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سنگ اندازی 
در برابر کسب و کارها

تامین اجتماعی با فشارهای 
متعدد  در برابر تولید و کسب و 
کارها  سنگ اندازی می کند. 
صاحبان پول تامین اجتماعی 
کارگران هســتند که هر ماه به دالیل مختلف این 
پول ها را به این صندوق واریز می کنند تا در آینده 
و بازنشستگی کمک حالشان باشد. باید این سازمان 
صورت وضعیت خود را متتشر کند تا ببینیم صندوقی 
که متعلق به گارگر و کارفرما است در چه وضعیتی 
بوده و دخل و خرج آن برای چه منظوری بوده است. 
وقتی مالک این سازمان کارفرما و کارگران هستند 
اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند وضعیت همین 
می شود. سازمان تامین اجتماعی سازوکاری برای 
اجرای قانونی که خود نوشــته است ندارد. چرا باید 
صورت وضعیت این سازمان شفاف نباشد.  متاسفانه 
 اباغیه های این ســازمان بدون اطــاع قبلی در 
حیاط ها و ساختمان های گاها بدون سکنه انداخته 
می شود و چون از دید کارفرما و گارگران دور مانده 
و مراجعه نشده است اجراییه ها نیز صادر می شود. 
اجراییه نیز بدون اطاع صادر می شود و به دلیل عدم 
اجرای حکم صادر شده حساب های بانکی کارفرمایان 

مسدود می شود...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان
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بنگاه ها زیر فشار 
تامین اجتماعی

  نان کوپنی می شود؟

پیشنهاد پرداخت یارانه 
نان در قالب کاالبرگ

اشخاصی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برنگردانند مجرم محسوب می شوند

اولتیماتوم  مجلس  به متخلفان  ارزی
صفحه3
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دالر  در  آستانه   عقب گرد
  قیمت    دالر    بعد   از  تعطیالت   شش   روزه   به   چه   سمت   و  سو یی  می رود؟

به گفته فعــاالن اقتصادی فشــارهای تأمین 
اجتماعی به واحدهای تولیدی، غیرقابل تحمل 
شده و این واحدها زیر بار فشارهای این سازمان 
در روزهای کرونایی قامــت خم کرده اند. یک 
اقتصاددان در ایــن رابطه می گوید: کســب 
و کارها زیر فشــار تامین اجتماعی هســتند. 
مســعود دانشــمند افزود: تمام دارایی های 
صندوق توســط ســازمان تامین اجتماعی به 
دولت قرض داده شد و به جای آن کارخانجات 
ورشکســته و از رده خارج تحویل گرفته شد. 
این ســازمان با اجازه چه کسی پول مردم را به 
 دولت قرض می دهد. فعــاالن اقتصادی خود 
را صاحب صندوق تامین اجتماعی می دانند در 

حالیکه بیشترین ضربه...

مدیرکل دفتر مطالعات رفــاه اجتماعی وزارت رفاه 
می گوید می توان با پرداخت یارانه کاالیی در قالب 
کارت های بانکی موضوع نان را در کشــور مدیریت 
کرد. در حالی روز گذشــته قیمت انواع نان افزایش 
یافت که بنابر گزارش مرکز آمار بیش از 32 درصد 
جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و نان تنها کاالی 
اساسی در دســترس این افراد اســت. این گزارش 
همچنین می افزاید میانه مصرف کالری در کشــور 
زیر استاندارد مصرف 2۱۰۰ کیلوکالری در روز است. 
یک کارشناس اقتصادی درهمین رابطه می گوید: 
خط فقر افزایش یافته و گرانی کاالهای اساســی از 
 سوی دیگر بر کاهش هر چه بیشــتر قدرت خرید 

مردم تاثیر گذاشته است...

صرافی های رمزارز زیر ســایه فقدان قوانین مرتبط و 
غفلت دستگاه های نظارتی، تسهیاتی به معامله گران 
تــازه وارد ارائه می دهنــد که کامــًا دارای ماهیتی 

شبه قماری، ربوی و فاقد وجاهت قانونی است.
از ابتدای سال تاکنون همزمان با نوسانات قابل توجه 
قیمت ارزهای مجازی، شاهد شیوه قارچ گونه معامات 
رمزارز در فضای مجازی و صرافی های آناین هستیم. 
فارغ از اینکه تاکنون تبادالت رمــزارز به طور کلی از 
سوی دولت ممنوع اعام شده است اما جالب است که 
اکثر صرافی هایی که در این حوزه فعالیت دارند، فاقد 
کوچک ترین مجوز قانونی هستند. اما فعالیت غیرقانونی 
صرافی های آناین و ورود آنها به معامات رمزارز در این 
روزها وارد فاز جدیدی شده است. از قرار معلوم صاحبان 
این صرافی های بی نام و نشان، امکانات جدیدی برای 
معامات ارزهای دیجیتــال به ویژه بیت کوین فراهم 

کرده اند که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
یکی از رایج ترین امکاناتی که اخیراً از سوی صرافی های 
آناین در اختیار معامله گران رمزارز قرار داده شــده 
مربوط به معامات اهرمی )Leverage( می شــود 
که اساساً دارای ماهیتی شــبه قماری و ربوی است. 
در اینگونه معامــات، صرافی با اعطــای یک اعتبار 
موهومی به مشتری، امکان انجام معامات با چند برابر 
سرمایه اولیه افراد را فراهم می کند. در واقع اهرم قابلیت 
جدیدی در بسترهای معاماتی است که با استفاده از 
آن، معامله   گران می توانند از صرافی چند برابر مبلغ 
اولیه خودسرمایه قرض بگیرند. برای مثال اگر سرمایه 
اولیه شخص ۱۰۰ دالر باشد و فرد از اهرم ۱۰ استفاده 
کند، وی می تواند به انــدازه ۱۰۰۰ دالر معامله انجام 
دهد و سود و زیان وی از معامات نیز ۱۰۰ برابر خواهد 
شد. بدین ترتیب در صورت اخذ اعتبار اهرمی از صرافی 
اگر ۱۰ دالر سود یا زیان کند با اهرم ۱۰ این رقم به ۱۰۰ 

دالر سود یا زیان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد.
اما این تمام ماجرا نیست، در معامات اهرمی، صرافی 
در ازای پولی که به شخص قرض می دهد، مقداری از 
سرمایه وی را به عنوان »وجه تضمین یا مارجین« در 
نزد خود به عنوان وثیقه نگه می دارد. به این ترتیب، اگر 
بازار خاف پیش بینی شخص عمل کند و وی متضرر 
شــود و میزان ضرر با وجه تضمین اولیه تهاتر شود، 
صرافی سرمایه اولیه را مصادره می کند که در اصطاح 

به آن لیکوئید شدن می گویند.
با این توضیحات مشــخص می شود که هرچه میزان 

اهرم باالتر تعیین شود، خطر لیکوئید شدن یا از دست 
رفتن سرمایه اولیه نیز افزایشمی یابد؛ چرا که در حین 
متحمل شدن ضرر توسط مشتری متناسب با میزان 
مبلغ اعتبار اهرم، ضریب ضرر کردن نیز چندین برابر 

افزایش پیدا خواهد کرد.
نکته قابل توجه آنجاست که سود اصلی بسیاری از این 
صرافی ها نیز از محل همین کارمزد و مبالغ مصادره 

شده از مشتری زیان دیده تأمین می شود.
به دلیل تعداد باالی معامله  گران اهرمی، می توان گفت 
که در حال حاضر درآمد بادآورده نسبتاً قابل توجهی 

نصیب این صرافی ها شده است.
در این صرافی ها هم می توان از افزایش قیمت ارزهای 
دیجیتال از جمله بیت  کوین و هم از کاهش قیمت آنها 
سود برد. به این ترتیب، اگر شخص اعتقاد داشته باشد 
که قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا می کند، باید 
وارد موقعیت النگ شود تا از خرید بیت  کوین سود ببرد 
و اگر معتقد است که قیمت بیت کوین سقوط می کند، 
باید وارد موقعیت شورت شود تا از فروش بیت کوین 
سود ببرد. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر اهرم 
روی کراس باشد، سیستم از تمام موجودی کیف پول 
به عنوان وجه تضمین استفاده می کند که تا حد امکان 
موقعیت معامله گری شخص حفظ شود. به این ترتیب، 
در صورتی که بازار، خاف تحلیل و پیش بینی معامله   
گر، عمل کند و شخص ضرر کند، صرافی تا رسیدن 
میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ اقدامی نمی کند و 
در نتیجه شخص معامله   گر می تواند برای مدت زمان 
بیشتری در باتاق کسب سود دســت و پا بزند اما به 
محض رسیدن ضرر به حد تعیین شده، تمام سرمایه 

در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت.

صرافی یا کازینو قمار و ربا؟
با توجه به آنچه که ذکر شد می توان شباهت اینگونه 
خرید و فروش های اهرمی ارزهای دیجیتال را با قمار و 

شرط بندی و نیز معامات ربوی دریافت.
از یک سو این معامات نوعی شــرط بندی روی نرخ 
ارزهای دیجیتال هســتند که در صــورت بردن این 
شرط بندی از سوی معامله گر، وی بر اساس اهرمی که 
تعیین کرده است و به چندین برابر سرمایه  سرمایه ای 
که در میان گذاشته است ســود می کند و در صورت 
باخت، بر اســاس اهرم به چندین برابر سرمایه، زیان 
متحمل می شود تا حدی که امکان دارد تمام سرمایه 

خود را از دســت بدهد. هرچه میزان اهرم باالتر باشد 
ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می یابد.

از ســوی دیگر صرافی ها با دادن قــرض مدت دار به 
معامله گر و بازپس گیری اصل و ســود آن در فواصل 
معین به نوعی یک مرتکب معامات ربوی نیز شده اند.

ریسک معامالت اهرمی در مقایسه با سایر 
سرمایه گذاری ها در چیست؟

وجه تمایز میان این نوع از معامات ارزهای دیجیتال 
و سایر سرمایه گذاری های پر ریســک از جنبه های 
مختلفی قابل بررسی است: اوالً اینکه سرمایه گذاری 
در معامات با ریسک های باال، نیازمند تخصص، تجربه 
و دانش کافی است. بنابراین ورود افراد بدون داشتن 
چنینویژگی هایــی به معامات پر ریســک ارزهای 
دیجیتال و با امید اینکه چندیــن برابر پولی که وارد 
معامله کرده اند را به دست آورند، ماهیت آن را به قمار 
و شرط بندی نزدیک می کند. چنانچه فرد استراتژی 
مشخص، تحلیل و پیش بینی درست نداشته و میزان 
ریســک، نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و ســایر 
شرایط را از قبل به درستی تعیین نکند، می توان گفت 
معامات وی بر اساس شانس و تصادف است و امکان 

دارد کل سرمایه شخص از همین طریق نابود شود.
فارغ از آنچه مطرح شــد، ســرعت تغییرات در بازار 
رمزارزها بسیار زیاد اســت و محرک های تصادفی و 
عمدی در این بازار به نظر بیش از هر بازار دیگری است. 
قیمت ها در این بازار مدام کم و زیاد می شوند و اگر برای 
رسیدن تغییرات قیمت به یک حد مشخص در جهان 
واقعی، الزم باشد که چندین هفته یا چندین ماه بگذرد، 
این تغییرات در جهان مجــازی ارزهای دیجیتال در 
زمان بسیار کوتاهی قابل تحقق است و این عوامل حتی 
سرمایه گذاری از سوی افراد حرفه ای و متخصص را نیز 
با دشواری مواجه می کند و معیار عنصر شانس را در این 

معامات در اولویت قرار می دهد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی، در 
اردیبهشت ماه سال جاری طی نامه ای خطاب به رئیس 
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به غیرمجاز 
بودن صرافی های دیجیتال و احتمال متضرر شــدن 
معامله گران، خواســتار اقدام جدی بانک مرکزی در 
راستای عدم ارائه درگاه پرداخت به این صرافی ها شد 
اما تابحال اقدامی در این خصوص از سوی بانک مرکزی 

صورت نگرفته است.

