی قرار دارد.
از ســوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به مواد غذایی با 
تورم ۸.۸ درصدی و تنباکو با تــورم ۸.۹ درصدی در رده 
بعدی قرار دارد. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم گرجستان در 
این ماه ۰.۷ درصد اندازه گیری شده که ۰.۲ درصد بیشتر از 
تورم ثبت شده در این کشور در ماه قبل است.  متوسط نرخ 
تورم در گرجســتان در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۱ معادل 
۷.۴۲ درصد بوده است که باالترین تورم مربوط به آوریل 
۱۹۹۶ با ۵۹.۳۱ درصد و پایین ترین نرخ تورم نیز مربوط به 

می ۲۰۱۲ با منفی ۳.۳ درصد بوده است.

پنتاگون قرارداد رایانش ابری ۱۰ میلیارد دالری را که در سال 
۲۰۱۹ به مایکروسافت اعطا کرده بود پس از سالها کشمکش 
میان دولت و بعضی از بزرگترین شرکتهای فناوری آمریکایی 
بر سر این قرارداد، لغو و اعالم کرد قصد دارد این پروژه را بین 
مایکروسافت و آمازون تقسیم کند. به گزارش ایسنا، وزارت 
دفاع آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد در فضای فناوری در حال 
تغییر، روشــن شــده که قرارداد JEDI Cloud که مدتها 
به تاخیر افتاده بود، دیگر جوابگوی الزامــات برای پر کردن 
شکافهای توانمندی این وزارتخانه نیست. این پروژه از ابتدا 
به شدت مورد بحث بود. در عوض پنتاگون قصد دارد برنامه 
هایی برای یک پروژه با چندین شرکت اعالم کند و قصد دارد 
پیشنهادهایی از شمار محدودی از منابع که در واقع شرکتهای 
مایکروسافت و خدمات وب آمازون هستند، دریافت کند. تنها 
این دو شرکت به نظر می رسد جوابگوی الزامات وزارت دفاع 
هستند. سایر فروشندگان اگر نشــان دهند که می توانند به 
شرایط قرارداد عمل کنند می توانند مورد بررسی قرار بگیرند. 
ارزش سهام مایکروسافت پس از انتشار این خبر ۱.۲ درصد 

ســقوط کرد در حالی که ســهام آمازون ۳.۳ درصد در بازار 
نیویورک صعود کرد. آینده برنامه JEDI Cloud اوایل امسال 
در هاله ای از ابهام فرو رفته بود. مقامات پنتاگون اظهار کرده 
بودند اگر دادگاه فدرال آمریکا ادعای آمازون مبنی بر این که 
مداخله سیاسی دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا به 
توافق ابری پرسود این شرکت ضربه زده است را رد نکند، آنها 
این توافق را لغو خواهند کرد. قاضی پاتریشیا کمپل اسمیت در 
آوریل درخواست دولت و مایکروسافت برای رد بخشهایی از 
شکایت آمازون را رد کرد و اجازه داد این شکایت حقوقی روند 
خود را طی کند. قرارداد ابری جدیــد با نام "توانمندی ابری 
جنگنده مشترک" به مدت پنج سال به چند فروشنده اعطا 
خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد هنوز حداکثر مبلغ 
قرارداد برای جایگزین پروژه ابری را تعیین نکرده اما انتظار دارد 
میلیاردها دالر باشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، پنتاگون اعالم 
کرد این قرارداد به طور اتوماتیک به مایکروســافت و آمازون 
داده نخواهد شــد و آنها باید پیشنهاداتشان درباره چگونگی 

پاسخگویی به الزامات دولت را ارائه کنند.

مقامات دولت آمریکا از مذاکرات اوپک که در 
جریان است، دلگرم شده و با مقامات عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی با امید به رسیدن 
به توافــق و جلوگیری از افزایــش بیش از حد 

قیمت نفت صحبت کرده اند.
به گزارش ایسنا، جن ساکی، دبیر مطبوعاتی 
کاخ ســفید گفت: ما در مذاکرات اوپک پالس 
حضور نداریم امــا در طــول تعطیالت هفته 
گذشته و هفته جاری گفت و گوهایی در سطح 
مقامات عالی رتبه با مقامات عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی و شــرکای مرتبط دیگر 
داشــتیم. وی به مقامات آمریکایی که در این 
مذاکرات حضور داشتند اشاره نکرد اما گفت: 
انتظار نــدارد پرزیدنت بایدن شــخصا تماس 

بگیرد.
دبیر مطبوعاتی کاخ سفید گفت: آمریکا امیدوار 
اســت این مذاکرات به توافقی منتهی شود که 

دسترســی به انرژی با هزینه معقــول و پایا را 
به همراه خواهد داشت. تاثیر این مذاکرات بر 
قیمت بنزین در آمریکا برای دولت اهمیت دارد.

وی گفت: رییس جمهور می خواهد آمریکایی 
ها به انرژی با هزینه معقول و مطمئن دسترسی 
داشته باشند. به همین دلیل تیم ما مرتب قیمت 
بنزین را رصد کرده و با اعضای اوپک در تماس 
است تا توافقی حاصل شود و اجازه دهد افزایش 

تولید صورت بگیرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، قیمتهای نفت در 
پی اختالف عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی بر سر افزایش تولید، افزایش پیدا کرده و 
پرنوسان شده اند. بن بست مذاکرات اخیر اوپک 
پالس چشم انداز فروپاشــی توافق و افزایش 
عرضه را هم ایجاد کرده است. توافق محدودیت 
عرضه فعلی اوپک پالس همچنان به قوت خود 

باقی مانده است.

بــا تصویب هیــات وزیران، بــا توجه بــه کمبود 
بــرق در هفته جــاری و ضــرورت تأمیــن برق 
مــورد نیــاز بخش هــای ضــروری کشــور از 
جمله بخــش خانگــی، ادارات و ســازمان های 
دولتــی در تهــران و سراســر کشــور تــا پایان 

 مــرداد مــاه، در روزهــای پنجشــنبه تعطیــل 
خواهند بود.

بــه گــزارش ایســنا، هیــات وزیران درجلســه 
روز چهارشــنبه بــه ریاســت روحانــی رئیس 
جمهــوری، اختیــارات قانونی دولــت در زمینه 

مدیریــت بــرق را تــا پایــان دولــت دوازدهم 
براســاس اصل )۱۳۸( قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران، به کمیســیونی مرکب از وزیران 
 نیرو، کشــور، صنعت، معــدن و تجــارت و نفت 

تفویض کرد.

گره قانونی برای جلوگیری از گران فروشی ایرالین هاوصول هفت هزار میلیارد ریال جریمه نقدی از سوی تعزیرات در سال ۹۹

شرایط ترخیص برنج اعالم شد

آخرین وضعیت صادرات و واردات برق در کشور

قرارداد ۱۰ میلیارد دالری مایکروسافت با پنتاگون لغو شداوج گیری تورم کشورهای منطقه گفت و گوی تیم بایدن با عربستان و امارات درباره مذاکرات اوپک

تعطیلی ادارات دولتی در پنجشنبه تا پایان مردادماه
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برای دریافت یک واکسن 20 دالری 
باید 2 هزار دالر هزینه کنید

حراج  واکسن  در ارمنستان
•  افزایش تقاضا برای کرایه 

اتوبوس دربستی به  مقصد  ارمنستان

کشمکش بر سر 
مسکن اقساطی در تهران

 افزایش تولید 
برق تقریبًا 
غیرممکن 
است 

جهانگیری:
 باید تحریم 
را برداریم 

و FATF را 
نهایی کنیم
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سرمقاله
ناکارآمدی 

در صنعت خودرو 

نوســاناتی که در چند روز 
اخیر در بازار خودرو شاهد 
آن هستیم بیشتر مصداق 
 کشــف قیمــت را دارد. 
مدت هاست که معامله ای در بازار خودرو انجام نمی 
شود و در همان معدود معامالت نیز این قیمت ها 
وجود ندارد و قیمت ها واقعی تر می شوند. از طرفی 
دیگر قیمت دالر در این چند روزه به دلیل شنیدن 

اخبار ناامید کننده...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 
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فرار مالیاتی 
به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید

کاهش حجم معامالت 
در بازار ارز

شامخ خردادماه نشان داد قطعی برق و کمبود مواد اولیه  رونق تولید را تهدید می کند

نگرانی صنعتگران  از قطعی  برق
صفحه2

صفحه3

اوج گیری  قیمت ها  در  بازار خودرو
طوالنی شدن    مذاکرات   وین نوسانات  قیمتی  در  بازار  خودرو   را    افزایش  داد

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه 
درآمدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا 
و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور بوده 
است، اعالم کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در 
کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد 
فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.  
به گزارش ایسنا، امید علی پارسا در همایش نقد و 
بررســی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه که 
امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، 
اظهار کرد: اصالح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه 
قوه کشور نیاز دارد زیرا، جنس مالیات با سایر امور 
حاکمیتی و دولتی فرق می کند. تغییرات همه گیر 
نظام مالیاتی به مجموعه زیرســاخت ها و همراهی 

محیط فرهنگی و اداری...

پیش بینی می شــود در بازار ارز روز گذشته قیمت 
دالر دو نیمه متفاوت داشته باشد. بر اساس اطالعات 
معامالت در پشت خط قیمت دالر در نیمه اول زیر 
ضرب فروشندگان اســت. به گزارش اقتصادنیوز، 
قیمت دالر یکبار دیگر نتوانست از سد ۲۵ هزار و ۲۰۰ 
تومان عبور کند تا در معامالت پشت خطی، قدرت 
به دست فروشندگان ببافتد. اسکناس آمریکایی در 
معامالت پشت خطی شب گذشته به سوی ابتدای 
مرز ۲۵هزار تومانی حرکت کرد و این مساله می تواند 
موجب شود که در ابتدای روز گذشته، معامله گران 
با احتیاط بیشتری رفتار کنند. این احتیاط البته نمی 
تواند به تنهایی منجر به افت معنادار قیمت ها شود. در 
صورتی که در روز روز گذشته، اسکناس آمریکایی به 

زیر مرز ۲۴ هزار  و ۸۰۰ تومانی...



اقتصاد2
ایران وجهان

اداره کل روابط عمومی بانک مسکن خبرداد:
انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری عام یک ساله با 

سود 18 درصد
بانک مسکن در راســتای سیاست های ابالغی 
بانک مرکزی، انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار 
ویژه ســرمایه گذاری عام یک ســاله با نرخ سود 
علی الحساب 18درصد ساالنه و نرخ سود بازخرید 
10درصد ساالنه به تاریخ انتشار 15/04/1400 
را در دستور کار بانک قرار داد. به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا، بر این اساس، شعب 
بانک قادر خواهند بود با در نظر قرار دادن اولویت 
در جذب منابع جدید و پرهیز از جابه جایی منابع 
مابین سپرده ها، نســبت به فروش اولیه اوراق 
 یاد شده از روز سه شــنبه مورخ 15/04/1400 

اقدام کنند.

تسهیالت بانک توسعه تعاون در 
طرح اشتغال روستایی به 26 هزار 

میلیارد ریال رسید 
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت 
26 هزار میلیارد ریال تســهیالت بانک در طرح 
اشتغال روستایی خبر داد. سید باقر فتاحی رییس 
هیات مدیره بانک توسعه تعاون در تبیین عملکرد 
بانک در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
اظهار داشت: تسهیالت پرداختی شعب سراسر 
کشور فراتر از 26 هزار میلیارد ریال شده است و در 
پایان مرحله پنجم، مجموع تسهیالت پرداختی 
بانــک در این زمینــه بالغ بر 31 هــزار میلیارد 
ریال خواهد گردیــد. وی افزود: فرآیند پرداخت 
تسهیالت حاصل کار جمعی و میان دستگاهی 
است و در کارگروه های استانی مسئولین چندین 
دستگاه اجرایی استان در اتخاذ تصمیمات و معرفی 
طرح ها مشارکت دارند و بانک توسعه تعاون نیز به 
عنوان یکی از ارکان مهم و بانک عامل این طرح 
همواره به اثربخشی طرح ها و ایجاد اشتغال موثر 
و دائم تاکید ورزیده است. فتاحی گفت: مدیران 
استانی و روسای شعب بانک توسعه تعاون در صدد 
هستند با شناسایی تعاونگران و کارآفرینان و نیز 
با توجه به مزیت های منطقه، شرایطی را حاصل 
نمایند تا جامعه محلی به عنوان ذینفع اصلی طرح 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری، از منافع طرح 
به صورت ملموس بهره مند گردند و موجبات سطح 
اشتغال و تولید منطقه و نیز پیرو آن ارتقای سطح 

توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق فراهم گردد.

