
طبــق اعــام اتــاق اصنــاف ایــران، مهلت 
تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی، عملکرد ســال 
 ۱۴۰۰ صاحبــان مشــاغل تــا پایــان تیرماه 

تمدید شد.
به گزارش ایســنا، در حالی که فعاالن اقتصادی 
مشــمول نظام مالیات بر ارزش افزوده تا پایان 
امروز) ۱۵ تیرماه( برای ارائه اظهارنامه مالیاتی 
دوره بهار امسال و پرداخت مالیات متعلقه فرصت 
داشــتند ، اتاق اصناف ایران طــی اطاعیه ای 
اعام کرد کــه در پی رایزنی هــای رئیس اتاق 
اصناف ایــران با رئیس دفتــر رئیس جمهوری 
و معــاون اول رئیــس جمهــوری، در یکصد و 

هجدهمین جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
مجددا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، عملکرد 
 ســال ۱۴۰۰ صاحبان مشــاغل تا پایان تیرماه 

تمدید شد.
بر اساس این اطاعیه مصوب شــد که با توجه 
به اوج بیمــاری کرونا در ســال ۱۴۰۰ و ایجاد 
محدودیت برای اغلب اصناف سقف فروش کاال و 
خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص 
ســازمان امور مالیاتی در تبصره ذیل ماده ۱۰۰ 
قانون مالیات های مســتقیم برای عملکرد سال 
۱۴۰۰ به ۱۰۰ برابر معافیــت موضوع ماده ۸۴ 
قانون مالیات های مســتقیم افزایــش یافته و 

مهلــت تســلیم اظهارنامه مالیات بــر عملکرد 
 آن سال برای صاحبان مشــاغل ۳۱ تیر ۱۴۰۱ 

تمدید می شود.
همچنین  با توجــه به شــرایط کرونایی حاکم 
بر کشــور در ســال ۱۴۰۰ و به منظور رعایت 
حقــوق کســب و کارهای خــرد و متوســط، 
ســازمان امور مالیاتی کشــور به نحــوی اقدام 
کند که مالیــات مقطوع مشــمول تبصره ذیل 
ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت 
حداقل ســودآوری فعالیت مودیان متناسب با 
 آخرین مالیات قطعی ســال های قبل ایشــان 

افزایش یابد.

تقاضای جهانی برای گاز طبیعی در ســه سال آینده 
به دلیل افزایــش قیمت ها و تهدید کاهش بیشــتر 
 عرضه روســیه که مانع مصرف می شــود، سرکوب 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی )IEA( در 
گزارش بازار سه ماهه خود پیش بینی کرد مصرف گاز 
امســال ۰.۵ درصد کاهش پیدا می کند زیرا فعالیت 
اقتصادی کمتر در آسیا و افت شدید تقاضای اروپا برای 
گاز، رونق بازارهای آمریکای شمالی را تحت الشعاع 
قرار می دهند. رشد تقاضای جهانی تا سال ۲۰۲۴ به 
میزان ۶۰ درصد در مقایسه با پیش بینی قبلی آژانس 

بین المللی انرژی کاهش پیدا می کند.

در گــزارش آژانــس بین المللی انرژی آمده اســت: 
قیمتهای بی سابقه و اختاالت عرضه، به شهرت گاز 
طبیعی به عنوان یک منبع انرژی قابل اتکا و قیمت 
مناسب، آسیب زده اند. این بازبینی نزولی از رشد آتی، 
عمدتا نتیجه فعالیت اقتصادی ضعیف تر و سوئیچ کمتر 

از زغال سنگ یا نفت به گاز است.
این دورنما نشــان می دهد بحران گاز در اروپا چطور 
به بازارهای دیگر ضربه زده اســت. روسیه که از نظر 
تاریخی بزرگترین تامین کننده گاز این منطقه بوده 
است، صادرات گاز را پس از اعمال تحریمهای گسترده 
اتحادیه اروپا و آمریکا علیه مســکو بر سر جنگ در 
اوکراین، کاهش داده و بازارها را به آشــوب کشیده و 

خریداران را به جست و جوی منابع دیگر برای تامین 
گاز واداشته است. محدودیت عرضه در بازار گاز کمک 
کرده است قیمتها نسبت به سال گذشته بیش از سه 
برابر افزایش پیدا کنند و بدترین بحران امرار معاش 

اروپا در دهه های گذشته را رقم بخورد.
تعجیل اروپا برای خرید محموله های LNG به عنوان 
جایگزینی برای گاز روسیه، به کمبود عرضه در بازار 
جهانی دامن زده است. ریسک اختال بیشتر عرضه 

گاز از سوی روسیه منتفی نیست.
آژانس بین المللی انرژی اعام کرد پیش بینی فعلی 
به دلیل رفتار غیرقابل پیش بینی روســیه، مشمول 

ابهامات زیادی قرار دارد.

با توجه بــه اینکه صاحبان مشــاغل و اصناف تا 
پایان امروز برای ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد 
سال گذشته فرصت دارند، بر اساس آخرین آمار 
بیــش از ۳ میلیون اظهارنامه تکمیل شــده که 
برآورد شده متوسط مالیات پرداختی این افراد 

۲.۵ میلیون تومان است.
به گزارش ایسنا، صاحبان مشاغل و اصناف باید 
هر ساله در خردادماه اظهارنامه عملکرد درآمدی 
خود در سال گذشــته را برای پرداخت مالیات 

مربوطه، پر کنند.
در ایــن زمینــه، در ابتدا ایــن افراد تــا پایان 
خردادمــاه فرصــت داشــتند کــه اظهارنامه 
 مالیاتی پر کننــد اما این مهلت تــا پایان امروز 

تمدید شد. 
بنابراین، صاحبان مشاغل تا پایان امروز فرصت 
 my.tax.gov.ir دارند که با مراجعه به سامانه
اظهارنامه خود را پــر کنند زیرا، درصورت انجام 
ندادن تکالیــف قانونی، عاوه بــر محرومیت از 
معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی، مشــمول جریمه 
۳۰ درصدی غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه 

برآوردی می شوند.
برخاف سال های قبل، امســال صدای اصناف 
و مشــاغل نســبت به روند اخذ مالیــات بلند 
شــد و نســبت به افزایش نرخ مالیات و ســود 

فعالیت هایشــان اعتراض کردند و خواستار این 
شــدند که تحت تاثیر رکود اقتصادی ناشــی از 
شــیوع ویروس کرونا، مالیات کمتری برای آنها 

محاسبه شود. 
سازمان امور مالیاتی در پاسخ به نیازهای مالیاتی 
اصناف اعام کرد که هیچگونه افزایشی در نرخ 
مالیات رخ نــداده و دلیل اعتــراض اصناف این 
است که بر اســاس قانون بودجه سال گذشته، 
مبنای محاســبه مالیات واریزی های کارتخوان 

مشاغل است. 
رونــد اخــذ مالیــات از کارتخــوان اصناف و 
مشــاغل به این صورت اســت که کلیــه مبالغ 
واریــزی به دســتگاه های کارتخــوان اصناف، 
ماک عمل ســازمان امور مالیاتی در محاسبه 
مالیــات مقطوع اســت. البتــه، اگر پــول به 
حســاب متصل به کارتخــوان اصنــاف واریز 
 شده باشــد، در محاســبه مالیات آن ها لحاظ 

نشده است.
در ایــن زمینــه، اگــر از مبالــغ واریــزی به 
کارتخــوان اصنــاف درآمدی عاید آنها نشــده 
باشــد، از مبلغ موردنظر در صورت ارائه اسناد و 
 مدارک و تایید ســازمان امور مالیاتی، مالیاتی 

گرفته نمی شود. 
این ســازمان همچنین گفت که بــرای اجرای 

روند جدید مالیات ســتانی از اصناف، نســبت 
ســود فعالیت اصناف را کم و کسانی که فروش 
و درآمــد ارائــه خدمات آنهــا تــا ۴ میلیارد و 
 ۸۰۰ میلیون تومان باشــد را مشــمول مالیات 

مقطوع کردیم. 
در ایــن زمینــه، طبق گفتــه مدیــر کل دفتر 
حسابرســی مالیاتی از ۲ میلیــون و ۴۰۰ هزار 
صنف که می تواننــد از طریق تبصره ماده ۱۰۰، 
تکالیف مالیاتی خــود را انجام دهنــد، مالیات 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از آنها بین صفر تا ۵ 

میلیون تومان است. 
پیگیری های ایسنا از سازمان امور مالیاتی نشان 
می دهد که تاکنون اصناف و مشــاغل حدود ۳ 
میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامــه مالیاتی به این 

سازمان ارائه کرده اند. 
همچنیــن، معــادل ۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
اظهارنامه ارسالی به سازمان امور مالیاتی مربوط 
به فرم تبصره ماده ۱۰۰ بوده اســت و نزدیک به 
یک میلیون مؤدی نیز اظهارنامه را خود تنظیم 

و ارائه کرده اند. 
عاوه بر ایــن، از میــزان اظهارنامه هایی که به 
ســازمان امور مالیاتی ارسال شــده، میانگین 
مالیات پرداختی اصناف و مشــاغل ۲.۵ میلیون 

تومان است.

وزارت راه و شهرســازی از آغاز دور جدید ثبت نام 
نهضت ملی مسکن در ۴۰ شهر چهار استان خبر داد.

به گــزارش ایســنا، وزارت راه و شهرســازی در 
شهرهایی که اخیرا زمین تامین شده سامانه ثبت 
نام را از ساعت ۱۲  چهارشــنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ 
برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در ۴۰ شهر از 
چهار استان آغاز خواهد کرد. نام نویسی در سامانه 
saman. جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی

mrud.ir انجام می شود.
بر اساس اطاعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی صرفا در شهرهایی ثبت نام صورت 
می پذیرد که ظرفیت مازاد زمین وجود داشته باشد 
یا زمین جدید شناسایی و تامین شده باشد و بدیهی 
در صورت تامین زمین در سایر شهرهای کشور در 
روزهای آتی، ســامانه در این شهرها نیز به تدریج 

بازگشایی می شود. همچنین ثبت نام از متقاضیان 
در سقف ظرفیت مازاد زمین های تامین شده قبلی 
یا زمین های تامین شده جدید در هر شهر صورت 
می پذیرد و پس از تکمیل ظرفیت ثبت نام در هر 

شهر، سامانه در آن شهر بسته می شود. 
این وزارتخانه درحالی اعام کرده که پس از تکمیل 
ظرفیت، ثبت نام به پایان می رســد که در مراحل 
قبلی محدودیــت زمانی برای نام نویســی وجود 
نداشت و معموال تا یک ماه از تمامی متقاضیان ثبت 
نام صورت می گرفت. پس از آن مرحله پاالیش افراد 

آغاز می شد.
بنا بر این گزارش، دولت سیزدهم بر اساس قانون 
جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال 
۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی 
چهار سال را در برنامه خود گنجانده است. حدود 

۵.۴ میلیون نفر برای این طرح نام نویسی کرده اند 
که ۳.۶ میلیون نفر تایید شده اند. طبق اعام وزیر 
راه و شهرســازی از روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ ثبت نام 
مجدد آغاز می شود. نام نویسی در سامانه طرح های 
saman.mrud. جامع حمایتی مسکن به نشانی

ir انجام خواهد شد.
تاکنــون ۵۰۷ هزار نفــر در بانک مســکن برای 
واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده و 
۲۹۰ هزار نفر برای انعقاد قرارداد و دریافت تسهیات 
به بانک مسکن معرفی شده اند. با ۹۱ هزار نفر نیز 
عقد قرارداد شده و در واقع قسطهای اول تسهیات 
را دریافت کرده اند. طبق آخرین برآوردها قیمت هر 
متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و 
۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و زمان ساخت پروژه ۱۸ 

تا ۲۴ ماه تعیین شده است.

