
رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی از سه تا چهار برابر 
شدن مصرف اکسیژن بیمارستان ها در پیک پنجم کرونا خبر داد و 
گفت که از سال گذشته صادرات اکسیژن مایع ممنوع شده است.

به گزارش ایسنا، تیر ماه امسال قطعی برق بسیاری از صنایع را 
دچار مشکل کرد که یکی از آن ها تولیدکنندگان گازهای طبی 
و صنعتی بودند. در همان زمان رئیس اتحادیه کشوری گازهای 
طبی و صنعتی گفته بود که به طور کلی در فصل تابستان ظرفیت 
تولید اکســیژن حدود ۱۵ درصد کاهش می یابد و قطعی برق 
شش ساعته در روزهای گذشته نیز باعث شد تولید حداقل ۱۰ 
ساعت عقب بیفتد و تولید اکسیژن تقریبا نصف شد که در شرایط 
موج پنجم تداوم این وضعیت ممکن است ما را وادار به واردات 
اکسیژن کند. حاال با اوج گیری موج پنجم کرونا وضعیت وخیم تر 

از همیشه شده و حتی گزارش هایی از کمبود سرم منتشر شده 
است. به همین دلیل ایسنا وضعیت تولید گازهای اکسیژن برای 
بیماران کرونایی را پیگیری کرد که نتیجه آن حاکی از افزایش 
چشمگیر تقاضا اســت، اما به نظر می رسد مشکل قطعی برق 
برطرف شده است. در این رابطه، پیکان کالنتری -رئیس اتحادیه 
کشوری گازهای طبی و صنعتی- در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
کمبود تولید وجود دارد، اما ظرفیت تولید گازهای طبی مشخص 

است و اضافه هم نمی شود.  
وی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانجات با حداکثر ظرفیت 
تولید می کنند، اظهــار کرد: در حال حاضــر در پیک مصرف 
قرار داریم و مصرف هم در حال افزایش اســت. در مورد واردات 
اکسیژن تاکنون صحبتی نشده، اما از سال گذشته سازمان ملی 

کرونا، صادرات اکسیژن مایع که بیشتر به عراق و افغانستان انجام 
می شــد، را ممنوع کرد. البته اگر دچار مشکالت جدی شویم 

احتماالً موضوع واردات مطرح می شود.  
رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی همچنین با بیان 
اینکه نمی توان میزان دقیق کمبود اکسیژن را محاسبه کرد، گفت: 
مصرف اکسیژن را نیز نمی توان برآورد کرد و قابل پیش بینی هم 
نیست، چراکه به طور ناگهانی افزایش پیدا می کند. اما می توان 
گفت مصرف بیمارستان را در پیک پنجم تقریباً سه تا چهار برابر 
شده است و بیمارستان هایی که در ۲۴ ساعت یک بار، بار کپسول 
اکسیژن دریافت می کردند، حاال حداقل سه بار همان میزان بار 
می برند. به گفته وی مشکل قطعی برق نیز در بیشتر استان ها با 
هماهنگی با فرمانداری و ستاد کرونا برطرف شده و کسی در این 

مدت مشکل قطعی برق نداشته است. در تهران نیز اکنون تقریباً 
دیگر شاهد قطعی  برق نیستیم.

آخرین موجودی اسکناس و سکه  در کشور 
طبق آخرین اعالم بانک مرکزی، تا پایان خرداد امسال، معادل 
۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از انواع اسکناس و سکه ها در اختیار 

مردم بوده است.
به گزارش ایسنا، تا پایان خردادماه امسال، حدود ۸۲ هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در 

قیاس با پایان سال قبل ۰.۸ درصد رشد دارد.
عالوه براین، طبق آخرین آمار منتشــر شــده از بانک مرکزی 
مجموع اسکناس و مسکوک فعلی نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود 

۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.  همچنین از ۸۲ هزار 
و ۱۰۰ میلیارد اسکناس و مسکوک موجود در شبکه بانکی ۷۱ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دست مردم در گردش است که این 
مبلغ نسبت به پایان سال گذشته معادل ۲.۷ درصد افت داشته 
است.  بر این اســاس، معادل ۹۳۶۰ میلیارد تومان از اسکناس 
و ســکه های موجود در بانک ها قرار دارد که نســبت به ۶۷۶۰ 
میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۲۶۰۰ میلیارد تومان افزایش 
داشته است.  اما موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی به 
۱۲۶۰ میلیارد تومان می رسد که کاهش ۲۰ میلیاردی نسبت 
به اســفند ســال قبل دارد و از این موجودی  اسکناس و سکه 
 در بانک مرکزی، هر زمان که الزم باشــد بنابر نیاز بازار تزریق 

خواهد شد.

در حــال حاضــر، کارخانه های سراســر دنیا با 
تاخیر تامین موجودی و افزایش هزینه ها مبارزه 

می کنند.
به گزارش رویترز، کارخانه های سراســر جهان 
در تنگنای تامیــن موجودی قــرار دارند و این 
موضوع باعث افزایش قیمت ها در ماه جوالی شد، 
درحالی که موج جدید عفونــت کروناویروس در 
آسیا ماهیت شکننده بهبودی جهانی را نشان داد. 

نظرســنجی های تجاری روز دوشنبه بر واگرایی 
اقتصاد جهانی در روند بهبودی از این همه گیری 
تاکید کرد و باعث شــد صندوق بین المللی پول 
پیش بینی کاهش رشد در اقتصاد نوظهور آسیا را 
داشته باشد. اگرچه تولیدکنندگان تا حد زیادی 
در مدت قرنطینه مشــغول به فعالیت بودند اما 
رفع برخی محدودیت هــا که برای محدودکردن 
عفونت ها طراحی شــده  باعــث افزایش تقاضا 

شــده  اســت و کارخانه ها از کمبود کارکنان و 
مشــکالت زنجیره تامین رنــج می برند. اقتصاد 
منطقه یــورو در ماه جوالی به ســرعت در حال 
رشد بود زیرا بازگشــایی های اقتصادی منجر به 
افزایش تقاضا شــد. همین موضوع برای مناطق 
صادراتی ژاپن و کره جنوبی اتفاق افتاد. بااین حال، 
 رشــد فعالیت های کارخانه های چین به شدت 

کاهش یافت.

امکان استعالم چک بر اساس اقالم اطالعاتی در وب 
سایت اصلی بانک مرکزی در دسترس کاربران قرار 
گرفته است و  ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز 
پس از نهایی شدن تست های فنی به زودی ممکن 

می شود.
به گزارش ایسنا، ســخنگوی اجرای قانون جدید 
چک با اشــاره به ســرویس های جدیدی که برای 
تســهیل کاربری چک در ســامانه صیاد و تنوع و 
توسعه درگاه های خدمت رســان در این زمینه از 
سوی بانک مرکزی فراهم شده است، گفت: بانک 
مرکزی به زودی حداکثر تنوع ممکن را در دسترسی 

کاربران به سامانه صیاد فراهم خواهد کرد.
نادعلی زاده با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای 
راه اندازی ســامانه صیــاد به توســعه درگاه های 
خدمت رسان توجه ویژه داشته اســت، بیان کرد: 
از ابتــدا عالوه بــر درگاه های نوین بانکی شــامل 
اینترنت بانک و همراه بانک و ارائه خدمت به صورت 
حضوری از طریق شعب، برنامک های موبایلی برای 
خدمت رسانی به استفاده کنندگان چک فعال شده 
اســت. همچنین برنامه ریزی های الزم برای ارائه 
خدمت از طریق پیامک و کدهای دستوری انجام 
شده و با همکاری صورت گرفته با سازمان فناوری 
اطالعات ایران و اخذ سرشــماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ 
مقرر است، ثبت نقل و انتقاالت چک در بستر پیامک 

از طریق این سرشــماره انجام پذیرد. ســخنگوی 
قانون جدید چک افزود: همــه اقدامات فنی الزم 
به منظور ارائه خدمت پیامکی انجام و آزمون های 
عملکردی آن توســط بانک مرکزی در حال انجام 
است و به محض اطمینان از موفقیت و پایداری این 
سرویس، موفقیت آمیز بودن در اختیار مردم قرار 

خواهد گرفت. 
نادعلی زاده تأکید کرد: برای اســتفاده از سرویس 
پیامکی الزم است اســتفاده کننده از سیم کارتی 
که متعلق به خود او است، استفاده کند و عملیات 
ثبت چک، تائید چک، استعالم یا انتقال چک را به 

انجام برساند. 
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره 
ارائه خدمات درخصــوص قانون جدیــد چک از 
طریق دستگاه های خودپرداز گفت: بانک مرکزی 
مقتضیات فنــی راه اندازی ســرویس ثبت نقل و 
انتقاالت چک در سامانه صیاد از طریق خودپردازها 
را به انجــام رســانده و به منظور تنوع بخشــی به 
ابزارهای خدمت رسان، تعمیق نفوذ خدمات سامانه 
صیاد و ایجاد سهولت بیشتر در استفاده از خدمات 
سامانه صیاد، شــبکه بانکی را مکلف کرده است تا 
خودپردازهای خود را به سرویس ثبت، تائید، انتقال 

و استعالم چک مجهز کنند. 
وی بــا اشــاره تصمیمات جلســه اخیــر معاون 

فناوری های نوین بانک مرکزی با معاونان فناوری 
اطالعات شبکه بانکی گفت: در این جلسه تاکید بر 
لزوم تسریع در ارائه خدمات سامانه صیاد از طریق 
خودپردازها تأکید شد و امیدواریم باتوجه به میزان 
آمادگی شــبکه بانکی در ارائه خدمت موصوف، در 
چند بانک که به عنوان بانک منتخب معرفی شده 
اند به زودی این سرویس را در خودپردازهای خود 

ارائه کنند. 
نادعلی زاده ادامه داد: ســرویس استعالم چک که 
به منظور اطمینان خاطــر گیرندگان چک از ثبت 
سیستمی چک در سامانه صیاد از سوی صادرکننده 
چک با کاربری ساده و آسان در دستور بانک مرکزی 
قرار گرفته بــود، از روز چهارشــنبه ۱۳ مردادماه 
ســال جاری در وب ســایت اصلی بانک مرکزی، 
زیرمنوی »نظام هــای پرداخت و زیرســاخت« و 
تحــت عنوان »اســتعالم چــک براســاس اقالم 
https://www.cbi.ir/ اطالعاتی چک« به نشانی
aspx.۲۲۰۳۶/EstelamPichak در دسترس 
عموم مردم قرار خواهد داشــت. دریافت کنندگان 
چک می توانند با مراجعه به وب سایت و با وارد کردن 
اطالعات شناسه صیادی چک، کد ملی/شناسه ملی 
گیرنده چک، تاریخ سررسید و مبلغ چک، از صحت 
ثبت چک به نفع خود از ســوی صادرکننده چک 

مطمئن شوند. 

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
گفت: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص 
حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری به استناد مصوبه 

ستاد ملی مدیریت کرونا، ۳۱ مرداد است.
به گزارش ایســنا، محمد مسیحی با بیان اینکه مطابق 
قانون مالیات های مستقیم، ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقی و صاحبان امالک 
اجاری است، اظهار کرد: به اســتناد مصوبه ستاد ملی 
مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص 
حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری تا پایان مردادماه 
تمدید شده؛ لذا روز یکشنبه ۳۱ مردادماه، آخرین مهلت 

برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
وی افزود: براســاس مصوبه یادشــده، موعدهای مقرر 
در مــواد ۱۱۶،۱۱۰،۸۰،۵۷ و۱۲۶ قانون مالیات های 
مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و 
سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ ۳۱/۴/۱۴۰۰می 
باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد. همچنین کلیه 
مهلت های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آن ها از 
تاریخ ۳۱/۴/۱۴۰۰ لغایت ۳۱/۶/۱۴۰۰ می باشد به مدت 

یک ماه تمدید می گردد.
طبق اعالم سازمان مالیاتی، مسیحی با تاکید بر اینکه 
برخورداری از هر نوع تسهیالت و معافیت های مالیاتی، 
منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی 
است، عنوان داشت: فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی 

از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هر نوع تسهیالت دیگر 
باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز یکشنبه ۳۱ مردادماه 
سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی 
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ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
در خاتمه تاکید کرد: مؤدیان محترم مالیاتی، در صورت 
عدم پرداخت مالیات و یا حســب مورد عدم تســلیم 
اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی 

خواهند شد.

