
اتاق بازرگانی تهران در تحقیق مشــترکی کــه با همکاری 
دانشگاه شریف انجام شده به بررســی تبعات قیمت گذاری 
دســتوری نان در ایران پرداخته اســت. در یــک بخش از 
این پژوهش، آثــار قیمت گذاری دســتوری در صنعت آرد 
و نان و آســیب هایی که این سیاســت اقتصادی بر تولید و 
مصرف کننــدگان این محصول داخلــی وارد می آورد، مورد 
بررسی قرار گرفته است. بر اســاس این مطالعه تحقیقی، در 
ایران حدود ۳۹۰ شرکت آردســازی مجوز فعالیت دارند که 
همگی جزو بخش خصوصی به حساب می آیند. همچنین در 

زنجیره نان کشــور، بیش از ۹۰ هزار واحد نانوایی در سراسر 
ایران وجود دارد که همه آنها از بخش خصوصی هســتند. با 
این حال، دولت با کلیدواژه امنیت غذایی، نقش انحصاری و 
جدی در تمامی حلقه های صنعت نان و آرد کشــور دارد و با 
این رویکرد، حجم وسیعی از منابع دولت صرف پرداخت یارانه 
گندم و نان می شود. بررسی ها نشــان می دهد که طی سال 
۱۳۹۹، دولت با خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت 
یارانه ای، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده 
اســت. این رقم، معادل هزینه احداث ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر 

راه آهن قطار سریع السیر یا ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
۷۰ متری است. در بخشی از پژوهش اتاق بازرگانی تهران و 
اندیشکده کسب وکار شــریف، به تبعات مداخالت دولت در 
قیمت گذاری گندم و نان و بروز بهــره وری پایین در زنجیره 
صنعت آرد و نــان و همچنین شــکل گیری ناکارآمدی های 
متعدد در حلقه های زنجیره تولید پرداخته شده و به این مساله 
اشاره شده است که دخالت دولت در قیمت گذاری برای آرد و 
نان، سمت عرضه را دچار بی انگیزگی مفرط در تولید کرده  و به 
هدررفت منابع در این بخش، دامن زده است. در این پژوهش 

تصریح شده قرارگیری ایران در جایگاه دوم سرانه مصرف نان 
در جهان، یکی از مهم ترین عوارض قیمت گذاری دستوری در 
سمت تقاضای مصرف نان است. در این مطالعه تحقیقی، به 
تجربه هدفمندی یارانه نان در ایران اشــاره شده و اولین گام 
برای بهبود و رونق تولید در صنعت گندم و نان، رفع انحصار 
دولت در خرید گندم از کشاورزان دانسته شده است. در گام 
بعدی نیز، بهبود و ساماندهی وضعیت یارانه نان مورد تاکید 
قرار گرفته و تصریح شده است که می توان تخمین زد با حذف 
یارانه نان، قیمت این فرآورده غذایی در تهران و شــهرهای 

بزرگ به طور میانگین حدود ۹۴ درصد و در شهرهای کوچک 
و روستاها حدود ۱۵۲ درصد رشد خواهد کرد، این در حالی 
است که با توجه به داده های هزینه و درآمد خانوار و در دست 
داشتن متوسط سرانه مصرف در نقاط مختلف کشور، می توان 
مابه التفاوت یارانه نقدی پرداختی به هر خانوار، برای جبران 
افزایش قیمت نان را محاســبه کرد. در این پژوهش، از ارائه 
کارت ملی خرید نان به عنوان ابزاری برای تضمین دسترسی 
دهک های ضعیف به نان، یاد شــده که به وسیله آن می توان 

هزینه پرداخت یارانه نان را کاهش داد.

معاون وزیر علوم گفت: امروز ۴۱ هزار شغل توسط 
شرکت های دانش بنیان و همچنین پارک های علم و 
فناوری در سراسر کشور ایجاد شده و این آمار نشان 
از ظرفیت خوب این بخش برای ایجاد اشتغال است. 
حسن زمانیان اظهار داشت: در راستای توسعه باید 
چهار گام برداشــت که گام اول آن آموزش، گام دوم 

پژوهش و سپس کیفیت بخشی به پژوهش است.
وی بیان داشت: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در 
راستای کیفی بخشــی به پژوهش ها صورت گرفته 
است و در حال حاضر نیز ســه و هفت دهم مقاالت 
پراستناد دنیا از آن ایران اســت. معاون وزیر علوم و 
رئیس پژوهشــگاه علمی و صنعتی ایران ادامه داد: 
مرحله چهارم برای توسعه؛ زمانی است که پژوهش 
منجر به تولید فناوری شود و چرخه پژوهش با تولید 

یک محصول به کار خود پایان دهد.
زمانیان گفت: امروز ۴۱ هزار شغل توسط شرکت های 
دانش بنیان و همچنین پارک های علم و فناوری در 
سراسر کشور ایجاد شده اســت و این آمار نشان از 

ظرفیت خوب این بخش برای ایجاد اشتغال است.
وی افزود: ۱۵۰ شرکت دانش بنیان که دارای سطح 

خوبی هســتند هم اکنون در کشور در حال فعالیت 
می باشند. معاون وزیر علوم و رئیس پژوهشگاه علمی 
و صنعتی ایران ابراز داشــت: در حال حاضر ۱۴۲۶ 
مجله علمی در کشور منتشــر می شود که ۷۷ هزار 
مقاله در پایگاه های معتبر علمی جهان منتشر شده 
است. زمانیان گفت: رتبه علمی ایران در دنیا بر اساس 
آمار پایگاه های علمی، رتبه ۱۵ و ۱۶ است که این آمار 
روند رشد سریع علمی کشور را کند نشان می دهد که 

عوامل مؤثر در زمینه باید شناسایی شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه 
در سال گذشته حدود ۲ درصد مقاالت دنیا متعلق 
به کشور ایران بوده است گفت: سهم مشارکت بین 
المللی از کل مقاالت کشور ۳۵ درصد است و این آمار 
علیرغم تحریم های ظالمانه نشاندهنده دیپلماسی 
فعال کشور در این عرصه اســت. معاون وزیر علوم و 
رئیس پژوهشگاه علمی و صنعتی ایران با بیان اینکه 
ایران هفتمین کشــور دنیا در بین ۱۳۰ کشــور در 
عرصه مجالت نمایه شده اســت افزود: زبان فارسی 
رتبه ۱۱ را در بین ۸۰ زبان دیگر در مجالت نمایه شده 

و دسترسی عموم قرار داده شده دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: دو محموله جدید 
آنتی بیوتیک به زودی در سطح داروخانه های کشور 
توزیع می شود. پدرام پاک آئین با عنوان این مطلب که 
محموله جدید آنتی بیوتیک به میزان ۴۰ تن امروز 
یکشنبه سیزدهم آذر ماه از گمرک فرودگاه بین المللی 
امام خمینی )ره( و از مبدأ هند وارد کشور شد، افزود: 
این محموله شامل یک میلیون انواع سوسپانسیون 
آنتی بیوتیک، آزیترومایسین ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم، 
شربت آموکسی سیلین، شربت کوآموکسی کالو و 

سفکسیم است.
وی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته توســط 
وزارت بهداشت، این محموله امروز وارد کشور شده 
و بالفاصله پس از آزمایش های الزم و شناسه گذاری 
در سراسر کشور توزیع می شــود. دستیار رسانه ای 
وزیر بهداشت، همچنین اظهار داشت: روز جمعه نیز 
محموله بعدی به میزان ۵۰ تن حاوی یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار آنتی بیوتیــک دیگر از همین چهار نوع 
با هماهنگی وزارت بهداشت و با هدف تکمیل بازار 
آنتی بیوتیک، وارد کشــور خواهد شــد. پاک آیین 
اظهار داشــت: به مردم اطمینان می دهیم در حوزه 

تامین آنتی بیوتیک و داروهای فصلی مورد نظر بازار 
به اشباع می رسد همچنین تولید داخلی این داروها 
در کشور ۲ برابر شــده و با توجه به اینکه حمایت از 
تولید داخلی سیاست اصلی و کالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی است در صورت نیاز واردات 

نیز انجام می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: همه ساله در 
اواخر پاییز شاهد شیوع آنفلوآنزا در کشور بودیم اما 
به دلیل اینکه این بیماری زودتر شیوع یافت، یکباره 
مردم نیاز بیشتری به مصرف آنتی بیوتیک پیدا کردند 
در حالی که از نظر پزشــکان متخصص این بیماری 
ویروســی با مصرف آنتی بیوتیک درمان نمی شود 
و اســتراحت کامل و مصرف مایعات در روند بهبود 
بیمار موثر است. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان 
اینکه کمبود ۲۰۰  قلم دارو در کشــور شایعه است، 
تصریح کرد: کمبودهای دارویی بیشــتر در بخش 
آنتی بیوتیک ها است که واردات در این زمینه انجام شد 
و تولید داخلی نیز افزایش یافت و البته تعدادی اقالم 
دارویی نیز کم داریم که با همکاری تولیدکنندگان 

به زودی رفع می شود.

احتماال گروه اوپک پالس در نشســت امروز به 
سیاســت کاهش تولید خود ادامه خواهند داد. 
یک روز پس از اینکه کشورهای عضو گروه هفت 
بر ســر تعیین ســقف قیمتی برای نفت روسیه 
توافق کردند، رویترز به نقــل از پنج منبع آگاه 
نوشــت:  اوپک پالس احتماال به سیاست تولید 

نفت خود ادامه خواهد داد.
کشورهای عضو ســازمان اوپک و هم پیمانانش 
موسوم به اوپک پالس در ماه اکتبر توافق کردند 
که از ماه نوامبر تا پایان سال ۲۰۲۳ میزان تولید 
خود را روزانه ۲ میلیون بشکه کاهش دهند که 
حدود ۲ درصد تقاضای نفت در جهان است. در 
آن زمان واشنگتن، عربستان را متهم کرد که در 
جنگ اوکراین در کنار روســیه ایستاده است، 
اما اوپک پالس می گوید ایــن کاهش تولید به 
علت چشــم انداز اقتصادی ضعیف تر و کاهش 
قیمت نفت از ماه اکتبر به علت کند شدن رشد 
اقتصادی در جهــان و چین و همچنین افزایش 

نرخ بهره است. 
کشورهای عضو گروه هفت در روز جمعه بر سر 

قیمت نفــت ۶۰ دالر در هر بشــکه برای خرید 
نفت روسیه توافق کردند. مسکو نیز اعالم کرده 
اســت که نفتش را زیر این قیمت نمی فروشد 
 و در حال بررســی چگونه پاســخ دادن به این 

موضوع است. 
بسیاری از تحلیلگران و وزرای کشورهای عضو 
اوپک معتقدند که این سقف قیمتی گیج کننده 
و احتماال ناکارآمد اســت، زیرا مســکو بیشتر 
نفت خود را به کشــورهایی نظیــر هند و چین 

می فروشد. 
به گفته منابع آگاه، اوپک در روز شــنبه بدون 
حضور روسیه نشست آنالین برگزار کرد و بیشتر 
در مورد موضوعات اداری بحث شد. وزرا در مورد 
سقف قیمتی روســیه صحبتی نکردند. به گفته 
پنج منبع آگاه در اوپک احتمــاالً این گروه در 
نشست امروز بر سر سیاســت فعلی تولید نفت 
توافق می کنند. روز گذشــته نیز دو منبع آگاه 
گفته بودند با توجه به نگرانی ها در مورد رشــد 
اقتصادی و تقاضا برای نفــت، احتمال کاهش 

تولید بیشتر دور از ذهن نیست.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گفــت: تولید کارت پیش از این 
توسط یک شرکت و کدگذاری منحصر به آن شرکت 
انجام می شد، گروهی از کارشناسان توانستند این 
محدودیت را بردارند، به  نحــوی که در یک هفته 
گذشــته روزانه ۳۰ هزار کارت سوخت تولید شده 

است.
محمد صادقی، با بیان اینکه در حوزه بومی سازی 
و تولید کارت ســوخت نیز ۵ میلیون درخواســت 
دریافت شــده اســت، اظهار کرد: در مــاه جاری 
نخستین سری از کارت ها تحویل می شود و افزون 
بر آن، با دو شرکت دیگر نیز وارد مذاکره شدیم که 
از هرکدام یک میلیون درخواست برای تولید کارت 

اعالم شده است.

وی افزود: حدود یک میلیون نفر نیروی انســانی 
در بخش تولید کارت ســوخت مشغول هستند و 
امیدواریم بتوانیم به ســرعت آمار تولید را افزایش 
دهیم. مدیر ســامانه هوشمند ســوخت کشور از 
راه اندازی ســامانه ای به نام جی تی اس و تشکیل 
مرکزی همانند مرکز پاســخگویی ۰۹۶۲۷ خبر 
داد و گفت: این مرکز متشکل از اپراتورهایی است 
که اطالعاتی در زمینه کارت هوشــمند را دریافت 
و در سیســتم تغذیه و به پشــتیبان های مناطق 
ارجاع می دهند تا کارهای خدماتی انجام شــود، 
همچنین این سامانه که به تازگی در بستر اینترنتی 
راه اندازی شده اســت، در اختیار جایگاه داران قرار 
گرفته و می توانند اقدام به اعالم خرابی نازل جایگاه 
کنند، ضمن  اینکه امکان رصــد و گزارش گیری از 

جایگاه های ثبت شده در حوزه خرابی توسط مدیر 
سامانه هوشمند و مدیران مناطق نیز وجود دارد.

صادقی ادامه داد: برای هر ۱۵ جایگاه یک مسئول 
در نظر گرفته شده تا حین نظارت و دریافت اعالم 
مشکل، ظرف ۲۴ ساعت پاسخ های الزم ارائه شود و 
در صورت عدم رسیدگی، هشداری در سیستم قابل 
مشاهده است که برای پیگیری به مدیران مناطق 
ارسال خواهد شــد. مدیر سامانه هوشمند سوخت 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از حضور و 
فعالیت چهار شــرکت دانش بنیان و ساخت چهار 
مدل از تجهیزات موردنیاز سامانه هوشمند سوخت 
به همت این شرکت ها خبر داد و گفت: بومی سازی 
این تجهیزات در دستور کار این شرکت قرار گرفته و 
از خردادماه تاکنون پیشرفتی مطلوب داشته است.

احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از توســعه ســکوها و 
کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال از سوی سازمان امور 
مالیاتی کشور ابالغ شده است. آیین نامه حمایت از توسعه 
سکوها و کســب وکارهای اقتصاد دیجیتال که چندی 
پیش و با هدف حمایت از ســکوها و کســب وکارهای 
مجازی کشور و توســعه اقتصاد دیجیتال به تصویب 
رســیده اســت، دارای ۱۴ ماده قانونی و ۳۰ حمایت 
دولتی است که کسب وکارهای اینترنتی را موردتوجه 

قرار می دهد.
در این آیین نامــه حمایتی، برای برخی دســتگاه ها و 
نهادهای دولتی نقش هایی در نظر گرفته شده است که 
با توجه به حیطه وظایف و اختیاراتی که دارند، بتوانند 
به رونق کسب وکارهای اینترنتی کمک کنند. به همین 
منظور، ســازمان امور مالیاتی کشــور، احکام مالیاتی 

آیین نامه حمایت از توسعه ســکوها و کسب وکارهای 
اقتصاد دیجیتــال را ابالغ کرد. ســازمان امور مالیاتی 
کشور موظف اســت برای کلیه کســب وکارهایی که 
پیش ازاین سابقه مالیاتی نداشته اند و باید فعالیت خود را 
به پلتفرم های مشمول انتقال دهند، مشوق هایی را اعمال 
کند که عبارت اند از: از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد 
و مدارک بابت درآمد حاصله از فروش کاال یا ارائه خدمت 
در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده )۱۰۰( 
قانون مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی آن یعنی۳۰ 
برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد معاف هستند.  
برای کسب وکارهای مشمول، حداقل نرخ مالیات مقطوع 
به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال 

در کشور تعیین شود. 
بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی 

با همکاری وزارتخانه های ارتباطــات و اقتصاد تهیه و 
ابالغ می شود. کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه 
ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک 
مربوط در مهروموم های آتی معاف خواهند شــد. کلیه 
هزینه های ایجاد و توسعه پلتفرم ها و کسب وکارها در 
سکوهای داخلی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تا 
سقف مقرر محسوب شود. سقف هزینه های قابل قبول به 
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه 
ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید. طبق اعالم وزارت 
ارتباطات و فناور ی اطالعات، در پی تصویب آیین نامه 
حمایت از سکوها و کســب وکارهای اقتصاد دیجیتال، 
ضوابط و شرایط مشموالن برخورداری از این حمایت ها 
توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم و به زودی 

پلتفرم های مشمول این طرح اعالم خواهد شد.

یارانهنانمعادل۷۰۰کیلومترراهآهنسریعالسیر
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سرمقاله

دالیل نابسامانی
بازار خودرو

اقتصــاد ایران دچــار تورم 
اســت و در کشــوری هم 
که تورم وجــود دارد انتظار 
 ثبــات قیمتــی انتظــار 
بیهوده ای اســت. با وجود این میزان تورم نه تنها 
 قیمت خودرو بلکه قیمت همــه کاالها گران تر 
می شود. سیاست های پولی و اجرای سیاست های 
اشتباه برای کنترل قیمت در بازار خودور به تورم 
موجود این بازار دامن زده است. انتظار برای شکل 
گیری تورم در بازار خودرو با توجه به شواهد وجود 
داشت. مجموعه عوامل در شکل گیری تورم خودرو 
 در آبان ماه و یا در حدفاصــل زمان های مختلف 

دخیل هستند...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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5سناریودربارهتورم
تاپایانسال۱۴0۱

مسیرصعودی
قیمتطالوسکه

تعداد آپارتمان های معامله شده در تهران در آبان ماه نسبت به ماه قبل 47.8 افزایش داشت

بازگشت خریداران به بازار مسکن
صفحه2

صفحه۴

خودرو  در  مسیر گرانی 
با   وجود   راکد   بودن   بازار خودرو   قیمت ها   روند   افزایشی   دارد

حداقل تورم سال جاری به باور برخی تحلیل گران، 
در کانال ۴۶ درصد قرار خواهد داشــت. اتفاقی که 
طبق روندهای آماری یک رکورد محسوب می شود.

به گزارش اقتصادنیوز، روند تورم در آبان ماه امسال 
کاهشی شده است. شاخص قیمت مصرف کننده به 
نوعی عالمتی از وضعیت قیمت ها در هر مقطع بوده 
که مقایســه روند آن در هر ماه نشان دهنده متغیر 
مهم اقتصادی یعنی تورم است. به طورکلی دراقتصاد 
گاهی می توان دورنمای شاخص ها را از روندهای 
آماری هر شاخص به تصویر کشید. در این مقایسه 
فرض می شود سرعت رشد قیمت ها در هر ماه ثابت 
بوده و براساس روندی خاص حرکت می کند. در این 
صورت مشخص می شود دامنه تورم در پایان سال 

در چه سطحی قرار خواهد...

بازار طال و ســکه طی یک هفته گذشــته با رشد 
۴.۹ درصــدی قیمت طال و ۴.۴ درصدی ســکه 
امامی روبه رو شــده اســت. بازار طال و سکه طی 
یک هفته گذشــته همراه با نوســان قیمت دالر، 
در مســیر صعودی قرار گرفت. این شــرایط در 
حالی در بازار طال و ســکه حاکم بــود که قیمت 
اونس طــال نیز در بــازار جهانی طــی یک هفته 
گذشــته در حــدود ۴۰ دالر و به عبارتــی، ۲.۳ 
درصد گران شــد. در حال حاضر هــر اونس طال 
 در بــازار جهانی یــک هــزار و ۷۹۵ دالر قیمت 
دارد. عملکرد یک هفته ای بازار طال، از گرانی ۷۳ 
هزار و ۹۰۰ هزار تومانی هر گــرم طالی ۱۸عیار 
حکایت دارد. هم اکنون هر گرم طالی ۱۸عیار در 

بازار یک میلیون و ۵۷۷ هزار و...



اقتصاد2
ایران

ورود شمش طال به کشور آزاد شد
ورود فلزات گران بها به کشور توسط سرمایه 
گذاران خارجی و مسافر، بدون ثبت سفارش و 

با اظهار به گمرک بالمانع است.
طبق تصویب نامه هیــات وزیران ورود فلزات 
گران بها )طال، نقــره و پالتین( به هر میزان و 
به صورت شمش اســتاندارد به عنوان یکی 
از انواع ســرمایه های خارجی قابــل ورود به 
کشور، توســط ســرمایه گذاران خارجی در 
چهارچوب تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجــی و آیین نامــه اجرایــی ان پس از 
 اظهار بــه گمرک و بــدون ثبت ســفارش 

بالمانع است.
همچنین مطابق تبصــره )۲( ماده ۷۶ قانون 
امــور گمرکــی، ورود فلزات گرانبهــا به هر 
میزان و به صورت شــمش استاندارد توسط 
مســافر در چهارچوب قانون امــور گمرکی 
 پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش 

بالمانع است. 

مالیات بر ارزش افزوده دارو یک درصد شد؛ 
معرفی مشمولین تعدیل مالیات

کمبود و افزایش نرخ دارو موجب شد تا گمرک 
ایران برای تســهیل روند واردات و تعدیل نرخ 
دارو، از کاهش مالیات بــر ارزش افزوده اقالم 
دارویی خبر دهد، با توجــه به ابالغیه گمرک 
مالیان این دارو از ٩ درصد به یک درصد کاهش 

خواهد یافت.
به گزارش اکوایران؛ با شروع فصل پاییز و شیوع 
آنفلوآنزا زمزمه هایی کمبــود برخی داروها به 
خصوص آنتی بیوتیک در کشور شنیده شد و 
کمبود برخی داروها که در رده داروهای خاص 
هم قرار ندارند موجب شد تا کمیسیون بهداشت 
مجلس نامه ای در نامه ای بــه رئیس جمهور 
خواستار رســیدگی به مشــکل کمبود اقالم 
دارویی و سرم تزریقی شود. اما مشکل برطرف 
نشد و در حال حاضر بســیاری از داروخانه ها 
با کمبود دارو روبرو هســتند. براســاس اعالم 
شورای عالی نظام پزشــکی کشور همچنان با 
کمبود انواع ســرم، آنتی بیوتیک، شربت های 
ویژه کودکان، داروهای بیهوشــی، کیت های 
تشخیصی آزمایشگاه ها، فرآورده های استنشاقی 
و داروهای ویژه بیمــاران خاص و  صعب العالج 
مواجه است. این شــورا بر این نکته نیز تاکید 
کرده که در شرایط کنونی که کشور در شرایط 
غیرجنگی  و فارغ از بالیــای طبیعی قرار دارد 

کمبود دارو توجیه پذیر نیست.
با این شرایط امروز علی وکیلی مدیر کل دفتر 
واردات در نامــه ای به گمرکات کشــور اعالم 
کرد مالیات بر ارزش افــزوده اقالم دارویی از ٩ 
درصد به ١درصد از ابتدای سال ١٤٠١ محاسبه 
شود. با این شرایط مالیات بر ارزش افزوده اقالم 
دارویی از ابتدای ســال کاهش خواهد یافت و 
با این شرایط شاهد کاهشی شــدن نرخ دارو 
خواهیم بود، اما آیا این اقدام می تواند مشکل 
کمبود دارو را هم برطرف کند؟ با توجه به اینکه 
این تصمیم مالیات دریافتی را هدف گرفته نمی 
توان با اطمینان گفت که می تواند کمبود دارو 

در کشور را جبران کند.
در نامه ارسالی از سوی مدیر کل دفتر واردات 
گمرک به این نکته نیز اشاره شده که در صورت 
مراجعه و تقاضای ذینفعان مبنی بر محاسبه 
اقالم دارویی ترخیص شــده که از ابتدای سال 
١٤٠١ با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد، 
پس از اعالم نظر سیستمی سازمان غذا دارو در 
سامانه جامع گمرکی روی اظهارنامه مربوطه 
)مبنی بر کاهــش مالیات بــر ارزش افزوده از 
٩درصد به ١درصد( و پس از بررسی الزم، نسبت 
به اعالم مبالغ قابل اســترداد به سازمان امور 

مالیاتی اقدام الزم معمول کنند.
در این نامه بر این نکته نیز تاکید شده است که 
اضافه و کســر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده 
مشمول مرور زمان موضوع ماده ) ١٣٥ ( قانون 

امور گمرکی نخواهد بود.  