بر اســاس گزارش منتشرشــده توســط موسسه 
تحقیقاتــی بانک چین، انتظار مــی رود بانک های 
تجاری چین در ســه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ شاهد 

افزایش هشت درصدی سود ساالنه باشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از چاینا نیوز، در این گزارش 
ذکر شده است که از آوریل تا ژوئن، بانک ها حمایت 
خود را از اقتصاد واقعی افزایش دادند و فرصت های 

تجاری بیشتری را به وجود آوردند. همچنین گفته 
شده است که درآمدهای بدون بهره به محرک سود 
بانک های تجاری در سه ماهه سوم تبدیل خواهد 
شــد و وام دهندگان مشاغل واســطه ای ازجمله 
بانکداری سرمایه گذاری و مدیریت ثروت را توسعه 

خواهند داد.
بانک ها همچنیــن از فناوری مالــی برای کاهش 

هزینه ها و بهبود سودآوری استفاده خواهند کرد. 
در این گزارش آمده است که از جوالی تا سپتامبر، 
نسبت وام های غیر جاری بانک های تجاری احتماال 
کاهش می یابد، در حالی که آنها وام های غیر جاری 
را بــا اعتدال برجســته کنند. همچنیــن بانک ها 
خواستار توجه مســتمر به ریســک ها در صنایع 

کلیدی، کوچک و متوسط هستند.

شهر ۱۳ میلیونی چین برای جلوگیری از موج جدید 
کووید دوباره تعطیل شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات 
روز سه شــنبه )۵ جوالی( پس از ثبت تعداد معدودی 
از موارد کووید-۱۹ در چین به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا در سراسر کشوراعام کردند که مشاغل، مدارس 
و رســتوران ها در شــی آن به مدت یک هفته تعطیل 

خواهند شــد. چین آخرین اقتصاد بزرگی است که با 
استراتژی مقابله با کووید صفر و اعمال قرنطینه، تعطیلی 
و محدودیت های مسافرتی در تاش برای از بین بردن 
عفونت های جدید پیوند خورده است. شی آن یک شهر 
تاریخی ۱۳ میلیون نفری که در پایان ســال گذشته 
قرنطینه یک ماهه را تحمل کــرد و طبق اعامیه های 
رسمی، از روز شنبه ۱۸ مورد را در گروهی که توسط نوع 

اُمیکرون به سرعت در حال گسترش است، گزارش کرده 
اســت. ژانگ ژئودونگ، مقام شهری، در یک کنفرانس 
مطبوعاتی گفت که شی آن »اقدامات کنترل موقت هفت 
روزه« را اجرا خواهد کرد تا اندکی شیوع آرام شود، تحرک 
کاهش یابد و خطر ابتا به عفونت کمتر شود. دولت در 
اطاعیه ای اعام کرد مکان های تفریحی عمومی از نیمه 

شب چهارشنبه درهای خود را خواهند بست.

سرکوب تقاضا در بازار جهانی گاز طبیعیمهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تمدید شد

ثبت نام نهضت ملی مسکن شروع می شودمیانگین مالیات پرداختی اصناف؛ ۲.۵ میلیون تومان

چین دوباره شوک زده شد!افزایش سود بانک های تجاری
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امیرعبداللهیان:

هیچ گونه مطالبه 
زیاده خواهانه و 
فرابرجامی نداریم

خبری از آیین نامه 
واردات خودرو نیست

سقوط شاخص بورس 
در آخر هفته
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kasbokarnews 

سرمقاله

جبران کمبود 
نقدینگی تولید

طرح های حمایت از تولید 
باید در درجه اول منجر به 
جبران کمبود نقدینگی و 
ســرمایه در گردش شود. 
کاهش مالیات علی الحساب واردات مواد اولیه و 
واسطه ای برای تولید از ۴ درصد به ۲ درصد تاثیری 
بر سرعت بخشی تولید و رونق آن نخواهد داشت. 
مواد اولیه ای که امروز وارد می شود مالیات آن دو 
سال دیگر دریافت خواهد شد. یعنی سازمان امور 

مالیاتی ثبت این...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان 
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نرخ بیکاری 
۹.۲ درصد شد

بازگشت آرامش 
به بازار  ارز؟

مرکز آمار ایران: متوسط قیمت مسکن در تهران 41.4میلیون تومان شد

افزایش  تورم  ماهانه  مسکن
صفحه2

صفحه3

تسهیل  واردات  مواد  اولیه  تولید
بسته های   دولت   منجر   به   رونق   تولید   می شود؟

مالیات   واردات   مواد   اولیه   و   واسطه ای   برای   تولید   نصف   شد

نرخ بیکاری در بهار امسال با افزایش ۰.۴ درصدی 
به ۹.۲ درصدی رسیده است. به گزارش ایسنا، مرکز 
آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی  کار در بهار 
۱۴۰۱ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش،  در 
بهار امسال، ۴۰.۹ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر 
از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغان 
یا بیکاران قرار گرفته اند. نرخ مشــارکت اقتصادی 
نیز نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱۴۰۰( 
۰.۵ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغان ۱۵ 
ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار 
نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۸ هزار 
نفر کاهش دارد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله 
حاکی از آن است که ۲۴,۰ درصد از فعاالن این گروه 

سنی در بهار ۱۴۰۱ بیکار...

معامله گران باتجربه ارزی تمایل چندانی ندارند که 
خرید و فروش خاصی را انجام دهند. آن ها باور دارند 
بازارساز ارزی با قدرت وارد معامات شده است و با 
فشار عرضه به راحتی اجازه نمی دهد که اسکناس 
 آمریکایی از مقاومت بزرگ ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومانی 
عبور کند. به گزارش اکوایران٬ برخی فعاالن عنوان 
می کنند که بازارساز بخشی از عرضه خود را در بازار 
حواله درهم صورت می دهد. به باور آن ها، بازارساز 
با همکاری برخی صادرکننده ها در بازار درهم اقدام 
به فروش آتی ارز می کند و این موضوع موجب شده 
است که در بازار همسایه تمایل برای خرید در برخی 
 مواقع پایین بیاید. زمانی کــه ارزش درهم نزولی 
می شود، در بازار هرات نیز بازیگران خریدار فعالیت 

خود را کاهش می دهند...

IR
IB

 N
EW

S/
س

عک



اقتصاد2
ایران

اطالعیه در خصوص مسدودی برخی 
کارت های مشتریان سامان

پیرو اطالع رسانی پیامکی به تعداد محدودی از 
مشتریان در خصوص ابطال کارت بانکی ایشان 
به اطالع می رساند این اقدام به دلیل استفاده 
از کارت مذکور در درگاه ها و پایانه های ناامن 
و احتمال سوءاستفاده از کارت مشتریان و به 
دستور فتا انجام شده است.بدیهی است این 
اقدام به جهت حفظ منافع مادی مشــتریان 
انجام شــده اســت و جای هیچ گونه نگرانی 
نیست و مشــتریان می توانند در اسرع وقت 
از طریق شعبه به صورت حضوری یا از طریق 
موبایلت به صورت غیرحضوری کارت جدید 
دریافت کنند.بر این اساس هرگونه شایعه و 
مطلب دیگری قویاً تکذیب می شــود و قابل 

پیگرد قانونی خواهد بود.

مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد:
پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت توسط بانک مسکن
دکتر محمود شــایان با بیان اینکــه تا امروز 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 18 هزار 
میلیارد تومان ســهم الشــرکه خود را واریز 
کردند، گفت: از این میزان، 50 درصد معادل 
حدود 9 هزار میلیارد تومان در پروژه ها هزینه 
شــده اســت.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مســکن - هیبنا ، مدیرعامل بانک مسکن در 
نشست بهبود و توســعه نظام تامین مالی در 
طرح های جهش تولید مســکن که در مرکز 
پژوهش های مجلس برگزار شد، گفت: مجلس 
شورای اســالمی 360 هزار میلیارد تومان به 
منظور ســاخت ســاالنه یک میلیون و 200 
هزار واحد مسکونی به سیستم بانکی تکلیف 
کرده که 800 هزار واحد در مناطق شــهری 
و 400 هزار واحد در مناطق روستایی است.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه در قالب 
طرح نهضت ملی، در بانک مسکن 507 هزار 
نفر افتتاح حساب کردند، گفت: بیش از 290 
هزار نفر سهم الشرکه خود را بین یک میلیون 
تا 160 میلیون تومان واریز کردند.دکترشایان 
در خصوص تفاوت مسکن مهر با طرح نهضت 
ملی مسکن تصریح کرد: در طرح مسکن مهر 
ابتدا پروژه ها ساخته شدند و سپس متقاضیان 
تعیین و واحدها تحویل می شدند اما در طرح 
نهضت ملی مسکن که متقاضی محور است، 
ابتدا شخص سهم الشرکه خود را واریز می کند 
و از آغاز اجرای آن ســاختمان، طبقه و واحد 
متقاضیان مشخص اســت.وی با بیان اینکه 
تا امروز متقاضیان این طرح 18 هزار میلیارد 
تومان سهم الشرکه خود را واریز کردند، اظهار 
داشت: در طرح نهضت ملی مسکن قرار است 
در ابتدا واریزی خود متقاضی در پروژه هزینه 
شود و پس از آن سیســتم بانکی وارد چرخه 

تسهیالت می شوند.

تســهیل در فرآیند دریافت 
خدمات برای مشتری، بهترین 

تبلیغ برای بانک است
»ناصر ســیف الهی« در جریان سفر خود به 
مشــهد مقدس با کارکنان اســتان خراسان 
رضوی دیدار و بر تکریم مشــتریان و تسهیل 
فرآیند دریافت خدمات برای آن ها تأکید کرد و 
آن را تبلیغاتی بدون هزینه برای بانک برشمرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهرایــران، دکتر »ناصر ســیف الهی« عضو 
هیأت مدیره بانک به همراه »یوسف نجفی« 
رئیس اداره کل بازرســی، دکتــر »روح اهلل 
قاسمیان« مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل 
روابط عمومی و امور مشتریان و »احمدرضا 
فرجی« معاون امور اســتان ها در سفر خود 
به مشــهد مقدس، در مجمع صف و ســتاد 
استان خراســان رضوی حاضر و به تجزیه و 
تحلیل عملکرد شعب پرداختند.در این مراسم 
که با حضور همه کارکنان اســتان خراسان 
رضوی برگزار شد، سیف الهی با تأکید بر نقش 
مشتری مداری در جذب مشتریان جدید بیان 
داشت: هرچقد فرآیند دریافت خدمات را برای 
مشتریان ساده تر کنیم، این امر رضایتمندی 
بیشــتری را به همراه خواهد داشــت که در 
نهایــت به راحتی موجب تبلیــغ بانک بدون 
هیچ هزینــه ای خواهد شــد.وی افزود: یکی 
از ابزارهای بســیار مؤثر بــرای کوتاه کردن 
فرآیند دریافت خدمــات، پرداخت وام های 
بدون ضامن است که مزیت بسیار خوبی برای 
بانک بوده و عالوه بر تبلیغ مؤثر موجب وفادار 
شدن مشتری می شود.سیف الهی با اشاره به 
اهمیت نقش برنامه ریزی در پیشبرد اهداف 
شعبه عنوان کرد: اشــتن اهداف بلندمدت را 
باید بر اهداف کوتاه مدت مقدم دانســت و در 
عین حال برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی 
مدون داشــت.وی ادامه داد: برنامه ریزی در 
حــوزه بازاریابی یکــی از مهم ترین کارهای 
 شعبه است که در تمام طول سال باید جریان 

داشته باشد. 