دکتر صالح آبادی اعالم کرد:
پرداخت بیش از 11 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به صنایع شیمیایی 

توسط بانک توسعه صادرات ایران
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به 
اهمیت صنعت پلیمر در ایــران گفت: این بانک 
طی 5 سال گذشته 11 هزار و 150 میلیارد تومان 
در قالب تامین سرمایه در گردش به شرکت های 
مختلف صنعت پتروشیمی تسهیالت پرداخت 
کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، علی صالح آبادی 
در همایش "توســعه صــادرات صنایع پلیمری 
ایران"، افزود: صنعت پلیمر نه تنها نقش بســیار 
مهمی در شرایط کرونا و به ویژه در حوزه بهداشت 
ایفا می کند بلکه 3.6 درصد از اشتغال کل کشور نیز 
مربوط به این صنعت می شود. وی، تنوع محصوالت 
پلیمری و ارزش افزوده باال )1.5 درصد از ســهم 
تولید ناخالص داخلی( را از دیگر ویژگی های این 
صنعت برشمرد و افزود: این صنعت اثر کمتری هم 
از تحریم ها پذیرفته و صادرات محصوالت پلیمری 

به طور مداوم ادامه داشته است.

مدیرعامل بانک مهر ایران:
 مدل ارائه خدمت به مشتریان 

تغییر یابد
دکتر مرتضی اکبری، مدیر عامل بانک مهر ایران 
در نشست صمیمی با کارکنان صف و ستاد استان 
زنجان، تغییر مدل ارائه خدمات به مشــتریان و 
نوع کار و فعالیت در سیســتم بانک مهر ایران را 
اجتناب ناپذیر دانست. به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایــران، دکتر مرتضی 
اکبری مدیرعامل این بانک، سفری یک روزه به 
استان زنجان داشت که در این سفر یوسف نجدی 
مدیر امور استان و مجید وکیل مشاور مدیرعامل و 
رییس اداره کل حوزه مدیریت نیز وی را همراهی 
می کردند. اکبری طی برگزاری نشست تخصصی 
با کارکنان ستاد و شعب اســتان زنجان، ضمن 
تقدیر از عملکرد مدیریت شعب استان زنجان در 
سال 13۹۹، با اشاره به هدف گذاری تعیین شده در 
حوزه ارائه خدمات به مشتریان، تغییر مدل ارائه 
خدمت به مشتریان بانک را امری ضروری دانست 
و اظهار کرد: توسعه بانکداری سنتی و بانکداری 
الکترونیکی از وظایــف مدیریت کالن بانک بوده 
و در این راســتا، همکاران شعب باید با راهنمایی 
صحیح مشــتریان، آنان را به ســمت استفاده از 
 خدمات و مزایای متنــوع بانکداری الکترونیکی 

سوق دهند.

بانک ها

بررســی ها نشــان می دهد 
شــامخ کل اقتصاد و صنعت 
در خردادمــاه همچنان در 
وضعیت رونق قرار داشته اما 
قطعی برق و کمبود مواد اولیه 

همچنان جزو نگرانی های فعاالن اقتصادی بوده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران نتایج بیست و یکمین دوره 
شامخ کل اقتصاد و سی و سومین دوره شامخ صنعت را برای 
خردادماه 1400 منتشر کرد. بر اساس نتایج این طرح در 
خردادماه، روند مثبت شامخ، در کل اقتصاد با رقم 51.27 
واحد و در بخش صنعت با رقم 54.21 واحد ادامه پیدا کرده 
و وضعیت رونق در هر دو شــاخص حفظ شده است؛ اما 
همچنان مسائلی نظیر کاهش سفارشات جدید مشتریان، 
افزایش قیمت مواد اولیه ازیک طرف و قطعی مکرر برق در 
واحدهای صنعتی و خدماتی از طرف دیگر، تردیدهایی را در 

استمرار وضعیت موجود به وجود آورده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در 
خردادماه، 51.27 به دست آمده است که عدد آن نسبت به 
اردیبهشت ماه )53.84( کاهش داشته است البته شدت 
افزایش شاخص نسبت به 5 ماه گذشته از بهمن )به غیراز 
فروردین( ماه کمتر بوده است. همچنین در خردادماه 
زیرشاخص های میزان سفارشــات جدید مشتریان و 
موجودی مواد اولیه عدد زیر 50 را ثبت کرده اند و تقاضای 
مشتریان متأثر از بالتکلیفی بعد از انتخابات همچنان 
با کاهش روبرو اســت. فقط در بخش ساختمان همه 
زیرشاخص های اصلی عدد باالی 50 را به ثبت رسانده اند.
شاخص میزان فعالیت های کســب وکار در خردادماه 
)52.46( نسبت به اردیبهشت ماه )58.64( کاهش داشته 
است ولیکن هنوز در وضعیت مثبت )باالی 50( قرار داشته 
است. این شاخص نیز در مقایسه با 5 ماه گذشته از بهمن 
)به غیراز فروردین( کمترین میزان رشد را داشته است و 
بیشترین سهم افزایش این شاخص در بخش ساختمان 
بوده است. شــاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
)4۹.52( برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 ثبت شده 
 است. به نظر می رسد ادامه این روند در کاهش تقاضا ناشی 
از شــرایط بعد از انتخابات و بالتکلیفی طرف تقاضا در 

تصمیم برای خرید و شرایط قیمتی بازار است.
شــاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)45.73( نسبت به ماه قبل کاهش یافته است و مجدداً 
شدت کاهش آن افزایش یافته و با شدت بیشتری طی 7 

ماه گذشته از آذر )غیر از فروردین( کاهش داشته است.
شاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
)51.50( نسبت به اردیبهشت ماه افزایش داشته است. 
این افزایش نیروی کار نشان دهنده خوش بینی فعاالن 
اقتصادی به بهبود فعالیت ها به ویژه در بخش صنعت و 

ساختمان طی ماه های آتی است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)77.1۹( نشان دهنده ادامه روند افزایشی قیمت هاست 
که همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار 
ایران از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار، 
این شاخص در خردادماه 316.2 بوده است که نسبت 
به اردیبهشت ماه )308.4(، 2.5 درصد افزایش داشته 
است. این در حالی است که نرخ تورم 12 ماهه منتهی 
به خردادماه 43 درصد بوده است. درعین حال به اعتقاد 
فعاالن بازار افزایش قیمت ها به دلیل شــرایط رکودی 
حاکم در بازار هنوز به طور متناســب بر قیمت فروش 
محصوالت اثرگذار نبوده اســت و پیش بینی افزایش 

قیمت ها طی ماه های آتی وجود دارد.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی 
در ماه آینده )63.78( که یکی از بیشترین مقادیر خود 
را از ابتدای 21 دوره از شروع طرح به ثبت رسانده است، 
خوش بینی فعاالن اقتصادی را نسبت به بهبود فعالیت ها 

و خارج شدن از شرایط رکودی موجود نشان می دهد.
به طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده در خردادماه از 
فعاالن اقتصادی پیش بینی می شود که با تعیین وضعیت 
انتخابات، معضالت سیاسی که طی ماه های اخیر باعث 
کاهش تقاضای مشتریان و رکود بازار شده بود، در تیرماه 
تقاضا به حالت عادی خود بازگردد. اما از طرفی ممکن 
است به علت افزایش شدید قیمت مواد اولیه، در ماه های 
آتی بر افزایش قیمت محصوالت و به دنبال آن تقاضای 
مشتریان اثرگذار باشد و به عقیده تعدادی از فعاالن بازار 
بالتکلیفی سیاسی باعث شــده تا پیش بینی رکود تا 

شهریورماه وجود داشته باشد.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش 
صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد، 54.21 
ثبت شده  است که هرچند کماکان در وضعیت رونق قرار 
دارد ولی نسبت به اردیبهشت ماه )63(، کاهش داشته 
است. در خرداد همه زیرشــاخص های شامخ صنعت 

به غیراز شاخص موجودی مواد اولیه عدد باالی 50 را به 
ثبت رسانده اند و شامخ کل صنعت در اکثر صنایع به غیراز 
صنایع نساجی و صنایع چوب، مبلمان و کاغذ )به دلیل 
کاهش سفارشات جدید مشتریان و کمبود مواد اولیه( 

نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
شــاخص مقدار تولید محصوالت در خرداد )53.64( 
نسبت به ماه قبل کاهش داشــته است ولیکن هنوز در 
وضعیت مثبت )باالی 50( قرار دارد. اما شدت رشد این 
شاخص )به دالیل متعدد ازجمله قطعی های مکرر برق(، 
در مقایسه با 5 ماه گذشته )به غیراز تعطیالت فروردین( 
کمتر بوده اســت. شــاخص میزان سفارشات جدید 
مشتریان در خردادماه )53.28( نسبت به اردیبهشت 
کاهش داشته است، به نظر می رسد که رشد آن تحت 
تأثیر شرایط سیاســی و انتخابات، در مقایسه با 5 ماه 
گذشــته )به غیراز فروردین( کمتر بوده است. شاخص 
موجودی مواد اولیه در خردادمــاه )47.52( مجدداً به 
روند کاهشی خود بازگشته اســت این شاخص که در 
اردیبهشت ماه )53.5۹( بعد از تعطیالت بهبود پیدا کرده 
بود در خردادماه مجدداً به علت کمبود ارز در واردات مواد 

اولیه و همچنین افزایش قیمت ها کاهش یافته است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی بخش 
صنعت در خردادماه )55.۹3( بــرای 7 امین ماه پیاپی 
نسبت به ماه قبل افزایش داشــته است. شاخص میزان 
فروش محصوالت )53.31( نســبت به اردیبهشت ماه 
کاهش داشته است اما شدت آن متأثر از تقاضای بازار طی 

5 ماه گذشته )به جز فروردین( کمتر بوده است.
به طورکلی در خردادماه، شــاخص کل صنعت با عدد 
54.21 نســبت به اردیبهشــت ماه کاهش داشته ولی 
کماکان در وضعیت رونق بوده است. طبق نظر فعاالن 
اقتصادی، قطعی های مکرر برق باعث شده تا خسارات 
بســیار زیادی را به فرآیند تولید و مواد اولیه وارد کند 
و تولیدکنندگان با همان هزینه تولید قبلی ناچارند با 
ظرفیت تولیدی کمتر از توان خود تولید کنند. عالوه بر 
این رکود ناشی از اتفاقات سیاسی کشور همراه با کمبود 

تقاضا باعث افزایش هزینه های تولیدکنندگان شــود. 
از سوی دیگر اکثر شرکت ها با افزایش شدید قیمت ها 
در مواد اولیه و دســتمزدها و همچنین مشکالت ارزی 
روبرو بوده اند که به تدریج این موضوع بر روی شاخص 
قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائه شده به ویژه 
در بخش هایی که تغییرات قیمت ساالنه اعمال نشده 
تأثیرگذار خواهد بود.مشکالت اصلی در خرداد 1400 از 

دید فعاالن اقتصادی
- ادامه روند قطعی هــای مکرر بــرق در خردادماه در 
بعضی مناطق بر کســب وکارها اثر گذاشته و منجر به 
ایجاد اختــالل در فرآیند تولید و کند شــدن روند آن 
شده به طوری که شــرکت ها با ظرفیت پایین تر از توان 
خود تولید می کنند و جهــت کاهش هزینه های تولید 
در بعضی از صنایع منجر به تعدیل نیروی کار شده  است. 
)صنایع شیمیایی، صنایع کانی غیرفلزی، ماشین سازی 

و لوازم خانگی، صنایع غذایی و(
-نوســانات قیمتی و افزایش شــدید قیمت مواد اولیه 
داخلی و خارجی باعث باال رفتــن هزینه تولید در اکثر 
رشته فعالیت ها شده  است. )صنایع شیمیایی، صنایع 

الستیک و پالستیک، ..(
-در بســیاری از صنایع تقاضا و میزان سفارشات تحت 
تأثیر نتایج انتخابات و رویکرد دولت آینده کاهش یافته 
است و بازار با رکود مواجه بوده است )صنایع الستیک و 

پالستیک، ..(
-کمبود نیروی انسانی درحالی که شرکت ها متقاضی 
استخدام هستند معضلی اســت که طی ماه های اخیر 
برخی از شــرکت ها با آن روبرو بوده انــد )صنایع کانی 

غیرفلزی و...(
-ارز دارویی فقط در اختیار برخی از شرکت های دارویی 
خاص قرار می گیرد که بعضاً به بعضی از ســازمان ها یا 

نهادها وابسته هستند. )صنایع شیمیایی(
گزارش ماه ژوئن از اقتصاد جهانی که توســط مؤسسه 
J.P.Morgan و IHS ارائه می شــود، نشان می دهد 
که روند صعودی در تولیــد جهانی همچنان ادامه دارد 
اما زنجیره تأمین، هزینه ها را افزایش می دهد. شاخص 
جهانی PMI صنعت با رشد به عدد 55.5 در ماه ژوئن 
رسیده و تولید، سفارشات جدید و اشتغال افزایش داشته 
است. به طورکلی از 30 کشوری که داده های ژوئن برای 
آنها در دســترس بود، 22 کشور شــاهد بهبود شرایط 
عملکرد بودنــد. بااین حال، نیمی از ایــن نرخ ها نیز در 
مقایسه با ماه قبل سرعت رشد کندتری را نشان می دهند.
 ،PMI از شــاخص IHS بر اســاس گزارش ماه ژوئن
فعالیت های تجاری منطقه یورو، بیشــترین نرخ رشد 
در 15 سال اخیر را تجربه کرد. شاخص مدیران خرید 
از 57.1 در ماه می بــه 5۹.2 در ماه ژوئن افزایش یافت 
که بیشترین مقدار آن از سال 2006 است. PMI بخش 
خدمات از 55.2 در ماه می به 58.0 در ماه ژوئن رسیده 
که بیشترین افزایش را طی 41 ماه اخیر داشته است. رشد 
تولید مجدداً بیشترین نرخ را در آلمان و کندترین را در 
فرانسه به دنبال کند شدن نرخ سفارشات جدید در میان 

سایر مناطق به دست آورده است.