اخبار

گزارش بانــک مرکزی از 
تحــوالت بــازار معامالت 
مسکن شهر تهران حاکی 
از این است که در آبان ماه 
میانگین قیمت مســکن 
پایتخت ۶.8 درصد و میانگیــن قیمت اجاره ٤.١ 

درصد افزایش پیدا کرده است.
در گزارش »تحوالت بازار معامالت مســکن شهر 
تهران در آبان ماه ســال ١٤٠١« کــه برگرفته از 
آمارهــای خام ســامانه ثبت معامــالت امالک و 
مستغالت کشور است و توســط اداره بررسی ها و 
سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر 
شده، در آبان امسال، باز هم بازار مسکن دچار تب 
تورمی شدیدی شده و میانگین قیمت هر مترمربع 
زیربنای مســکونی از ٤۶.۷ میلیــون تومان عبور 

کرده است.
بر اساس این گزارش در آبان ماه سال ١٤٠١، تعداد 
آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران 
به 8٠٠٥ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ٤۷.8 و ٩.۶ درصد 

افزایش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ٤۶ 
میلیون و ۷٠٥ هزار تومان بوده که از افزایش ۶.8 

درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد.

تداوم افت عرضه نوسازها
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 

در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال 
١٤٠١ حاکی از آن است که از مجموع 8٠٠٥ واحد 
مسکونی معامله شده، واحدهای تا ٥ سال ساخت با 
سهم ۲8.٤ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند. بااین وجود، ســهم مذکور در مقایسه با آبان 
ماه سال قبال حدود ٣.۶ واحد درصد کاهش یافته و 
در مقابل به سهم واحدهای با عمر باال در گروه های 
١١ تا ١٥ و بیش از ۲٠ سال ساخت افزوده شده است.

تحوالت قیمت در بازار مسکن تهران
در آبان ماه سال ١٤٠١، متوسط قیمت یک مترمربع 
زیربنای واحــد مســکونی معامله شــده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران ٤۶ میلیون و 

۷٠٥ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
ســال قبل به ترتیب افزایش ۶.8 و ٤٥.٩ درصدی را 
نشــان می دهد. در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری 
تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای 
مسکونی معامله شده معادل ٩٥ میلیون و ١١٤ هزار 
تومان به منطقه یک و کمتریــن آن با ۲٣ میلیون و 
٩٣ هزار تومان به منطقه ١8 تعلق داشته است. ارقام 
مزبور نسبت به ماه مشابه سال ١٤٠٠ به ترتیب ۷.٣٠ 

و ٥٩ درصد افزایش نشان می دهند.

سایر شاخص های آماری بازار معامالت 
مسکن

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 

شهر تهران در آبان ماه سال ١٤٠١ نشان می دهد 
که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح 
زیربنای کمتر از 8٠ مترمربع، سهمی معادل ٥.٥۶ 
درصد از معامالت انجام شــده را به خود اختصاص 
دادند. همچنین ٥8.۶ درصد واحدهای مسکونی با 
قیمتی کمتر از متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مســکونی در این ماه معامله شده و ٤8.٩ درصد از 
معامالت نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد 

کمتر از ٣ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

تحوالت اجاره بهای مسکن
بررسی شــاخص کرایه مســکن اجاری در شهر 
تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه سال ١٤٠١ 
نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ٣٩.8 و ٤٥ درصد 

نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه شاخص 
اجاره مســکن در آبان ماه، در شــهر تهران و کل 
مناطق شــهری به ترتیب معــادل ٤.١ و ٥ درصد 

است.

وضعیت بازار مسکن در مناطق 22گانه 
تهران

توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق 
مختلف شهر تهران در آبان ماه سال ١٤٠١ حاکی 
از آن اســت که از میــان مناطق ۲۲ گانه شــهر 
تهران، منطقه ٥ با ســهم ١٤.۲ درصــدی از کل 
معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه 
را به خود اختصاص داده اســت. همچنین مناطق 
١٠ و ۲ بــه ترتیب با ســهم های ٩.۲ و ٩ درصدی 
 از کال معامــالت انجام شــده در رتبه های بعدی 

قرار گرفته اند.

تعداد آپارتمان های معامله شده در تهران در آبان ماه نسبت به ماه قبل 47.8 افزایش داشت

بازگشت خریداران به بازار مسکن

معاون وزیر نفت:
تراز تولید و مصرف بنزین منفی شده است

جلیل ساالری مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران با اشــاره به اینکه از 
ابتدای ســال جاری تا کنون با مصرف روزانه ١٠٣ 
میلیون لیتر بنزین، تــراز تولید و مصرف آن منفی 
شــده اســت، افزود: مصرف بنزین در حالی باالی 
١٠٠ میلیون لیتر در روز است که در نیمه دوم سال 
معموالً با کاهش ســفرهای برون شهری، مصرف 
بنزین می بایست نسبت به ۶ماهه اول سال کاهش 
پیدا می کرد، ولی متاسفانه کماکان مصرف بنزین 
باالست. »جلیل ساالری« معاون وزیر نفت با اشاره 
به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون با مصرف روزانه 
١٠٣ میلیون لیتر بنزین، تراز تولید و مصرف آن منفی 
شده است، افزود: مصرف بنزین در حالی باالی ١٠٠ 
میلیون لیتر در روز است که در نیمه دوم سال معموالً 
با کاهش ســفرهای برون شــهری، مصرف بنزین 
می بایست نســبت به ۶ماهه اول سال کاهش پیدا 
می کرد، ولی متاسفانه کماکان مصرف بنزین باالست. 
ساالری تاکید کرد: استمرار باالی مصرف بنزین و 
اجرای برنامه های تعمیرات اساسی و اضطراری در دو 
پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند و اصفهان، باعث 
شد تولید بنزین سوپر موقتاً متوقف شود، اما با پایان 
این تعمیرات و در صورت کنترل مصرف، می توان 

تولید و توزیع بنزین سوپر را آغاز کرد.
وی ادامه داد: عمده بنزین تولیدی و توزیعی در کشور 
از نظر کیفی و شاخص های زیست محیطی از قبیل 
بنزن، گوگرد، ترکیبات آروماتیــک و اولفین در حد 
مجاز و مطابق با استاندارد یورو ٤ می باشد. ضمن اینکه 
توزیع بنزین در 8 کالن شهر نیز مطابق با استاندارد 
یورو ٤ اســت. پیش از این نیز مدیرکل دفتر پایش 
فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده بود 
که ساالنه حدود ١8٠ تا ۲٠٠ نمونه سوخت به صورت 
تصادفی از استان های مختلف برداشت می شوند. هلنا 
کعبی تاکید کرد: نتیجه این پایش ها نشان داده است 
که کیفیت ســوخت در مناطق پرتردد و مسیرهای 
بین شهری کالن شهرها با استانداردهای موجود در 
کشــور مطابقت دارد. وی افزود: به طور متوسط در 

کالن شهرها مشکلی در کیفیت سوخت نداریم.

نتیجه جلسه دولت و مجلس:
افزایش 20 درصدی حقوق ها در 

سال آینده
در حالی که پیش تر گمانه زنی هایی از افزایش ۲٠ 
درصدی دستمزدها در ســال آینده مطرح شده 
بود، امروز یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس، با 
اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس و دولت، تصمیم 
به افزایش ۲٠ درصدی حقوق ها در ســال ١٤٠۲ 
را تأیید کــرد. به گزارش اکوایــران، در حالی که 
طبق قانون، دولت باید الیحه بودجه سال ١٤٠۲ 
را تا نیمه آذر به مجلس شورای اسالمی ارائه کند، 
گمانه زنی ها درباره ارقام بودجه زیاد است و از سوی 
دیگر، گفته شده کار بودجه ممکن است به سال 
آتی بکشد. در الیحه بودجه امسال )جدا از افزایش 
۲٥ درصدی حقوق حداقل بگیران( میزان افزایش 
حقوق کارمندان به صورت متوسط ١٠ درصد بود 
که در مهر امسال مجددا الیحه ای برای افزایش 
حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه شد 

تا از نیمه دوم سال اجرایی شود.
نوزدهم آبان خبری مبنی بر افزایش متوسط ۲٠ 
درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 
١٤٠۲ منتشر شد. این در حالیست که حداقل نرخ 
تورم برای امسال حدود ٤٠ درصد بوده و با در نظر 
گرفتن افزایش ۲٠ درصدی، باز هم پاسخگوی تورم 
نخواهد بود و احتماال همچنان شاهد کوچکتر شدن 
سفره ها خواهیم بود. صبح امروز )١٣ آذر( جلسه ای 
غیرعلنی بین مجلس و دولت برگزار شــد که در 
خالل آن، یکی از اعضای هیات رئیســه مجلس 
در گفت وگو با تسنیم از تصمیم برای افزایش ۲٠ 

درصدی حقوق ها در سال آینده خبر داده است.
علیرضا سلیمی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس 
و دولت گفته در این جلســه مسعود میرکاظمی 
- رئیس ســازمان برنامه و بودجه - از افزایش ۲٠ 

درصدی حقوق در سال آینده خبر داده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین با اشاره به 
گزارش و اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
این جلسه، اعالم کرده که 8٠ درصد از درآمدهای 
دولت در سال ١٤٠١ تحقق پیدا کرده و به استناد 
همین گزارش، صادرات صنعتی کشور نسبت به 
سال گذشــته ۲٠ درصد افزایش داشته و 8۷ هزار 
میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور توسط دولت 
پرداخت شده است. بر اســاس اظهارات این عضو 
هیات رئیسه مجلس، ابراهیم رئیسی نیز در جلسه 
غیرعلنی قوای مجریه و مقننه، تاکید کرده که دولت 
به صورت جدی به دنبال تحقق عدالت در پرداخت 
حقوق و دستمزدها است و به زودی الیحه ای در این 

رابطه به مجلس ارسال خواهد شد.
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حداقل تورم سال جاری به باور برخی تحلیل گران، در 
کانال ٤۶ درصد قرار خواهد داشــت. اتفاقی که طبق 

روندهای آماری یک رکورد محسوب می شود.
به گزارش اقتصادنیوز، روند تورم در آبان ماه امســال 
کاهشی شده است. شاخص قیمت مصرف کننده به 
نوعی عالمتی از وضعیت قیمت ها در هر مقطع بوده 
که مقایسه روند آن در هر ماه نشان دهنده متغیر مهم 

اقتصادی یعنی تورم است.
به طورکلی دراقتصاد گاهی می توان دورنمای شاخص 
ها را از روندهای آماری هر شاخص به تصویر کشید. در 
این مقایسه فرض می شود سرعت رشد قیمت ها در هر 
ماه ثابت بوده و براساس روندی خاص حرکت می کند. 
در این صورت مشخص می شود دامنه تورم در پایان 
سال در چه ســطحی قرار خواهد داشت؟ اکنون این 
بررســی بر مبنای تورم آبان ماه )آخرین داده های در 
دسترس( و با توجه به داده های مرکز آمار انجام شده و 

در ٥ سناریو مورد ارزیابی قرار گرفته است.

سناریوی نخست؛ ارزیابی تورم سال جاری 
بر مبنای تورم ماهانه آبان

طبق داده های مرکز آمار، تورم آبــان ماه برابر با ١.۲ 
درصد به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل کمتر شده 
است. در بررسی های آماری مشــاهده می شود اگر 
وضعیت تورم در این مقطع تا پایان سال ادامه داشته 

باشــد و هر ماه ۲.١ درصد بر شاخص قیمت مصرف 
کننده افزوده شود، در نهایت تورم نقطه ای پایان سال 
١٤٠١ برابر با ٤٩.٥ درصد شده و تورم امسال برابر با 
٤8.١ درصد رقم خواهد خورد. سناریویی که در میان 

سایر حالت ها، تخمین تقریبا پایینی قلمداد می شود.
اما اگر وضعیت رشــد قیمت ها در این مــاه را به طور 
میانگین هشــت ماهه درنظر بگیریم معلوم می شود 
از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط تورم ماهانه به 
طور میانگین برابر با ٤.٠۷ درصد رقم خورده اســت. 
اگر در نظر بگیریــم که در ٤ ماه آینده، رشــد ماهانه 
قیمت ها همین مقدار باشــد، در نهایت تورم امسال 
به  ٥٠.8 درصــد خواهد رســید. تخمینــی که در 
 میان حالت های محاســبه شــده، باالترین سطح به 

شمار می آید. 

سناریوی سوم؛ متوسط رشد دوازده ماهه
در سوی دیگری از بررســی ها به طور معمول ارزیابی 
می شود متوســط ماهانه تورم در دوازده ماه منتهی 
به آبان ماه معــادل با ٣.٣ درصد بوده اســت. تعمیم 
این روند رشــد قیمت تا آخر امســال نشان می دهد 

تــورم ١٤٠١ درحــدود ٤٩.8 درصد خواهــد بود. 
چیزی نزدیک به ٥٠ درصد. ســناریو های بررســی 
شــده نشــان داد وضعیت قیمت ها درصورتی که از 
روند ســال جاری تبعیت کنند تورم امسال نزدیک 
به ٥٠ درصد خواهد بود. اما دو حالت دیگر از بررســی 
قیمتها نمایانگر دخالت کمتر سیاســت های امسال 
 در بررســی روند تورمی اســت. تورم ســال گذشته 

و تورم حداقلی.

سناریوی چهارم؛ رشد ساالنه تورم در سال 
گذشته

اعداد و ارقام مرکز آمار در خصوص روند قیمت ها نشان 
می دهد تورم متوسط ماهانه در سال ١٤٠٠ برابر با ٥.۲ 
درصد بوده است. اگر در ٤ ماه پیش رو از سال جاری، 
سیاست ها به گونه ای اتخاذ شوند که قیمت کاالها و 
خدمات رشدی معادل با متوسط ماهانه سال قبل را 
داشته باشند، در نهایت تورم امســال به ٤8.۶ درصد 
خواهد رسید. سطحی که تنها ١.٤ واحد درصد تا مرز 

٥٠ درصد فاصله دارد.
اما حداقل رشد ماهانه قیمت ها تاپایان ١٤٠١ به نوعی 

کمترین تورم ثبت شــده در پایان سال را پیش بینی 
می کند.

سناریوی پنجم؛ رشد ماهانه 1 درصدی تا 
پایان سال

حالتی که بــه باور برخــی تحلیل گران بــا توجه به 
چســبندگی رشــد قیمت ها، کمی بعید به نظر می 
رسد آن است که فرض شود هر ماه تورم ماهانه به طور 
متوسط ١ درصد ثبت شود. این در حالی است که در 
یک سال و نیم گذشته هرگز چنین اتفاقی رخ نداده و 

همواره تورم ماهانه باالتر از ١ درصد بوده است.
با این حال تخمین زده می شــود درکمترین حالت 
سرعت رشد قیمت ها، تورم سال جاری به ٤۶.۶ درصد 
خواهد رسید که به نوعی کمترین سطح تورم درمیان 

سناریوهای مورد بررسی است.
اتفاقی که البته یک رکورد مهــم در اقتصاد ایران به 
شمار آمده و هشــدار تورمی را برای امسال به همراه 

خواهد داشت.
در نهایت دامنه تخمین تورم در کمترین و بیشترین 
سرعت رشد ماهانه قیمت ها نشان می دهد احتماال 
تورم پایان سال در محدوده ای میان ٤۶ تا ٥٠ درصد 
قرار بگیرد که طبق داده های مرکز آمار، محدوده ای 
هشدار آمیز برای اقتصاد ایران محسوب می شود. این 
محدوده برای تورم نقطه ای اسفند ١٤٠١، از ٤٣ تا ۶۲ 

درصد خواهد بود.

در روزی که معامالت بورس رونق نسبی پیدا کردند، نمادهای خودرویی 
بازار سبزپوش شدند.

به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز یکشنبه سیزدهم آذر ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ١٣8 واحد رشد کرد و به 

رقم یک میلیون و ٤١۷ هزار و 8٥٩ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و ٩٤ واحدی در سطح ٤١٤ هزار 
و ١١٣ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ١٥ 

واحد پائین آمد و در سطح ١8 هزار و ۶٥۷ واحد قرار گرفت.  
روز گدشته گروه »خودرو و ســاخت قطعات« سبزترین گروه بازار بود 

و نمادهای »خودرو«، »فارس« و »خساپا« بیشترین تأثیر را در رشد 
شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای »میدکو«، »شبندر« و 

»بوعلی« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.
در فرابورس نیز نمادهای »خدیزل«، »ارفع« و »ددانا« بیشترین تأثیر 
افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشــتند و »بپاس«، »غصینو« و 

»پخش« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خودرو صدرنشین است و 
خگستر و خساپا در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای 

دی، ثالوند و سبزوا پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 

روز گدشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۷ هزار و 8٠۶ میلیارد 
تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲ هزار و 
8٥8 میلیارد تومان بود که ٣۷ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه 

را تشکیل می دهد.  
روز گدشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش ١٠ درصدی نسبت به 

روز کاری قبل به رقم ٣ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت یکشنبه ۷8 نماد صف خرید داشتند و ۲٩ نماد با صف فروش 

مواجه بودند. مجموع ارزش صف های خرید با رشد 8٠ درصدی به ۲٥8 
میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش ٥۶ درصد افزایش 
یافت و ۲۶٤ میلیارد تومان بود. در پایان معامالت روز گدشــته ارزش 
صف های خرید در رقم 8٠ میلیارد تومان ایســتاد و بازار با مازاد تقاضا 

بسته شد. 
در پایان معامالت نماد خودرو )شرکت ایران خودرو( با صف  خرید ۲٤ 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از 
خودرو، نمادهای وملی )شرکت هلدینگ صنعتی ملی( و خمهر )شرکت 

مهر کام پارس( بیشترین صف خرید را داشتند. 

هشدار تورمی در اقتصاد ایران

5 سناریو درباره تورم تا پایان سال 1401 

سبقت خودروها در بورس تهران

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

اصابت ترکش های دالر به بازار مسکن
یک کارشناس بازار مســکن درباره علت رشد ۶.8 
درصدی قیمت مســکن تهران در یک ماه گذشته 
گفت که بخشی از این رشــد به نوسانات قیمت ارز 
برمی گردد، علت دیگر افزایــش قیمت نهاده های 
ساختمانی است و مساله ی بعدی به انجام نشدن کار 
خاصی در پروژه نهضت ملی مسکن بر می گردد که 
باعث انصراف متقاضیان از این پروژه شده و اثراتش 

در بازار مسکن بروز پیدا کرده است.
فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
با وجود آن که در فصل پاییز و کاهش جابه جایی ها 
قرار داریم، به دلیل عوامل تورم زا و انتظارات تورمی، 
پیش بینی رونق بازار مسکن در آبان ماه دور از ذهن 
نبود. بعد از یکی دو ماه ثبات نسبی شاهد رشد حدود 
۷ درصدی قیمت خانه در تهران بودیم. نرخ رشــد 
سالیانه آن هم که به حدود ٤۶ درصد رسیده نشان 
می دهد بازار مسکن از تورم عمومی )٤٤  درصد( عبور 
کرده است؛ در حالی که طی هشت ماه اخیر همواره 

پایین تر از نرخ تورم قرار داشت.

نگاه سرمایه ای، نوسانات مسکن را تشدید 
می کند

وی افزود: به نظر می رسد بیشــترین تاثیر قیمت 
آپارتمان از ناحیه رشد نرخ ارز بوده است. ضمن این که 
نهاده های ساختمانی در همین ماه گذشته با نوسانات 
شدید مواجه شدند. با مساله ی رکود ساخت و ساز نیز 
مواجهیم که عاملی مهم در تشدید افزایش قیمت ها 
است. طبیعتا هر کاالیی کمیاب شــود دچار رشد 
قیمت می شود. این موضوع در بازار مسکن که عالوه 
بر مصرفی بودن، نگاه سرمایه ای به آن می شود نمود 
بیشتری دارد. عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان 
با بیان این که شرایط ساخت وساز در کشور مساعد 
نیست، تاکید کرد: اندک کارگاه های ساختمانی که 
در این مدت فعال بودند با نوسانات اخیر قیمت مصالح 
ساختمانی از جمله یونولیت و خدمات مرتبط با بخش 
ساخت وساز دچار مشکالتی شده اند. پیداست وزارت 
راه و شهرسازی و وزارت صمت هم موضوع را چندان 

جدی نگرفته اند.

کندی پروژه نهضت ملی مسکن در بازار خود 
را نشان داد

پورحاجت گفت: اقدامات وزارت راه و شهرسازی در 
١۶ ماه گذشته در پروژه نهضت ملی مسکن ناموفق 

بوده است. دائما هم نرخ ها را تغییر دادند. ابتدا قیمت 
هر  متر مربع از واحدهای پروژه نهضت ملی مسکن 
را ۲.۷ میلیون تومان تعیین کردند. قرار بود پروژه ها 
به بخش خصوصی واگذار شود ولی شرایط را برای 
بخش خصوصی مهیا نکردند و کارها کند پیش رفت 
تا این که اعالم کردند قیمــت به ٤.۶ میلیون تومان 
رسیده است. االن خودشــان می گویند 8 میلیون 
تومان که به نظر من این نرخ هم مربوط به ســه ماه 

قبل است.
وی تصریح کرد: متقاضیان نهضت ملی مسکن که 
عمدتا از اقشار پایین هستند از کجا باید این پول ها را 
بیاورند؟ فرق بخش خصوصی با دولتی این است که 
وقتی مردم از بخش خصوصی پیش خرید می کنند 
قیمتی در ابتدا به آنها اعالم می شود و اگر پروژه سه 
سال هم طول بکشــد بخش خصوصی متعهدانه با 
قیمت قرارداد اولیه، واحد مسکونی را تحویل می دهد. 
به نظر می رسد هم اکنون وقتی مردم می بینند اقدام 
خاصی در پروژه نهضت ملی مسکن صورت نمی گیرد 

مسکن خود را از طریق بازار تامین می کنند.