تولید تجدیدپذیرها چقدر است؟
میزان برق تولید شده از منابع انرژی های تجدیدپذیر 
در تیرماه به رقم ۶۵۶۵ میلیون کیلووات ساعت رسید 
که در این بین سهم تولید انرژی خورشیدی نسبت به 
سایر انرژی های تجدیدپذیر بیشتر بود. به گزارش ایسنا، 
در زمــان آغازبه کار دولت دوازدهــم، مجموع ظرفیت 
نیروگاه های تجدیدپذیر حــدود ۳۳۲ مگاوات بوده که 
این ظرفیت در تیرماه سال ۱۴۰۰ همزمان با پایان دولت 
دوازدهم به ۹۰۳ مگاوات رسیده، یعنی رشدی معادل 
۱۷۱ درصد را داشــته و البته این روند در حوزه انرژی 
خورشیدی سرعت بیشتری به خود گرفته و بیش از سایر 

اشکال انرژی تجدیدپذیر پیشرفت کرده است.
بیشترین میزان نصب شده نیروگاه های تجدیدپذیر در 

سال ۱۳۹۵ متعلق به نیروگاه های بادی با ظرفیت ۱۹۱ 
مگاوات بوده که این عدد اکنون به ۳۰۹ مگاوات رسیده 
همچنین رشد ظرفیت نیروگاه های خورشیدی نیز از ۳۰ 

مگاوات به ۳۸۴ مگاوات بوده است.
در این میان بر اســاس آخرین آمار اعالم شده از سوی 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر، آخرین وضعیت توسعه 
این انرژی در کشور حاکی از آن است که در تیرماه سال 
جاری با تولید حدود ۱۸۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی 
تجدیدپذیر در کشور از انتشار ۱۱۶ هزار تن گاز گلخانه ای 
و همچنین ۸۰۰ تن آالینده های محلی تا پایان این ماه 
جلوگیری شده است. عالوه بر این تولید این میزان انرژی 
تجدیدپذیر باعث صرفه جویی ۴۰ میلیون لیتری آب در 
تیرماه شده است که عالوه بر این، صرفه جویی در مصرف 
سوخت های فســیلی به میزان ۵۱ میلیون مترمکعب 
معادل گاز طبیعی را محقق کرده است. در حال حاضر 
تعداد مولدهای تجدیدپذیر مختص مشترکین )محدود 
به ظرفیت انشــعاب( تا پایان تیرماه به ۵۳۸۷ واحد با 

مجموع ظرفیت ۷۰ هزار و ۸۰۰ کیلووات رسیده است.
همچنین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در تیرماه 
امسال صرفه جویی ۱۴۴۲ میلیون لیتری آب را به همراه 
داشت، عالوه بر این انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
برق صرفه جویی در مصرف ســوخت های فسیلی به 
میزان ۱۸۶۲ معادل میلیون مترمکعب گاز طبیعی را در 

مهرماه محقق کرد.

تقاضای اکسیژن بیش از ۳ برابر شد

افول دوباره اقتصاد جهانی
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اولین جلسه هیئت دولت به ریاست رئیسی:

سرمقاله
اصالح سیاست 

تخصیص ارز دولتی

زمانــی کــه دولــت خبر 
تخصیــص ارز دولتــی یا 
همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
اعالم کــرد موجب تعجب 
بسیاری شــد چراکه ســازوکار تخصیص آن و 
چگونگی استفاده از آن ابهامات فراوانی داشت. 
دولت خیلی مطمئن از این تصمیم خود رونمایی 
کرد  اما سیاســت تخصیص ارز مشخص نبود. 
اما از طرفی دیگر با اعالم اســتفاده از ارز دولتی 
 برای برخــی کاالها گمان بر این بــود که دولت 

در تخصیص...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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تله فضای مجازی برای 
خریداران سکه

جهش قیمت ها
 با حذف ارز دولتی

شاخص کل  پس از 7 ماه  به کانال 1/4 میلیون  واحد  رسید

بازگشت  بورس  به  مدار  صعود؟
صفحه2

صفحه4

گران فروشی گوشی 
به بهانه ممنوعیت واردات

گوشی در صدر واردات

سخنگوی  گمرک:  ممنوعیتی   در  کار  نیست

تعطیلی های ناشــی از بحران کرونا موجب شد تا 
خسارات بسیار زیادی متوجه مردم و خریداران در 
اغلب بازارها شود. بازار طال و سکه بیش از دیگر بازارها 
از خریدهای فضای مجازی آســیب دیده و مردم 
زیادی با اعتماد به فروشگاه های مجازی سکه و طال 
خسارت دیده اند. رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
در رابطه با فروشگاههای غیرمجاز سکه و طال و می 
گوید: هیچگونه مجوزی برای فروش سکه در فضای 
اینترنت نداریم. مردم با اعتماد به این فروشــگاهها 
خسارات زیادی متحمل شده اند و شکایات بسیاری 
در این زمینه به اتحادیه داشته ایم. ابراهیم محمدولی 
اضافه کرد: فروش آنالین سکه بازی جدیدی است که 
در برخی فروشگاه های اینترنتی برای خالی کردن 

جیب مردم به راه افتاده است...

در ســالهای اخیــر تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
موجب ایجاد رانت های بســیاری شده است. هدف 
 تخصیص ارز دولتی بــه برخی کاالهای اساســی 
ارزان تر شده کاالها و ســهولت دسترسی مردم به 
کاالهای مورد نیاز روزانه بوده است که این هدف به 
دلیل رانت زایی این ارز محقق نشد. اما آیا راهکاری 
برای افزایش رفاه مردم به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وجود دارد. چطور می توان از ارز دولتی صرف 
نظر کرد. در حالی که دالر ۴۲۰۰ تومانی هیچ عایدی 
برای اقتصاد و مردم نداشــته کدام مسیر جایگزین 
برای حمایت از اقشار آسیب پذیر مناسب است. یک 
اقتصاددان در این رابطه می گوید: در شــرایط حال 
حاضر کشور توجیهی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

وجود ندارد. راهکار مقابله با...



اقتصاد2
ایران وجهان

مقاومت سکه برای حفظ مرز حساس
قیمت دالر زیر 25 هزار و 500 تومــان قرار گرفت و 
دامنه نوسان قیمت دالر و ســکه به طور محسوسی 
کاهش یافت. احتماال رفتار احتیاطی که معامله گران در 
شرایط گذار پیش گرفتند کاهش دامنه نوسان قیمت ها 
را موجب شد.به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر آمریکا 
عصر روز سه شنبه روی 25 هزار و 630 تومان بود اما در 
شروع معامالت روز سه شنبه قیمت دالر روی 25 هزار 
و 500 تومان بود. دامنه نوسان نرخ دالر در اولین ساعات 
معامالت روز سه شنبه بسیار محدود بود.قیمت دالر در 
پایان معامالت نیمه اول روز روی 25 هزار و 480 تومان 
قرار گرفت. برخی تحلیل گران معتقدند علت کاهش 
دامنه نوسان نرخ دالر، این است که برخی فعاالن بازار 
احتمال می دهند بانک مرکزی بــا افزایش عرضه در 
بازار متشکل قیمت  دالر را به سمت پایین بکشد. این 
معامله گران ترجیح می دهند در فضای کنونی با احتیاط 
رفتار کنند. رفتار احتیاطی معامله گران نیز دامنه نوسان 

قیمت دالر را محدود کرده است.

یک عامل صعــودی و یک عامل نزولی 
برای قیمت دالر

آمریــکا اعالم کرد که آماده بازگشــت بــه وین و 
برنامه ریزی برای مذاکرات هسته ای با دولت جدید 
ایران است. در صورتی که دور جدید مذاکرات آغاز 
شود ممکن است قیمت دالر قدری به سمت پایین 
سوق پیدا کند.از سوی دیگر مسئله حمله به کشتی 
اسرائیلی و درگیری در مورد این موضوع قدری تنش 
در روابط بین المللی را افزایش و انتظارت صعودی 

در بازار را تقویت کرده است.

دامنه نوسان قیمت سکه کاهش یافت
قیمت ســکه امامی عصر روز سه شــنبه روی 11 
میلیون و 380 هزار تومان قرار داشت. قیمت طالی 
جهانی، روز سه شنبه در ســاعت 12 ظهر به وقت 
ایران حدود 1815 دالر بود. سکه امامی روز جاری را 
با کاهش 160 هزار تومانی نسبت به نرخ عصر روز سه 
شنبه آغاز کرد و در ابتدای امر روی 11 میلیون و 220 
هزار تومان قرار گرفت.با احتساب قیمت 25 هزار و 
500 تومانی برای دالر، اندازه حباب ســکه نزدیک 
سه 3 درصد به دست می آمد. اندازه حباب سکه روز 
سه شــنبه به 4 درصد نیز نزدیک شده بود. روز سه 
شنبه دامنه نوسان قیمت سکه نیز مانند دالر بسیار 
محدود شده بود. این در حالی است که قیمت سکه در 
 روزهای ابتدایی هفته رفتار نوسانی بسیار شدیدی

 از خود نشان داده بود.

معمارنژاد در مجمع ساالنه بانک توسعه 
صادرات اعالم کرد؛

تایید نقشه راه دیجیتال بانک 
توسعه صادرات

معاون بانک، بیمه و شــرکت های دولتــی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه 
بانک توســعه صادرات به عنوان بانک تسهیل کننده 
صادرات و تجارت خارجی کشور، از تایید نقشه راه توسعه 
دیجیتال این بانک خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران، عباس معمارنژاد در مجمع عمومی 
بانک توســعه صادرات ایران که با حضور مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره، نمایندگان وزارت خانه های صنعت، 
معدن و تجــارت؛ رفاه، کار و تامیــن اجتماعی، جهاد 
کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی 
و سازمان حسابرسی برگزار شد، این مطلب را اعالم کرد.

وی درباره ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات 
ایران گفت: باید قبول کنیم که افزایش سرمایه چند سال 
اخیر بانک ها که عمدتا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 

بوده، افزایش سرمایه با کیفیتی نیست. 

بانک توسعه تعاون به بیش از 26 
هزار طرح روستایی و عشایری 
تسهیالت پرداخت نموده است 

بانک توســعه تعاون به بیش از 26 هزار طرح روستایی 
و عشایری تســهیالت پرداخت نموده استرییس هیات 
مدیره بانک توسعه تعاون میزان تسهیالت پرداختی بانک 
در حوزه اشــتغال پایدار روستایی و عشایری را 26 هزار 
میلیارد ریال اعالم نمود.سید باقر فتاحی رییس هیات 
مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: از ابتدای اجرای 
طرح اشتغال پایدار روســتایی و عشایری بانک توسعه 
تعاون به عنوان یکی از بانک های عامل این طرح عملکرد 
قابل توجهی در این ســرفصل داشته اســت.وی افزود: 
26 هزار و 381 طرح در 31 اســتان کشور با تسهیالت 
پرداخت شده از سوی بانک توســعه تعاون توانسته اند 
بیش از 50 هزار شــغل پایدار ایجاد کنند.فتاحی خاطر 
نشان کرد: بررسی و بازبینی طرح های مشمول دریافت 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری نشان می 
دهد که کمترین انحراف در این نوع تسهیالت وجود دارد.

خبر

بانک ها

هر چند شمار قراردادهای اجاره 
در بازار مســکن در تابســتان 
امسال با کاهش قابل توجهی 
روبرو شــده است اما همچنان 
نرخ های باال شــرایط را برای 
بسیاری از مستاجران تاره وارد به بازار و مستاجران حاضر 

در بازار دشوار کرده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین،با هدف تسهیل شرایط 
پرداخت وام ودیعه مسکن از سال قبل در دستور کار قرار 
رگفته و امسال نیز تا پایان شهریور ماه مهلت ثبت نام برای 
دریافت تسهیالت ودیعه مســکن اعالم شده است. با این 
حال مشــکالت فنی ســایت همچنان وجود دارد و حتی 
امروز سایت اعالمی برای ثبت نام وام ودیعه مسکن با اعام 
پیغام سایت درحال بروز رسانی است، امکانی برای ثبت نام 
فراهم نمیکند. برآوردهای صورت گرفته در دو فصل بهار 
و تابستان سال ۹۹ نشــان می دهد اجاره  بهای مسکن در 
تهران نسبت به فصول مشابه سال قبل به ترتیب 38 درصد 
و 4۷ درصد افزایش یافته است.سیاست گذاران در ماه های 
ابتدایی تابستان گذشته برای برداشتن باری از روی دوش 
مستاجران پیشنهاد وام ودیعه را مطرح کردند که براساس 
آن  قرار شــد وام ودیعــه 50، 30 و 15 میلیون تومانی به 
مستأجران تهرانی، شهرهای بزرگ و سایر شهرها پرداخت 
شود؛ بنابر تصمیم سیاســتگذاران سود وام ودیعه مسکن 
13 درصد تعیین شد که ماهانه توسط مستأجران به بانک 
پرداخت می شود و اصل ودیعه بعد از اتمام قرارداد اجاره به 

بانک مسترد خواهد شد.
با ورود به سال 1400 و افزایش نرخ رسمی اجاره بها ودیعه 
50 میلیون تومانــی در تهران به ۷0 میلیون و در ســایر 

کالنشهرها به 40 میلیون تومان افزایش یافت.
براساس مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای اجاره مسکن 
امسال نیز همچون سال گذشته به صورت خودکار تمدید 
می شود؛ نرخ مجاز افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد و 
در دیگر کالن شهرها 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد 
است. با این حال بررسی ها نشان می دهد میزان افزایش نرخ 
اجاره بها از رقم مصوب دولت فراتر رفته است و بسیاری از 
مســتاجرا ارقام باالتری را حتی برای تمدید قرارداد اجاره 

می پذیرند .
 یک فعال بازار مسکن در منطقه مرکزی تهران در گفتگو 
با خبرگزاری خبرانالین اعالم کرد بســیاری از مالکین و 
مستاجران تنها برای پشت نویسی قراردادهایشان به بنگاه 
مراجعه می کنند که هزینه تمدید قرارداد در بنگاه نیز بسیار 
کمتر از انعقاد قرارداد جدید است . به عبارت دیگر بین سیصد 
تا پانصد هزار تومان هزینه از طرفین برای تمدید قرارداد در 
نظر گرفته می شود اما نکته اینجاست که اغلب مستاجران 

افزایش تا سی درصدی بهای اجاره را برای جابجا نشدن در 
این شرایط می پذیرند . وی با اشاره به اینکه کمترین ودیعه 
در مرکز شهر از صد میلیون تومان فراتر رفته است، تاکید 
کرد: بسیاری از مستاجران برای دریافت وام ودیعه نیاز دارند 
قرارداد جدید بنویسند که البته این موضوع مستلزم پرداخت 
هزینه سنگین تری است و تا جایی که می دانم این موضوع 
یعنی دریافت وام ودیعه چندان هم راحت نیســت. وی در 
پاسخ به  این سئوال که حجم اعالم واحدهای مسکونی برای 
اجاره چقدر افزایش داشته است؟ گفت: جابجایی مستاجران 
کم اســت از این رو تعداد فایل های اجاره کاهش یافته اما 
قیمت ها نسبت به سال گذشه باالتر است . به طور کلی برای 
یک واحد 50 متری با امکانات الزم است در مناطق مرکزی 
شهر حدود صد میلیون تومان ودیعه  دو میلیون تومان اجاره 

در نظر بگیرید و این کف قیمت هاست.