شامخ خردادماه نشان داد قطعی برق و کمبود مواد اولیه  رونق تولید را تهدید می کند

نگرانی صنعتگران   از قطعی   برق

روحانی:
 FATF باید تحریم را برداریم و 

را نهایی کنیم
رییس جمهور با ابراز تاسف از مشکالت ایجاد شده 
برای مردم بدلیل کمبــود و قطعی های برق در 
روزهای اخیر، گفت: همواره در جامعه بین واقعیت 
هایی که روزانه می بینیم با آنچه مطلوب است، 
فاصله وجود دارد و بایــد تالش کنیم درصورت 
امکان این فاصله را برداریم و یا کم کنیم. روحانی با 
اشاره به بالتکلیف ماندن لوایح موسوم به "اف. ای. 
تی. اف" در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: 
تا این موضوع حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل 
نخواهد شد و هیچ سرمایه گذاری اعم ازداخلی و 
خارجی حاضر به سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه 
ها نخواهد شد. رئیس جمهور اضافه کرد: اگر پول 
 FATF در اختیار نداشته باشیم و نتوانیم بخاطر
با بانک های جهان رابطــه برقرار کنیم، در نتیجه 
سرمایه کافی نخواهیم داشت و نمی توانیم طرح 
های بزرگ را نهایی کنیم. روحانی خاطر نشان کرد: 
معتقدم FATF موضوعی مربوط به داخل کشور و 
دست خودمان است و می توانیم آن را حل و فصل 
کنیم و روابط را با بانک ها تغییر دهیم. در جنگ 
اقتصادی پیروز شدیم و مسأله تحریم باقی مانده 
است که این دست خودمان است. البته یک بخشی 
هم دست دیگران است ولی اصل خودمان هستیم 
همین هفته می توانیم تصمیم بگیریم و تمام کنیم. 

می تواند ماه ها هم ادامه پیدا کند.

جهانگیری:
 افزایــش تولید بــرق تقریبًا 

غیرممکن است 
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر غیرممکن 
بودن افزایش تولید برق، گفت: بین تولید و مصرف 
فاصله وجود دارد مهمترین کاری که وزارت نیرو 

باید انجام دهد مدیریت این فاصله است.
اسحاق جهانگیری روز چهاشنبه در حاشیه جلسه 
هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره 
ماموریت رییس جمهوری به او برای بررسی قطعی 
مکرر برق و نتیجه جلسه  با مسووالن وزارت نیرو، 
گفت: نتیجه این جلسات به آثار آن بستگی دارد. اگر 
دیدید وضع بهتر شده، بدانید تصمیماتی که گرفته 
شده باعث این نتیجه شده است. معاون اول رییس 
جمهوری افزود: وزیر نیرو در این باره توضیح خواهد 
داد و با خبرنگاران صحبت می کند. باید به مردم 
توضیح داد چرا که برق از آن موضوعاتی است که 
به زندگی همه مردم ارتباط دارد و مردم هم در این 
زمینه حساسیت دارند. باید به شکل کامل توضیح 
داده شود که مسائل چیست. جهانگیری ادامه داد: 
افزایش تولید برق تقریباً غیرممکن است چرا که 
تمام نیروگاه ها با تمام ظرفیت در حال تولید برق 
هستند. همچنین وضعیت سدها مهم است. به ویژه 
که پیش بینی می شود که در پاییز امسال وضعیت 
بارندگی خوب نباشد. باید با دقت به آب شرب مردم 
توجه کرد که با مشکل روبرو نشود. آنها از مسائلی 
است که دولتها باید در آن دقت داشته باشند. حجم 
تولید و سقف آن مشــخص است مصرف در حال 
افزایش است و باید تالش کرد تا جایی که مقدور 

است مصرف کاهش پیدا کند.

وزیر نیرو:
اعمال خاموشــی بدون برنامه 

پذیرفتنی نیست
وزیر نیرو گفت: از این پس، به جز موارد اضطراری، 
اعمال خاموشی به مردم ،بدون برنامه پذیرفتنی 
نیست و مدیران عامل شــرکت های توزیع باید 
به صورت دقیق و منظم برای اجرای آن نظارت 
کامل داشته باشند. گزارش ایسنا، رضا اردکانیان، 
با حضوردر ســتاد فرماندهی پیــک بار 1400، 
نحوه اجــرای برنامه های مدیریــت بار و تامین 
برق مشترکان را مورد نظارت و تاکید قرار داد و 
در گفت وگو با مدیران عامل شــرکت های برق 
سراسر کشــور، جزئیات تصمیمات روز گذشته 
در هیات دولت و بازدید معاون اول رئیس جمهور 
از مرکز دیسپاچینگ را تشریح کرد. وی با تاکید 
براینکه نهایت تالش باید برای جلوگیری از بروز 
خاموشی در بخش خانگی بکار بسته شود،اظهار 
کرد:  در این روزهای کرونایی اهمیت اســتمرار 
تامین برق بیمارستان ها و مراکز حساس و حتی 
خانه های مردم بســیار مهم و خط قرمز ماست. 
اردکانیان افزود: شــرکت های توزیــع برق در 
سراسر کشور موظف هستند با دقت کافی جداول 
احتمالی خاموشی را منتشر و به صورت گسترده 
 در رســانه ملی و کانال های ارتباطــی با مردم 

منتشر کنند.
وی تصریح کرد: مدیران هم با حضور در رسانه ها 
و گفت وگو با مردم، ضمن تشریح وضعیت برای 

آنان، صدای مردم را نیز بشنوند.

اخبار
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پیش بینی می شــود در بازار ارز روز گذشــته قیمت 
دالر دو نیمه متفاوت داشته باشد. بر اساس اطالعات 
معامالت در پشــت خط قیمت دالر در نیمه اول زیر 
ضرب فروشندگان است. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت 
دالر یکبار دیگر نتوانست از سد 25 هزار و 200 تومان 
عبور کند تا در معامالت پشت خطی، قدرت به دست 
فروشندگان ببافتد. اسکناس آمریکایی در معامالت 
پشت خطی شب گذشته به سوی ابتدای مرز 25هزار 
تومانی حرکت کرد و این مساله می تواند موجب شود که 
در ابتدای روز گذشته، معامله گران با احتیاط بیشتری 
رفتار کنند. این احتیاط البته نمی تواند به تنهایی منجر 

به افت معنادار قیمت ها شود. در صورتی که در روز روز 
گذشته، اسکناس آمریکایی به زیر مرز 24 هزار  و 800 
تومانی نرود، این بار خریداران به بازار برخواهند گشت 
و تالش خواهند کرد که دالر را به سوی مرز 25 هزار و 

200 تومان هدایت کنند.
برخی فعاالن باور دارند، عرضه معنادار بازارساز موجب 
شده است که دالر نتواند افزایش قابل توجهی را تجربه 

کند. این در حالی است که عده دیگری معتقدند، معامله 
گران بلندمدت به دلیل احتیاط درمورد مذاکرات هسته 
ای ترجیح داده اند در بــازار مداخله خاصی را صورت 
ندهند. البته سه شنبه شب برخی از معامله گران سعی 
می کردند، پیرامون اخبار سیاســی جوسازی کنند و 
احتمال رسیدن به توافق را کم جلوه دهند. با این حال، 
بازیگران ارزی به اخبــار چندان توجهی نکردند و این 

مساله چنین تصوری را ایجاد کرد که حداقل در ابتدای 
روز سه شنبه خبری از افزایشی های بازار نخواهد بود.

ممکن اســت از نیمه دوم روز اخبار جدیدی برجسته 
شــود و قیمت دالر بتواند به کمک آن ها در راستای 
صعودی قرار بگیرد. با این حال، افزایش معنادار دالر نیاز 
به متغیرهایی چون نرخ حواله درهم به باالی محدوده 
6 هزار و ۹00 تومانی دارد. در شــرایط کنونی، به نظر 
می رسد با وجود اخبار حاکی از هشدارهای اروپایی ها 
و تهدیدهای آمریکایی ها، بازار  تصور می کند، احتمال 
رسیدن به توافق ممکن اســت و حداقل باید آن را به 

عنوان متغیر احتیاطی در نظر گرفت.

عرضه خانه به شکل اقســاطی در تهران با عنوان »طرح ملی 
مسکن اقســاطی« که از اسفندماه سال گذشــته رسانه ای 
شد و البته شــباهت نام این برنامه با طرح اقدام ملی مسکن، 
سوءبرداشتهایی درخصوص استفاده ابزاری از اسم مسکن ملی 
را در پی داشت و وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که مجوزی به 
شرکت مورد نظر نداده و از آن شکایت کرده است؛ اما ایده پرداز 
و ناظر اجرای این طرح می گوید نیاز به مجوز وزارت راه نداریم، 
سوءاستفاده هم از نام ها نکرده ایم و به شکل مستقل تحت نظر 
وزارت تعاون، ســاخت پروژه ها را عهده دار هستیم. به دلیل 
رسانه ای شدن موضوع قبل از محکومیت در دادگاه هم از وزارت 
راه و شهرسازی شکایت می کنیم. به گزارش ایسنا، احداث و 
واگذاری مسکن به شکل اقساطی در تهران و مناطق شهری 
توسط اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و تعاونی های 
زیرمجموعه آن، از اسفندماه سال گذشته مطرح شد. ایده پرداز 
این طرح می گوید که هدفش واگذاری خانه با هزینه تمام شده 

و پرهیز از نرخ گذاری های معمول در بازار است.

مشارکت در مسکن اقساطی با متری یک میلیون تومان
خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه با بیان اینکه برنامه ما در 
سه مدل اجرایی می شود گفت: کف آورده نقدی برای کسانی 
که می خواهند در پروژه های ما سرمایه گذاری کنند متری 
یک میلیون تومان تعیین شده و مابقی را می توانند به شکل 
اقســاطی در حین اجرای پروژه بپردازند و خانه دار شوند. 
کسانی هم که تمایل دارند می توانند به صورت قدرالسهم و 

متراژ مشخص و بخشی از یک واحد در پروژه ها مشارکت و 
سرمایه گذاری کنند. جزئیات این طرح بنا به گفته باقرپور 
در اختیار عموم قرار گرفته است. با این حال در روزهای اخیر 
وزارت راه و شهرسازی نسبت به آنچه آن را سوءاستفاده از 
نام »طرح اقدام ملی مسکن« می خوانده از شرکت مذکور 
شکایت کرده است. البته باقرپور با بیان این ادعا که وزارت 
راه و شهرسازی طی ســالهای اخیر در بخش مسکن کم 
کاری کرده است، می گوید که هیچ تخلفی از سوی اتحادیه 
تعاونی های عمرانی شهر تهران صورت نگرفته و ما تحت نظر 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرا و نظارت 
پروژه های شرکتهای تعاونی تحت پوشش این اتحادیه را بر 
عهده داریم. فقط هم قرار نیست مسکن بسازیم. پروژه های 

تجاری، اداری، گردشگری و غیره هم در دستور کار است.

