
ارزیابی کیفی صورت گرفته از خودروهای ســنگین 
تولیدی خردادماه ســال جاری نشــان می دهد که 
همچنان خودروسازان داخلی خودروهای سنگین را 
با کیفیت تر از خودروهای سبک تولید می کنند و در 
ارتقا کیفی خودروهای سنگین بسیار عملکرد خوبی 
داشــته اند؛ بطوریکه از ۱۰ مدل خودروی ســنگین 
مورد بررسی، ســه خودرو پنج ستاره کیفی را کسب 
کرده و چهار خودرو چهار ســتاره دارنــد و خودرو با 
کیفیت کمتر از سه ســتاره در گروه سنگین نداریم.

به گزارش ایسنا، بر اســاس گزارش ارزشیابی کیفی 
صورت گرفته از ســوی شرکت بازرســی کیفیت و 
استاندارد ایران)ISQI( در گروه خودروهای سنگین 

تولیدی خردادماه امسال، در بخش مسافربری در گروه 
خودروهای مینی بوس و میدل باس، مینی بوس ایسوزو 
 NMR۸۵ و NPR۷۵K ،سحر و در گروه کامیونت ها
که همگی تولیدی شرکت بهمن دیزل هستند، باالترین 
سطح کیفیت را کسب کرده  و پنج ستاره ای شده اند.  
همچنین در بخش مسافربری و در گروه اتوبوس های 
شــهری، اتوبوس ATROS ایران خودرو دیزل سه 
ســتاره  کیفی به خود اختصاص داده است.در گروه 
خودروهای باری در بخش کامیونت ها، از محصوالت 
گروه خودروسازی بهمن دیزل همانطور که ذکر شد، 
کامیونت ایســوزو NMR۸۵ و کامیونت ایســوزو 
NPR۷۵K تمام پنج ستاره کیفی را از آن خود کرده  

و پس از آن کامیونت شیلر بهمن دیزل و کامیونت الوند 
شرکت سایپادیزل چهار ستاره ای شده اند.در بخش 
کامیون ها نیز طبق ارزیابی صورت گرفته، به ترتیب 
کامیون ایسوزو NPR۷۵M بهمن دیزل چهار ستاره 
کیفی و کامیون بنز WH ایران خودرو دیزل سه ستاره 
کیفی را به خود اختصاص داده اند.در دسته کشنده ها 
 C۷ سیباموتور و سیتراک FAW J۶ هم خودروی
شرکت پیلسان چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب 
کرده اند.  کشنده سیتراک C۷ دوماهی است که ارتقا 
کیفیت داشته است و در حالی که تا پایان سال ۱۳۹۹ 
در رده خودروهای سه ستاره بوده و از ابتدای امسال 

در رده خودروهای چهارستاره کیفی تولید می شود.

بانک مســکن باز هم مهلت پرداخت تسهیالت 
بدون سپرده خرید مسکن را تمدید کرد.به گزارش 
ایسنا، بانک مسکن اعالم کرد: در راستای تمدید 
مدت استفاده از منابع ناشی از صدور اوراق رهنی 
مذکور، به منظور مساعدت با خریداران واحدهای 
مسکونی و پاسخگویی به تمامی در خواست های 
واصله و تعهدات ایجاد شــده توســط شعب و با 
در نظر گرفتــن تعطیلی های مربوط به شــیوع 
ویروس کرونا، بدین وســیله مهلت اســتفاده از 
تســهیالت طرح ۸۲ تا پایان شــهریور ماه سال 
۱۴۰۰ تمدید می شــود.در این راســتا اعطای 
تســهیالت خرید مسکن بدون ســپرده مذکور 

مشمول درخواست هایی می شود که پیش نویس 
قرارداد آن حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ تنظیم 
و قرارداد ذیربط حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۰ 
در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.تمامی شعب بانک 
مســکن به متقاضیانی که تا پایان شهریور سال 
آینده درخواست بهره مندی از تسهیالت خرید 
مســکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده 
از تسهیالت مسکن را دارند، تسهیالت موصوف را 
به صورت توام )بخشی از محل اعتبار داخلی بانک 
و بخشــی از محل خرید اوراق مذکور( پرداخت 
خواهند کرد.پرداخت تســهیالت خرید مسکن 
بدون سپرده که از دی ماه سال جاری به متقاضیان 

پرداخت می شــود به نحوی اســت که نیمی از 
مبلغ تســهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن و مابقی از محل منابع 
بدون سپرده )مجموعا تا ســقف های تسهیالت 
خرید مســکن اوراق گواهی حق تقدم ( پرداخت 
می شود.به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی 
از تسهیالت نیازمند خرید اوراق هستند. گفتنی 
است که سقف تسهیالت مذکور در مرکز استان، 
برای خرید انفــرادی ۸۰میلیون تومــان و برای 
زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در شهرستان های 
اســتان برای خرید انفرادی ۶۰ میلیون تومان و 

برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان است.

بانک مرکزی روســیه اعالم کرد: با افزایش فروش ارزهای 
خارجی در بازارهای داخلی این کشــور توسط شهروندان 
روس، تنها در یک روز ۱۹۶ میلیون دالر ارز خارجی خریداری 
شده است.به گزارش راشاتودی، بانک مرکزی روسیه اعالم 
کرد: با افزایش فروش ارزهای خارجی در بازارهای داخلی این 
کشور توسط شهروندان روس، تنها در یک روز ۱۹۶ میلیون 

دالر ارز خارجی خریداری شده است.بانک مرکزی روسیه 
گزارش داد شهروندان روسی در نیمه اول ۲۰۲۱ بیشتر از 
گذشته به تبادل ارزهای خارجی پرداخته اند. حجم ارزهای 
خارجی تبادل شده توسط روس ها در ماه ژوئن ۲۹ درصد 
نسبت به سال گذشته جهش داشته است و متوسط معامالت 
انجام شده ۱۰۰۰ دالر بوده است.روس ها تمایل بیشتری به 

فروش دالر و خرید سایر ارزها پیدا کرده اند و نسبت به سال 
آینده ۱۰ درصد دالر بیشتری فروخته اند. همچنین در بازه 
ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۱ میزان خرید دالر توســط شهروندان 
روسی ۲۴ درصد افت داشته است. در این بازه وضعیت یورو 
کامالً برعکس بوده است؛ میزان فروش یورو ۲۲ درصد کاهش 

یافته و خرید آن ۲۹ درصد باال رفته است.

بانک مرکــزی با تاکید بر تعطیلی شــعب بانک ها، در 
بخشنامه ای به شــبکه بانکی ضرورت تامین اسکناس 
کافی در دســتگاه های خودپرداز  بانک ها در روزهای 
تعطیل پیش رو  و نحوه فعالیت سامانه های ساتنا، پایا 
و چکاوک در این روزها را به شــبکه بانکی ابالغ کرد.به 
گزارش ایسنا، در این بخشنامه آمده است: " با عنایت 

به مصوبه ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا مبنی بر 
تعطیلی بانک ها و دستگاه های دولتی کل کشور از تاریخ 
۱۴۰۰.۵.۲۵ لغایت پایان روز ۱۴۰۰.۵.۳۰، به استحضار 
می رساند که در بازه زمانی ذکر شده سامانه های ساتنا و 
چکاوک تعطیل بوده و دستور پرداخت و پردازش چک 
در این سامانه ها پذیرفته نخواهد شد.همچنین عملکرد 

سامانه پایا در روزهای موصوف مشــابه سایر روزهای 
تعطیل و با یک چرخه واحــــد )۱۲:۴۵( خواهدبود.

شایان ذکـــر است براســاس اطالعیه های قبلی، در 
چرخه واحد روزهای تعطیل سامانه پایا، عالوه بر دستور 
پرداخت های شاپرکی، دستورپرداخت های عادی نیز 

پردازش خواهند شد.

اتاق اصناف ایران در آستانه اعمال محدودیت های جدید برای کنترل پیک پنجم کرونا، 
فهرست مشاغل گروه یک را به روزرسانی و هشت رســته را از لیست قبلی حذف کرد.

به گزارش ایســنا،   اتاق اصناف ایران در پی جدیدترین مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی 
بر تعطیلی از دوشــنبه تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰  تا پایان روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ طی 
اطالعیه ای اعالم کرد که تنها گروه شــغلی در محدودیت جدید امکان فعالیت دارند و 
فعالیت سایر مشاغل ممنوع اســت.همچنین در این اطالعیه از "خانواده بزرگ اصناف 
کشور" خواسته شده تا با افزایش مســئولیت پذیری اجتماعی در رعایت پروتکل های 
بهداشتی و افزایش آن به سطح بیش از ۹۰ درصد، موجب قطع زنجیره انتقال این ویروس 
منحوس در جامعه شوند و از تشدید بازرسی، نظارت و برخورد قاطع با واحدهای اندک 

خاطی از سوی اتاق ها و اتحادیه های صنفی خبر داده است.

فهرست مشاغل ٢١ گانه مجاز در این دوره:
۱- کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشــاورزی، شــیالت و 

خدمات وابسته

۲- مراکز زیر ســاختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، 
فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت

۳- حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برون شهری شامل ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی.
۴- حمل نقل عمومی درون شهری

۵- ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادی و ستادی
۶- فروشــگاه های زنجیره ای)تنها بخش مواد غذایی و بهداشــتی(، ســوپرمارکت ها، 

میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار
۷- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته
۸- مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی )تولید فراورده های نانوایی(

۹- مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، اورژانس و تامین آمبوالنس دولتی و خصوصی
۱۰- داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی

۱۱- مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی و خوراکی آماده )صرفا بیرون بر(.
۱۲- خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیت های پستی

۱۳- شــرکت های خدمات اینترنتی)اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشــگاه های 

اینترنتی و شرکت های خدماتی مبتنی بر اینترنت(
۱۴- رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه

۱۵- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراکز توان بخشی و مراقبتی 
و آسایشگاه ها

۱۶- تعمیرگاه های انــواع خودرو، لوازم خانگــی، الکتریکی، الکترونیکــی، کامپیوتر، 
تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش

۱۷- فروشگاه های انواع قطعات لوازم یدکی
۱۸- فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی و آهن آالت

۱۹- کارگاه های صنعتی )مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(
۲۰- چاپخانه ها

۲۱- خشکشویی ها
بر این اساس با توجه به اینکه پیش از این فهرست مشاغل گروه یک ۲۹ رسته بود، ۸ گروه 
شغلی شامل فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف؛  غذا و ملزومات 
حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی؛  فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد 

صنعتی و کشاورزی؛  فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی؛  کرایه خودرو بدون راننده، 
پارکینگ عمومی؛  سینما خودرو/ تئاتر خودرو؛  مراکز اقامتی )شامل هتل، متل، مهمانپذیر، 
پانسیون و مشاغل مشابه(؛  فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی و مواد اولیه کشاورزی، باغبانی 
و دامداری۲۲- مراکز فروش عینک های طبی از فهرست مشاغل ضروری حذف شدند.گفتنی 
است که در راستای مدیریت خیز پنجم بیماری در کشــور، عالوه بر صنوف، کلیه ادارات، 
سازمان ها و بانک ها نیز از دوشــنبه ۲۵ مرداد الی شنبه ۳۰ مرداد در سراسر کشور تعطیل 
است و از ظهر روز یکشنبه تردد بین استانی محدود می شود.البته مشاهدات میدانی حاکی 
از آن است که در محدودیت های قبلی، حتی در تعطیالت سراســری تهران برای کنترل 
بیماری کووید ۱۹ از سه شنبه ۲۹ تیرماه تا پایان روز یکشنبه ۳ مرداد هم اصناف غیرضروری 
همچنان به فعالیت خود ادامه دادند که البته شــرایط اقتصادی و نبود حمایت های دولتی 
در این وضعیت تاثیرگذار است. چرا که طبق اعالم مسئوالن صنفی، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد 
واحدهای صنفی اجاره ای هستند.کارشناسان سالمت هم تاکید دارند که باید نظارت ویژه و 
سختگیرانه ای بر اعمال پروتکل ها و رعایت محدودیت ها از سوی دستگاه های مختلف برقرار 

شود و وضعیت مشابه تعطیالت سراسری قبلی در کاهش بار بیماری موفق نخواهد بود.

بانک مرکزی اعالم کرد که تسهیالت پرداختی بانک ها در چهار 
ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش های اقتصادی در مقایسه با 
دوره مشابه سال قبل معادل ۵۵.۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، طبق اعالم بانک مرکزی تسهیالت پرداختی 
بانک ها در چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش های اقتصادی 
مبلغ ۷۰۱۰.۷ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایسه با 
دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۵۰۰.۹ هزار میلیارد ریال )معادل 
۵۵.۵ درصد( افزایش داشته است.بر این اساس سهم تسهیالت 

پرداختی در قالب ســرمایه در گــردش در کلیه بخش های 
اقتصادی طی چهار ماهه ابتدای ســال جاری مبلغ ۴۷۹۴.۰ 
هزار میلیارد ریال معادل ۶۸.۴ درصد کل تسهیالت پرداختی 
است.همچنین سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در 
گردش بخش صنعت و معدن در چهار ماهه ابتدای سال جاری 
معادل ۱۷۱۷.۷ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 
۳۵.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه 
بخش های اقتصادی )مبلغ ۴۷۹۴.۰هزار میلیارد ریال( است. 