مســتاجران تهرانــی چــه خانه هایی را 
می پسندند؟

قیمت ها اما در ناطق باالتر شهر بسیار متفاوت است به طوری 
که ودیعه مسکن در مناطق نظیر خیابان شهید بهشتی، 
خیابان مطهری و ســهرودی و ... باالتر از سیصد میلیون 
تومان اعالم می شود. به این ترتیب کارد ودیعه هفتاد میلیون 

تومانی در ناطق باالیی شهر تهران بسیار کاهش می یابد.
بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که مستاجران 
تهرانی بیش از همه به رهن خانه های ۷۹ متری تمایل دارند 
و در این بین وام ودیعه ۷0 میلیون تومانی تنها نزدیک به 
10 تا 14 درصد از مبلغ رهن خانه با این متراژ را در مناطق 
باال شهر تهران تامین می کند؛ در حال حاضر رهن کامل 
یک واحد 80 متــری در منطقه دیباجــی جنوبی تهران 

500 میلیون تومان پول می خواهد و رهن کامل یک واحد 
۷8 متری در منطقه شهرک غرب تهران نیز 800 میلیون 
تومان پول می خواهد.در مناطق متوسط نشین شهر تهران 
۷0 میلیون تومان وام ودیعه مســکن می تواند 15 تا 25 
درصد مبلغ رهن را تامین کند؛ در حال حاضر رهن کامل 
خانه در منطقه تهران پارس غربی 400 میلیون تومان پول 
می خواهد که وام ودیعه ۷0 میلیون تومانی 1۷.5 درصد از 
هزینه رهن را تامین می کند.در برخی از مناطق غربی شهر 
تهران نظیر باغ فیض وام ۷0 میلیون تومانی ودیعه مسکن 
یک چهارم و یا 25 درصد هزینه رهن را تامین می کند؛ در 
حال حاضر رهن کامل یک واحد 80 متری در این منطقه 

280 میلیون تومان پول می خواهد.

نحوه بازپرداخت وام ودیعه چگونه است؟
گفتنی است که نرخ بهره وام ودیعه مسکن در حال حاضر 
بحران دیگری برای مستاجران ایجاد کرده است؛ بازپرداخت 
وام ودیعه مسکن به دو صورت است؛ یکی آن که وام مستقیم 
به مالک پرداخت می شود و مستأجر فقط کارمزد و سود آنرا 
پرداخت می کند. در این روش اجاره نشین برابر با مدت قرارداد 
که معموال یکسال است سود مربوطه را بازپرداخت می کند. 
در روش دیگر بازپرداخت وام ودیعه 3 ســاله با ســود 12 
درصدی است. در این شیوه وام مستقیم به مستأجر پرداخت 
می شود و میزان اقساط آن در شهر تهران، کالنشهرها و سایر 
شهرها به ترتیب 2 میلیون و 325 هزار تومان، یک میلیون 
و 328 هزار تومان و 830 هزار تومان است.سود وام ودیعه 
مســکن ۷0 میلیونی 13.۷ میلیون تومان، وام 50 ملیون 

تومانی ۷.8 میلیون تومان و 4.۹ میلیون تومان است.

با ۷۰ میلیون تومان امکان رهن کامل خانه وجود 
دارد؟

بررسی های میدانی صورت گرفته حاکی از آن است که با وام 
ودیعه مسکن ۷0 میلیون تومانی در برخی از مناطق تهران 
امکان رهن کامل خانه وجــود دارد؛ رهن کامل یک واحد 
مسکونی ۷5 متری 20 سال ســاخت در منطقه صادقیه 
تهران در حال حاضر 60 میلیون تومان پول می خواهد و در 
منطقه حسن آباد تهران نیز رهن کامل یک واحد مسکونی 
50 متری 8 سال ساخت 50 میلیون تومان پول می خواهد 
و در منطقه شاداباد تهران نیز امکان رهن کامل خانه با وام 
ودیعه ۷0 میلیون تومانی وجــود دارد به طوری که هزینه 
رهن کامل یک واحد مسکونی ۷0 متری 10 سال ساخت 

در این منطقه 65 میلیون تومان است.

شرایط اخذ وام
طبق پیش بینی ها، کارگران و حقوق بگیران ثابت با اولویت 
ازدواج های جدید و خانواده های 5 نفره و بیشــتر مشمول 
دریافت این تسهیالت هستند. افراد تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و ســازمان بهزیستی در کنار زنان 
سرپرست خانوار دیگر گروه مشمول تسهیالت مذکور را 
تشکیل می دهند.بر اساس اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی 
زنان مجرد باالی 35 سال و خودسرپرست نیز امکان دریافت 
این تسهیالت را دارند و به مردان سرپرست خانوار هم که به 
دلیل فوت همســر، طالق و متارکه، مجرد هستند نیز وام 
اجاره تعلق می گیرد.داشتن فرم »ج« سبز در سامانه وزارت 
راه و شهرسازی و نداشتن سابقه مالکیت از سال 1384 به 
بعد از دیگر شروط تعیین شده برای دریافت این تسهیالت 
است. از سوی دیگر متأهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن 
سابقه 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا به همراه اجاره نامه 
رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک 
و مستغالت و دارای کد رهگیری از دیگر شرایط دریافت این 
تسهیالت اعالم شده است.همچنین شرط دیگر دریافت وام 
مستاجران دریافت کد رهگیری اجاره است که الزامی شده 
است و به قولنامه های دستی و غیر رسمی وام تعلق نمی 
گیرد. لذا باید توجه داشت در هنگام عقد قرار داد در دفاتر 
مشاور امالک حتما اجاره نامه رسمی با کد رهگیری و اجاره 

بها دریافت شود.

میزان اقساط وام ودیعه مسکن
بازپرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن برای وام های تا 
30میلیون تومانی سه ساله و برای وام های 30میلیون تومان 
به باال پنج ساله است.قســط وام 25میلیون تومانی حدود 
830هزار تومان، 40میلیون تومانی حدود ۹00هزار تومان 
و قسط تسهیالت کمک ودیعه مسکن ۷0میلیون تومانی 

حدود یک میلیون و 550هزار تومان است.

وام 70  میلیونی مسکن  به  چه کسانی تعلق می گیرد؟

قیمت های نجومی در  بازار  اجاره

شاخص کل پس از ۷ ماه  به کانال 1/4 میلیون  
واحد  رسید

بازگشت  بورس  به  مدار  صعود؟
روز چهارشــنبه شــاخص کل فرابــورس 281 
واحد بــاال آمــد و با صعــود بــه کانــال 20 هزار 
 تایــی در ســطح 20 هــزار و 1۹3 واحــد قــرار
 گرفت.به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشته 
بورس تهران شاخص کل بورس با افزایش 30 هزار 
و 414 واحدی نســبت به روز سه شنبه به رقم یک 
میلیون و 406 هزار و 60 واحد رسید و پس از ۷ ماه به 
کانال 1.4 میلیونی بازگشت. شاخص هم وزن نیز با 
رشد 2 هزار و 5۷4 واحدی در سطح 403 هزار و 364 
واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 281 
واحد باال آمد و با صعود به کانال 20 هزار تایی در سطح 

20 هزار و 1۹3 واحد قرار گرفت.

ورود پول حقیقی
روز چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار مثبت شد و 41 میلیارد تومان پول 
حقیقی به بورس وارد شد. در معامالت روز گذشته 
بیشترین ورود پول حقیقی به سهام تاپیکو )شرکت 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین( تعلق 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 
5۷ میلیارد تومان بود. پس از تاپیکو، وغدیر )شرکت 
ســرمایه گذاری غدیر( و فارس )صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس( بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص 
روز سه شــنبه نمادهای »فارس«، »فملی« 
 و »شســتا« بیشــترین تاثیــر را در رشــد

 شاخص کل داشــتند. میدکو، کگل، کچاد، 
تاپیکو، وامید، وغدیر و پارسان دیگر نمادهای 
بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص کل داشــتند. همچنین سه نماد 
»خودرو«، »وتجــارت« و »همراه« نمادهای 
بزرگ بازار بودند که بیشــترین تاثیر منفی را 
بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس ســپید صدرنشــین است و 
شســتا و فملی در رتبه های بعدی هســتند. 
در فرابــورس نیــز دی، لطیــف و گدنــا 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم 10 هزار و 426 میلیارد تومان رسید که 
نسبت به روز   سه شنبه 41 درصد افزایشیافته 
اســت. ارزش معامالت خرد نیز با رشــد 22 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۷ هزار 
و 6۹2 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم 
در 10۹ روز کاری گذشته از 2۷ بهمن 13۹۹ 

تاکنون است.

افزایش ارزش صف های خرید
در پایــان معامــالت روز گذشــته ارزش 
صف های خرید نســبت به پایــان روز کاری 
گذشته 36 درصد رشــد کرد و در رقم 805 
میلیارد تومانایستاد. ارزش صف های فروش 
نیز 12 درصد کاهش یافــت و 3۹0 میلیارد 
تومان شد.شــرکت ســپید ماکیان )با نماد 
معامالتی سپید( با صف  خرید 1۷4 میلیارد 
تومانی برای هشــتمین روز متوالی در صدر 
جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از سپید، 
نمادهای فارس )صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس( و وهامون )شــرکت ســرمایه گذاری 
هامون صبا( بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشــترین صف فروش نیز به غدام )خوراک 
دام پــارس( تعلــق داشــت کــه در پایان 
 معامالت صف فــروش 64 میلیــارد تومانی

 داشــت. پس از غدام، ثالوند )سرمایه گذاری 
مسکن الوند( و سنیر )سیمان سفید نی ریز( 

بیشترین صف فروش را داشتند.