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان با اشاره به مصوبه 

هفته گذشته مجلس در خصوص تامین اجتماعی 
کارگران گفت: همین مصوبه تقریبــا تورم ۲٠٠ تا 
٣٠٠ درصدی را به حوزه تولید مسکن تحمیل کرد. 
این اعداد و ارقام در اقتصادهای دنیا به شــوخی هم 
شبیه نیست. ولی ما در این شرایط زندگی می کنیم. 
دســتگاه های خدمات رسان بخش ســاخت و ساز 
هم در ارایه خدمات منفعل هســتند. درباره نوسان 
قیمت مصالح ساختمانی نیز که مدت هاست صحبت 
می شود ولی اقدام خاصی در جهت کاهش نرخ رشد 

قیمت نهاده های ساختمانی صورت نمی گیرد.

قیمت هر متر خانه در تهران 4۶ میلیون و ۷00 
هزار تومان شد

بنابراین گزارش، آبان ماه ١٤٠١ متوسط قیمت یک 
متر مربع مسکن در شهر تهران ٤۶ میلیون و ۷٠٠ 
هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه 
سال قبل به ترتیب ۶.8 و ٤٥.٩ درصد افزایش یافته 
است. طبق اعالم  بانک مرکزی هم چنین در آبان ماه 
تعداد معامالت انجام شده 8٠٠٠ فقره بود که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ٤۷.8 و ۶.٩ 

درصد رشد نشان می دهد.



3 بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تبریز خاطر نشان کرد: تا پایان سال جاری 
در صنعت خودرو 3 رخداد را تجربه خواهد کرد نخســت، قیمت دستوری 
از بین می رود. دوم، قرعه کشی حذف خواهد شــد و سوم، عرضه خودرو از 
طریق بورس انجام می شود. ابراهیم مددیان با تایید خبر افزایش 10 تا 15 
درصدی نرخ خودرو در 20 روز گذشــته، افزود: رکود بر بازار خودرو حاکم 
است و خرید و فروش قابل توجهی انجام نمی شود؛ به عبارت دیگر بازار در 
شرایط رکود تورمی است و خریدها باهدف سرمایه گذاری انجام می شود، به 
این معنا که خرید از سوی مصرف کننده واقعی انجام نمی شود و خریداران 
فقط می خواهند ارزش پولشــان را حفظ کنند. وی با اشاره به آخرین نرخ 
خودروهای داخلی در بازار، گفت: پراید 225 میلیون تومان، تیبا 230 میلیون 
تومان، 206 تیپ2 که یک ماه پیش 300 میلیــون تومان بود امروز 348 

میلیون تومان شده؛ به عبارتی 15 درصد نرخ این خودرو گران شده است.

به گفته این فعال صنفی؛ ارز، سکه، مسکن و خودرو جزو خط های موازی 
سرمایه گذاری در ایران محسوب می شــوند که به موازی هم افزایش پیدا 
می کنند.  نرخ دالر و سکه در بازار ثابت شده اما همچنان نرخ خودرو روند 
صعودی خود را حفظ کرده است و در این میان عدم عرضه می تواند عامل 
اصلی افزایش نرخ خودرو باشد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تبریز تصریح 
کرد: هرچند پیش بینی ایجاد ثبات در این بازار دشوار است اما امیدواریم که 
بازار خودرو تا عید سامان پیدا کند. مددیان با پیش بینی 3 رخداد در صنعت 
خودرو تا پایان سال جاری، اضافه کرد: نخســت، قیمت دستوری از بین 
می رود. دوم، قرعه کشی حذف خواهد شد و سوم، عرضه خودرو از طریق 
بورس انجام می شود. ایران خودرو حدود دو ماه است که عرضه خودرو در 
بورس را آغاز کرده و قیمت 207 که 460 میلیون تومان بود بعد از عرضه در 
بورس 370 میلیون شده است و فاصله قیمت بازار تا کارخانه اینگونه کاهش 

پیدا کرده است. وی در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان با دیدگاه 
شما مخالف هستند و بر این باورند که قیمت خودرو در ایران باال نیست به 
همین دلیل برخی از کشورها از جمله ارمنستان و ونزوئال متقاضی خرید 
خودروهای ایرانی هستند؟ گفت: بستگی دارد که خودرو تولید ایران به کدام 
کشورها صادر شود؛ عراق ها پراید تولید ایران را نپذیرفتند آیا تولیدکنندگان 
ایرانی می توانند در برابر تولیدات کره  جنوبی حرفی برای گفتن داشــته 
باشند؟ بدون تردید آنها موفق تر هستند. مددیان با بیان اینکه خودروسازان 
داخلی همواره از زیان انباشته سخن می گویند، خاطر نشان کرد: باید منتظر 
بمانیم که عرضه  خودرو بعد از فروش آن در بورس اصالح می شود؟ اگر عرضه 
متعادل نشود قیمت ها همچنان روند صعودی خود را حفظ خواهند کرد و 
عرضه در بورس به پله ای برای افزایش قیمت خودرو تبدیل خواهد شــد؛ 

عرضه باید مبتنی بر نیاز بازار باشد.

افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ خودرو
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رییس انجمن پرورش  دهندگان مرغ گوشــتی 
خاطر نشــان کرد: عرضه مرغ منجمد از سوی 
شرکت پشتیبانی امور دام تمام برنامه ریزی های 
تولیدکنندگان را برهم زده است و همین موضوع 
باعث شــد که هر روز قیمت مرغ افت بیشتری 
کند چراکه مردم بــرای برطرف کردن نیاز خود 

این مرغ ها را خریداری کردند.
محمد یوســفی با اشــاره به توقف فروش مرغ 
منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، گفت: 
در روزهای گذشته شــرکت پشتیبانی امور دام 
فروش مرغ منجمــد را متوقف کرد اما این اقدام 
نمی تواند چندان کارساز باشد چراکه به وفور این 
مرغ در واحدهای صنفی و مراکز میادین میوه و 
تره بار توزیع شد و این احتمال وجود دارد که تا 
هفته های آینده نیز این مرغ در بازار موجود است.

این تولیدکننده مرغ گوشتی ادامه داد: در زمان 
توزیع مرغ منجمد خریداران اصلی یعنی صاحبان 
رستوران ها میزان نیاز یک ماه خود را خریداری 
کردند و همین مسئله باعث شده است که بازار 
مرغ رمقی نداشته باشد.وی با بیان اینکه بازار مرغ 
گوشتی ریزش قابل توجهی کرده است، تصریح 
کرد: عرضه مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور 
دام منجمد تمام برنامه ریزی های تولیدکنندگان 
را برهم زده است و همین موضوع باعث شد که 
هر روز قیمــت مرغ افت بیشــتری کند چراکه 
مردم برای برطرف کردن نیاز خود این مرغ ها را 

خریداری کردند.
به گفته رئیس انجمن پــرورش دهندگان مرغ 
گوشــتی؛ جوجه ریزی در آبان بیشتر بوده است 
این در حالیســت که میزان مصرف پروتئین در 

ماه های مهر و آبان افت می کنــد. در این ماه ها 
خریدها بیشــتر متوجه لوازم التحریر می شود 
و بخش قابل توجهی از بودجــه خانوارها به این 

سمت هدایت می شود.
وی با اشاره به قیمت مرغ گوشتی، خاطر نشان 
کرد: مرغ گرم به کیلویــی 52 تا 53 هزار تومان 
رسیده است این در حالیســت که هر کیلو مرغ 
برای تولیدکننــدگان کیلویی 70 تــا 75 هزار 
تومان تمام می شود واین موضوع باعث دلسردی 
تولیدکنندگان شده است. یوسفی با بیان اینکه 
تولیدکنندگان با زیــان اقدام به تولید می کنند، 
افزود: مرغ های موجود در بازار با جوجه دانه ای 
13 تا 14 هزار تومان تولید شــدند. بعد از افت 
مصرف و کاهــش حجم جوجه ریزی از ســوی 
تولیدکننده در روزهای اخیــر نرخ جوجه یک 
روزه نیز ریزش کرد و در حال حاضر قیمت آن به 

دانه ای 7 تا 8 هزار تومان رسیده است.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی 
تصریح کرد: دولت برای جبران خســارت های 
وارده به تولیدکنندگان اقدامی نکرده و امیدوار 
است که در روزهای آینده این شرایط تغییر کند؛ 
در حال حاضر واحدهای تولیدی با تاخیر اقدام به 
جوجه ریزی می کنند که بازار را بسنجند که به 
لحاظ اقتصادی چه اقدامی انجام بدهد؛ با تمام 
ظرفیت کار کنند یا ظرفیت تولید را تقلیل بدهد 

تا زیان کنترل شود.
یوسفی در پایان با اشــاره به تاخیر در تخصیص 
نهاده به واحدهای تولیدی، اذعان کرد: وضعیت 
توزیع نهاده نیز مناسب نیست و در برخی تحویل 

نهاده با 2 ماه تاخیر انجام شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران با 
بیان اینکه 80 تا ۹0 درصد کاالي قاچاقي که وارد 
کشور مي شود، در فضاي مجازي به فروش مي 
 رسد، گفت: حدود ۹0 درصد تعمیرات در فضاي 
مجازي و تلفن 118 ارائه مي  شود که عمده این 
شماره  ها براي افراد سودجو و کالهبردار است که 
هیچگونه مجوزي براي تعمیــرات و نمایندگي 
لوازم خانگي ندارند و پــول  هاي هنگفتي هم از 

مردم دریافت مي  کنند.
اکبر پازوکی با بیان اینکه بسیاري از سایت هاي 
فروش آنالین، کاالهاي قاچاق عرضه مي کنند، 
اظهار کرد: به نظر مي رسد دولت، بازار و صنعت 
لوازم خانگي را رها کرده اســت؛ چرا که سایت 
هاي فروش آنالین، لوازم خانگي قاچاقي را مي 
فروشــند که ورودش به کشور از پنج سال پیش 
ممنوع شده است. سوال این است که این سایت 

ها، محصوالت خود را از کجا تأمین مي کنند؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
توزیع لوازم خانگي را فضاي مجازي را یک چالش 
جدي توصیف کرد و گفت: 80 تا ۹0 درصد کاالي 
قاچاقي که وارد کشور مي شود، در فضاي مجازي 

به فروش مي رسد.
وي همچنین با بیــان اینکه در حال حاضر یکي 
از مشکالت مرکز اطالعات تلفني 118 و فضاي 
مجازي اســت، اظهار کرد: حــدود ۹0 درصد 
تعمیرات در فضاي مجــازي و تلفن 118 تهیه 
مي شــوند که عمده این شــماره ها براي افراد 
سود جو و کالهبردار است که هیچگونه مجوزي 
براي تعمیرات و نمایندگي لوازم خانگي ندارند و 
پول هاي هنگفتي هم از مردم دریافت میکنند. 
برخي هم در 118 خود را نماینده اصلي شزکتها 
معرفي مي کنند. توصیه ما به مردم این است که 
شــماره نمایندگي و تعمیرات را از مراکز معتبر 

تهیه کنند.

پازوکي با بیان اینکه در حال حاضر هیچ برندي با 
عنوان سامسونگ یا ال جي به جز تلفن همراه در 
بازار نداریم و سایر کاالهاي این برند تقلبي و بدون 
گارانتي است، گفت: در استفاده از فضاي مجازي 
براي تبادل یک کاال باید همواره این موضوع را در 
نظر داشت که ممکن اســت تبلیغ صورت گرفته 
براي کاال ماهیت واقعي نداشــته باشد و در پس 
این تبلیغ افرادي شــیاد فعالیت کنند که ممکن 
است قصد کالهبرداري داشته باشند؛ همچنین 
بهتر است قبل از تماس با فروشنده و خرید کاال 
توصیه هاي درج شده که جهت راهنمایي کاربران 
در سایت قرار داده شده توجه شود تا مردم در دام 
کالهبرداران نیفتند. وي از شــهروندان خواست 
که براي انتخاب شرکت گارانتي معتبر از سامانه 
 124 یا سایت irangs.ir استفاده کنند و گفت: 
شرکت هاي داراي مجوز در این سایت ها مشخص 
شده اند. اما واحدهاي صنفي فروش لوازم خانگي 
جواز کســب دارند که با این جواز فقط مي توانند 
لوازم خانگي بفروشند نه اینکه گارانتي ارائه دهند. 
تعمیرکار هم مي تواند با جواز کســب تعمیرات 

انجام دهد، اما نمي تواند گارانتي ارائه کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
در پاسخ به ســوالي درباره کاالهایي که گارانتي 
آن ها تمام شــده نیز گفت: کاالهایي که از قبل 
سال 13۹6 فروخته شدند تا 10 سال در سازمان 
صمت ضمانت دارند و باید به مردم خدمات دهند. 
این شرکت ها هنوز خدمات مي دهند. گارانتي 
ال جي گلدیران و براي سامسونگ، سام سرویس 
اســت. مابقي گارانتي ها براي برندهاي کره اي 
اصلي، متفرقه و غیرقانوني هستند. وقتي فرآیند 
10 ساله تمام شود، اگر واردات آزاد شود دوباره 
به چرخه توزیع و خدمات برمي گردند و اگر تمام 
نشود، این شــرکت هاي خدمات دهنده هم به 

مرور حذف مي شوند.

رئیس اتحادیه آرایشــگران مردانه تهران گفت: 
در حال حاضر 2500 واحد آرایشــگاهي داراي 
پروانه فعالیت و 3500 واحد آرایشــگاهي بدون 
پروانــه در تهران داریم، یعني متاســفانه تعداد 
واحد هاي داراي پروانه فعالیت صرفا 40 درصد 
کل واحدهاست. عباس گلشن نداماتي، رئیس 
اتحادیه آرایشگران مردانه تهران بیکاري و شرایط 
اشتغال را عامل اصلي تاسیس واحدهاي غیرمجاز 
دانســت و گفت: تعداد واحدهــاي داراي جواز 
ما کفایت تقاضــاي بازار آرایشــگري را میکند 
و نیازي به حضور ســایر واحدهــاي غیر مجاز 
نیســت؛ به خصوص که واحدهاي غیرمجاز به 
دلیل کاهش هزینــه ها، خدمــات را با قیمت 
 پایین تري نســبت به واحدهــاي داراي پروانه

 ارائه میدهند.
وي گفت: در حال حاضر 2500 واحد آرایشگاهي 
مجوز دار و 3500 واحد آرایشگاهي بدون مجوز 
در تهران داریم، یعني متاسفانه تعداد واحدهاي 
داراي پروانــه فعالیــت صرفــا 40درصد کل 
واحدهاســت. دولت و مجلس باید هر چه زودتر 
حدود صنفي ما را مشــخص کنند چرا که بعضا 

واحدهاي ما ضررده مي شوند؛ در ضمن باید در 
فاکتورهاي اعطاي مجوز نیز تجدید نظر شود.

نداماتي در مورد سرعت اعطاي مجوز گفت: دولت 
به ما فشار میآورد که سه روزه جواز صادر کنید، 
اما در صنف ما، صدور جواز سختي هاي زیادي 
دارد؛ چرا که باید استعالم اداره اماکن، مالیات و 
بهداشت را داشته باشیم که هر کدام 15 روز زمان 
میبرد. پرسرعت کردن اعطاي مجوز، مشکل عدم 
تطابق مدارک بعد از اعطــاي مجوز را براي ما به 
وجود آورده اســت. وي درباره افزایش سالمت 
مشتریان آرایشگاهها گفت: براي آرایشگاههاي 
داراي مجوز، دستگاه هایي خریداري شده است 
که با اشــعه UV وسایل آرایشــي را ضدعفوني 
مي کنند و همهي آرایشــگاه هــاي ما اقدامات 
ضدعفوني را براي سالمت مشتریان خود انجام 

مي دهند.
رئیس اتحادیه آرایشــگران مردانه نرخ مصوب 
آرایش ســر را 75 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
ما در پي این هستیم که این رقم را افزایش دهیم 
چرا که تورم باعث افزایش هزینه ها شــده است 

و این رقم کفاف زندگي آرایشگران را نمي دهد

بازار طال و ســکه طی یک 
هفتــه گذشــته با رشــد 
4.۹ درصــدی قیمــت 
طال و 4.4 درصدی ســکه 
امامی روبه رو شــده است. 
بازار طال و ســکه طی یک هفته گذشــته همراه با 
نوسان قیمت دالر، در مســیر صعودی قرار گرفت. 
این شــرایط در حالی در بازار طال و ســکه حاکم 
بود که قیمت اونس طال نیز در بــازار جهانی طی 
یک هفته گذشــته در حدود 40 دالر و به عبارتی، 
2.3 درصد گران شــد. در حال حاضــر هر اونس 
 طال در بازار جهانی یک هــزار و 7۹5 دالر قیمت 

دارد.
عملکرد یک هفته ای بازار طال، از گرانی 73 هزار و 
۹00 هزار تومانی هر گــرم طالی 18عیار حکایت 
دارد. هم اکنون هر گرم طالی 18عیار در بازار یک 
میلیون و 577 هــزار و 300 تومان قیمت دارد که 

نشــان از افزایش 4.۹ درصدی قیمت طال در طول 
یک هفته دارد.

در این میان، روند بازار نشان می دهد که قیمت هر 
قطعه سکه امامی در طول یک هفته گذشته رشد 
73۹ هزار تومانی را تجربه کرده اســت. هر قطعه 
ســکه امامی در ابتدای معامالت هفته گذشته 16 
میلیون و 654 هزار تومان تومــان بود که در حال 
حاضر به 17 میلیون و 3۹3 هــزار تومان افزایش 
یافته است. این تغییرات قیمتی، نشان از رشد 4.4 
درصدی قیمت ســکه امامی دارد. اما در مدت یک 
هفته گذشته قیمت ســکه بهار آزادی 7۹۹ هزار 
تومان، نیم ســکه 580 هزار تومان، ربع سکه 580 
هزار تومان و ســکه گرمی 100 هزار تومان گران 
شده اســت. در حال حاضر در بازار هر قطعه سکه 
بهار آزادی 16 میلیون و 633 هزار تومان، نیم سکه 
۹ میلیون و 560 هزار تومان، ربع سکه 6 میلیون و 
550 هزار تومان و سکه گرمی 3 میلیون و 515 هزار 

تومان قیمت دارد.
اما بازار طال و ســکه در هفته آینــده چه روندی را 

ســپری خواهنــد کــرد؟ در همین رابطــه، نادر 
بذرافشــان، رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران 
می گوید: در گذشــته بــا افزایــش قیمت ها در 
بازار ســکه و طالی داخلی و همچنیــن افزایش 
قیمت طــال در بازارهای جهانــی، تقاضا افزایش 
پیــدا می کــرد و بــر التهاب هــا می افــزود، اما 
خوشــبختانه این بار روند صعــودی قیمت ها در 
هفته های گذشــته منجر به افزایش تقاضا نشــد. 
به گفتــه او، بازار در حال حاضــر روال عادی خود 
 را طی می کنــد و تقاضــای کاذب ایجاد نشــده 

است.
بذرافشان تاکید کرد: چنانچه نظارت بیشتری در 
رابطه با نرخ ارز و کنترل آن توســط بانک مرکزی 
صورت گیرد و همچنین سیاست ها مبنی بر انتشار 
اوراق ســکه در بورس کاال ادامه دار باشد و قیمت 
اعالمی از بازار داخل فاصله بیشــتری )پایین تر از 
قیمت در بازار( بگیرد، می تواند نقش مهمی در روند 
ثبات و حتی کاهش قیمت ها در بازار آزاد داشــته 
باشد. محمد کشــتی آرای، رییس اسبق اتحادیه 

طال و سکه نیز گفت: داد و ســتدها تا اواسط هفته 
گذشته روال عادی داشــت، اما با افزایش قیمت، 
روند هیجانی پیدا کرد و این هیجان باعث شد حباب 

سکه افزایش یابد.
وی عنوان کــرد: به طور معمــول هنگامی که در 
پایان هفته نوسان قیمت ها را داشته باشیم، به نظر 
نمی رسد قیمت ها تا روز دوشنبه ادامه داشته باشد، 
چون بازارهای جهانی تعطیل می شود. کشتی آرای 
متذکر شــد: پیش بینی می کنم که بانک مرکزی 
طی روزهای آینده بازار را مدیریت کند و قیمت ها 

کنترل شود.
برخی فعاالن باور دارند که افزایش حباب سکه نشان 
می دهد که انتظارات برای تقویت ســمت عرضه 
فیزیکی فلز گران بهای داخلی کاهش یافته است. 
از نگاه آن ها در هفته های اخیر شــایعاتی منتشر 
شد که احتمال ورود طال یا سکه به بازار وجود دارد 
. در کنار این با فروش اوراق سکه تصور می شد که 
بخشــی از نقدینگی بازار به سمت این اوراق جلب 
 شــود و تقاضا برای خرید فیزیکی ســکه کاهش 

پیدا کند.
به نظر می رســد یکی از دالیل اصلی شکل گیری 
حباب سکه به دلیل آزادی مبادله سکه خصوصاً از 
طریق معامالت گواهی سکه در بورس و ممنوعیت 
مبادالت ارز اســت؛ دلیل دیگر نیز می تواند چشم 
اندازهای منفی ناشی از مواردی نظیر اخبار تحریم و 
افزایش انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول، تقاضا 

برای سکه باال می رود و حباب سکه شکل می گیرد.
به اعتقاد میثم رادپور کارشــناس اقتصادی، وجود 
حباب ســکه طی چند ســال اخیر دائماً بر قیمت 
ذاتی سکه اثر گذاشته و ســبب افزایش قیمت آن 
شده است. او مهمترین دلیل افزایش قیمت سکه 
را انحصار ضرب سکه توسط بانک مرکزی می داند و 
معتقد است که نوسانات اخیر به دلیل ذخایر ناکافی 
و البته نامشخص )نبود شــفافیت در اعالم آمار و 
ارقام ذخایر طالی کشــور( طــالی بانک مرکزی 
سبب شده از سال 13۹7 عرضه سکه به بازار صورت 
نگیرد و عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار ســکه 
و مازاد تقاضا موجب افزایش قیمت ســکه شود و 
حباب تقریباً 20 درصدی را در قیمت سکه منجر 
شود. نبود فرصت آربیتراژ - به دلیل انحصار ضرب 
سکه - سبب می شــود قیمت سکه همواره با حباب 
همراه باشد و این حباب ادامه دارد و حتی در آینده 

افزایش می یابد.
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خریدهای هیجانی باعث افزایش حباب سکه شد