درحالی در فصل برگزاری مجامع عمومی عادی 
سالیانه شرکت های بورســی به سر می بریم که 
امکان حضور مشموالن ســهام عدالت که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده 
بودند، در مجامع 3۶ شرکت سرمایه پذیر سهام 

عدالت فراهم شده است.
به گزارش ایســنا، مطابق با مصوبه شورای عالی 
بورس و اوراق بهادار، تمامی مشــموالن ســهام 
عدالت در روش مستقیم از تمامی حقوق و مزایای 
سهامداری )شامل امکان حضور در مجمع، رأی 
دهی و ...( برخوردار شــدند. بنابرایــن این افراد 
می توانند در مجامع عمومی 3۶ شرکت سرمایه 

پذیر سهام عدالت شخصاً حضور یافته و از طریق 
اعمال رأی خود در تصمیم گیری های این شرکت 

ها مشارکت کنند.
به گفته محسن انصاری مهیاری - مدیر نظارت بر 
ناشران، شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت - 
باید اطاعات سهامداران عدالت به روش مستقیم 
و سایر سهامداران خود را از شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دریافت کرده 
و در سامانه ســهام خود جهت برگزاری مجامع 

عمومی اعمال کنند.
بر اســاس این گزارش، حدود ۱۹ میلیون از ۴۹ 
میلیون مشمول سهام عدالت در فرایند آزادسازی 

این سهام، روش مستقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده و به طور مستقیم سهام دار 3۶ 
شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت شدند. بنابراین 
می توانند در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت 

های مذکور مشارکت کنند.
الزم به ذکر اســت که شــرکت های بورســی، 
ســاالنه مجمعی را برای اتخــاذ تصمیماتی در 
رابطه با میزان تقسیم ســود برگزار می کنند که 
به نتیجه حاصل از آن ســود مجمــع گفته می 
شود. ســودی که شامل حال ســرمایه گذارانی 
 می شــود که تــا روز مجمــع مالک ســهام آن 

شرکت باشند.

سهام عدالتی ها غفلت نکنند!دام صرافی های رمزارز برای بلعیدن یک شبه سرمایه معامله گران



اقتصاد2
ایران وجهان

با حضور وزرای راه و جهاد کشــاورزی و 
مدیرعامل بانک مسکن؛

عملیات ســاخت یکصد هزار 
واحد مسکونی کلید خورد

با حضور وزرای راه و شهرســازی و جهاد کشاورزی 
و مدیرعامل بانک مسکن، عملیات اجرایی احداث 
صد هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن، آغاز 
شد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکنـ  هیبنا ، با 
حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و خاوازی 
وزیر جهاد کشاورزی،محمود شایان مدیرعامل بانک 
مسکن و همچنین مدیرعامل بانک کشاورزی، مراسم 
عملیات اجرایی احداث یکصد هزار واحد مسکونی 
، آغاز شد.محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی رفع 
موانع مشکالت شناسایی اراضی مورد نیاز در طرح 
اقدام ملی مسکن و امضای ساخت واحدهای مسکونی 
با پیمانکاران مطرح کشور را از نکات مهم در این طرح 
عنوان کرد.وی ادامه داد: با توجه به حمایت های خوب 
شورای پول و اعتبار کشــور در موافقت با تخصیص 
تسهیالت بیشتر برای سرمایه گذاران و پیمانکاران 
طرح اقدام ملی امیدوار هستیم ساخت مسکن در این 

طرح سرعت بیشتری بگیرد.

تبدیل باجه های بانک توســعه 
تعاون به شعبه در ارتقای سطح 
خدمات توسعه ای اثرگذار است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون از قطعی شدن تبدیل 
16 باجه بانک به شعبه خبر داد.حجت اله مهدیان مدیر 
عامل بانک توســعه تعاون در جلسه بررسی گزارش 
عملکرد استان اردبیل اظهار داشت: این بانک جهت 
تکریم مشتریان، ارائه بهینه خدمات بانکداری توسعه 
ای همواره در پی ایجــاد بهترین امکانات حضوری و 
مجازی برای مشتریان و هموطنان عزیز بوده است.

وی افزود: بانک توســعه تعاون به لحاظ پراکندگی 
جغرافیایی در سراسر کشــور و امکان ارائه خدمات 
شعبه ای در مناطق دور دست از مزیت های عمده ای 
برخوردار بوده است و از این رو اجرای طرح های مهم و. 
منحصر به فرد در برخی مناطق جغرافیایی بر عهده این 
بانک بوده است.مهدیان تصریح نمود: برنامه تبدیل 
باجه ها به شعب، با اهمیت زیادی از سوی همکاران 
بانک پیگیری شده است و هم اکنون کد فعالیت بانکی 
برای 16 شعبه جدید از ســوی بانک مرکزی صادر 
گردیده است و می توان از امروز تعداد شعب بانک را به 

تعداد 416 شعبه تلقی نمود.

تصویب افزایش ســرمایه بانک 
مهر ایران به ۵۰۰۰ میلیارد تومان

مدیرعامل بانک مهر ایران خبر داد: در جلسه امروز 
مجمع عمومی عادی ســاالنه و فوق العاده بانک مهر 
ایران با حضور نمایندگان ســهامداران مصوب شد 
1۰ درصد سود این بانک در ســال مالی منتهی به 
پایان اسفند ســال 1۳۹۹ به ســهامداران پرداخت 
شود و مابقی آن به عنوان ســود انباشته در افزایش 
سرمایه بانک لحاظ شــود.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری 
مدیرعامل این بانک گفت: طبق مصوبه مجمع عمومی 
ساالنه و فوق العاده بانک مهر ایران، قرار شد 1۰ درصد 
سود به سهامداران پرداخت شود و مابقی آن به عنوان 
سود انباشته در افزایش ســرمایه شرکت طی چند 
مرحله به کار گرفته شود. مقرر شد که افزایش سرمایه 
۲۵۰۰ میلیارد تومانی این بانــک در چند مرحله از 
محل این سود انباشته صورت گیرد؛ در مرحله اول 
۹۰۰ میلیارد تومان از سود انباشــته سال 1۳۹۹ و 
مابقی آن در ســال های آتــی از همین محل تأمین 

خواهد شد.

سقف تسهیالت دانش بنیان بانک 
توسعه صادرات ایران اعالم شد

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات 
ایران گفت: این بانک بالغ بــر ۳۰ میلیارد ریال 
تســهیالت و تعهدات در سقف شــعبه و تا ۵۰ 
میلیارد ریال در رکــن اعتباری مرکز بدون ارائه 
صورت های مالی حسابرسی شده به شرکت های 

دانش بنیان اعطا می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران حبیــب احمدی روز یکشــنبه در گفت و 
گو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه نسبت مالکانه 
برای شرکت های دانش بنیان 1۵ درصد محاسبه 
می شــود، اظهار داشت: نرخ ســود تسهیالت 
دانش بنیان از محل منابع بانــک 1۸ درصد، از 
محل منابع تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع 
بانک 1۵ درصد و با جبران عدم النفع توســط 
صندوق نوآوری و شکوفایی 1۲ درصد است.وی 
تصریح کرد: پذیرش میانگین وزنی کمتر از میزان 
تعیین شده برای شرکت های دانش  بنیان توسط 
هیات مدیره بانک، بــه صالحدید رکن اعتباری 
مربوطه امکان پذیر اســت.مدیر امور شــعب و 
بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد: 
این بانک برای شرکت های دانش بنیان، ۳۰ درصد 
تخفیف خدمات ریالی به استثنای خدمات ارزی 
و اعتبار اســنادی داخلی ریالــی در نظر گرفته 
اســت.احمدی اظهار داشت: ســقف اختیارات 
شعب برای پرداخت تسهیالت کوتاه مدت ریالی 
غیرصادراتی به شرکت های دانش بنیان، با سقف 

اختیارات تسهیالت صادراتی ریالی برابر است.

خبر

دالر آمریــکا قیمت هایی زیر 
۲4 هــزار و 4۰۰ تومــان را به 
ثبت رســاند، نزدیک شدن به 
پایان فصل مجامع شــرکت ها 
و تعطیلی شــش روزه تهران 

می تواند از دالیل افت قیمت دالر باشد.
به گزارش اقتصادنیوز، دالر آمریکا معامالت روز گذشــته 
را با کاهش 1۵۰ تومانی نســبت به نرخ عصر روز گذشته 
آغاز کرد و روی ۲4 هــزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت. قیمت 
دالر در همان ســاعات ابتدایی معامالت باز هم افت کرد و 
زیر ۲4 هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت. تحلیل گران معتقد 
بودند با قرار گرفتن دالر در این نواحی قیمتی تقاضای این 
ارز افزایش می یابد و قیمت به سمت باال حرکت می کند. اما 
قیمت دالر باز هم کاهش یافت و حتی رقم هایی زیر ۲4 هزار 
و 4۰۰ تومان را به ثبت رساند. قیمت دالر در پایان معامالت 
نیمه اول روز روی ۲4 هزار و 4۰۰ تومان قرار گرفت. )دالر 
در مقابل از دست دادن مرز ۲4 هزار و 4۰۰ تومان مقاومت 
کرد.یکی از این عوامل سیگنال کاهشی است که دیروز از بازار 
سلیمانیه دریافت شد. مسئله دیگر به احتمال تعطیلی شش 
روزه تهران و احتیاط در بازار ارز مربوط می شــود. در حال 
حاضر فعاالن بازار ارز اینکه قیمت دالر یک جهش منفی 
داشته باشد را محتمل می دانند و با احتیاط رفتار می کنند.
دوم:تعطیلی بازار ارز به مدت شــش روز احتماال برخی از 

بازیگران محتاط بازار ارز را به فکر تبدیل دالرهای خود به 
یک دارایی دیگر انداخته اســت تا بعد از تعطیلی با قدرت 
عمل بیشتر تصمیم بگیرند.سوم:مسئله دیگر که شاید بیشتر 
از همه بر بازار تاثیر داشته باشد به مذاکرات احیای برجام 
مربوط می شود، مثل اینکه بخشی از بازار احتمال می دادند 
که آمریکا و دولت جدید ایران وارد مذاکره نشوند و انتظارات 
خود را بر این اساس شکل دادند، گذشته از شانس به نتیجه 
رسیدن مذاکرات، اخبار و فضای حاکم نشان می دهد که 
آمریکا و دولت جدید ایران به احتمال زیــاد وارد مذاکره 
 خواهند شد. خود این مسئله انتظارات کاهشی در بازار را

 تقویت کرد.
چهارم:یک دلیل دیگر نیز می توان بــرای کاهش قیمت 

دالر مطرح کرد و آن نزدیک شــدن به پایان فصل مجمع 
شرکت هاست. شــرکت های صادرکننده به صورت خاص 
باید پیش از مجمع درآمدهــای دالری خود را برای توزیع 
ســود به ریال تبدیل کننــد، این مســئله احتماال حجم 
عرضه دالر در بــازار را باال بــرده و در کاهش قیمت دالر 
موثر بوده اســت. احتمــال دارد افزایش عرضــه در بازار 
متشکل نیز از این مســئله تاثیر گرفته باشد. )زیرا بخش 
 مهمــی از دالر بازار متشــکل از طریــق صادرکنندگان

 تامین می شود(

کاهش قیمت سکه امامی
طالی جهانی معامالت هفته گذشته را با قیمت 1۸1۲ دالر 

به پایان رساند. طال در اولین ساعات معامالت روز گذشته 
روند کاهشی را دنبال کرد و رقم هایی زیر 1۸۰۵ دالر را نیز 
به ثبت رساند. تغییرات قیمتی دالر نیز منفی بود. در نتیجه 
سکه شانس زیادی برای صعود نداشت. )البته حباب سکه 
روز گذشته بسیار کوچک بود و در صورت وجود انتظارات 
افزایشی سکه می توانست رشد کند، اما تقاضا در بازار سکه 
پایدار است و فعاالن سکه با احتیاط رفتار می کنند(. قیمت 
سکه عصر روز گذشته روی 1۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان 
قرار داشت. سکه معامالت روز گذشته را با قیمت 1۰ میلیون 
و 4۹۰ هزار تومان آغاز کرد، سکه تا پایان معامالت نیمه اول 
روز روی همین رقم باقی ماند. در نتیجه سکه در معامالت 
صبح روز گذشته مرز حساس 1۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

را از دست داد.

بازار ارز
برای جمع بندی می توان گفت دالر آمریکا در طول معامالت 
نیمه اول روز مسیر کاهشی را دنبال کرد. برای افت قیمت 
دالر دالیل متعددی می توان مطرح کرد، از جمله این دالیل 
می توان تعطیلی شش روزه تهران، نزدیک شدن به پایان 
فصل مجامع شرکت ها، ســیگنال کاهشی از بازار مجاور و 
اخبار مربوط به مذاکرات را بر شمرد. قیمت طالی جهانی 
در اولین ساعات معامالت روز گذشته روند نزولی را دنبال 
کرد، همراه شدن این امر با افت قیمت دالر موجب کاهش 
قیمت سکه و قرار گرفتن آن زیر مرز حساس 1۰ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان شد.