مالحظه می شــود از ۲۱۵۵.۲ هزارمیلیارد ریال تســهیالت 
پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۷ درصد آن )مبلغ 
۱۷۱۷.۷هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت 
شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این 
بخش توسط بانک ها در سال جاری است.شایان ذکر است که 
همچنان باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل 
تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل 

تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

وام بدون سپرده خرید مسکن باز هم تمدید شد  کدام خودروهای سنگین ۵ ستاره کیفی گرفتند؟

نحوه فعالیت سامانه های بانکی در تعطیالت پیش روروس ها سپرده های دالری خود را به یورو و ارزهای دیگر تبدیل می کنند

٢١ گروه شغلی در محدودیت جدید مجاز به فعالیت اند

وام دهی بانک ها به اقتصاد زیاد شد
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پاسخ مستند اتاق تهران 
به مسئوالن وزارت بهداشت:

دپوی 18  تنی مواد اولیه داروی کرونا

 مجوز واردات واکسن
 را با پست عادی 

فرستادند!

 بالتکلیفی
  ٢۰۰ هزار بسته
" رمدسیویر"

سرمقاله

 افزایش رفاه
  با رونق تولید

برای رهایی از فقر، دولت 
در وهلــه اول بایــد برای 
افرادی که زیــر خط فقر 
چند بعدی یــا فقر مطلق 
هســتند اولویــت های 
حمایتی در نظر بگیرد. اقدامات حمایتی از قبیل 
پرداخت یارانه ها، حمایت هــای نقدی و غیر 

نقدی، حمایت های ...

  مرتضی افقه، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3

٢

٢

رکورد شکنی بورس
 پس از ١3 ماه

 جهش قیمت ها
 در بازار اجاره

رئیس کمیته امداد: خط فقر به 10 میلیون رسید

یک سوم جمعیت زیر خط  فقر
صفحه3

صفحه3

خسارت اصناف جبران می شود؟

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا :

قسمتی از خسارت اصناف  طی بسته های حمایتی پرداخت خواهد شد

دیوار  کوتاه  اصناف  در بحران کرونا

روز یکشنبه ۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس 
خارج شد که نسبت به روز شنبه کاهش ۸۰ درصدی 
داشته اســت.به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز 
گذشته بورس تهران شــاخص کل بورس با افزایش 
۱۹ هزار و ۱۹۷ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز با 
رشد ۵ هزار و ۶۲۵ واحدی در سطح ۴۲۸ هزار و ۳۱۵ 
واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۲۵۰ 
واحد باال آمد و در سطح ۲۱ هزار و ۵۵۷ واحد قرار گرفت.

روز یکشــنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی شد و ۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی 
از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه کاهش ۸۰ 
درصدی داشته است. در معامالت روز گذشته بیشترین 

خروج پول حقیقی به سهام...

»تیغ تیز بی سر و ســامانی اجاره بر گلوی اقشار 
آســیب پذیر« توصیف وزیــر پیشــنهادی راه و 
شهرسازی از وضعیت کنونی است؛ از طرف دیگر 
بررسی ها از رشــد اجاره بها در مقایســه با اوایل 
تابستان و حتی نسبت به دو هفته قبل حکایت دارد 
و ظاهرا اعتنای چندانی به سقف مجاز افزایش ۲۵ 
درصد نمی شود.به گزارش ایسنا، جهش قیمت ها در 
بازار اجاره، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را بر آن 
داشت تا اولویت خود را بر این حوزه بگذارد. رستم 
قاسمی در پیامی توئیتری نوشته است: »اولین گام 
در حوزه مسکن، برداشتن تیغ تیز بی سرو سامانی 
 اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است«.اما از 
بازار اجاره خبر می رسد که با وجود رکود قراردادها، 

اجاره بها طی یک ماه...

متناسب سازی
 حقوق با
 تورم

ضروری است 
صفحه2

kasbokarnews paper 
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رئیس جمهوری  تاکید کرد:



اقتصاد2
ایران وجهان

قیمت سکه امامی به 11 میلیون 
و 850 هزار تومان رسید

روز گذشته تهیه دالر مشکل بود. با تعطیلی 
کرونایــی، عرضــه دالر کم می شــود. این 
کاهش عرضه منجــر به شــکل گیری بازار 
ســیاه و افزایش قیمت می شــود، یا فعاالن 
بــازار محتاطانه رفتــار می کننــد و دامنه 
نوســان قیمت کاهــش می یابد؟به گزارش 
اقتصادنیــوز، قیمت دالر عصر روز گذشــته 
روی 26 هزار و 580 تومان قرار داشت. قیمت 
دالر در شروع معامالت روز گذشته 26 هزار 
و 500 تومان بود و در ادامه قدری رشد کرد.

قیمت دالر در آخرین ســاعات معامالت روز 
 گذشــته روی 26 هزار و 630 تومــان قرار

 گرفت.

قیمت دالر ســنا به کانال 26 هزار 
تومان وارد شد

قیمت دالر در سامانه سنا عصر روز گذشته به 
کانال 25 هزار تومان بازگشت. قیمت انتهایی 
سنا در روز گذشته روی 25 هزار و 903 تومان 
قرار داشت اما در شروع معامالت روز گذشته 
دوباره باالی 26 هزار تومان قرار گرفت.قیمت 
دالر سنا ر شروع معامالت روز گذشته 26 هزار 

و 3 تومان بود.

قیمت دالر در تعطیــات در چه 
جهتی حرکت می کند؟

بازار متشــکل از فردا بخاطر محدودیت های 
جدید کرونایی تعطیل است، در نتیجه عرضه 
دالر در روزهای آتی تحــت تاثیر قرار خواهد 
گرفت. احتماال حجم معامــالت در روزهای 
آتی کاهش یابد و بازار ارز نیمه تعطیل باشد، 
)حتی روز گذشــته نیز بسیاری از افرادی که 
برای تهیه دالر به بازار رفتــه بودند موفق به 
خرید نشــدند(احتمال دارد دامنه نوســان 
قیمت دالر در روزهای آتی کاهش یابد، زیرا 
یکی از متغیرهای مهمی کــه در این روزها 
اندازه دامنه نوسان را کنترل می کند، عرضه 
دالر توســط بانک مرکزی است، فعاالن بازار 
در تعطیلی بازار متشــکل احتماال با احتیاط 
رفتار می کنند تا دوباره جهت سیاست بانک 
مرکزی در مورد عرضه دالر در بازار متشکل 
تعیین شود، ســناریوی دیگر این است که با 
کاهش عرضه، بازار سیاه شکل گیرد و قیمت 
دالر افزایش یابد.قیمت دالر در این مقطع 26 

هزار و 600 تومان بود. 
بــازار طــالی جهانــی در روزهای شــنبه 
و یک شــنبه تعطیل اســت و قیمت طال در 
پایان معامالت روز جمعــه روی 1780 دالر 
قرار داشــت. با این حســاب انــدازه حباب 
 ســکه نزدیک به 6 درصد )5.85 درصد( به 

دست می آید.
 از روز جمعه دو هفته گذشته که گزارش بازار 
کار آمریکا یک شوک منفی به قیمت طال وارد 
کرد، حباب قیمتی سکه عموما باالی 5 درصد 
قرار داشت، به نظر می رسد جهت انتظارات در 
بازار به گونه ای اســت که مانع کاهش قیمت 
سکه در این روزها شــده است. )قیمت سکه 
امامی در آخرین ســاعات معامالت نیمه اول 
روز گذشته روی 11 میلیون و 820 هزار تومان 
قرار گرفت(.بــرای جمع بندی می توان گفت 
بازار متشکل ارزی از فردا تعطیل است، فعاالن 
بازار روز گذشته با احتیاط رفتار می کردند و 
حتی تهیه دالر روز گذشــته برای متقاضیان 
خرد دشــوار بود، قیمت ابتدایی دالر ســنا 
روز گذشــته دوباره به کانال 26 هزار تومان 
بازگشت. قیمت سکه امامی در روز تعطیلی 
بازار جهانــی افزایش یافــت و حتی رقم 11 

میلیون و 850 هزار تومان را به ثبت رساند.

طــرح تفکیــک وزارت راه و 
شهرسازی تصویب نشد

نمایندگان مجلس طــرح تفکیک وزارت راه 
و شهرســازی را تصویب نکردند.به گزارش 
خبرنگار ایلنا، در جلسه صحن علنی 2۴ مرداد 
مجلس شورای اســالمی، نمایندگان کلیات 
طرح انتزاع بخش ســاختمان و شهرسازی 
از وزارت راه و شهرســازی و تشکیل وزارت 
حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و 
آمایش سرزمین مورد تصویب نمایندگان قرار 
نگرفت.بعد از ارائه دالیل مخالفان و موافقان و 
بیان تذکر های نمایندگان این  طرح با حضور 
2۴1 نماینده به رأی گذاشته شد که با 10۴ 
 رأی موافق و 127 رأی مخالــف به تصویب

 نرسید.

خبر

روز یکشنبه 78 میلیارد تومان 
پول حقیقی از بــورس خارج 
شد که نســبت به روز شنبه 
کاهش 80 درصدی داشــته 
اســت.به گزارش اقتصادنیوز ، 
در معامالت روز گذشته بورس تهران شاخص کل بورس 
با افزایش 19 هزار و 197 واحدی نســبت به روز شنبه به 
رقم یک میلیون و 500 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن 
نیز با رشد 5 هزار و 625 واحدی در سطح ۴28 هزار و 315 
واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 250 واحد 

باال آمد و در سطح 21 هزار و 557 واحد قرار گرفت.

کاهش خروج پول حقیقی
روز یکشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 
بازار منفی شــد و 78 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس 
خارج شد که نسبت به روز شنبه کاهش 80 درصدی داشته 
است. در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام فوالد )فوالد مبارکه( تعلق داشت که ارزش تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی آن 30 میلیارد تومان بود. پس از 
فوالد، خودرو )ایران خودرو( و فملی )شرکت ملی صنایع 
مس ایران( بیشــترین خروج پول حقیقی را داشــتند.در 

مقابل نماد شتران )پاالیش نفت تهران( با 66 میلیارد تومان 
بیشترین ورود پول حقیقی را داشــت و نمادهای شاراک 
)پتروشیمی شــازند اراک( و نوری )پتروشیمی نوری( در 

رتبه های بعدی قرار داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص
روز یکشنبه نمادهای »شستا«، »فارس« و »شپنا« بیشترین 
تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند. کچاد، ومعادن، فوالد، 

کگل و شتران دیگر نمادهای بزرگ سبزپوش بازار بودند.
همچنین ســه نماد »پارس«، »وســرضوی« و »برکت« 

نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشــترین تاثیر منفی را بر 
شــاخص داشــتند. در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس سپید صدرنشین است و برکت و شستا در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز وهامــون، دی و لطیف 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامات خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 28 هزار و 
597 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   شنبه 77 درصد 
افزایش یافته است. ارزش معامالت اوراق مشارکت 18 هزار 

و 8۴0 میلیارد تومان بود که 66 درصد ارزش کل معامالت 
بازار را تشــکیل می دهد.ارزش معامالت خــرد نیز با افت 
20 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 8 هزار و 202 

میلیارد تومان رسید.

رشد ارزش صف های خرید 
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید نسبت 
به پایان روز کاری گذشته 9 درصد رشد کرد و در رقم 991 
میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش نیز 10 درصد 
کاهش یافت و ۴8۴ میلیارد تومان شد. بدین ترتیب ارزش 
مازاد تقاضای بازار در پایان معامالت به 507 میلیارد تومان 
رسید که نسبت به دیروز رشد 39 درصدی را نشان می دهد. 
شرکت سپید ماکیان )با نماد معامالتی سپید( با صف  خرید 
222 میلیارد تومانی برای دومین روز پیاپی در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پس از سپید، نمادهای مدیریت 
)سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی 
کشور( و کنور )شــرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور( 

بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشــترین صف فروش نیز به غدام )خــوراک دام پارس( 
تعلق داشت که در پایان معامالت صف فروش 129 میلیارد 
تومانی داشت. پس از غدام، کدما )معدنی دماوند( و ثالوند 
 )سرمایه گذاری مســکن الوند( بیشــترین صف فروش

 را داشتند.