بانک ها

معاملــه گــران باتجربــه 
چندانــی  تمایــل  ارزی 
ندارنــد که خریــد و فروش 
خاصــی را انجــام دهنــد. 
آن ها بــاور دارند بازارســاز 
ارزی با قدرت وارد معامالت شــده اســت و با فشــار 
عرضه بــه راحتی اجــازه نمــی دهد که اســکناس 
 آمریکایــی از مقاومت بزرگ 32 هــزار و 200 تومانی 

عبور کند.
به گزارش اکوایران٬ برخــی فعاالن عنوان می کنند که 
بازارساز بخشــی از عرضه خود را در بازار حواله درهم 
صورت می دهد. به باور آن ها، بازارساز با همکاری برخی 
صادرکننده ها در بازار درهم اقدام به فروش آتی ارز می 
کند و این موضوع موجب شده است که در بازار همسایه 
تمایل برای خرید در برخی مواقع پایین بیاید. زمانی که 
ارزش درهم نزولی می شود، در بازار هرات نیز بازیگران 
خریدار فعالیت خود را کاهش مــی دهند  و به تبع این 

اتفاق، جسارت خریدار نیز در بازار داخلی افت می کند.
با وجود عرضه ارز، اخیرا رابرت مالی در مورد مذاکرات 
هسته ای دوحه عنوان کرده است که طرف ایرانی در ابتدا 
باید با خود گفتگو کند، عاملی که مورد توجه بازیگران 
افزایشــی بازار قرار گرفته است و ممکن است وضعیت 

معامالت دالر در روز جاری را تحت تاثیر قرار دهد.
از طرفی اخبار و موضع گیری هــای طرفین مذاکرات 

احیای برجام بین معامله گران بازار ارز تهران داغ است. 
 رابرت مالــی نماینــده ویژه آمریــکا در امــور ایران 
در تــازه تریــن اظهــار نظر خــود دربــاره مذاکرات 

 هســته ای گفــت: مذاکــرات دوحــه اتــالف وقت 
بوده است.

به گزارش مهر فعاالن بازار پیشی گرفتن عرضه به تقاضا 
در بازار ارز و تشدید شکاف قیمتی را به عنوان دو عامل 
اصلی روند نزولی بــازار می دانند قیمت هر دالر آمریکا 
در بازار غیر رســمی تا عضر روز سه شــنبه وارد کانال 
29 هزارتومان شد در همین حال هر دالر آمریکا در در 
صرافی های بانکی هم به 27 هزار و 802 تومان معامله 
شد همچنین، در سامانه نیما نیز در معامالت امروز، حواله 
یورو به قیمت 27 هزار و 43 تومان فروخته و حواله دالر به 

بهای 25 هزار و 933 تومان معامله شد.
معامله گران معتقدند با توجه شــرایط حاکم بر بازار دو 

سناریو برای چشم انداز بازار ارز مطرح است نخست اینکه 
نرخ در همین حوالی فعلی، بازار تنظیم شــود و نوسان 
در یک دامنه مشخص را داشته باشــیم، یا اینکه بازار 
 خودش را برای یک نوسان بزرگ تر و خبر اصلی آماده 

می کند.
به گفته مقامات بانک مرکزی متعادل سازی بازار ارز در 
نوسانات اخیر درحالی به ثمر نشسته که بانک مرکزی 
برخالف دوره های گذشــته که صرفاً با ارزپاشــی بازار 
متعادل می شــد در این دوره حتی یک سنت از منابع 
ارزی ارزشــمند کشــور را در بازار عرضه نکرد منابعی 
 که در شــرایط جنگ اقتصادی برای کشــور بســیار

 ارزشمند است.

تسهیل گری در عرضه ارز
درکنار این اقدمات فرابخشــی بانــک مرکزی پس از 
برگزاری دو نشســت جداگانه با صرافان مجاز شــبکه 
بانکــی و انجمن کارفرمایــان صنایع پتروشــیمی با 
صــدور دو بخشــنامه زمینه بــرای عمق بخشــی و 
تســهیل گری در عرضه ارز حاصل از صادرات ٰ، صادر 
 کننــدگان را در شــبکه صرافی هــای مجاز کشــور 

فراهم کرد.
براساس بخشنامه بانک مرکزی این امکان برای تمامی 
صادر کنندگان فراهم شد که ارز حاصل از صادرات خود 
را در شبکه صرافی های مجاز شبکه بانکی عرضه کنند و با 
نرخ توافقی به فروش برسانند و صرافی ها مجاز به عرضه 
این ارز به متقاضیان شدندسیاســتی که موجب شد تا 
فقط طی سه روز نرخ ارز بیش از 2 هزار تومان به ازای هر 

دالر کاهش یابد.
با این اقدام بانــک مرکزی دو برنامه مهم در راســتای 
تسهیل عرضه و فروش ارز اجرایی شد. اول آنکه خرید 
ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردســتوری منجر 
به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای 
صادراتی شــد و از ســوی دیگر بانک مرکزی با صدور 
مجوز فروش ارز در سرفصل 24) سایر( با احراز هویت 
متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی 

را تسهیل کرد.
نکته مهم در این رویکرد بانک مرکزی تعادل بخشی بازار 
ارز بدون دخالت مستقیم و صرف منابع ارزی ارزشمند 
کشور برای مدخله در بازار بود رویکردی که در دوره های 
گذشــته نه تنها بازار را به تعادل نمی رساند بلکه منابع 
 ارزی تزریق شــده به بازار عماًل صــرف واردات قاچاق 

کاال می شد.

دالر، سیاست زدگی را کنار گذاشت

بازگشت آرامش به بازار  ارز؟

رییس جمهور: 
پرداخت یارانه به افراد برخوردار و 

قطع یارانه نیازمندان ناحق است
رییس جمهــور : پرداخــت یارانه بــه افراد 

برخوردار و قطع یارانه نیازمندان ناحق است
رئیس جمهور اظهار داشت: بررسی اعتراض 
کســانی که یارانه دریافت نکرده اند، دقیق، با 
نگاه مثبت و اعتماد به خوداظهاری ها و تفکیک 
بین حساب های تجاری و شخصی انجام شود 

تا حق کسی پایمال نشود.
به گزارش ایســنا، در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی که سه شنبه شب به ریاست آیت اهلل  
سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گزارشی از روند رسیدگی 
به اعتراض کســانی که یارانه آنها در جریان 
اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، قطع شده 

است، ارائه کرد.
در این گزارش با مرور شــاخص های تعیین 
دهک های مشــمول و دالیل حــذف برخی 
خانوارها از شــمول دریافت یارانه تاکید شده 
که به اعتراضات رســیدگی و پرداخت یارانه، 
به تناسب شاخص ها مورد بازنگری قرار گرفته 

است.
رئیس جمهــور پس از اســتماع این گزارش 
تاکید کرد: بررســی ها دقیق، بــا نگاه مثبت 
و اعتماد بــه خوداظهاری هــا و تفکیک بین 
حساب های تجاری و شــخصی انجام شود تا 
حقوق ملت کامال مورد توجه قرارگیرد و حق 

کسی پایمال نشود.
وی اظهارداشــت: یارانــه کســانی کــه در 
بررسی ها، صالحیت آنها برای دریافت یارانه 
احراز شــده اســت به ســرعت و بدون وقفه 

پرداخت شود.
رئیس جمهور گفت: هم پرداخــت یارانه به 
افراد برخوردار و ثروتمند و هم قطع پرداخت 
به نیازمندان ناحق است و باید با اتقان کامل 

در این زمینه عمل کرد.
رئیسی همچنین تاکید کرد که وزارت تعاون، 
شرایط و تمهیدات الزم برای تفکیک اعضای 
خانوار، بررسی درخواست ها و اعالم نتیجه به 
متقاضیان را با رعایت زمان بندی های تعیین 

شده و در حداقل زمان ممکن فراهم کند.

نرخ بیکاری ۹.۲ درصد شد
نرخ بیکاری در بهار امســال بــا افزایش 0.4 

درصدی به 9.2 درصدی رسیده است.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران نتایج طرح 
آمارگیری نیروی  کار در بهار 1401 را منتشر 

کرده است.
بر اســاس این گزارش،  در بهار امسال، 40.9 
درصد جمعیت 15 ســاله و بیش تــر از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن 
یا بیــکاران قــرار گرفته اند. نرخ مشــارکت 
اقتصادی نیز نســبت به فصل مشابه در سال 
قبل )بهــار 1400( 0.5 درصد کاهش یافته 

است.
جمعیت شاغالن 15 ســاله و بیشتر در این 
فصــل 23 میلیون و 578 هــزار نفر بوده که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 98 هزار نفر 

کاهش دارد.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن 
است که 24,0 درصد از فعاالن این گروه سنی 
در بهار 1401 بیکار بوده اند. بررسی تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این 
نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 

1400( 1.9 درصد افزایش یافته است.
در گروه سنی 18 تا 35 ساله نیز ، 16,6 درصد 
از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند 
این نرخ نســبت به بهار 1400، یک افزایش 

دارد.
گزارشــی از  ســهم جمعیت دارای اشتغال 
ناقص جمعیت 15 ســاله و بیش تر نیز از این 
حکایت دارد که 9.7 درصد جمعیت شــاغل،  
به دالیل اقتصادی )فصل غیــرکاری، رکود 
کاری، پیــدا نکــردن کار با ســاعت بیش تر 
و…( کم تر از 44 ســاعت در هفته کار کرده 
و آماده بــرای انجام کار اضافــی بوده اند. این 
در حالی است که 40.3 درصد از شاغالن 15 
 ســاله و بیش تر، بیش از 49 ساعت در هفته 

کار کرده اند.
بررســی اشــتغال در بخش هــای عمــده 
اقتصــادی نیز  نشــان می دهد کــه بخش 
خدمات بــا 51,2 درصد  بیشــترین ســهم 
اشــتغال را به خــود اختصاص داده اســت. 
در مراتــب بعــدی بخش هــای صنعــت با 
 32.7 درصد و کشــاورزی بــا 16.0 درصد 

قرار دارند.

اخبار
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وزیر خارجه کشــورمان با تأکید بر اینکه ایــران در جریان 
مذاکرات احیای برجام برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و 
پایدار، مصمم است، تصریح کرد: برخالف برخی از ادعاهای 
رسانه ای طرف آمریکایی، ما هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه 
و فرابرجامی مورد ادعای آمریــکا نداریم و مطالبات ما کامال 
در چارچوب توافق سال 2015 است. به گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبداللهیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی 
مشترک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر 
که برای دیدار و رایزنی با مقامات ایران راهی تهران شده است، 
افزود: در دیدار امروز گفت وگوهای ســازنده ای با یکدیگر در 
مورد برخی از موضوعات دوجانبه داشــتیم و در اینجا الزم 

می دانم که قدردانی خــود را از وزیر خارجــه قطر به خاطر 
هماهنگی خوبی که بین مقامات ورزشی کشورمان با مقامات 

برگزاری مسابقات جام جهانی در قطر ایجاد کرده،  اعالم کنم.
وی با بیــان اینکه ما توانســتیم در زمان دیدار روســای دو 
کشــور کارگروه هایی را در این زمینه فعال کنیم و برخی از 
هماهنگی های ضروری را برای تســهیل حضور ورزشکاران، 
فوتبالیست ها و حضور شهروندان ایرانی برای تماشای مسابقات 

جام جهانی انجام دهیم، افزود: تا شب گذشته پیگیری ها در 
این زمینه انجام شــد و به تصمیمات رضایت بخشی در سایه 
همکاری های موجود بین مقامات فنی دو کشور در این حوزه 
رسیدیم. وزیر خارجه کشورمان در ادامه گفت: در همین جا 
مایل هستم که بار دیگر تأکید کنم که ما برای رسیدن به توافقی 
خوب، قوی و پایدار مصمم هستیم و برخالف برخی از ادعاهای 
رسانه ای طرف آمریکایی ما هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه 

و هیچ گونه مطالبه فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم. 
مطالبات ما کامال در چارچوب توافق سال 2015 است و اگر در 
حوزه ای طرف آمریکایی احساس می کند موضوع فرابرجامی 
است ما در درون گفت وگوها به طرف آمریکایی تأکید کرده ایم 
براساس آنچه که در ماه های گذشته در مذاکرات رخ داد و بارها 
طرف های غربی اعالم کردند که هر آنچه که مانع نفع اقتصادی 
ایران از برجام می شود را برمی دارد. ما در گفت وگوهای اخیر 
بر یک موضوع اساسی تمرکز کردیم و آن بحث تضمین موثر 
از ســوی آمریکا در حوزه های هر آن چیزی است که بخواهد 
نفع اقتصادی ایران از برجام را تحت تأثیر قرار دهد و مطالبه و 

خواسته ما زیاده خواهانه نیست.