باقرپور: از وزارت شهرسازی شکایت می کنیم
باقرپور این را هــم گفت که چون مســئوالن وزارت راه و 
شهرسازی قبل از تحقیق و بررسی یا کسب هرگونه اطالعات 
و اقدام قانونی علیه ما، مساله شکایت را رسانه ای کرده اند از 
آنها شکایت خواهیم کرد. شاید یکی از دالیلی که منجر به 
شائبه استفاده از نام »طرح اقدام ملی مسکن« توسط شرکت 
مذکور شده همزمانی ارســال پیامک فراخوان این برنامه 
با پنجمین مرحله ثبت نام مســکن ملی باشد که باقرپور 
می گوید هیچ برنامه یا تعمدی پشت این قضیه نبوده و کامال 

اتفاقی با ثبت نام مسکن ملی همزمان شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه درآمدهای 
مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب 
ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور بوده است، اعالم کرد: اکنون 
میزان فرار مالیاتی موجود در کشور 100 هزار میلیارد تومان 
اســت که 50 درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشــی از اجتناب 
مالیاتی است.  به گزارش ایسنا، امید علی پارسا در همایش 
نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه که امروز 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: اصالح 
و تحول نظام مالیاتی به اجماع ســه قوه کشور نیاز دارد زیرا، 
جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و دولتی فرق می کند. 
تغییرات همه گیر نظام مالیاتی به مجموعه زیرساخت ها و 
همراهی محیط فرهنگی و اداری کشور نیاز دارد. به عبارت 
دیگر، نمی توان یک روزه همه مردم را ملــزم به ثبت نام در 
سامانه مالیاتی کرد و پس از آن گفت که اگر ثبت نام نکنید، 
صورت حساب های شما قبول نمی شود.  وی با بیان اینکه نرخ 
سود بانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد،  افزود: مسائل مالیاتی 
همه گیر چون قانون پایانه های فروشگاهی به یک فضای باثبات 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همراهی رسانه ها برای آگاهی 
بخشــی و همکاری اصناف نیاز دارد. در کشوری که نواقص 
مختلفی در بازارهای مختلف و امکانات سوداگری، میانگین 
نرخ 35 درصدی تورم در سال گذشته و نرخ سود بانکی 20 
درصد وجود دارد، نمی توان به راحتی اصالحات و تغییرات 
مالیاتی را کلید زد. از سوی دیگر، از آنجا که نرخ سود واقعی 15 
درصد منفی است و با این نرخ سود منفی، تمام تصمیماتی که 

گرفته می شود، مبنای تئوریک ندارد درحالیکه،  در دنیا زمانی 
که تورم 4 درصد باشد، سود بانکی 5 درصد است بنابراین، سود 
بانکی از تورم بیشتر است.  پارسا با اعالم اینکه سال قبل کل 
درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب 
ناپذیر شــاغلین بازنشسته کشور اســت، ادامه داد: پارادایم 
مالیات ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم است و در مجموع 
زمانی که فرهنگ، قوانین، ساختار و بخشودگی های موجود 
در کشور ایراد دارد، اجرای مالیات هم به مشکل برمی خورد 
و آن را از کارکرد اصلی و مناســب دور می کند. محاسبات ما 
نشان می دهد که باید بتوانید 18 درصد بیشتر مالیات بگیرید 
که تا 1 درصد سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی 
افزایش دهید.  رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون 
پایانه های فروشگاهی گفت: قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان به عنوان بزرگترین طرح کشور، ردیف اعتباری 
و نیروی استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای 
خود سازمان در این زمینه استفاده کردم. این قانون را در چهار 
فاز مشخص تا پایان سالجاری به پایان می رسانیم و امیدواریم 
افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم. اکنون 
یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان 
امور مالیاتی وصل شده اســت. همچنین، 320 هزار پرونده 
مالیاتی که متعلق به 840 هزار دستگاه پوز است، به سازمان 
امور مالیاتی وصل است و اطالعات آن در اختیار این سازمان 
قرار می گیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوان ها 

و تکمیل زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری است. 

متغیر احتیاطی برای قیمت دالر

کاهش حجم معامالت در بازار ارز

بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شد

کشمکش بر سر مسکن اقساطی در تهران
رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

فرار مالیاتی به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روز پرنوسان در بورس
بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت، به طوری که شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معامالت روندی صعودی داشت اما ناگهان نزولی شد. البته روند نزولی شاخص ادامه پیدا نکرد و در ساعات 

میانی معامالت تا یک میلیون و ۲۸۴ هزار واحد افزایش یافت. این در حالی است که روند شاخص کل بورس در ساعات پایانی دوباره نزولی شد و در نهایت روی رقم یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد ایستاد. 
شاخص کل بورس روز گذشته با ۸۳۵ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۹۶۰ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۹۲ هزار و ۵۸۴ واحد رسید. معامله 

گران این بازار ۶۹۷ هزار معامله به ارزش ۵۴ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال انجام دادند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس ۲۶ واحد افزایش یافت و رقم ۱۸ هزار و ۳۶۷ واحد را ثبت کرد.
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ناکارآمدی در صنعت خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

نوساناتی که در چند روز اخیر در بازار خودرو شاهد آن هستیم بیشتر مصداق کشف قیمت را دارد. مدت هاست که معامله ای در بازار خودرو انجام نمی شود و در همان معدود معامالت نیز این قیمت ها وجود ندارد و قیمت ها واقعی تر می 
شوند. از طرفی دیگر قیمت دالر در این چند روزه به دلیل شنیدن اخبار ناامید کننده از مذاکرات وین افزایش داشته است که به طور طبیعی بر قیمت های بازار خودرو نیز تاثیر گذاشته است. مذاکرات وین به فرآیندی طوالنی و کسل گننده 

تبدیل شده که دیگر امید را در بازارها خاموش کرده است. مسئله دیگری هم در کنار ابهام در اجرای برجام وجود دارد که FATF نام دارد. 
در صورت به نتیجه رسیدن برجام موضوع پیوستن به FATF نیز وجود دارد که هنوز تصمیم جامعی برای اجرای آن گرفته نشده است. خودرو مانند  تمام بازارها چشم به تعامالت بین المللی دارد. اگر دولت جدید قصد دارد اقتصاد ایران 
را که بازار خودرو نیز بخش مهمی از آن است سر و سامان دهد بهتر است به تعامالت بین المللی بیشتر فکر کند و به دنبال اتخاذ تصمیمات بزرگ باشد. دولت باید با فاصله گیری از قیمت گذاری و تنظیم بازار اجازه دهد قیمت ها به صورت 

رقابتی توسط خود بازار تعیین شوند. باید انضباط مالی به اقتصاد برگردد و ساختار شبکه بانکی متحول شود. 
دولت همچنین باید با خلق پول بی پشتوانه مقابله کند و از طرح هایی که تولید در آن صرفه ندارد فاصله بگیرد. خودرویی که تیراژ 20 هزار تایی دارد تولید آن به صرفه نیست و البته تورم زاست. اصوال جنس تورم در ایران از جنس نبود کاال 
نیست و اگر تورم تنها در یک بخش از اقتصاد وجود داشت می توانستیم با راهکارهای تولید و خودکفایی به جنگ آن برویم اما تورم موجود در تمام بخش ها دلیل دیگری دارد. امروز بی توجهی به اصل مسلئه خطرناک است و امیدواریم دولت 

سیزدهم بتواند از روش های پوپولیسی فاصله بگیرد و با تعامالت بین المللی و نظارت های پولی و مالی اقتصاد را سر و سامان دهد. دولت باید در اسرع وقت بنگاهداری را رها کند و درگیر تنظیم بازار و قیمت گذاری نشود.
از سوی دیگر صنعت خودرو به دلیل دخالت های مکرر دولتی ها، به نماد و ویترین ناکارآمدی و فساد حاصل از مدیریت دولتی تبدیل شده است. سیاست گذاری اشتباه در این صنعت و ورود مدیرانی غیراقتصادی و بی تجربه ولی پرادعا با 
سرمایه گذاری های شدیدا غلط چه درتوسعه نهضت داخلی سازی قطعات و چه در احداث سایت های خارجی، قراردادهای تماما متمرکز بر بازار داخل و انحصار شدید در مدیریت بازار نهایتا وضعیت را بسیار پیچیده و بغرنج کرده است. شاید 

اگر بخواهیم توقعات اقتصاد ایران را از دولت جدید در یک کلمه خالصه کنیم، باید به آزادسازی بازار و صنایع اشاره کنیم. بازارها همواره محل تقابل منافع مصرف کنندگان و عرضه کنندگان است.

در حالی چشــم خریداران 
خودرو بــه مذاکــرات وین 
دوخته شــده که در روزهای 
اخیر شاهد تاخت وتاز قیمت 
ها در بازار خودرو هستیم. گویا 
این بازار نیز مانند دیگر بازارها از نتیجه گیری مذاکرات 
ناامید شــده و همزمان با گرانــی دالر و ورود این ارز به 
کانال 25 هزار تومانی خودرو نیز هر روزگران تر می شود. 
افزایش قیمت هــا در بازار خودرو با درصد بیشــتری 
نسبت به روزهای گذشــته اتفاق افتاد به طوری که در 
بین خودروهای دنا مدل دنا دنده ای توروبو پالس در 2۴ 

ساعت گذشته ۷ میلیون تومان گران شده است.
یک کارشناس خودرو در این رابطه می گوید: نوساناتی که 
در چند روز اخیر در بازار خودرو شاهد آن هستیم بیشتر 
مصداق کشف قیمت را دارد. مدت هاست که معامله ای 
در بازار خودرو انجام نمی شود و در همان معدود معامالت 
نیز این قیمت ها وجود نــدارد و قیمت ها واقعی تر می 
شــوند. زاوه افزود: دولت باید با فاصله گیری از قیمت 
گذاری و تنظیم بازار اجازه دهد قیمت ها به صورت رقابتی 
توسط خود بازار تعیین شوند. باید انضباط مالی به اقتصاد 

برگردد و ساختار شبکه بانکی متحول شود. 
رصد آمارهــای منتشرشــده نشــان می دهد قیمت 
خودروهای داخلی در فاصله سال های ۱۳۹2 تا ۱۴00 
بیش از ۸ برابر شده است. به عبارت دیگر، نه تنها قیمت 
خودرو در این ۸ ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای 
جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال های گذشته 

شاهد بودیم. برای مثال پراید ۱۳2 که در سال ۱۳۹2 بالغ 
بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت در سال ۱۴00 به ۱۱2 
میلیون تومان افزایش یافته؛ یا پژو ۴05 که حدود 2۶ 
میلیون تومان بوده به ۱۹0 میلیون تومان و پژو 20۶ تیپ 
5 نیز از ۳۶ میلیون و ۴00 هزار تومان به 25۸ میلیون 

تومان رسیده است.
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی می گوید: دادستانی تهران باید 
به مسئله گرانی خودرو ورود کند. حسن نوروزی، نایب 
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لزوم 
توجه تمامی دســتگاه ها به موضوع کنترل قیمت ها، 
گفت: متاسفانه طی یک الی دو سال اخیر گرانی  کاالهای 
اساسی، مسکن و خودرو شدت بسیاری داشته است، به 
طور مثال در بحث گرانی خودرو تمامی دستگاه ها مسئول 
هستند چرا که باید خانوارها بتوانند با سهولت خودرو 

خریداری کنند و نباید فراموش شود که در بسیاری از 
کشورها خودرو متناسب با درآمد و به صورت قسطی به 

مردم عرضه می شود.
نوروزی گفت: در حال حاضــر خودرو چند برابر قیمت 
واقعی، آن هم به صورت نقدی به فروش می رسد اما اگر 
مدیرعامل شرکت های خودروساز را سهامداران تعیین 
کنند نه دولت، از این مشکالت کاسته خواهد شد. نماینده 
مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسالمی 
توضیح داد: در حالی که درصد کمی از سهام ایرانخودرو 
دولتی است اما مدیران این شرکت را دولت تعیین کرده 
و از آنجا که برخی مدیران دولتی صرفا براساس رابطه و 
بدون ضابطه و تخصص انتخاب می شوند مشکالت بر 
قوت خود باقی اســت بنابراین مردم روز به روز شرایط 
بدتری پیدا می کنند اما آن مدیر که هیچ سررشــته ای 
در امر خودرو سازی ندارد پول بیشتری به جیب می زند.

وی با بیان اینکه قبــل از هر مســئله ای باید مدیران 
شرکت های ایران خوردو و ســایپا از طریق سهامداران 
انتخاب شوند، افزود: دادستان تهران باید به مسئله گرانی 
خودرو ورود کند. به گفته نوروزی در شرایط فعلی باید 
شرکت های خودروسازی ۳ شیفته کار کنند تا کمبود 
عرضه جبران شود و خودروهای تولیدی را به مشتری 

داخلی به قیمت واقعی بفروشند.
نایــب رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس 
شورای اسالمی گفت: مســئوالن خودروسازی کشور 
را به کمیسیون قضایی دعوت می شــوند چرا که باید 
 توضیح دهند بــه چه دلیل بــا وجود اینکــه معموال 
هزینه های مانند حقوق کارگر و انرژی و... و. ریالی است 
اما نهایتا مالک تعیین قیمت خودرو نرخ ارز اســت و 
 در صورت محرز شــدن تخلف علیه آن هــا اعالم جرم 

خواهش شد.