بورس سبزپوش به تعطیالت رفت

رکورد شکنی بورس پس از 13 ماه

رییس جمهوری  تاکید کرد
متناسب سازی حقوق با تورم 

ضروری است 
رئیس جمهور تصریح کرد: تصمیمــات اقتصادی، 
نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.به 
گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم 
رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت شــناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را 
الزمه تصمیمات اقتصادی دانســت و اظهار داشت: 
اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر 
مبنای شاخص های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت 
دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی »گزارش 
شــناخت« از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه 
کنند تا برمبنای آن تصمیم گیریها انجام شوند.رئیس 
جمهور تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ 
عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد. رئیسی اصالح 
ســاختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت 
دانست و گفت: اصالح ســاختار بودجه جزو اولویت 
ها و برنامه های مهم دولت است و الزم است بودجه، 
واقعی و عملیاتی تدوین شود.رییس جمهور اختالف 
موجود در نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی و 
مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست 
و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و 
اختالف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس 
است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای 

رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

تمدید اجرای طرح مهراندیش 
بانک مسکن تا پایان سال

بانک مسکن از تمدید اجرای طرح ویژه وصول مطالبات 
غیرجاری با عنوان »طرح مهراندیش« تا پایان ســال 
1۴00 خبر داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ، با توجه به شــرایط اقتصادی اقشــار جامعه و 
همچنین توجه ویژه بانک مسکن به ساماندهی و کاهش 
مطالبات غیرجاری، این بانک طرح ویژه کاهش مطالبات 
غیرجاری با عنوان طرح مهر اندیش را در راستای ایجاد 
مشوق های الزم برای مشتریان دارای اقساط غیرجاری 
به اجرا درآورد.به گزارش هیبنــا، در واقع این طرح به 
منظور تسریع و تسهیل در فرآیند وصول مطالبات و 
مساعدت با مشتریان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی 
جامعه ناشی از اعمال تحریم ها و شیوع ویروس کرونا 

تصویب و مورد اجرا قرار گرفته است.

حمایت از صنایــع کوچک از 
مهمترین راهبردهای اعتباری 

بانک توسعه تعاون بوده است 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون حمایــت از صنایع 
کوچک را از مهمترین راهبردهای اعتباری این بانک 
توسعه ای عنوان نمودحجت اله مهدیان مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون ضمن تبریک به مناسبت روز 
حمایت از صنایع کوچک اعالم داشت: صنایع کوچک 
نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارند 
و پیشــرفت های فناوری و موفقیت های اقتصادی 
در این صنایع می تواند منجر بــه راه اندازی صنایع 
راهبردی و بزرگ شــود.وی افــزود: در حال حاضر 
جمعیت بزرگی از تعاونی های کشور در رسته های 
مربوط به صنایع کوچک مشغول به فعالیت هستند 
و بسیاری از واحدهای تعاونی زیر مجموعه اتحادیه 
شــرکت های تعاونی آهن کاران و پروفیل ســازی 
ایران، صنایع آلومینوم کاران در ســاختمان ایران، 
درودگران و مبلسازان، تولید کنندگان فرآورده های 
لبنی پاستوریزه، چاپخانه داران، تعاونی های تولیدی، 
صنایع دامپروری، تعاونی های تخصصی فوالد و معدن 
از زمره صنایع کوچک حاضر در بخش تعاون به شمار 
می روند.مهدیان ســهم بخش صنعت و معدن را در 
پرتفوی تسهیالتی بانک توسعه تعاون را بسیار باال 

برشمرد .

انجام تراکنش های پایا توسط 
بانک سامان در ایام تعطیالت

بانک سامان با صدور اطالعیه ای از انجام تراکنش های 
پایا در ایــام تعطیالت پیش رو خبــر داد.به گزارش 
سامان رسانه، با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا در خصوص تعطیلی بانک ها و دســتگاه های 
دولتی از تاریخ 25 مرداد تا پایان روز 30 مرداد، بانک 
سامان از انجام تسویه حساب های عملیات پایا در ایام 
تعطیالت خبر داد. این تسویه حساب ها یک بار در روز 
رأس ساعت 12:۴5 انجام خواهد شد.الزم به ذکر است 
که در همین مدت، سامانه های ساتنا و چکاوک تعطیل 
خواهد بود و دستور پرداخت ساتنا و همچنین پرداخت 
و پردازش تمامی چک ها پذیرفته نخواهد شد.تمامی 
مشتریان بانک سامان در این ایام می توانند عملیات 
بانکی خود را از طریق ابزارهای الکترونیک همانند نت 

بانک و موبایلت انجام دهند.

اخبار

بانک ها
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»تیغ تیز بی ســر و ســامانی اجــاره بر گلوی اقشــار 
آسیب پذیر« توصیف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی 
از وضعیت کنونی است؛ از طرف دیگر بررسی ها از رشد 
اجاره بها در مقایسه با اوایل تابســتان و حتی نسبت به 
دو هفته قبل حکایت دارد و ظاهــرا اعتنای چندانی به 
سقف مجاز افزایش 25 درصد نمی شود.به گزارش ایسنا، 
جهش قیمت هــا در بازار اجاره، وزیر پیشــنهادی راه و 
شهرسازی را بر آن داشت تا اولویت خود را بر این حوزه 
بگذارد. رستم قاســمی در پیامی توئیتری نوشته است: 
»اولین گام در حوزه مســکن، برداشتن تیغ تیز بی سرو 
سامانی  اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است«.

اما از بازار اجاره خبر می رسد که با وجود رکود قراردادها، 
اجاره بها طی یک ماه اخیر افزایش یافته است. هم اکنون 
نیز عمده فایل های عرضه شده به بازار اجاره از نوع قدیمی 
و نامرغوب هستند. این درحالی است که مالکان به بهانه 
رشد تورم، افزایش قیمت مصالح ســاختمانی و عقب 

ماندگی نرخ رشد اجاره از قیمت مســکن، نرخ هایی را 
پیشنهاد می دهند که از توان مســتاجران خارج است. 
در عین حال اغلب اجاره نشین ها قرارداد خود را تمدید 
می کنند و کماکان گزارش های میدانی از تعیین اجاره بها 
باالتر از سقف مجاز مشخص شده توسط ستاد ملی کرونا 
حکایت دارد.نگاهی به فایل های موجــود در بازار اجاره 
حاکی از آن اســت که با نرخ های رهن فعلی، حدود دو 
ســال قبل )یک و نیم سال بعد از شــروع روند افزایش 
قیمت مسکن( می شــد در تهران، مســکن خریداری 
کرد. آمار تیرماه 1۴00 رســمی می گویــد اجاره بها در 
تهران 35 درصد و در کل کشور حدود 39 درصد نسبت 
به ســال قبل افزایش یافته اما کف بــازار، بخصوص در 

مناطق برخوردار و نیمه برخــوردار، گویای افزایش 50 
تا 70 درصد و بعضا 100 درصد اســت.در پرتقاضاترین 
محدوده بازار مسکن شــهر تهران یعنی منطقه 5  نرخ 
رهن کامل واحدهای 50 تا 70 متر قدیمی حداقل 250 
میلیون تومان اســت و در واحدهای کمتر از 5 سال بر 
اساس موقعیت و امکانات به 300 تا ۴00 میلیون تومان 
می رســد. البته نرخهای نامتعارف نیز دیده می شود که 
بعضا واحد مورد نظر تا مدتها خالی می ماند.در تهرانپارس 
شــرقی واقع در منطقه ۴ نیز که از تقاضای باالیی برای 
خرید و اجاره برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای 
50 تا 70 متر، بسته به ســن بنا و امکانات بین 200 تا 
350 میلیون تومان تعیین می شود. این در حالی است 

که سال گذشته با 100 تا 150 میلیون تومان به راحتی 
می شد در تهرانپارس آپارتمان رهن کرد.اوضاع بازار اجاره 
در جنوب تهران نیز چندان مناسب نیست؛ به طوری که 
به دلیل تراکم جمعیت برای رهن یک واحد نقلی قدیمی 
در مناطق 1۴ و 15 باید دست کم 150 میلیون پرداخت 
کرد که البته اغلب از امکانات کامل برخوردار نیســتند. 
بررسی ها نشــان می دهد نرخهای پیشــنهادی اجاره 
در مقایسه با اوایل تابســتان افزایش یافته و حتی در دو 
هفته اخیر نیز قیمتها باال رفته است.با توجه به ارقام بازار 
اجاره می توان به وضوح شکســت سیاست نرخ گذاری 
را مشــاهده کرد. کما اینکه در دو سال اخیر بسیاری از 
کارشناسان، ناکارآمدی تعیین سقف قیمت برای بازار 
اجاره را پیش بینی می کردند. مصطفی قلی خسرویـ  
رییس اتحادیه مشاوران امالکـ  می گوید: نرخ گذاری در 
 بازار اجاره که تماما در اختیار بخش خصوصی است جواب

 نمی دهد. 

چند روز پس از آنکه  رئیــس مرکز روابط عمومی وزارت 
بهداشت اعالم کرد بخش خصوصی چند بار مجوز واردات 
واکسن گرفته اما نتوانسته آن را نهایی کند، اتاق بازرگانی 
تهران به این صحبت ها واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، 
مسعود خوانســاری – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در 
فروردین ماه امسال اعالم کرد که بخش خصوصی خرید 
شش میلیون دوز واکسن کرونا را نهایی کرده و در صورت 
صدور مجوزهای الزم، امکان واردات آن به کشور وجود 
خواهد داشتاتاق بازرگانی تهران اعالم کرد که قصد دارد 
این واکســن ها را به بنگاه های اقتصادی و خطوط تولید 
عرضه کند تا کارگران فعال در این خطوط واکسینه شوند. با 
این وجود اما چند هفته بعد اعالم شد که با تاخیر در فرایند 
صدور مجوز، این واکسن ها از دسترس خارج شده و بخش 
خصوصی در دیگر بازارها به دنبال واردات واکسن خواهد 
بود، موضوعی که هنوز بخشی از آن درگیر پروسه صدور 
مجوز و البته نهایی کردن صادرات از ســوی کشور مبدا 
است.در روزهای گذشته که بحث درباره چرایی کند بودن 
واردات واکسن بار دیگر اوج گرفته، مسعود خوانساری در 
متنی در صفحه شخصی خود در توییتر بار دیگر به موضوع 
صادر نشــدن مجوز برای واردات واکسن از سوی بخش 
خصوصی انتقاد کرد و انگشــت اتهام را به سمت وزارت 
بهداشت گرفت. کیانوش جهانپور - رئیس مرکز روابط 
عمومی وزارت بهداشت – در پاســخ به این اظهارات اما 
اعالم کرد که وزارت بهداشت مجوزهای فراوانی را برای 
بخش خصوصی صادر کرده اما آنها نتوانسته اند به وعده 
خود عمل کنند، موضوعی که بار دیگر به واکنش بخش 
خصوصی منجر شده است.اتاق بازرگانی تهران در پاسخی 
که به پیوست آن نامه های این اتاق خطاب به مسئوالن 
دولتی آمده اعالم کرده که وزارت بهداشت بارها مخالفت 
خود با واردات واکسن را اعالم کرده و حتی در زمانی که 
مجوزی صادر شــده با تاخیر به وجود آمده عمال امکان 

واردات از دست رفته است.
در بخشی از توضیحات اتاق تهران آمده:

1-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران در 
اســفند ماه 1398 ســتاد فعاالن بخش خصوصی برای 
مقابله با کرونا را تشکیل داد و از همه فعاالن اقتصادی برای 
همکاری و همیاری در جهت کمک به مبارزه با بیماری 
کرونا دعوت کرد. نتیجه این کــه اتاق تهران با همکاری 

اتاق بازرگانی ایران، اتاق های بازرگانی سراســر کشور و 
کمپین نفس متشکل از فعاالن اقتصادی، موفق شدند طی 
ماه های اولیه که مراکز درمانی و بیمارستان ها با مشکل 
شدید تامین اقالم بهداشتی مانند ماسک، دستکش، مواد 
ضدعفونی کننده، گان، عینک، ونتیالتور، کپسول اکسیژن 
و ... مواجه بودند، به 273 بیمارســتان و مرکز درمانی در 
سراسر کشــور کمک های حیاتی و فوری ارسال کنند. 
ارسال این کمک ها با تامین از داخل و خارج، با هماهنگی 
دانشگاه های علوم پزشکی و براساس فوریت نیازها صورت 

گرفت که مستندات آن موجود است.
2-خوشبختانه با بهبود وضعیت تامین اقالم بهداشتی 
برای کادر درمان در تابستان 1399 اتاق بازرگانی تهران 
با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده 
از داده های مستند این وزارتخانه با همکاری نیکوکاران 
و فعاالن بخش خصوصی 70 هزار بسته معیشتی برای 
خانوارهای آسیب دیده از کرونا تامین کرد که این کمک ها 
از طریق یکی از فروشگاه های زنجیره ای بین خانوارهای 