امیرعبداللهیان:

هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه و فرابرجامی نداریم
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بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت 
مسکن در تهران طی خرداد امسال به 41.4میلیون 
تومان رسید. بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن 

در خرداد را 39.4میلیون تومان اعالم کرده بود.
مرکز آمار ایران اعالم کرد: در خرداد امسال عدد 
شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به عدد 140,3 رسیده است که نسبت به ماه قبل 

)131(، 7,1درصد افزایش داشته است.
در آخرین ماه بهــار تورم نقطه بــه نقطه قیمت 
آپارتمان  های مســکونی شــهر تهــران به عدد 
35,5درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این 
ماه در مقایسه با ماه قبل )29,6 درصد( 5,9 واحد 

درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه
در ماه گذشــته تورم ماهانه قیمــت آپارتمان  های 
مســکونی شــهر تهران 7,1 درصد بوده است. تورم 
ماهانه خرداد ماه در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 
)6درصد( بالغ بر 1,1 واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ساالنه
نرخ تورم ساالنه خرداد امالک مسکونی شهر تهران به 
عدد 25,1 درصدرسیده است که نسبت به همین اطالع 

در ماه قبل )25,6 درصد(، 6صدم واحد درصد کاهش 
داشته اســت. نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، 

نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.

متوسط قیمت آپارتمان های مسکونی 
مناطق ٢٢گانه شهر تهران

در خرداد امسال متوسط وزنی قیمت آپارتمان-
 های مسکونی فروش رفته در مناطق 22گانه شهر 

تهران به 41 میلیون و 408 هزار تومان رســیده 
است. در این ماه منطقه یک با متوسط قیمت 78 
میلیون و 447 هزار تومان بیشترین و منطقه 17 
با متوســط قیمت 20 میلیون و 788 هزار تومان 
کمترین قیمت را بین مناطق 22گانه شهر تهران 

به خود اختصاص داده  اند.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی 8 تیرماه متوسط 
قیمت هــر مترمربع واحد مســکونی در مناطق 
22گانه تهران را 39 میلیــون و 414 هزار تومان 
اعالم کرده بود، بر این اســاس منطقه یک با 81 
میلیون و 100 هزار تومان بیشترین و منطقه 18 
با 19 میلیون و 590 هزار تومان کمترین قیمت را 

به خود اختصاص داده بودند.

در روزی که تمامی شاخص های بازار سهام ریزش کردند، 
ارزش معامالت خرد افت کرد و رکود معامالت ســهام 
عمیق تر شــد. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز 
چهارشنبه پانزدهم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت 
با کاهش 8 هزار و 476 واحدی نسبت به روز سه شنبه به 

رقم یک میلیون و 502 هزار و 598 واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با افت 2 هزار و 456 واحدی 
در ســطح 418 هزار و 519 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 84 واحد پائین آمد و 
در سطح 20 هزار و 136 واحد قرار گرفت.  روز گذشته 
نمادهای »فملی«، »فارس« و »بفجر« بیشترین تأثیر را 
در افت شاخص کل بورس داشتند و نمادهای »فوالد«، 
»شبریز« و »دانا« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 
کل داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »غصینو« و 
»هرمز« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس 
داشتند و »شاوان«، »بساما« و »دماوند« بیشترین تأثیر 

مثبت را بر شاخص داشتند.  
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس شــپنا 
صدرنشین است و شستا و ســآبیک در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز دی، ددانا و شاوان پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.  روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار 
سهام به رقم 19 هزار و 180 میلیارد تومان رسید. ارزش 
معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویــه 14 هزار و 492 
میلیارد تومان بود که 76 درصد از ارزش کل معامالت بازار 
سرمایه را تشکیل می دهد.  روز گذشته ارزش معامالت 
خرد سهام با کاهش 10 درصدی نسبت به روز کاری قبل 

به رقم 3 هزار و 366 میلیارد تومان رسید. 
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و 120  
میلیارد تومان شد. ارزش صف های خرید نیز نسبت به 
پایان روز کاری گذشته 76 درصد افت کرد و در رقم 26 
میلیارد تومان ایستاد.  روز گذشته نماد لسرما )شرکت 
سرما آفرین( با صف  خرید 24 میلیارد تومانی در صدر 
جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از لسرما، نمادهای 
تکنو )شرکت تکنو تار( و ثاباد )شرکت توریستی و رفاهی 

آبادگران( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
انرژی1 )نهادهای مالی بورس انرژی( تعلق داشــت که 
ارزش آن 29 میلیارد تومان بود. پس از انرژی1، نمادهای 
خزامیا، وساپا، ورنا و فمراد بیشترین صف فروش داشتند.

بر اســاس گزارش منتشره از ســوی مرکز آمار، تعداد 
پروانه های مسکونی صادره در تهران طی پاییز 1400 
بیش از هزار فقره بوده که قرار است 9400 واحد مسکونی 
از آنها احداث شــود. مرکز آمار ایران گزارش وضعیت 
پروانه های ساختمانی شهر تهران و سایر شهرها را طی 
پاییز 1400 منتشر کرد که بر اساس آن تعداد پروانه های 
ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری تهران کاهش 
25.4 درصدی نسبت به تابستان سال گذشته و کاهش 

25.2 درصدی نسبت به پاییز 1399 داشته است.
در پاییز سال گذشته 1200 پروانه ساختمانی از سوی 
شهرداری تهران صادر شده که دو فقره آن برای افزایش 

بنا بود و از 1198 فقره پروانه دیگر، 1173 فقره را بخش 
خصوصی و 25 پروانه را نیز بخش دولتی دریافت کرده 

است. سهم تعاونی ها از این پروانه ها صفر بوده است.
1033 فقره از 1200 پروانه ساخت در تهران طی پاییز 

1400 دارای کاربری مسکونی بوده است.
مرکز آمار ایران مســاحت زیربنای پروانه های دریافتی 
)با احتساب تعداد طبقات( یک میلیون و 871 هزار متر 

و بر اساس متراژ زمین 431 هزار متر مربع اعالم کرده 
است؛ 9461 واحد مسکونی نیز از این پروانه ها احداث 

خواهد شد.
تعــداد 56 فقــره از پروانه هــای ســاختمانی برای 
ســاختمان های 4 طبقه و کمتر بــوده و 977 فقره از 
پروانه ها معادل 94.6 درصد برای ساختمان های 5 طبقه 
و باالتر صادر شده است. این در حالی است که از مجموع 

1033 پروانه مسکونی شهر تهران در پاییز 1400، تنها 
139 پروانه ساخت برای ساختمان اسکلت فلزی صادر 
شــده و مابقی معادل 892 فقره نیز درخواست پروانه 
احداث ســاختمان بتنی بوده اســت. بیشترین تعداد 
پروانه های ساختمانی صادر شــده در تهران طی پاییز 
1400 متعلق به منطقه 4 پایتخت با 142 فقره و کمترین 

تعداد نیز به منطقه 19 با تنها یک فقره بوده است.
بیشترین مساحت زیربنای ساخت نسبت به متراژ زمین 
)تراکم ساختمانی( به منطقه یک تهران با 205 هزار و 
786 متر مربع و کمترین مساحت زیربنا نیز به منطقه 19 

با 523 متر اختصاص دارد.

تا به امروز که از نیمه تیر ماه رد شده ایم، واردات خودرو 
بالتکلیف مانده است و این در حالیست که طبق وعده 
وزیر صمت، آیین نامه واردات حداکثر تا پایان خردادماه 
باید تصویب می شد. به گزارش خبرنگار مهر، سال 97 بنا 
به محدودیت های ارزی تحمیل شده به کشور، واردات 
خودرو تا 31 اردیبهشت ماه سال 1401 ممنوع اعالم 
شد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر 
صمت وعده داد که تا پایان خردادماه سال 1401 واردات 
خودرو تعیین تکلیف و آئین نامه ای به این منظور تصویب 
خواهد شد. با این حال تا به امروز هیچ خبری در مورد 
تصویب و ابالغ آئین نامه خودرو منتشــر نشده و اخبار 
در این خصوص فقط به همان سخنان فاطمی امین بر 
می گردد که گفته بود »آئین نامه واردات 10 بند دارد که 
در هیئت دولت مطرح شد. در مورد یک بند ابهاماتی بود 
که به کمیسیون اقتصاد برگشت و در حال حاضر در نوبت 

بررسی در هیئت دولت است.«
بنابراین تا به امروز که از نیمه تیر ماه نیز رد شــده ایم، 
واردات خودرو بالتکلیف مانده است و این در حالیست 
که طبق وعده وزیر صمت در صورت تصویب آئین نامه 
طی یک الی دو ماه آینده یعنی حداکثر تا شهریور ماه باید 

شاهد ورود خودروهای خارجی که اغلب هم کمتر از 10 
هزار دالر قیمت دارند، می بودیم.

باید توجه داشــت که به اذعان وزیر صمت بازار تشنه 
خودرو اســت و عدم همترازی عرضه و تقاضا، موجب 
ایجاد فاصله قیمتی بعضاً تا 100 میلیون تومانی و بیشتر 
بین نرخ کارخانه و بازار آزاد شده است؛ موضوعی که از 
سوی فعاالن بازار خودرو نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
ســعید موتمنی رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران در این رابطه به مهر می گوید: 
عدم اثرگذاری نرخ ارز روی قیمت خودرو به دلیل این 
است که همه در بازار منتظر انتشــار جزئیات واردات 
خودرو هستند؛ اگر واردات انجام شود قیمت ها به صورت 

محسوس ریزش می کند.
بنابراین وقتی همه متولیان از شخص وزیر تا فعاالن بازار، 
بر لزوم تزریق خودرو به بازار جهت ساماندهی عرضه و 
تقاضا و شکسته شدن حباب قیمتی تاکید دارند اما از این 
طرف هنوز آئین نامه واردات تعیین تکلیف نشده، گمانه 
زنی ها مبنی بر دخالت برای ایجاد محدودیت در واردات 
و یا به تعویق انداختن واردات به دلیل محدودیت های 

ارزی تقویت می شود.

مرکز آمار ایران: متوسط قیمت مسکن در تهران ۴۱.۴میلیون تومان شد

افزایش تورم ماهانه مسکن

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس؛

سقوط شاخص بورس در آخر هفته

براساس گزارش های مرکز آمار؛

ساخت مسکن در تهران طی پاییز ۱۴۰۰ کاهش یافت

خبری از آیین نامه واردات خودرو نیست

بازار، تشنه رها شده است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم سکه ۸ میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۶۷ دالر و ۳۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک 
میلیون و ۳۹۳ هزار و ۱۷۹ تومان است.
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جبران کمبود نقدینگی تولید
مسعود دانشمند، اقتصاددان 

طرح های حمایت از تولید باید در درجه اول منجر به جبران کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شود. کاهش مالیات علی الحساب واردات مواد اولیه و واسطه ای برای تولید از ۴ درصد به ۲ درصد تاثیری بر سرعت بخشی 
تولید و رونق آن نخواهد داشت. مواد اولیه ای که امروز وارد می شود مالیات آن دو سال دیگر دریافت خواهد شد. یعنی سازمان امور مالیاتی ثبت این موارد را انجام می دهد و تسویه آن دو سال دیگر عملیاتی خواهد شد. 
مالیات مواد اولیه صنایع نصف می شود شعاری است که مانند دیگر طرح های حمایتی داده شده و کسی نمی داند در زمان موعود به این اظهارات تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر. روی کاغذ حمایت از تولید بسیار آسان است. 
تولید بازار ندارد. این هم مشکل دیگری است که باید به آن پرداخت. مالیاتی که باید دو سال دیگر پرداخت شود مشکل امروز واحد تولیدی نیست. به طور کلی ما باید برای بازار جهانی تولیدات خود را افزایش دهیم تا 

جزئی از بازار جهانی شویم. به عبارت دیگر ما باید تولیدات خود را به کشورهای دیگر صادر کنیم تا بتوانیم امکان رقابت با این تولیدات را داشته باشیم. ما چاره ای جز تولید کردن نداریم.
برای حمایت واقعی از تولید و در راستای رونق بخشیدن به آن حمایت هایی وجود دارد که اجرای آن می تواند تاثیر بســیار زیادی در بازدهی واحدها داشته باشد. دولت با تحت پوشش قرار دادن برخی هزینه های 
واحدهای تولیدی مانند بیمه نیروی انسانی، هزینه های آب و برق و گاز و تلفن می تواند تا 1۲ درصد از هزینه تولید کم کند. نه اینکه بخواهیم دولت مجانی این اقدامات را انجام دهد بلکه به عنوان مثال یک سال مهلت 

تعیین کند. ۴0 درصد هزینه های واحدهای تولیدی مرتبط با هزینه های پرسنلی است. بنابراین شعار دادن تنها نمی تواند راه را برای تولید باز کند. 