مسیر صعودی قیمت طال و سکه

فعالیت ۳۵۰۰ واحد آرایشگاهي بدون پروانه در تهران

کاهش قیمت مرغ تا مرز ۵۰ هزار تومان

تحویل نهاده با ۲ ماه تاخیر انجام می شود

تعمیرکاران قالبی لوازم خانگی در کمین مردم

دولت، بازار و صنعت لوازم خانگی را رها کرده است

آگهی مزایده امالک
شهرداری ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 8 قطعه امالک )زمین ( متعلق به خود به شرح:

قیمت کارشناسی پایه کل آدرسپالک ثبتیقطعهکاربریمساحتردیف
عرصه )ریال(

وضعیت سندسپرده )ریال(

ماهدشت خ سرداران نبش خ چمران کوچه 10 متری دوم 17۹/11833مسکونی120۹
اراضی تفکیکی قاسمی

سند رسمی5/434/000/000275/000/000

ماهدشت خ سرداران نبش خ چمران کوچه 10 متری دوم 18۹/11834مسکونی220۹
اراضی تفکیکی قاسمی

سند رسمی5/434/000/000275/000/000

ماهدشت خ سرداران نبش خ چمران کوچه 10 متری دوم 1۹۹/11835مسکونی320۹
اراضی تفکیکی قاسمی

سند رسمی5/434/000/000275/000/000

ماهدشت خ سرداران نبش خ چمران کوچه 10 متری دوم 20۹/11836مسکونی420۹
اراضی تفکیکی قاسمی

سند رسمی5/434/000/000275/000/000

ماهدشت خ سرداران نبش خ چمران کوچه 10 متری دوم 21۹/11837مسکونی520۹
اراضی تفکیکی قاسمی

سند رسمی5/434/000/000275/000/000

ماهدشت خ سرداران نبش خ چمران کوچه 10 متری دوم 22۹/11838مسکونی620۹
اراضی تفکیکی قاسمی

سند رسمی5/434/000/000275/000/000

مســکونی بــا 71۹30
تراکم خیلی کم

ماهشت انتهای بلوار امام )ره( روبروی جایگاه cng )باغ 4611/251
کالنتری(

سند رسمی52/110/000/0002/610/000/000

مسکونی8150
تجاری

ماهشت انتهای بلوار امام )ره(---
خ مهران سمت راست

قرارداد 22/500/000/0001/125/000/000
واگذاری

ازطریق مزایده در سامانه تدارکات اکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده و مراتب ذیل اقدام نماید:
الف.  ارائه سند مزایده از تاریخ 1401/0۹/14 لغایت 1401/0۹/24  از طریق سامانه مذکور )ستاد(

ب. آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهادات قیمت در سامانه )ستاد( حداکثر تا پایان وقت اداری 1401/10/4
ج. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

1- ج-  مرکز تماس 41۹34- 021
2- ج-  دفتر ثبت نام 88۹6۹737 – 851۹3768 

د- فروش کلیه امالک به صورت نقدی می باشد.
ه- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

و- هزینه کارشناسی ، درج آگهی ، مالیات و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده یا برندگان می باشد.
شهرداری ماهدشت

نوبت اول

شناسه آگهی:1421733
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اصناف

رئيس اتحاديه بارفروشان تهران خواستار تخصصي 
شدن امور کشاورزي در دولت آينده شد و گفت: انتظار 
داريم افراد متخصص در وزارت جهاد کشاورزي امور را 
در دست بگيرند تا شاهد اين همه ضرر و زيان در حوزه 
توليد ميوه در کشور نباشيم.د تا پايان هفته ۱۰ درصد 

ديگر نيز قيمت ها کاهش داشته باشد.
مصطفي دارايي نــژاد، رئيس اتحاديه بارفروشــان 
تهران افــزود: در حالي که در ايــران ۹ برابر برزيل و 
۵۰ برابر امريکا در بخش کشاورزي آب مصرف مي 
شود اما درآمد ايران از صادرات محصوالت کشاورزي 
 بسيار اندک است و بايد کشت گل خانه اي و آبياري 
قطره اي در حوزه کشاورزي ايران مورد توجه جدي 
قرار گيرد اما وزارت جهاد کشــاورزي نسبت به اين 
مساله بسيار بي تفاوت اســت، زيرا اگر ما کار خود را 
بلد باشيم با مصرف کمتر آب بايد ميزان درآمد ارزي 
ايران از محل صادرات محصوالت کشاورزي به چند 
برابر افزايش يابد. رئيس اتحاديه بارفروشــان تهران 
اظهار داشت: در حالي که در بخش کشاورزي ايران 
ساالنه ۸۶ ميليارد متر مکعب آب مصرف مي شود در 
سال شش ميليارد دالر صادرات محصوالت کشاورزي 
داريم.وي يادآورشد: اين در حالي است که در برزيل 
مصرف ۳۹ ميليارد متر مکعب صادرات اين کشور را به 
۵۵ ميليارد دالر افزايش داده و در امريکا مصرف ۱۷۶ 
ميليارد مترمکعب آب معادل ۱۲۰ ميليارد دالر درآمد 

صادراتي براي امريکا دارد.
رئيس اتحاديه بارفروشان تهران بيان کرد: نبود افراد 
متخصص در حوزه تنظيمبازارسبب شد که امسال ۳۰ 
هزار تن پرتغال پوسيده و دور ريخته شود در حالي که 

با هزينه بااليي اين ميوه توليد شده بود.دارايي نژاد بيان 
کرد: اگر اختيار به اتحاديه ها داده شده بايد بر عملکرد 
آنها نيز نظارت کافي انجام شود و اگر افراد متخصص 
در راس امور باشند ما شاهد ميوه ۱۰۰ هزار توماني 
در ميوه فروشــي ها نخواهيم بود.وي اظهار داشت: 
ما بايد به علت مصرف بي رويه آب، کشاورزي ديمي 
را کنار بگذاريم و در اين شــرايط کم آبي نبايد اجازه 
داد که هندوانه در کشور کشت شود.رئيس اتحاديه 
بارفروشان تهران افزود: افزايش بدون حساب و کتاب 
هزينه هاي حمل و نقل و نبود نظارت کافي قيمت 
ميوه را چند برابر افزايــش داده که در نهايت مردم و 

مصرف کنندگان متضرر مي شوند
دارايي نژاد در پاسخ به اينکه چرا قيمت ميوه با وجود 
فراواني بسيار افزايش يافته است، گفت: روزانه بين ۲۰ 
تا ۳۰ هزار تن بار ميوه در ميدان به فروش مي رسد و 
اين نشان مي دهد که ميوه بسيار فراوان است و هيچ 
کمبودي در اين زمينه نداريم ولي قيمت ميوه در ميوه 

فروشي ها به چند برابر افزايش يافته است.
وي تاکيد کرد: با اينکه ميوه نوبرانه نداريم ولي قيمت 
ميوه در ميوه فروشي هاي سطح شهر بسيار باال رفته 
در حالي که امروز هر کيلوگرم گيالس در ميدان بين 
۲۰ تا ۳۰ هزار تومان فروخته شد اما در ميوه فروشي 
بيش از ۶۰ هزار تومان به مردم عرضه مي شود.دارايي 
نژاد بيان کرد: امروز زردآلو بين ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، 
آلبالو بين ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، موز هندي ۱۸ هزار 
تومان و موز اکوادوري و فليپيني ۲۰ هزار تومان در 
ميدان ميوه و تره بار به ميوه فروشان فروخته شده اما 

دربازارقيمت آنها بسيار باالست.

استقبال بازار خودرو از انتخابات و برجام
فربد زاوه، کارشناس خودرو

خودروهای بسياری به دليل تفاوت قيمت به بازار عرضه شده و فروخته نشده اند. به گفته وزير صنعت هم 4۵۰ هزار خودرو در انبارها وجود دارد که کل تقاضای سال ۱4۰۰ را پوشش می دهد. همچنين نتيجه انتخابات نيز مشخص شده 
است. پيش بينی ها اين است که همان سياست های اقتصادی و سياسی در رابطه با برجام دنبال خواهد شد، بنابراين بازار خودرو در آستانه تابستان و در اين سه ماه با کاهش قيمت ها مواجه خواهد شد. 

به دليل عدم عرضه 4۵۰ هزار خودرو و عدم تحويل تعهدات سه ماهه بهار خودروسازان در کنار احيای برجام می توان به کاهش قيمت ها اميد داشت. توقف عرضه خودرو طی ۳ ماه اخير نه تنها موجب افزايش قيمت خودرو در بازار نشده است 
که حتی در برخی موارد کاهش برخی از انواع خودرو را هم شاهد بوديم و اين نشان می دهد که اصوالً بازار به نقطه اشباع خودش رسيده است.

برخالف تصوری که مجلس، خودروسازها وزرات صمت دارند بازار خودرو نه فقط نسبت به عدم عرضه واکنشی نشان نداده است که علی رغم قطع شدن عرضه هم واکنشی نشان نداده است. اگر قرار باشد حواله های ارديبهشت و خرداد را 
تحويل دهند ميزان عرضه به حدی زياد خواهد شد که قيمت خودروها در بازار پايين تر هم خواهيم بود. 

اين در حالی است که می توان اميد داشت که کاهش قيمت ها به قيمت های شورای رقابت نزديک شود و در رابطه با خودروهای پرتيراژ حتی به زير قيمتهای شورای رقابت نيز برسد. بحث برجام جدی است و نگرانی بابت عدم تهعد دولت 
جديد به مسير احيای برجام نيز برطرف شده است که نويد تابستانی همراه با کاهش قيمت ها را می دهد. با رفع تحريم ها بخشی از منابع ارزی بلوکه شده به کشور باز می گردد اين اتفاق می تواند بازار صنايع مختلف را تحت تاثير قرار دهد.

معامالت خــودرو همچنان 
در جــا می زند و ســرانجام 
بازار خــودرو پس از افزايش 
غيرمنتظــره و حيرت انگيز 
قيمت ها در دولت دوازدهم 
در ابهام است. بسياری از مصرف کنندگان خودرو ماه 
هاست دســت از خريد و فروش برداشته اند تا تکليف 
انتخابات و البته احيای برجام مشخص شود تا تاثير آن 
بر کاهش يا افزايش قيمت ها در بازار خودرو مشخص 
شود. يک کارشــناس خودرو در اين رابطه می گويد: 

خودروهای بسياری به دليل تفاوت قيمت به بازار عرضه 
شده و فروخته نشده اند. به گفته وزير صنعت هم 4۵۰ 
هزار خودرو در انبارها وجود دارد که کل تقاضای سال 
۱4۰۰ را پوشــش می دهد. فربد زاوه افزود: همچنين 
نتيجه انتخابات نيز مشخص شده است. پيش بينی ها 
اين است که همان سياست های اقتصادی و سياسی در 
رابطه با برجام دنبال خواهد شد، بنابراين بازار خودرو 
در آستانه تابستان و در اين سه ماه با کاهش قيمت ها 

مواجه خواهد شد. 
البته با گذشت دو روز از مشخص شدن نتايج انتخابات 
هنوز بازار خودرو از نظر قيمت هــا در حال درجا زدن 
است و فعاالن اين بازار در انتظار عکس العمل مشخص 
بازار به تحوالت اقتصادی و سياسی هستند. در دو سال 

اخير قيمت خودرو چه داخلــی و خارجی با افزايش 
غيرمنتظره و آنی روبرو شــد و از آنجاييکه خريداران 
توانايی خريد خودرو با قيمت های نجومی را نداشتند 
رکود عميقی در اين بازار تا به امروز حاکم شده است. 
خريد و فروشی نجام نمی شود و سوداگری دالالن نيز 
در اين بازار نتوانست به ترغيب مشتريان در اين بازار 

منجر شود.
فعاالن بازار خودرو بر ايــن باورند که با اتمام انتخابات 
رياســت جمهوری و مشخص شــدن رييس جهمور 
آينده، بازار خودرو که با افزايش قيمت به اســتقبال 
انتخابات رفته بود در بازار درجا زد و بدون تغيير قيمت 
در بازار عرضه شــد. ظاهرا بازار خودرو منتظر اتفاقات 
آينده است و همين امر موجب شد تا امروز خودروهای 

پرطرفدار داخلی به الک خــود فرو روند و بدون تغيير 
قيمت در بازار عرضه شوند. بازار خريد و فروش خودرو 
در روزهای پايانی هفته گذشته شاهد توقف معامالت 
بود. البته در روزهای گذشــته کاهش عرضه برخی از 
محصوالت توسط شرکت های خودروسازعاملی شد 
تا قيمت تعدادی از خودروها رشــد دو تا سه ميليون 
تومانی را تجربه کنند اما روی هم رفته انتخابات رياست 
جمهوری عاملی شد تا هم خريدار و هم فروشنده دست 
از معامالت بکشــند و منتظر تعيين و تکليف رياست 
جمهوری کشور باشند. عده ای نگران افزايش قيمت ها 
و برخی ديگر خوش بين به ثبات قيمتها در بازار خودرو 
هستند اما روی هم رفته توقف معامالت عاملی شده تا 

بازار خودرو در رکود مطلق به سر ببرد.

بازار  خودرو  در  انتظار  تخلیه  حباب   است

انتظار  خریداران  خودرو   برای  ریزش قیمت ها
News kasbokar@gmail.com

در حالی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا دو سال پياپی اقدام به 
تعيين سقف افزايش اجاره 
بها کرده اســت که به گفته 
معاون وزير راه توافق مالک و 

مستاجر بر نرخ باالتر از سقف مجاز، مانعی ندارد.
يک کارشــناس اقتصادی در اين رابطــه می گويد: 
همان ســقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها هم برای 
مستاجران قابل پرداخت نيست و نبايد با تصميمات 
و اظهار نظرهای اشتباه زمينه را برای سخت تر شدن 
شرايط فراهم کند. منصور غيبی گفت: وقتی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا سقفی را برای اجاره بها تعيين می 
کند اين بدان معناست که بايد اخالق و انصاف در اين 
 بخش به دليل شرايط ويژه ای که در آن قرار داريم، 

رعايت شود.
اين در حالی اســت که بر اساس گزارش های منتشر 
شده بسياری از مالکان مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
را جدی نگرفته و رعايت نکرده انــد. آمارها حاکی از 
افزايش ۳۶ درصدی نرخ اجاره بها نسبت به سال گذشته 
دارد. با توجه به بروکراسی سنگين در فرآيند تخصيص 
وام وديعه مسکن می بايست شرايط طوری رقم بخورد 

که مستاجران آسيب های بيشتری را متحمل نشوند.
هشتم تيرماه سال گذشته، ستاد ملی مقابله با کرونا، 
حداکثر افزايش اجاره بهای واحد های مسکونی برای 
شهر تهران را تا ۲۵ درصد و برای کالنشهر های ديگر 
حداکثر ۲۰ درصد و در ساير شهر ها را ۱۵ درصد تعيين 
کرد؛ اما گزارش جديد مرکز آمار، از عبور اجاره بها از 

سقف های دستوری دولت حکايت دارد. 
به هر ترتيب آمارهای رسمی و گزارشهای غيررسمی 
نشان می دهد که سال گذشــته مصوبه ستاد کرونا 
چندان جدی گرفته نشده است. شايد يکی از داليل 
عدم توفيق مصوبه ميزان مجاز افزايش اجاره بها فاصله 

ايجاد شده بين نرخ رشــد اجاره با نرخ رشد قيمت 
مسکن باشد. آمارها نشان می دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ 
که روند رشد لجام گسيخته قيمت مسکن تحت تاثير 
بازارهای موازی آغاز شــد تا کنون قيمت مسکن در 
تهران 4۶۵ درصد رشد داشــته؛ در حالی که ميزان 
افزايش نرخ اجاره بها در همين بازه زمانی حدود ۹۰ 

درصد بوده است.
اما معاون وزير راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا 
ميزان مجاز افزايش اجاره بهــا در تهران را ۲۵ درصد 
اعالم کرده اما توافق مالک و مســتاجر بر سر ارقامی 
باالتر، غيرقانونی نيســت. محمود محمودزاده اظهار 
کرد: بخشی از نرخها در بازار اجاره تابع قيمت مسکن 
است. با وجود آنکه قيمت مسکن در سه سال گذشته 
رشد قابل توجهی کرده، افزايش نرخ اجاره بسيار کمتر 
و حدود يک چهارم آن بوده است. اين بدان معناست 
که سياست های دولت درخصوص قيمت گذاری بازار 

اجاره جواب داده است. در همين زمينه منصور غيبی، 
کارشناس اقتصاد مسکن به "کســب و کار" گفت: 
شرايط فعلی برای مستاجران سخت است. قوانين و 
بروکراســی های دريافت وام نيز موجب شده شرايط 

غيرقابل تحمل شود.
غيبی افزود: درست است که بســياری از افراد تنها 
يک واحد مسکونی برای اجاره دادن دارند و از طريق 
دريافت اجاره همين واحد امرار معاش و گذران زندگی 
می کنند اما با اعالم اينکه توافق مالک و مستاجر بر نرخ 
باالتر از سقف مجاز، مانعی ندارد، موجب می شوند تا 
اين صحبت به طور کلی معنا پيدا کند و تمام مالکان از 
آن بهره مند شوند. در حاليکه بيشتر منظور اينجا برای 
افرادی است که تنها يک واحد مسکونی دارند و می 

توانند با توافق به اجاره بهای مورد نظر برسند. 
کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: بسياری از موجرين 
مالک نيستند که با داشتن تعداد بسيار زيادی ملک و 

خانه بخواهند در بازار مسکن سوداگری کنند. اين افراد 
با داشتن تنها يک واحد مسکن سعی دارند هزينه های 

خود را پوشش دهند.
به گفته غيبی، همان سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره 
بها هم برای مستاجران قابل پرداخت نيست و نبايد با 
تصميمات و اظهار نظرهای اشتباه زمينه را برای سخت 
تر شدن شرايط فراهم کند. منصور غيبی گفت: وقتی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا سقفی را برای اجاره بها تعيين 
می کند اين بدان معناست که بايد اخالق و انصاف در 
اين بخش به دليل شرايط ويژه ای که در آن قرار داريم، 

رعايت شود.
اجاره ای که مالک خانه می گيرد متناسب با وضعيت 
اقتصادی و گردش مالی خود اســت. تنها جايی هم 
که می تواند جبران کند همين افزايش اجاره بهاست. 
در واقــع اول وضعيت خود را می بينــد بعد اخالق و 

صحبت های مسئوالن را در نظر می گيرد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: توافق مالک و مستاجر بر نرخ باالتر از سقف مجاز، مانعی ندارد!

چراغ سبز به افزایش  اجاره بها
مستاجران بازندگان مصوبات روی کاغذ 
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رئيس اتحاديه چادردوزان و برزنت فروشــان تهران با 
اعتراض به برخورد سازمان هاي مرتبط با اصناف بيان 
داشت: متاســفانه براي اصناف، سازمان هاي مختلفي 
با قوانين جورواجور تصميم مي گيرند، آن وقت اصناف 
بايد تاوان بپردازند. بخشــي از بدنه دولت تصميم مي 
گيرد براي جلوگيري از شيوع ويروس کرونا اصناف را 
تا مدت زماني که خود صالح مي داند تعطيل يا برايشان 
ساعات کار تعيين مي کند، بخش ديگري از بدنه همين 
دولت، اصناف را مجبور مي کنــد تا ماليات روزهايي را 
بدهد که به دستور دولت بســته بوده است. کجاي اين 
تصميمات منطقــي و بحق اســت؟جبار ايلکا، رئيس 
اتحاديه چادردوزان و برزنت فروشان تهران در ادامه بيان 
داشــت: اوج کار و فعاليت صنف چادردوزان در دوران 
تعطيلي تابستان و نوروز است. در دو سال اخير واحدهاي 
صنفي در اين روزها با عناوين اوج شيوع ويروس و قرمز 
بودن شهرها، تعطيل شــدند و مردم نيز اجازه تردد و 

مسافرت نداشتند. از کجا درآمد کسب کنيم که اکنون به 
سازمان امور مالياتي، مالياتش را بدهيم. دولت با سازمان 
هاي خود هماهنگ باشــد. اصناف تعطيل نمي توانند 
ماليات بدهند اين حق نيست. دولت بايد حمايت مي کرد 
که نه تنها حمايت نکرد؛ بلکه اکنون ماليات را نيز نسبت 
به سال گذشته با افزايش درصدي، مطالبه مي کند. ايلکا 
در خصوص اجرايي شدن تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات 
هاي مستقيم بيان داشت: اکنون بسترهاي الزم براي 
اجراي اين تبصره وجود ندارد. هيچ آموزشي داده نشده، 
قوانين به خودي خود خوب هستند؛ اما بدون بسترسازي 
و ايجــاد آمادگي، اجراي آن امکان پذير نيســت. او در 
خصوص تسليم اظهارنامه هاي مالياتي نيز بيان داشت: 
سازمان بدون در نظر داشــتن شرايط اصناف، زماني را 
اعالم کرده که جز ازدحام و تجمع، حاصل ديگري ندارد. 
بايستي تا شهريور ماه اين مهلت تمديد مي شد تا زمان 

بهتر و کافي براي ارايه اظهارنامه داشته باشند.

گمرک ايران طی گزارشی به دادستانی کل کشور جريان 
تاخير در خروج به موقع کاالهای سريع الفساد به ويژه 
ماجرای اخير کاالهای صادراتی به قزاقســتان را اعالم 
کرده است.به دنبال دســتور عمرانی - معاون قضايی 
دادستان کل کشور- درباره  بررسی وضعيت تاخير در 
خروج و عدم خروج به موقع کاالهای سريع الفساد از قبيل 
کاالهای صادراتی کشمش، خرما، سيب زمينی، معاون 
فنی گمرک ايران طی مکاتبه ای با وی توضيحاتی ارائه 
کرد که در اين گزارش، ماجرای تاخير در خروج کاالهای 
صادراتی سريع االفساد به قزاقستان مورد توجه قرار دارد.