  قیمت   دالر   بعد  از  تعطیالت  شش  روزه  به  چه  سمت  و سو یی می رود؟

دالر در آستانه  عقب گرد

روحانی: 
مردم هرچقدر ناراحت باشند، 

حق دارند 
رئیس جمهور آب و خــاک را دارای اهمیت 
بسیار باالیی برای کشور دانست و گفت: آب 
منشــاء حیات همه موجودات اســت، اما در 
بحث کشاورزی، خاک هم جایگاه مهمی دارد 
و ســرمایه بزرگی اســت که باید برای حفظ 
آن نهایت تالش خــود را انجــام دهیم و در 
این راه جلوگیری از ســاخت و ساز در اراضی 
کشاورزی و حفاظت از مراتع و جنگل ها برای 
حفظ خاک بسیار اهمیت دارد.حسن روحانی 
روز دوشــنبه در آیین افتتاح طرح های ملی 
وزارت جهاد کشــاورزی در هشتاد و دومین 
پویش تدبیر و امید برای جهش تولید، با بیان 
اینکه در زمینه کشــاورزی معیار های خوبی 
برای عرضه به مردم عزیز کشور داریم، گفت: 
مدیران حوزه کشاورزی در این دولت و طی ۸ 
سال گذشته خدمات ارزشمندی انجام داده 
انــد و در این مدت تالش های بســیار خوبی 
در زمینه کشاورزی انجام شده است.روحانی 
با اشاره به دســتیابی به خودکفایی در تولید 
برخی از محصوالت مهم کشاورزی همچون 
گندم، برنج، روغن و شــکر، طی این سال ها، 
گفت: اگر شرایط آب و هوایی مناسب باشد و 
دچار خشکسالی نشویم با اقدامات زیرساختی 
و توسعه ای انجام شده، در محصوالت غذایی 
و کشاورزی خودکفا هســتیم، اما در شرایط 
خشکسالی نمی توانیم خودکفا باشیم به این 
دلیل که بخش زیادی از زراعت ما به صورت 
دیم و کامال متکی به باران کافی و بموقع است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بدلیل کاهش ۵۲ 
درصدی بارش در ســال جاری و خشکسالی 
بی سابقه ۵۰ ســال اخیر در کشور در شرایط 
بســیار ســختی قرار داریم، گفت: متاسفانه 
بدلیل خشکســالی و کاهش بارش ها مردم 
عزیز خوزســتان و برخی از دیگر استان های 
کشور با مشکل آب مواجه هستند و هرچقدر 
بخاطر این مشکالت ناراحت باشند، حق دارند.

روحانی بــا تاکید بر اینکه لحظه ای نیســت 
که دولت به فکر مردم و حل مشــکالت آنان 
نباشــد، گفت: با همه توان و تا ساعت آخر در 
خدمت مردم هســتیم و خود را مســئول در 
قبال مردم می دانیم.روحانی بــا قدردانی از 
زحمات مهندس حجتی وزیر ســابق جهاد 
کشاورزی و نیز تالش های خاوازی وزیر فعلی 
جهادکشــاورزی اضافه کرد: دولت در هشت 
سال گذشته تالش بســیار خوبی در زمینه 
کشاورزی انجام داده است. در این ایام مردم 
در بسیاری از استان های کشــور از جمله در 
خوزستان دچار مشکالت ناشی از خشکسالی 
شــده اند و لذا در جلســه دیروز هیات دولت 
مصوبات بســیار خوبی برای اینکه مشکل را 
فعال برای مردم عزیز خوزســتان حل کنیم، 
داشتیم.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم 
حق دارند ناراحت باشــند، اظهار داشــت: تا 
وقتی که کسی به چشم خود شــاهد از بین 
رفتن محصول کشاورزی یا دام هایش نباشد 
نمی تواند حال امروز مردم خوزستان را درک 
کند. اتفاقی که این روز ها در خوزســتان رخ 
داده صرفا زیان مالی به مردم نیســت، بلکه 
 از لحــاظ عاطفی هــم مردم را تحت فشــار 

گذاشته است.

مشــوق مالیاتــی در انتظــار 
صادرکنندگان خوش حساب 

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی در نامه ای 
از وزیر اقتصاد درخواســت کــرد تا نرخ صفر 
مالیاتی بــرای صادرکنندگانی که رفع تعهد 
ارزی کرده اند، درنظر گرفته شود.به گزارش 
ایسنا، امید علی پارســا در این نامه خطاب به 
دژپسند خواســتار تعمیم نرخ صفر مالیاتی 
بــرای صادرکنندگانی که رفــع تعهد ارزی 
کرده اند، شد.در این نامه آمده است: با عنایت 
به مراجعات مکرر و عدیده تشکل های صنفی 
و صادرکنندگان محترمی که نســبت به رفع 
تعهد ارزی صادرات ســال 1۳۹۷ خود بعد از 
تاریخ 1۳۹۸.1۰.۳۰ اقدام کرده اند و خواستار 
اعمال معافیت و اســترداد مالیات و عوارض 
مالیات بر ارزش افزوده هستند، خواهشمند 
اســت با توجه به برگزاری دویست و چهل و 
یکمین جلسه شــورای هماهنگی اقتصادی 
دولت دوازدهم، پیشــنهاد صدراالشاره این 
ســازمان مطرح و در صــورت تصویب، برای 
الحاق به بسته سیاســتی برگشت ارز حاصل 
از صادرات سال های 1۳۹۷-14۰۰ به کمیته 

ماده )۲( ارجاع شود.
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نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته مصوب کردند 
که اشخاصی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی 
برنگردانند مجرم محسوب می شوند.وکالی ملت در این 
جلسه در جریان بررسی الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز  با اصالح ماده 1۷ آن با 14۳ رای موافق، 16 رای 

مخالف و ۸ رای ممتنع موافقت کردند.
بر اساس این گزارش؛در ماده 1۷ مصوبه، موضوع الحاق ماده 

)۲ مکرر( به قانون، تبصره )۵( به شرح زیر اصالح شد:
»تبصره ۵- تخلف از ســایر ضوابط ارزی که شورای پول و 
اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد 
وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت 
اجرائی برای آن ذکر نشــده است، صرفاً تخلف محسوب و 
مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو 
یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده )6۹( این قانون 
محکوم می شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج 
کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای 
پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین 

شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صالح با 
استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف 
اخیر می شود.«در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، یک 
تبصره به عنوان تبصره )۹( به شرح زیر به ماده )1۷( موضوع 
الحاق ماده )۲ مکرر( الحاق می شــود. در این تبصره تاکید 
شد اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط 
تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این 
شورا تعیین شده است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، 
مجرم محسوب و عالوه بر جزای نقدی معادل بهای ریالی 
آن، به حبس تعزیری درجه شش موضوع ماده )1۹( قانون 
مجازات اسالمی مصوب  1/  ۲/ 1۳۹۲ محکوم می شوند.عدم 
رفع تعهد ارزی موضوع ماده )1۰( قانون تعزیرات حکومتی 
در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد )1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 

ریال بر اساس باالترین نرخ اعالمی بانک مرکزی در زمان 
دریافت ارز باشــد، مرتکب عالوه بر اعاده ارز به میزان رفع 
تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا 
یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع 
تعهد بر اساس باالترین نرخ اعالمی بانک مرکزی از زمان 
دریافت ارز، محکوم می شود.در صورتی که مبلغ عدم رفع 
تعهد ارزی معادل صد میلیارد )1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال 
یا بیش از آن بر اساس باالترین نرخ اعالمی بانک مرکزی در 
زمان دریافت ارز باشد، مرتکب عالوه بر اعاده ارز به میزان 
رفع تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده 
سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده )1۹( قانون 
مجازات اســالمی و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر 
کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس باالترین نرخ اعالمی بانک 

مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در صورتی که 
رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از 
اسناد جعلی یا خالف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش 
اظهاری کاال و یا بیش  اظهاری در تعداد یــا مقدار کاال به 
گمرک و یا مغایرت در کاالی اظهار شده یا مکشوفه با کاالی 
موضوع تعهد باشد، مرتکب عالوه بر اعاده ارز به میزان رفع 
تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری 
درجه چهار موضوع ماده )1۹( قانون مجازات اســالمی و 
جزای نقدی به میزان معادل ســه برابر کسری یا عدم رفع 
تعهد بر اساس باالترین نرخ اعالمی بانک مرکزی از زمان 
دریافت ارز، محکوم می شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، 
مالک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم 
مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست.در صورتی که 
بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
و عدم رفع تعهد ارزی، با تشخیص مرجع  رسیدگی  به علت 
قوه قاهره )حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع( 

باشد، مقررات این تبصره اعمال نمی شود.

تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ 
جایی که حتی مسئوالن مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن 
چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تامین به موقع و تبعیض 
در تامین ارز کاالی اساسی گالیه دارند. از سوی دیگر آمار هم 
ابهاماتی دارد که اعالم صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت 
کنندگان ارز 4۲۰۰ و شفاف سازی جزئیات تامین ارز می  تواند 
تا حدی پاسخگوی این ابهامات باشد.به گزارش ایسنا، جریان 
واردات کاال از مراحل ابتدایی تا ترخیص و ورود به کشور همواره 
 با چالش های بسیاری تحت تاثیر شرایط موجود و البته عملکرد 
دســتگاه های ذیربط و بعضا ناهماهنگی بین آنها قرار داشته 

است.

 از آمدن ارز ۴۲۰۰ و محدودیت ها وضع بدتر شد 
در این بین تامین ارز واردات به ویژه از سال 1۳۹۷ و با اعمال 
محدودیت های ارزی و ورود ارز 4۲۰۰ تومان از چالش های 
اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت 
عمومی در واردات خارج و حداقل یکسالی است که محدود 
به شش قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه دارو، 
تجهیزات و ملزومات پزشکی شــد ولی برای همین میزان 
محدود هم مدیریت مناســبی اعمال نمی شود و از عوامل 
اصلی انباشت و رسوب کاال در گمرک و بنادر به شمار می رود.

این در حالی است که دستورالعمل های متفاوتی برای رفع 
موانع ارزی واردات صادر شــده اســت؛ از جمله ترخیص 

۹۰ درصدی کاالهای اساســی که طی آن صاحب کاال می 
تواند بدون دریافت کد رهگیــری بانک تا ۹۰ درصد کاال را 
ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با 
تائید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی 
اعالمیه تامین ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف است تا 
ســه ماه بعد، ارز مورد نظر را تامین کند، اما آنچه می گذرد 
بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه ای که طی مدت اخیر 
با شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کاالهای 
اساســی و به ویژه نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از 
آن تا پای فساد، بحث تامین ارز مورد توجه بوده است ولی 

دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی گیرد.

بانک مرکزی: ۴.۶ میلیارد دالر برای ۶ قلم و 
سایر تامین ارز کرده ایم 

چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تامین ارز 
کاالهای اساسی منتشر و طی آن اعالم کرد که بر اساس 
مصوبه ســتاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی 
امسال شش میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات تامین 
ارز کند که 4.۵ میلیارد دالر آن برای اقالم زیر نظر وزارت 

صمت و کشــاورزی و 1.۵ میلیارد دالر دیگر برای دارو، 
تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و 
درمان است.این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا 
نیمه تیرماه ۵.۵ میلیــارد دالر ارز ترجیحی بابت واردات 

نقدی و اعتباری تامین کرده است.

  این »سایر« کدام است؟!
البته بانک مرکزی در گزارش خود اعالم کرده بود که 1۳۰ 
میلیون دالر ارز ترجیحی برای »سایر« پرداخت شده ولی 
مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش ها هستند، 
چراکه ارز ترجیحی بطور خاص برای این شش قلم کاالی 
اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید 
پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان 
هم جداگانه ۹۲6 میلیون دالر اعالم کرده است.اما نگاهی 
به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات 
کاالهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره ای که بانک 
مرکزی اعالم کرده تامیــن ارز ۵.۵ میلیارد دالری انجام 
داده اســت نشــان می دهد که اعداد چندان با یکدیگر 

منطبق نیست.