هدف توزیع شد.
3-با این حال تداوم وضعیت شیوع و همه گیری کرونا و 
ضرورت انجام واکسیناسیون سریع و همگانی به عنوان 
تنها راه موثر در کاهش آمار ابتال و مرگ ومیر ناشــی از 
کرونا، و بعد از این که دولت محترم )رئیس کل وقت بانک 
مرکزی و رئیس جمهور محتــرم/ 17 و 19 آذر 1399( 
اعالم کرد به واسطه تحریم های ناجوانمردانه در خرید و 
تامین واکسن دچار مشکالت متعدد از جمله در پرداخت 
و انتقال ارز است، اتاق بازرگانی تهران وارد بررسی فرآیند 
خرید و تامین واکسن کرونا شد. جناب آقای ناصر ریاحی، 
از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و از چهره های 
شناخته شــده حوزه تامین دارو، طی مصاحبه ای در روز 
20 آذر ماه 1399 )منتشر شده در روزنامه سپید(   اعالم 
کرد که در صــورت موافقت دولت، می توانند با بســیج 
کردن شرکت های خوشنام و معتبر بخش خصوصی از 
بازار جهانی برای تامین واکسن اقدام کنند و در این مورد 
نگرانی از بابت انتقال ارز وجود ندارد. با این حال از سوی 

مجموعه دولت و به طور خاص وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، هیچ پیامی در پاسخ به این اعالم آمادگی 

صریح داده نشد.
۴-تشــدید ابتال و همه گیری کرونا باعث شد در نهایت 
سازمان غذا و دارو، پس از گذشت سه ماه، در پاسخ به اعالم 
آمادگی بخش خصوصی در تاریخ 28 اسفند 1399طی 
نامه ای با موضوع فراخوان تامین واکســن کووید19، از 
شرکت های واردکننده دارو بخواهد در صورت امکان از 
منابع معتبر واکسن تامین کنند در حالی که این سوال 
مطرح است که سازمان غذا و دارو چرا این فراخوان را بعد 
از چند ماه در روز پایانی کاری سال ارسال کرد. با این حال 
شرکت های دارویی معتبر عضو اتاق بازرگانی تهران که در 
ماه های قبل بازار جهانی واکسن را رصد کرده بودند، وارد 
فعالیت شدند و شرکت درمان آرا در تاریخ 1۴ فروردین ماه 
1۴00 نخستین نامه خود را برای دریافت مجوز 6 میلیون 
دز واکسن کرونا )شامل 3 میلیون دز واکسن آسترازنکا با 
قیمت ۴.۴ یورو و 3 میلیون دز واکسن سینووک به قیمت 

۴.7 یورو( به وزارت بهداشت و درمان ارسال کرد.
5-پس از تعللی که در پاســخ به این درخواست از سوی 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مشاهده شد، باتوجه 
به ضرورت پاسخ دهی سریع به تامین کننده بین المللی 
واکســن- اتاق بازرگانی تهران در نامــه ای در تاریخ 21 
فروردین ماه 1۴00، به رئیس جمهور محترم اعالم کرد که 
بخش خصوصی توان تامین 6 میلیون دز واکسن کرونا را 
دارد. این نامه نگاری با برقراری تماس های متعدد با جناب 
آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و آقای حسام الدین 
آشنا، مشاور رئیس جمهور، از سوی اتاق تهران پیگیری 
شد تا اینکه در نهایت جناب آقای روحانی، رئیس جمهور 
محترم در تاریخ 26 فروردین ماه 1۴00 طی سخنانی اعالم 
کردند: »هر شرکتی که برای ورود واکسن کوچک ترین 
مشــکلی دارد، به دفتر رییس جمهور نامه بنویسد. من 
مستقیم مسأله را دنبال می کنم زیرا در هفته های آینده 
به راحتی مــی توانیم میلیون ها دز واکســن وارد کنیم. 

واکسن می تواند مردم را از مرگ به خوبی مراقبت کند.«

6-متاسفانه با وجود سخنان ریاست جمهوری محترم، 
وزارت بهداشت روی خوش به فعالیت بخش خصوصی 
در حوزه واردات واکسن نشان نداد و جناب آقای نمکی، 
وزیر بهداشــت، یــک روز پــس از موافقت و ســخنان 
رئیس جمهوری، در 27 فروردین ماه 1۴00 با اســتفاده 
از ادبیات نامناسب با ارجاع به بیت »ندهد هوشمند روشن 
رای/ به فرومایه کارهای خطیر...« گفتند: »ماست فروش 
و سیمان فروش و پالســتیک فروش می خواهد واکسن 
بیاورد. من در ســازمان غذا و دارو بساط دالالن را جمع 
کردم... باج هم به کسی نمی دهیم. سخنانی که نشان از 
موضع کاماًل منفی و البته توهین آمیز وزارت بهداشت با 
ورود واکسن کرونا توسط شرکت های معتبر دارویی بخش 

خصوصی داشت.
7-درنهایت با پیگیری اتاق بازرگانی تهران و اعالم همراهی 
رئیس جمهور محترم و نیز دفتر ایشان، سازمان غذا و دارو 
در تاریخ 27 فروردیــن 1۴00 )16 آوریل 2021( یعنی 
دو هفته پس از درخواست شرکت درمان آرا، به ناچار نامه 
خود را که معرفی نامه شرکت درمان آرا برای خرید واکسن 
بود، صادر کرد. متاسفانه این نامه به رغم فوریت موضوع 
با پست عادی ارســال و پس از چهار روز توسط شرکت 
مربوطه دریافت شد. طبیعی است که با توجه به فوریت 
امر و کوتاه بودن زمان اعتبار پروفرمای صادر شده برای 
واکسن که بین 5 تا 7 روز است، این فاصله برای صدور یک 
معرفی نامه، فارغ از ادامه روند کار با بوروکراسی سنگین 
حاکم، هر پروفرمایی در حوزه خرید واکســن را از اعتبار 

ساقط می کند.
8-شــرکت درمان آرا مجددا طی نامه ای در تاریخ اول 
خرداد 1۴00 و با توجه به تاخیــر صورت گرفته، مراتب 
را به اداره کل نظــارت و ارزیابــی دارو منعکس کرد و از 
تالش مجدد برای خرید واکسن خبر داد و در تاریخ دهم 
خرداد پاســخ از آن اداره کل دریافت شــد که متاسفانه 
به دلیل تاخیر زمانی واکســن های مورد درخواست این 
شرکت توســط فروشــنده بین المللی به فروش و این 
فرصت مغتنم از دســت رفته بود. الزم به تاکید است که 
پیش از این هم در تاریخ 20 اردیبهشــت ماه رئیس اتاق 
تهران طی نامه دیگری به رئیس جمهور در مورد تاخیر 
 صورت گرفته در مــورد مجوز واردات واکســن، اطالع

 داده بود.

طی حدود یک دهه فعالیت صندوق توسعه ملی، 116.1 
میلیارد دالر قرارداد عاملیت ارزی جهت تامین مالی طرح ها 
با بانک ها منعقد شده و از این میزان در حد 22 میلیارد دالر 
آن به مرحله پرداخت قطعی تسهیالت رسیده که کمتر از 
20 درصد قراردادها است.به گزارش ایسنا، از زمان تشکیل 
صندوق توسعه ملی در سال 1390 تاکنون ساالنه بخشی 
از منابع ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده های آن در این 
صندوق ذخیره تا در کنار حفظ سهم نسل های آینده از این 
منابع، جهت تامین مالی طرح های اقتصادی و ســرمایه 
گذاری در قالب اعطای تســهیالت بانکــی به بخش های 
غیردولتی و ســرمایه گذاری در بازار های پولی و مالی به 

کار گرفته شود.

بررسی آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای 
زمان فعالیت تا پایان سال 1399 در بخش تسهیالت ارزی 
نشان می دهد که کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقد شده 
با بانک های عامل بیش از 116.1 میلیارد دالر بوده که در 
سال گذشته و براســاس مصوبه هیات عامل صندوق، 5.8 
میلیارد دالر سهمیه برای بانک های عامل تصویب و قرار داد 

13 بانک به مبلغ ۴.9 میلیارد دالر منعقد و ابالغ شده است.

تامین مالی ۳۱۸ طرح ارزی
از محل منابع قراردادهای عاملیــت ارزی 318 طرح با 3۴ 

میلیارد دالر تامین مالی شده است. از این میزان 315 طرح با 
مسدودی بالغ بر 33.9 میلیارد دالر فعال بوده و سه طرح نیز 
به مبلغ 139 میلیون دالر تسهیالت دریافتی خود را تسویه 
کرده اند.براساس این گزارش از 315 طرح فعال تامین مالی 
شده 31۴ طرح تا پایان سال گذشته موفق به گشایش اعتبار 
اسنادی به مبلغی بیش از 29.5 میلیارد دالر شده و به 308 
طرح حدود 22.3 میلیارد دالر با همکاری بانک های عامل و 
بانک مرکزی پرداخت قطعی صورت گرفته است.با توجه به 
منابع تخصیصی به 315 طرح ارزی فعال تامین مالی شده 
میزان پیشرفت مالی این طرح ها فقط از محل صندوق تا 

پایان سال گذشــته حدود 66 درصد است و در این دوره از 
مجموع 33.9 میلیارد دالر منابع ارزی مسدود شده حدود 62 
درصد به طرح های حوزه نفت و گاز، پاالیش و پتروشیمی و 
31 درصد نیز به طرح های فعال در بخش صنعت و معدن و 
حدود هفت درصد به سایر بخش های اقتصادی اختصاص 
داشته است.همچنین 53 درصد از منابع ارزی مسدود شده 
صندوق مربوط به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به 
موسسات عمومی غیردولتی و حدود ۴7 درصد مربوط به 

طرح های بخش خصوصی و تعاونی است.
63 درصــد از منابــع ارزی مســدودی صنــدوق در 
 اختیار طرح هــای متقاضــی در مناطق کمتر توســعه

 یافته قرار دارد.

پاسخ مستند اتاق تهران به مسئوالن وزارت بهداشت:

مجوز واردات واکسن را با پست عادی فرستادند! 

دولت سیزدهم چه برنامه ای برای وضعیت بازار اجاره بها دارد؟

جهش قیمت ها در بازار اجاره

قرارداد ۱۱۶ میلیارد دالری ارزی/ کمتر از ۲۰ درصد پرداخت شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش ۸۰ هزار تومانی قیمت سکه پیش از آغاز تعطیالت
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )یکشنبه، ۲۴ مردادماه( در بازار تهران با افزایش ۸۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان 

رسید.همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه 
بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۸۳۰ هزار تومان شد.همچنین هر انس جهانی طال نیز روز 

گذشته یک هزار و ۷۸۰ دالر و ۵۰ سنت قیمت خورد.به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن دالر و انس جهانی است. 



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2273|  دوشنبه 25 مردادماه

افزایش رفاه  با رونق تولید
مرتضی افقه، اقتصاددان

برای رهایی از فقر، دولت در وهله اول باید برای افرادی که زیر خط فقر چند بعدی یا فقر مطلق هستند اولویت های حمایتی در نظر بگیرد. اقدامات حمایتی از قبیل پرداخت یارانه ها، حمایت های نقدی و غیر نقدی، حمایت های درمانی و... که 
سیاست های رایج تا به امروز بوده اند باید تشدید شود. همچنین سیاست های قابل تقلید از دیگر کشورها برای افزایش رفاه باید بررسی شده و به مرحله اجرا دربیاید. اما مشکل اینجاست که دولت جدید در شرایط فعلی نمی تواند با وضعیت 
درآمدی فعلی این حمایت ها را اجرایی کند. سه سال است که در سخت ترین تحریم های تاریخ کشور قرار داریم و انتظار نمی رود دولت سیزدهم هم با توجه به شرایط تحریمی و درآمدی کار آسانی در حمایت از اقشار آسیب پذیر و دهک های 
پایین جامعه داشته باشد. آشنایی با شرایط اقتصای کشور نشان می دهد که در کوتاه مدت حداقل امکان اجرای سیاست های مذکور وجود ندارد. حتی در بلندمدت هم تیم اقتصادی باید راهکارهایی را برای خروج از این وضعیت داشته باشد. 
در صورت ادامه شرایط تحریمی قوی ترین تیم اقتصادی نیزکار سختی  برای رشد رفاه مردم پیش رو دارد. کل حاکمیت باید راهکارهایی را برای تولید و رونق آن داشته باشد و هماهنگی مورد نیاز برای رونق تولید در ازای افزایش رفاه مد نظر 
است. انتظار می رود دولت اراده ای برای تغییر رفتار برای توسعه تولید داشته باشد. باید تیم دولت نگرش توزیعی خوبی داشته باشد تا اصل تولید باال برود تا توزیع هم به درستی صورت بگیرد.  از طرفی دیگر باید با لغو تحریم ها امید به آزادسازی 
وجوه ایران در دیگر کشورها داشته باشیم تا از طریق این منابع دولت بتواند حمایت های فوری از دهک های پایین جامعه که زیر خط فقر مطلق قرار دارند، را داشته باشد. اگر برجام احیا شود در استفاده از پول های بلوکه شده اولویت باید 4 دهک 
پایین جامعه باشد که تحت فشار بسیار شدید قرار دارند و در معرض تنش های سیاسی و اجتماعی جدی هستند. افزایش سطح عمومی قیمت ها فشار زیادی را به خانوارها تحمیل کرده است تا جایی که این روزها گذران زندگی برای دهک 
های پایین درآمدی بسیار سخت شده است.کشوری که دارای قابلیت ها و ظرفیت های فراوان در همه بخش هاست نباید فقیر داشته باشد. این در حالی است که کم کاری مدیریتی و همچنین کم توجهی به توان داخلی موجب شده که سه 

چهارم جمعیت کشور فقیر و با مشکالت اقتصادی مواجه شوند.