ارونقی گفته که بررسی ها نشــان می دهد تعداد پنج 
کانتينر حاوی کاالهای صادراتی خرما، کشمش و سيب 
زمينی به مقصد قزاقستان که تشريفات گمرکی آن در 
حداقل زمان ممکن توســط گمرک به اتمام رسيده به 

داليلی در خروج دچار تاخير شده است.
 طبق اعــالم اين مقــام مســئول در گمــرک ايران، 
گزارش های اعالمی به گمرک ايران از اين حکايت دارد 
که  عدم ساماندهی و برنامه ريزی حمل و نقل سرويس 
منظم حمل دريايی توسط شرکت حمل و نقل کشتيرانی  

در تامين به موقع وسيله حمل در بندر، موجب طوالنی 
شدن و تاخير در ارسال اين کاالها شده و بيش از ۲۰ روز 

منتظر ورود کشتی و بارگيری مانده است.
وی همچنين گفته که عدم پيگيری متصديان ذيربط 
موجب ايستايی در روند بارگيری و خروج کاال به ويژه 
محموله هــای صادراتی سريع الفســاد از قبيل خرما، 
کشمش که بايد در سريع ترين زمان ممکن و در محفظه 
مناسب حمل شود، شده اســت. اين در حالی است که 
کشتی حامل بارهای صادراتی آســتارا از انزلی تعيين 
مقصد شده و گاها نصف فضای کشتی در انزلی و مابقی 

در آستارا بارگيری می شود.
معاون فنی گمرک ايران در مکاتبه خود به معاون قضايی 
دادستان کل کشــور اعالم کرده که حفظ مزيت های 
منطقه ويژه اقتصادی و ارتقاء ســطح کيفی خدمات 
گمرکی که از عملکرد سازمان های همجوار متاثر می شود 
نيازمند ايجاد تعامل و هماهنگی مطلوب و مستمر بين 
مجموعه دست اندرکار جهت تسريع در ارائه  خدمات به 
صادر کنندگان و ارسال سريع محموله های صادراتی به 

کشورهای حوزه دريای خزر است. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
بوشهر از تمديد بسته حمايت از کسب و کارها و مشاغل 
به شدت آسيب ديده از کرونا خبر داد.مصدق کشاورزی 
با اشاره به مصوبه اخير ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی 
بر تمديد بسته حمايت از کسب و کارها و مشاغل به 
شدت آســيب ديده افزود: اين بسته حمايتی شامل 

حمايت های مالياتی، بانکی و بيمه ای است.
وی اظهار کرد: مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالياتی 
تا ۲ ماه ديگر، فرصــت پرداخت بدهی مالياتی قطعی 
شــده ماليات های عملکرد و ارزش افزوده که تاريخ 
سررسيد آن تا پايان ۱۳۹۹ بوده، تا آخر شهريورماه و 
بدون محاسبه جريمه ديرکرد از حمايت های مالياتی 

دولت خواهد بود.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
بوشهر در خصوص حمايت های بانکی بيان کرد: برای 
صاحبان مشاغل و کســب و کارهای به شدت آسيب 
ديده از کرونا )جز تسهيالت قرض الحسنه(، بازپرداخت 

اقساط تســهيالت دريافتی که موعد پرداخت آن ها 
در چهار ماهه نخست ســال  جاری بوده و در اين بازه 
زمانی پرداخت نشــده اســت، منوط به آن که بدهی 
به شــبکه های بانکی تا بهمن ســال ۱۳۹۹ درطبقه 
جاری قرار داشته باشد، به انتهای دوره تقسيط منتقل 
می شود.کشاورزی اضافه کرد: مهلت نام نويسی مشاغل 
و کسب و کارهای آســيب ديده از کرونا برای دريافت 
تسهيالت مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا به ويژه در 
بخش های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر 
و حمل و نقل تا پايان شهريور ۱4۰۰ بر اساس همان 

دستورالعمل و شرايط ابالغيه قبلی تمديد می شود.
وی اظهار کرد: مشاغل و کســب و کارهای به شدت 
آســيب ديده مانند مهدکودک ها، تاالرها، پارک های 
آبی و شهربازی ها که پيش از اين مشمول برخورداری 
از تسهيالت کرونايی نبودند، بر اساس دستورالعملی 
که از ســوی کارگروه فوق ابالغ خواهد شد، مشمول 

برخورداری از تسهيالت خواهند شد.

تمدید بسته حمایت از کسب وکارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا

سازمان هاي مختلف با قوانین جورواجور براي اصناف تصمیم مي گیرند

مطالبه گري دولت با افزايش درصدي ماليات

ارائه گزارش به دادستان

تاخير در خروج کاالهای سريع الفساد

۹ برابر برزیل و ۵۰ برابر امریکا در بخش کشاورزي ایران، آب مصرف مي شود

مردم؛ متضرر واقعي گراني ميوه
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ساخت
 ایران

نمایشگاه الکامپ عرصه حضور شرکت های خالق و 
دانش بنیان می شود

نمایشــگاه الکامپ فرصتی اســت تا شــرکت های خالق، دانش بنیان و 
استارتاپ ها با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محصوالت 
و خدمات خود را در معرض داوری مستقیم مشتریان قرار دهند.به گزارش 
گروه علم و پیشــرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، این نمایشــگاه به حوزه طراحی، ســاخت و تولید و 
پشتیبانی از محصوالت ، خدمات، محتوی و راهکارهای صنایع الکترونیک، 

کامپیوتر و دیجیتال اختصاص دارد و  هر ساله برگزار می شود.
الکامپ همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و 
مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز می شود.

این رویداد، آوردگاهی است که ســاالنه ذینفعان توسعه و تحول اقتصاد 
دیجیتال با بررسی فرصت های بازار به توسعه بازار محصوالت و خدمات 
خود پرداخته و عملکرد ساالنه خود را در معرض دید و داوری مشتریان و 

استفاده کنندگان قرار می دهند.
در حال حاضر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  بیش از 
6000 شرکت دانش بنیان، 6000  استارتاپ فعال و بیش از 1200 شرکت 
خالق فعالیت می کنند.بخش عمده ای از این شرکت ها در حوزه الکترونیک، 
کامپیوتر، نرم افزار و زیرساخت های مرتبط با شبکه فناوری اطالعات فعال 

هستند.
از این رو با حمایــت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری عالوه بر 
شرکت های دانش بنیان و خالق، استارتاپ ها نیز می توانند از این فرصت 
برای عرضه نمونه اولیه تولید شــده از محصول خود اقدام کنند. این اقدام 
باعث می شــود تا بتوانند واکنش مستقیم بازار و مشــتریان را نسبت به 
محصول خود ارزیابی کنند.همچنین نمایشــگاه الکامپ فرصتی مغتنم 

برای جذب سرمایه گذار است.
نمایشگاه الکامپ در عرصه طراحی، ساخت و تولید و پشتیبانی از محصوالت 
، خدمات، محتوی و راهکارهای صنایع الکترونیک، کامپیوتر و دیجیتال و 
صنایع فرهنگی و خالق در اقتصاد خالق ایران بزرگترین رویداد فناوری 
کشور محسوب می شــود.این رخداد بزرگ از 18 تیر ماه تا 21 تیر 1400 
برگزار می شود. شــرکت های دانش بنیان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر و ثبت نام سامانه اینترنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

مراجعه کنند.

بازار مجازی ها همچنان منفی
ریزش قیمت ارزهای مجازی برای سومین روزهای 

متوالی
بازار ارزهای مجازی برای سومین روز متوالی همچنان قرمزپوش است.به 
گزارش کوین مارکت کپ، در معامالت امروز بازار جهانی ارزهای مجازی 
شاهد ریزش قیمت این دارایی ها بودیم به گونه ای که بیت کوین 2.1 درصد 
منفی شد و هم اکنون 35 هزار و 188 دالر در حال معامله است. این قیمت 

نسبت به هفت روز پیش هم بیش از یک درصد افت کرده است.
با احتســاب ریزش قیمت بیت کوین، ارزش کل بازار این ارز مجازی هم 
اکنون به 663 میلیارد دالر رسیده است. در 24 ساعت گذشته همچنین 
816 هزار بیت کویــن در بازار جهانی بــه ارزش 28 میلیارد دالر خرید و 
فروش شده که طی 3 تا 4 ماه گذشته کم ترین حجم به شمار می رود.تعداد 
بیت کوین های موجود در بازار جهانــی امروز به 18 میلیون و 739 هزار و 

125 واحد رسید.
قیمت اتریــوم در معامالت امــروز 3.35 درصد افت کــرد و 2177 دالر 
قیمت گذاری شــد. باینانس کوین نیز حدود 3 درصد ریخت و 332 دالر 
قیمت گذاری شد. دوج کوین و ریپل بیشترین افت قیمت را در بین ارزهای 
مطرح بازار تجربه کرده و به ترتیب با 4.3 درصــد و 6.2 درصد ریزش به 

قیمت 28 سنت و 74 سنت رسیدند.
به طور کلی در 24 ساعت گذشته 65 میلیارد دالر در بازار ارزهای مجازی 
پول جابجا شــده که همانند بیت کوین از نظر حجم در ســه تا چهار ماه 
گذشته کمترین میزان به شمار می رود.ارزش کل بازار ارزهای مجازی هم 
امروز 1.9 درصد ریخت و به 1476 میلیارد دالر رسید. هم اکنون 10 هزار 

و 520 نوع ارز مجازی هم در حال معامله در بازار جهانی است.

سیم کارت واگذارشده چطور بازیابی می شود؟
برای بازیابی اطالعات سیم کارتی که منقضی یا واگذار شده است، می توان 
با مراجعه به سامانه همتا و وارد کردن شناسه )IMEI( دستگاه و شماره 
سیم کارت، اطالعات را بازیابی کرد.در صورتی که قباًل در سایت همتا ثبت 
نکرده باشــید )کارتابل کد ملی تشکیل نداده باشــید( و سیم کارت شما 
منقضی شده باشد یا مالکیت آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشید، 
اطالعات دستگاه های شما از کارتابل سیم کارت منقضی یا واگذارشده در 
همتا حذف می شود، اما می توانید این اطالعات را برای سیم کارت های دیگر 
خود بازیابی کنید. برای این کار الزم است شناســه )IMEI( دستگاه یا 
دستگاه های خود و شماره سیم کارت منقضی یا واگذارشده را داشته باشید.

کارتابل کد ملی با دو سیم کارت یا بیشتر، نیازی به بازیابی اطالعات ندارد. 
بنابراین در صورتی که  قبال در سایت همتا ثبت نام کرده و کارتابل کد ملی 
تشکیل داده باشــید، در صورتی که بیش از دو سیم کارت در کارتابل شما 
باشد، با منقضی شدن یکی از سیم کارت ها یا واگذار کردن مالکیت یکی از 

سیم کارت ها، اطالعات دستگاه در کارتابل کد ملی باقی می ماند.
برای بازیابی اطالعات سیم کارت واگذارشده، در مرحله اول، باید به درگاه 
اینترنتی سامانه همتا به آدرس hamta.ntsw.ir مراجعه شود. برای ورود 
به سامانه می توان از شماره سیم کارت استفاده کرد و یا اینکه ابتدا در سامانه 
ثبت نام کرد و سپس با استفاده از کد ملی وارد سامانه شد. در ادامه، مراحل 

با استفاده از ورود با شماره سیم کارت آورده می شود.
پس از وارد کردن شماره سیم کارت، رمز عبور موقت برای آن شماره ارسال 
می شود. با استفاده از رمز عبور ارسال شــده و وارد کردن کد امنیتی، وارد 
سامانه شوید. در ادامه در صفحه اصلی »مدیریت دستگاه ها« روی گزینه 

»افزودن دستگاه« کلیک  کنید.
در صفحه بازشده، شناسه )IMEI( دستگاه خود را که می خواهید اطالعات 
آن از کارتابل قبلی )کارتابل حذف شده( به این کارتابل انتقال یابد را وارد 
 کنید و روی گزینه »ثبت« کلیک کنید. سپس پیامی مبنی بر وارد کردن 
شماره ســیم کارت قبلی )سیم کارت منقضی یا واگذارشــده( را دریافت 
می کنید. شــماره ســیم کارت را به صورت کامل وارد کرده و روی گزینه 
»تأیید« کلیک کنید. در صورتی که اطالعات واردشده صحیح باشد فرایند 
با موفقیت انجام شده و اطالعات دستگاه شما در این کارتابل قرار می گیرد.

اگر در کارتابل کد ملی خود فقط یک شماره سیم کارت وارد کرده باشید و 
این شماره سیم کارت منقضی شده باشد و یا مالکیت آن را به شخص دیگری 
واگذار کرده و رمز کارتابل خود را نیز فراموش کرده باشید، می توانید با انجام 
فرآیند »فراموشی رمز کارتابل کد ملی«، تمامی اطالعات دستگاه هایتان را 

در کارتابل کد ملی بازیابی کنید.

اخبار

سقفی برای نمایش دایمی 
محصوالت با فناوری باالی 
صادراتی ایرانساخت ایجاد 
شــد تا این توانمندیها به 
بازار جهانی معرفی شود.به 
گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
مهدی قلعهنوی رییس مرکز تعامالت بینالمللی علم 
و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
درباره ایجاد خانه نوآوری و فناوری ایران توســط 
معاونت علمی و فناوری، گفــت: این خانه فناوری 
در نمایشــگاه بینالمللی تهران ایجاد شده است تا 
محلی باشد برای »ارائه محصوالت با فناوری باالی 
صادراتی«، »معرفی توانمندیهای ایرانســاخت به 
بازدیدکنندگان خارجی« و »تشکیل هاب صادرات 
محصوالت دانش بنیان و خالق دارای پتانســیل 

صادراتی«.
وی افزود: خانه نوآوری و فناوری ایران در فضایی به 
وسعت 3 هزار و 500 مترمربع و با ظرفیت معرفی 
بیــش از 800 کاال از 300 شــرکت دانش بنیان و 
خالق در فاز نخست در نمایشگاه بینالمللی تهران 
ایجاد شــده اســت و در فازهای بعدی محصوالت 
دیگری نیز اضافه خواهد شــد تا پتانســیل های 
صادراتی محصوالت دانش بنیــان را به هیات های 

خارجی معرفی کند.
به گفته قلعهنوی، برگزاری نشست های تخصصی 
رودررو با هیات های خارجی و انجام امور کارگزاری 
صادراتــی محصــوالت دانش بنیــان در قالــب 
شــرکت های مدیریت صــادرات EMC از دیگر 

اهداف ایجاد این مرکز است.
وی ادامه داد: نمایشگاه دایمی ایرانساخت 12 بخش 
تخصصی فناورانه شامل ماشینآالت، حملونقل، برق 
و الکترونیک، کشــاورزی، مواد پیشرفته، صنایع 

فلزی، تجهیزات پزشــکی، دارو و سالمت و صنایع 
خالق، نرم افزار و اپلیکیشــن، بازی، انیمیشــین، 
صنایع دســتی و غیره ایجاد شده است. همچنین 
خانه هوشــمند دانش بنیان با تجهیز توســط 80 
شــرکت دانش بنیان و 220 محصــول نیز در آن 

مستقر است.
رییس مرکز تعامــالت بینالمللی علــم و فناوری 
معاونت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری در 
بخش دیگری از ســخنان خود بیــان کرد: بخش 
تخصصــی ســیمیالتورها )شبیه ســازها(، مونه 
اتاق عمل و اتاق ICU بیمارســتانی با تجهیزات 
ایرانساخت، امکانات ســالن کنفرانس و برگزاری 
جلســات رودرو، فضای کار اشــتراکی و اختصای 
برای کادر اداری و واســطههای صادراتی، ســالن 
 جلسات VIP و کافه تجارت از دیگر بخش های این

 خانه نوآوری است.
این در حالی اســت کــه رییس مرکــز تعامالت 
بینالمللی علم و فنــاوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری با اشــاره به راهاندازی پایگاه 
صادراتی ایران در ازبکســتان، گفت: این پایگاه به 
زودی در این کشور برای عرضه دایمی محصوالت 
دانشــبنیان ایرانی ایجاد میشود.مهدی قلعهنوی 
در سفر به ازبکســتان با بیان اینکه به دنبال ایجاد 
پایگاه دایمی صادراتی ایران در ازبکستان هستیم، 
افزود: ســرمایهگذاران ایرانی مقیم ازبکســتان یا 
کسانیکه شــریک ازبکی دارند را برای همکاری با 
مرکز تعامالت بینالمللی علم و فنــاوری معاونت 
علمی و فناوری برای ایجاد پایگاه دایمی صادراتی 

ایران بررسی کردیم.
به گفتــه قلعهنوی، مذاکــرات مختلفــی با این 
افراد صورت گرفته اســت تا در نهایــت بهترین و 
کاربردیترین ساختمان را برای ایجاد اتاق نمایش 
محصوالت دانش بنیان انتخــاب کنیم. برای این 
کار با کســانیکه شــرایط، زیرســاختهای الزم و 
فضای کار را در اختیار داشــتند مذاکره کردیم و 

به زودی به نتیجه نهایی می رســیم. رییس مرکز 
تعامالت بینالمللی علم و فنــاوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری ادامه داد: شرکتهای 
دانشــبنیان میتواننــد از این پایگاه بــرای عرضه 
دایمــی محصوالت خود اســتفاده کننــد. چون 
ازبکها در تعامــالت مالی و خدماتــی خود حتما 
 باید محصول را ببیننــد و از خدمات پس از فروش

 آن مطمئن شوند.
وی بیان کرد: بنابرایــن ارائه دایمی محصوالت، به 
شرکتهای دانشــبنیان در پیدا کردن بازار مناسب 
برای محصوالت و خدمات کمک شــایانی میکند. 
برای این کار کارگزار منتخب به تهــران میآید تا 
نشست آشنایی با شــرکتهای دانشبنیان ایرانی را 

برگزار کنیم.
به گفتــه قلعهنوی، پس از طی ایــن مرحله، چند 
نیروی بومــی در این پایگاه مســتقر میشــوند و 
محصوالت شــرکتهای دانشــبنیان در این پایگاه 

عرضه خواهد شد.
وی درباره فعالیتهای پایگاههای صادراتی ایران در 
دیگر کشورها، گفت: »عرضه و نمایش محصوالت 

در اتاق نمایش به صورت دایمی حداقل برای مدت 
یک سال«، »ارائه خدمات ثبت شــرکت و افتتاح 
حســاب بانکی«، »ثبت دارو و محصوالت«، »اخذ 
استانداردهای الزم کشــورهای میزبان«، »انجام 
تحققیات بــازار، بازریابی و فــروش محصوالت«، 
»شرکت در نمایشــگاههای تخصصی کشورها«، 
»اعزام هیاتهــای خارجی به تهــران« و »پذیرش 
شــرکت های ایرانی در کشورهای هدف« از جمله 

خدمات این پایگاههای صادراتی است.
رییس مرکز تعامــالت بینالمللی علــم و فناوری 
معاونت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری در 
ادامه بیان کرد: شرکتهای متقاضی انجام کارهای 
تحقیقاتی مشــترک هم میتوانند از فضای در نظر 
گرفته شــده در مرکز نوآوری ازبکستان استفاده 
کنند و پروژه های تحقیقاتی خود را انجام دهند. وی 
ادامه داد: شرکتهای متقاضی میتوانند برای دریافت 
کمک هزینه پروژههای تحقیقاتی خود از حمایتهای 
مالی مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر نهادهایی 

که مرکز معرفی میکند استفاده کنند.

نمایش پتانسیل صادراتی محصوالت دانشبنیان به هیات های خارجی

رونمایی از 800 محصول فناورانه صادراتی
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

بانک صنعت و تجارت چین امــکان تبدیل یوان 
دیجیتال به پول نقد را در 3000 دستگاه خودپرداز 
در پکن فراهم کرده است. بانک صنعت و تجارت 
چین امکاناتی را فراهم کرده که به کاربران اجازه 
می دهد یوان دیجیتال خود را در 3000 دستگاه 

خودپرداز در پکن به پول نقد تبدیل کنند.
 بانک صنعت و تجارت چین اولین بانک این کشور 
است که چنین امکاناتی را فراهم می کند. مشتریان 

می توانند به راحتی پول خود را از دیجیتال به غیر 
دیجیتال تغییر دهند.بانک کشاورزی چین هم که 
یکی از چهار بانک بزرگ این کشور است امکانات 
مشابهی را در 10 خودپرداز در منطقه تجاری وانگ 

فوجینگ ایجاد کرده است.
بانک مرکــزی چیــن قصــد دارد ارز دیجیتال 

حکومتــی را بــرای المپیک زمســتانی 2022 
آماده کند. ایــن بانک اعالم کرد ایــن ارز جدید 
هیچ نام رسمی ندارد ولی آن را با عنوان پرداخت 
الکترونیک ارز دیجیتال )BPOC( می شناسند 
و ویژگی های مشــترکی با ارزهای مجازی دارد.

پیش بینی می شود یوان دیجیتال جایگزین پول 

نقد در گردش شود. این ارز به شماره تلفن همراه 
دارنده آن متصل شــده و نقل و انتقاالت توســط 
یک اپلیکیشن انجام می شود. کاربران می توانند 
با کمک تلفن همراه خود پول را بین حساب های 
مختلف جابجا کنند، درســت ماننــد کاری که با 
پول نقد انجــام می دادند. برنامه های آزمایشــی 
یوان دیجیتال در شــهرهای بزرگ چین در حال 

اجراست.

گوگل به بیش از دو میلیارد کاربر کروم درباره یک 
حفره امنیتی جدید در این مرورگر وب و ضرورت 
ارتقای مرورگرشــان در اولین فرصت هشدار داد.

گوگل در یک پست وبالگ تایید کرد که یک آسیب 
پذیری امنیتی ناشناخته در کروم شناسایی شده 
است. اکثر حفره های امنیتی شناسایی و پیش از 
این که مورد بهره برداری هکرها قرار بگیرند، ترمیم 
می شوند اما دســته بندی این آسیب پذیری به 
عنوان آسیب پذیری روز صفر )زیرو دی( به معنای 
آن است که هکرها از آن باخبر بوده و فعاالنه از آن 

بهره برداری می کنند.
درباره این آســیب پذیری اطالعــات زیادی در 

دست نیســت بجز این که در WebGL )یک جاوا 
اســکریپت ای پی آی برای رندرینگ( قرار دارد. 
گوگل معموال جزییات آســیب پذیری را محدود 
نگه می دارد تا فرصت کافی برای کاربران کروم به 
منظور ارتقا فراهم کند.برای مقابله با این تهدید، 
کاربران کروم باید فورا به قسمت تنظیمات، کمک 
و درباره گــوگل کروم مراجعه کنند. اگر نســخه 
مرورگر در لینوکس، مک او اس و ویندوز به عنوان 
نســخه 91.0.4472.114 یا باالتر مشخص شده 

اســت، مرورگر دستگاه ایمن اســت. در غیر این 
صورت کاربران باید به صورت دستی به روزرسانی 
موجود برای مرورگر کــروم را چک کرده و پس از 
به روزشدن آن، برنامه را بسته و مجددا راه اندازی 
کنند. گوگل تایید کرد سه تهدید سطح باالی دیگر 

را در این نسخه کروم ترمیم کرده است.
 30554-2021-CVE آســیب پذیری روز صفر
هفتمین آســیب پذیری روز صفر شناسایی شده 
در کروم از آغاز امسال و دومین مورد در یک هفته 

گذشته اســت. گوگل معموال با سرعت نسبت به 
ترمیم آسیب پذیریها اقدام می کند اما کارآمدی 
آنها به سرعتی که کاربران کروم مرورگرشان را به 

روزرسانی می کنند هم بستگی دارد.
بر اساس گزارش فوربس، کاربران کروم بهتر است 
این بار هوشیاری بیشتری به خرج دهند. شرکت 
امنیتی کاسپرســکی هفته گذشــته هشدار داد 
گروهی از هکرها به نام "پــازل میکرز" در حال 
جمع کردن حفره های امنیتی زیــرو دی کروم 
برای نصب بدافزار در سیستمهای ویندوز هستند. 
مایکروســافت هفته گذشــته در این باره هشدار 

امنیتی فوری به کاربران ویندوز صادر کرد.