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: 
مردم دیگر نمی توانند لوازم خانگی بخرند و مجبورند 
برای خرید لوازم زندگی مورد نیازشــان از بانک وام 
بگیرند. بانک به جای اینکه سرمایه های مردم را صرف 
تولید و توسعه صنایع کند به مردم وام های کوچک با 
بهره های باال می دهد و قسطی فروشی را باب می کند.

اکبرپازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، 
در واکنش به وجود نابســامانی در بازار لوازم خانگی 
گفت: مطمئن باشید تمام فروشگاه هایی که مشتریان 
خود را مجبور به خرید اقالم دیگــر لوازم خانگی در 
ازای خرید یخچال و ماشــین لباسشویی می کنند 
جواز کســب ندارند.  به گفته وی اکثریت کســبه و 
توزیع کنندگان امکان عرضه همه اقالم لوازم خانگی 
را به طور یکجا ندارند چون مغازه ها معموالً ۲0 تا ۵0 
متری اســت و قاعدتاً امکان عرضه همه اقالم لوازم 
خانگی را ندارند، اگر فروشگاهی چنین محدویتی برای 
مشتری ها قائل می شود قطعاً تولید کننده است و با این 
اقدام در پی منفعت طلبی هستند. فروشگاه های بزرگ 
که در دســت تولید کننده های بزرگ هستند به دو 
صورت فروش دارند نقد یا اقساط که تکلیفش مشخص 
است اما اگر مشــتری با کارت خرید به فروشگاهی 
خاص مراجعه می کند فقط می تواند از آن فروشگاه 

خرید کند والغیر. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با انتقاد از 
راه اندازی فروشگاه توسط تولید کنندگان برای عرضه 
محصوالت شان ادامه داد: تولید کنندگان حق ندارند 
فروشگاه داشته باشــند، به چه دلیل اجازه داشتن 
فروشــگاه را دارد؟ تولید کننده ها به تعاونی ها کاال 
می دهند و به توزیع کننده های سطح بازار که کاال را 
به صورت نقدی می خواهــد کاال نمی دهند، چون از 
فروش قسطی سود بیشــتری  را می برند. یا بصورت 
لیزینگ، کاال را 1۵ درصد باالتر می فروشد و از سوی 
دیگر از بانک و مصرف کننده هم سود دریافت می کند. 
وی ادامه داد: چرا در سامانه 1۲۴ لیست قیمت کاال ها 
وجود نــدارد؟ چون اگر قیمت ها اعالم شــود مردم 
خواهند دید که تولید کننده ها با همدستی بانک ها چه 
سودی به جیب می زنند و چه بالیی سر مردم می آورند. 
همه تولید کنندگان بزرگ فروشــگاه دارند و کاال ها 
را با لیزینگ با قیمت باالتری می فروشــند.  پازوکی 
درباره کاهش توان خرید لوازم خانگی از سوی مردم 
مدعی شد: مردم دیگر نمی توانند لوازم خانگی بخرند 
و مجبورند برای خرید لوازم زندگی مورد نیازشان از 
بانک وام بگیرند. بانک به جای اینکه سرمایه های مردم 
را صرف تولید و توسعه صنایع کند به مردم وام های 
کوچک با بهره های باال می دهد و قسطی فروشی را 

باب می کند. 

مرکز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی ۸0 
درصد قیمــت پهپادها با فناوری هــای نوین را 
تسهیالت پرداخت می کند. رییس مرکز توسعه 
مکانیزاســیون کشــاورزی گفت: در راســتای 
هوشمندســازی بخش کشــاورزی، این مرکز 
برای تولید پهپادهای کشــاورزی که با فناوری 
نوین تولید می شود بدون محدودیت تسهیالت 
پرداخت می کند و شــرکت های دانش بنیان در 

این زمینه در اولویت قرار دارند.
کامبیز عباسی مدت بازپرداخت این تسهیالت 
را ۵ تا ۷ ساله عنوان کرد و اظهار داشت: ما برای 
تولید نمونه اولیه پهپادهای کشــاورزی نیز به 
شرکت های تولید کننده تســهیالت پرداخت 
می کنیم. وی ادامه داد: در سال زراعی جاری و 
با پی گیری های وزیر جهاد کشاورزی، شیوه نامه 
و دستورالعمل پرداخت تسهیالت خط اعتباری 
مکانیزاسیون برای متقاضیان خرید پهپادهای 
کشــاورزی با هماهنگی های ایــن مرکز ابالغ 

شده است.
رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی با اشاره به 
این که در حال حاضر ۴۹0 دستگاه انواع پهپاد 
کشاورزی در این حوزه فعال است، افزود: بیش 
از ۶۵ مدل پهپاد کشــاورزی توسط 1۴ شرکت 

عرضه کننده از جمله چهار شرکت دانش بنیان 
در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

معرفی کرده ایم.
وی تصریــح کــرد: پهپادهای کشــاورزی در 
استان های شــمالی، اســتان های جنوبی و در 
قطب های تولید، توســعه و تکثیــر یافته و در 
عملیات مختلــف از جمله سمپاشــی، تغذیه، 
گردافشــانی، محلول پاشــی و غذادهــی در 
اســتخرهای پــرورش ماهی و میگو اســتفاده 
می شوند. عباســی گفت: نزدیک به ۸0 درصد 
پهپادهای کشــاورزی در حوزه زراعت، باغبانی، 

دام و طیور و آبزی پروری فعال هستند.
وی در همیــن حــال اظهار داشــت: در دولت 
سیزدهم، هوشمندسازی کشاورزی با محوریت 
کاربری پهپادهای کشاورزی از رشد ۲.۵ برابری 
برخوردار بوده به طوری کــه تقاضا و جذب این 
پهپادها از حدود ۵0 دستگاه در سال زراعی ۹۹-
۹۸ به بیش از ۲00 دستگاه در سال زراعی جاری 
رسیده است. رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
کشاورزی درباره مزیت اســتفاده از پهپادها در 
بخش کشاورزی تصریح کرد: کاربری پهپادهای 
کشاورزی مصرف ســموم را به شدت کاهش و 

سرعت و دقت در سمپاشی را افزایش می د هد.

با گذشت ۶ ماه از مصوبه  شورای عالی مسکن مبنی 
بر پرداخت تسهیالت ساخت ۲00 میلیون تومانی 
مسکن روستایی، همچنان این مصوبه  اجرایی نشده 
و روســتاییان منتظر اقدام دولت هستند. بر اساس 
مصوبات دومین جلسه شــورای عالی مسکن که در 
۲۵ آبان ماه سال 1۴00 یعنی ۸ ماه پیش برگزار و در 
نامه ای به شماره 1۲۶03۴ توسط ریاست جمهوری 
در تاریخ 1۵ دی ماه سال گذشته ابالغ شد. سازمان 
برنامه و بودجه مکلف شد، تا این نسبت به تضمین 
و تعهد مابه التفاوت سود تســهیالت ساخت ۲00 
میلیون تومانی مسکن روســتایی با سود ۵ درصد تا 
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار معادل 1۸ درصد و 
مانده مطالبات معوق اقدام کند. با وجود دستور رئیس 
جمهور در باالترین ســطح سیاســت گذاری حوزه 
مسکن، نزدیک به ۶ ماه از تاریخ ابالغ مصوبه می گذرد 
اما سازمان برنامه و نه تنها در بودجه کشور در خصوص 
دستور رئیس جمهور اقدامی نکرده است، بلکه رئیس 
این سازمان در مصاحبه ای این تسهیالت را تورم زا و 
موجب افزایش پایه پولی تلقی کرد. این نظر از سوی 
مسعود میرکاظمی در شرایطی است که کارشناسان 
معتقد هستند، مسئولیت سازمان برنامه در خصوص 
تضمین و تعهد مابه التفاوت سود تسهیالت ساخت 
۲00 میلیون تومانی مسکن روســتایی ارتباطی با 

افزایش واقعی پایه پولی ندارد.

در همین راســتا، فرشــید ایالتی، کارشناس حوزه 
مســکن گفت: »نامه ســازمان برنامه در خصوص 
تسهیالت مسکن روستایی عمال مرتبط با یک کار 
حسابداری اســت و کار حقیقی در شاخص ها اتفاق 
نمی افتد.« این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: » 
با نامه سازمان برنامه بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 
بدهی دولت به بانک مرکزی بدل شده و از سوی دیگر 
این بدهی نیز در محاسبات نرخ تسعیر عرض حل شده 
و عمال شاهد افزایشی در پایه پولی نیستم و به نظر 
سازمان برنامه و بودجه از این مسئله ساده بی اطالع 
است.« بنابراین گزارش یک منبع آگاه در بنیاد مسکن 
به خبرنگار فارس گفت: بانک ها از پرداخت وام ۲00 
میلیون تومانی به روســتائیان خودداری کرده و این 
امر موجب شده تا متولیان نهضت ملی مسکن مراتب 
اعتراض روستائیان را به وزیر راه و شهرسازی منعکس 
کنند و نسبت به محقق نشدن اهداف دولت در بخش 
ساخت واحدهای نهضت ملی مســکن در روستاها 
هشدار دهند. اگر نگاهی به سابقه تسهیالت مسکن 
روستایی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که از سال 
13۸۴ و در دولت های احمدی نژاد و روحانی، هر ساله 
افزایش سقف تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن 
روستایی توسط هیئت دولت ابالغ می شده و سازمان 
برنامه و بودجه نیز نسبت به تضمین و تامین تسهیالت 

یارانه ای این وام اقدام می  کرده است.

با گذشت ۶ ماه از مصوبه  شورای عالی مسکن مبنی 
بر پرداخت تسهیالت ساخت ۲00 میلیون تومانی 
مسکن روستایی، همچنان این مصوبه  اجرایی نشده 
و روستاییان منتظر اقدام دولت هستند. بر اساس 
مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن که در 
۲۵ آبان ماه سال 1۴00 یعنی ۸ ماه پیش برگزار 
و در نامه ای به شــماره 1۲۶03۴ توسط ریاست 
جمهوری در تاریخ 1۵ دی ماه سال گذشته ابالغ 
شد. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد، تا این نسبت 
به تضمین و تعهد مابه التفاوت ســود تسهیالت 
ســاخت ۲00 میلیون تومانی مسکن روستایی با 
ســود ۵ درصد تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 
معادل 1۸ درصد و مانده مطالبات معوق اقدام کند.

با وجود دســتور رئیس جمهور در باالترین سطح 
سیاست گذاری حوزه مســکن، نزدیک به ۶ ماه 
از تاریخ ابالغ مصوبه می گذرد اما ســازمان برنامه 
و نه تنها در بودجه کشــور در خصوص دســتور 
رئیس جمهور اقدامی نکرده اســت، بلکه رئیس 
این سازمان در مصاحبه ای این تسهیالت را تورم 
زا و موجب افزایش پایــه پولی تلقی کرد. این نظر 
از سوی مسعود میرکاظمی در شرایطی است که 
کارشناسان معتقد هســتند، مسئولیت سازمان 
برنامه در خصوص تضمیــن و تعهد مابه التفاوت 
سود تســهیالت ســاخت ۲00 میلیون تومانی 
 مسکن روســتایی ارتباطی با افزایش واقعی پایه 

پولی ندارد.

در حالی بیشتر مردم سعی 
دارند از برنامــه های رایگان 
فیلترشکن اســتفاده کنند 
که برآوردها نشــان می دهد 
تجارت "وی پی ان" پولی به 

هزار میلیارد تومان در ماه می رسد. 
یک نماینده مجلس می گوید: آمارها نشــان می دهد 
نزدیک به ۸0 درصد ایرانی ها فیلترشــکن و وی پی ان 
روی گوشــی های خودشــان نصب کرده اند و این آمار 
دقیقا در کشــورهای اتحادیه اروپا زیر10 درصد است. 
مفهوم چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از 
بسیاری از برنامه های عادی هم استفاده کنند مجبورند 
»فیلترشکن« و »وی پی ان« داشته باشند. قزلجه به ایلنا 
گفت: وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است 
هر لحظه می تواند به ســایت هایی برود که اساسا حتی 
در کشــورهای خارجی هم این سایت های غیراخالقی 

فیلتر هستند. در واقع ما عمال داریم خودمان فرزندان 
و جوان مان را در معرض همان تهدیدها قرار می دهیم.