برآوردها نشان دهنده آن است 
که به طور متوســط در دوره 
زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود 
۳۳ درصد از جمعیت کشور 
زیر خط فقر چند بعدی قرار 
گرفته اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در ســال ۱۳۹۰ 
به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به نطر 
می سد دولت سیزدهم برای کاهش فقر و افزایش رفاه راه 
سختی در پیش دارد و باید راهکارهای بلندمدت را برای 
کاهش هزینه خانوار مد نظر داشته باشد. یک اقتصاددان 

در این رابطه می گوید: برای رهایی از فقر، دولت در وهله 
اول باید برای افرادی کــه زیر خط فقر چند بعدی یا فقر 
مطلق هستند اولویت های حمایتی در نظر بگیرد. اقدامات 
حمایتی از قبیل پرداخت یارانه ها، حمایت های نقدی و 
غیر نقدی، حمایت های درمانی و... که سیاست های رایج 
تا به امروز بوده اند باید تشدید شود. مرتضی افقه اضافه 
کرد: همچنین سیاست های قابل تقلید از دیگر کشورها 
برای افزایش رفاه باید بررسی شده و به مرحله اجرا دربیاید. 
اما به گفته رئیس کمیته امداد برآوردها نشان دهنده آن 
است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ 
حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی 
قرار گرفته اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ 
به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. مرتضی 

بختیاری ادامه داد: نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه 
فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می دهد هزینه خانوار در طول 
این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به 
عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا ســال 
۱۳۹۸ به 4۱ درصد رســیده اســت. همچنین سرعت 
متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ 
درصد بوده است و مقدار این شاخص در طول دوره مورد 
بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.بختیاری با بیان اینکه 
سرشمار فقر که نشان دهنده گستره فقر در جامعه است در 
مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است، گفت: به 
بیان دیگر به طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی 
بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر به سر 
می برند در حالی که این نسبت در مناطق شهری برابر با 

رقم ۱۵.۵ درصد و در کل کشور برابر با ۱۶ درصد است.
به گفته وی، همچنین برآوردها نشان دهنده آن است که 
به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ 
درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته اند و 
خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون 
تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. برای نمونه این مطالعه 
نشان می دهد در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از 
سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده است، اما از سال ۹۶ تا 
۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.وی با اشاره به اینکه 
این آمار و ارقام نشانه آسیب پذیری اقشار بیشتری از مردم 
در حوزه اقتصاد و معیشت است، گفت: در حال حاضر بیش 
از پنج میلیون نفر از نیازمندان از خدمات امداد استفاده 

می کنند و ما نوکری آنها را برعهده داریم.

رئیس كمیته امداد: خط فقر به 10 میلیون رسید

یک سوم جمعیت زیر خط فقر
هزینه خانوار در طول 1۸ سال 22 برابر شده است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بر اساس تصمیم ستاد ملی 
مقابلــه با کرونــا و در جهت 
مدیریت خیز پنجم بیماری 
در کشور، از روز دوشنبه ۲۵ 
مرداد تا شــنبه ۳۰ مردادماه 
تعطیل اعالم شد. بر این اساس کلیه اصناف به جز بخش 
محدودی از آنها مجاز به فعالیت نیستند. این تعطیلی 
ها به دلیل تداوم بحران کرونا موجب شده تا خسارات 
غیرقابل جبرانی به کلیه اصناف در کشــور وارد شود. 
به گفته بسیاری از روسای اتحادیه های صنفی کشور 
هنوز خسارات سال اول بروز بیماری برای اصناف جبران 

نشده است. 
رئیس اتاق اصناف اصفهان در این رابطه می گوید: اصناف 
تا حد امکان دستورات بهداشــتی را رعایت کرده اند و 
درصد بسیار ناچیزی از واحدهای صنفی بوده اند که شاید 
برخی دستورات را نادیده گرفته اند. رسول جهانگیری 
اضافه کرد: اینکه با بروز هر پیک جدید بیماری انگشت 
اتهام به سوی اصناف گرفته می شــود و تصمیم برای 
تعطیلی آنها است بی انصافی است چراکه اصناف با هر بار 

تعطیلی خسارات بسیاری را متحمل می شوند.  
در همین زمینه مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام 
پزشکی کشور می گوید: اگر تعطیالت صرفا زنگ تفریح 
مردم و مسئوالن باشد، به جایی نمی رسد و نه تنها هیچ 
ارزشی ندارد، بلکه ممکن است عواقب بدتری هم داشته 
باشد. حسین کرمانپور افزود: باید همه قوا پای کار باشند. 
تاکنون تعطیلی هایی که در ایران داشــتیم، به معنای 
خوش گذرانی، باهم بودن، صبح زود بیدار نشدن و سرکار 
نرفتن، بوده اســت. تعطیالتی که داشتیم، مانند زنگ 
تفریح مدرسه شده است. بنابراین هم باید جاده ها بسته 

شود، هم در خود شهر تردد ممنوع شود.
به گفتــه وی، تاکنــون تعطیلی هایی کــه در ایران 
داشــتیم، به معنای خوش گذرانی، باهــم بودن، صبح 
زود بیدار نشدن و ســرکار نرفتن، بوده است. همه دور 
هم جمعی شوند، مســافرت می روند، شمال می روند و 

همنشینی و دورهمی برگزار می کنند. اینکه تعطیلی 
نیست. تعطیلی به این معناست که کنترل شهر کاماًل 
دســت نیروی امنیتی ســالمت باشــد و کسی تردد 
نکند. در اوایل کرونا این اتفــاق رخ داد و حتی اگر یک 
ماشــین بیرون می آمد، جریمه می شــد و هیچکس 
بیرون نمی آمد. اگر این اتفاق رخ دهد، می شود تعطیلی 
 مفهوم دار مبارزه با کرونا، در غیــر این صورت تأثیری

 ندارد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در همین رابطه در گفت و گو 
با "کسب و کار" گفت: متاسفانه در دوران پیک کرونا و 
در تصمیمات مختلف ستاد مقابله با کرونا اصناف با توجه 
به اینکه در دید و ویترین شهری هستند، برای هشدار و 
اعالم خطر به مردم تعطیل می شوند و به نوعی آنها بابت 
پیک های کرونا جریمه می شوند. سهمی که اصناف در 
انتقال ویروس کرونا دارند درصد بســیار ناچیزی است 
ولی هر بار با قرمز شدن شهرها، اولین محدودیت ها برای 
آن ها اعمال می شــود در حالی که به جای محدودیت 

اصناف، ضرورت دارد فعالیت ها و خدمت رســانی های 
 دیگر کنترل شــود تــا زنجیره این ویروس گسســته

 شود.
رســول جهانگیری ادامه داد: با توجه به اینکه زنجیره 
ارتباط اصناف بــه یکدیگر مرتبط اســت، با تعطیلی 
مشاغل چند گروه، گروه های دیگر نیز دچار اشکال می 
شوند. دولت برای مهار شیوع کرونا باید با واحدهایی که 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند مقابله کند، اما 
متأسفانه هر بار با شروع موج کرونا تعطیلی کلی را برای 
اصناف اعالم می کند در صورتی کــه از همان روزهای 
ابتدایی شیوع این ویروس، پیشنهاد اتاق اصناف تعطیل 
نشدن کلی این واحدها بوده است ولی کم هزینه ترین 
راهکار برای دولت تعطیلی کلی اصناف اســت و به این 

پیشنهادات توجهی نمی کند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اظهار داشت: تعطیلی اصناف، 
ظلمی غیرقابل جبران در حق واحدهای صنفی است که 
در این مدت هر بار فعالیت خود را آغاز کرده اند، با موج 

جدیدی از کرونا مواجه و منجر به تعطیلی این واحدهای 
صنفی می شود. جهانگیری گفت: اگرچه اصناف همچنان 
تصمیمات ستاد مقابله با کرونا را اجرا می کنند، اما نباید با 
بستن مغازه ها به آنها آسیب برسانیم، چراکه امروز اصناف 
توان تعطیلی های مکرر و دادن جریمه بابت تشــدید 
کرونا را ندارند. رعایت مصوبات ســتاد کرونا موضوعی 
ملی است ولی اگر در اختیار استان قرار داشت شاید با 
کمک مسئوالن استانی، شرایطی دیگر را برای اصناف 

مهیا می کردیم تا از شدت خسارت به آن ها کاسته شود.
وی گفت: وقتــی به یک واحد صنفی گفته می شــود 
که به دلیل کرونا باید مغازه خــود را تعطیل کند، باید 
از محل دیگــری این واحد صنفــی را حمایت و تامین 
مالی کنیم، در حالیکه از نه تنها این کار نمی شود، بلکه 
مغازه دار باید چک خود را پاس کند، اجاره مغازه بسته 
را بپردازد، هزینه بیمه و حقوق کارگر خود را پرداخت 
 کند و همچنین در آخر ســال مالیات مغازه بسته اش

 را باید پرداخت کند. 
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دومین جلسه شورای عالی هواپیمایی با حضور وزیر راه 
و شهرسازی و نمایندگان شرکت های هواپیمایی برگزار 
شد اما به نظر می رسد که اسالمی هم چندان تمایلی به 
تعیین تکلیف برای ایرالین ها و نرخ بلیت هواپیما ندارد و 
تصمیم گیری در این باره را باز هم به جلسه بعد موکول کرد. 
از ابتدای تیر ماه قیمت بلیت هواپیما به صورت ناگهانی 
از ســوی ایرالین ها تا بیش از ۳۰ درصد در مســیرهای 
داخلی افزایش یافت. افزایش قیمتــی که نه مجوزی از 
شورای عالی هواپیمایی داشــت و نه بابت آن استدالل و 
توجیهی از سوی شرکت های هواپیمایی مطرح شد. تنها 
در این میان مردم ســرگردان بودند که نمی دانستند که 
چه کاری باید انجام دهند.این اتفاق در حالی رخ داد که 
محمد اسالمی –وزیر راه و شهرسازی – در همان روزهای 
نخست افزایش نرخ بلیت هواپیما آن را غیر قانونی دانست 
و خواستار بازگشت ســریع قیمت بلیت هواپیما به نرخ 
سابق مصوبش یعنی نرخنامه آبان ماه سال گذشته شد. اما 
شرکت های هواپیمایی توجهی به این درخواست و هشدار 
وزیر و دیگر مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری نکردند 
و هر روز شاهد مصاحبه ها و اظهارات هشدار آمیز از سوی 
مسئوالن و بی توجهی از سوی ایرالین ها بودیم.اما باالخره 
پس از حدود یک ماه از این افزایش قیمت غیر قانونی بلیت 
هواپیما، جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور 
وزیر راه و شهرسازی و نماینده ایرالین های داخلی برگزار 
شــد و قرار بود در آن جلســه تکلیف مردم روشن شود. 
اما باز هم مردم بودند که بالتکلیــف ماندند و در اقدامی 

عجیب آقای وزیر که به نظر از افزایش قیمت بلیت هواپیما 
بسیار ناراحت بود، در این جلســه تصمیم گیری نهایی 
را به جلســه دوم موکول کرد.محمد اسالمی در این باره 
گفت: ضرورت دارد که یک کمیته کارشناسی با حضور 
کارشناسان بی طرف، نمایندگان ســازمان هواپیمایی 
کشوری و نمایندگان شرکت های هواپیمایی تشکیل شود 

تا در مورد این هزینه به اتفاق نظر برسیم.
وی با تاکید بر اینکه انجمن شــرکت های هواپیمایی، از 
اقدام ناهماهنگ با شــورای عالی هواپیمایی کشوری در 
افزایش نرخ بلیت هواپیما خودداری کند، افزود: هنگامی 
که محاسبات عددی مبنای تعیین قیمت بلیت هواپیما 
قرار می گیرد، باید مواردی همچون نرخ ارزان سوخت و 
سهل گیری دولت در دریافت مطالبات خود از ایرالین ها 
نیز به صورت عددی محاسبه شده و در نتیجه نهایی اعمال 
شود.این جلسه تقریبا دو هفته پیش برگزار شده بود، قرار 
بود نتیجه آنالیز قیمت های مورد ادعای ایرالین ها نیز در 
آن بررسی شود و نتیجه نهایی آن توسط اعضای کمیته 
کارشناسی تعیین شده به وزیر راه و شهرسازی ابالغ شود 
تا در نشست فوق العاده بعدی تصمیم گیری نهایی برای 
قیمت بلیت هواپیما در دستور کار قرار گیرد.جلسه دوم 
پس از دو هفته برگزار شد و با وجود اینکه همه بررسی ها 
درباره هزینه ها و قیمت منطقی هر ســاعت پرواز نهایتا 
عددی حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت را به ایرالین ها برای 
نرخ بلیت هواپیما اجازه می داد و نتیجه این ارزیابی ها در 

اختیار وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.