گزارش وضعیت امنیت فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
نشان می دهد که طی یکسال گذشته 405 میلیون و 956 
هزار حمله بدافزاری توسط شبکه ملی تله بدافزار در کشور 
شناسایی شده است.گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و 
تبادل اطالعات کشور در سال 99، توسط سازمان فناوری 

اطالعات ایران منتشر شده است.
در این گزارش مطابق با شــاخص های مدنظر در حوزه 
امنیت ســایبری، وضعیــت حمالت ســایبری، میزان 
آدرس های IP آلوده، تعداد بدافزارهای شناسایی شده و 
نیز وضعیت سازمان ها و وزارتخانه های دولتی در خصوص 
پیشگیری با تهدیدات سایبری، مورد بررسی قرار گرفته 
است. بررسی ها نشان می دهد که در ســال 99 بیش از 
405 میلیون و 956 هزار و 630 حمله توسط شبکه ملی 
تله بدافزار شناسایی شــده که بیشترین حمله مربوط به 

شهریور ســال 99 با ثبت 94 میلیون و 713 هزار حمله 
بدافزاری بوده است.

در این سال 27 میلیون و 851 هزار و 463 آدرس آلوده به 
بات های شناخته شده به ثبت رسیده و تعداد بدافزارهای 
شناسایی شده نیز 396 هزار 433 بدافزار بوده است.مطابق 
با گزارش ارزیابی عملکرد مرکز ماهر، در سال 99 بیش از 
308 بدافزار تحلیل شــده و 150 مورد نیز پیشگیری از 

حمالت دیداس به ثبت رسیده است.
این بررسی ها حاکی از آن است که هیچ وزارتخانه و سازمان 
متصل به شبکه ملی اطالعات، در سال 99 مرکز عملیات 

امنیت )SOC( راه اندازی نکرده و تنها یک مورد در حال 
راه اندازی گزارش شده که به نتیجه نهایی نرسیده است. در 
همین حال طی یک سال گذشته هیچ سروری برای کشف 
بدافزارها در این سازمان ها نصب نشده است.این در حالی 
است که 16 ابزار و سامانه رصد و ارزیابی و پویشگر بومی در 

سال 99 در کشور فعال بودند.
گزارش وضعیت امنیت فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
کشور نیز از ارزیابی امنیتی 133 سامانه در سال 99 و تهیه 
88 بســته راهنمای امنیتی برای مقاوم سازی سامانه ها 
حکایت دارد. با این وجود در یکسال اخیر هیچ بسته الزامات 

امنیتی مرتبط با انواع خدمات شبکه ملی توسط سازمان ها 
تدوین نشده است.گزارش مرکز ماهر نشان می دهد که 
677 هزار و 945 مورد هشدار امنیتی و 325 هزار و 220 
هشدار درباره نقاط آلوده در سطح کشور به دستگاه ها ارائه 
شــده است.ســامانه مرکز ماهر، در همین حال مجموع 
آسیب های مهم کشف شده در رصد فضای مجازی کشور 

را نیز برای سال 99 اعالم کرده است.
بر اساس امکانات سپر دفاعی دژفا، فضای IP کشور نسبت 
به آسیب پذیری های دارای درجه خطر باال و خطرناک به 
صورت مستمر رصد می شود که در 9 ماهه آخر سال 99 
حدود 40 هزار نقطه آسیب پذیر از این طریق شناسایی 
شده و در 3 ماهه پایانی سال 99، افزایش تقریبی حمالت 
اتفاق افتاده است.همچنین 4 میلیون و 4 هزار و 727 نقطه 

در کشور دارای آلودگی سایبری گزارش شده است.

شــرکت های دانش بنیان ایرانی در سال های اخیر موفق به 
ساخت پیچیده ترین تجهیزات پزشکی شدند که خیلی از 
آنها صادر هم می شود.به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه 
علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، سالهاست شرکت 
های دانش بنیان در حــوزه های مختلف، نقش آفرینی می 
کنند و هرروز بر اعتبار کشــور می افزایند و حتی شاهدیم 
که در سالهای اخیر میزان صادرات به کشورهای پیشرفته از 
سوی شرکت هایی نسبتا نوپا با نیروهای جوان و نخبه، در حال 
افزایش و ترقی است و هیچ مانعی اعم از سنگ اندازی های 
داخلی و یا تحریم های خارجی، نتوانسته روند رو به رشد این 

شرکت ها را متوقف کند.
پس از شــیوع کرونا و با توجه به نیاز مبرم کشور به دستگاه 
تنفسی ونتیالتور که جزو مهمترین و موثرترین و ضروری ترین 

تجهیزات پزشکی برای مبتالیان حاد کرونا بود و در زمانی که 
کشورهای اروپایی حتی حاضر به صادر کردن یک دستگاه هم 
نبودند و به همه چیز شکل سیاسی و تحریم گونه داده بودند، 
جوانان نابغه و غیور ایرانی دست به دست هم دادند و با توکل 
به خدا و تکیه بر دانش سرشارشان در کمترین زمان ممکن 
موفق به تولید بهترین دستگاه های ونتیالتور و سایر تجهیزات 
پزشکی مورد نیاز شدند و آنقدر پیشرفت کردند که هم اکنون 
به مرحله صادرات رسیده اند و خودکفایی و بومی سازی دانش 
را به حد اعلی رسانده اند. در بین این شرکت ها، یک شرکت 
دانش بنیان با کمک تیمی شامل دانش آمختگان طراز اول 
بهترین رشته ها در بهترین و سطح باالترین دانشگاه ها؛ موفق 
به تولید و صادرات یکی از بهترین نمونه های کامال داخلی 
ونتیالتور شده است .احمد بهفر مقدم مدیرعامل این شرکت 

دانش بنیان، گفت:  شرکت ما تولید کننده ونتیالتور در حوزه 
ICU ، ماشین های بیهوشی در حوزه در اتاق عمل و دستگاه 
سی تی اســکن در حوزه تصویربرداری است.او افزود: حوزه 
دستگاه های پزشکی حوزه بسیار پیچیده ای است و عمدتا 
دانش آموختگان طراز اول مملکــت در حوزه الکترونیک، 
نرم افزار، مکانیک و همچنین حوزه بالینی و پژوهشی شامل 
پزشکان متخصص، به مجموعه کمک می کنند. در تیم ما 
چندین استاد دانشگاه حضور دارند که با مباحث تحقیقاتی که 
روی بیماران انجام می دهند، کمک های شایانی به ما می کنند 
و نکته حائز اهمیت این است که افرادی در مجموعه ما کار 
می کنند که مستعد مهاجرت هستند و وقتی چنین زمینه 
کاری را در مملکت می بینند، منصرف می شوند و در راستای 
ارتقا دانش فنی کشور گام برمی دارند.بهفر مقدم ادامه داد: با 

توجه به اینکه این شرکت دانش بنیان بیش از ده سال است که 
دستگاه های ونتیالتور تولید می کند، ما تا قبل از کرونا موفق 
به تولید 3 هزار دستگاه ونتیالتور شدیم و با مواجهه با ویروس 
کووید، توان تولیدمان را 6 برابر کردیم و توانستیم به تنهایی 
بیش از 2500 ونتیالتور را در اختیار مراکز درمانی قرار دهیم و 
به اتفاق یک شرکت دیگر که بعدا به ما ملحق شدند، تمام نیاز 
کشور که باالتر از 4500 دستگاه بود، تامین شد و فقط شرکت 
ما توانست عالوه بر تامین مراکز و حفظ عزت ملت و دولت، 
50 میلیون یورو، صرفه جویی ارزی داشته باشد.او افزود: نکته 
حائز اهمیت، موقعیت ویژه و استراتژیکی که این دستگاه دارد؛ 
زیرا در اوج کرونا، تقریبا کشوری به کشور دیگر ونتیالتور نمی 
داد و این توان باعث شد که عالوه بر پوشش نیاز کشور، برای 

کشور ارز آوری هم داشته باشیم.

یوان دیجیتال چین در بیش از ۳۰۰۰ خودپرداز در پکن 

هشدار امنیتی گوگل به دو میلیارد کاربر کروم

ضعف وزارتخانه ها در راه اندازی مرکز عملیات امنیت

۴۰۵ میلیون حمله بدافزاری در کشور شناسایی شد

جهش بزرگ شرکت های دانش بنیان در تولید پیچیده ترین دستگاه های تجهیزات پزشکی
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بانک، بیمه 
و بورس

رئیس اتحادیه پارچه فروشــان تهران گفت: اصناف 
شرایط بحرانی و سختی را طی دو سال اخیر گذرانده 
اند و توان پرداخت مالیات را ندارند؛ چه برسد به این 
که با ضرایب باالیی نیز محاسبه گردد.محمد حسین 
آشتیانی، رئیس اتحادیه پارچه فروشان تهران گفت: 
ســازمان امور مالیاتی برای تســلیم اظهارنامه های 
مالیاتی، زمان بیشــتری- حداقل تا شهریورماه- به 
اصناف بدهد تا ضمن جلوگیری از تجمع افراد با خیال 
راحت تری آن را انجام دهند. وی در ادامه در رابطه با 
تبصره ماده 100 مالیات های مستقیم بیان داشت: از 
آنجایی که سازمان تبصره ماده 100 را به اتحادیه های 
صنفی ابالغ کرده به تمام اعضای زیرمجموعه خود به 
طرق مختلف، چه از طریق پیامک و یا در فضای مجازی 
اطالع رسانی کامل انجام شده و درصدی از اعضا نیز تا 

حدودی این قانون را تا به امروز انجام داده اند.
آشــتیانی با اشــاره به صدمات غیرقابل جبرانی که 
ویروس کرونا و تعطیلی ها بر بدنه کسب و کار و اصناف 
 وارد آورد گفت: شــیوع ویروس کرونا و به دنبال آن 
تعطیلی های پی در پی واحدهای صنفی، موجب شد 

بیش ار 30 درصد از واحدهای اجاره ای در این صنف 
تعطیل و صاحبان آن پروانه های خود را باطل کنند، چرا 
که توان پرداخت هزینه های جاری را نداشتند خصوصاً 

کسبه بازار و پاساژهای مولوی خالی از مشتری شد.
وی افزود: در بسیاری از مناطق برای قانونمند شدن این 
افراد هزینه های زیادی به جهت نیروی انسانی و یا مالی 
شده بود تا موفق به صدور پروانه کسب برای افراد بدون 
پروانه شده بودیم. شیوع کرونا و تعطیلی های ناشی از 
آن زحمت این تالش را از بین برد و ماندیم با اعضایی که 
با زیان های بسیار و بیکار در تالش برای گذران حداقل 

امورات زندگی خود روربه رو شدند.
آشــتیانی ادامه داد: دولت در ابتدای بحران ویروس 
کرونا، وعده های زیادی از جمله واگذاری وام های 12 
میلیون تومانی با درصد سود مشخصی داد که نه تنها 
پرداخت نشد؛ بلکه مقدار و شرایط آن برای واحدهای 
صنفی پارچه فروشــان کفایت هزینه های معمولی 
حامل های انرژی را هم نمــی کند. اجاره بهای باالی 
مغازه ها کمر این صنوف را شکست، 12 میلیون به چه 

کار می آمد که آن را هم نداد.

مقام مسئول ســازمان بنادر و دریانوردی از افزایش 
افزایش حمل ونقل دریایی ایران و اروپا خبر داد و گفت: 
صنعت هیدروگرافی عالوه بر ارتقاء ایمنی دریانوردی 
در پیشگیری از سیل و سونامی نقش مهمی دارد.نادر 
اظهار کرد: ایران به دلیل دسترسی به دریای کاسپین 
در شــمال کشــور و خلیج فارس و دریای عمان در 
جنوب کشور دارای 5790 کیلومتر نوار ساحلی است 
و حدود 3000 کیلومتر آن بخشی از خطوط دریایی 
بوده و موقعیت مناســب برای تجارت دریایی دارد و 
بخش زیادی از حمل و نقل بین  المللی خود را از این 
طریق انجام می دهد. وی افزود: در این بین، بیشترین 

تجارت دریایی از جنوب کشور بوده و ترابری دریایی به 
کشورهای جنوب خلیج فارس و اقیانوس هند و خاور 
دور سهم زیادی را در بر می گیرد.وی با بیان این که 
حمل ونقل دریایی اروپا به ایران و بالعکس رو به افزایش 
بوده و ایران با دسترسی به آبهای بین المللی توانسته 
امکان تبادل مستقیم کاال با کشــورهای اروپایی را 
گسترش دهد، تصریح کرد: بی شک از ضروریات حمل 
و نقل دریایی ایمن، دسترسی دریانوردان و فعاالن این 
عرصه به نقشه های به روز از مسیرهای شناخته شده 
دریایی و آبراهه ها است که این مهم از طریق برداشت 
داده های دریایی از جمله هیدروگرافی تامین می شود.

چشم انداز بازارها
سپهر محمدی، رئیس انجمن بالک چین ایران 

 ،BRG انجمن بالک چین ایران انجمنی مردم نهاد است که بودجه کل آن در یک سال گذشته 100 میلیون تومان هم نمی شود و از جیب اعضای انجمن پرداخت شده است. با تالش اعضای انجمن در یک قلم پروژه
جلوی حیف میل صدها میلیون دالر ارز گرفته شده است و انجمن با انتشار لیست هشداری که بر سایت خود منتشر کرده در زمینه پروژه های دیگر که خطر حیف و میل اموال مردم بوده، اقدام کرده است. این طبیعی 
است که مافیایی که پشت این پروژه ها هستند تالش کنند تا جلوی کار انجمن را بگیرند. در این مدت اعضای انجمن و خانواده ها مورد تهدید و بعضا ضرب و شتم قرارگرفته اند و حال باندهای مافیایی آنقدر نفوذ کرده 

اند که شائبه این است که دستور وزرات کشور برای توقف فعالیت انجمن هم تحت فشار این افراد بوده است. 
طبق قانون، سازمان های مردم نهاد وظیفه صیانت از منافع عمومی در حوزه تخصصی خودشان را دارند و انجمن به همین وظیفه خود عمل کرده است. هیچ گونه کمک دولتی تا به این لحظه دریافت نکرده و هزینه 

های بسیاری را متحمل شده و حال این طور برخوردی را با انجمن کرده اند.
نامه وزارت کشور که درتاریخ 25 خرداد منتشر شده امروز که 29 خرداد است هنوز به هیچ کدام از اعضای هیات مدیره انجمن ابالغ نشده است. اما این باندهای مافیایی آنقدر نفوذ داشته اند که نامه را از وزارت کشور 

به دست آورده اند و قاعدتا به قصد تشویش اذهان عمومی در رسانه ها منتشر کرده اند.
نکته جالب این است که طبق قانون، وزارت کشور در صورت وجود گزارشی علیه سازمان های مردم نهاد باید ابتدا از آنها دعوت به عمل بیاورد و به صورت شفاهی تذکر دهد. سپس به صورت کتبی تذکر داده و بعد اگر 
این مراحل نتیجه ای نداشت تعلیق را در دسترو کار قرار دهد. اما انجمن بالک چین بدون طی هیچ کدام از این مراحل بالفاصله با دستور توقف فعالیت ها روبرو شده است. بدون اینکه کوچکترین مشورتی با ما شود. 

بدون هیج سوالی که این رفتار واقعا عجیب است که در عرض سه روز فضاسازی رسانه ای که انجام شد باندهای مافیایی توانسته اند چنین کاری را انجام دهند.
وقتی که انجمنی که با صد میلیون تومان در عرض سه سال توانسته جلوی مافیایی که صدها میلیون دالر اموال مردم را حیف و میل می کردند به صورت غیرانتفاعی و بدون اینکه هیات مدیره انجمن کوچکترین اتفاعی 
از این مضوع داشته باشد بایستد، انتظار نمی رفت که وزارت کشور با بودجه های نامعلوم سه روز بیشتر نتواند جلوی باندهای مافیایی بایستد. واقعا حیرت انگیز است. به هر حال ما مطیع قانون هستیم. هنوز این ابالغ 

به ما صورت نگرفته و طبیعی است که پاسخ درخوری خواهیم داد که به زودی در رسانه ها منتشر خواهد شد.

طی روزهای گذشته وزارت 
کشور اعالم کرد که فعالیت 
انجمن بالکچین به دستور 
وزارت کشور متوقف شد. 
عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس شــورای اســالمی از دستور وزارت 
کشور برای توقف فعالیت های انجمن بالکچین خبر 
داد. سپهر محمدی، رئیس انجمن بالک چین ایران 
در رابطه با صحت و سقم خبر منتشر شده گفت: نامه 

وزارت کشــور که درتاریخ 25 خرداد منتشر شده 
امروز که 29 خرداد است هنوز به هیچ کدام از اعضای 
هیات مدیره انجمن ابالغ نشده است. اما این باندهای 
مافیایی آنقدر نفوذ داشــته اند که نامه را از وزارت 
کشور به دست آورده اند و قاعدتا به قصد تشویش 

اذهان عمومی در رسانه ها منتشر کرده اند.
به هر ترتیب رحیم زارع با اشاره به فعالیت برخی از 
انجمن ها و تشکل های فعال در حوزه رمزارز که در 
قالب NGO به فعالیت در این حوزه و خروج ارز از 
کشور اقدام کرده بودند،  اظهار داشت: پیگیری این 
موضوع در روزهای گذشته منجر به دستور وزارت 
کشور برای توقف فعالیت های انجمن بالکچین به 

دلیل انجام برخی تخلفات شد. وی افزود: سازمان 
امور اجتماعی وزارت کشور در نامه ای به هیات مدیره 
انجمن بالکچین، به آنها دستور داد فعالیت های خود 
را به طور کامل متوقف کنند و در این نامه با اشاره به 
گزارشات واصله مبنی بر اقدامات مغایر اساسنامه و 
خالف تعهدات این انجمن و ضرورت رسیدگی به این 
تخلفات، به انجمن فناوران زنجیره بلوک )بالکچین( 
دستور داده شــده از تاریخ ابالغ این تذکر، تمامی 

فعالیت های خود را به طور کامل متوقف کنند.
زارع ادامه داد: در این نامه با اشاره به اینکه مسئولیت 
هرگونه سوء استفاده و تخلف از عنوان و پروانه تشکل 
بر عهده اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن است، 

از مخاطبان خواسته است گزارشی از دالیل صدور 
فهرست هشدار توســط این انجمن بدون پشتوانه 
فی و با استفاده از نام انجمن بالکچین را ارائه کنند 
و همچنین از این NGO غیرتجاری خواسته شده 
اقدامات خود در حوزه رمزارز و ارتباط با شرکت های 

فعال در این حوزه را با مستندات الزم ارائه کنند.
طی روزهای گذشــته و پس از انتشار گزارشاتی در 
خصوص فعالیت برخی شرکتهای حوزه رمزارز در 
محل انجمن بالکچین و تبلیغات این شرکت های 
خاص برای خروج ارز از کشور، تعدادی از نمایندگان 
مجلس خواستار برخورد وزارت کشور و اطالعات با 

این تخلفات شدند.

طی اقدامی دور از انصاف؛ فعالیت انجمن بالکچین به دستور وزارت کشور متوقف شد

سنگ اندازی در برابر کسب و کارهای نوپا 
News kasbokar@gmail.com

نتیجه انتخابات ریاســت 
جمهــوری ســیزدهم نیز 
مشخص شــد و حال مردم 
 بــه دنبال سرنوشــت بازار 
دارایی ها در این چهار سال 
پیش رو هستند. در روز اعالم نتایج انتخابات بورس 
با رشد 14 هزار واحدی و ســکه با ریزش 300 هزار 
تومانی مواجه شد. برخی فعاالن بازار این اتفاقات را 
به فال نیک گرفته و در مقابل برخی از کارشناســان 
 اقتصادی سرنوشت تمام بازارها را گره خورده به برجام 

عنوان می کنند.
یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه می گوید: با 
توجه به سناریوی محتمل تحقق برجام می توان برای 
تمام بازارهای مالی کاهش قیمت و ثبات را حداقل تا 
دو سال آینده پیش بینی کرد. وحید شقاقی افزود: 
این در حالی اســت که اگر دولــت آینده اصالحات 
اقتصادی را هم در پیش بگیرد می توان بعد از ثبات 
و تعادل، به رشــد بازارها نیز امیدوار بــود. بازارهای 

مالی موازی یکدیگر حرکت می کنند و تاثیرپذیری 
بسیاری از وضعیت یکدیگر دارند. با افزایش قیمت 

ارز قمیت ها در بازارهای سکه، طال، مسکن، خودرو 
و... نیز افزایش پیدا می کند و تاثیر کاهش نرخ ارز بر 

وضعیت دیگر بازارها نیز رابطه مستقیمی با هم دارد.  
این در حالی اســت که رئیس انجمن طال، جواهر، 
نقره و ســنگ های قیمتی خراســان رضوی گفت: 
به نظر می رســد در چشــم انداز میان مدت حتی با 
تغییر دولت،  شرایط بازار طال آنقدرها تغییر نخواهد 
کرد و بازار طال کماکان در رکود به ســر خواهد برد. 
حتی امکان دارد این رکود شــدت بیشتری به خود 
بگیرد.اما پیــش بینی بنده بر این اســت که قیمت 
 طال در ۶ ماهه دوم ســال روند صعودی را در پیش 

خواهد گرفت.
شــهرام مرصعی در خصوص فراز و نشیب های بازار 
دالر و طــال و اثرات انتخابات ریاســت جمهوری بر 
آن اظهار کرد: نوســانات بازار جهانی بر قیمت های 
داخلی کشور ما تاثیر بسزایی دارد و این تاثیرگذاری 
از طریق دالر اســت. با افزایش نرخ دالر، مستقیما 
قیمت طال افزایش و با کاهــش قیمت دالر قیمت 
طال کاهش پیــدا خواهد کرد. قــدرت تاثیرگذاری 
دالر در داخل کشــور، گاهی می تواند قیمت کاذبی 
را ارائه دهــد، یعنی قیمت ارز جهانــی کاهش پیدا 
 کند ولی ما در داخل کشــور ایــن کاهش قیمت را

 احساس نکنیم.

پیش بینی نرخ ارز و سمت و سوی بازارهای مالی در دولت جدید 

روی خوش بازارها به احیای برجام
News kasbokar@gmail.com

مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از 
کاهش 21 درصدی خریــد تضمینی گندم خبر داد و 
گفت: در کنار خشکســالی، تعیین قیمت پایین برای 
خرید گندم، انگیزه کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده 
است.سید جعفر حســینی با بیان اینکه میزان خرید 
تضمینی گندم تا روز چهارشنبه گذشته، به دو میلیون 
و 590 هزار تن رســیده بود، گفــت: این میزان خرید 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد کاهش 

داشته است.
وی دربــاره آخریــن وضعیــت پرداخــت مطالبات 
گندمکاران نیز گفت: وجوه گندم کشــاورزانی که تا 
17 خرداد لیست آنها به بانک ارســال شده پرداخت 

شده است. حسینی با بیان اینکه امسال وضعیت اقلیم 
و خشکسالی آسیب جدی به تولید گندم به ویژه تولید 
گندم دیم وارد کرده اســت، افزود: در کنار این مساله 
تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم، انگیزه 
کشاورزان را تحت تأثیر قرار داد و پیش بینی ها حاکی 
از این است که برخی از کشاورزان گندم خود را تحویل 

دولت نخواهند داد.
وی با اشاره به اینکه در ســالجاری دولت مجبور است 
بخش زیادی از منابع ارزی را صرف واردات گندم کند، 
گفت: اگر دولتمــردان ماه ها قبل که بخش خصوصی 
هشدار می داد در تعیین قیمت گندم هوشیارانه عمل 

می کردند، با چالش کمتری مواجه می شدیم.