جلسه هیئت دولت به ریاست 
آیت اهلل رئیسی برگزار شد 

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح 
روز گذشته چهارشنبه در جلســه هیات دولت 
حضور یافت.در جلسه روز گذشته هیات دولت، 
تأمین کاالهای اساسی و دارو مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و وزرای جهاد کشــاورزی و صنعت، 
معدن و تجارت گزارشی از آخرین وضعیت تأمین 
کاالهای اساسی، دارو و ذخایر کشور ارائه کردند.در 
ابتدای این جلسه، اسحاق جهانگیری ضمن تبریک 
مجدد انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور گفت: 
اعضای دولت دوازدهم از هرگونه کمک، مشاوره و 

انتقال تجربه به دولت جدید دریغ نخواهند کرد.
در این جلسه سایر اعضای دولت نیز انتخاب آیت اهلل 

رئیسی را تبریک گفتند.
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بررسی روند قیمت های )چهارشنبه( بازار خودرو نشان 
می دهد که تعدادی از خودروها نســبت به روز گذشته 
افزایش قیمت های قابل توجه چهار تا 10 میلیون تومانی 
داشته اند؛ این در حالیست که از ابتدای هفته تا روز گذشته، 
به جز تعداد محدودی از خودروها ثبات قیمتی حفظ شده 
بود.به گزارش ایسنا، در حالی که از اولین روز هفته جاری 
)شــنبه/۹مردادماه( تا روز )سه شــنبه( قیمت اکثریت 
خودروها همچون پــژو GLX 405 )چهــار میلیون 
تومان(، پژو 20۷ دستی ) 13 میلیون تومان(، سایپا 131 
)دو میلیون تومان(، تیبا )پنج میلیون تومان(، تیبا2 )10 
میلیون تومان( و کوییک دنده ای )پنج میلیون تومان( که 
همگی افزایشی بوده اند؛ تغییر قیمت نداشته اند اما بررسی 
قیمت  امروز )چهارشــنبه( خودروهای پرتیراژ نسبت به 
روز گذشته نشان می دهد که افزایش قیمت برای برخی 
خودروها دیگر روزانه است.بطور مثال پژو 20۷ اتوماتیک 

نسبت به روز گذشــته 10 میلیون تومان افزایش قیمت 
داشته است.  همچنین به ترتیب V8 206 و تیبا هریک 
هشت میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 هفت میلیون تومان 
و پژو 20۷ دستی هم چهار میلیون تومان نسبت به دیروز 
گران تر شده اند.براین اساس امروز پژو 20۷ اتوماتیک  3۹5 
میلیون تومان،  V8 206 و پــژو 206 تیپ 2 و پژو 20۷ 
دستی به ترتیب 284 میلیون تومان، 232 میلیون تومان 
و 312 میلیون تومان قیمت دارند. تیبا از محصوالت گروه 
سایپا که شــیب تندی برای افزایش قیمت در این هفته 
داشته امروز 148 میلیون تومان تعیین قیمت  شده است.
در حال حاضر در دیگر محصوالت پرتیراژ گروه صنعتی 

ایران خودرو، سمند LX حدود 218 میلیون تومان، پژو 
 LX قریب به 220 میلیــون تومان، پارس GLX 405
حدود 2۹0 میلیون تومان، پژو پارس 250 میلیون تومان، 
پژو 206 تیپ 5 حدود 266 میلیون تومان، رانا LX حدود 
211 میلیون تومان، رانا پــالس 233 میلیون تومان، دنا 
300 میلیون تومان، دناپالس دنده ای توربو 403 میلیون 
تومان و هایما S۷ توربو 600 میلیون تومان تعیین قیمت 

شده اند.

تیبا رکود می زند    
در محصوالت گروه خودروسازی سایپا نیز تنها خودرویی 

که در طی این هفته همه را شگفت زده کرده تیبا است. این 
خودرو نسبت به ابتدای هفته تا روز گذشته )سه شنبه( پنج 
میلیون تومان و امروز نسبت به روز گذشته هشت میلیون 
تومان گران تر شده است. براین اساس بازار شاهد افزایش 
13 میلیون تومانی تیبا در طول یک هفته بوده اســت.  
پس از آن تیبا 2 با افزایش 10 میلیون تومانی و کوییک 
دنده ای با افزایش پنج میلیونی نســبت به ابتدای هفته، 
امروز همچون روز گذشته به ترتیب 150 میلیون تومان 
)تیبا2( و  158 میلیون تومان )کوییک دنده ای( قیمت 
دارند.  در  محصوالت خانواده پراید نیز طی این هفته تقریبا 
ثبات قیمت وجود داشــته  و به ترتیب سایپا 111 حدود 
13۹ میلیون تومان، سایپا 132 )13۹8( 120 میلیون 
تومان قیمت دارند و تنها پراید 132 نسبت به ابتدای هفته 
با دو میلیون تومان افزایش، امروز به 128 میلیون تومان 

رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که حجم کسری بودجه 
دولت، و پرداخت حدود 56 هــزار میلیارد تومان در قالب 
تنخواه  گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه 
ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت 
جدی انضباط مالی در شــرایط کنونی، کنترل رشد پایه 
پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.به گزارش ایسنا، اکبر 
کمیجانی در نشست دوره ای با مدیران ارشد شبکه بانکی 
با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال 13۹۷ تا 
کنون ناشی از تحریم ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد: 
رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشــد نرخ ارز را در پی دارد 
که بر تصمیمات عمده میان مــدت و بلندمدت اقتصادی 
در کشــور تاثیر می گذارد.کمیجانی با بیان اینکه بانک 
مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشــد نقدینگی در 
کشور به کار گرفته است، افزود: رشد نقدینگی در دوازده 
ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری 3۹.4 درصد 
بوده است که نسبت به رشد دوره مشــابه سال قبل 5.2 
واحد درصد افزایش نشــان می دهد. همچنین نقدینگی 
در پایان خرداد ماه 1400 نسبت به پایان سال گذشته 6.6 
درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده 
دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی 
و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان 56 هزار میلیارد 
تومان اســت.طبق اعالم بانک مرکــزی،  رئیس کل این 
بانک ادامه داد: افزایش خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی-عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و 
فروش ارز غیر نرخ نامه ای- نیز 1.۹ واحد درصد در رشد پایه 
پولی نقش داشته  است.رئیس شورای پول و اعتبار تصریح 
کرد: بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت 

مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی حول 
نرخ سیاستی )هدف(، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها 
و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 
1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار 
قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید 
معکوس مبادرت کرده اســت. به طوری که در نتیجه این 
اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و 
به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی 
)جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی( 
کمک شده است. برهمین اساس بانک مرکزی با استفاده از 
ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله 
حراج از نیمــه دوم خردادماه 1400 تا پایــان خردادماه 
1400، به طور متوسط هر هفته 52.6 هزار میلیارد ریال 
جذب کرده است.رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
تالش های بانک مرکزی برای تامین ارز کاالهای اساسی 
از آغاز سال جاری مانند سال گذشته تداوم دارد، افزود: بر 
این اساس تا پایان تیرماه 6.3 میلیارد دالر به صورت نقدی و 
اعتباری برای واردات کاالهای اساسی مربوط به وزارتخانه 
های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تامین ارز 
صورت گرفته که از این میزان 220 میلیون دالر صرفاً به 
منظور واردات واکسن کرونا انجام شــده است.وی ادامه 
داد: خوشبختانه روزهای گذشته بیش از ششمیلیون دوز 
واکسن کرونا با کمک شبکه بانکی وارد کشور شده و تالش 
ها برای تامین واکسن و خرید محموله های جدید با قوت 
ادامه دارد.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین با مرور 

تسهیالت پرداختی بانک ها به بخشهای مختلف اقتصادی 
در سه ماه نخست سال جاری گفت: طی این مدت بیش از 
4۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش های اقتصادی 
پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی 
معادل ۷1.3 درصد داشته است.کمیجانی با اشاره به اینکه 
سهم بخش مسکن و ساختمان از این میزان تسهیالت با 
توجه به تکالیف ابالغ شده در سال جاری رضایت بخش و 
قابل قبول نیست، تاکید کرد: هدایت منابع به سمت بخش 
مسکن نقش مهمی در خروج از رکود اقتصادی و تحریک 
زنجیره فعالیتها و ایجاد اشتغال دارد، لذا بانک ها بایستی با 
دقت و جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.کمیجانی 
با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 326 هزار و 800 
فقره تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلغ 28.1 هزار 
میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است؛ با گالیه 
از سخت گیری برخی بانک ها در پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه عنوان کرد: بانک ها بایستی ضمن اعتبارسنجی و 
حصول اطمینان از توان و عزم دریافت کننده تسهیالت 
برای بازپرداخت اقساط، با توجه به متن قانون در خصوص 
وثایق عمل کنند.وی همچنین با اشاره به ابالغ شیوه نامه 
پرداخت کارت اعتباری از بانک ها خواست در این زمینه با 
جدیت بیشتری عمل کنند.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه 
بر لزوم رعایت سیاستها و مقررات احتیاطی کالن تاکید کرد 
و افزایش تعداد بانک های سوده و کاهش ضرر دهی سایر 

بانک ها را از نتایج آن دانست.
کمیجانی همچنیــن در واکنش به انتشــار اخباری در 

رسانه های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین 
و برخی بانک ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن 
کشور، مصادره اموال بانک های ایرانی در بحرین را اقدامی 
سیاسی و فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: بانک مرکزی 
ج.ا. ایران، تاکنــون هیچ ابالغیه یا اخطاریه ای از شــروع 
رســیدگی قضایی دادگاه های داخلی بحرین به اتهامات 
مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه 
اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج.ا. 
ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار اســت، 

مغایر با موازین و قواعد حقوق بین الملل و مردود می داند.
 وی تصریح کرد: بانک مرکزی در اسرع وقت به این موضوع 
واکنش نشان داده و اقدامات حقوقی خود علیه دولت بحرین 
در این خصوص را آغاز کرده است.رئیس کل بانک مرکزی با 
اشاره به آغاز واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی گفت: این 
امر با پیگیری های بانک مرکزی و سایر بانک ها و با مساعدت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این هفته آغاز 
شده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته کلیه کارکنان شبکه 
بانکی به زودی واکسینه خواهند شد.کمیجانی همچنین بر 
لزوم رعایت جدی و دقیق قوانین مبارزه با پولشویی توسط 
بانک ها به منظور جلوگیری از فساد و التهاب آفرینی در 
ســایر بازارها تاکید کرد و افزود: رعایت این ضوابط برای 
ناکام گذاردن تالش دشمنان برای ایجاد اختالل و التهاب 
در اقتصاد کشور ضروری اســت.همچنین وضعیت بازار 
بین بانکی، اقدامات شبکه بانکی برای تهیه واکسن کرونا، 
بهبود، اصالح ترازنامه بانکها و سایر مباحث پولی و بانکی از 
جمله مباحث طرح شده از سوی مدیران عامل بانکها در 

این جلسه بود.

افزایش قیمت برخی خودروها روزانه شد

تیبا و پژو ٢٠٧ اتوماتیک رکورد زدند

بدون  انضباط مالی کنترل  نقدینگی امکان پذیر  نیست

گروه اقتصاد ایران وجهان
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اصالح سیاست تخصیص ارز دولتی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

زمانی که دولت خبر تخصیص ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی را اعالم کرد موجب تعجب بسیاری شد چراکه سازوکار تخصیص آن و چگونگی استفاده از آن ابهامات فراوانی داشت. دولت خیلی مطمئن از این تصمیم خود رونمایی 
کرد  اما سیاست تخصیص ارز مشخص نبود. اما از طرفی دیگر با اعالم استفاده از ارز دولتی برای برخی کاالها گمان بر این بود که دولت  در تخصیص این ارز نظارت ها را بسیار محکم و سفت و سخت انجام خواهد داد که متاسفانه در این امر 
کوتاهی بسیار زیادی وجود داشت.  در حال حاضر مشکل ما ارز 4200 تومانی نیست. مشکل ما سیاست تخصیص ارز دولتی نیست. مشکل بزرگ این است که دولت نتوانست بر این بخش نظارت کافی داشته باشد. گروههای هدف برای دریافت 
این ارز به درستی شناسایی نشدند و تصور این است که نظارت ها در بسیاری مواقع به صورت عمدی کمرنگ شده است. کاالیی که با ارز دولتی تامین شد به صورت مستقیم به دست مصرف کننده نرسید و با واسطه های بسیار دست به دست شد 
و مردم ضربه این واسطه گری را خوردند. بنابراین باید بحث نظارت بیشتر شود و حذف این ارز در شرایط کنونی تبعات بیشتری دارد. حذف ارز دولتی به ضرر مردم است. حذف ارز دولتی یعنی افزایش قیمت ها. هرچند ارز 4200 تومانی مختص 

کاالهای اساسی طی دو سه سال اخیر با رانت همراه بود اما در چنین شرایطی با حذف این ارز باید منتظر رشد قیمت همه کاالها و تورم بیش از ۷0 درصدی در کشور باشیم.
درست است که این تصمیم واجرای آن اشتباه بوده اما حذف آن نیز مشکالت دیگری خواهد داشت. به هر حال خود دولت نیز اعتراف به موضوع عدم نظارت کافی در تخصیص ارز 4200 تومانی اعتراف کرده است. افرادی که در بانک مرکزی، 
گمرکات و وزارت صمت ناظر این قضیه بودند مقصر هستند. باید مدیریت اصالح شود. اینجا جای نظارت یک حلقه مفقوده یعنی وزارت اقتصاد خالی است که چرا بر وارداتی که با ارز دولتی صورت می گیرد نظارتی ندارد، چرا وزارت اقتصاد دنبال 
کاالهایی نمی رود که با ارز دولتی واردشده است. اگر جنسی واردشده سازمان بازرگانی آن را مجاز خوانده و گمرک هم اجازه ترخیص داده معلوم است که هر دو از اینکه چه کاالیی واردشده مطلع هستند. واقعیت این است که دولت، رانتی را در 
اختیار عده ای خاص قرار داده و این عده هم اجازه نمی دهند مزایای ناشی از تخصیص این ارز در نهایت به دست مصرف کننده برسد تا قیمت کاالی اساسی کاهش پیدا کند. بنابراین راهکار مقابله با فساد و رانت، حذف ارز 4200 تومانی نیست 

بلکه باید بر تخصیص این ارز نظارت کرد و فساد حاصل از آن را از بین برد.