در همین رابطه یک کارشــناس حقوقی در گفت و گو 
با "کســب و کار" گفت: بازاری که برای خرید و فروش 
فیلترشکن در ایران به راه افتاده بازاری غیرقابل تصور 
اســت. گردش مالی این بازار به اندازه ای باال است که 
فروشندگان فیلترشکن را به اصطالح یک شبه میلیاردر 
کرده است. کسی کاری ندارد حکم قانون در این رابطه 
چیست. تمامی مردم از فیلترشکن استفاده می کنند. 
البته تا جایی که بتوانند از برنامه های رایگانی که در این 
زمینه وجود دارند بهره می برند و در برخی موارد به دلیل 
عدم کارایی و قطع پورت ها، ناچار به خرید فیلترشکن 

های پولی اقدام می کنند. 
حکیم ایمانی اضافه کرد: در شــرایطی قــرار داریم که 
خرید و فروش فیلترشکن ها به یک کسب و کار پررونق 
تبدیل شــده اســت. در ســال های اخیر نیز شایعات 
زیادی در خصوص گروه های ذی نفع در خرید و فروش 
فیلترشکن ها در محافل عمومی و فضای مجازی مطرح 

شده اســت. با وجودی که اپلیکیشن های فیلترشکن 
رایگان هم وجود دارند، اکنون تجارت وی پی ان در کشور 
به بازار پرسودی تبدیل شده است. باید دید چه منابعی از 
این تجارت سود می برند. این در حالی است  که چندی 
پیش سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب وکارهای 
اینترنتی، گردش مالی فروش وی پی ان را ۵0 میلیارد 
تومان در ماه و ۶00 میلیارد تومان در سال دانسته و گفته 
بود که این ارقام باعث شده خیلی ها از خیر آن نگذرند. 
به گفته او کسانی که به رانت دسترسی دارند این بازار را 
در اختیار گرفته اند. این آمار مربوط به چند سال گذشته 
است. بنابراین قطعا این رقم در شرایط فعلی به بیش از 

هزار میلیارد تومان رسیده است. 
به هر ترتیب قزلجه، نماینده مجلس در ادامه اظهار داشته 
فضای مجازی امروز دیگر بخشی از زندگی حقیقی مردم 
است. بخشی از اقتصاد کشور و کسب و کارها بر اساس 
آن شکل گرفته است و فعال هستند، یک حوزه بسیار 
فنی است و مسائل فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را در 
برمی گیرد؛ یک حوزه بسیار وســیعی دارد. امروز اکثر 

رســانه ها برای صرفه جویی در کاغذ بر این بســتر کار 
می کنند، با این فضا می شود در هزینه ها صرفه جویی و 
سرمایه های ملی را حفظ کرد و باید این الزمات در این 

طرح دیده شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: منظور از الزامات 
این اســت که با یک رویکرد جدیــد اوال بتوانیم یک 
فضای آرامبخــش و ایمن را برای مردم درســت کنیم 
ثانیا دسترسی سریع، آســان، کم هزینه و گردش آزاد 
اطالعات را برای استفاده تامین کند. اتفاقا طرح صیانت 
باید برای کسانی که مانع دسترسی مردم به اطالعات 
می شوند، سرعت دسترسی را کاهش می دهند، باعث 
تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی در فضای مجازی 
می شــوند و کســب و کارها را دچار اختالل می کنند، 

جرم انگاری کند.
وی بیان کرد: یک اروپایی به راحتی می تواند فرزندش 
را بازخواســت کند که چرا روی گوشی ات فیلترشکن 
داری، لزومی ندارد که داشته باشی، اما برای ما در حال 
حاضر آنقدر سایت های پرکاربرد فیلتر هستند که فرزند 
ما مجبور است برای این کارهای عادی اش »فیلترشکن« 
و »وی پی ان« داشته باشد و کسی نمی تواند بگوید چرا 
تو فیلترشکن داری؟ این یک واقعیت است و در سطح 
باال مســیر را باز می کند جامعه، نوجوانان و جوانان در 
معرض آسیب قرار گیرند. همین برداشت ها و تلقی های 
غلط بود کــه طرح صیانــت را برد به جایــی که نباید 
 می رفت و خوشبخاته تا امروز از آن نگاه بسته و محدود 

جلوگیری شده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

دو فاکتور کمبود نقدینگی 
و مالیــات از دالیل اصلی 
رکود تولید عنوان شده اند. 
در حالی که تولید در رکود 
قرار دارد صاحبان کســب 
و کارها مالیات های ســنگین پرداخت می کنند و 
در جذب سرمایه گذار هم ناتوان شده اند. واردات 
مواد اولیه و واسطه ای هم به دلیل تحریم ها و رشد 
نرخ ارز افت شــدیدی داشته اســت. این در حالی 

اســت که وزیر اقتصاد در جدیدترین توئیت خود 
نوشت: در جهت کم شدن نیاز به سرمایه در گردش 
تولیدکنندگان، از روز مالیات تا پایان سال 1۴01 
مالیات علی الحساب واردات مواد اولیه و واسطه ای 
برای تولید، به نصف کاهش می یابد. یعنی مالیات 
علی الحســاب واردات مواد اولیه و واسطه ای برای 
تولید از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش خواهد یافت. 
باید دید تاثیر این اتفاق بر رونق تولید و جهش آن 
تا چه اندازه اســت. آیا کاهش مالیات علی الحساب 
واردات مواد اولیه و واســطه ای می تواند گره ای از 

مشکالت پر شمار واحدهای تولیدی را باز کند. 

خاندوزی اما در ادامه اظهار داشته این تصمیم برای 
روان سازی و تســهیل در ترخیص کاالهای مورد 
استفاده در خط تولید اســت که بر اساس اختیار 
قانونی مــاده 1۶۲ قانون مالیات ها اتخاذ شــده و 
نرخ مالیات علی الحســاب برای واردات کاالهای 
واسطه ای و مواد اولیه تولید از ۴ به ۲ درصد کاهش 

می یابد.
وی این نکته را                            هم تاکید کرد: با این حساب گرچه 
درآمد دولت از محل مالیات ممکن اســت کاهش 
پیدا کند و فشــاری به درآمدهای دولت وارد شود، 
اما تولیدکننده مواد اولیــه موردنیاز خطوط تولید 

خود را                            به راحتی ترخیص می کند و نیاز به سرمایه 
در گردش برای آنها کاهش پیــدا می کند و نیاز به 
مراجعه بــه بانک برای تامین منابــع مالی کاهش 

پیدا می کند.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی اظهار داشــت: این 
مصوبــه از 1۶ تیرماه، روز مالیات اجرا می شــود و 
ممکن است در کوتاه مدت دولت با کاهش درآمد 
مالیاتی مواجه شود و فشار به بودجه دولت وارد شود، 
اما در عوض به رونــد تولید کمک می کند. وی این 
نکته را                            هم گفت که کاهش نرخ مالیات می توانست 
برای همه کاالها یکسان باشد اما در سال حمایت از 
تولید، کاهش ۵0 درصدی نرخ مالیات علی الحساب 
واردات فقط برای واردات مواد اولیه و واســطه ای 
تولیــد در نظر گرفته شــده و کاالهــای وارداتی 
مصرفــی مانند گذشــته باید مالیــات بپردازند و 
 این تصمیم بــرای حفظ اشــتغال و تولید گرفته 

شده است.

مالیات واردات مواد اولیه و واسطه ای برای تولید نصف شد

تسهیل واردات مواد اولیه تولید
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

نماینده مجلس: ۸۰ درصد ایرانی ها روی گوشی هایشان »فیلترشکن« نصب کرده اند

تجارت هزار میلیاردی وی پی ان

۸۰درصدقیمتپهپادهایکشاورزیتسهیالتپرداختمیشود

1۰میلیونروستاییمنتظرتسهیالتساختخانه

1۰میلیونروستاییمنتظرتسهیالتساختخانه

بانک ها قسطی فروشی را باب می کنند

مردممجبورندبرایخریدلوازمخانگیوامبگیرند
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رسيدگی به كالهبرداری های اينستاگرامی از طريق 
مراجع قضايی

طبق اعالم سازمان توســعه تجارت الکترونیک، سامانه هوشمند رسیدگی 
به شکایات کســب وکار های مجازی برای وب ســایت های داخلی است و 
کالهبرداری های اینترنتی در اینســتاگرام، تنها در مراجع قضایی قابلیت 
شکایت دارند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک از ثبت ۵۰۰ شکایت در سامانه 
هوشمند رسیدگی به شکایات کسب وکار های مجازی خبر داده؛ سامانه ای 
که طبق اعالم این مرکز، با هدف رسیدگی به شکایات پیرامون خرید  و فروش 
از فضای مجازی با داوری جمعی بر خط است. طبق گفته محمد جواد هادی، 
سرپرست معاونت تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک )تتا(، این 
سازمان فقط به شکایت های مردم از وب سایت های دارای اینماد می پردازد. 
حال سوال اینجاست، افرادی که از سایر بسترهای مجازی مانند پیامرسان 
اینستاگرام برای خرید و فروش استفاده می کنند، چگونه از صحت معامله 

مطمئن شوند و در صورت بروز مشکل، باید به کجا شکایت کنند؟
مصطفی عبدالهی کارشــناس حقوقــی فناوری اطالعــات گفت: نحوه 
کالهبرداری در فضــای مجازی به این صورت اســت که افــراد با ایجاد 
صفحات اینســتاگرامی، مدعی فروش کاال می شوند، اما بعد از واریز وجه، 
آن را ارســال نمی کنند. برخی دیگــر، برای کاربران لینــک جعلی واریز 
ارسال کرده و بعد از ســرقت اطالعات حســاب، تمامی موجودی فرد را 
خالی می کننــد. او می گوید:کالهبرداری های اینترنتی در اینســتاگرام، 
تنها در مراجع قضایی قابلیت شکایت دارند و در مبالغ ُخرد، صرفه ندارد. 
اتحادیه کسب وکار های مجازی تنها به شکایات مربوط به کسب وکار های 
اعضای همان اتحادیه یا سایت هایی با پســوند )ir( رسیدگی می کند که 

کسب وکار های اینستاگرامی، شامل آن نمی شوند.
کارشــناس حقوقی فناوری اطالعات گفت: اینماد نیز نظارتی بر صفحات 
اینستاگرامی ندارد و افراد زیان دیده، تنها می توانند با مراجعه به پلیس فتا یا 
دادسرای جرائم رایانه ای محل سکونت خود، با در دست داشتن اسناد، مثل 
اسکرین شات یا رسید واریز، شــکایت خود را طرح کنند که در بسیاری از 
موارد، به بن بست می خورند. به گفته عبدالهی کاربران باید اقدامات دیگری 
را برای جلوگیری از کالهبرداری مالی در پیش گیرند؛ برای مثال، پرداخت 
وجه تنها در زمان دریافت کاال یا عدم ارسال وجه از طریق لینک های ارسالی 

از طرف فروشنده، می تواند تا میزانی، از وقوع کالهبرداری پیشگیری کند.
آقای رضا اُلفت نســب عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کسب و کار های 
مجازی گفت:کسب و کار های اینستاگرامی در حاکمیت تعریف نشده اند و 
برای این نوع از کسب و کار ها ساماندهی و نظارتی در کشور وجود ندارد. او 
می گوید: اتحادیه و بخش های دولتی نمی توانند به موضوع اینستاگرام ورود 
کنند، چون از سمت دولت تعیین تکلیف نشده، اما با کمک بخش خصوصی 
امکان احراز هویت صفحات اینستاگرامی وجود دارد که قدم هایی در این 
مسیر برداشته شده اســت. اصغر جهانگیر معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: هر ماه به طور متوسط مصرف کنندگان از 

فضای کسب و کار های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می رسد.
او می گوید: با گسترش یافتن خرید و فروش مجازی  قانون راه های مختلفی 
را برای برخورد با فروشندگان متخلف در نظر گرفته است و پلیس فتا هم 
نظارت جدی بر شــکایت های کاربران در این زمینه دارد. اقدام از طریق 
وب سایت اینماد، شکایت از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی، 
اعالم شکایت به واحد تعزیرات و نیز ثبت گزارش مردمی در وب سایت پلیس 
فتا، از جمله راه هایی اســت که کاربران برای ثبت شکایت خود پیش رو 
دارند. پلیس فتا در رابطه با آمار تخلفات رخ داده در صفحات اینستاگرامی 
و نحوه برخورد با این صفحات، اطالعاتی را در اختیار باشــگاه خبرنگاران 
www. جوان قرار نداد، اما برای رسیدگی به شکایت ها، سایتی را با آدرس

cyberpolice.ir راه اندازی کرده است که افراد می توانند با ورود به بخش 
اطالعات مردمی آن، شکایت خود را ثبت کنند تا پیگیری شود.