بر اســاس آنچه ســتاد ملی مقابله با کرونــا به بانک 
مرکزی ابالغ کرده، بانک ها تا ســقف 10 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت 
می کنند.ســتاد ملی مقابله با کرونا در جلســه شنبه 
22 خرداد ماه، مصوبات ســال گذشــته این ستاد در 
خصوص حمایت از مســتأجران را تمدیــد کرد که بر 
اســاس آن، 3 برنامه مهم تمدید خودکار قراردادهای 
اجاره مسکن، تعیین سقف اجاره بها برای قراردادهای 
تمدیدی در سال جاری و نیز اعطای تسهیالت ودیعه 
 مســکن به خانواده های مســتأجر به دســتگاه های 

ذی ربط ابالغ شد.
آنگونه که در مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است، برای 
پرداخت وام ودیعه مسکن در سال جاری مبلغ 10 هزار 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
در مصوبه 72 ام ستاد ملی مقابله با کرونا آمده:1. مهلت 
ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیالت 
کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه 1400 
تمدید می شود2. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند 
حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیالت مذکور را 
پرداخت کنند3. سقف مبلغ این تسهیالت برای کالن 
شهر تهران 70 میلیون، سایر کالن شهرها 40 میلیون 

تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان تعیین می شود
4. شــرایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت در سال 
1399، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است5. تا 
سقف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیالت 
کرونایی، در سال 1400 به پرداخت تسهیالت برای این 

موضوع اختصاص داده می شود
وزیر راه و شهرسازی درباره مصوبه ستاد ملی کرونا در 
حوزه اجاره مسکن گفت: با توجه به بررسی پیامدهای 
جابه جایی مستأجران در شــرایط تنگنای اقتصادی 
و همه گیری کرونا در جلسه ســتاد ملی کرونا، میزان 
افزایش نرخ اجاره بها همچون مقادیر سال گذشته، به 
منظور تمدید خودکار و بدون مراجعه به دفاتر امالک، 
مجدداً مورد تأکید و تصویب مجدد قرار گرفت. بر این 
اساس، میزان افزایش اجاره بها در شهر تهران، حداکثر 
25 درصد، دیگر کالن شهرها 20 و سایر مناطق شهری 

کشور 15 درصد تعیین شده است.
اسالمی افزود: بررســی ها حاکی از تمدید بیش از ۸5 
درصد قراردادهای اجاره بر مبنای مصوبات ستاد ملی 

کرونا در سال گذشته اســت. البته در حوزه تسهیالت 
ودیعه مســکن نیز میزان وام دهی بانک ها برای سال 
1400 اندکــی افزایش پیدا کرد تــا افزایش اجاره بها، 
به نحو موثرتری جبران شــود. همچنین دریافت کد 
رهگیری، صرفاً برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیالت 
ودیعه مسکن از بانک ها مورد نیاز است و وام تسهیالت 
مسکن به مستأجرانی که سال گذشته از این وام استفاده 

کرده اند، تعلق نخواهد گرفت.
بر اساس آنچه مطرح شد، در جریان برگزاری هفتاد و 
دومین جلسه ســتاد ملی کرونا، با پرداخت تسهیالت 
ودیعه مسکن به مستأجران به منظور حمایت از خانوارها 

برای تمدید قرارداد اجاره امالک مسکونی موافقت شد.
بر اساس مصوبه ستاد کرونا، بانک ها و مؤسسات اعتباری 
موظفند، حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیالت 
مذکور را تا سقف مبلغ 70 میلیون برای شهر تهران، سایر 
کالن شهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرهای کشور 
25 میلیون تومان به واجدین شــرایط پرداخت کنند.

همچنین پیگیری ها حاکی است، نرخ سود تسهیالت 
مذکور 13 درصد و بر مبنای بازپرداخت 5 ســاله برای 
مستأجران تهرانی، اقساط ماهیانه 1.۶ میلیون تومانی و 
برای 2 گروه هدف دیگر، با بازپرداخت 3 ساله، به ترتیب 
اقساط 1.3 میلیون تومانی و ۸42 هزار تومانی منظور 

شده است.
خاطرنشان می شود سال گذشته پس از ثبت نام 920 
هزار سرپرســت خانوار، نهایتاً این تسهیالت به حدود 
200 هزار خانواده داده شد که مجموع ارقام پرداختی به 

نزدیک 4 هزار میلیارد تومان رسید.
با توجه به افزایش رقم این تســهیالت در سال جاری 
)70، 40 و 25 میلیون تومان برای مستأجران تهرانی، 
کالنشهرها و سایر شهرها( نسبت به مبالغ تعیین شده 
برای ســال گذشــته )50، 30و 15 میلیون تومان(، 
همزمان با تعیین ســقف 10 هزار میلیارد تومانی این 
تسهیالت در سال جاری از سوی ستاد کرونا و نیز حذف 
خانوارهایی که سال گذشته این وام را دریافت کرده اند، 
احتماالً تعداد دریافت کنندگان این وام، امسال نیز حول 
و حوش همان تعداد دریافت کنندگان این تسهیالت در 
سال گذشته باشد.گفتنی است مصوبه مذکور به بانک 
مرکزی ابالغ شده و این بانک نیز دستورالعمل اجرایی 

آن را به بانک های عامل ابالغ کرده است.

کاهش ۲۱ درصدی خرید تضمینی گندم

آسیب جدی خشکسالی به تولید

تعطیلی ۳۰ درصد از واحدهای اجاره ای پارچه فروش

افزایش حمل ونقل دریایی ایران به اروپا

بودجه وام ودیعه مسکن ۱۰ هزار میلیارد تومان

خانوارهایی که پارسال گرفته اند ثبت نام نکنند

چشم انداز بازارها
وحید شقاقی، اقتصاددان 

در ماه اخیر بر اساس سناریوی محتمل، برجام به نتیجه خواهد رســید. با نهایی شدن برجام باید در انتظار آزاد شدن منابع بلوکه شــده ایران که نزدیک به 20 میلیارد دالر است باشیم. با توافق برجام شاهد بهبود وضعیت 
صادرات نفت وهمچنین کاهش ســختی روابط بانکی و بیمه ای و بهبــود وضعیت مبادالت تجاری خواهیم بود. احتمــاال در یک یا دو ماه آینده وضعیت کرونا هم کنترل می شــود. با این اوصاف کســب و کارها نیز یک 
 نفسی می کشــند. کنترل کرونا و توافق برجام با پیامدهای اشاره شــده می تواند موجبات کاهش قیمت دالر را به محدوده 20 هزار تومان فراهم کند و همچنین در بازار مســکن و خودرو شاهد کاهش سوداگری افراطی 

خواهیم بود. 
از طرفی دیگر در ماههای پیش رو شــاهد کاهش حداکثر 15 درصدی مســکن و کاهش قیمــت خودروهای داخلی به ویژه خودروهای خارجی از 30 تا40 درصد هســتیم. همانطور که اشــاره شــد قیمت دالر نیز به 
عنوان یک متغیر تعیین کننده در یک محدوده با ثبات قرار خواهد گرفت. بنابراین تا دوســال اینده مقداری وضعیت باثبات تری را با توجه به برجام و کرونا می توانیم شــاهد باشــیم. اگر دولت آینده اصالحات اقتصادی 
را هم در پیش بگیرد می توان امیدوار بود در چند ســال دیگر هم ثبات و تعادل و بعد از آن رشــد را در بازارها شــاهد باشــیم.  همان طور که همه در جریان هستند و بر کسی پوشیده نیســت، اقتصاد ایران بیمار است و 
سال هاست با این بیماری دســت و پنجه نرم می کند.  این اقتصاد نزدیک به نیم قرن با مســکن نفت کنترل شده اســت اما حاال دیگر نفت به عنوان یک مسکن برای یک اقتصاد بیمار پاســخگو نیست و نمی توانیم این 
 بیماری را با داروی نفت کنترل کنیم. آن چه که مشــخص است این اســت که ما و اقتصاد بیمار ما به مرحله ای رسیده ایم که اگر در ســال 1400 دست به اصالحات ساختاری نزنیم این مشــکل بسیار حادتر و غیر قابل 

کنترل می رسد.
ما در یک مطالعه عمیق 20 چالش ساختاری اقتصاد ایران را پاالیش کرده ایم که طی 50 سال گذشته بر روی هم انباشته شده اند و در حال حاضر در وضعیت بسیار بحرانی و خطرناک قرار دارند چالش های نظام بانکی، مالیاتی، 

رشدنقدینگی، گسترش فساد، نظام توزیع درآمد، بحران آب و کمبود آن و... همگی طی این سال ها بر روی هم انباشته شده و به حد انفجار رسیده است. 
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کسب و کارهای 
نوپا و

دانش بنیان

رهبر معظم انقالب:
راه حل مشکالت حضور پای صندوق رای است

گالیه های مردم از وضعیت اقتصادی را قبول دارم اما عدم حضور در انتخابات را 
قبول ندارم، راه حل مشکالت حضور پای صندوق رای است.

به گزارش تسنیم، گزیده سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در آستانه انتخابات به شرح زیر است:

بحث امروز من صرفــا درباره انتخابات اســت و کمتر از 48 ســاعت دیگر یک 
رویداد سرنوشت ساز در کشــور اتفاق خواهد افتاد و آن عبارت است از انتخابات 

ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا.
قطعا سرنوشت کشور در برهه زمانی در همه زمینه ها، در اقتصاد، مسائل فرهنگی، 
امنیت و سالمت و غیره وابسته به عملی است که شما مردم ایران روز جمعه ان شااهلل 
انجام خواهید داد و با حضور و رأی خود سرنوشت کشور را در واقع رقم می زنید، 

در همه مسائل عمده.
کار بزرگ مردم در روز جمعه اول اصل مشارکت و ثانیا نوع مشارکت و نوع انتخابات 
خواهد بود و امیدواریم خدای متعال دل ها را هدایت کند و بتوانیم به بهترین وجه 

در این عرصه ظاهر بشویم.
 در یکی از سخنرانی های اخیر به ملت ایران عرض کردم که حضور مردم در نظام 
جمهوری اسالمی دارای یک اصل محکم و سند متقن فکری است؛ صرفا مسئله 
سیاسی نیست و البته فواید سیاسی حضور مردم زیاد است و مهم تر از این ها، فلسفه 
حضور مردم در نظام جمهوری اسالمی است. در جمهوری اسالمی؛ جمهوری یک 
بخش و اسالمی یک بخش است و  اگر جمهور حضور نداشته باشند، جمهوری 
اسالمی تحقق پیدا نمی کند و البته از جنبه های سیاســی نیز ثمرات و برکات 

فراوانی دارد.
 بعضی از حقایق است که باید نگاه به آن ها فراتر از نگاه های سیاسی باشد؛ مانند 
تشییع سردار شهید سلیمانی. انتخابات از این قبیل است. همه باید در انتخابات 
شــرکت کنند؛ چون نظام اجتماعی کشــور به این حضور نیازمند است و تاثیر 

می گذارد.
دشمنان اسالم و ایران با انتخابات شما مردم مخالف هستند. بنابراین انتخابات یک 
عمل صالح است و کسانی که می خواهند عمل صالح انجام بدهند، انتخابات آن 

عمل صالح است.
انتخابات نشان دهنده حضور مردم در صحنه است. حضور مردم یعنی اینکه نظام 
جمهوری اسالمی پشتوانه مردمی دارد. این در اقتدار نظام و کشور تاثیر بی نظیر 

دارد و هیچ ابزار قدرتی، قدرت افزایی ندارد.
  آن کسانی که با سفسطه گویی های گوناگون که برخی از آنها در روزنامه ها و فضای 
مجازی دیده می شود، دنبال تضعیف نظام هستند. آن ها می دانند که اگر حضور 
مردم و کشور ضعیف بشود، می توانند کشــور را دچار ناامنی و تروریسم کنند و  

بتوانند کشور را جوالنگاه مزدوران خود قرار بدهند.
اگر کاهش حضور مردم را داشته باشیم، از آن ســو افزایش فشارهای دشمن را 
خواهیم داشت. این ها نسبت معکوسی دارند. اگر ما بخواهیم فشارهای دشمن چه 
فشارهای اقتصادی مانند تحریم از بین برود، راهش این است که حضور مردمی 

افزایش پیدا کند.
همه مراکز قدرت های شــیطانی و همه آنها که با جمهوری اســالمی مخالفت 
می کنند، با انتخابات ها هم به شکل ویژه مخالفت می کنند؛ در همه انتخابات  های 
ما همیشه اینگونه بود است که  ابرازهای سیاسی و رسانه ای آنها در خدمت تخریب 
ذهنی مردم نسبت به انتخابات و اگر بتوانند به نحوی دخالت در انتخابات بوده تا 
نگذارند شکوه و شوکت انتخابات ایران خودش را نشان بدهد؛ البته به کوری چشم 
آنها در طول این سالهای متمادی نه تعطیل شده و حتی یک روز به تاخیر افتاده 
است.  از مدتی قبل از انتخابات تا بعد از انتخابات این تبلیغات سوء آنها وجود داشته 
است. شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری را پیدا کنیم که انتخابات آن 
این همه مورد هجمه دشمنان قرار گرفته باشد. در همین انتخابات پیِش رو چند 
ماه است که رسانه های آمریکایی و انگلیسی و مزدورانی که زیر پرچم آنها مشغول 
به کار هستند دارند خودشان را می کشند تا انتخابات جمهوری اسالمی را به نحوی 

زیر سوال ببرند و  به نحوی انتخابات در ایران را مورد اتهام قرار دهند.
هدف آنها این است که این انتخابات به آن صورت مطلوب جمهوری اسالمی انجام 
نگیرد و مردم از نظام فاصله بگیرند، چرا که عدم حضور مردم در انتخابات به معنی 
فاصله گیری مردم از نظام اسالمی است. البته مردم به حرف آنها گوش نکردند  و 
تجربه نشان داده است که متن مردم، -حاال  البته برخی گروه های خاص را کاری 
نداریم که در مطبوعات و  فضای مجازی حرف آنها را تکرار می کنند-، ولی متن 
مردم نشان دادند که هر چه دشمن خواسته است عکس آن را عمل کرده اند و این 
دفعه هم به توفیق الهی همین خواهد شد و مردم با حضور خود به جمهوری اسالمی 

آبرو خواهند داد.
مناظرات انتخاباتی نشان داد که انتخابات رقابتی است، درباره محتوای مناظرات 

پس از انتخابات صحبت خواهم کرد.
کشوری که به صورت قبیله ای اداره می شود علیه انتخابات در ایران تلویزیون 24 

ساعتی راه می اندازد.
گالیه های مردم از وضعیت اقتصادی را قبول دارم اما عدم حضور در انتخابات را 

قبول ندارم، راه حل مشکالت حضور پای صندوق رای است.
جوانهای ما منتظر نماندند که دستهای بخیل جهانی به ما واکسن بفروشند. از 
روز اول شروع کردند به تالش کردن تا رســیدن به واکسن. حاال ما شدیم جزو 
5-6 کشوری که در دنیا که توانستند واکسن را تولید کنند. جوان های ما در قضیه 

واکسن منتظر دست های بخیل نماندند. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد:
سیاست مرکز ملی فضای مجازی درباره ارز دیجیتال

معاون راهبری مرکز ملی فضای مجازی با تشریح سیاست های این مرکز در 
مواجهه با ارزدیجیتال گفت: استفاده از رمزارزها با منشأ خارجی را ترویج 
نمی کنیم.ابوالفضل روحانی اظهار داشت: رمزارزها به طور کلی و با مدیریت 
شرایطی می توانند ابزاری برای دور زدن تحریم در برخی از معامالت باشند 
اما باید رویکرد ویژه ای برای برخورد با این موضوع برای آن تعریف شود.وی 
گفت: مرکز ملی فضای مجازی استفاده از رمزارزها با منشأ خارجی نظیر 
بیت کوین را ترویج نمی کند زیرا نه تنها متولی آن  مشــخص نبوده بلکه 

سرمایه گذاران آن نیز مشخص نیستند.
روحانی ادامه داد: نوسانات عجیب قیمت بیت کوین و تالطم قیمتی آن در 
بازارهای جهانی جای پرسش دارد. بر این اساس سیاست مرکز ملی فضای 
مجازی این است که تشویقی در این حوزه نداشته باشیم اما در جمهوری 
اســالمی به ویژه بانک مرکزی، با توجه به این که رمزارزها می تواند ابزار 
مناسبی برای دور زدن تحریم ها برای برخی از معامالت باشد باید رویکرد 

ویژه ای برای آن تعریف شود.
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به موضوع بالکچین 
و رمزارزها گفت: پژوهشــگاه فضای مجازی نســبت به آسیب پذیری و 
ریشه استفاده از رمزارزها اقدام کرده اما از آن جا که هنوز بحث رمز ارزها 
در میان همه مردم، ساری و جاری نشــده و موضوعی فراگیر نیست و در 
ســطح نخبگان و افراد خاص باقی مانده، باید با توجه به شــرایط و برنامه 
ریزی انجام شده با هدف آگاه ســازی این موضوع، نسبت به شفاف سازی 
 موضوع رمزارزها اقدام و رویکرد جمهوری اسالمی را نسبت به این موضوع 

تبیین کرد.

اخبار

بیت کویــن در محــدوده 
4۰ هزار دالر تثبیت شــده 
و احتمــال اینکــه این ارز 
بتواند تــا محدوده 5۰ هزار 
دالر رشد کند زیاد است.این 
روزها بازار رمزارزها در محدوده حساسی قرار دارد. 
سوال اینجاست روند صعودی دوباره شروع می شود؟

بیت کوین نسبت به یک هفته قبل حدود ۱6 درصد 
رشد کرده اســت و حدود ۷5۰ میلیارد دالر ارزش 
بــازار دارد.آلت کوین ها کمتر از بیت کوین رشــد 
کردند و هم به دلیل افزایــش عرضه در بیت کوین 
روندی نزولی دارند. این روزها شــرکت ها بزرگ و 
میلیاردرهای زیادی روی بیت کوین سرمایه گذاری 
کردند و زمزمه ها از پذیرش بیت کوین در کشورهای 

آمریکای شمالی زیاد شده است.
فعال باید منتظــر حرکت بعدی بازار باشــیم، اگر 
بیت کوین بتواند تا 42 هزار دالر رشد کند می تواند 
اعداد باالتری هم داشــته باشــد اما اگر نتواند این 
محدوده را پشت ســر بگذارد دوباره یک اصالح در 
پیش دارد.ارزهای دیجیتال در کف قیمتی تقاضای 
خوبی پیدا کردند و اتریوم و ریپل با جذب سرمایه 
همراه شدند از طرفی هم ایالن ماسک یک توئیت در 
رابطه با هولد کردن بیت کوین زد که همین موضوع 
هم بازار را به جلو هل داد.ارز دیجیتال شیبا حدود 
25 درصد رشد کرده و احتماال بعد از لیست شدن 

در کوین بیش بیشتر رشد می کند.
ارزش معامالت یک رمزارز به صورت ناگهانی تنها 
در عرض سه ساعت میلیاردها دالر جهش کرد و به 
جایگاه هفدهم مارکت کپ رسید.فقط در عرض سه 
ســاعت 65/۷ میلیارد دالر از طریق یک کیف پول 
ناشــناخته وارد بازار ارزهای دیجیتال شد و قیمت 
توکن webdollar را از ۰۰۰۳۷/۰ دالر به 6۱/۰ 

دالر رساند. یعنی این ارز با افزایش حجم معامالت 
۱68 هزار درصد رشد کرد.ارزش بازار این ارز بعد از 
جهش به 5/5 میلیون دالر به 5/۹ میلیون دالر رسید 
و همین حجم عظیم پول بود که بازار را اینگونه به 

حرکت درآورد.
در یک برهه زمان کوتاه ارز webdollar با پشت 
سرگذاشــتن پروژه های بالکچین پرقدرت مانند 
اســتالر و وی چین به رتبه ۱8 مارکت کپ رسید.

اما ارزش این توکــن همانگونه که ناگهانی رشــد 
کرده بود ناگهانی هم ســقوط کرد و کاهش ارزش 
معامالت این ارز را به رتبه 8۷۳ مارکت کپ پرت کرد.