در سالهای اخیر تخصیص ارز 
4200 تومانی موجب ایجاد 
رانت های بسیاری شده است. 
هدف تخصیــص ارز دولتی 
 به برخی کاالهای اساســی 
ارزان تر شده کاالها و سهولت دسترسی مردم به کاالهای 

مورد نیاز روزانه بوده است که این هدف به دلیل رانت زایی 
این ارز محقق نشد. اما آیا راهکاری برای افزایش رفاه مردم 
به جای تخصیص ارز 4200 تومانی وجود دارد. چطور می 
توان از ارز دولتی صرف نظر کرد. در حالی که دالر 4200 
تومانی هیچ عایدی برای اقتصاد و مردم نداشته کدام مسیر 
جایگزین برای حمایت از اقشار آسیب پذیر مناسب است. 
یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: در شــرایط حال 
حاضر کشــور توجیهی برای حــذف ارز 4200 تومانی 
وجود ندارد. راهکار مقابله با فساد و رانت، حذف ارز 4200 

تومانی نیست بلکه باید بر تخصیص این ارز نظارت کرد و 
فساد حاصل از آن را از بین برد. آلبرت بغزیان اضافه کرد: 
در حال حاضر مشکل ما عدد 4200 تومانی نیست. مشکل 
ما سیاست تخصیص ارز دولتی نیست. مشکل بزرگ این 
است که دولت نتوانست بر این بخش نظارت کافی داشته 
باشــد. گروههای هدف برای دریافت این ارز به درستی 
شناسایی نشدند و تصور این است که نظارت ها در بسیاری 

مواقع به صورت عمدی کمرنگ شده است.
به عقیده بسیاری از کارشناســان اقتصادی می خواهند 

ارز 4200 تومانی را حذف کنند و ارز تک نرخِی ۱۷هزار 
تومانی را جایگزین کنند؛ این به معنای آن است که قیمت 
نهاده ی دامی که با ارز 4200 تومان وارد می شد را ۱۷هزار 
تومان کنند که در نهایت باعث افزایش قیمت کاالهای 
اساسی می شود و از طرفی هم ممکن است واردکنندگان 
به جای الزام به وارد کردن کاالهای اساسی و یا کاالهای 
مرتبط با نیاز اساسی مردم، کاالی الکچری وارد کنند که 
در اینصورت هم با مشکل کمبود کاالی اساسی در بازار 

مواجه خواهیم شد. 

سیاست دولت جدید در مورد ارز 4200 تومانی چه باید باشد؟

جهش قیمت ها با حذف ارز دولتی
شایلی قرائی
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تعطیلی های ناشی از بحران 
کرونا موجب شد تا خسارات 
بســیار زیادی متوجه مردم و 
خریداران در اغلب بازارها شود. 
بازار طال و سکه بیش از دیگر 
بازارها از خریدهای فضای مجازی آســیب دیده و مردم 
زیادی با اعتماد به فروشــگاه های مجازی ســکه و طال 

خسارت دیده اند. 
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در رابطه با فروشگاههای 
غیرمجاز سکه و طال و می گوید: هیچگونه مجوزی برای 
فروش ســکه در فضای اینترنت نداریم. مردم با اعتماد 
به این فروشگاهها خســارات زیادی متحمل شده اند و 
شکایات بســیاری در این زمینه به اتحادیه داشته ایم. 
ابراهیم محمدولی اضافه کرد: فروش آنالین سکه بازی 
جدیدی است که در برخی فروشگاه های اینترنتی برای 

خالی کردن جیب مردم به راه افتاده است. 
به هر ترتیب شیوع کرونا و تشویق مردم به عدم حضور در 
اماکن عمومی فرصت مناسبی بود تا سودجویان از این 
موقعیت به نفع خود بهره برداری کنند و خریداران طال 
را به خرید از طریق آنالین ترغیب نمایند. سرهنگ داود 
گودرزی رئیس پلیس فتای تهران، با اشاره به وقوع جرائم 
اینترنتی در حوزه خریدوفروش طال و سکه گفت: پلیس فتا 
به هیچ عنوان به شهروندان توصیه به خریدوفروش طال از 
بستر فضای مجازی نمی کند، زیرا پرونده های کالهبرداری 
متعددی در این زمینه تشکیل شده که از افراد در قبال 

دریافت پول کالهبرداری شده است.
وی ادامه داد: پلیس فتا تاکنون تعدادی از کالهبرداران 
فضای مجازی را شناســایی کرده و در اختیار قانون قرار 
داده است. به عنوان مثال مدتی قبل فرد مجرمی از طریق 
کانال های تلگرامی اقدام به خریدوفروش طال می کرد و از 
این طریق از شهروندان کالهبرداری می نمود که با اقدامات 
تخصصی نیرو های سایبری پلیس فتا، ادمین اصلی این 

کانال ها در فضای مجازی مورد شناســایی قرار گرفت و 
دستگیر شد. رئیس پلیس فتای تهران تصریح کرد: مردم 
در خرید های اینترنتی باید از سایت هایی که دارای نماد 
اطمینان هستند، کاال خریداری کنند و چنانچه قصد دارند 
به هر دلیلی کاالیی را از کانال ها یا شبکه های اجتماعی فاقد 
نماد اطمینان و یا سایت هایی که خدمات کاالی دست دوم 
ارائه می دهند خریداری کنند، به هیچ عنوان بیعانه یا همه 
وجه کاال را نپردازند و قبل از تحویل کاال تسویه حساب 
نکنند. گودرزی در پایان ســخنانش اظهار کرد: افرادی 
که مورد سوءاستفاده مجرمان ســایبری قرار گرفته اند، 
می توانند به دادسرا شکایت کنند تا فرآیند بازرسی توسط 

پلیس فتا طی شود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در این رابطه به "کسب 
و کار" گفت: هیچگونه مجوزی برای فروش سکه در فضای 
اینترنت نداریم. مردم با اعتماد به این فروشگاهها خسارات 
زیادی متحمل شده اند و شکایات بسیاری در این زمینه 

به اتحادیه داشته ایم. ابراهیم محمدولی اضافه کرد: فروش 
آنالین سکه بازی جدیدی است که در برخی فروشگاه های 

اینترنتی برای خالی کردن جیب مردم به راه افتاده است.
محمدولی ادامه داد: دنیا با سرعت به سمت فضای مجازی 
پیش می رود و بسیاری از فعالیت های روزانه از این طریق 
انجام می گیرد. ما در اتحادیــه طال و جواهر هم به دنبال 
آن هستیم که زیرساخت های الزم برای خرید و فروش 
اینترنتی طال و جواهر را فراهــم کنیم، اما چنانچه فعال 
اقتصــادی بخواهد از طریق فضای مجــازی با مخاطب 
ارتباط برقرار کند، باید از گذشته صنفی و سابقه مشخصی 

برخوردار باشد.
این فعال صنفی اظهار داشت: خریداران طال تمایل دارند 
که از نزدیک مصنوعات طال را مشــاهده و آن را امتحان 
کنند، اما در فضاي مجازي این امکان وجود ندارد. در حال 
حاضر معامالت طال و سکه در فضاي مجازي از طرف نهاد 
خاصي رصد نمي شود بنابراین امکان رسیدگي به تخلفات 

وجود ندارد.  وی گفت: هشدارهایی که اتحادیه طال برای 
خرید و فروش طال و سکه در فضای مجازی داده، توسط 
برخی مردم مورد بی توجهی قرار گرفته و جالب این است 
که پس از بروز مشکل، افراد خسارت دیده به اتحادیه طال 
اعتراض می کنند در حالی که ما نسبت به این نوع معامالت 
هشــدارهای الزم را داده ایم. بستر فضای مجازی بسیار 
گسترده است و رسیدگی به این امر کار یک ارگان نیست. 
در فضای خبررسانی هم اطالع دادیم که مردم وارد این 
جریان نشوند و در حال تالش هستیم تا این موضوع به 
کسی آسیب نرساند اما بهترین راه دقت مردم است و باید  

از واحدهایی خرید کنند که قابل اعتماد هستند.
به گفته محمدولی سایت های خرید و فروش طالی آنالین 
توسط اتحادیه شناسایی شده است. از بین تمام سایت های 
آنالین، حدود ۹0درصد غیرقانونی فعالیت می کنند و از 
اتحادیه طال و جواهر تهران جواز ندارند و تنها ده درصد از 

این سایت ها قانونی هستند.

تعطیلي واحدهاي صنفي كالهبرداری در بازارها را افزایش داد

تله فضای مجازی برای خریداران سکه
۹0 درصد طالفروشی های آنالین مجوز ندارند 
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سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین تکلیف 
قیمت بلیت هواپیما تا هفته آینده خبر داد و گفت: هم 
اکنون آنالیز قیمت ایرالین ها در کمیته کارشناسی که 
وزیر راه و شهرسازی دستور آن را صادر کرده در حال 

بررسی و راستی آزمایی است.
سیاوش امیر مکری در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
آخرین وضعیت بررسی قیمت بلیت هواپیما به کجا 
ختم شد و چرا این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی 
هواپیمایی به نتیجه نرسید، اظهار کرد: در شورای عالی 
هواپیمایی بنا به دستور وزیر راه و شهرسازی کمیته 
کارشناسی تشکیل شــد و هم اکنون آنالیز قیمت و 
هزینه هایی که شرکت های هواپیمایی ارائه کرده اند 
در این کمیته در حال بررســی اســت.وی افزود: در 
همان جلسه اعالم کردیم قیمت هایی که مسیر قانونی 
خودش را طی نکرده و تایید نشده است، مورد قبول 
ما نیست و بر همین اساس کمیته کارشناسی برای 

بررسی آن تشکیل شد.
سرپرست ســازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به 
ســوال دیگری درباره اینکه تکلیف ایرالین هایی که 
افزایش قیمت را از یک ماه نیم و گذشــته تا کنون 
اعمال کردند و مردم چیســت؟ ادامه داد: تا شورای 
عالی هواپیمایی نرخی را تصویب نکند، قیمت  بلیت 
هواپیما باید مطابق با نرخ های مصوب گذشته باشد و 

دستگاه های نظارتی هم می توانند با تخلف های صورت 
گرفته، برخورد کنند.

امیرمکری اعــالم کرد: من این مســاله را به صورت 
مســتمر در طول روزها و هفته هایی که در سازمان 
هواپیمایی کشــوری مســئولیت گرفتم، پیگیری 
کرده و می کنم و با توجه به فرآیند بررسی هزینه ها و 
آنالیزهای مورد ادعای شرکت های هواپیمایی به نظر 
می رسد در هفته آینده تکلیف قیمت بلیت هواپیما 
مشخص شود اما در وهله نخست باید آنالیز ارائه شده 
از سوی ایرالین ها که مبنای محاسبات آن ها در تعیین 
قیمت بلیت هواپیماست، بررسی و دقت و صحت آن 

مشخص شود.
وی تاکید کرد: مســلما در اسرع وقت تکلیف قیمت 
بلیت هواپیما را مشخص می کنیم چرا که مردم باید هر 
چه زودتر تکلیفشان در این زمینه روشن شود. در حالی 
که قیمت بلیت هواپیما در طول حدود یک ماه و نیم 
گذشته افزایش یافته است و مقرر شده بود تا تکلیف 
آن به زودی مشخص شود، پس از هفته ها جلسه ای در 
روزهای گذشته برگزار شد و نهایتا به دستور محمد 
اسالمی -وزیر راه و شهرسازی- کمیته کارشناسی 
برای تعیین هزینه هر ساعت-صندلی پرواز تشکیل 
شد و قرار بود بر اساس نتایج این کمیته در نشستی 
فوق العاده برای نرخ بلیت هواپیما تصمیم گیری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اخیرا از هزینه ساخت مسکن 
ملی تا متری 4 میلیون تومان خبر داده است اما برخی منابع 
آگاه می گویند با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید، 
این قیمت تعدیل خواهد شد.محمود محمودزاده 2۱ تیر 
ماه در مراسم افتتاح و بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
راه و شهرسازی در بخش مسکن و شهرسازی که با دستور 
حسن روحانی انجام شد، در پاسخ به پرسش روحانی مبنی 
بر اینکه هزینه احداث واحدهای ذیــل طرح اقدام ملی 
مسکن چه رقمی است؟ اظهار کرد: متوسط قیمت خرید 
و ساخت مسکن در پرند مجموع ساخت و خدمات متری 
4 میلیون تومان است که در صورت افزوده شدن قیمت 

زمین، متری ۷00 هزار تومان نیز افزوده خواهد شد.
همچنین ایرج رهبــر نایب رئیس انجمن انبوه ســازان 
استان تهران نیز دوشنبه شب ۱۱ مرداد در ارتباط تلفنی 
با گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: در برنامه 
تولید مسکن، مشکالت مشــهودی داریم و حداقل یک 

آورده 400 میلیون تومانی برای ۱00 متر مربع نیاز است.
به نظر می رسد می توان از اظهار نظر این انبوه ساز، همان 
هزینه ســاخت متری 4 میلیون تومان را که معاون وزیر 
راه گفته بود، برداشــت کرد.این تنوع قیمت گذاری ها 
در هزینه ساخت و ساز سبب شــده تا برخی متقاضیان 
سرگردان شوند؛ از سوی دیگر تصویب اعطای تسهیالت 
2۵0 میلیون تومانی ساخت مسکن به متقاضیان نیز اگرچه 
هنوز به بانک های عامل ابالغ نشده، اما با اجرای آنکه گفته 
می شود اقســاط آن تا حدود 4 میلیون تومان در ماه )در 
صورت انتخاب بازپرداخت 20 ساله( با نرخ سود ۱۸ درصد 
است، سبب افزایش تردید متقاضیان مسکن ملی برای 