گمرک: کل واردات ۴.۵ میلیارد دالر بوده که 
۳.۲ آن ۶ قلم است

بر اساس گزارشی که ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - به 
ایسنا اعالم کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۷.6 میلیون 
تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کاال صورت گرفته که ارزش 
مجموع آن به 4.۵ میلیارد دالر می رسد؛ بنابراین تا اینجا 
مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعالم کرده 
برای شش تامین ارز کرده برابری می کند. در دوره مورد 
بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی 4.6 میلیارد دالر برای 
شــش کاالی جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله 
سویا، گندم و سایر تامین ارز کرده است، گزارش معاون فنی 
گمرک ایران نشان می دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دالر تامین 
ارز از مجموع واردات 4.۵ میلیارد دالری برای این شــش 
قلم بوده است؛ به گونه ای که ۳۰۲ میلیون دالر جو، ۵۳۷ 
میلیون دالر دانه های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دالر ذرت، 
۸۷۵.4 روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دالر کنجاله سویا و ۳۰1 
میلیون دالر گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد 
دالر در حدود 6.۸ میلیون تن می رســد. از سویی طبق 
گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و 
ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دالر به همراه 
11.6 میلیون دالر داروهای دامی بوده اســت که مجموع 
تامین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت در واردات قطعی به 

حدود ۵4۰ میلیون دالر می رساند.

با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا و همچنین تعداد فوتی ها 
ستاد ملی مقابله با کرونا درصدد تعطیلی اصناف، بانک، بازار 
تهران و بورس درآمد.به گزارش خبر آنالین با اوج گیری آمار 
ابتال به کرونا و رسیدن آن از روزانه ۲ هزار نفر در فروردین ماه 
به مرز 4 هزار نفر در روزهای اخیر و افزایش تعداد جانباختگان 
از 6۰ هزار نفــر در فروردین ماه به فراتــر از ۸۰ هزار نفر در 
روزهای اخیر و قرار گرفتن بیش از 16۹ شهر کشور در وضعیت 
قرمز، ستاد ملی مقابله با کرونا درصدد تعطیلی اصناف و به 

حداقل رساندن فعالیت ها در کشور برآمد.

اطالعیه سراســری دربــاره محدودیت های 
کرونایی

با عبور فوتی های تهران از مرز 1۰۰ نفر در در روز گذشــته 
علی ربیعی، سخنگوی دولت، از تعطیلی 6 روزه همه ادارات 
اســتان های تهران و البرز، در بازه زمانی سه شنبه این هفته 
تا یکشــنبه هفته آینده خبر داد؛ بنا بر این مصوبه، تردد از 
این اســتان ها ممنوع بوده و در صورت رعایت نکردن عالوه 
بر جریمه، خودرو نیز از مســیرها بازگردانده می شود.ستاد 
ملی کرونا نیز در تازه ترین تصمیمات خود و با همکاری اتاق 
اصناف ایران فعالیت ۷ رسته شغلی پرخطر را ممنوع کرده 
است؛ این ۷ رسته شغلی عبارتند از رستوران ها و قهوه خانه ها 
به صورت پذیرایی در فضای بسته )ولی بصورت بیرون بر می 

توانند فعالیت کنند(، تاالرهای پذیرائی، سالن های سینما 
و تئاتر، پاســاژها و بازارهای سربسته، به استثناء پاساژهای 
تخصصی نظیر الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر 
به جز پوشاک، کیف، کفش و موبایل، استخرهای سرپوشیده 
و باشگاه های بدن سازی، شهربازی و باغ وحش ها و نمایشگاه 

های عمومی و تخصصی.
گفتنی است که باقی مشاغل به شرط رعایت پروتکل های 
بهداشتی مجاز به فعالیت هستند که این شرایط در تعطیلی 
شش روزه تهران نیز برقرار است و همچنین با توجه به کاهش 
چشمگیر میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی درسطح 
کشور و تنزل آن به 4۸ درصد، در بازه زمانی 16 تا ۲۳ تیر ماه 
جاری، مقررشده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
درقالب کمیته عالی نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
)در سطوح ملی و استانی( و با همکاری کامل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و اتاق 
اصناف ایران درســطح ملی و رده های متناظر آنها در سطح 
استان های کشور؛ در چارچوب »طرح جامع مدیریت تجمع و 
تردد عمومی متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 1۹ در 

شهرهای کشور« }موضوع بند)1( مصوبات چهل وچهارمین 
جلسه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا – تاریخ ۲4 آبان 
1۳۹۹ { و همچنین تأکیدات مصــرح دربند )1( مصوبات 
هفتاد و ششمین جلسه ستاد ملی ) تاریخ  1۹ تیر 14۰۰( 
با عنوان»تشــدید اعمال محدودیت ها در شهرهای قرمز« 

اقدامات الزم را اجرایی کنند.

موج پنجم کرونا؛ تعطیلی دوبــاره اصناف در 
مشهد 

شدت پیک پنجم کرونا در حدی است که بازار سرمایه نیز به 
دنبال تعطیلی بانک ها تعطیل شد؛ در ساعات اولیه امروز روابط 
عمومی سازمان بورس، تعطیلی بورس از سه شنبه ۲۹ تیر ماه 
تا یکشنبه ۳ مرداد ماه را مشروط به تعطیلی بانک ها اعالم کرد 
و حال در ساعات اخیر با تعطیلی شعب بانکی استان تهران و 
البرز که طبق تصمیم بانک مرکزی و بانک ها و با هماهنگی 
دولت صورت گرفته است، بورس نیز اعالم تعطیلی کرده است.

طبق اعالم دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا بانک ها 
و اصناف در تهران و البرز به مدت 6 روز تعطیل خواهند بود؛ 

با این وجود باتوجه به فعالیت سایر شعب بانک ها در استان 
های دیگر و در راستای تســهیل مبادالت مالی مشتریان، 
سامانه های پرداخت بین بانکی نظیر ساتنا و پایا به جز روز 
جمعه مورخ 1 مرداد 14۰۰، فعال بوده و مشتریان میتوانند 
ازبانکداری الکترونیک اســتفاده کنند.جمشیدی دبیرکل 
کانون بانکهای خصوصی نیز در این خصوص اعالم کرده است 
که مدیران بانکی در خصوص پشتیبانی از سامانه های مزبور 
و ارتباطات ارزی و نیز پولرسانی برای خودپردازهای بانکی 
مسئولینی را تعیین خواهند کرد.اطالعیه مهم بانک مرکزی 
در مورد تعطیلی بانک ها بر این اساس است؛ ه اطالع هموطنان 
گرامی می رساند بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
کلیه شعب بانکهای دولتی و خصوصی در استان های تهران و 
البرز از روز سه شنبه مورخ ۲۹ تیر 14۰۰ تا پایان روز یکشنبه 
مورخ ۳ مرداد 14۰۰ تعطیل است.همسو با اعالم تعطیلی 
بانک ها و اصناف در تهران و البرز به مدت 6 روز محمدحسن 
ابراهیمی سرو علیا، نایب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
بازار سرمایه ایران را در این روزها تعطیل اعالم کرد.گفتنی 
است که وزارت بهداشت روز یکشنبه ۲۷ تیرماه از مرگ 1۹۵ 
نفر و شناسایی ۲۲ هزار و 1۸4 بیمار جدید مبتال به کووید1۹ 
خبر داد و شیوع موج جدید کرونا در کشور در حالی است که به 
گفته رحمانی فضلی "رعایت پروتکل های بهداشتی به حدود 

۵۰ درصد رسیده که رقم پایینی است.

اشخاصی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برنگردانند مجرم محسوب می شوند

اولتیماتوم مجلس به متخلفان ارزی

ابعاد مبهم تامین ارز واردات

لیست ارز ۴۲۰۰ اعالم شود

کدام سازمان ها و نهادها  تعطیل  است؟

تهران و البرز تعطیل شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روند نزولی سکه در کانال ۱۰ میلیون تومانی
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )دوشنبه، ۲۸ تیرماه( در بازار تهران با کاهش ۱۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید.

نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۲ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۱۴ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۰۳ دالر و ۶۴ 

سنت قیمت خورد.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2252| سه شنبه 29 تیر ماه

سنگ اندازی در برابر کسب و کارها
مسعود دانشمند، اقتصاددان

تامین اجتماعی با فشارهای متعدد  در برابر تولید و کسب و کارها  سنگ اندازی می کند. صاحبان پول تامین اجتماعی کارگران هستند که هر ماه به دالیل مختلف این پول ها را به این صندوق واریز می کنند تا در آینده و بازنشستگی 
کمک حالشان باشد. باید این سازمان صورت وضعیت خود را متتشر کند تا ببینیم صندوقی که متعلق به گارگر و کارفرما است در چه وضعیتی بوده و دخل و خرج آن برای چه منظوری بوده است. وقتی مالک این سازمان کارفرما و 
کارگران هستند اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند وضعیت همین می شود.  سازمان تامین اجتماعی سازوکاری برای اجرای قانونی که خود نوشته است ندارد. چرا باید صورت وضعیت این سازمان شفاف نباشد.  متاسفانه ابالغیه های 
این سازمان بدون اطالع قبلی در حیاط ها و ساختمان های گاها بدون سکنه انداخته می شود و چون از دید کارفرما و گارگران دور مانده و مراجعه نشده است اجراییه ها نیز صادر می شود. اجراییه نیز بدون اطالع صادر می شود و به دلیل 
عدم اجرای حکم صادر شده حساب های بانکی کارفرمایان مسدود می شود که عواقب وحشتناکی را متوجه تولید و صنعت می کند. همگی اعضای این صندوق سهامدار صندوق هستند. همه جای دنیا صندوق های تامین اجتماعی 
مرتب کار می کنند اما در ایران این صندوق همیشه طلبکار است. وضعیت بسیار وحشتناکی بر سازمان تامین اجتماعی حاکم است و رفتاری به دور از عدالت و انصاف بر کارگر و کارفرما اعمال می شود. نتایج این اتفاقات قراردادهای 
فصلی بدون اطالع تامین اجتماعی است که در این بین تنها کارگر زیان می کند. باید توجه داشت در حال حاضر بیش از ٩٠ درصد کارگران قرارداد های موقت اشتغال دارند و ادامه رویه نامناسب بیمه می تواند عامل مشکالت جدی تری 
شود. این در حالی است که تامین اجتماعی باید کمک حال وضعیت کارگران و تولید باشد. با ادامه این وضع صندوق های مستقل ایجاد می شود و بودجه های اختصاصی خواهند داشت. مانند صندوق های مستقل نفتی که کارکنان 
نفت برای خود راه اندازی کرده اند.   تجمیع صندوق ها با عنوان صندوق تامین اجتماعی کارایی الزم را نداشت. تمام دارایی های صندوق توسط سازمان تامین اجتماعی به دولت قرض داده شد و به جای آن کارخانجات ورشکسته و از 
رده خارج تحویل گرفته شد. این سازمان با اجازه چه کسی پول مردم را به دولت قرض می دهد. تمام کسانی که به این صندوق به هر دلیلی پول پرداخت می کنند سهامدار این صندوق هستند و باید به فکر روزهای بازنشستگی خود 
باشند. تمام موجودی صندوق به دولت قرض داده شد. فکر می کنید شستا از کجا این همه شرکت را به نام خود ثبت کرده است. دولت باید دست خود را از صندوق تامین اجتماعی کوتاه کند. باید هیات امنا گزارش صندوق را به مردم 

بدهد. همچنین احتیاجی به برگزاری مجامع و جمع کردن مردم دور هم برای شوآف نیست. باید صورت های مالی منتشر شود. 

به گفته فعــاالن اقتصادی 
فشارهای تأمین اجتماعی 
بــه واحدهــای تولیدی، 
غیرقابل تحمل شــده و این 
واحدها زیر بار فشــارهای 
این ســازمان در روزهای کرونایــی قامت خم کرده 
اند. یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: کســب 
و کارها زیر فشــار تامین اجتماعی هستند. مسعود 
دانشــمند افزود: تمام دارایی های صندوق توســط 
سازمان تامین اجتماعی به دولت قرض داده شد و به 

جای آن کارخانجات ورشکسته و از رده خارج تحویل 
گرفته شد. این سازمان با اجازه چه کسی پول مردم 
 را به دولــت قرض می دهد. فعــاالن اقتصادی خود 
را صاحب صنــدوق تامین اجتماعی مــی دانند در 
حالیکه بیشــترین ضربه و زیان را از ســمت همین 
سازمان در چند ســال اخیر دیده اند. فعاالن اقتصادی 
معتقدند صاحبــان اصلی صنــدوق تامین اجتماعی 
کارفرمایان و کارگران هســتند و منابع این صندوق از 
طریق پرداختی ِ آنها تامین می شود. با این توصیف چرا 
باید تا این حد نارضایتِی کارفرمایان از سازمان تامین 
اجتماعی زیاد باشد. اغلب کارفرمایان معتقد هستند 
که سازمان تامین اجتماعی برای تامین هزینه های خود 
به نوعی با تفسیر سلیقه ای، هزینه های بیشتری را بر 

کارفرمایان تحمیل کرده است. در این رابطه همچنین 
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به سازوکار ناعادالنه 
برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی الرأسی 
)حق بیمه قرارداد( اعالم کرد اختیارات در نظر گرفته 
شده برای ســازمان تأمین اجتماعی در اخذ حق بیمه 
قراردادها به عاملی جهت جبران کســری درآمد این 
سازمان به بهای فشار به محیط کسب وکار تبدیل شده 
است. اخیرا مرکز پژوهش  های مجلس شورای اسالمی 
با انتشار گزارشی با عنوان »آسیب شناسی نحوه وصول 
حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع 
موانع تولید«، ضمن اشاره به مهم ترین عوامل پایه ای که با 
توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل 
کسب وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می شود، اعالم 

کرد: »این عوامل، مشکالت جدی برای کسب وکارها به 
همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی 

از مهم ترین موانع تولید تبدیل کرده است«.
بر اساس قانون تأمین اجتماعی، تولید کننده موظف 
است معادل ۲۳ درصد حقوق کارگر را از درآمد کارگاه 
و ۷ درصد را از حقوق کارگر به عنوان حق بیمه پرداخت 
کند و جمعاً ماهیانه معادل ۳٠ درصد حقوق کارگر را 
به حساب تأمین اجتماعی بریزد که به لیست ماهیانه 
معروف است. اما مشکل اینجاست که سازمان تأمین 
اجتماعی عالوه براین پول، پول های دیگری نیز به اسم 
حق بیمه قرارداد به بهانه بیمه کارگران از تولید کننده ها 
دریافت می کند که این پول، منشأ مشکالت تولیدی ها 

با این سازمان است.