جريمه های سخت تر برای شركت های بدون دفتر 
در روسيه

قانونگذاران روسی روز سه شــنبه الیحه ای را تصویب کردند که بر اساس 
آن مجازات های ســخت تری برای شــرکت های اینترنتی خارجی که از 
افتتاح دفتر در روسیه خودداری می کنند، در نظر گرفته می شود. مسکو 
مدت هاست که به دنبال اعمال کنترل بیشتر بر شرکت های فناوری خارجی 
بوده و از زمان اعزام نیروهای مسلح خود به اوکراین در ۲۴ فوریه، اختالفات 
کرملین با شرکت های فناوری آمریکایی بر سر محتوای نمایش داده شده و 
کنترل و مدیریت داده ها تشدید شده است. شبکه های اجتماعی خارجی 
بزرگ با بیش از ۵۰۰۰۰۰ کاربر در روز از اول ژوئیه ۲۰۲۱ موظف به افتتاح 
دفاتر خود در روسیه شــده اند و در غیر این صورت ابتدا جریمه شده و در 
نهایت با ممنوعیت کامل فعالیت مواجه می شــوند. روسیه فعاًل گوگل و 
متا را به خاطر میزبانی محتوای ممنوعه جریمــه کرده و می تواند پس از 
تصویب الیحه جدید شرکت هایی که در روسیه دفتر تأسیس نکنند را نیز 
جریمه کند. جریمه ها می تواند حداکثر برابر با ۱۰ درصد از گردش مالی 
یک شرکت در روسیه باشد و در صورت تکرار تخلفات این رقم تا ۲۰ درصد 

افزایش می یابد.

اخبار
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با وجود فــراز و فرودهای 
مناســبات  در  ــراوان  ف
اقتصادی دو کشــور، ایران 
و ونزوئال در طــول دو دهه 
گذشته مناسبات سیاسی 
خود را حفظ کردنــد و تالش کردند تــا در تمامی 
مجامع بین المللی به عنوان حامــی یکدیگر ایفای 
نقش کنند. علی رضوانــی زاده نائب رئیس انجمن 
کشــت فراســرزمینی ایران با بیان اینکــه ونزوئال 
می تواند به انبار محصوالت کشاورزی جهان تبدیل 
شود، گفت: ونزوئال با هدف کشت فراسرزمینی یک 
میلیون هکتار زمین کشــاورزی در اختیار ایرانیان 

قرار داده است.
به گــزارش فــرارو، نائــب رئیس انجمن کشــت 
فراســرزمینی ایران، ونزوئال را مستعدتر از برزیل و 
روســیه برای کشت فراســرزمینی دانست و افزود: 
به نظر می رسد این کشــور می تواند خال اوکراین را 
در جهان پرکند. باید از روابط خوب سیاســی شگل 
گرفته بین ایران و ونزوئال برای ایجاد امنیت غذایی 
کشــور و جهان بهره بگیریم؛ متاسفانه ما در زمینه 

فرصت سوزی ها در جهان در رتبه نخست هستیم.
رضوانی زاده، ســویا را اســتراتژیک ترین محصول 
دنیاست معرفی کرد و افزود: کنجاله سویا در تولید 
مرغ و دام بسیار کاربرد دارد. همچنین کشت سویا 
در هکتار حاشــیه ســود ۱۵۰ درصــدی دارد این 
در حالیســت که حاشیه ســود گندم در هر هکتار 
کمتر از ۳۰ درصد اســت. می توان در ونزوئال سویا 
و ذرت کاشــت و پول قابل توجه کسب و با آن پول 
گندم از کانادا، اســترالیا و هر کشور دیگر خریداری 
کرد. به عبارت دیگر کشاورزی فراسرزمینی امکان 

خلق ثروت را برای فعاالن این حوزه فراهم می کند. 
نخستین چالش درباره موفقیت کشت فراسرزمینی 
ایران در ونزوئال فاصله این دو کشــور است. مسیر 
پروازی تهران-کاراکاس در حال حاضر طوالنی ترین 
مسیر پروازی ایران است. فاصله هوایی ایران و ونزوئال 
تقریبا ۱۶ ساعت اســت و اگر محموله ای بخواهد از 
دریا بین این دو کشــور جا به جا شود برای رسیدن 
به ونزوئال باید از دریا ســرخ و مدیترانه عبور کنند، 
تمام اقیانوس اطلس را پشت ســر بگذارند و با ورود 
به دریایی کارائیب بعد از ۴۵ روز به مقصد برســند. 
آیا با توجه بــه هزینه زیاد حمــل کاال، این اقدام به 

صرفه است؟
مسعود دانشمند دبیر کل اســبق خانه اقتصاد ایران 
در مورد انجام کشت فراســرزمینی توسط ایران در 
کشور های دیگر اظهار داشت: در این بحث باید توجه 
شــود که هزینه فایده این موضوع برای کشــورمان 
چیست، در حال حاضر اینکه ایران بخواهد در ونزوئال 
ذرت و سویا کشت کند و آن را به کشور بیاورد، با توجه 
به بحران غذایی که در جهان به واسطه جنگ اوکراین 

رخ داده، به اعتقاد بنده چندان منطقی نیست.
وی افــزود: در وهلــه اول باید دید کــه ونزئال چرا 
می خواهد بــه ایران زمین دهد و بــا توجه به اینکه 
کشــور های آمریکای التین قطب تولید کشاورزی 
در جهان هستند، به خصوص در مورد تولید غالت 
باید دید که همکاری دو طرفه به چه نحوی قرار است 
شــکل بگیرد، اینکه نیروی انســانی، زمین و آب از 
طرف ونزوئال تامین می شود و ایران شاید تکنولوژی 
و سرمایه را تامین کند، سوال جدی این است که آیا 
ما از لحاظ مالی با توجه به وضعیت کســری بودجه 
دولت، توان تامین هزینه های چنین کاری را داریم 

یا نه.
این فعال بخش خصوصی بیان داشت: در حال حاضر 
ما با مضیقه مالی روبرو هســتیم و دولت نمی تواند 

بســیاری از طرح های اقتصادی خود را جلو ببرد، از 
سویی حمل این مواد به ایران هزینه زیادی خواهد 
داشت که باید دید که آیا پیش بینی های الزم برای 
این موضوع شــده یا خیر، بنابرایــن همان طور که 
مشــاهده می کنید، در این زمینــه ابهامات زیادی 

مطرح است که باید وضعیتشان مشخص شود.
 دانشــمند گفت: از ســوی دیگر ونزوئال چرا خود 
نمی تواند، از ظرفیت زمین های خود استفاده کند، 
زیرا این کشــور این روز ها قدری از بحران اقتصادی 
فاصله گرفته و با فروش نفتــی که انجام می دهد، تا 
حدودی وضعیت اقتصادی خود را سروسامان داده، 
از سوی دیگر تولید و فراوری ذرت و سویا و همچنین 
کنجاله سویا و ذرت در ونزوئال و حمل آن ها به ایران 
با توجه به فاصله زیادی که بین دو کشور وجود دارد، 
به نظر نمی رســد که برای کشــورمان دارای صرفه 

اقتصادی باشد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: ما در زمینه 
کشت فراسرزمینی با قزاقســتان در حال همکاری 

هستیم و با توجه به وســعت زیاد این کشور برخی 
از محصوالت را در این کشــور تولید می کنیم، زیرا 
قزاق ها با توجه به وســعت ســرزمینی کــه دارند، 
نمی توانند تمامی زمین های خود را زیر کشت ببرند، 
از سویی تاجیکستان نیز زمین به ایران نمی دهد، در 
این رابطه باید در اطراف و همسایگان خود اقدام به 
کشور فرا سرزمینی کنیم، که از لحاظ اقتصادی این 
موضوع برای کشورمان دارای صرفه اقتصادی باشد.

دانشمند ادامه داد: یک گروهی از کشاورزان و سرمایه 
گذاران اصفهانی با مستقر شدن در کشور سیرالئون 
در غرب آفریقا، یک مزرعه بزرگ را احداث کرده اند و 
در آن جا با تولید محصوالت مانند گوجه فرنگی که در 
آن منطقه یافت نمی شود، هم گوجه را به کشور های 
اروپایی صادر می کنند، هم رب گوجه فرنگی را نیز در 
همان مزرعه فراوری می کنند و به کشور های نظیر 
فرانسه، آلمان و اتریش صادر می کنند، بنابراین در 
کشور فراسرزمینی باید هزینه-فایده این موضوع را 

سنجید بعد اقدام کرد.

يك اقيانوس و چند دريا فاصله؛ كشاورزی ايران در ونزوئال شدنی است؟

 فرصت سوزی در خلق ثروت از کشاورزی
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطــات و فــن آوری اطالعــات از ارائه 
بســته اینترنتی رایگان برای سه دهک درآمدی 
پایین جامعه خبــر داد و گفت: این بســته برای 
 کســانی اســت که یارانه ۴۰۰ هــزار تومانی را 

در یافت می کنند.
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه چهارشنبه دولت 
گفت: برای سه دهک درآمدی پایین جامعه بسته 
اینترنتی رایگانی را فراهم کردیم که هموطنانی که 
مشمول هستند می توانند به درگاه ملی خدمات 
هوشمند به آدرس my.gov.ir مراجعه کنند که 

آنجا شماره تلفنی را ثبت می کنند و بر روی همان 
شماره تلفن، حال از هر اپراتوری باشد، یک بسته 
اینترنت رایگان را برایشان فعال می کنیم. وی در 
پاسخ به این ســوال که مدت استفاده از این بسته 
چقدر است، تصریح کرد: دائمی است، البته بسته 
ها چهار ماهه بوده، امــا به صورت دائمی هر چهار 
ماه یکبار برقرار می شود و می توانند از آن استفاده 

کنند.
وزیر ارتباطــات در پایان گفت: این بســته برای 
ســه دهک درآمدی پایین که معموال کســانی 

هســتند که یارانــه ۴۰۰ هزار تومانــی دریافت 
می کنند می باشــد و با مراجعه به این ســامانه 
 می تواننــد چک کــرده و ایــن بســته را برای 

خود فعال کنند.
زارعی پور در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص 
دلیل کندی سرعت اینترنت با توجه به اینکه شبکه 
هایی مانند فیلیمو و تلوبیــون نیز تحت تاثیر آن 
کند شــده اند، گفت: اگر مردم کنــدی در هر جا 
مشاهده کردند با ســامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات 
که به صورت شبانه روزی پاسخگو هستند تماس 

بگیرند و همچنین ســایت وزارتخانــه، موضوع 
را بررســی می کنیم. وی افزود: امــا کندی کلی 
اینترنت طی دو سه روز گذشــته به دلیل قطعی 
های گســترده ای که طی دو، ســه شب داشتیم 
اتفاق افتاد که برطرف شده است، اما اگر موردی 
در جایی مشکلی داشت ســامانه ۱۹۵ وزارتخانه 
به صورت شــبانه روزی آماده اســت تا گزارشات 
مربوطه را دریافت کنند و دوســتان به ســرعت 
 موضوع را پیگیری و بررسی کرده و به متقاضیان 

پاسخ می دهند.