طوالنی شدن مذاكرات وین بازار خودرو را افزایشی كرد

اوج گیری قیمت ها در بازار خودرو
دنا دنده ای توروبو پالس 7 میلیون تومان گران شد
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در حالی سفر به ارمنستان برای 
تزریق واکسن افزایش یافته است 
که دولت این کشور روز گذشته 
اعالم کرد شرط دریافت واکسن 
برای گردشگران ایرانی اقامت ۱0 
روزه در این کشور است. با افزایش تقاضا برای سفر به ارمنستان 
برای دریافت واکسن کرونا، دولت این کشور فرصت را غنیمت 
شمرده و برای رشد درآمد گردشگری اعالم کرد که دریافت 
واکسن به ازای اقامت ده روزه در این کشور است. این در حالی 
اســت که ایرانی ها در این بین به دلیل توزیع قطره چکانی 
واکســن کرونا باید دو برابر هزینه کنند. هزینه اول عوارض 
خروج از کشور است که برای نوبت اول واکسن ۴00 هزار تومان 
و برای دریافت دز دوم ۶00 هزار تومان، نصیب دولت می شود و 
دیگری هزینه اقامت در ارمنستان که به جیب دولت این کشور 
سرازیر می شود.  احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه تعاونی های 
مسافربری ایران در این رابطه می گوید: اتوبوس های بسیاری 
برای سفر به ارمنستان به صورت دربستی اجاره شده اند. بیشتر 
مردم به صورت اکیپی و خانوادگی به منظور تقسیم هزینه های 
سفر با هم یک اتوبوس را کرایه می کنند. عامری افزود: هزینه 
سفر زمینی به ارمنستان زیاد نیست و اگر به صورت خانوادگی و 
فامیلی اتوبوسی کرایه شود هزینه ها سرشکن می شود و صرفه 
با انتخاب سفر زمینی به این کشور است. به گفته عامری تقاضا 
برای کرایه اتوبوس های دربستی تا به امروز بسیار زیاد بوده و 
مردم به دلیل اهمیت دادن به سالمت خود این کشور را برای 

تزریق واکسن انتخاب کرده اند. 
اما در حالی سفیر ارمنستان در ایران شرط ارائه واکسن کرونا 
به گردشــگران خارجی را اقامت حداقل ده روزه آنها در این 
کشور عنوان کرده که آرتاشس تومانیان زمان اجرایی شدن 
این رویه را ۱5 جوالی )2۴ تیر( دانست و گفت: موردی که باید 
به آن توجه داشت، مجاز بودن تزریق واکسن کرونا به افرادی 
است که بیش از ده روز در ارمنستان اقامت داشته اند. سفیر 
ارمنستان در ایران در ادامه توضیح داد : بیست وسوم آوریل، 
خانم آناهید آوانســیان، وزیر بهداشت جمهوری ارمنستان 

مجوز واکسیناسیون رایگان و داوطلبانه شهروندان خارجی 
مقیم ارمنستان را صادر کرد. درخواست های متعدد دریافت 
واکســن از ســوی کارکنان برخی نمایندگی های سیاسی 
خارجی و سازمان های بین المللی و افراد خارجی که به دالیل 
مختلف در ارمنســتان اقامت دارند، پایه و اساس صدور این 
دستور بوده است.  متاسفانه انجام واکسیناسیون کرونا در ایران 
با کندی بسیار زیاد و توقف های پی در پی به دلیل نبود واکسن 
مواجه است. از همین رو آن دسته از ایرانیانی که امکان سفر 
به کشورهای دیگر را دارند، می کوشند با سفر به کشورهای 

همسایه هرچه زودتر خود را واکسینه کنند. 
در همین رابطه سخنگوی گمرک تردد مسافری به ارمنستان 
را اندک توصیف کرد و گفت: گمرک از عوارض خروج مسافران 
درآمدی ندارد و این عوارض به حساب خزانه واریز می شود. 
برخی منابع آگاه از افزایش ترددهای مسافری در مرز نوردوز 
میان ایران و ارمنستان برای سفر ایرانیان به این کشور با هدف 

زدن واکسن کرونا خبر می دهند.
برخی مدیران مرزی نوردوز، از ورود اتوبوس ها و مینی بوس 
های دریافتی به مرز جلوگیری کرده و همه مسافران را ملزم 
به تردد پیاده تا مرز می کردند که سبب بروز برخی تنش ها و 
درگیری ها به صورت اعتراض از سوی مسافران ایرانی در مرز 
نوردوز شده بود؛ با وســاطت برخی دیگر از مدیران سازمان 
راهداری، اجازه ورود اتوبوس ها و مینی بوس های دربســتی 

یا با تور تا نزدیکی مرز با ارمنستان بار دیگر فراهم شده است.

سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک درباره افزایش ترددهای 
مسافری میان ایران و ارمنستان اظهار داشت: از یک ماه قبل 
امکان تردد مســافری در مرز زمینی ایران با ارمنستان که از 
اواخر سال ۹۸ به دلیل کرونا متوقف شده بود، بار دیگر باز شده 
است؛ از یک ماه قبل روزانه 20 تا ۳0 نفر تردد می کردند که به 
دلیل افزایش تقاضای زدن واکسن کرونا در ارمنستان، به روزی 
۳۹0 تا ۴00 نفر افزایش یافته است. وی ادامه داد: سه شنبه 
۱5 تیر ماه ۳۹0 نفر از مرز نوردوز خارج و ۳۶0 نفر از ارمنستان 
وارد کشور شدند که مجموعاً به ۷50 تردد مسافری می رسد. 
سخنگوی گمرک گفت: مســافرانی که برای زدن واکسن به 
ارمنستان می روند، باید فاصله ۴ تا 5 ســاعته مرز نوردوز تا 
ایروان را طی کرده و دو تا سه روز نیز باید بعد از زدن واکسن 
در پایتخت ارمنستان بمانند؛ امکان اینکه بالفاصله برگردند، به 
دلیل مسائل پزشکی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: درآمد 
عوارض خروج به حساب گمرک واریز نمی شود و به اسم پلیس 
گذرنامه، به خزانه داری کل واریز می شــود؛ بنابراین گمرک 
از عوارض خروج هیچ درآمدی ندارد؛ عــوارض خروج از مرز 
زمینی برای بار نخست )دوز اول واکسن کرونا( ۴00 و بار دوم 
)برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا( ۶00 هزار تومان و مجموعاً 
یک میلیون تومان محاسبه شده است. به گفته لطیفی، درآمد 
گمرک از محل دریافت عوارض کاالهای تجاری مازاد بر سقف 
کاالی همراه مسافر است و هیچ درآمدی از محل عوارض خروج 
از کشور ندارد. ولی مسافران عادی هیچ عوارض نمی دهند. وی 

خاطرنشان کرد: ارمنستان واکسن انگلیسی آسترازنکا وارد 
کرده ولی مردم ارمنستان استقبال نکرده اند که روی دست 
دولت ایروان مانده است. اما با این کار دولت ارمنستان، سبب 
شده تا گردشگران وارد این کشور شــوند و حتی دو ماه بعد 
نیز برای دریافت دوز دوم وارد ایروان شــوند. به عبارت دیگر 
ارمنستان با این اقدام، گردشگران را وادار کرده تا برای دریافت 
یک واکسن 20 دالری، هزینه ای 2 هزار دالری کنند. لطیفی 
گفت: به نظر می رسد در یک ماه اخیر به دلیل نداشتن ویزا و 
روادید میان ایران و ارمنســتان، حدود 5 تا ۶ هزار نفر ایرانی 
به ارمنستان رفته باشــند. احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه 
تعاونی های مسافربری ایران در این رابطه می گوید: اتوبوس 
های بسیاری برای سفر به ارمنستان به صورت دربستی اجاره 
شده اند. بیشتر مردم به صورت اکیپی و خانوادگی به منظور 
تقسیم هزینه های سفر با هم یک اتوبوس را کرایه می کنند. 
عامری افزود: هزینه سفر زمینی به ارمنستان زیاد نیست و اگر 
به صورت خانوادگی و فامیلی اتوبوسی کرایه شود هزینه ها 
سرشکن می شود و صرفه با انتخاب سفر زمینی به این کشور 
است. به گفته عامری تقاضا برای کرایه اتوبوس های دربستی تا 
به امروز بسیار زیاد بوده و مردم به دلیل اهمیت دادن به سالمت 

خود این کشور را برای تزریق واکسن انتخاب کرده اند. 
احمدرضا عامری همچنین با بیان اینکه هم اکنون اتوبوس های 
ایرانی به دلیل شــیوع بیماری کرونا، هیچ سفر برون مرزی 
ندارند، افزود: هموطنان زیــادی در ماه های اخیر از طریق دو 
پایانه تبریز و جلفا یا دربست کردن اتوبوس تا مرز ارمنستان، 
به این کشــور رفته و با پرداخت حدود ۱0 دالر انواع و اقسام 
واکسن را تزریق می کنند. وی تصریح کرد: ارمنستان با همین 
واکسیناسیون هزاران توریســت را به خود جذب کرده است 
درحالی که ما از این ظرفیت غفلت کــرده ایم. عامری افزود: 
سفر های اخیر به ارمنستان ســفر های توریستی و سیاحتی 
نیست، چون در این زمان معنی ندارد که سفر تفریحی انجام 
شــود و وقتی ما علت را پرس و جو کردیم متوجه شدیم که 
مسافران برای واکسیناسیون یکی از انواع واکسن های کرونا به 
این کشور سفر می کنند. رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری 
کشور میزان سفر ها به ارمنستان را در حال حاضر زیاد دانست 

و افزود: این سفر ها رو به افزایش است.

برای دریافت یک واكسن 20 دالری باید 2 هزار دالر هزینه كنید

حراج واکسن در ارمنستان
۶ هزار نفر ایرانی به ارمنستان رفتند                                                                                                                         افزایش تقاضا برای كرایه اتوبوس دربستی به مقصد ارمنستان
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امروز با توجه بــه اعالم واحدهــای تولیدی قیمت 
ماکارونی به صورت رسمی تا ۷0 درصد افزایش پیدا 
کرد. در طول هفته اخیر روند افزایش قیمت کاالهای 
اساسی تاحدودی کند شده اســت اما این موضوع به 
معنی توقف افزایش قیمتها نیست زیرا در چند هفته 
گذشته مردم شاهد افزایش قیمت انواع کاالها از جمله 
شوینده، شــکر و... بودند. امروز نیز با توجه به اعالم 
واحدهای تولیدی قیمت ماکارونی به صورت رسمی 
تا ۷0 درصد افزایش پیدا کرده است. البته کارخانجات 
ماکارونی طی هفته ای اخیر اعالم کرده بودند امسال 
قطعاً قیمت ماکارونی افزیش خواهد یافت البته هرچه 
تعیین قیمت دیرتر انجام شود تولیدکنندگان با مشکل 

جدی تری در امر تولید مواجه خواهند شد. بنابراین 
ادامه این روند که کاال با قیمت سال گذشته عرضه شود 
اما هزینه حمل و نقل با افزایش ۷0 درصد دستمزد با 
حدود ۳۹ درصد و بسته بندی با بیش از ۷0 در صد در 
کنار هزینه های سرباز مواجه باشد برای تولیدکنندگان 
ممکن نیست. در همین ارتباط تولیدکنندگان امروز 
افزایش قیمت ها را بر روی محصوالت خود از جمله 
ماکارونی ۷00 گرمی اعمــال کرده اند. این محصول 
پیش از افزایش قیمــت ها با قیمت ۸ هــزارو  ۶00 
تومان به فروش می رسید اما در قیمت گذاری جدید 
ماکارونی ۷00 گرمی توسط تولیدکنندگان با قیمت 

۱۳ هزار و ۹00 تومان عرضه می شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران و نماینده 
اصناف در سازمان امور مالیاتي در واکنش به اظهارات 
امیدعلي پارســا رئیس ســازمان امور مالیاتي مبني 
براینکه نمایندگان اصناف پس از توافق با ســازمان 
امور مالیاتي در خصوص تبصره ماده ۱00 ق.م.م براي 
عملکرد سال ۹۹ با لب خندان و رضایت جلسه را ترک 
کردند، عنوان کرد: در تمامي نشست هایي که در این 
خصوص با سازمان امور مالیاتي حضور داشتم صراحتا 
اعالم کردم که سازمان امور مالیاتي مي بایست مودیاني 
که تا ۷0 برابر معافیت مالیاتي درآمد داشته اند شامل 
بهره مندي از این توافق برایرعملکرد سال ۹۹ نماید و 
در غیر اینصورت اصناف هیچ توافقي با سازمان نخواهند 

داشــت. ابراهیم درســتي افزود: رئیس سازمان امور 
مالیاتي اعالم نماید این توافق را با چه کساني امضا نموده 
است؟ و چه کساني با لب خندان از این توافقي که به 
هیچ وجه منافع اصناف در آن دیده نشده است، جلسه 
را ترک نموده اند. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 
و تهران تاکید کرد: به نمایندگي از اصناف در سازمان 
امور مالیاتي پاي هیچ توافق نامه اي در خصوص تبصره 
ماده ۱00 ق.م.م براي عملکرد سال ۹۹ را امضا نکرده 
ام. اصناف کشور باید بدانند چه کساني به نمایندگي 
از ایشان به راحتي از کنار حقوق اصناف گذشته اند تا 
امروز شاهد چنین سخناني از سوي رئیس سازمان امور 

مالیاتي کشور باشیم.