همسو با بازار مسکن شهر تهران قیمت آپارتمان در شهر 
جدید پردیس نزولی شده و نسبت به اواسط پارسال ۲۵ 
تا ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ در حال حاضر نیز تعداد 
فایلهای فروش به قدری زیاد اســت که دالالن با انواع 
ترفندها سعی در جذب خریداران دارند.روند افت قیمتها 
در بازار مسکن شهر جدید پردیس از آبان ماه سال ۱۳۹۹ 
شروع شده و هم اکنون به دلیل افزایش عرضه نسبت به 
تقاضا معامالت در رکود سنگینی به سر می برد. با اینکه در 
فازها و زونهای مختلف پردیس قیمتها متفاوت است، کل 
بازار تقریبا با افت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت مواجه شده 
و مشتری کمیاب است. در بعضی فازها که از سرانه های 
خدماتی کمتری برخوردارند و روند تحویل واحدها به 
طول انجامیده کاهش بیش از ۳۰ درصد قیمت رخ داده 
و افت معامالت بیشتر به چشــم می خورد.اواسط سال 
گذشته در فاز ۸ قیمت برخی واحدهای تحویلی به باالی 
یک میلیارد تومان رسیده بود که در حال حاضر تا ۸۵۰ 
میلیون تومان افت کرده اســت. در فاز ۵ نرخ واحدهای 
آماده از حدود ۹۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان 
و حتی کمتر رسیده و در فاز ۱۱ که تا اواسط سال گذشته 
کف قیمت واحدهای تحویلی ۷۵۰ میلیون تومان بود 
حاال با ۶۵۰ میلیون تومــان می توان یک واحد تحویلی 

خریداری کرد.البته در آگهی ها نرخهای ۵۰۰ میلیون 
و حتی کمتر هم دیده می شود اما فعاالن بازار می گویند 
که این نوع فایل ها عمدتا دارای مشــکل هستند. مثال 
ممکن است فروشنده به دالیلی توسط دادگاه از معامله 
منع شده باشــد. گفته می شــود روزانه ۱۵ تا ۲۰ مورد 
از کســانی که برای خرید و فروش آپارتمان به شرکت 
عمران پردیس مراجعه می کنند با مشکالتی همچون 
پرداخت مهریه، چک برگشــتی، مســدودی حساب، 
شــاکی خصوصی، فروش یک واحد به چند نفر و غیره 
مواجهند.هیچ برآوردی هم از چشم انداز وجود ندارد؛ زیرا 
بازار مسکن پردیس عمدتا از شهر تهران تاثیر می گیرد که 
با توجه به رشد قیمتها هم اکنون در رکود و ثبات قیمت 
قرار دارد. جهش قیمتها در پردیس از تهران هم بیشتر 
بوده است. قیمت مسکن در تهران از اواخر سال ۱۳۹۶ تا 
کنون حدود 4۶۰ درصد رشد کرده، در حالی که افزایش 
قیمت مسکن مهر در شهر جدید پردیس )حتی با وجود 
ریزشهای اخیر( در مقایسه با ماههای پایانی سال ۱۳۹۶ 
باالی ۷۰۰ درصد بوده است.از سال گذشته بسیاری از 
مستاجران که توان اجاره نشــینی در تهران را از دست 
داده اند به پردیس مهاجرت کرده اند که به رشد اجاره بها 

در این شهر منجر شد. 

اعالم معاون فنی گمرک ایران از وضعیت دپوی داروهای 
موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( از این حکایت 
دارد که در کنار سایر داروها، در حال حاضر حدود ۱۸ تن 
مواد اولیه داروهای مرتبط با کرونا در این گمرک دپو شده 
و بخشی از داروها نیز تکلیفی ندارند.به گزارش ایسنا، طی 
روزهای گذشــته اعالم دپو و رســوب مواد اولیه دارویی، 
دارو و مواد اولیه ساخت داروهای مرتبط با کرونا در برخی 
گمرکات، آن هم در شرایط موجود کمبود دارو در مراکز 
درمانی، بیمارستانها و داروخانه ها بحث های بسیاری به 
همراه داشت.به دنبال آن با بازدید میدانی مسئوالن  مربوطه 
و به ویژه ورود دادستانی و بررســی های که در این رابطه 
صورت گرفت اخیرا جلسه ای در فرودگاه امام خمینی )ره( 
حضور معاونان دادستان تهران و سایر دستگاه ها از جمله 
گمرک، وزارت بهداشت و بانک مدکزی برگزار و طی آن 
مصوباتی در مورد ترخیص و تعیین تکلیف فوری این کاالها 
صادر شد.اما تازه ترین مکاتبه معاون فنی گمرک ایران با 
دادستان عمومی و انقالب تهران در رابطه با مصوبات جلسه 
اخیر، ابعاد تازه ای از وضعیت دپوی دارو در گمرک فرودگاه 

امام خمینی انبارهای آن را نشان می دهد.

مواد اولیه کدام داروهای کرونا دپو است؟
بر اساس این گزارش، آمار کلی اعالم شده از سوی شرکت 
انبارهای عمومی فرودگاه امام خمینی )ره( حاکی از آن 
اســت که در کنار داروهای موجود در این گمرک، بیش 
از چهار تن مواد اولیه داروی فاویپیراویر، ۸۰۰ کیلوگرم 
مواد اولیۀ بتادکس، بیش از ۱۳ تن داروی رمدسیویر در 
سردخانه های مربوطه دپو شده است.طبق اعالم ارونقی، 
مقرر شــده که گمرک فرودگاه امام خمینی )ره(، فورا 
نسبت به ترخیص کلیه مواد اولیه دارویی مرتبط با کرونا با 
هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و با 
تنظیم صورتجلسه اقدام و پیگیری های بعد از ترخیص را 

جهت ادامه تشریفات گمرکی انجام دهد.

وزارت بهداشت تکلیف هزاران بسته داروی 
کرونا را مشخص کند 

بخش دیگر این گزارش نشان از بالتکلیفی داروهای آماده 
مرتبط با کرونا دارد؛ به طوری که اعالم شده   محموله ۲۰۰ 
 Remdesivir Injection )۱۰۰( هزار بسته ای داروی
mg ، در گمرک مانده و بالتکلیف اســت که الزم است 

وزارت بهداشت نسبت به تعیین تکلیف آن فورا  اقدام کند، 
آن هم در شرایطی که اظهارات مدیرعامل شرکت مربوطه 
نشان می دهد ترخیص و توزیع چند محموله قبلی از این 
دارو در کشور با مجوز ترخیص وزارت بهداشت و نیز مواد 
اولیه داروی فاموتیدین انجام شده است.در ادامه مکاتبه 
معاون فنی گمرک ایران با دادســتان عمومی و انقالب 
تهران جزئیات دیگری از اقدامات در دستور کار در راستای 
مصوبات مربوطه جهت تعیین تکلیف داروهای دپو در 

گمرک اعالم شده است.

لیست دارویی فورا آماده و تحویل شود
بر اســاس این گزارش مقرر شده که شــرکت انبارهای 
عمومی مســتقر در فرودگاه امام خمینــی )ره( ظرف 
۲4 ساعت، نســبت به استخراج فهرســت کلیه اقالم 
دپوشده و رســوبی در ســردخانه های مورد بازدید اعم 
از دارو، مواد اولیۀ دارویی انســانی و نیز واکســن و اقالم 
مرتبط با وزارت جهاد کشــاورزی و ... )از ابتدای ســال 
۱۳۹۸ تا کنون( که در شــرایط خاص دمایی نگهداری 
می شود، با ذکر تمامی مشخصات از جمله  نام صاحب 
کاال، نــام کاال، وزن، تاریخ تخلیه در ســردخانه اقدام و 
فهرست به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
نیز وزارت جهاد کشاورزی تحویل شود.مراجع مربوطه 
مکلفند ظرف مهلت پنج روز، نظر خــود را درخصوص 
تعیین تکلیــف ترخیص یــا عدم ترخیــص این اقالم 
مســتند و به صورت مکتوب به دادســتانی عمومی و 
انقالب تهــران و گمرک ایران اعالم کنند تا در جلســه 
 ۳۰ مردادماه مورد بررســی و تصمیم گیری نهایی قرار

 گیرد.
 

اعالم لیست تمامی کاالهای موجود در انبار 
فرودگاه امام از ۵ سال قبل به دادستانی 

همچنیــن مقرر شــده که فهرســت کلیــه کاالهای 
تجاری و متروکه موجــود در انبارهای مــورد بازدید از 
پنج ســال قبل تاکنون، ظرف ۱۰ روز، توســط شرکت 
انبارهای عمومی فرودگاه امام خمینی )ره( استخراج و 
با هماهنگی دســتگاه های مختلف و مرتبط و برگزاری 
جلســات مشــترک، ظرف یک ماه آتی تعیین تکلیف 
 و مراتب به دادســتانی عمومی و انقــالب تهران اعالم

 شود.

گرانفروشی ایرالین ها و جلسه های بی فایده ادامه دارد

دپوی 1۸ تنی مواد اولیه داروی كرونا

بالتکلیفی ۲۰۰ هزار بسته "رمدسیویر"

فایل های فروش باال رفت

کاهش قیمت۳۰ درصدی قیمت مسکن در پردیس
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استقرار 34 شركت دانش بنيان در منطقه آزاد انزلی
رییس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی 
گفت: به منظور توســعه بازار محصوالت دانش بنیــان ایرانی، در منطقه 
آستاراخان روسیه اقدام به راه اندازی منطقه ای برای عرضه این محصوالت 

کردیم.
اصغر امانی در نشســت تجاری ایران-اوراســیا از سلســله نشست های 
یکشنبه های صادراتی صندوق نوآوری و شــکوفایی که به صورت آنالین 
برگزار شــد، اتحادیه اقتصادی اوراســیا را شامل کشــورهای "روسیه"، 
"قزاقستان"، "بالروس"، "قرقیزستان" و "ارمنستان" دانست که بیش 
از ۲.۷ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی داشــته و تجارت خارجی آن با 

کشورهای خارج از اتحادیه حدود ۹۰۰ میلیارد دالر بالغ می شود.
وی منطقه اوراسیا را یکی از ۷ منطقه مهم و استراتژیک جهان از دیدگاه 
مجمع جهانی اقتصاد توصیف کرد و ادامــه داد: منطقه آزاد انزلی واقع در 
استان گیالن به لحاظ جغرافیایی دارای موقعیت استراتژیکی بوده و از دیر 
باز به عنوان کانون برقراری مناسبات ژئوپلیتیک قفقاز و اروپا بوده است به 

نحوی که بندر انزلی به عنوان دروازه اروپا لقب گرفته است.
امانی از استقرار ۳۴ شــرکت دانش بنیان در این منطقه خبر داد و یادآور 
شد: برخی از این شرکت ها یا با همکاری شرکت های خارجی و یا با سرمایه 
گذاری داخلی فعال شــدند و محصوالتی را عرضه کرده اند. رییس هیات 
مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی، اضافه کرد: به 
منظور حمایت از این شرکت ها و تقویت کریدور صادراتی این منطقه، تفاهم 

نامه ای با صندوق پژوهش و فناوری گیالن به امضا رساندیم.
امانی همچنیــن با اشــاره به اســتقرار دبیرخانــه اتحادیــه اقتصادی 
اوراســیا در گمرک بندر انزلی، اظهار کرد: ۸۵ درصــد ظرفیت صادراتی 
بازار اوراســیا به کشــور روســیه تعلق دارد و اگر بتوانیم در بازار روسیه 
 موفق وارد شــویم، حفظ بازار ســایر کشــورهای منطقه آسان تر خواهد 

بود.
وی با اشــاره به تنظیم توافق نامه های همکاری با منطقه ویژه اقتصادی 
لوتوس در آســتاراخان روســیه و منطقه ویژه اقتصادی بندر اوکتائو در 
قزاقستان، خاطر نشان کرد: بندر آستاراخان روسیه مهمترین دروازه ورودی 
به روسیه از شمال دریای کاسپین و قلب منطقه قفقاز و اوراسیا و مناطق 
مسلمان نشین روسیه است، بر این اساس "سرای تجاری ایرانیان" در این 
منطقه در زیر بنای هزار متر مربع و فضای نمایشگاهی حدود ۷۰۰ متر مربع 

راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه سرای تجاری ایرانیان دارای اعتبار بین المللی در کشور 
روسیه به ویژه منطقه قفقاز و به عنوان نمادی از توانمندی های اقتصادی 
ایران است، یادآور شد: امکان استقرار نمایندگان شرکت های صادرکننده ای 
که تمایل به حضور فیزیکی در آســتاراخان را دارند، در دفاتر اداری این 

منطقه فراهم شده است.