ادامه یا انصراف از این طرح شده است.
یک منبع آگاه در راه و شهرســازی درباره هزینه ساخت 
مســکن ملی با توجه به نرخ های در حال تغییر فوالد و 
سیمان اظهار کرد: قراردادها همچنان در پایه و مبنای سال 
گذشته و با فهرست بهای سال ۱۳۹۹ بسته شده است. اما 
یک شاخص تعدیل دارد که هر ســه ماه یک بار سازمان 

برنامه و بودجه آن را اعالم می کند.
وی افزود: اینکه یکی دو هفته میلگرد و سیمان کمیاب 
یا گران شود یا برق قطع شود، تأثیر آنی روی قراردادهای 
طرح اقدام ملی نمی گذارد. چون شــاخص تعدیل مانند 
شــاخص تورم بانک مرکزی ۳ ماهه تعیین می شود؛ به 
عبارت دیگر، سازمان برنامه و بودجه میانگین قیمت سه 
ماهه را در نظر می گیرد و اعالم می کند مثالً تعدیل قیمت 

فوالد، افزایش ۱۱ درصدی در ۳ ماه است. این منبع آگاه 
گفت: شاخص تعدیل ها با چند ماه تأخیر اعالم می شود؛ 
مثاًل شاخص تعدیل ۳ ماهه تابستان در پاییز یا زمستان 
اعالم می شود و پس از آن به قراردادهای پیمانکاران اضافه 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، افزایش قیمت میلگرد در 
هفته گذشته، تأثیر فوری بر قراردادها نخواهد گذاشت به 
خصوص که احتمال بازگشت قیمت میلگرد و سیمان بعد 
از وصل شدن برق کارخانجات بسیار زیاد است و تأثیری 
روی هزینه ساخت و قرارداد با پیمانکاران طرح اقدام ملی 

نخواهد گذاشت.
این منبع آگاه تأکید کرد: قراردادهای ســاخت مسکن 
ملی همچنان متری 2 میلیون و ۷00 هزار تومان اســت 
اما احتماالً شــاخص های تعدیل به متــری ۳.۵ تا 4.۵ 
میلیون تومان بسته به نوع پروژه می رسد؛ ولی تا زمانی که 
شاخص های جدید تعدیل قیمت ها از سوی سازمان برنامه 

ابالغ نشود، هزینه جدید ساخت را نمی توان تعیین کرد.
وی درباره آخرین وضعیت مســکن مشارکتی تهرانسر 
گفت: پیشرفت این پروژه تا ۳۸ درصد است و شهرداری 
منطقه 2۱ همچنان از صدور پروانه ساخت سر باز می زند. 
مرتباً در جلسات قول می دهند که مشکل پروانه را حل 

کنند، اما باز هم از صدور پروانه ساخت امتناع می کنند.
جواد حق شــناس معاون مسکن شــهری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی نیز درباره هزینه نهایی ساخت و ساز طرح 
اقدام ملی مسکن اظهار کرد: وقتی تیرآهن کیلویی بیش 
از 20 هزار تومان است؛ یا برخی پروژه ها معطل سیمان 
شده اند ما تنها کاری که توانستیم انجام دهیم، این است که 
به متقاضیان اعالم کرده ایم قیمت تمام شده ساخت و ساز 
را از آنها می گیریم و هر چه خریداری می کنیم، هزینه آن را 

با ارائه سند و مدرک از متقاضی دریافت می کنیم.
وی یادآور شــد: علی رغم آنکه گفته می شود در کشور 
مشکل بیکاری داریم، اما کارگر حاضر نیست در کارگاه 
ساخت و ساز حاضر شود؛ پیمانکاران هر از چندی می گویند 
پروژه متوقف شده چون کارگران رفته اند؛ مشکل دستمزد 
نداریم اما متأسفانه نیروی کار عالقه ای به کار سخت ندارد 

و همه دنبال فرصت شغلی ناب هستند.
حق شناس درباره هزینه ساخت مسکن ملی تا رقم متری 4 
میلیون تومان افزود: من در حوزه قیمت صاحب نظر نیستم 
فقط می گویم هزینه تمام شده را به متقاضی می گوئیم؛ 

پروژه ها هم هنوز تمام نشده است.

رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران در نشست 
مشترک فعاالن چرم و کیف و کفش که در محل این 
اتحادیه برگزار شد گفت: با توجه به شرایط موجود و 
رکود بازار و تعطیلي واحدهاي تولیدي و فروشگاهي 
و درآمدهاي بســیار پایین اجراي قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده متوقف شود. رســول شجري، رئیس 
اتحادیه کفاشان دستدوز تهران با اشاره به وضعیت 
تولیدکنندگان کفش گفت: هــم اکنون واحدهاي 
تولیدي کفش و چرم در یک شــرایط بسیار سختي 
به سر میبرند و فروش آنها به حداقل رسیده است و 
حتي از فروش کاالهاي خود نمیتوانند قیمت تمام 
شده محصوالت خود را تامین کنند.او با ابراز نارضایتي 
از وضعیت موجود تصریح کرد: در این میان باید همه 
به همدیگر کمک کنیم و اینکه هر فردي فقط به فکر 
خودش باشد درست نیست. شجري با اشاره به اینکه 
در بحث چک صیادي و مالیات برارزش افزوده نگاه 
جدي و تعاملي باید وجود داشته باشد گفت: هدف از 
اجراي چک صیادي و زیر بناي آن اخذ ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده اســت و از همان زماني که این قانون 
تصویب شد مشخص بود که اجراي قانون مالیات بر 
ارزش افزوده با واقعیتهاي جامعه ما منطبق نیست و 

باید راهکاري براي آن پیدا کرد. وي ادامه داد: باید با 
همکاري اتاق اصناف، همه صنوف و اتحادیه ها یک 
اتحادیه تشــکیل بدهند و روش واحدي را در پیش 
بگیرند، نامه واحدي را از طریق اتاق اصناف به مجلس 
شوراي اسالمي ارســال کنیم و به دست نمایندگان 
محترم مجلس برسانیم و ضمن اعالم اعتراض خود 
به این قانون تقاضا کنیم با توجه به شرایط موجود و 
رکود بازار و تعطیلي واحدهاي تولیدي و فروشگاهي و 
درآمدهاي بسیار پایین، اجراي این قانون متوقف شود.

شجري با تاکید بر قانون مداري اصناف افزود: البته ما 
نمي خواهیم که جلوي قانون بایستیم؛ اما قانوني که 
اجراي آن مشکالت زیادي را ایجاد کرده باید متوقف 
شود.رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران با اشاره 
به اینکه تولیدکنندگان چرم، کیف و کفش و پوشاک به 
هم پیوسته هستند گفت: از مرحله اولي که مواد اولیه 
تولید مي شود و شامل چرم است تا محصول نهایي که 
کیف ،کفش و اقالم دیگر اســت ما یک زنجیره ثابت 
داریم و هر کدام از این بخش ها اگر ضربه ببیند همه 
متضرر مي شویم؛ یعني اگر تولیدکننده کفش نتواند 
کفش خود را تولید کند و بفروشد قطعا سازنده چرم 

نیز متضرر خواهد شد و یا بالعکس.

متقاضیان سرگردانند

هزینه ساخت مسکن ملی باالخره متری چند؟

تعیین تکلیف تا هفته آینده

بررسی قیمت بلیت هواپیما در کمیته تخصصی

قانون مالیات بر ارزش افزوده با واقعیت هاي جامعه ما منطبق نیست

بحران در واحدهاي تولیدي کفش و چرم
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معاونت علمی اعالم کرد؛
602 نخبه ايرانی خارج كشــور بــه هيأت علمی 

دانشگاه های برتر پيوستند
مطابق با اعالم معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، طی ۵ ســال گذشته 
تاکنون ۸ هزار و ۹۶۵ نفر از نخبگان ایرانی خارج از کشور برای مشارکت در سامانه 
همکاری با متخصصان و کارآفرینان ثبت نام کرده اند.از ســال ۹۵ تاکنون ۸ هزار 
و ۹۶۵ نفر از نخبگان ایرانی خارج از کشور در طرح سامانه همکاری با متخصصان 
و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور ثبت نام کرده اند. این طرح ها در کارگروه های 
مختلف مورد بررســی قرار گرفته و ۶۰۲ تقاضا در قالب جذب هیأت علمی مورد 

تأیید قرار گرفت.
بر اساس آمارهای موجود، سال ۹۵، ۲۱۱ درخواست برای جذب هیأت علمی ارائه 
و ۹۰ طرح برگزیده شد. سال ۹۶ آمار تعداد متقاضیان مشارکت در این طرح ۵۶۷ 
مورد بود که ۷۰ طرح نهایی و انتخاب شــد. همچنین سال ۹۷ با شکل گیری یک 
روند صعودی، یک هزار و ۲۷۰ نفر متقاضی استفاده از این طرح بودند و ۱۴۴ نفر 

برگزیده شدند.
این روند صعودی سال ۹۸ به یک هزار و ۲۳۷ مورد رسید و ۱۱۱ طرح منتخب شد. 
سال ۹۹ این آمار به یک هزار و ۱۹۰ مورد رســید و ۱۵۲ طرح به تأیید رسید و در 
نهایت از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۴۹۰ متقاضی درخواست استفاده از این طرح را ارائه 
کردند و ۳۵ نفر انتخاب شدند.دانش آموختگان، متخصصان، کارآفرینان و اساتید 
ایرانی خارج از کشور که در حال حاضر ساکن ایران نیستند یا از تاریخ بازگشت آنها 
بیش از دو سال نگذشته باشد و حداقل به مدت یک سال خارج از کشور فعالیت کرده 

باشند مشمول این طرح هستند.
»اســتفاده از ظرفیت علمی و حرفه ای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز 
علمی، فناوری و صنعتی کشــور«، »ارتقای ســطح علمی و حرفه ای پایگاه های 
میزبان«، »فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه فناوری های نوظهور و پیشرفته 
در کشور«، »فراهم کردن شرایط انتقال مهارت ها، روش ها و قابلیت های خدماتی 
نوین توســط متخصصان ایرانی خارج از کشــور به داخل« و »کمک به تأسیس 
شرکت های فناور در حوزه های فناوری پیشرفته« از جمله اهدافی است که برای 

این طرح مدنظر است.

راه اندازی خدمات پهپادی سراســری بهداشت و 
درمان

یک شرکت تجاری آلمانی از تولید پهپادهایی خبر داده که می توانند برای 
ارائه خدمات بهداشت و درمان در سراســر آمریکا در آینده نزدیک به کار 
روند. پهپاد وینگ کوپتر ۱۹۸ که توسط شرکتی به همین نام تولید شده 
قرار است با همکاری شــرکت دیگری به نام ایر متودز به روزرسانی شود تا 

برای ارائه خدمات یادشده کاماًل آماده شود.
ایرمتودز که در سال ۱۹۸۰ تأسیس شده دارای ناوگانی متشکل از ۴۵۰ 
هلیکوپتر و هواپیما در ۳۰۰ پایگاه در ۴۸ ایالت آمریکا بوده و این ناوگان هر 
سال برای ۱۰۰ هزار مورد انتقال ابزار و تجهیزات پزشکی به بیمارستان ها و 
نقاط دورافتاده مورد استفاده قرار می گیرد.پهپاد هشت پره ای وینگ کوپتر 
در ابعاد ۶۵ در ۱۹۸ در ۱۵۲ سانتیمتر مانند یک هلیکوپتر به شکل عمودی 
از جای خود برمی خیزد و سپس برای پرواز به صورت افقی از بال های ثابت 

شده خود استفاده می کند.
پهپاد یادشده قادر به حمل حداکثر شش کیلوگرم بار است و در آن واحد 
می تواند سه بســته مجزا را با خود حمل کند. اما وزن مجموع این بسته ها 
نباید از ۵ کیلوگرم فراتر برود. حداکثر سرعت این پهپاد ۱۴۴ کیلومتر در 
ســاعت و حداکثر برد آن با شــارژ کامل به ۷۵ کیلومتر می رسد. در حال 
حاضر، استفاده آزمایشی از این پهپاد برای شناسایی نقاط ضعف و قوت آن 

در کانزاس در دستور کار قرار گرفته است.