عضو هیئت مدیره عمران هشــتگرد بــا بیان اینکه 
"حدود ۴0 درصد مســکن مهر این شهر در دست 
دالالن است" گفت: به این افراد درباره عدم مراجعه 
برای تعیین تکلیف هشدار جدی می دهیم. محمدعلی 
حاجی زاده با اشــاره به آخرین وضعیت پروژه های 
مسکن مهر شهر جدید هشتگرد، اظهار کرد: حدود 
۴۹ هزار مسکن مهر ساخته شده که حدود ۳5 هزار 
واحد آن تحویل متقاضیان شده و مابقی نیز در مراحل 

مختلف ساخت و تکمیل قرار دارد.
وی با بیان اینکه در شــهر هشتگرد با خرید و فروش 
واحدهای مسکن مهر توسط دالالن مواجه هستیم، 
افزود: این افراد به واســطه اینکه نیازی به استفاده 
از مســکن ندارند به تبع آن هیچ گونه ســهمی در 
فروش اقســاطی ندارند و پروســه تحویل واحد را 
انجام نمی دهند. وی ادامــه داد: حدود ۳00 میلیارد 
تومان آورده اولیه متقاضیان بر اساس تفاهمنامه باید 
تکمیل وجه می شد که این کار انجام نشده است. طبق 
بررسی های به عمل آمده و طبق اظهارنامه های ارسال 
شده، مشخص شده خیلی از این واحدها واگذار شده 

و بیشتر واحدها در اختیار دالالن مسکن مهر است. 
وی تأکید کرد: برای مدیریت این موضوع، شــرکت 
عمران هشــتگرد واحدهای آماده تحویل اســت بر 
اساس مصوبه شورای مســکن مشمول هزینه های 
نگهداری است و باید در مرحله اول هزینه های مربوطه 
را پرداخت کنند. عضو هیئت مدیره شرکت عمران 
هشتگرد گفت: در مرحله دوم تمام واحدهای خالی 
است و دالالن برای تحویل آن مراجعه نکرده اند به امور 
 مالیاتی معرفی می شوند و نسبت به اخذ مالیات اقدام 

خواهد شد. 
حاجی زاده تصریح کرد: در مرحله ســوم واحدهای 
مســکن مهر را از ید اختیار دالالن خارج می کنیم و 
آنها را به واحدهای زیر ۳0 درصد پیشرفت فیزیکی 
ارجاع می دهیم. واحدهای آماده تحویل دالالن را نیز 
به متقاضیان واقعی تحویل می دهیم. وی با بیان اینکه 
حدود ۴0 درصد از واحدهای مسکن مهر هشتگرد 
در دست دالالن است، اضافه کرد: واحدهای مسکن 
مهر فاقد عارضه حقوقی را تا پایان دولت دوازدهم به 

متقاضیان تحویل خواهیم داد.

در شرایطی که ســازمان هواپیمایی و شــورای عالی 
هواپیمایی مسئولیت بررسی و تعیین دامنه نرخی بلیت 
پروازهای داخلی را بر عهده دارند که به مردم اجحافی 
نشود، قانون دست این سازمان را با تاکید بر آزادسازی 
کامل نرخ در این زمینه بسته است. درحالی بیش از دو 
هفته از افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی شرکت های 
هواپیمایی گذشته که البته بدون اخذ هیچگونه مصوبه 
قانونی از شــورای عالی هواپیمایی اتفاق افتاده است 
و مردم نســبت به این گرانفروشی بلیت هواپیما انتقاد 
دارند. به نظر می رسد کاری از دســت متولیان امر در 
سازمان هواپیمایی کشــوری بر نمی آید چرا که اساسا 
قانون با وجود پیش بینی شورایی برای تعیین نرخنامه 
پروازهای داخلی، در جای دیگری دســت مسئوالن را 
برای قیمت گذاری بسته است و عمال تکلیف این سازمان 

معلوم نیست.
شاید به همین دلیل است که با وجود انتقاد مسئوالن 
سازمان هواپیمایی کشــوری و حتی شخص وزیر راه و 

شهرسازی نسبت به افزایش قیمت غیرقانونی قیمت 
بلیت هواپیما، تا کنون این نرخ های غیر قانونی به قیمت 
سابق بازنگشته اند. قانون از سویی به سازمان هواپیمایی 
کشوری وظیفه داده تا از رقابت مضر در حوزه فروش بلیت 
هواپیما به زیان مردم جلوگیری کند و اساسا شورای عالی 
هواپیمایی به همین سبب راه اندازی شد و از سوی دیگر 
در ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور 
آمده است که نرخ گذاری بلیت هواپیما باید به صورت 
کامل آزادسازی شــود. در ماده الف این قانون اینگونه 
نوشته شده که »دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز 
و جابجایی کاال و مسافر از طریق شرکت های داخلی و 
خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی 
از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخلی کشور 
و بالعکس اقدام نماید.« با این وضعیت تکلیف سازمان 
هواپیمایی کشوری مشخص نیست و به نظر می رسد که 
یک بام و دوهوای آن ها در برخورد با این تخلف آشکار 

ایرالین ها به همین دلیل است.

مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور گفت: پیشــنهادی برای راه اندازی 
صندوقی با اعتبار 200 میلیارد تومانی برای الکترونیکی 
کردن عوارض آزادراهی داده ایم که اگر این اتفاق بیافتد، 
مسلما سرمایه گذاران آزادراه های کشور از این طرح 
استقبال می کنند. خیراله خادمی در این باره اظهار کرد: 
آنچه در وهله نخست در زمینه عوارض الکترونیکی 
اهمیت دارد این است که سرمایه گذاران آزادراه های 
خصوصی بتوانند به درآمدشان و هزینه ای که صرف 
کرده اند برســند و برای اینکه بتوانند به آن برسند، 
مردمی که از آزادراه استفاده می کنند باید همکاری 
کنند و عوارض را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند 
و اگر این اتفاق بیافتد سرمایه گذاران اعتماد بیشتری 

به این طرح خواهند کرد.
وی افزود: الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی ویژگی های 
بســیاری دارد که می توان به صرفه جویی در بسیاری 
از هزینه های جــاری و کنونی شــرکت های آزادراهی 
اشــاره کرد و به غیر از آن جلوگیــری از توقف مردم در 
ایستگاه های عوارضی، شناسایی شدن همه خودروها و 
جلوگیری از فرار ماشین، پیشگیری از بروز ترافیک در 
محورهای آزادراهی و... از دیگر مزایای الکترونیکی شدن 

عوارض آزادراهی است. به همین دلیل شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل ونقل به جهت وظیفه مندی 
و هم سرمایه گذاران آزادراه های بخش خصوصی راغب 
به اجرای این طرح هستند اما مشکلی که وجود دارد این 
است که مردم از پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی 

استقبال نمی کنند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور ادامه داد: در وهله نخست میزان همکاری مردم و 
پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی حدود ۴0 درصد 
بود که پس از گذشت مدتی به حدود 5۳ درصد رسید. 
این عدم استقبال مردم از پرداخت عوارض الکترونیکی 
برای سرمایه گذاران سخت بود چرا که آن ها باید بخشی 
از این درآمد را برای ایمنی و نگهداری استفاده می کردند 
و به بخشی دیگر از آن به به عنوان بازگشت سرمایه نگاه 
می کردند و با استقبال 50 درصدی مردم عمال ایمنی و 

نگهداری آن محور هم به مشکل برخورد می کرد.
به گفته خادمی از نظر زیر ساخت، تجهیزات و توان فنی و 
اجرایی هیچ مشکلی برای اجرای طرح الکترونیکی شدن 
عوارض آزادراهی وجود ندارد و اگر شرایط مناسبی فراهم 
شود، می توان این طرح را در اسرع وقت آماده اجرا در همه 

آزادراه های کشور کرد.

گرهقانونیبرایجلوگیریازگرانفروشیایرالینها

واحد را تحویل نگیرید آن را پس می گیریم

هشدار جدی شرکت عمران هشتگرد به دالالن مسکن مهر

پیشنهاد صندوقی برای الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی

گرانی ۷۰ درصدی ماکارونی روی بسته بندی ها نشست

براي سال ۹۹ نباید مالیاتي از اصناف اخذ میگردید
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زیستبومکارآفرینیگسترشمییابد؛
يك مركز بین المللی برای اشتغالزايی دانشجويان 

مسلمان ايجاد شد
یک مرکز نــوآوری با هدف حمایت از زیســت بوم کارآفرینی، تســهیل 
فرآیند تجاری سازی ایده های دانش بنیان و ایجاد اشتغال و توانمندسازی 

دانشجویان مسلمان در اقتصاد دانش بنیان فعالیت خود را آغاز می کند.
مرکز نوآوری یاس به عنوان نخســتین مرکز نوآوری بین المللی کشور با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و به همت دانشــگاه 
بین المللی اهل بیت )ع( به دنبال ایجاد برقراری ارتباطات گسترده با مراکز 
آموزشی و پژوهشی جهان اسالم و جذب دانشــجویان مستعد و توانمند 

مسلمان در سراسر جهان است.
مرکز نوآوری بین المللی یاس تالش دارد با جذب، سازماندهی، مدیریت 
و هم افزایی شتاب دهنده ها، استارتاپ ها، شرکت های فناور و دانش بنیان 
فعال در حوزه های ماموریتی دانشــگاه اهل بیت )ع( نقشــی کلیدی در 
توانمندسازی و توسعه فرهنگی و اقتصادی مسلمانان جهان داشته باشد.

این مرکز نوآوری امکان حضور دانشــجویان خارجی را در شــرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ ها فراهم می کند. این دانشجویان پس از تحصیل 
و کسب مهارت در مرکز نوآوری یاس می توانند مقدمات توسعه صادرات 
محصوالت دانش بنیان و استقرار شعب شرکت های دانش بنیان و استارتاپی 

در کشورهای خود را ایجاد کنند.

دستاورددانشبنیانی؛
مواد اولیه 500 دارو برای داخل كشور تهیه شد

یک شــرکت دانش بنیان دارویی موفق شــد با حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری مواد اولیه بیش از 500 داروی داخلی را تولید کند.  
محمد عزیزمحمدی مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوران دارویی حکیم، 
در اینباره گفت: شرکت تحقیقاتی و تولیدی فناوران دارویی حکیم که یک 
شرکت دانش بنیان است در ســال 1391 در راستای ارتقای سطح کیفی 
صنعت دارویی کشور، پاسخ به نیازهای فنی و ابزاری کارخانجات دارویی، 
پژوهشگاه های تحقیقات دارویی و دانشــکده های داروسازی و همچنین 

کارخانه های داروسازی تاسیس شد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوران دارویی حکیم، در ادامه افزود: کار 
اصلی ما در زمینه استاندارد های مرجع دارویی مورد نیاز جهت آنالیز دارو، 
مواد مؤثره دارویی و داروهای انسانی  در قالب واحدهای تحقیقات، طراحی 
و مهندسی و تولید به صورت منسجم اســت. وی در مورد فعالیت اصلی 
این شــرکت بیان کرد: در حال حاضر مهمترین فعالیت شرکت ما تولید 
استانداردهای مرجع دارویی است. شرکت فناوران دارویی حکیم به عنوان 
اولین و تنها شرکت تولید کننده استانداردهای مرجع دارویی در ایران موفق 
به اخذ پروانه بهره برداری ساخت استانداردهای ثانویه دارویی از سازمان غذا 
و داروی ایران شده است.عزیزمحمدی همچنین گفت: همه داروها برای 
تولید نیازمند یک سری مواد مرجع هستند که اصطالحاً به آنها ناخالصی 
گفته می شــود. با توجه به تحریم این محصوالت توسط دشمنان، مشکل 
بودن تهیه اســتاندارد های مرجع دارویی مورد نیاز جهت آنالیز داروها و 
قیمت بسیار زیاد این محصوالت و برای خودکفایی صنعت داروسازی کشور، 
در این زمینه شروع به مطالعه و تحقیق کردیم.این فعال فناور درباره تولید 
مواد مرجع دارویی ابراز کرد: در تولید این مواد مرجع، شرکت دانش بنیان ما 
در اقدامی  بی نظیر شروع به سنتز، خالص سازی و اعتباردهی مواد موسوم 
به ناخالصی های مورد نیاز کارخانجات دارویی کرد. در حال حاضر نزدیک 
1200 داروی مختلف در کشور تولید می شــود و ما برای 500 قلم از این 
داروها، زیرساخت تولید مواد مرجع را ایجاد کرده ایم. با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، در حال اخذ مجوز برای بیش از 200 
عدد از این مواد مرجع هستیم.عزیزمحمدی با اشاره به اهمیت خودکفایی 
در صنعت دارویی افزود: برخی مواد دارویی مرجع مانند این موادی که به 
اسم مواد مرجع ناخالص مشهور هستند، برای صنعت داروسازی بسیار مهم 
هستند. امیدوار هستیم در آینده بتوانیم با حمایت دولت، سبد محصوالت 

خود را متنوع تر سازیم.