به دلیل نقض حق امتیاز اختراع؛
اپل بايد 300 ميليون دالر غرامت بپردازد

طبق رای هیات منصفه دادگاهی در تگــزاس، اپل باید ۳۰۰ میلیون دالر 
غرامت برای نقض قوانین حــق امتیاز اختراع به یک شــرکت آمریکایی 

بپردازد.
اپل برای آنکه بتواند همچنان از برخی فناوری های بی سیم استفاده کند، 
باید مبلغ کالنی به یک شرکت دیگر پرداخت کند.خبرگزاری بلومبرگ در 
گزارشی اشاره می کند هیأت منصفه دادگاهی در ایالت تگزاس آمریکا اعالم 
کرده اند اپل باید ۳۰۰ میلیون دالر به شرکت »اپتیس«)Optis(بپردازد 
زیرا قوانین حق امتیاز مربوط به ســرویس LTE در دستگاه هایی مانند 

آیفون و آی پد را نقض کرده است.
این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ هیأت منصفه دادگاهی دیگر رأی به 
پرداخت ۵۰۶ میلیون دالر غرامت به »اپتیس« داده بود. اما قاضی پرونده 
دستور داد دادگاهی برای فقط تعیین خســارت برگزار شود. زیرا بیم آن 
وجود داشــت که هیأت منصفه قبلی عادالنه بودن غرامت ۵۰۶ میلیون 

دالری برای حق امتیازهای اختراع های معمول را در نظر نگرفته باشند.
البته شرکت »اپتیس« در انگلیس نیز از اپل شکایت کرده و امیدوار است 
تا مبلغی معادل ۷ میلیارد دالر از هزینه حق امتیازهایش از سراسر جهان 
جمع آوری کند.اپل تصمیم دارد به این رأی اعتراض کند. این شــرکت 
عنوان می کند تنها دلیل وجود اپتیس، شکایت از شرکت های دیگری است 
که از حق امتیازهای خریداری شده استفاده می کنند. در همین راستا اپل 
همچنان در برابر تالش های این شرکت آمریکایی برای دریافت مبالغ کالن 

برای حق امتیازها، مقابله می کند.
نشریه رجیستر در گزارشی اشــاره می کند مبلغ ۳۰۰ میلیون دالر فقط 
بخش اندکی از درآمد اپل اســت. درآمد خالص این شرکت در سه ماهه 
گذشته ۲۱.۷ میلیارد دالر بود. اما این نگرانی وجود دارد که اپتیس بتواند به 
طور مرتب هزینه استفاده از حق امتیازهایش را از اپل بگیرد و به این ترتیب 

عالوه بر هزینه های اپل، قیمت سخت افزار نیز افزایش می یابد.

در آمریکا؛
اپ واكســن كرونا عكس ميوه را به جای كارت 

واكسن قبول می كند
یک کاربر تیــک تاک در ویدئویی نشــان می دهد اپ جدید پاســپورت 
واکســن در نیویورک به جای کارت واکســن، عکس یک انبه پوسیده را 
آپلود می کند.یک ویدئو وایرال شــده در تیک تاک نشــان می دهد اپ 
 NYC COVID( جدید پاسپورت واکســن کووید ۱۹ نیویورک به نام
 SAFE( تصویر یک انبه پوسیده را به عنوان تاییدیه واکسیناسیون قبول 

می کند.
در این ویدئو یک کاربر تیک تاک به نام الکس وانگ، نشان می دهد او پس 
از باز کردن اپ مذکور به طور تصادفی گزینه دریافت واکسن در ۱۲ ژوئن را 
انتخاب می کند. در مرحله بعد اپلیکیشن از وی می خواهد تصویری از کارت 
واکسیناسیونش را نشان دهد و وانگ عکسی از یک انبه پوسیده می گیرد.

پس از آن، اپ از وانگ می خواهد تا صحت اطالعات وارد شده را تأیید کند. 
پس از این مرحله، اپ مذکور تصویر انبه را به عنوان مدرک واکسیناسیون 

قبول می کند.
این درحالی است که برخی کاربران دیگر نیز ادعا می کنند تجربه مشابهی از 
اپ NYC COVID SAFE داشته اند و این نرم افزار تصاویر آپلود شده 

از اشیایی که کارت واکسن نیستند )مانند منو رستوران( را تأیید می کند.
البته بیل دی بالســیو شــهردار نیویورک قباًل در یک مصاحبه گفته بود 
هدف این اپ تأیید وضعیت واکسیناسیون افراد نیست بلکه به آنها کمک 
می کند تا تصویر کارت واکســن را در فضایی مجــازی ذخیره کنند.این 
اپلیکیشــن با اپ New York s Excelsior Pass متفاوت است که 
از دریافت کنندگان واکســن کرونا در این ایالت می خواهد عالوه بر کارت 
واکسیناسیون، تاییدیه مجازی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا 

)CDC( همراه خود داشته باشند.

اخبار

جریمه گوگل به خاطر نقض حق اختراع
یک قاضی آمریکایی روز گذشته حکم داد شرکت گوگل به علت نقض پنج حق اختراع ثبت شده متعلق به شرکت سونوس باید جریمه نقدی بپردازد.حق اختراعات نقض شده شرکت سونوس مربوط به تولید 

بلندگوهای هوشمند و فناوری های مرتبط با آن است. این تصمیم می تواند ممنوعیت های وارداتی را برای گوگل به همراه آورد. سونوس در تالش است به علت همین تخلف جلوی واردات بلندگوهای هوشمند خانگی، 
گوشی های پیکسل و دیگر محصوالت مشابه را توسط گوگل از چین بگیرد.حکم یادشده توسط چارلز بوالک قاضی کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا صادر شده و بر اساس آن محکومیت گوگل قطعی است. این شرکت 

در این زمینه موضع گیری نکرده است. سونوس ضمن اظهار خوشحالی از صدور این حکم تصریح کرده برای دفاع از فناوری های ثبت شده خود و جلوگیری از استفاده بدون مجوز رقبای بزرگ تر از آنها تالش می کند. 

خودروهای »گــذر موقت« 
در ایران مشــکالت خاص 
خودشــان را دارنــد و این 
در حالــی اســت کــه بــا 
اعمــال محدودیت هــا و 
ممنوعیت های واردات خودرو از ســال ۱۳۹۶ به این 
سو، حجم این مشــکالت هم افزایش پیدا کرده است. 
همزمان، گزارش هایی هســتند که نشــان می دهند 
معامالت این خودروها به شــکل زیرزمینی در کشور 
جریان دارد و همه گیری کرونا هم به این موضوع دامن 
زده اســت.خرید و یا اجاره خودرو های گذر موقت در 
ایران، تا همین چند سال پیش صرفاً برای گردشگرانی 
خارجی مقدور بود که قصد داشتند با خودروی شخصی 
خود به ایران ســفر کنند و طبیعتاً، تعــداد این قبیل 

گردشگران هم از انگشت های دست تجاوز نمی کرد.
به گزارش فرارو، در این میان، در فاصله سال های ۱۳۹۶ 
تاکنون، واردات خودرو های خارجی به کشور، طیفی از 
محدودیت تا ممنوعیت کامل را گذارنده و این موضوع، 
مشمول حال خودرو هایی هم شده که می باید پالک 
»گذر موقت« بگیرند. به این ترتیب، بازار »گذرموقت 
ها« هم از ســال ۱۳۹۶ به این سو، دستخوش تالطم 

شده است.
در همین حال، آن گونه که معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک کشور می گوید، محدودیت های کرونایی باعث 
شده ۳۵۰ دســتگاه خودروی ســواری با پالک گذر 
موقت، به دلیل پایان یافتن مهلت مجاز تردد در کشور 
و عدم امکان خروج از کشور به دلیل بسته بودن برخی 
از مرز های زمینی کشور، تحویل مراجع تحویل گیرنده 
در گمرکات بشوند. همزمان، برخی گزارش ها هم نشان 
می دهند که تا همین امروز، خودرو های گذرموقت از 
برخی از مبادی غیررسمی کشور در مرز های زمینی، 

به ایران قاچاق می شوند و به این ترتیب، بازاری شکل 
گرفته که چه از سوی ورودی و چه از سوِی خروجی، 

مسدود است.
این، اما در حالی است که تردد خودرو های گذر موقت 
در جاده های کشور، به دنبال ممنوعیت واردات خودرو، 
شیوع ویروس کرونا و بسته شــدن برخی از مرز های 
کشور تبدیل به چالشــی در گمرک شده و دارندگان 
این خودرو ها را نیز به زحمت انداخته اســت. مهرداد 
جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک، چندی 
پیش در این مورد گفته بود که که در حال حاضر بیش 
از ۳۳۰ دستگاه خودروی سواری، با پالک گذرموقت و 

به صورت قانونی در کشور درحال تردد هستند.
این در حالی اســت که به گفته این مقام مســئول، با 
توجه به محدودیت های ناشــی از همه گیری کرونا، 
اکنون ۳۵۰ دستگاه خودروی سواری دیگر با این دسته 
از پالک ها، به دلیل پایان یافتن مهلت مجاز تردد در 
کشور و عدم امکان خروج از کشور به دلیل بسته بودن 
برخی از مرز های زمینی کشور، تحویل مراجع تحویل 
گیرنده در گمرکات شده و برای آن ها قبض انبار صادر 

شده است.
ارونقی گفته بود: »از سال ۱۳۹۷ تاکنون برای بیش از 
۳۵۰ دستگاه خودروی سواری گذر موقت به دلیل عدم 
تحویل خودروی ســواری به گمرک اجرایی، گزارش 
وقوع جرم قاچاق تنظیم و به مراجع ذی صالح از جمله 
سازمان تعزیرات حکومتی نیز اطالع داده شده است. 
این در حالی است که بیشــترین پرونده قاچاق برای 
خودرو های گذرموقت در فاصله ســال های ۱۳۹۷ تا 
اردیبهشــت ۱۴۰۰، در گمرکات کشــور، مربوط به 
گمرک آستارا با ۹۷ فقره پرونده، گمرک بیله سوار با 
همین تعداد فقره پرونده، گمرک دوغارون با ۶۴ فقره 
پرونده و گمرک بازرگان با ۲۷ فقره پرونده بوده است.«

اما در شرایطی که تعداد زیادی از این خودرو ها به دلیل 
شرایط کرونایی در ایران »گیر افتاده اند«، زمزمه هایی 
از واگذاری این خودرو ها به غیر هم به گوش می رسد، 

حال آنکه بر اساس قوانین موجود، این خودرو ها نه تنها 
قابل فروش نیســتند، که رانندگی با آن ها هم توسط 
شخصی به غیر از شــخصی که مجوز دریافت کرده، 

ممنوع است.
بر این اســاس، قوانیــِن این حوزه تصریــح دارند که 
رانندگی بــا خودرو های گذر موقت، تنهــا برای وارد 
کننده یا شخصی که اسم او در هنگام ورود خودرو به 
عنوان راننده به گمرک داده شده، مجاز است. عالوه بر 
این، این خودرو ها به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر 
نیســتند و رانندگی دیگران با آن ها تخلف محسوب 
می شود.این در حالی است که یک اعالِن تبلیغاتی در 
یکی از شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، مبنی بر 
واگذاری یا اجاره یک خــودرو پالک موقت در تهران، 
نشــان می دهد که ظاهراً خرید و فروش این خودرو ها 
هم بازار خــودش را دارد. گزارش برخی رســانه ها در 
این مورد هم نشان می دهد که خرید، فروش یا اجاره 
این خودرو ها با وجود غیرقانونی بودن در جریان است 
و دست کم بخشی از مشتریان هم کسانی هستند که 
می خواهند با خودرو عکــس و فیلم یادگاری بگیرند، 

 یا به عبارت کلــی، خودرو را برای مصارف نمایشــی 
می خواهند!

اما در حالت کلــی، خودرو هــای دارای پالک »گذر 
موقت«، چه شرایطی برای تردد در داخل ایران دارند؟ 
بر اســاس ماده ۱۴۱ آیین نامه اجرایی قانون گمرکی 
و تبصره ۲ آن، مســافران غیر مقیم ایران می توانند با 
خودرو شخصی خود وارد کشور شــوند. این دسته از 
مسافران، برای دریافت تردد در ایران، باید جواز عبور را 

از کانون های جهانگردی در کشور خود دریافت کنند.
با اســتفاده از مجوز عبور، مســافران غیر مقیم ایران 
می تواند به مدت ۳ ماه و بدون اظهارنامه یا تایید وجه 
الضمانی به گمرک از خودرو شــخصی خود در داخل 
کشور اســتفاده کنند. طبق اعالم گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، این مرکز می تواند با توجه به درخواست 
متقاضی و با داشــتن عذر موجه او، مدت اســتفاده از 
خودرو در داخل کشــور را تا پایان مجوز تمدید کند. 
مسافران در صورتی می توانند از این مقررات استفاده 
کنند که قبل از ورود به کشور، حداقل ۳ ماه در خارج از 

کشور اقامت داشته باشند.