كسب و كارها در سال رونق تولید با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می كنند

بنگاه ها زیر فشار تامین اجتماعی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مدیرکل دفتر مطالعات رفاه 
اجتماعــی وزارت رفاه می 
گوید می توان بــا پرداخت 
یارانه کاالیی در قالب کارت 
های بانکی موضوع نان را در 
کشور مدیریت کرد. در حالی روز گذشته قیمت انواع 
نان افزایش یافت که بنابر گزارش مرکز آمار بیش از ۳۲ 
درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و نان تنها 
کاالی اساسی در دسترس این افراد است. این گزارش 
همچنین می افزاید میانه مصرف کالری در کشور زیر 
استاندارد مصرف ۲۱٠٠ کیلوکالری در روز است. یک 
کارشناس اقتصادی درهمین رابطه می گوید: خط فقر 
افزایش یافته و گرانی کاالهای اساسی از سوی دیگر بر 
کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته 
است. حمید حاج اســماعیلی افزود: دولت باید توجه 
بیشــتری به اقشار آسیب پذیر داشــته باشد. هر روز 
شاهد گرانی های بیشتر و کاهش دسترسی مردم به 
اقالم خوراکی هستیم. دستمزد تعیین شده برای سال 
۱4٠٠ نیز اصال کفاف گذران زندگی در این گرانی ها 

را نمی دهد.
این در حالی اســت که هادی موسوی نیک مدیر کل 
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه نیز در مورد 
مدل های حمایت از اقشار آسیب پذیر در صورت تغییر 
قیمت نان گفــت: در حال حاضر بر اســاس گزارش 
رســمی مرکز آمار ایران ۳۲ درصد از جمعیت کشور 
زیر خط فقر قرار دارند و میانه مصرف کالری در کشور 
زیر استاندارد مصرف کالری )۲۱٠٠ کیلوکالری( در 

روز است.
مدیرکل دفتــر مطالعات رفاه اجتماعــی وزارت رفاه 
تصریح کرد: طی ســال های اخیر بــه دلیل افزایش 
قیمت سایر اقالم اساسی میزان مصرف این محصوالت 
کاهش جدی داشته و میزان مصرف نان افزایش پیدا 

کرده اســت. به عنوان مثال به طــور میانگین میزان 
مصرف گوشت خانوارهای ایرانی در هر ماه به کمتر از 

۱ کیلوگرم رسیده است.
وی افزود: در سال های گذشــته برای اصالح قیمت 
نان به صورت پایلوت در یک شهرستان اقدام به جمع 
آوری اطالعات مربوط به این موضــوع کردیم اما در 
نهایت به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی این طرح با 
مشکالتی مواجه شد. به اعتقاد ما می توان با پرداخت 
یارانه کاالیی در قالب کارت های بانکی موضوع نان را 
در کشور مدیریت کرد. موســوی نیک گفت: در حال 
حاضر کم هزینه ترین و عملیاتی ترین حالت ممکن 
برای اصالح وضعیت کنونی قیمت نان پرداخت یارانه 
در قالب کارتهای بانکی برای خرید نان است. اجرای 
چنین طرحی طبق محاســبات انجام شده در وزارت 
رفاه در همــان مرحله اول ۳٠ درصــد از هزینه های 
کنونی دولت در بودجه را کمتر می کند.یک کارشناس 

اقتصادی درهمین رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" 
می گوید: خــط فقر افزایش یافتــه و گرانی کاالهای 
اساسی از ســوی دیگر بر کاهش هر چه بیشتر قدرت 
خرید مردم تاثیر گذاشته است. حمید حاج اسماعیلی 
افزود: دولت باید توجه بیشتری به اقشار آسیب پذیر 
داشته باشد. هر روز شاهد گرانی های بیشتر و کاهش 
دسترســی مردم به اقالم خوراکی هستیم. دستمزد 
تعیین شده برای ســال ۱4٠٠ نیز اصال کفاف گذران 
زندگی در این گرانی هــا را نمی دهد. این فعال حوزه 
کارگری گفت: آنقدر شرایط اقتصادی بحرانی و سخت 
شده است که همه چشمشــان به این است راه هایی 

برون رفت از شرایط اقتصادی مطرح شود.
حاج اسماعیلی اظهار داشت: کشور ما به دلیل شرایط 
خاصی که دارد شاید مردم در همه حوزه ها مطالبات 
داشته باشــند االن درست است شــرایط اقتصادی 
این قدر وخیم و بحرانی شــده است که برجسته تر از 

موضوعات دیگر در کشور شــرایط اقتصادی خودش 
را نشان داده است. وی افزود: در گذشته مردم بیشتر 
مطالبات اجتماعی داشتند تا مطالبات اقتصادی؛ ولی 
از دید من االن هم مطالبات اجتماعی و هم سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی است. آنچه که در کوتاه مدت باید 
اتفاق بیفتد این است که وضعیت معیشتی کارگران 
ســر و ســامان پیدا کند. برای این راه های مختلفی 

وجود دارد. 
فعال بازار کار با اشاره به اینکه دستمزد کارگران باید 
متناسب با خط فقر تعیین شود گفت: علی رغم اینکه 
هر ساله دســتمزد کارگران افزایش می یابد, افزایش 
هزینه های زندگی باعث میشــودکه میزان افزایش 
دستمزدبی اثر می شود. دستمزد کارگران در شورای 
عالی کار باید بر اساس خط فقر باشد, چرا که تعیین 
سبد معیشت کارگران مورد قبول دولتی ها نیست و 

در تعیین دستمزد استفاده نمی شود.

نان كوپنی می شود؟

پیشنهاد پرداخت یارانه نان در قالب کاالبرگ
۳2 درصد از جمعیت كشور زیر خط فقر قرار دارند                                                                                        مصرف گوشت مردم ماهانه به كمتر از 1 كیلوگرم رسید

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نماینده وزیــر صمت در اصناف کشــور و عضو هئیت 
رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با انتقاد از تصمیم جدید 
مجلس مبني بر اعمال تعرفه ۱۲ درصدي بر تلفن هاي 
باالي ۶٠٠ دالر گفت: مطمئن هســتیم اگر این قانون 
اجرایي شود بر تلفن هایي که قیمت پایین تري هم دارند 
اثرگذار خواهد بود. به نظر ما زماني که طرح ریجستر فعال 
شده افزایش تعرفه بي معناست. ابراهیم درستي، رئیس 
اتحادیه دستگاه هاي صوتي و تصویري، تلفن همراه و 
لوازم جانبي با اشاره به ممنوعیت برخي از برندهاي تلفن 
همراه در کشور گفت: در گذشته ممنوعیت واردات براي 
برندهایي همانند نوکیا، سامسونگ و ال جي اتفاق افتاده 
بود و اخیرا نیز براي شیائومي این اتفاق افتاده است. این 
گوشي، تلفن همراهي است که در ابعاد مختلف و مدل 

هاي گوناگون فعالیت دارد.
نایب رئیس اول اتاق اصنــاف تهران در رابطه با چرایي 
ممنوعیت این برند بیان کرد: برخي از برندهاي شیائومي 
نمي توانند در شرایط خاص با شماره هاي ضروري مانند 
۱۱٠ و ۱۱۵ تماس بگیرند. رئیس اتحادیه دستگاه هاي 
صوتي و تصویري، تلفن همراه و لوازم جانبي متذکر شد: 
در شرایط اکنوني استفاده از تلفن هاي همراه افزایش 
یافته اســت و اگر قرار باشــد از ورود این گوشي ها در 
گمرک جلوگیري شود، معضالتي را در پیش خواهیم 

داشت از جمله گران تر شدن این وسیله.
نماینده وزیر صمت در اصناف کشــور افزود: پیشنهاد 
مي کنیم اجازه دهیم حداقل کساني که این گوشي ها 
را وارد کرده اند، کاالهایشان در گمرک ترخیص شود و 
از آن به بعد کساني که مي خواهند ثبت سفارش کنند 
از همان مبدا کشور سازنده قیمت ها را روي گوشي ها 
تعبیه کنند. چراکه حق مردم است در این مواقع ضروري 

بتوانند از آن استفاده کنند.

درستي با تاکید بر اینکه تثبیت قیمت دالر بر کاال اثرگذار 
است، در عین حال گفت: با تغییر قیمت ها و رکود موجود 
در بازار شاهد قیمت هاي باالیي در گوشي ها هستیم و 
تلفني که قبال زیر یک میلیون تومان خریداري مي شد 

االن قیمتش خیلي افزایش یافته است.
وي خاطرنشــان شــد: با وجود گراني تلفــن همراه، 
خوشبختانه کاال موجود است و امیدواریم ثبات پیدا کند 
و همه بتوانند از این کاال استفاده کنند. رئیس اتحادیه 
دســتگاه هاي صوتي و تصویري، تلفن همراه و لوازم 
جانبي با اشاره به اجراي ریجستري در کشور و کاهش 
قاچاق در این حوزه گفت: خوشبختانه با اجراي این طرح 
دیگر سالي ۲ هزار میلیارد تومان در جیب سوداگران 

قاچاقچي نخواهد رفت.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره به 
اینکه خریداران حتما به خدمات پس از فروش آن کاال 
دقت کنند، گفت: باید سامانه اي ایجاد شود تا شرکت 
هایي که کاالهایشان داراي خدمات پس از فروش است 
معرفي شوند. این یک ضعف بزرگ است که شرکت ها 
خدمات ارائه نمي دهند. خریداران حتما ضمانت نامه را 
در زمان خرید دریافت کنند و از جایي خریداري کنند 

که داراي پروانه فروش هستند.
رئیس اتحادیه دســتگاه هاي صوتي و تصویري، تلفن 
همراه و لوازم جانبي با انتقاد از فروش گوشي همراه بدون 
خدمات، اظهار کرد: سازمان حمایت از مصرف کننده و 
بعضا تعزیرات بر بخش تعمیرات و حتي بر خدمات پس 
از فروش آن ها نظارت کنند. ولیکن در میان اینها برخي 
از شرکت هاي خدمات پس از فروش بیشتر به دنبال 
واردات هستند و در این میان تنها ده پانزده شرکت به 
نام خدمات پس از فروش هستند که ۷۵ درصد سهم بازار 

را تامین مي کنند. باید با این شرکت ها برخورد شود.