غول بازی رايانه ای قوانين جديد وضع می كند
شرکت تنســنت در پی انتشــار مقاله ای که بازی های رایانه ای را افیون 
معنوی نامیده بود از اعمال محدودیت هایی برای کاربران زیر سن قانونی 
و همچنین کودکان زیر ۱۲ سال خبر داد.تنسنت )Tencent( بزرگترین 
شرکت بازی های رایانه ای چین اعالم کرد مدت زمان بازی برای افراد زیر 
سن قانونی را محدود می کند و از سوی دیگر به کودکان کمتر از ۱۲ سال 
اجازه خرید داخل بازی را نمی دهد.پس از انتشار مقاله ای انتقادی درباره 
بازی های رایانه ای در نشریه »اکونومیک اینفورمیشن دیلی«، ارزش سهام 
تنسنت ۱۱ درصد کاهش یافت و پس از چند ساعت تنسنت اقدامات خود 
برای کاربران زیر سن قانونی را اعالم کرد. در این مقاله از بازی های رایانه ای 
به نام »افیون معنوی« یاد شــده بود.در مقاله مذکور به یکی از بازی های 
بسیار مشهور تنســنت به نام »Honor of Kings« به عنوان موردی 
اشاره شــده بود که افراد زیر ســن قانونی را معتاد می کند. همچنین در 
ادامه مقاله از یک دانش آموز نقل قول شده بود؛ برخی از نوجوانان روزانه ۸ 
ساعت سرگرم این بازی می شوند.در بخش دیگری از آن آمده بود؛ »افیون 
معنوی« به صنعتی چند صد میلیارد دالری تبدیل شده است و نباید اجازه 
داد صنایع به شکلی توسعه یابند که یک نسل را از بین ببرند. البته این مقاله 
آنالین چند ساعت پس از انتشار حذف شد.در پی انتشار این مقاله، تنسنت 
در بیانیه ای اعالم کرد مدت زمان مجاز بازی برای افراد زیر سن قانونی را به 
یک ساعت در روزهای عادی و ۲ ساعت در روزهای تعطیل کاهش می دهد. 
همچنین به کودکان زیر ۱۲ سال نیز اجازه داده نمی شود از قابلیت خرید 
در بازی رایانه ای استفاده کنند.طبق قانون چین، کاربران کمتر از ۱۸ سال 
حداکثر می توانند در روزهای عادی یک ساعت و نیم و در روزهای تعطیل 

۳ ساعت بازی آنالین انجام دهند.

برای کشف باگها؛
وزارت دفاع انگليس به هكرها جايزه می دهد

وزارت دفاع انگلیس در برنامه ای جدید به هکرهایی که بتوانند باگ های 
شبکه رایانه ای اش را زودتر از مجرمان ســایبری بیابند، جایزه می دهد. 
وزرات دفاع انگلیس به هکرهایی که بتوانند قبل از دشمنان باگ هایی را 
بیابند که ممکن است به سواســتفاده و حمله سایبری منجر شود، جایزه 
می دهد. این نخســتین برنامه »باگ باونتی« وزارتخانه است و طی آن از 
۲۶ هکر اخالقی دعوت شده تا به مدت ۳۰ روز در شبکه های رایانشی آن 
جستجو کنند. هدف این طرح آن است تا قبل از سواستفاده از هرگونه باگ 

توسط دشمنان و مجرمان سایبری، مشکل ردیابی و برطرف شود.
طی برنامه »باگ باونتی« افراد در ازای یافتن هرگونه مشکل و شکاف در نرم 
افزارها و شبکه های رایانشی، جایزه نقدی دریافت می کنند.هرچند اجرای 
این برنامه در صنعت فناوری بسیار رایج است اما روشی غیر سنتی و تازه 
برای وزارت دفاع به حساب می آید. از ســوی دیگر وزارت دفاع آمریکا نیز 
چندی قبل همین طرح را به طور موفقیت آمیز اجرا کرده اســت.به گفته 
کریستین مکسول افسر ارشــد امنیت اطالعات وزارت دفاع انگلیس، این 
اقدام گامی مهم در کاهش ریسک سایبری و ارتقای انعطاف پذیری سیستم 
است.او در این باره می گوید: همکاری با هکرهای اخالق مدار به ما کمک 

می کند تا چشم اندازمان برای حفاظت از دارایی ها وسیع تر شود.

اخبار

واتس اپ قابلیت »یک بار مشاهده« ویدئو و عکس را فعال می کند
واتس اپ تصمیم دارد قابلیت تماشای یک باره تصاویر و ویدئوها در چت را فعال کند. با فعال کردن این گزینه محتوای مذکور پس از باز شدن توسط دریافت کننده، حذف خواهند شد.واتس اپ تصمیم دارد قابلیت »تماشای یک 

باره« را فعال کند. با کمک این قابلیت ویدئوها و تصاویر چت پس از باز شدن توسط دریافت کننده، حذف می شوند. کاربر می تواند هنگام ارسال عکس یا ویدئو، کلید »۱« را در سمت چپ دکمه »ارسال« فشار دهد تا پیام های او به 
حالت »تماشای یک باره« ارسال شوند.دریافت کننده چنین پیام هایی می تواند به راحتی ببیند محتوای ارسالی پس از یک بار تماشا حذف می شود. بنابراین کاربر بهتر است از این ویژگی برای ارسال پیام برای مخاطبانی استفاده کند 

که مطمئن است آنها از محتوا اسکرین شات نمی گیرند.مارک زاکربرگ در ماه ژوئن ارائه این ویژگی را تأیید کرد و البته طبق وب سایت WaBetaInfo قابلیت مذکور به مدت یک ماه به طور آزمایشی عرضه شده بود.

معــاون فنی گمــرک طی 
نامه ای به گمرکات اجرایی 
بر اطــالع رســانی دقیق به 
مســافرین ورودی که قصد 
رجیستر کردن گوشی های 
تلفن همراه خــود دارند، تاکید کــرد. مهرداد جمال 
ارونقی معاون فنی گمرک طی نامــه ای به گمرکات 
اجرایی در خصوص اطالع رسانی به مسافرین ورودی 
که قصد رجیستر کردن گوشی های تلفن همراه خود را 
دارند نوشت: از تاریخ ابالغ این بخشنامه، چنانچه محرز 
شود به مســافری در بدو ورود به کشور، اطالع رسانی 
الزم منجمله شــفاهی و یا حضوری صورت نپذیرفته 
است، زمانی برای حضور مسافرین مراجعه کننده در 
این حوزه معاونت در نظر گرفته خواهد شد و معاونت 
مسافری و کلیه متصدیان و مسئولین شیفت مسافری 
گمرک مربوطه مکلفند در آن هنــگام، در این حوزه 
معاونت حضور یافته و پاسخگوی مسافران جامانده از 

رجیستری گوشی باشند.
در متــن ایــن نامه آمــده اســت: علیرغــم صدور 
بخشــنامه های متعدد درخصوص طرح رجیســتری 
گوشــی های تلفن همراه در مبــادی ورودی، مبنی 
بر اطالع رسانی دقیق به مســافرین ورودی که قصد 
رجیستر نمودن گوشی های تلفن همراه خود را دارند، 
اخیراً مشاهده می شود تعداد زیادی از مسافرین علی 
الخصوص مسافرین ورودی از طریق گمرک فرودگاه 
امام خمینی )ره(، بدون اطالع از موضوع، وارد کشــور 
می شوند و بدلیل عدم پاســخگویی گمرکات و سایر 
دفاتر ستادی، به این حوزه معاونت مراجعه می نمایند 
و این در حالی است که بررســی های صورت پذیرفته 
صحت گفته های مسافرین را مبنی بر اینکه هیچگونه 
اطالع رســانی در خصوص نحوه اقدام صورت نگرفته 
است تأیید می نماید. در بازدیدهای میدانی و سرزده 
اینجانب هم، آنچه مشهود بوده، عدم توجه به موضوع 
توسط متصدیان ذیربط در شیفت مسافری و عدم تذکر 
و راهنمایی مســافرین ورودی خصوصاً در گمرک یاد 
شده )گمرک فرودگاه امام خمینی )ره(( می باشد که 
عالوه ایجاد تبعات بعدی، نارضایتی مسافرین را در پی 

داشته است.
لذا مجدداً توجه به بخشنامه های صادره، تاکید گردیده 
و از تاریخ ابالغ این بخشــنامه، چنانچه محرز شود به 

مســافری در بدو ورود به کشــور، اطالع رسانی الزم 
منجمله شفاهی و یا حضوری صورت نپذیرفته است، 
زمانی برای حضور مســافرین مراجعه کننده، در این 
حوزه معاونــت در نظر گرفته خواهد شــد و معاونت 
مسافری و کلیه متصدیان و مسئولین شیفت مسافری 
گمرک مربوطه مکلفند در آن هنــگام، در این حوزه 
معاونت حضور یافته و پاســخگوی مسافران جامانده 
از رجیستری گوشــی باشــند و چنانچه اثبات شود 
اطالع رسانی الزم به مسافرین صورت نپذیرفته است 
با متصدیان مربوطه وفق مقررات برخورد خواهد شد. 
بدیهی است کلیه همکاران محترم در ساعات شیفت 
کاری خود، موظف به اطالع رسانی مطلوب و محترمانه 
به تک تک مســافرین بوده و هیچ عذری در کوتاهی 
و قصور، مورد پذیرش نمی باشــد. دستور فرمائید این 
بخشنامه در کلیه گمرکات مجری طرح رجیستری در 
تابلو اعالنات نصب و در گمرک فرودگاه امام خمینی 
)ره( با اخذ امضا، به کلیه متصدیان و مسئولین سرویس 
مســافری ابالغ و نسخه ابالغ شــده متضمن امضای 

پرسنل، برای اینجانب ارسال شود.
همچنین به دنبال درخواست نمایندگان اتحادیه های 
مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشی تلفن همراه که 
رجیستری آنها لغو و غیرفعال شده بود، طی جلسه ای با 
حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط موضوع بررسی و 
مقرر شد که درخواست صاحبان کاال به ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز منعکس و مجدد بررسی انجام شود، در 

این بین ادعاهای مطرح شده قابل تامل است.
از ابتــدای دی ماه ســال گذشــته رجیســتر کردن 
گوشــی های موبایل به صورت غیرحضــوری انجام 
شــد و طی آن مســافر ورودی و صاحب گوشی بعد 
از ثبت اطالعــات اولیه در مبادی ورودی که توســط 
گمرک با بارکد خوان انجام می شد مابقی فرایند را به 
صورت غیرحضوری و در ســامانه همتا انجام می داد. 
در روزهای ابتدایی شــروع رجیستری غیرحضوری، 
اعــالم گمرک از سوء اســتفاده برخی و رجیســتری 
۳۴۰۰ گوشــی مغایر با ضوابط تعیین شــده حکایت 
داشــت، براین اساس عنوان  شــد که رجیستری این 
گوشی ها لغو و غیرفعال شدند.  طبق اعالم مسئوالن 
گمرک ایــران، در اهم تخلفات،  رجیســتری بیش از 
یک گوشی با یک پاســپورت قرار داشت در حالی که 
متقاضی با هشدار سامانه نسبت به تبعات این اقدام قرار 
می گرفت ولی بازهم انجام شده بود.اما به دنبال لغو این 
رجیستری ها، درخواست هایی از سوی صاحبان کاال 
برای بررسی مجدد پرونده آنها مطرح بود چرا که مدعی 

 بودند به صورت قانونی نســبت به رجیســتری اقدام
 کرده اند.  

براین اســاس، چندی پیش طی مکاتبات انجام شده 
قرار شد تا در جلســه ای با حضور نمایندگان صاحبان 
کاال و اتحادیه هــای مربوطه و ســایر دســتگاه های 
ذیربط از جمله گمرک و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، موضوع مورد بررســی قرار گرفته و در این رابطه 
تصمیماتی اخذ شود. پیگیری جریان لغو گوشی های 
رجیســتری گوشــی های تلفن همراه از معاون فنی 
گمرک ایران با این توضیح همراه بود که این جلســه 
اخیرا برگزار  و قرار شد تا درخواست نمایندگان اتحادیه  
تلفن همراه به ســتاد مرکزی مبارزه بــا قاچاق کاال و 
ارز منعکس تا مجددا با حضور نماینــدگان  اتحادیه 
 مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و  تصمیم الزم اتخاذ 

شود.
 ارونقی، جزئیات بیشــتری درباره این جلســه اعالم 
کرد که نشــان می دهد چند مورد از ســوی ذینفعان 
مطرح شده که قابل بررســی بوده است.  بر این اساس 
مطرح شده که این حدود ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه 
به نام اتباع خارجی و همچنین مسافران ایرانی به ثبت 
رسیده که الزم است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد.  
همچنین نمایندگان اتحادیه تلفن همراه مدعی شدند 
در همان زمان در مواردی امکان رجیستر کردن گوشی 
تلفن همراه صرفا با کد ملی نیز میسر بوده که این ادعا 

قابل بررسی است.  
از سوی دیگر نمایندگان اتحادیه های مربوطه بر برخورد 
قانونی با افراد متخلف و خاطی تاکید داشتند اما ادعا 
کردند که در مــوارد زیادی صرفا یک دســتگاه تلفن 

گوشی همراه با یک پاسپورت در یکسال به ثبت رسیده 
که تقاضای رفع مشکل ایجاد شده برای این گونه افراد 
را داشته است.   همچنین مدعی شدند در برخی موارد 
یک شخص به عنوان خریدار  گوشــی تلفن همراه از 
مسافر ورودی، نسبت به رجیســتر کردن اقدام کرده 
که به جهت عدم امکان ثبت از سوی مسافر بوده است 
و صرفا از سوی ثبت کننده عملیات رجیستری انجام 
و براســاس اطالعات ورودی بوده است، بنابراین مقرر 
شده به تفکیک و در اسرع وقت جزئیات مربوطه از سوی 
اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه تهران ارائه شود.  