360 دستگاه خودرو با پالک گذرموقت، پس از شيوع كرونا در ايران گير افتاده اند

رونق اجاره خودرو های »گذر موقت« 
گروه فناوری
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بر اســاس اعالم باشگاه پاریســن ژرمن بخشی از 
پرداخت قرارداد لیونل مسی، ســتاره آرژانتینی 
جدید این باشــگاه بــه صورت رمــزارز پرداخت 
می شود.بخشــی از پرداخت قرارداد لیونل مسی، 
ســتاره آرژانتینی جدید پاریسن ژرمن به صورت 
رمزارز پرداخت می شود. مســی که بعد از سالها 
بازی بارسلونا به تازگی به پاریسن ژرمن پیوسته، 
قرار است بخشی از بسته پاداش خوش آمدگویی 
۳۰ میلیون دالری خود را به صورت توکن هواداری 
باشــگاه دریافت کند.در حالی کــه کل مبلغ این 

پــاداش خوش آمدگویــی که به صــورت رمزارز 
پرداخت خواهد شــد هنوز به طور رسمی اعالم 
نشده اما مقامات باشگاه به رویترز گفته اند که این 
مبلغ رقم قابل توجهی خواهد بــود. همچنین با 
توجه به سروصدایی که حول ورود مسی به باشگاه 
رخ داده، این توکن نیــز با افزایش حجم معامالت 

مواجه شده است.توکن هواداری رسمی باشگاه از 
زمان شایعات و ورود مسی به باشگاه پاریسن ژرمن 
با رشد چشمگیری در قیمت و معامالت خود مواجه 
شده است. بر اساس گزارش ها، حجم معامالت این 
توکن در روزهای ورود مسی به باشگاه به بیش از 
۱٫۲ میلیارد رسیده بود. همچنین قیمت این توکن 

نیز طی ۵ روز بیش از ۱۳۰ درصد رشد کرد.توکن 
هواداری PSG در ژانویه ۲۰۲۰ با قیمت اولیه ۲ 
یورو عرضه شــد. در حال حاضر قیمت این توکن 
بیش از ۴۰ دالر است که رشــد قابل توجهی را از 
زمان عرضه آن نشان می دهد.توکن های هواداری 
به منبع درآمد جدید باشگاه ها تبدیل شده و برخی 
از آنها نیز در ســالهای گذشــته به موفقیت های 
چشمگیری دست یافته اند. باشگاه هایی مثل آث 
میالن و بارســلونا نیز به منظور جذب سرمایه از 

هوادارانشان توکن ها هواداری منتشر کرده اند.

چند سرمایه گذار بزرگ بازار رمزارزها معتقدند، تصویب 
قانون مالیات بر ارزهای دیجیتال مانع از رشد این بازار 
می شــود. مارک کوبان، سرمایه گذار میلیاردر، منتقد 
ســابق و حامی فعلی رمزارزها معتقد است که قوانین 
مالیاتی شامل قانون زیرساخت یک هزار میلیارد دالری 
به رشــد بازار رمزارزها ضربه می زند. این میلیاردر در 
گفتگو با واشینگتن پســت اعالم کرد که این قوانین 
می تواند موتور رشد بیت کوین و بازار رمزارزها را متوقف 
کند و اتفاقی همانند چیزی که برای تجارت الکترونیک 

در سال ۱۹۹۵ افتاد را رقم بزند.
کوبان اضافه کرد این اقدام همچنین مشابه نظارت بر 

ایجاد وبســایت ها در دهه ها قبل است، چرا که برخی 
مردم در ابتدا تصور می کردند که کار پیچیده ای است و 
نمی دانستند نتیجه این کار چه می شود. قانون مالیات 
رمزارزها شامل یک قانون زیرساختی سناست که در آن 
تعریف وسیع تری از کارگزار می شود و در آن هر طرفی 
که مسئول فراهم کردن خدمات انتقال دارایی دیجیتال 

به فرد دیگری باشد، کارگزار نامیده می شود.
برخی دیگر از فعاالن فضای کریپتوکارنسی هم نگرانی 

خود را به اشکال مختلف بیان کرده اند. با توجه به اینکه 
در این قانون، ماینرها و اعتباردهندگان شــبکه نیز به 
عنوان کارگزار شناخته می شوند، این موضوع موجب 
اعتراض این دو دسته شــده است. اتحادیه بالکچین، 
کوین بیس، کوین ســنتر، ریبیت کپیتال و اسکوار در 
بیانیه مشــترک نگرانی خود را از این قانون ابراز کرده 
و گفتند این یک الزام ناکارامد برای تکنولوژی رمزارز 

است.

بسیاری از سرمایه گذاران بازار رمزارز نیز به پشتیبانی 
از مارک کوبان درآمده انــد. پائولو آردوینو، مدیرعامل 
صرافی رمزارز بیت فاینکس در این رابطه می گوید: » این 
قانون پتانسیل نابود کردن معامالت رمزارزها را دارد.« 
جک دورسی، مدیرعامل توئیتر هم با ابراز نگرانی خود 
در این رابطه اعالم کرد که این قانون می تواند موجب 
تحوالتی خارج از ایاالت متحده نیز بشود.این اتفاقات 
در حالی رخ داده که در ۲۴ ساعت گذشته بازار رمزارزها 
رشــد خیره کننده ۴٫۵ درصدی را به ثبت رســانده 
و بیت کوین مجددا به ســطح ۴۷ هزار و ۵۰۰ دالری 

رسیده است.

برخی کارشناســان بر اســاس داده های زنجیره ای 
عقیده دارند ممکن است اوج گرفتن فعالیت نهنگ ها 
نشانه یک اصالح قریب الوقوع باشد.دامیننس باالی 
بیت کوین باعث شــده تا هرگونه حرکت این ارز با 
حرکت سایر ارزها همراه شود و برای همین است که 
فعاالن بازار برای سرمایه گذاری در آلت کوین ها اول 

شرایط بیت کوین را مد نظر قرار می دهند.
داده های زنجیــره ای می تواند تمایل حرکت قیمت 
را برای تحلیلگــران فراهم کند. ســرمایه گذاران با 
این داده ها می توانند سطوح ســوددهی رمزارزها را 
بشناسند.یکی از مهم ترین داده ها حرکت نهنگ ها 

است. حرکت نهنگ ها سیگنال های زیادی در رابطه با 
بازار به سرمایه گذاران می دهد. اخیر نهنگ ها از حالت 
خفته بیدار شدند و سفارشات نشان دهنده فعالیت 
آن هاست. معامالت با وجود نهنگ ها عمق بیشتری 
پیدا کرده اســت.حجم وســیعی از بیت کوین وارد 
صرافی ها شده و طی دو هفته گذشته تقریبا ۷۰ تا ۸۰ 

هزار بیت کوین به فروش رسیده است.

میانگین ارزش معامــالت ۴۰۶ هزار دالر اســت و 
افزایش قابل توجهی نسبت به دو ماه گذشته داشته 
و همچنین معامالت بزرگ باالی ۱۰۰ هزار دالر هم 
افزایش قابل توجهی داشت که نشان دهنده حرکت 
نهنگ ها اســت.حجم معامالت بازار رمزارزها قبل 
از شــروع روند صعودی در پایین ترین ســطح خود 
یعنی ۶۰ میلیارد دالر بود اما پس از شــروع جهش 

بازار رمزارزها حجم معامالت آن بــه ۲۷۹ میلیارد 
 دالر رســید اما حال حجم معامالت دوباره کاهش

 پیدا کرده است.
یک موضوع مهم در این میان وجود دارد، زمانی که 
بیت کوین روندی صعودی خود را شروع کرد فعالیت 
نهنگ ها اینقدر زیاد نبود. این فعالیــت زیاد در این 
محدوده نشــانه اصالحات قریب الوقوع است.تعداد 
معامالت به شدت افزایش پیدا کرده و شاخص ترس و 
طمع در باالترین سطح خود قرار دارد. حرکت نهنگ ها 
کمی مشکوک است و به نظر می رسد دارایی نهنگ ها 

برای فروش به صرافی ها منتقل شده است.

شرکت IBM اعالم کرد تنها کارمندان آمریکایی که به 
طور کامل واکسینه شده اند، اجازه دارند به محل کارشان 
که قرار است از هفتم سپتامبر بازگشایی شود، بازگردند. 
نیکل المورو، مدیر منابع انسانی شرکت IBM در اطالعیه 
ای به کارمندان این شــرکت اعالم کرد با توجه به شیوع 
سریع کرونای دلتا، ما همچنان بســیاری از پایگاههای 
آمریکایی خود را در مناطقی که شرایط کلینیکی اجازه 

دهد، در هفته هفتم سپتامبر بازگشــایی خواهیم کرد.
افزایش مجدد آمار ابتال به کووید ۱۹ در آمریکا به دلیل 
شیوع کرونای دلتا و دستورالعمل جدید مرکز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری آمریکا مبنی بر الزامی بودن زدن 
ماســک توســط افرادی که به طور کامل واکسیناسینه 

شــده اند، تغییر برنامه شــرکتها برای بازگشایی دفاتر، 
واکسیناسیون و زدن ماســک را در پی داشته است.این 
شرکت فناوری به ســایر همتایان بزرگ خود در مبارزه 
با شــیوع ویروس کرونا پیوسته و از کارمندانش خواسته 
اســت به طور کامل واکسینه شــوند.بر اساس گزارش 

رویترز، شــرکت فیس بوک پنج شــنبه گذشته زمان 
بازگشــایی دفاتر خود در آمریکا را تا ژانویه سال ۲۰۲۲ 
به تاخیر انداخت. این شــرکت اعالم کرد واکسیناسیون 
کووید ۱۹ و اســتفاده از ماســک برای کارمندانی که به 
دفاتر آمریکایی برمی گردند را الزامی خواهد کرد. شرکت 
مخابراتی AT&T کارمندان بخش مدیریت خود را ملزم 
کرده است پیش از بازگشت به محل کار، واکسینه شوند.

مقایسه اینترنت پهن باند سیار و ثابت حاکی از آن 
است که طبق آخرین آمار، ســهم استفاده از نسل 
ســه و چهار اینترنت همراه به ۸۸ درصد رسیده و 
باالتر از اینترتن ثابت قرار دارد. انواع سرویس های 
موجود اینترنت در ایران، به دلیل داشتن ویژگی های 
متمایز از هم، بــرای کاربران با شــرایط مکانی و 
موقعیتی متفاوت ارائه می شود. یکی از انواع اینترنت 
  ADSL، VDSL پرسرعت، اینترنت ثابت شامل
و FTTx اســت که به یک مکان مشخص محدود 
TD- هستند، سرویس های ثابت بی سیم ازجمله

LTE و اینترنت نقطه به نقطه بی سیم نیز از دیگر 

اینترنت پرسرعت است، با این تفاوت که در همان 
حوزه مکانی قابلیت اتصال بی سیم را دارند.

در کنار سرویس های اینترنت ثابت، اینترنت همراه 
است که در سال های گذشته در مقایسه با اینترنت 
ثابت، رشــد بیش تری داشــته و در مواردی حتی 
ســرعت بیش تری ارائه می دهد. این سرویس ها، 
قابلیت استفاده در تمامی نقاط تحت پوشش اپراتور 
خود را دارند، اما به دالیلی هم چون دوری از شبکه 

پوشش شــهری اپراتور خود ثبات قطعی سرعت و 
کیفیت سرویس وجود ندارد. خدمات سرویس های 
همراه روی گوشی های تلفن همراه یا سایر تجهیزات 
سیم کارت خور مانند تبلت ها قابل دریافت است و 
خدماتی از قبیل اینترنت نسل دو، نسل سه و چهار 

ارائه می دهد.
با گذشــت زمان، اینترنت نســل های سه و چهار 
اینترنتی در مقایســه با دیگر انواع اینترنت، رشد 

بیش تری دارند. براســاس آمار ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطــات رادیویی، تا پایان ســه ماهه 
ابتدایی سال ۱۴۰۰،  استفاده نسل های سه و چهار 
اینترنتی، با ۸۲ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۶۳۵ مشترک، 
به ۸۸.۸۲ درصد رسیده است. پس از آن اینترنت 
پهن باند DSL اســت که با هشت میلیون و ۵۷۱ 
هزار و ۹۵۹ مشترک، ۹.۰۴ درصد را شامل می شود. 
اینترنت TD-LTE با یک میلیون و ۴۸۵ هزار و 
۹۸۵ مشــترک، ۱.۵۷ درصد را تشکیل می دهد و 
وای فای با ۳۸۲ هزار و ۳۹۸ مشترک، سهم ۰.۴۰ 

درصدی در آمار سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ دارد.

رشد 130 درصدی توكن PSG با ورود مسی

پرداخت بخشی از قرارداد مسی با ارز دیجیتال 

مراقب فعاليت نهنگ ها باشيد

حجم زیادی از بیت کوین وارد صرافی ها شد

واکسن کرونا برای کارمندان IBM اجباری شد

مالیات بر ارزهای دیجیتال مانع رشد بیت کوین می شود

سهم ۸۸ درصدی 3G و 4G در مصرف اینترنت