در پی گالیه کامیون داران و نمایندگان تشکل های 
آن ها از بی برنامه بودن و ناهماهنگی دســتگاه های 
متولی، طوالنی بــودن فرآیند ترخیــص کاال و ...به 
عنوان دالیل انباشــت کاالهای اساسی در بندر امام 
خمینی )ره(، معاون ســازمان بنــادر و دریانوردی 
 این گالیه ها را ناشــی از خســتگی کامیــون داران 

می داند و بس!
طی هفته گذشــته مشــکالتی در زمینــه حمل و 
جابه جایی کاال از بندر امام خمینــی )ره( به وجود 
آمده بود و خبرهای بســیاری منتشر شد از اینکه به 
دلیل کمبود کامیون تخلیه و بارگیری کاال از بندر امام 
خمینی )ره( با کندی انجام شده و حجم بسیار زیادی 
از کاالهای اساسی در این بندر انباشت شده است. پس 
از آن در ویدئوهایی که از کامیون داران در حال اعتراض 
به مســئوالن محلی و در مصاحبه های نمایندگان 
تشکل های آن ها منتشر شد، انتقادات بسیاری مطرح 

شد از اینکه چرا این وضعیت به وجود آمده است.
احمــد کریمی، دبیــر کانون انجمن هــای صنفی 
کامیونداران گفت: بی برنامه بودن و کوتاهی دستگاه ها 

و متولیان متعدد سبب شــده که حمل کاال در بندر 
امام خمینی )ره(  با مشــکل مواجه شود اما موضوع 
کم کاری کامیون داران در ایــن زمینه به هیچ وجه 
درست نیســت. وی افزود: اگر کامیونی برای حمل 
بار به بندر امام خمینــی )ره( می رود باید یک هفته 
در تعمیرگاه کرایه ای که گرفته را هزینه کند تا این 
ماشین دوباره برای بارگیری آماده شود و این زمانی 
طوالنی را می گیرد. این در حالی است که اگر کامیونی 
فرسوده نباشد در ماه تا هشت سرویس هم می تواند 
برای بارگیری به بندر امام سفر کند اما با این شرایط 
توانایی کامیون فرسوده تا حدود سه سرویس در ماه 

کاهش می یابد.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران بی برنامه 
بودن و و ناهماهنگی برای ترخیــص کاال را یکی از 
مشکالت کامیون داران دانست که سبب کندی تخلیه 
و بارگیری کاال از بندر امام خمینی )ره( می شــود و 
گفت: کامیون داران در بندر امام خمینی )ره( به همین 
دلیل، مدت طوالنی منتظر می مانند؛ چرا که فرآیند 

ترخیص کاال تا مرحله بارگیری بسیار طوالنی است.

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران  و سلف سرویس 
تهران اظهار داشــت: افزایش قیمت در رستوران ها 
بستگي به کیفیت مواد اولیه دارد اما مي توان گفت 
افزایش قیمت غذاي رســتوران ها حدود ۳٠ درصد 
بوده است. علي اصغر میرابراهیمي، رئیس اتحادیه 
دارندگان رستوران و سلف سرویس تهران در مورد 
افزایش قیمت غذاي رستوران ها اظهار کرد: گراني 
مواد غذایي که مواد اولیه رستوران ها هستند دیگر 
بدون حساب و کتاب شده است. میتوان گفت مواد 
اولیه رســتوران ها 4٠ تا ۵٠ درصد گران شده، همه 

اقالم حتي نان افزایش قیمت داشته است.
وي افزود: همکاران ما در این موج گراني مستاصل 
مانده اند. دیروز تعدادي از رستوران دارها به اتحادیه 
آمده بودند و معترض بودند؛ امــا گراني اقالم و تورم 
در اختیار اتحادیه نیســت و در این مورد نمیتوانیم 

کاري انجام دهیم. یکي از رســتوران دارها گفت که 
الشه گوســفند را کیلویي ۱۵٠ هزار تومان خریده 
یعني گوشــت آن براي او حدودا ۳٠٠ هزار تومان 
است. وضعیت به شکلي است که از دست همه خارج 
شده، عالوه بر این حقوق پرســنل و حق بیمه هم 

افزایش دارد.
رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس 
تهران خاطرنشان کرد: در اتحادیه به همکاران خود 
گفتیم که باید فاکتور روز داشته باشند و هزینه سربار 
و همچنین ۲٠ درصد سود را به آن اضافه کنند، قیمت 
نهایي باید از این فرمول به دست بیاید. اگر طبق این 
دستورالعمل قیمتگذاري شود مورد تایید اتحادیه 
است. افزایش قیمت در رستوران ها بستگي به کیفیت 
مواد اولیه دارد اما میتوان گفت افزایش قیمت غذاي 

رستوران ها حدود ۳٠ درصد بوده است.

در حالی سه سال از آغاز طرح ملی مسکن می گذرد 
که هنوز قیمت تمام شده واحد های این طرح مشخص 
نیست. برخالف اظهارات معاون وزیر راه، بی نظمی 
خاصی در قیمت مســکن ملی موج  می زند.۱8 آبان 
ماه ســال ٩8 معاون وزیر راه و شهرسازی در اولین 
نشست خبری خود بعد از تکیه زدن بر صندلی معاونت 
مسکن و ساختمان با تشریح جزییات ثبت نام طرح 
ملی مسکن اعالم کرد:قیمت ساخت به صورت قیمت 

تمام شده در اختیار مردم قرار می گیرد.
محمود محمودزاده افــزود: در بخش زمین تدبیری 
اندیشــیده شــد برای عالقمند به مالکیت زمین، ۲ 
سال تنفس در نظر گرفته شده و مابقی قیمت زمین 
به صورت اقساطی پرداخت می شود.وی با بیان اینکه 
وام ۷۵ تــا ۱٠٠ میلیون تومانی نیــز از محل منابع 
بانک های عامــل به متقاضیان با ســود ۱8 درصد و 
فروش اقساطی ۱۲ساله پرداخت خواهد شد، افزود: 
متقاضی باید درمرحله اول ۳٠ درصد قیمت تمام شده 
را پرداخت کند. قیمت تمام شده  عدد فیکسی نیست 
که بتوانیم آن را اعالم کنیم. قیمت واحد مســکونی 

بسته به شــرایط ثبت نام دارد. در ادامه محمودزاده 
گفت: قیمت تمام شــده واحدهای مســکونی طرح 
ملی ۱,۶ تا ۲,۵ میلیون تومان و به طور متوســط ۲ 
میلیون تومان است.این در حالی بود که معاون وزیر 
راه و شهرسازی اواسط آذرماه سال ٩8 تقریبا یک ماه 
بعد با اعالم میانگین قیمت ۳,۵ تا 4 میلیون تومانی 
یک مترمربع زمین در طرح ملی مســکن گفته بود:  
متقاضیان باید طی ۱۲ سال ۱۲٠ میلیون تومان برای 
زمین پرداخت کنند.  وی افزود: در شهرهای استان 
تهران میانگین یک مترمربع زمین ۳,۵ تا 4 میلیون 
تومان است. برای آپارتمان های پرتراکم با مساحت ۳8 
تا 4۳ مترمربع در شهرهای استان تهران قیمت زمین 
۱۲٠ میلیون تومان تخمین زده می شود که متقاضیان 
باید این مبلغ را در اقساط ۱۲ساله پرداخت کنند.وی 
با بیان این که قیمت تمام شده ساخت نیز محاسبه و 
اطالع رسانی خواهد شد، اضافه کرد: متقاضیان باید 
آورده ای بین ۱٠٠ تا ۱۵٠ میلیون تومان داشته باشند 
و پرداخت اقساط واحدهای مسکونی توسط متقاضیان 

بعد از تحویل واحد، آغاز می شود.

افزایش ۳0 درصدي قیمت غذاي رستوران  ها

مواد اوليه ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده است

ضرورت ایجاد سامانه اي براي معرفي شركت هاي داراي خدمات پس از فروش

تعرفه ۱۲ درصدي موجب گراني گوشي هاي ارزان قيمت مي شود

بی نظمی خاص قيمت تمام شده در ۳ سالگی طرح ملی مسکن

گالیه های کاميون داران که به پای خستگی گذاشته شد
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مسافران خارجی به چین می توانند از يوان ديجیتال 
استفاده كنند

بانک مرکزی چین اعالم کرد شهروندان خارجی که موقتاً به چین سفر می کنند می توانند 
یک کیف پول الکترونیکی داشته باشند و نیازی به باز کردن حساب بانکی داخلی برای 
پرداخت های روزمره ندارند. بانک مرکزی چین اعالم کرد بازدیدکنندگان خارجی دیگر 
احتیاجی به باز کردن حساب بانکی برای پرداخت الکترونیکی در  این کشور ندارند. بانک 
مرکزی چین در اطالعیه خود در مورد ارز دیجیتال دولتی این کشور گفت:»شهروندان 
خارجی که موقتاً به چین سفر می کنند می توانند یک کیف پول الکترونیکی داشته باشند 
و نیازی به باز کردن حساب بانکی داخلی برای پرداخت های روزمره ندارند«.علیرغم اینکه 
پرداخت الکترونیکی اصلی ترین روش نقل و انتقال در چین است، ولی دو نرم افزار اصلی 
پرداخت با گوشی همراه در چین که تحت کنترل شرکت های تنسنت و علی بابا هستند 
تا همین اواخر به یک حساب در یکی از بانک های چین برای پرداخت در این کشور نیاز 
داشتند که مشکالتی برای مسافران خارجی به وجود می آورد.این اقدام بانک مرکزی چین 
برای حذف این مشکالت باعث می شود تنها با یک شماره تلفن همراه بتوان پرداختهای 
دیجیتال را در این کشور انجام داد. این بانک اعالم کرد:»بین المللی شدن یک ارز نتیجه 
طبیعی انتخاب بازار است. موقعیت بین المللی ارز یک کشور به زیرساخت های اقتصاد 
آن و کارآمدی و باز بودن بازارهای مالی آن بستگی دارد«. چین از 2014 ارز دیجیتال 
بانک مرکزی را ایجاد کرده است. اطالعیه اخیر بانک مرکزی این کشور بر اهداف اصلی 
تشکیل یوان دیجیتال تاکید کرده و تفاوت آن با سایر ابزارهای پرداخت دیجیتال از جمله 
قانونی بودن، عدم نیاز به یک حساب بانکی واقعی، حمایت از پرداخت های آفالین و بی 
نام و نشان بودن را بیان می کند. طبق گفته بانک مرکزی چین، یوان دیجیتال اطالعات 
کمتری از کاربران خود نسبت به شیوه های پرداخت الکترونیکی فعلی دریافت می کند و 

این اطالعات را در اختیار اشخاص سوم و آژانس های دولتی قرار نمی دهد.

تســت پشــتیبان  ابری واتس اپ بــرای كاربران 
اندرويدی

پیامهای واتس اپ رمزنگاری شــده اند و اکنون این ســرویس پیام رسان در حال 
آزمایش امکان پشــتیبان گیری یا بــک آپ گیری آنالین رمزنگاری شــده برای 
پیامهای کاربران است. وب ســایت WABetaInfo کشف کرده که جدیدترین 
نسخه آزمایشــی بتای واتس اپ برای اندروید )2.21.1۵.۵( شامل آزمایشی برای 
پشتیبان گیری ابری رمزنگاری شده ایمن اســت. اگر کاربران چنین گزینه ای را 
انتخاب کنند، دیگر نگرانی درباره هکرها یا جاسوسانی که به راحتی مکالماتشان را 
می خوانند، نخواهند داشت.با این حال برای ذخیره اطالعات در نسخه پشتیبان، 
کاربران باید رمزعبور جداگانه ای ایجاد کنند و اگر گوشی خود را گم کرده و همزمان 
رمزعبورشان را فراموش کنند، امکان دسترسی به این نسخه پشتیبان را نخواهند 
داشت. کاربران می توانند یک کلید رمزنگاری ۶4 رقمی ایجاد کنند اما اگر این کلید 
را از دست دهند، به دردسر می افتند.هنوز معلوم نیست واتس اپ بک آپ ابری ایمن 
را در نسخه جدید نهایی خود عرضه کند. بنابراین شاید بهتر باشد کاربران در آینده 
نزدیک منتظر این قابلیت نباشــند. همچنین معلوم نیست همه کسانی که از این 
نسخه بتا استفاده می کنند، قادر به بهره گیری از این قابلیت بک آپ خواهند بود یا 
خیر.بر اساس گزارش انگجت، واتس اپ تازه آزمایش قابلیت سینک کردن همزمان 
یک حساب کاربری در چند دســتگاه را که نیازی به اتصال تلفن ندارد، آغاز کرده 
است. قابلیت بک آپ رمزنگاری شده به نظر نمی رسد در همه دستگاهها موجود 
باشد اما ممکن است کمک کند افراد بیشتری بخواهند در همه دستگاههایشان از 

واتس اپ استفاده کنند.