ایجاداشتغالبرای51هزارنفر؛
پهپادها به توسعه كشاورزی هوشمند كمك می كنند

کشاورزی هوشمند پتانسیل ایجاد 15 هزار شغل مستقیم با درآمد 1500 
میلیارد تومان را دارد. اتفاقی که با کمک پهپادها به نتیجه خواهد رسید. 
پرنده های هدایت پذیر از دور )پهپاد( کاربردهای بسیار وسیع و گسترده ای 
در صنایع مختلف دارند و بســیاری از کشــورها با طراحی و توسعه این 
پهپادها در تالش هستند تا برخی خدمات مورد نیاز اجتماعی را با کمک 
آنها ارائه کنند. از دیگر حوزه هایی که با کمک این پرنده ها توسعه یافته اند، 
نقشــه برداری هوایی و پایش خطوط انتقال انرژی است. یکی از صنایعی 
که می تواند با کمک این فناوری به شکلی نوین ادامه حیات دهد صنعت 
کشاورزی است. این پهپادها در زمینه سم پاشی سریع و یکدست زمین های 
کشــاورزی، بررســی زمین های زراعی از نظر کیفیت بافت گیاهی، تهیه 
نقشه های دو و سه بعدی کاربرد دارند.پهپادها پرنده های بدون سرنشینی 
هستند که در ابعاد و سایز های کوچک طراحی و تولید می شوند و اپراتور 
می تواند به واســطه رادیوکنترل آن ها را در محدوده مجــاز برد رادیویی 
هدایت و کنترل کند. اســتفاده تجاری از هواپیماهای بدون سرنشین که 
به نام پهپادها در دنیا معرفی شده اند از دهه 1980 شروع شد. امروزه کاربرد 
پهپاد در بخش های مختلف صنعتی به ســرعت در حال گسترش است.
صنایعی که به واسطه این پرنده ها توســعه یافته اند شامل فیلم برداری و 
عکس برداری، سمپاشی، نظارت، ساخت مســتند، امداد و نجات، حمل 
کاال، مدیریت حوادث و بحران ها، تفریح و سرگرمی، نقشه برداری و غیره 
می شود.با توجه به اینکه صنعت پرنده های هدایت پذیر کاربردهای فراوانی 
در حوزه های غرنظامی دارد؛ حاشیه سود باالیی برای آن رقم خورده است. 
آمارها می گوید که این صنعت در دنیا در زمینــه کاربردهای غیرنظامی 
بازاری معادل 127 میلیارد دالر در جهان دارد که ســهم ایران از این بازار 
پرسود، حدود 3 الی 5 میلیارد دالر است.توسعه استفاده از این پرنده های 
آهنی در بخش کشاورزی هوشمند در کشور پتانسیل ایجاد 15 هزار شغل 
مستقیم با درآمد 1500 میلیارد تومان دارد. عددی بزرگ و قابل توجه که 
می تواند بازار بزرگی برای فعاالن و عالقه منــدان به این حوزه ایجاد کند.

قطعا با پیشرفت فناوری و ایجاد بســترهای الزم، در آینده نه چندان دور 
کاربردهای پهپادهــا بیش از پیش افزایش خواهــد یافت به همین دلیل 
فناوران ایرانی نیز به این عرصه ورود کرده اند و با تالش های صورت گرفته 
تالش می کنند تا با طراحی و تولید پهپادهای ایران ساخت، بازار داخلی آن 
را توسعه دهند و به رونق اقتصادی کمک کنند. ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم 
در این زمینه با حمایت از توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان و خالق 
به این حوزه ورود کرده است تا مسیر برای تجاری سازی ایده ها و تولیدات 

آنها تسهیل شود.

اخبار

ربات روسی غذای دانشجویان آمریکایی را تحویل می دهد
یک شرکت روسی قراردادی امضا کرده تا با استفاده از ربات های خودرانش برای برخی پردیس های دانشگاهی آمریکایی غذا ارسال کند.به زودی ربات های خودران روسی برای دانشجویان 

ساکن در پردیس دانشگاه های آمریکایی غذا تحویل می دهند. درهمین راستا شرکت یاندکس روسیه با کمپانی سفارش آنالین غذا »گرب هاب« )GrabHub( قراردادی برای همکاری چند 
ساله امضا کرده اند.یاندکس که موتور جستجوی روسی به حساب می آید، مجموعه وسیعی از سرویس ها از جمله تبلیغات، جستجو برای تاکسی آنالین و تحویل غذا را ارائه می کند. این 

شرکت از ۲۰۱۹ میالدی ربات های خودران تحویل محموله را آزمایش کرد و اکنون در برخی مناطق مرکزی در مسکو و همچنین آن آربر )در ایالت میشیگان آمریکا( فعالیت می کند.

متخصصــان و کارآفرینان 
ایرانــی که بازگشــتند تا 
در جامعه اثرگذار باشــند 
توانســتند بیــش از 320 
شــرکت دانش بنیــان و 
خالق در کشــور راه اندازی کنند و کســب وکاری 
فناورانه داشته باشند. شکل گیری و تاسیس بیش 
از 320 شرکت دانش بنیان و فناور در کشور، یکی از 
دستاوردهای اجرای برنامه همکاری با متخصصان 
connect.( و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور

isti.ir (  است. این برنامه به عنوان یک پل  ارتباطی 
میان توان و تخصص ایرانیان خارج از کشور و نیازها 
و ظرفیتهای داخل کشور طراحی و اجرا شده است. 
متخصصان و کارآفرینان ایرانی که شــرکت هایی 
در مرز دانش و فناوری های نوین راه اندازی کردند 
تا پاســخی باشــند برای نیازهای علمی و فناوری 
کشــور. این طرح به همکاری بیش از یک هزار نفر 
با شــرکت های دانش بنیان و خالق هم منجر شده 
اســت. همه این تالش ها منجر به انتفاع جامعه از 
خدماتی شــده که نیازی فناورانه از آنها را پاســخ 
داده است.پلتفرم کانکت connect.isti.ir  یکی 
از نمادهای رشد شــاخص های زیست بوم فناوری 
و نوآوری در کشور اســت و توانسته بخش بزرگ و 

مهمی از ظرفیت های علمی و تخصصی را بار دیگر به 
کشور بازگرداند و مرزهای کشور را به روی ایرانیان 
مقیم دیگر کشــورها باز کند.»استفاده از ظرفیت 
علمی و حرفه ای متخصصان ایرانی خارج از کشور 
در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشور«، »ارتقای 
سطح علمی و حرفه ای پایگاه های میزبان«، »فراهم 
کردن شرایط مناسب برای توســعه فناوری های 
نوظهور و پیشــرفته در کشــور«، »ایجاد شرایط 
انتقال مهارت ها، روش هــا و قابلیت های خدماتی 
نوین توســط متخصصان ایرانی خارج از کشور به 
داخل« و »کمک به تاسیس شرکت های فناور در 
حوزه های فناوری پیشرفته« از جمله اهداف اجرای 
این برنامه است.این در حالی است که  950 نفر از 
متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور به 
شــرکت های دانش بنیان و خالق پیوستند تا توان 
علمی خود را به نیازهای داخلی کشور پیوند زنند.

اشتغال 950 نفر از متخصصان ایرانی خارج از کشور 
در شرکت های دانش بنیان و خالق داخلی نتیجه 
اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشور )connect.isti.ir  ( است. 
ظرفیت هایی که به امید کسب موفقیت های بیشتر 
مهاجرت کردند و امروز با ارائه تسهیالت و مزایای 
این برنامه به بازگشــت ترغیب شــدند و به ایران 
آمدند.برنامه ای که بر اساس گزارش آخرین گزارش 
علم یونسکو 2021 درباره »بررسی وضعیت علم، 
فناوری و نوآوری در ایــران« که خرداد ماه 1400 

توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان 
ملل متحد )یونسکو( منتشر شــده به عنوان یکی 
از نمادهای رشد شــاخص های زیست بوم فناوری 
و نوآوری معرفی شده اســت. برنامه ای که اشتغال 
تعداد زیــادی از ایرانیان مقیم خارج از کشــور در 
استارتاپ ها و تاسیس شــرکت های دانش بنیان و 

خالق را در پی داشته است.
بر اســاس آخرین آمارهای ارائه شده با اجرای این 
برنامه تاکنون 950 نفر از متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشور در شــرکت های دانش بنیان 
و خالق مشــغول به کار شــدند. کاری که توسعه 

زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور را در پی داشته 
و فضا و شرایط برای بازگشت این افراد و ظرفیت های 

دانشی به کشور را فراهم کرده است.
شکل گیری 320 شرکت توســط این افراد هم از 
دیگر مزایا و اتفاقات خوبی است که در پی اجرای این 
برنامه و ارائه حمایت ها و تسهیالت به متخصصان 
و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور رخ داده است، 
محسوب می شود. موضوعی که کمک کرده است 
تا ورود فناوری و نوآوری به کشور تسهیل و جامعه 
و صنایع از توانمندی و ظرفیت این افراد بهره مند 

شوند.

نیازهای داخلی با توان دانشی متخصصان ايرانی خارج از كشور پاسخ داده شد

تاسیس 320 شرکت دانش بنیان و خالق
اشتغال 950 نفر از متخصصان ايرانی خارج از كشور در شركت های دانش بنیان

گروهفناوری
Newskasbokar@gmail.com

طبق تحقیقات انجام شــده مجموع ارزش ذاتی دیجیتال 
سازی صنعت نفت و گاز در دنیا برای صنعت و جامعه، بیش از 
1500 میلیارد دالر در ده سال آینده می باشد.امروزه ضرورت 
دیجیتالی ســازی صنایع مختلف بر کسی پوشیده نیست و 
یکی از این صنایع، صنعت نفت و گاز است. البته صنعت نفت 
و گاز با فناوری و نوآوری دیجیتال بیگانه نیست. از اوایل دهه 
1980 شرکت های نفت و گاز شروع به استفاده از فناوری های 
دیجیتال با تمرکز بر استفاده بهتر از منابع، ارتقای پتانسیل های 
تولید مخزن، بهبود سالمت و افزایش ایمنی و تقویت بهره وری 
عملیاتی در میادین نفتی در سراسر جهان کردند. موجی از 
ابتکارات میدان نفتی دیجیتال در دهه 1990 و بیشتر در اوایل 

این قرن، صنعت را فراگرفت.
اما در این دهه صنعــت از مزایای فرصت هایی که ناشــی 
ازاستفاده معنادار از داده ها و فناوری است، بهره نبرده است. 
به عنوان مثال یک دکل حفاری در میدان نفتی هر روز نمی 

تواند یک ترابایت داده تولید کند، اما تنها بخش کوچکی از آن 
برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جایی که 
صنایع سرمایه محور دیگر از طریق استفاده از فناوری دیجیتال، 
انقالبی در مدل های کسب و کار و عملیاتی خود ایجاد کرده 
اند، فرصت های بیشتری برای صنعت نفت و گاز به منظور بهره 

گیری از تاثیر تحول دیجیتال مشهود می باشد.
در حال حاضر رویکرد سنتی استفاده و انتخاب مجموعه ای 
فناوری ها و پیاده سازی غیرسیستماتیک دیجیتالی شدن 
ممکن است مناسب نباشد، صنعت می تواند با دنبال کردن 
یک برنامه انقالبی با در نظر گرفتن دیجیتال به عنوان ستون 
فقرات مزایای بیشتری به دست آورد. تحول دیجیتال پتانسیل 
ایجاد ارزش عظیمی هم برای صنعــت و هم برای جامعه به 

صورت یک مجموعه را داراست.