در ادامه این توضیحات، معاون فنی گمرک اعالم  کرد 
که نمایندگان اتحادیه تلفن همراه مدعی هستند که 
بسیاری از گوشی های وارده به جهت غیرفعال شدن و 
بعضا معامله بین خریدار و فروشنده به خارج از کشور 
اعاده شده است که باید این موضوع نیز مورد بررسی 
قرار گیرد.   همچنین با توجه بــه این که پس از ثبت 
تلفن همراه و فعال شدن آنها، بعد از یک ماه غیرفعال 
شــده اند، نمایندگان مدعی بودند کــه این موضوع 
مشکالت بســیاری را به دلیل فسخ معامله و درگیری 
خریداران و فروشــندگان ایجاد کرده  است از این رو 
مقرر شد به صورت مشــخص و به تفکیک، مراتب از 
سوی اتحادیه صوت و تصویر تلفن همراه تهران جمع 
بندی و به ســتادمبارزه با قاچاق کاال و ارز منعکس تا 
مورد بررســی قرار گیرد.   معاون فنــی گمرک ایران 
این را یادآور شــد که در نهایت در خصوص مشکالت 
رجیستر کردن گوشی همراه به گونه ای اقدام می شود 
 که حقی از کســی تضییع نشــده و بتوان به مسائل 

مربوطه رسیدگی کرد.  

كم كاری گمرک فرودگاه امام در رجيستركردن موبايل مسافران ورودی

جزئیات تازه از پرونده لغو رجیستری ۳۴۰۰ گوشی
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

طبق اعالم مسئوالن گمرک ایران، واردات گوشی 
در ســال جاری نه تنها کم نشــده بلکه ترخیص 
قطعی آن افزایش نیز داشته است. از سویی هنوز 
هیچ ابالغی در مورد ممنوعیت واردات برند خاصی 
به گمرک وجود نداشــته و ممنوعیتــی اعمال 
نشده اســت؛ بنابراین طرح مطالبی با عنوان عدم 
واردات یا کاهــش آن نمی تواند بهانــه ای برای 
گران فروشی گوشی باشد.به گزارش ایسنا، اخیرا 
با افزایش قیمت گوشــی موبایــل برخی فعاالن 
این حــوزه از جمله اتحادیه فروشــندگان اعالم 
کردند که در کنار عواملی ماننــد افزایش قیمت 
دالر، ممنوعیــت ورود برندهــای چینی موجب 
افزایش تقاضا در ســایر برندها و در نتیجه گرانی 
شده است. این در حالی است که مدتی قبل بحث 
هایی در رابطه با ممنوعیــت واردات برخی مدل 
های پرتقاضای گوشی از جمله شیائومی به دلیل 
مشکالتی مانند عدم مسیریابی صحیح شماره های 
اضطراری مطرح شده بود و اینک اعالم می شود که 
محدودیت واردات این گوشی ها موجب افزایش 
قیمت شده است.برای شفاف شدن جریان، موضوع 
از گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت که جریان 

واردات گوشی در سال جاری چگونه بوده و آیا ورود 
گوشی شــیائومی و یا برندهای مورد نظر ممنوع 
شده است؟ که در این رابطه لطیفی - سخنگوی 

گمرک ایران - توضیحاتی به ایسنا  ارائه کرد.

افزایش ۱۰۲ درصدی واردات گوشی/ 
عرضه زیاد شد

طبق اعالم وی ،در چهار ماهه ابتدایی سال جاری 
حدود یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دالر تلفن همراه 
وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل ۱۰۲ درصد از لحاظ ارزشی و ۵۰ درصد از نظر 
وزنی افزایش دارد. از سویی ترخیص قطعی گوشی 
موبایل در این مدت از نظر تعداد حدود پنج میلیون 
و ۱۵۶ هزار دســتگاه بوده که در مقایسه با چهار 
ماهه ابتدایی سال گذشته که حدود چهار میلیون 
دستگاه ترخیص شده بود ۲۸ درصد افزایش دارد.

 واردات گوشی ۸ درصد کل واردات است
همچنین واردات گوشی در صدر واردات کاال قرار 
دارد و هشت درصد کل واردات را به خود اختصاص 
داده اســت؛ به طوری که در بین تمامی اقالم این 

واردات گوشــی اســت که در رتبه یک قرار دارد 
و بعد از آن اقالم کاالهای اساســی و سایر کاالها 
قرار می گیرد.به گفته ســخنگوی گمرک ایران 
طبق این گزارش،  حجم واردات گوشی موبایل در 
سال جاری افزایش یافته و عرضه آن به بازار هم با 
توجه به ترخیص قطعی صورت گرفته باید بیشتر 
شده باشد ، بنابراین طرح موضوع نادرست کاهش 
واردات و یا عدم ترخیص آن از گمرک نمی تواند 

بهانه افزایش قیمت گوشی باشد.

ممنوعیت واردات هیچ برندی به گمرک 
اعالم نشده است

 لطیفــی در ادامه در رابطه بــا ممنوعیت واردات 
گوشــی و به ویژه برندهای مربوط به گوشی های 
چینی و شیائومی نیز توضیح داد که با وجود بحث 
هایی که در این رابطه مطرح شــده تاکنون هیچ 
ابالغیه ای از سوی دســتگاه های ذیربط مبنی بر 
ممنوعیت واردات گوشی و به طور خاص این اقالم 
به گمرک ایران ابالغ نشده است و روال قبلی ادامه 
دارد.وی توضیح داد که در مورد واردات گوشی باید 
حوزه های مرتبط مجوز ترخیــص را صادر کنند 

که از جمله آن ها وزارت ارتباطات و البته سازمان 
تنظیم مقررات رادیویی است که باید کاالی وارد 
شده و گوشی ها را براســاس استانداردهای خود 
تأیید کند که آنگاه گمرک می تواند براساس این 
مجوز و سایر مجوزهای مربوطه نسبت به ترخیص 

اقدام کند.

تعدادی گوشی نقص دارد و ترخیص نشده 
که موضوع جدیدی برای گران کردن نیست

به گفته ســخنگوی گمرک ایران، در حال حاضر 
تعدادی از گوشــی های وارداتی به دلیل نداشتن 
اســتانداردهای کافی و منتظر  صــدور مجوز از 
ســازمان تنظیم مقررات رادیویــی هنوز مراحل 
ترخیص را به پایان نرسانده اند که در صورت رفع 
نقص و به محض تأیید ترخیــص آن ها از گمرک 
صورت می گیرد که این موضوع جدیدی نیســت 
که عامل افزایش قیمت گوشی باشــد به ویژه با 
وجودافزایش ۲۸ درصدی ترخیص گوشــی های 
تلفن همراه در چهار ماه ابتدایی سال جاری که این 
میزان یک میلیون و ۱۲۵ هزار دســتگاه بیشتر از 

مدت مشابه سال قبل است.

صندوق ۱۰۰ میلیون دالری یوتیوب کــه برای پرداخت 
پول به تولیدکنندگان محتوا در ســرویس ویدیوی کوتاه 
Shorts برنامه ریزی شــده بود، آغاز به کار کرد. در چند 
سال اخیر بسیاری از شرکتهای شــبکه اجتماعی به پول 
پاشی برای تولیدکنندگان محتوا مبادرت کرده اند تا آنها را 
به پلتفرمهای خود جذب کنند و مخاطبان وفادارشان را با 
خود بیاورند. یوتیوب اوایل امسال از ایجاد یک صندوق ۱۰۰ 
میلیون دالری برای پرداخت پول به تولیدکنندگان محتوا در 
سرویس ویدیویی جدید Shorts خبر داده بود که به تازگی 
از مرحله آزمایشی بتا خارج شده و ماه گذشته در ۱۰۰ کشور 
راه اندازی شده است. این صندوق اکنون فعال شده و یوتیوب 

اطالعات بیشــتری درباره نحوه پرداخت پول از سوی این 
صندوق اعالم کرده است.همان طور که یوتیوب اوایل امسال 
اعالم کرده بود، این شرکت از هزاران تولیدکننده محتوای 
واجد شرایط دعوت کرده تا تحت این برنامه که تا پایان سال 
۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت، پول دریافت کنند. یوتیوب از 
۱۰۰ دالر تا ۱۰ هزار دالر بر اساس شمار افرادی که کلیپهای 
ویدیویی Shorts را مشاهده کرده اند و همچنان با توجه به 
معیارهای دیگر تعامل مخاطبان، به تولیدکنندگان محتوا 

 Shorts پول پرداخت می کند. هر فردی که در سرویس
محتوایی ارسال کند، واجد دریافت پول از این صندوق است 
و تنها شامل تولیدکنندگان محتوایی که در برنامه یوتیوب 
پارتنر شرکت می کنند، نمی شود.طبیعتا شماری استاندارد 
وجود دارد که کلیپهای ویدیویی Shorts باید واجد آنها 
باشــند. عمده این شــرایط مانند رعایت دستورالعملها و 
سیاستهای کپی رایت جامعه یوتیوب، شفاف و روشن است. 
یوتیوب نمی خواهد افراد محتوایی که برای اســنپ چت 

یا تیک تاک ساخته اند را در این سرویس بارگزاری کنند 
بنابراین هر کلیپی که لوگوی سایر شبکه های اجتماعی را 
داشته باشد، واجد دریافت پول نخواهد بود. یوتیوب اعالم 
کرده که بر مبنای ماهانه پول پرداخت خواهد کرد بنابراین 
تولیدکنندگان محتوای عالقمند تشویق می شوند کلیپهای 
جدید در این ســرویس تولید کنند.در حالی که سرویس 
Shorts یوتیوب پلتفرم جدیدی محسوب می شود، تیک 
تاک از سال ۲۰۲۰ صندوق مشابهی برای تولیدکنندگان 
محتوا دارد که منابع مالی آن ۲۰۰ میلیون دالر و دو برابر 
بودجه ای اســت که در حال حاضر یوتیوب برای صندوق 

خود در نظر گرفته است. 

مایکروســافت همه کارمندان خود را ملــزم خواهد کرد 
برای ورود به دفاتر آمریکایی این شــرکت که در سپتامبر 
بازگشایی می شوند، به واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا 
بپردازند.این غول نرم افزاری همچنین به دنبال بررســی 
گواهی واکسیناسیون فروشندگان و مهمانانی است که در 
ساختمانهای مایکروسافت حضور پیدا می کنند.این اقدام 
مایکروسافت یک هفته پس از الزامی شدن واکسیناسیون 
کارمندان سازمانهای دولتی و سایر شــرکتهای فناوری 
آمریکا در واکنش به افزایش شیوع کرونای دلتا اعالم شده 

است.مایکروســافت اعالم کرد تاسیســات آمریکایی این 
کشور زودتر از چهارم اکتبر بازگشایی کامل نخواهند شد. 
برنامه قبلی مایکروسافت بازگشــایی در هفتم سپتامبر 
بود. تاسیســات این شرکت در مارس ســال ۲۰۲۰ بسته 
شدند. شرکتهای اپل و گوگل هم بازگشایی دفاتر خود را 
به تاخیر انداخته اند.کارمندان معدودی در چند ماه گذشته 

به دفاتر آمریکایی بازگشته اند. بســیاری از کارمندان به 
دنبال دورکاری دائمی هستند. مایکروسافت سال گذشته 
متعهد شد به همه کارمندانش اجازه دهد به صورت نیمه 
وقت دورکاری کنند و کارمندان این شرکت می توانند از 
مدیرانشان برای دورکاری تمام وقت یا نقل مکان به منطقه 
دیگری اجازه بگیرند.ســخنگوی مایکروسافت اعالم کرد 

کارمندانی که دلیل مذهبی یا شرایط پزشکی خاصی دارند، 
می توانند از اقامتگاههای ویژه ای بهره مند شوند و کارمندانی 
که مراقبت از افراد دارایی نقص ایمنی یا کودکانی که واجد 
دریافت واکسن نیستند را برعهده دارند، می توانند تا ژانویه به 
دورکاری ادامه دهند.بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، 
فیس بوک و گوگل در میان شرکتهایی هستند که واکسینه 
شدن کارمندانشان برای بازگشت به دفاتر را الزامی کرده اند. 
از ۱۸۱ هزار کارمند مایکروسافت، ۱۰۳ هزار نفر در ایاالت 

متحده کار می کنند.

واکسن کرونا برای کارمندان مایکروسافت اجباری شد

آغاز پرداخت پول به تولیدکنندگان محتوا در یوتیوب

سخنگوی  گمرک:  ممنوعيتی   در كار نيست

گران فروشی گوشی به بهانه ممنوعیت واردات/ گوشی در صدر واردات