گشایشچهارمینخانهنوآوریوصادراتفناوریایرانساخت؛
شرايط فعالیت برای دانش بنیان ها در روسیه تسهیل شد

خانه نــوآوری و صادرات فناوری ایران ســاخت در روســیه گشــایش یافت. 
دانش بنیان ها و خالق ها از خدمات نرم افزاری و سخت افزاری این محل برخوردار 
می شوند.  با حضور مهدی قلعه نوی رییس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه و 
سیروس وطن خواه رییس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری 
چهارمین خانه نوآوری و فناوری صادرات ایران ســاخت در این کشور گشایش 
می یابد تا تعامالت فناورانه میان آنها افزایش یابد.پیش از این چین، کنیا و سوریه 
میزبان خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران ســاخت بودند و امروز با گشایش 
این مرکز در بهترین نقطه تجاری و اقتصادی شــهر مسکو، تعداد این خانه های 
نوآوری و صادرات به عدد 4 رسید تا با وجود تحریم ها، تعامالت فناورانه ایران با 
دیگر کشورها توسعه یابد و توانمندی های تخصصی و دانشی ایرانیان به بازارهای 
جهانی برســد.این خانه در روســیه به همت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و با مشارکت بخش خصوصی، ایرانیان مقیم روسیه به عنوان کارگزاران 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تعامل سفارت و دفتر رایزنی ایران در 
روسیه راه اندازی شد.گشایش خانه نوآوری و صادرات ایران ساخت در این کشور، 
تسهیل گر صادرات محصوالت کشورمان به روسیه است. این خانه دستاوردهای 
فناورانه و نوآورانه دانش بنیان های ایرانی را در اختیار این کشــور قرار می دهد.
مرکزی که با ارائه خدمات ســخت افزاری نظیر »تامین فضای کار اختصاصی و 
اشتراکی«، »شوروم« و »ارائه خدمات نرم افزاری مانند تحقیقات بازار و بازاریابی 
به شــرکت های دانش بنیان و خالق« می تواند پل ارتباطی باشد برای فروش 

محصوالت با کیفیت دانش بنیان ایران ساخت در بازار روسیه.

استارتاپ های حوزه صنايع خالق و مهارت محور 
حمايت می شوند

آیین افتتاح مرکز نوآوری وخالق مد و لباس دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور سورنا 
ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری برگزار شد. سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم گفت: پیش از این  فرایندشکل گیری 
استارت اپ و شرکت خالق  برای دانشجویان مراکز فنی و حرفه ای چندان شفاف 
نبود، اما بسیار خوشحال هســتم که در حال حاضر این فرایند تسهیل شده است 
و دانشجویان فنی و حرفه ای به راحتی می توانند ایده خود را در قالب استارتاپ و 
سپس شرکت خالق دنبال  کنند.رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و 
توسعه صنایع نرم و خالق در ادامه افزود: در حال حاضر هم افزایی مراکز دانشگاهی و 
نهادهای آموزش محوری همچون فنی و حرفه ای و کلیه بازیگران زیست بوم نوآوری 
کشور، در نهایت می تواند به توسعه هر چه بیشتر محصول و خدمت نوآورانه منتهی 
شود. صالحی عمران رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای نیز با اشاره به همکاری این 
دانشگاه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: یکی از مهمترین مسائل 
برای هر سیستم آموزشی بهره وری اقتصادی و نتایج اقتصادی آن سیستم آموزشی 
است. اقتصاد آموزش نیز از جمله مسائلی است که در دانشگاه مهارت محوری مانند 
دانشگاه فنی و حرفه ای تبلور پیدا می کند. وی افزود: با همکاری نهادی مانند معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و تاسیس مراکز نوآوری، امیداور هستیم که شاهد 
تجاری سازی هر چه بیشتر ایده ها و نوآوری های دانشجویان فنی و حرفه ای باشیم.

سعید جاللی قدیری رئیس  اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز در 
این نشست، بیان کرد: فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این 
چند سال تاثیر بسیار مثبتی بر همه صنایع خالق  از جمله صنعت پوشاک و نساجی 
کشور گذاشته است. با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی برای صنعت پوشاک و 
لزوم تربیت طراح مد و لباس، تفاهم نامه ای با دانشگاه فنی و حرفه ای منعقد شد تا 

رابطه صنعت و دانشگاه هر چه بیشتر تقویت شود.

اخبار

واردات گوشی های لوکس با تعرفه ۱۲ درصدی محدود شده است
وزارت صمت در واکنش به خبر "واردات بی رویه مانع اصلی جهش تولید است/ارزبری قابل توجه گوشی های لوکس" نوشت: براساس قانون منعی برای واردات کاالهای گران قیمت وضع نگردیده است. وزارت 

صمت در واکنش به انتشار خبری با عنوان "واردات بی رویه مانع اصلی جهش تولید است/ارزبری قابل توجه گوشی های لوکس" نوشت:  براساس قانون منعی برای واردات کاالهای گران قیمت )در اصطالح عمومی 
لوکس( وضع نگردیده است ومطابق جزء ۲ بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال ۱400 موضوع نامه شماره ۱58۱88 مورخ ۱399/۱۲/۲8 ریاست محترم جمهوری حقوق ورودی واردات گوشی های همراه )موبایل( 

وارداتی باالی ششصد دالر برابر دوازده درصد )۱۲%( تعیین می گردد. لذا با وضع موانع تعرفه ای نسبت به ورود گوشی های همراه گران قیمت محدودیت الزم در سال ۱400 اعمال گردیده است.

آیا به خاطــر اینکه ممکن 
است در بین داروخانه های 
آنالین تخلفی صورت بگیرد 
باید کل این کســب وکار را 
زیر سؤال برد یا بهتر است به 
جای پاک کردن صورت مسئله و مقاومت بیهوده که 
منجر به فعالیت های پنهانی این پلتفرم ها می شود، با 
ایده های نوآورانه درست هم راستا با کسب وکارهای 

نوین آنها را رگوله و امنیت کاربران را فراهم کرد؟
همه گیری کرونا بهره وری از فناوری در ابعاد مختلف 
زندگی را هم همه گیر کرد. امروزه خدمات زیادی به 
صورت اینترنتی عرضه می شود. مثاًل این امکان وجود 
دارد بدون اینکه از خانه خارج شوید، نسخه داروهایتان 
را جلو درخانه تحویل بگیرید یا حتی به صورت آنالین 
توسط پزشــک ویزیت شــوید! امکانی که شاید فکر 
نمی کردیم بــه این زودی در دســترس همگان قرار 
بگیرد، هرچند این امکان بــه دلیل برخی مالحظات 
در ابتــدای راه با محدودیت هــای از جانب نهادهای 

باالدستی مواجه شده است.
پیک جدید بیماری کرونا، شــیوع گونه های جهش 
یافته، لزوم ماندن در خانه بــرای قطع کردن چرخه 
زیســت ویروس و… تاکید بــر اهمیت اســتفاده از 
فناوری های نویــن ارتباطی در شــرایط فعلی دارد. 
در این روزها شــاید خطرناک ترین مرکزی که افراد 
می توانند به آن مراجعه کنند، مراکز درمانی و دارویی 
هستند، اما آیا راهی هست تا افراد بدون نیاز به حضور 
در اجتماع و پیدا کــردن داروخانه ای که داروی مورد 

نظر را داشته باشد، بتوانند به دارو دست پیدا کنند؟
اگر یک دهه قبل از چنین ایده ای حرف می زدیم دور از 
ذهن به نظر می رسید، اما حاال اینطور نیست و چنین 
خدمتی در کشور خودمان و توســط استارتاپ های 
مختلف ارائه می شود. همین حاال می توانید با انتخاب 
یکــی از این کســب وکارهای ارائه دهنــده خدمات 
پزشکی و دارویی که تعدادشان هم کم نیست، با آنها 
تماس بگیرید، تصویری از نسخه داروی مورد نظرتان 
را برایشان ارسال کنید و در مدت زمانی بسیار کوتاه 
بدون آنکه از منزل خارج شوید، دارو را جلوی در خانه 

تحویل بگیرید.
اما ایــن همه ماجرا نیســت چراکه خدمت رســانی 
استارتاپ هایی که درموردش حرف می زنیم در حوزه 

درمان و سالمت اســت یعنی دقیقاً با جان انسان ها 
سروکار دارد و کوچکترین خطایی می تواند منجر به از 

بین رفتن یک زندگی شود.
بعد از آغاز همه گیــری کرونا فناوری فروش داروهای 
دارای نسخه به صورت آنالین در بسیاری از کشورها 
گسترش پیدا کرد و حتی »داروخانه آمازون« به عنوان 
زیر مجموعه ای از مارکت پلیس آمــازون، در همین 
دوران شروع به کار کرد، اما سازمان بهداشت و معاونت 
غذا و داروی کشور ما حتی برای فروش آنالین داروهای 
بدون نسخه )………( هم به داروخانه های آنالین اجازه 

فعالیت نداده است.
نریمان صدری، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های 
دانش بنیان سالمت به تصمیمات وزارت بهداشت در 
قبال استارتاپ های سالمت واکنش نشان داد و گفت: 
»در صنعت سالمت گروهی هستند که عالقه مندند 
تا این تحول و انقالب که تکنولــوژی در صنایع دیگر 
ایجاد کــرده، وارد حوزه ســالمت باالخص درحوزه 
توزیع دارو هم شــود. عده ای هم منافع کوتاه مدت را 
در نظر می گیرند و نگرانی ها یا عدم آگاهی هایشــان 
سبب می شــود جلوی تصویب قوانین الزم برای این 

استارتاپ ها را بگیرند.«
او این دو نظریه را در تقابل با یکدیگر دانست و اذعان 
کرد: »چــون االن به اواخر دولت نزدیک می شــویم، 
ســازمان غذا و دارو هم به یک بی تصمیمی رسیده و 
ترجیح می دهد تصمیم جدیدی کــه تحولی در این 
صنعت ایجاد می کند را نگیرد و ذی نفعانی که شیوه 
فعلی، منافع کوتاه مدتشان را تأمین می کند را راضی 

نگه دارد.«
بر اســاس گفته های صدری ذی نفعان در این مسئله 
داروخانه هایی هســتند که به شــیوه ســنتی اداره 
می شــوند. ســود آنها در این اســت که مردم داخل 
داروخانه شــوند و به سیســتم خرده فروشی قدیم 
فعالیت خود را انجام دهد. عــالوه به این افراد، معاون 
وزیر ارتباطات هم نسبت به سخنان جهانپور و موضع او 

در برابر فروش آنالین دارو واکنش نشان داد.
اگر یک جانبه به ماجرا نگاه نکنیم با جستجوی سطحی 
در اخبار مربوط به داروخانه هــای آنالین که به لطف 
کرونا کسب وکارشــان رونق گرفته، متوجه می شویم 
که تعداد زیادی از کشــورها با مقولــه داروخانه های 
آنالین قالبی و بدون مجوز ســروکار دارند و در تالش 
هســتند تا این خدمت در شــرایط کرونا دستمایه 
 خطرآفرینی و سوءاســتفاده عده ای از سرمایه مالی 

و جانی مردم نشود.

خطردرکمینخریدارانداروازاستارتاپهای
ناشناس

حوزه دارو و درمان در شرایط عادی همیشه با حواشی 
مرتبط با خطای پزشکی و درمانی مواجه است و حاال 
تصور کنید در وضعیت بحرانی کرونا که دامن گیر تمام 
کشورهاست دسترســی بدون نظارت و چهارچوب 
افراد بــه دارو و تجویز خودســرانه برخــی مکمل ها 
احتماالً چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. ضمن 
اینکه باید در نظر داشت که اغلب داروهایی که از راه 
دهان یا به صورت تزریق مصرف می شوند، به یخچال 
مناسب احتیاج دارند و اگر این داروخانه های آنالین 
به هر دلیلی چنین مهمی را فراموش کنند و در روند 
حمل ونقل دارو از داروخانــه تا مصرف کننده، دارو در 
شرایط غیراســتانداری قرار بگیرد، چه خطراتی در 

کمین بیماران است.
اما این مشــکالت دلیل نمی شــود تا مدیران دولتی 
مردم را از چنین خدماتی محــروم کنند و در خیلی 
از کشورها برای کنار زدن وجوه منفی و بهره از وجوه 
مثبت این اســتارتاپ های حوزه سالمت تصمیماتی 
اتخاذ شده است. برای مثال در آمریکا نهادهای قانونی 
مثل PlanetRx و pharmstore در تالش هســتند تا 
فروش آنالین دارو را سروســامان بدهند و به عنوان 
رگوالتوری برای این کســب وکارها عمل کنند تا هم 
از میزان خطرات کم شــود هم افراد بیشتری به این 
خدمت اجتماعی اعتماد کننــد و نوعی غربالگری در 

بین داروخانه های آنالین صورت بگیرد.
در صحبت با پزشک داروســاز یکی از داروخانه هایی 
که بعد از ابالغیه وزارت بهداشــت و ســازمان غذا و 

دارو پیرامــون ممنوعیــت همــکاری داروخانه ها 
بــا اســتارتاپ های آنالیــن دارو، این فرآینــد را در 
داروخانه اش متوقف کرده بود متوجه شدیم در دوره ای 
که این خدمت را ارائه می کرده هم مشــتری ها بسیار 
راضی بوده اند هم داروخانه رونق داشــته اســت. به 
این ترتیب که مشتری ها از سرعت رسیدن داروها به 
دستشان، کاهش هزینه های رفت وآمد برای پیدا کردن 
دارو و دسترسی به برخی داروهای کمیاب بدون نیاز به 

جستجو رضایت داشته اند.
این پزشک داروساز اما صادقانه وجه دیگری از ماجرا 
را هم شرح داد؛ از او درمورد اشکاالت یا اشتباهات در 
این نوع خدمات رسانی پرسیدیم و او اینطور توضیح 
داد کــه در آن دورانی که داروخانه اش با اســتارتاپی 
همکاری داشــته، یکی دو مورد اشتباه رخ داده است 
مثاًل در یک مورد داروی قند برای بیماری بدون نسخه 
فرستاده شده و متاسفانه او دچار حساسیت می شود 
که چون بدون نســخه این دارو به بیمار تحویل داده 
شده بود می توانست منجر به اتفاقات بدتری شود، اما 

خوشبختانه مشکل این بیمار خیلی حاد نمی شود.
با جود محدودیت ها و ممنوعیت های اعالم شــده از 
ســوی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، همچنان 
بخش های آنالین فروش دارو بــه صورت زیرزمینی 
فعالیت می کنند و این یعنی ماجرا اگر به حال خود رها 
شود وارد فاز خطرناکتری می شود چرا که هیچوقت 
فعالیت های زیرزمینی مطمئن تر از انجام آشــکار آن 
نبوده است و اتفاقاً در همین فعالیت های پنهانی است 
که احتمال ســودجویی و تبعات ناشــی از آن بیشتر 

می شود.