طبق تحقیقات انجام شده، انتظار می رود چهار زمینه و موضوع 
در دهه آینده نقش اساسی در تحول دیجیتال صنعت نفت و 
گاز داشته باشند. این چهار موضوع عبارت است از: دیجیتالی 
سازی سیستم های انرژی، منابع و حامل های جدید انرژی را 
ترویج می کند و از مدل های نوآورانه برای بهینه سازی انرژی 
و بازاریابی پشتیبانی می کند. مجمع ارزش ذاتی این زمینه 
70 میلیارد دالر برای صنعت و 500 میلیارد دالر برای جامعه 
است.مدل های نوآورانه جذب مشتری، انعطاف پذیری و تجربه 
شخصی سازی، نشان می دهند که فرصت های جدیدی را 
برای بهره برداران نفت و گاز و خدمات برای مشتران باز می 
کند. مجموع ارزش ذاتی این برنامه برای صنعت 100 میلیارد 

دالر و برای جامعه 26 میلیارد دالر می باشد.
اســتفاده از پلتفرم های دیجیتالی یکپارچه باعث افزایش 

همکاری در بین فعالین در اکوسیستم شده که این موضوع 
عامل کمک به نوآوری ســریع، کاهش هزینه هــا و فراهم 
آوردن شفافیت عملیاتی می شود. مجموع ارزش ذاتی این 
زمینه برای صنعت 30 میلیارد دالر و نیم میلیارد دالر برای 

جامعه می باشد.
فناوری های دیجیتالــی جدید همراه با بینــش های داده 
محور می توانند عملیات، چابکــی و توانایی تصمیم گیری 
اســتراتژیک را تغییــر داده و در نتیجه مــدل های جدید 
عملیاتی ایجاد کنند. ارزش ذاتی ایــن زمینه 745 میلیارد 
دالر برای صنعت و 110 میلیارد دالر برای جامعه اســت.به 
طور کلی باید گفت دیجیتالی ســازی در بخش نفت و گاز 
پتانســیل آزاد ســازی ارزش ذاتی 945 میلیارد دالر برای 
صنعت و 637 میلیارد دالر برای جامعه را طی 10 سال آینده 
 خواهد داشــت. مجموع ارزش ذاتی دیجیتال برای صنعت

 و جامعه 1582 میلیارد دالر خواهد بود.

فناوری واقعیت مجازی کاربردهای فراوانی دارد. از 
این مفهوم در حوزه های علمی، فرهنگی، آموزشی، 
تجارت پزشکی و ســالمت اســتفاده می کنند. 
واقعیت مجازی یک ترکیب غریب و عجیبی است 
که این روزها کاربرد فراوانی یافته است. واقعیتی 
که واقعی و حقیقی نیســت اما وجــود دارد. این 
مفهوم نوین خیلی زود جای خود را در دنیا باز کرد 
و جنبه های مختلفی از زندگی روزمره مردم را به 
خود اختصاص داد. شاید طراحی عینک های ویژه 
برای دیدن فیلم های چند بعدی یکی از نمادهای 
توســعه این فناوری در جهان باشد.نقاشی های 
پانوراما یا 360 درجه نخســتین تــالش ها برای 
تحقق رویای واقعیت مجازی بود. نقاشــی هایی 
دایره ای شــکل که بیننده را در میان رویدادها و 
مکان نقاشی شده قرار می دهد. اما قرن 21 را دوره 

اوج گیری این فناوری در دنیا تلقی می کنند.
از بین بردن محدودیت میان فضای واقعی و فضای 
مجازی را واقعیت مجــازی می نامند. این فناوری 
محیطی مجازی روبروی کاربران قرار می دهد که 
براساس حرکت بدن آن محیط مجازی قابل رویت 
خواهد بود. این فناوری در ایــران نیز با تالش 5 
شرکت دانش بنیان توسعه یافته است. ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری هم از 

این محصوالت حمایت کرده است.شــرکت مهد 
ارتباط گوهر آریا یکی از مجموعه هایی اســت که 
از ســال 81 فعالیت خود را در زمینه های فنی و 
مهندســی،فناوری ارتباطات و اطالعات، شبکه 
های داخلی و نرم افزار آغاز کرد. یکی از محصوالت 
این شرکت طراحی واقعیت ترکیبی تخت جمشید 
)مانا( است. این برنامه درواقع نمایش بازسازی سه 
 AR بعدی تخت جمشید به کمک تکنولوژی های
و VR است.این برنامه به گردشگران مجازی کمک 
می کند تا با اســتفاده از موبایل، تبلت و هدست 
واقعیت مجازی بنای تاریخی تخت جمشید را به 
صورت سه بعدی ببینند و با انتخاب یک کلید کل 
مجموعه را به صورت 360 درجه مشاهده کنند.

موزه مجازی ایران محصولی اســت که توســط 
شــرکت پایدار میراث آرکا به تولید رسیده است. 
این مجموعه ســال 94 با هدف مســتندنگاری، 
شبیه سازی، آرشیو، معرفی و اشاعه  میراث فرهنگی 
و طبیعی ایران تاسیس شد.این شرکت با استفاده 
از فناوری  های نوینی چــون فتوگرامتری، پهپاد 
فتوگرامتری، اسکن لیزر، عکاسی گیگاپیکسلی، 

واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و پرینت سه بعدی 
در تالش است تا میراث این مرز و بوم را به میراثی 
پایدار بدل کند و در راســتای توســعه پژوهش 
در حوزه  مطالعات ایران قدم بــردارد. یکی از این 
تالش ها، فراهم کردن بازدید مجازی از موزه های 
کشور است.نگاره گردان شهر فیروزه ای هم شرکت 
دیگری اســت که به این حوزه ورود کرده است. 
این مجموعه، فعالیت خود را ســال 90 در زمینه 
معماری و شهرســازی آغاز کرد. طراحی و تولید 
دوربین های واقعیت افزوده شهری و گردشگری با 
رویکرد تجربه محوری و هم آفرینی )اقیانوس( از 

جمله محصوالت این شرکت است.
پروژه اقیانوس به صورت مرکز تجربه صنایع دستی 
در کاخ موزه چهلســتون در حال فعالیت اســت. 
گردشگران با حضور در این محل می توانند عالوه 
بر دیدن پروسه ســاخت هنرهایی چون مقرنس 
آینه، معرق کاشی، دوخت های سنتی، میناکاری، 
هنر قلمکار و مشــبک فلز در کارگاه های تجربه 
محوری شرکت کنند.»شبیه ساز واقعیت مجازی 
برج تاریخی طغرل«، »اپلیکیشن آراوین نرم افزار 

راهنمای موزه« هم محصوالتی اســت که توسط 
شرکت فرجاد سپهر جهان آرا تولید شده است.

در برنامه شبیه ســاز واقعیت مجازی برج تاریخی 
طغرل، تالش شده است تا با بکارگیری فناوری های 
گوناگون، ضمن تولید محیطی واقع گرایانه از مکان 
باستانی، ویژگی های منحصر به فرد آثار موجود 
در آن، بصورت قابل درک بــرای کاربر نهایی، در 
آن شبیه سازی شود. کاربر در این محیط آزادانه 
حرکت و با تغییر تاریخ و زمان، تاثیرات تغییرات 
زاویه تابش نور بر ســطح برج را مشاهده می کند. 
همچنین با تولیــد صدا در فضــای داخلی برج، 
متوجه پژواک از سطوح آن می شود و همچنین، 
با تعامل با اشیاء موجود در محوطه، درباره ویژگی 

های منحصر بفرد آن اطالعات کسب می کند.
آرمان گیتی رای نیز به حوزه ارائه خدمات واقعیت 
مجازی و افزوده گردشگری ورود و محصوالتی در 
این زمینه ارائه کرده است. مجموعه دانش بنیان 
آگیرا در سال 92 حول توسعه فناوری های نوین 
صنعت گردشگری در دانشــگاه صنعتی شریف 
تاسیس شد.این شرکت با استفاده از فناوری های 
نوین طراحی وب، داده کاوی کالن داده ها، سامانه 
های بازدید واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و نرم 
افزارهای موبایل محصوالت متعددی را در صنعت 

گردشگری توسعه داده است.

9 شرکت داخلی در تالش هســتند تا با به کارگیری 
تــوان تخصصــی و دانــش خــود، نیاز کشــور به 
واکســن کرونا را تامین کنند. شرکت شــفا فارمد، 
انستیتوپاستور به کمک موسسه فینلی کوبا، موسسه 
رازی، شرکت ســیناژن با همکاری استرالیا، شرکت 
میالد دارو با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، شرکت نوآرژن با همکاری دانشگاه بقیه اهلل، 
شرکت اسوه با همکاری پایا فن یاخته البرز و کیاژن 
آزما، شرکت هوم ایمن زیست فناور و شرکت درمان 

گســتر رناپ با همکاری آریوژن فارمد شرکت های 
فعال این حوزه هستند.واکسن تولیدی شرکت شفا 
فارمد مبتنی بر مدل ویروس کشــته شده تهیه شده 
است. این واکســن در حال حاضر در فاز 3 بالینی و 
درانتظار مجوز مصرف اضطراری قرار دارد. همچنین 
مدل واکسن کونژوگه مبتنی بر پروتئین نوترکیب هم 
توسط موسسه انستیتوپاستور ایران و موسسه فینلی 
کوبا نیز محصول دیگری است که در مرحله طی کردن 
فاز 3 بالینی قرار دارد.مدل پروتئین نوترکیب موسسه 

رازی هم درفــاز2 بالینی قرار دارد. مــدل پروتئین 
نوترکیب شرکت سیناژن با همکاری کشور استرالیا 
نیز دیگر واکسنی است که به فاز 2 بالینی رسیده است. 
دیگر واکسن این حوزه مبتنی بر مدل ویروس کشته 
شده شــرکت میالد دارو نور با همکاری وزارت دفاع 
است که در مرحله اخذ مجوز فاز 2 بالینی قرار دارد.

واکســن مدل پروتئین نوترکیب نوآرژن با همکاری 
دانشــگاه بقیه اهلل نیز به مرحله بررســی پرونده در 
سازمان غذا و دارو و دریافت مجوز فاز 1 بالینی رسیده 

است. شرکت اسوه نیز به میدان آمده است و با جلب 
حمایت دو شرکت پایا فن یاخته البرز و کیان ژن آزما 
در حال تولید واکسن مدل ویروس کشته شده است 
که این محصول در حال حاضر در سازمان غذا و دارو 
در حال بررسی است.مدل وکتور ویروسی شرکت هوم 
ایمن زیســت فناور هم برای تولید واکسن به مرحله 
 mRNA ورود به چالش میمون رسیده است. مدل
شرکت درمان گستر رناپ با همکاری آریوژن هم در 

مرحله  تست چالش میمون قرار دارد.

طبق بررســی ها، طرح های دیجیتال می تواند 335 
میلیارد دالر بــرای صنعت و جامعه انگلســتان و 54 
میلیارد دالر برای دانمارک در دهه آینده ارزش افزوده 
ایجاد کند.امروزه رشد خیره کننده فناوری اطالعات و 
ارتباطات و دیجیتالی شدن اقتصاد، موجب رشد و توسعه 
اقتصادی کشورها شده است. طبق مطالعات انجام شده، 

فقط شش طرح دیجیتالی می تواند 335 میلیارد دالر 
ارزش برای صنعت و جامعه انگلستان در دهه آینده ایجاد 
کند. زمانی ارزش بالقوه دیجیتالی شــدن در انگلستان 
می تواند 1 تریلیون دالر باشــد که در تمــام صنایع و 
طرح ها به کار رود.همچنین در کشــور اروپایی دیگر 
دانمارک که دارای یک اقتصاد دیجیتالی پیشرفته است 

و در مقایسه با سایر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در 
معیارهای دیجیتالی به خوبی عمل می کند، تنها چهار 
طرح دیجیتالی می توانــد 54 میلیارد دالر ارزش برای 
اقتصاد دانمارک ایجاد کند. برخی از طرح  ها به همراه 
ارزش ذاتی آنها در این دو کشور عبارت است از: تجارت 
الکترونیک: دیجیتالی شــدن در تجارت الکترونیک به 

مصرف کنندگان اجازه ذخیره پول در خریدها و کاهش 
تعداد دفعات بازدید آنها از فروشگاه های فیزیکی را می 
دهد همچنین مشــتریان می توانند بــه دلیل افزایش 
شــفافیت محصوالت در زمان خود صرفه جویی کنند. 
ارزش ذاتی این طرح در انگلستان 195 میلیارد دالر و در 

دانمارک 34 میلیارد دالر برآورد شده است.

ارزش15۰۰میلیارددالریدیجیتالسازیصنعتنفتوگاز

محصوالت حمايت شد
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