دبیر ســتاد فناوری های نرم و توســعه صنایع خالق معاونت 
علمی گفت: طی دو سال اخیر یک میلیارد دالر میزان صادرات 
شرکت های خالق و دانش بنیان بوده است. به گزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی رئیس مرکز و 
دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و 
فناوری، با اشاره به نقش شرکت های خالق در کنار شرکت های 
دانش بنیان برای رفع مسایل و مشکالت جامعه افزود: خانه های 
خالق و نوآوری پلتفرم جدید معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای اســتفاده از توان بخش خصوصــی از طریق 
بکارگیری فناوری های نرم در رفع مشکالت، ایجاد اشتغال و 
تولید ثروت در کنار سایر مراکز نوآوری، کارخانه های نوآوری و 

پارک های علم و فناوری هستند.
وی با بیان این کــه خانه های خالق و نــوآوری در حوزه های 
فناوری های نرم و صنایع خالق فعالیت می کنند گفت: صنایع 
خالق شامل بیست رشــته در حوزه های رسانه های دیداری، 
شنیداری، فیلم، انیمیشــن، ســینما و بازارهای جانبی آن، 
همچنین حوزه های فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، 
پادکســت، یادگیری، آموزش، اســباب بازی، مدل و لباس، 
ورزش، تندرستی، بسته بندی و هنرهای تجسمی، نوآوری های 
اجتماعی و بازی دیجیتال است. اینها حوزه هایی است که فارغ 
التحصیالن دانشگاهی می توانند در آن وارد شده و شرکت های 
خالق یا دانش بنیان خود را شکل دهند و از این طریق اشتغال 

پایدار داشته باشند.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
یادآور شد: اگر جوانان در اقصی نقاط ایران اسالمی در حوزه های 
علوم انسانی، اجتماعی،  اقتصاد، فرهنگ و هنر یا مدیریت درس 
می خوانند صرفا نباید به فکر این باشــند که در مراکز دولتی 
مشغول به کار شوند، می توانند ایده های خود را از طریق حضور 
در خانه های خالق و نوآوری با کمک منتورها و آموزشــگران، 
سرمایه گذاران یا مدیران خانه های خالق و نوآوری که بازار را 
می شناسند، با شــکل دهی تیمی زنجیره »ایده تا محصول« 

را طی کنند.
وی درباره حمایت های مرکز فناوری های نرم و توسعه صنایع 
خالق از شرکت های خالق گفت: این مرکز در زمینه تجهیزات، 
 تسهیالت مالی، توسعه محصول، توسعه بازار، صادرات، کمک به 
نمونه محصول و ایجاد فضای استقرار شرکت ها به شرط این که 
شرکت خالق شده باشند و در خانه های خالق و نوآوری و مراکز 

یا کارخانه های نوآوری کار کرده باشد، کمک می کند.
کرمی با بیان این که دو نوع شرکت در صنایع خالق داریم؛ یکی 
دانش بنیان ها هستند که ذیل شرکت های دانش بنیان تعریف 
می شوند و دوم شرکت های خالق هســتند، افزود: ما دو نوع 
شرکت در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری داریم که 

یکی شرکت های دانش بنیان هســتند که در جامعه به خوبی 
شناخته شــده اند و تاکنون حدود ۶ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش 
بنیان شــکل گرفته  و ۱۴۰ خدمت از سوی معاونت علمی در 

اختیار آنها قرار گرفته است.
دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق اظهار داشت: 
از تسهیالت مالی تا ارایه مکان و استقرار، حمایت های مشاوره ای 
و فنی و خرید محصول اول این شرکت ها،  کمک به صادرات و 

تسهیالت خدمت سربازی از جمله این خدمات است.
وی ادامه داد: بخش دیگر شرکت های خالق هستند که هزار و 
۶۰۰ شرکت خالق در کشور تحت این عنوان در حال فعالیت 
هستند. برای این که شرکت های جدید به وجود بیایند و شکل 
بگیرند، امکاناتی ذیل قانون جهش تولیــد، معاونت و دولت و 
حاکمیت برای این منظور درنظر گرفته شــده است که از آنها 

حمایت شوند تا سرپا بمانند.
کرمی با بیان این که برای حمایت و کمک شرکت های دانش 
بنیان چند دســتیار بــرای معاونت علمی وجــود داد، گفت: 
کارخانه های نوآوری و مراکز نوآوری و خانه های خالق و نوآوری 
اصلی ترین دستیارهای این معاونت هستند که وظیفه آنها تولید 
و ایجاد شرکت دانش بنیان و خالق است. خانه خالق و نوآوری 

جایی است که برای ایجاد اشتغال زنجیره حمایتی را دارد. دبیر 
ستاد فناوری های نرم و توســعه صنایع خالق افزود: خانه های 
خالق برای حمایت و کمک به نخبــگان و فارغ التحصیالن و 
جوانانی است که دارای ایده هستند به عنوان مثال جوانی ایده ای 
دارد و احساس می کند که می تواند این ایده را تجاری سازی و 
وارد بازار کند اما به تنهایی نمی تواند از پس این کار برآید چرا 
که نیاز به مربی، ســرمایه گذار، جا، امکانات و تجهیزات و سیر 
مطالعاتی ایده و محصول دارد؛ بنابراین با حضور در خانه های 
خالق و نوآوری این امکان وجود دارد. خانه های خالق و نوآوری 
کریدوری است که ایده را در قالب تیم شکل می دهد و بعد تبدیل 

به شرکت می کند.
وی درباره صادرات محصوالت خالق ادامــه داد: تاکنون یک 
میلیارد دالر میزان صادرات شرکت های خالق و دانش بنیان 
بوده است. در معاونت علمی کریدور صادرات خانه های فناوری و 
ایران ساخت ایجاد شده است که شرکت های خالق و دانش بنیان 
می توانند از طریق این کریدور در کشورهای دنیا و نمایشگاه های 

بین المللی شرکت کنند یا صادرات داشته باشند.
کرمی اضافه کرد: هزینه بخشی از رفت و آمد، اسکان و غرفه هایی 
که در نمایشگاه های خارجی باید هزینه کنند، توسط معاونت 

علمی پرداخت می شود. البته به شــرط این که این شرکت ها 
کاالها و محصوالت صادراتی داشته باشند ضمن این که ما در 
کشورهای روسیه، کنیا، سوریه، ارمنستان، عراق و چین پایون 

صادراتی داریم.
رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
درباره راه اندازی خانه های خالق و نوآوری در زمینه رسانه گفت: 
تفاهم نامه هایی برای راه اندازی خانه های خالق رســانه های 
فارس، مهر و آنا، دنیای اقتصاد و همشهری امضا کرده ایم که 
خانه خالق رسانه آنا و فارس در مرحله تجهیز هستند و خانه های 
خالق دنیای اقتصاد و همشــهری راه افتاده است؛ خانه خالق 

دنیای اقتصاد در جای سابق زندان قصر قرار دارد.
وی افزود: هدف از ایجاد خانه های خالق رسانه این است کسانی 
که در حوزه رسانه ایده دارند، رسوخ فناوری و نوآوری حوزه رسانه 

را به خدمت بگیرند و در اختیار رسانه های خود بگذارند.
رئیس مرکز فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق درباره این که 
چه تحوالتی در دولت سیزدهم در این زمینه صورت گرفته است 
و چه برنامه هایی برای آینده در دست تهیه دارید، گفت: چند کار 
خوب در دولت سیزدهم انجام شد؛ یکی این که در سند تحول 
دولت به موضوع صنایع خالق و فناوری های نرم به صراحت اشاره 
شده است و چند وزارتخانه مسئول رسیدگی و اجرایی کردن این 
سند تحول شده اند. قانون جهش تولید در همین دولت مصوب 
شد و معاون اول رییس جمهوری متولی اجرایی سازی شعار سال 

و قانون جهش تولید دانش بنیان شده است.

با آغاز فعالیت وال اســتریت دراوایل هفته )پنجم 
جوالی( بیت کوین )BTC( به پایین ترین ســطح 
روزانه خود رســید زیرا دالر آمریکا شاهد افزایش 
شدید بود. بازگشت معامالت وال استریت با قدرت 
دالر همراه بود و باعث شــد دارایی های پرخطر و 

پناهگاه های امن تحت فشار قرار گیرند.
بیت کوین در یک روز ۱۰۰۰ دالر کاهش یافت، در 
حالی که طالی نقدی بیش از دو درصد سقوط کرد 
و بازارهای سهام ایاالت متحده نیز کاهش یافتند. 
برعکس، شاخص دالر آمریکا )DXY( به ۱۰۶.۵۹ 
رســید، ســطحی که از دســامبر ۲۰۰۲ تاکنون 
مشاهده نشــده بود و باالتر از شکست های قبلی 
در سه ماهه دوم امســال بود. بنابراین، تحلیلگران 
بیت کوین منتظر نشانه هایی از تغییر روند بودند تا 

به بازارهای ارزهای دیجیتال کمک کنند.
مایکل ون دی پوپ، تحلیلگر بازار رمزارزها، با اشاره 
به اینکه یورو به ســمت برابری دالر پیش می رود، 

چنین گفت که یورو به سطوح رکورد ۱.۰۳۳ دالر 
در این مرحله رسید. آخرین بار در سال های ۲۰۰۲-

۲۰۰۳ شاخص دالر مانند یک موشک به سمت باال 
پرتاب شــد. در توضیحات تکمیلی، کالب فرانزن، 
تحلیلگر ارشد بازار در Cubic Analytics به این 
نکته اشاره کرد که چگونه شاخص دالر احساسات 
ســرمایه گذاران را در مورد سالمت اقتصاد روشن 

می کند.
در بخشــی از یک توییت آمده بود کــه در هفته 
گذشته، بازدهی در حال کاهش اما دالر همچنان 
در حال افزایش است. این پویایی ثابت می کند که 
ســرمایه گذاران با افزایش ترس از رکود به سمت 
پناهگاهی امن هجوم می آورند. در حالی که نوسانات 
به بازارهای کریپتو بازگشته بود، احساسات هنوز 
تاثیر افزایش بی رویه دالر را منعکس نکرده بودند. 

شاخص ترس و طمع کریپتو همچنان نشان دهنده 
»ترس شدید« اســت و باالترین میزان آن قبل از 

شکست  ترا لونا در ماه مه است.
در همین حال، ادریس، یکی از مشارکت کنندگان 
پلتفرم تحلیل زنجیره ای کریپتو کوانت در تحلیل 
احساسات بازار آتی بیت کوین، در مورد نتیجه گیری 
درباره هر شــکلی از بازیابی احتیاط کرد. ادریس 
بیان کرد: نســبت خرید/فروش که نشان می دهد 
آیا خریداران یا فروشــندگان در کنترل هستند یا 
خیر در همین بازه زمانی کمی تسکین یافت اما این 

حرکت را باید با احتیاط بررسی کرد.
وی می گوید: با این حال، توجه داشــته باشید که 
این مــوارد فقط می تواند تثبیت یا عقب نشــینی 
صعودی قبل از ادامه کاهشی دیگر باشد. ادریس 
گفت: بســیاری از عوامل دیگر باید در هفته های 

آتی به دقت مورد بررســی قرار گیرند تا مشخص 
شود که آیا می توان انتظار بازگشت صعودی یا تله 
گاوی دیگری را داشت. مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۰۷.۴۴ میلیارد 
دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز 
قبل ۰.۲۲ درصد کمتر شده است. در حال حاضر 
۴۲.۴۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۵ درصد افزایش 

داشته است.
حجم کل بــازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشته ۶۶.۴۰ میلیارد دالر است که ۱۸.۶۶ درصد 
افزایش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۵.۷۶ میلیارد دالر است که 
۸.۶۷ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۶۰.۶۷ میلیارد دالر است که ۹۱.۳۶ درصد از کل 

حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

وزير ارتباطات خبر داد:

ارائه بسته اینترنتی رایگان برای سه دهک درآمدی

طی دو سال اخير محقق شد؛

خرید یک  میلیارد دالری خارجی ها از شرکت های دانش بنیان و خالق

دالربیتکوینرابهورطهنابودیمیبرد؟