فروش آنالين دارو تهديد است يا فرصت؟
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دو طــرح کالن ملی فنــاوری با حضور ســورنا 
ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
رونمایی شد تا گامی دیگر برای حرکت در مسیر 
خودکفایی باشد. در نخستین بخش از سفر استانی 
به البرز و قزوین معاون علمــی و فناوری رییس 
جمهوری به شــرکت دانش بنیان توسعه و تولید 
شیرهای صنعتی رستا رفت و از خط تولید دستگاه 
کنترل کننده موقعیت شــیر کنترلی بازدید کرد.

این دستگاه به شکل هوشــمند موقعیت کنترلی 
را در بازه صفر تا صد )بســته یا باز بودن( تنظیم 
می کند. از اتاق کنترل پاالیشــگاه یک سیگنال 
الکتریکی 4 تــا 20 میلی آمپر به این دســتگاه 
 وارد و با توجه به ســیگنال بازشدگی شیر تنظیم 

می شود.
با توانمندی نیــروی متخصص انســانی در این 
شــرکت دانش بنیان در قالب طــرح کالن ملی 
فناوری این محصول راهبردی ایران ساخت شد. 
محصولی که پیــش از این از اروپــا و امریکا وارد 
می شــد و هر یک عدد آن 2 هزار یــورو قیمت 
داشت. یک پاالیشــگاه هزار دســتگاه نیاز دارد.  

 پس با ایــن اقدام صرفه جویــی اقتصادی زیادی
 می شود.

این محصول که در مرحله تولیــد انبوه قرار دارد 
نیاز پاالیشگاه ها، سایت های نفتی، پتروشیمی، 
نیروگاه ها و حتی صنایع باال دســتی را رفع می 
کند.معاون علمی و فنــاوری رییس جمهوری با 
حضور در این شــرکت دانش بنیان از خط تولید 
این محصول بازدید کرد و یک نمونه محصول نیز 
در حضور ستاری تســت و کنترل شد.همچنین 
ستاری از محصول دیگر این شرکت که برای پروژه 
ملی انتقال نفت از گوره به جاسک استفاده می شود، 
بازدید کرد.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
در این بازدید بر قانون استفاده حداکثری از توان 

داخل تاکید کرد.
ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری در این بازدیدها، گفت: زیست بوم فناوری 

و نوآوری این استان تنوع باال و پتانسیل خوبی دارد. 
شرکت های دانش بنیان این استان بسیار متنوع و 
قدرتمند هستند. این مجموعه ها توان باالیی در 
تامین نیاز شرکت های بزرگ و متقاضی خدمات 
دارند.ستاری افزود: من بارها به استان البرز سفر 
کرده ام و از نزدیک با تالش هــای صورت گرفته 
توسط شــرکت های دانش بنیان و خالق آن آشنا 
هستم. شــرکت هایی بزرگ با حجم تولیدی باال، 
میزان اشتغالزایی زیاد و سرمایه گذاری قابل توجه.

رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به کمک مدیران 
و مسووالن اســتانی برای توســعه شرکت های 
دانش بنیــان، گفت: بــا تالش و همــت آنها این 
مجموعه ها رشد قابل قبولی تجربه کرده اند. این 
شــرکت ها با تولیدات باکیفیــت و مطلوب خود 
توانســته اند مشــتریانی از مجموعه های بزرگ 
دولتی را جذب کنند.معاون علمی و فناوری رییس 

جمهوری همچنین بیان کرد: استان البرز به دلیل 
ویژگی های خاص و میزبانی از شرکت های بزرگ 
دانش بنیان و خالق همیشــه مورد توجه ما است 
و بارها برای بررسی میزان پیشرفت فعالیت های 
حــوزه دانش بنیان و بازدید از دســتاوردها به آن 

سفر کرده ام.
در ادامه این ســفر ســتاری از خــط تولید طرح 
کالن ملی فنــاوری تولید بذر هیبریــد گیاهان 
سبزی و صیفی شــرکت دانش بنیان پیشگامان 
توســعه گیاهان زراعی بازدید کرد.بیشــتر بذر 
سبزی و صیفی وارداتی بود تا این طرح با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد 

کشاورزی کلید خورد.
این شرکت دانش بنیان اکنون توانایی تولید 10 تا 
20 میلیون عدد بذر هیبرید خیار و گوجه را دارد. 
قرار است تا فروردین ماه سال جاری این رقم به 2۵ 
میلیون برسد. بذرهای هیبرید نسبت به بذرهای 
معمولی دارای ویژگی هایی هستند که می توان 
به مقاومت به بیماری ها و مانــدگاری باالی آنها 

اشاره کرد.

به گفته پورابراهیمی، مجلــس در یک قانون جدید 
تحت عنوان قانون رمزارزها که در کمیسیون اقتصادی 
مطرح است آن را بیاوریم. در قانون قاچاق کاال و ارز 
نیز حکمی را می آوریم که وقتی اجزا و ابعاد رمزارزها 
مشخص شد، آن بخشــی از رمزارزها که ماهیت ارز 
پیدا می کنند در قانون قاچاق کاال و ارز قرا گیرد.مدتی 
اســت که مجلس به موضوع قانون گذاری رمزارزها 
ورود کرده است. هرچند این موضوع فراز و فرودهای 
بســیاری داشــت و هنوز به نتیجه روشنی نرسیده 
است. بااین حال به اعتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی 
همچنان روشن نیست، کدام یک از رمزارزها در ردیف 
قانون قاچاق کاال و ارز قرار می گیرد، اما این موضوع 
همچنان در حال بررسی است. با توجه به اینکه قرار 
شــده قانون رمزارزها نگارش و تدوین شود در ادامه 
آن حکم مربوط به رمزارزها را در قانون مبارزه قاچاق 

کاال و ارز خواهد آمد.محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس درخصوص اقدامات 
جدید مجلــس در حوزه رمزارزها گفت: »شــورای 
نگهبان درخصوص تبصره ۷ و اینکه رمزارزها در ردیف 
ارزهای دیگر قرار دارد ایراداتی گرفته است. این ایرادات 
شورای نگهبان در کمیسیون مطرح شده و جلساتی را 
برای بحث و بررسی به آن اختصاص دادیم.«رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: »برای 
حل این مشکل و اینکه دامنه شمول ایرادات شورای 
نگهبان تا چه اندازه است، تعریف مشخصی از رمزارز 
نداشتیم و تمامی این ها مورد ابهام بود. حال قرار است 

در جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع 
ایرادات شورای نگهبان، بحث رمزارزها از الیحه قانون 

قاچاق کاال و ارز جدا شود.«
پور ابراهیمی همچنین تأکید کرد: »قرار شــد ما در 
یک قانون جدید تحت عنوان قانون رمزارزها که در 
کمیسیون اقتصادی مطرح اســت آن را بیاوریم. در 
قانون قاچــاق کاال و ارز نیز حکمــی را می آوریم که 
وقتی اجزا و ابعاد رمزارزها مشخص شد، آن بخشی از 
رمزارزها که ماهیت ارز پیدا می کنند در قانون قاچاق 

کاال و ارز قرا گیرد.«
همچنین، رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: 

»اینکه کدام یک از رمزارزهــا در ردیف قانون قاچاق 
کاال و ارز قرار می گیرد جداگانه در حال بررسی است. 
از سویی دیگر، با توجه به اینکه قرار شده قانون رمزارزها 
تنظیم و تدوین شــود، در ادامه آن حکم مربوط به 
رمزارزها را در قانون مبارزه قاچاق کاال و ارز خواهیم 
آورد. به عبارتی فعاًل این نکتــه در الیحه اصالحیه 
نیامده و باید متن جداگانه ای برای آن آورده شــود. 
سپس حکمی که مشخص کند رمزارزها مصادیق چه 

چیزهایی است صادر شود.«
او درخصوص اینکه طرح رمزارزها در کمیسیون بخش 
خصوصی قرا می گیرد یا خیر گفت: »اساســاً بخش 
خصوصی در این رابطه قــرار دارد. در کل اختیارات 
مربوط به بخش خصوصی و نظارت توســط دولت و 
بانک مرکزی، مجلس شورای اسالمی، وزارت اقتصاد 

و سایر وزارت خانه های مربوطه انجام می شود.«

کمیسیون رقابت هند تصمیم دارد درباره نقض قوانین 
آنتی تراست در آمازون و فلیپ کارت تحقیق کند. فلیپ 
کارت از دادگاه خواسته تا شیوه تحقیق آن متفاوت از 
آمازون باشد.کمیسیون رقابت هند در دادگاهی خواستار 
ادامه تحقیق آنتی تراست درباره آمازون و فلیپ کارت 
شده است. البته این شرکت ها اعالم کرده اند هیچ اقدام 

خالف قانونی انجام نداده اند.
درهمین راستا شرکت فلیپ کارت خواستار آن شده 
تا شیوه تحقیق آنتی تراست درباره آن با شیوه تحقیق 
از آمازون متمایز باشــد زیرا شــواهد علیه دو شرکت 

بسیار متفاوت اســت.به بیان دقیق تر، در جدیدترین 
درخواستی که از سوی فلیپ کارت به دادگاهی در ایالت 
کارناتاکا ارائه شده، این شرکت ادعا می کند کمیسیون 
رقابت هند و دادگاه شواهد و واقعیات بین پرونده میان 
دو شرکت را اشتباه گرفته اند و به این نکته توجه نکرده اند 
که آنها دو رقیب سرسخت هستند.این زیرمجموعه وال 

مارت در هند، ادعا می کند کمیسیون رقابت هند قبل 
از صدور دستور تحقیق آنتی تراست درباره دو شرکت، 
توافق نامه تجاری آمازون و فروشندگان کاال در پلتفرم 
این شرکت را بررســی کرده بوده است. حال آنکه این 
توافقنامه فقط مربوط به آمازون بوده اســت و شواهد 
مشابهی درباره فلیپ کارت وجود ندارد.در درخواست 

4۶ صفحه ای فلیپ کارت به دادگاه آمده است: اتهامات و 
شواهد علیه شرکت که پیش روی کمیسیون رقابت هند 
قرار دارد، از لحاظ کیفی با شواهد علیه آمازون متمایز 
هستند. کمیسیون رقابت هند باید شواهد علیه هریک 
از دو پلتفرم را به طور جداگانه بررسی کند.پیش بینی 
می شود دادگاه هندی طی چند روز آینده رای خود را 
صادر کند. طی سال ها قبل فروشگاه های فیزیکی ادعا 
کرده بودند فلیپ کارت و آمازون با ایجاد ساختارهای 
پیچیده قوانین هند را دور می زنند، اما این شرکت ها 

تمام اتهامات را رد کرده بودند.

دو طرح كالن ملی فناوری رونمايی شد؛

تامیننیازداخلبهشیرهایکنترلیوبذرهایهیبرید

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس: 

قانونرمزارزهابهزودیدرمجلستصویبمیشود

آخرين وضعیت دعوای هند با شركتهای آمريكايی

فلیپکارتراهشراازآمازونجداکرد