بررسی ها نشان می دهد که سرمایه تزریق شده برای 
پامپ کردن ارز webdollar از یک صرافی به نام 
indoEx به بازار کریپتوکارنسی تزریق شده است

مدیریت شــرکت indoEx  با شماره ۱2۰2۹62۱ 
واقع در انگلستان را شــخصی به اسم کالینز اسپنسر 
بر عهده دارد و شخصی به اسم گریس نورث هم مدیر 
فناوری این شرکت اســت. این دو مدیر هیچ اکانتی 
در توئیتر ندارند و برخی مشتریان قبلی این شرکت 
عقیده دارند اسپنســر هویتی جعلی اســت. یکی از 
مشتریان در همین باره نوشت: »اسپنسر یک هویت 
جعلی است و این فرد همیشه کارها را به آینده موکول 

می کند.«
اطالعات دفتر ثبــت انگلیس نشــان می دهد این 
شرکت در نوامبر سال 2۰2۰ به دلیل عدم اشتراک 
جزئیات سهامداران توبیخ شده اما کالینز اسپنسر 
اعالم کرده که او تنها ســهامدار این شرکت است. 
سازمان ثبت انگلیس برای این شرکت اخطار صادر 
کرده اســت اما با این وجود این صرافی بدون مجوز 

تایید رفتارهای مالی به کار خود ادامه می دهد.
این شــرکت ادعا می کند 5۰ کارمند دارد اما تنها 
سه نفر از کارمندانش در شبکه های اجتماعی وجود 
خارجی دارند و آن ها از اهالی اندونزی هســتند نه 
انگلســتان. از طرفی باال بردن قیمت ارز دیجیتال 
webdollar وب دالر هم از ســمت این صرافی 

انجام شده است که مالکی مرموز دارد. اما سرانجام 
بیت کوین به مقاومت حیاتی خود در سطح 4۰ هزار 
دالر رسید. ارزش بازار این ارز حدود ۷5۰ میلیارد 
دالر است و قیمت بیت کوین در باالترین سطح خود 
در سه هفته اخیر قرار دارد. سرانجام بیت کوین به 
مقاومت حیاتی خود در سطح 4۰ هزار دالر رسید. 
ارزش بازار این ارز حدود ۷5۰ میلیارد دالر است و 
قیمت بیت کوین در باالترین سطح خود در سه هفته 

اخیر قرار دارد.
طی چند روز گذشــته بیت کوین روندی صعودی 
پیدا کرده و رســیدن این ارز به محدوده مقاومت 
4۰ هزار دالر با ارزش معامالت باال، سرمایه گذاران 
و تحلیلگران بازار را به روند صعودی امیداوار کرده 
اســت. بعد از قانونی شــدن بیت کوین در کشــور 
الســالوادور عالقه کشــورهای آمریکای التین به 
پذیرش بیت کوین بیشتر شــده است.طبق گفته 
تحلیلگران بلومبرگ، اگر بیت کوین باالی مقاومت 
5/4۰ هزار دالر تثبیت شود احتمال رشد تا 5۰ هزار 

دالر کم نیست.
از طرفی بیت کوین هر روز بیشتر به جمع ثروتمندان 

و میلیاردرها نفوذ می کند. پل تودور جونز، مدیر یک 
صندوق ســرمایه گذاری هم در رابطه با بیت کوین 
گفت: »بیت کوین به پرتفوی دارایی تنوع می دهد 
و بازدهی خوبی دارد.«شرکت میکرواستراتژی هم 
دو اعالمیه منتشر کرد. اول اینکه 5۰۰ میلیارد دالر 
اوراق قرضه شرکتی به رسید سال 2۰28 را نقد کرده 
و قصد دارد این مبلغ را در بیت کوین سرمایه گذاری 
کند. دومین اعالمیه این است که این شرکت قصد 
دارد فروش عمومی سهام کالسA را در دستور کار 

قرار بدهد.
این شــرکت در حال حاضر ۹2 هزار بیت کوین به 
ارزش 2/2 میلیارد دالر در خزانــه خود نگهداری 
می کند و احتماال قصد دارد سهام عمومی بفروشد 
و دارایی های خود در بازار کریپتوکارنسی را افزایش 
دهد.این شــرکت در ادامه نوشــت: »گستردگی 
منابع بیت کوین ما ریسک سرمایه گذاری را بیشتر 
می کند اما سرویس دهی شرکت ما به مقدار زیادی 
وجه نقد نیاز دارد و ممکن اســت ما از تجارت خود 
 نتوانیم این مقدار وجه نقد برای پرداخت بدهی ها را 

تامین کنیم.«

پشت پرده رشد نجومی یک رمزارز

جنگ عرضه و تقاضا در رمزارزها 
پیش بینی بیت کوین ۵۰ هزار دالری 

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

کمپین شبکه نوآوری دیجیتال ایران برای حمایت 
ویژه از استارت آپ های فناوری محور و دیجیتال 
کشور به صورت مستمر و بدون محدودیت زمانی 
برگزار می شــود.با حمایت مرکز نوآوری اقتصاد 
دیجیتال ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، کمپین شبکه نوآوری دیجیتال ایران 
به صورت مستمر و بدون محدودیت زمانی برگزار 

می شود.
ایــن طــرح در راســتای حمایــت ویــژه از 
اســتارت آپ های فنــاوری محــور و دیجیتالی 

کشــور صورت می گیرد که جذب سرمایه به این 
شــرکت ها را هدفمند خواهد کرد.ایــن رویداد 
فضایی برای اســتقرار تیم ها و شرکت های فعال 
در حوزه دیجیتال و فناوری های نوظهور در مراکز 
نوآوری، شتاب دهنده ها، فضاهای کاری اشتراکی 
را به صورت رایگان در اختیار اســتارت آپ ها قرار 

می دهد.
همچنین ارائــه خدمات منتورینگ، مشــاوره با 
متخصصــان فنــاوری و کســب و کار به صورت 
رایگان و تأمین هزینه دوره های آموزشــی مورد 
نیاز شــرکت های عضو شــبکه نوآوری، معرفی 

شــرکت ها و تیم ها به شــبکه ســرمایه گذاری 
خطرپذیر کشور، صندوق های پژوهش فناوری و 
غیره و تخصیص وام کم بهره و حمایت های نقدی 
و غیرنقدی بالعوض برای اعضای شــبکه از دیگر 
مزیت های مشارکت در این رویداد است.هدف از 
این طرح تسهیل استقرار، آموزش، سرمایه گذاری 
 و رشد و توســعه شــرکت های نوپای دیجیتال 

کشور است.
چنانچه اســتارت آپ یا شــرکتی فعال در عرصه 
فناوری های نوظهــور نیاز به فضا برای اســتقرار 
اعضــای تیم خــود داشــته باشــد، می تواند با 

مشــارکت در این رویداد از مزایایی چون دریافت 
انــواع حمایت های مــادی یا معنــوی از جمله 
ســرمایه گذاری و یا خدمات مشــاوره و آموزشی 
برخوردار شوند. اینوسنتر نخستین مرکز توسعه 
اقتصاد دیجیتال در کشــور اســت که از حرکت 
زیست بوم استارت آپی به سمت فناوری های نوین 
حمایت می کند. اســتارت آپ ها، تیم های فناور، 
مراکز نوآوری و شــتابدهنده ها در صورت تمایل 
به پیوستن به این شــبکه می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر و ثبت نام به ستاد توسعه اقتصاد 

دیجیتال مراجعه کنند.

مدیر مرکز توســعه واحدهای فناور پارک فاوا از 
حمایت از 66 پایان نامه برای تولید محصول خبر 
داد و گفت: این حمایــت در قالب گرنت جوانه به 
طرح ها اعطا شده است.مهندس جعفری در نشست 
حکمرانی مــدرن در پارک های علــم و فناوری، 
پارک های علــم و فناوری را محلــی برای حضور 
شرکت های دانش بنیان دانست و افزود: ایجاد یک 
کسب و کار دانش محور مراحل مختلفی دارد که 
از جمله آن می توان به مراحل پیش رشــد، رشد، 
تبدیل ایده به فناوری و تجاری ســازی محصول 

اشاره کرد.
وی پارک فاوا را پارکی بــا تمرکز بر صنعت و بازار 

توصیف کرد و ادامه داد:  در این پارک اکوسیستم 
توسعه فناوری ایجاد شده است.جعفری، پارک های 
فناوی را شــامل پارک های تخصصی، دانشگاهی 
و اســتانی نام برد و یادآور شد: پارک های استانی 
نسبت به پارک های دانشگاهی پتانسیل بیشتری 
برای صنعتی سازی فناوری دارند و پارک فاوا که 
رویکرد بازار دارد،  بر توسعه و بلوغ فناوری تمرکز 

دارد.
وی با اشاره به ایجاد شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال 
کشور )تاد( توضیح داد: این شبکه پلتفرمی است 
که در آن شــرکت های دانش بنیان، مراکز رشد، 
پارک های علم و فناوری و شتابدهنده های دارای 

مجوز رســمی با هدف توســعه اقتصاد دیجیتال 
با یکدیگر همــکاری دارند.مدیر مرکز توســعه 
واحدهای فناور پارک فاوا، شــرکای استراتژیک 
این شــبکه را پارک های فناوری، مراکز رشــد، 
کارخانه های نوآوری و شتابدهنده ها عنوان کرد و 
یادآور شد: تاکنون 25 پارک، 2 مرکز رشد و یک 

شتابدهنده در شبکه تاد عضو هستند.
جعفری، ارائه حمایت به توسعه فناوری را از اهداف 
ایجاد این شبکه دانست و یادآور شد: گرنت جوانه از 
جمله این حمایت هاست، این حمایت برای تبدیل 
پایان نامه های دانشــگاهی به فناوری اســت که 
فراخوان اول آن در اسفندماه سال گذشته منتشر 

شده است.به گفته وی در قالب این حمایت پس 
از ارزیابی 88 طرح در نهایت از 66 پایان نامه برای 
تبدیل به محصول حمایت شده است. وی اضافه 
کرد: گرنت دیگر، گرنت رشــد بذری و بالعوض 

است.
جعفری حمایت از آزمایشگاه ها را در قالب برنامه 
اعتبار شکوفایی این پارک دانســت و گفت: این 
طرح حمایت از آزمایشگاه های فناورانه به منظور 
تولید محصــول نیمه صنعتی اســت که در قالب 
سرمایه گذاری خطرپذیر اعطا می شود.مدیر توسعه 
واحدهای فناور پارک فاوا از انتشــار فراخوان این 

برنامه در آینده نزدیک خبر داد.

با هدف توسعه شرکت های نوپای دیجیتال؛

کمپین شبکه نوآوری دیجیتال ایران برگزار می شود

تولید ۶۶ محصول فناورانه از پایان نامه های دانشگاهی

گروه علی بابا قربانی ماهها عملیات استخراج اطالعات 
وب از ســوی یک شرکت مشــاوره بازاریابی شد که 
اطالعات مهمی نظیر نام و شماره تلفن کاربران در این 

پلتفرم را برای اهداف خود جمع آوری کرده است.
دادگاهــی در چین اعالم کرد کارمند یک شــرکت 
مشاوره که به بازرگانان در فروشگاه آنالین تائوبائوی 
علی بابا کمک می کــرد، در زمینه جمع آوری بیش 
از یک میلیــارد مورد اطالعات از کاربــران تائوبائو از 
سال 2۰۱۹ و اســتفاده از آنها برای خدمت رسانی به 
مشتریانش گناهکار شناخته شد. دادگاه این کارمند 
و کارفرمایش را به بیش از سه سال حبس و پرداخت 
جریمه 45۰ هزار یوان )۷۰ هزار و 26۰ دالر( محکوم 

کرد.
گروه علی بابــا در بیانیه ای اعالم کــرد هیچ یک از 
اطالعات مصرف کنندگان به فروش نرفت و کاربران 
علی بابا از این اتفاق متحمل زیان مالی نشدند. با این 
حال این واقعه با تالشهای دولت چین برای محدود 
کردن مالکیت و مدیریت حجم عظیم اطالعات توسط 
غولهای فناوری چینی نظیر علی بابا، تنسنت هولدینگز 

و میتوآن مصادف شــده است. سخنگوی تائوبائو هم 
گفت: تائوبائو منابع قابل توجهی را برای مقابله با جمع 
آوری غیرمجاز اطالعات اختصاص داده زیرا اطالعات 
خصوصی و امنیتی باالترین اهمیت را دارند. ما اقدام 
غیرقانونی در جمع آوری اطالعات را کشف کردیم و به 
همکاری با مقامات اجرایی برای دفاع و حمایت از منافع 

کاربران و شرکایمان ادامه می دهیم.
دولت چین کنترل روی حجــم عظیم اطالعاتی که 
توسط شــرکتهای فناوری این کشور تولید می شود 
را تشــدید کرده تا همزمان با تحکیم موقعیت خود 
به عنوان یک پیشــرو در اطالعات بزرگ، نفوذ رو به 
رشد بزرگترین شرکتهای خصوصی چینی را محدود 
کند. قانون سیستم امنیت اطالعات جدید چین که 
از اول ســپتامبر به اجرا درآمد، بــه دولت چین این 
قدرت را می دهد تا شــرکتهای فنــاوری را به دلیل 
سوءمدیریت "داده دولتی اساسی" تعطیل یا جریمه 
کند. قوه مقننه همچنین در حال طرح قانون حمایت 
 از اطالعات شخصی اســت که انتظار می رود امسال 

تصویب شود.

خانه نوآوری و فناوری ایــران در تهران )iHit( در 
نمایشــگاه بین المللی با هدف ارائه دستاوردهای 
 دانــش بنیانهــا بــا ظرفیــت صادراتــی آغــاز

 به کار کرد.
دکتــر پیمان صالحــی معاون نــوآوری و تجاری 
ســازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
امروز در حاشــیه بازدید وزیر بهداشــت و معاون 
علمی و فناوری از دســتاوردهای پزشکی در حوزه 
سیمیالتورها که در محل نمایشــگاه بین المللی 
برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه 
به نوعی یک خانه نوآوری و فناوری ایران )تهران( 
محســوب می شــود که آغاز به کار کرده است.به 
 گفته وی، این خانه قرار اســت بــه زودی افتتاح 

رسمی شود.
وی افزود: تاکنون ایــن خانه نــوآوری و فناوری 
تحــت عنــوان آی – هیــت در ســوریه، کنیا و 
بسیاری از کشــورها راه اندازی شــده و قرار است 
در کشــورهای دیگر نیز راه اندازی شود. صالحی 
با بیان اینکه در این نمایشــگاه دســتاورد شرکت 

های دانش بنیان که ظرفیــت صادراتی دارند، به 
نمایش گذاشته می شــوند، تصریح کرد: کارکرد 
این نمایشــگاه دائمی به تصویر کشــیده شــدن 
 محصوالت دانش بنیان متناســب بــا برنامه های 

مختلف است.
معاون تجاری ســازی معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری با بیان اینکــه در حال حاضر 
کــه وزیــر بهداشــت از دســتاوردهای ایــن 
نمایشــگاه بازدید کرد، در بخشــی از نمایشگاه، 
دستاوردهای پزشــکی به نمایش گذاشته شدند، 
خاطرنشــان کرد: همچنین بخش های دیگر این 
نمایشــگاه در حوزه های مختلــف همچون مواد 
 پیشــرفته، صنایع خالق، زیســت فناوری و غیره 

مستقر هستند.
وی ادامه داد: این خانه های نوآوری و فناوری توسط 
معاونت علمــی و مرکز تعامالت ایــن معاونت راه 
اندازی شده که در مواقع الزم وزارتخانه ها می توانند 
درخواست داشته باشند که دستاوردهای یک حوزه 

در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شود.

خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران آغاز به کار کرداطالعات کاربران علی بابا لو رفت
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مخابرات و ۱000 ميليارد تومان الوصولی
برای تحقق نوسازی شبکه مخابرات کشــور به منظور خدمت رسانی شایسته به 
مشتریان، منابع مالی الزم است تا با حمایت از مجموعه مخابرات، حوزه ارتباطات 
کشــور به ســمت خدمات مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و فیبر نوری حرکت کند. 
محمدرضا بیدخام با بیان این مطلب اظهار کرد: اگر مخابرات نتواند سرویس دهی 
مناسب و مطلوب داشته باشد، بسیاری از صنایع و کارخانجات تجهیزات مخابراتی با 
خطر از دست دادن  درآمد خود روبرو می شوند. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شرکت مخابرات ایران افزود: اکنون کارخانجات تولید فیبر و کابل سازی با ۲۰درصد 
ظرفیت کار می کنند و اگر مخابرات نتواند به عنوان بزرگ ترین مشتری این صنایع، 
سرویس دهی مناسب داشته باشد، بسیاری از این کارخانجات با توقف تولید و حتی 
بیکاری کارکنان مواجه می شوند. وی با بیان اینکه مشتریان هم در حوزه تلفن ثابت 
و هم دیتا باید پایداری شبکه را احساس کنند، گفت: عدم وجود منابع مالی الزم 

برای توسعه بازسازی شبکه و سرقت کابل های مخابراتی از مشکالت موجود است.
بیدخام گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان الوصولی در شرکت داریم، 
با توجه به تورم و افزایش حقوق پرسنل و میزان زیادی از درآمد صرف منابع انسانی 
می شود که اگر این منابع تامین نشود، مشکالت مربوط به کارکنان ادامه می یابد.

وی که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت، تاکید کرد: شرکت مخابرات اگر به 
اینجا رسیده به واسطه زحمات و تالشهای عزیزان بازنشسته است، برند شرکت 
مخابرات قدیمی ترین برند ارتباطی کشور است که اگر ارتقاء و توسعه پیدا کرده 
به واسطه این عزیزان بوده و مطالبات قانونی آنها قطع به یقین باید پرداخت شود و 
هیات مدیره مصوبات خوبی در این زمینه دارد که امیدواریم با تامین منابع الزم این 
امر محقق شود. بیدخام گفت: مصوبه مجلس شورای اسالمی مبنی بر استخدام 
ایثارگران شاغل در ارگان ها و سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورت 

تامین منابع مالی موردنیاز از سمت دولت این امر محقق می شود.

مایکروسافت مدعی شد:
آماده افزايش حمالت سايبری روسيه باشيد

مایکروسافت اعالم کرد مسکو برای تحت فشــار قرار دادن منابع نظامی و حمایت 
سیاسی داخلی و خارجی اوکراین، حمالت سایبری خود را تشدید خواهد کرد. کلینت 
واتس، مدیرکل مرکز تحلیل تهدید دیجیتالی مایکروسافت در پستی در وبالگ "در 
مورد مسائل" این شرکت، از مشتریان خواست آماده افزایش حمالت سایبری روسیه 
در طول زمستان باشند. واتس گفت: انجام حمله سایبری معروف به پرستیژ از سوی 
عوامل اطالعاتی نظامی روسیه در لهستان که شبیه سبک باج افزار بوده، ممکن است 
از افزایش حمالت سایبری روسیه فراتر از مرزهای اوکراین حکایت داشته باشد. پس 
از حدود دو ماه حمالت موشکی و پهپادی به زیرساخت غیرنظامی روسیه، اکنون 
حمالت سایبری تکمیل کننده این حمالت علیه اوکراین و زنجیره تامین خارجی در 
این کشور انجام می شود. بر اساس گزارش بلومبرگ، این مدیر مایکروسافت گفت: در 
کل، هدف از این حمالت سایبری، تضعیف حمایت سیاسی آمریکا، اتحادیه اروپا و 

ناتو از اوکراین و تضعیف اعتماد و عزم شهروندان اوکراینی است.

مشخصات سری شيائومی ۱۳ قبل از رونمايی رسمی فاش شد
مراسم رونمایی ســری شــیائومی ۱۳ که ابتدا قرار بود در ۱۰ آذر برگزار شود، 
به تأخیر افتاد و حاال مشخصات مربوط به این مدل قبل از معرفی رسمی فاش شده  
است. افشاگرانی با نام های »ایشان آگاروال« و »Panda is Bald« اطالعاتی 
درمورد سری شیائومی ۱۳ که ابتدا قرار بود در ۱۰ آذر برگزار شود اما حاال به تاخیر 
افتاد در معرض انتشار قرار دادند. بر اساس گزارشات منتشر یافته شیائومی ۱۳ و 
شیائومی ۱۳ پرو در مدل ۱۲8 گیگابایتی با رم 8 گیگابایت، ۲56 گیگابایتی با رم 8 
گیگابایت و 5۱۲ گیگابایتی با رم ۱۲ گیگابایت عرضه خواهند شد. مدل های پایه ی 
۱۲8 گیگابایتی این گوشی ها از حافظه ی ذخیره سازی UFS ۳.۱ بهره خواهند 
برد درحالی که سایر نسخه ها به حافظه ی ذخیره سازی UFS 4.۰ مجهز شده اند. 
شایان ذکر است همه ی مدل های این دو گوشی از رم LPDDR5X استفاده خواهند 
کرد. سری شیائومی ۱۳ حداقل در چهار رنگ و همچنین یک نسخه ی محدود با 
رنگ بندی و طراحی ویژه عرضه خواهند شد. این دستگاه در رنگ آبی، سبز، مشکی 

و سفید دردسترس مشتریان قرار خواهند گرفت.
به گفته ی منابع، شــیائومی ۱۳ از دوربین اصلی 54 مگاپیکســلی با حســگر 
IMX8۰۰ سونی و پشــتیبانی از لرزش گیر اپتیکال تصویر )OIS( بهره خواهد 
برد. دستگاه مذکور همچنین به یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض با حسگر 
OmniVision OV۱۳B و یک دوربین تله فوتو ۱۰ مگاپیکســلی با حســگر 
S5K۳K۱ سامسونگ با قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال ۳ برابری مجهز خواهد شد. 
به نظر می رسد شــیائومی ۱۳ معمولی از باتری 45۰۰ میلی آمپرساعتی، شارژ 
سیمی 67 وات و شارژ بی سیم 5۰ وات استفاده خواهد کرد. ازطرف دیگر، انتظارات 
بصورتی است که شیائومی ۱۳ پرو به دوربین اصلی 5۰ مگاپیکسلی با حسگر یک 
اینچی IMX989 سونی و پشیبانی از لرزش گیر اپیتکال تصویر مجهز شود. این 
گوشی همچنین از یک دوربین 5۰ مگاپیکسلی فوق عریض JN۱ سامسونگ و یک 
دوربین تله فوتو 5۰ مگاپیکسلی JN۱ سامسونگ با قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال ۳ 
برابری بهره خواهد برد. از دیگر مشخصات احتمالی این محصول می توان به باتری 
48۲۰ میلی آمپرساعتی، شارژ سیمی ۱۲۰ وات و شارژ بی سیم 5۰ وات اشاره کرد.

تصويب آيين نامه های قانون جهش توليد دانش بنيان 
تا پايان آذرماه

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان از تصویب آئین نامه های قانون جهش تولید دانش 
بنیان تا پایان آذرماه خبر داد. دکتر محسن دهنوی درباره آخرین وضعیت تدوین و 
تصویب آئین نامه های قانون جهش تولید دانش بنیان توسط ارگان های مختلف گفت: 
آئین نامه های طرح جهش تولید دانش بنیان در حال بررســی بوده و اکثر این آئین 
نامه ها در هیأت دولت مصوب شده است. وی با تاکید بر اینکه سرعت دولت در تصویب 
آئین نامه ها خوب بوده، افزود: تاکنون دو الی سه آئین نامه اصلی در هیأت دولت باقی 
مانده که به تصویب برسد. رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان گفت: امیدوارم تا پایان 
آذرماه همه آئین نامه ها به تصویب دولت برسد و بتوانیم اجرای آن را از دستگاه های 
اجرایی پیگیری کنیم. دهنوی خاطر نشان کرد: به صورت کلی تصویب آئین نامه وزارت 
اقتصاد و وزارت علوم مانده است. طرح جهش تولید دانش بنیان که به تازگی توسط 
مجلس شورای اسالمی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است هم اکنون 
برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است. این طرح که به پشتوانه همفکری با 
فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع زدایی از تولید 
دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می تواند 

مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.
قانون جهش تولید دانش بنیان مشــتمل بر ۲۰ ماده است و در راستای تکمیل 
»قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و 
اختراعات« و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده 
است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه 
دانش بنیان به شمار می رود. مجلس معتقد است با قانونی شدن این طرح، »شورای 
راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان« که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده 

دارد، می تواند شرکت های دانش بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.
از آنجا این قانون یک قانون جدید است برای اجرا نیاز به آئین نامه هایی دارد و از 
طرفی آئین نامه های قانون جهش تولیــد دانش بنیان نیاز به بحث های حقوقی 
جدی دارد لذا در مسیر تصویب و اجرا باید همه دستگاه ها مشارکت داشته باشند.

اخبار

تورم خــودرو در مســیر 
صعود قرار گرفته اســت. 
همین اتفاق قدرت خرید 
را کاهش داده است. تورم 
خــودرو حتــی در برخی 
مواقع از تــورم عمومی اقتصاد نیز ســبقت گرفته 
است. اجرای انواع سیاســت های اشتباه و اصرار بر 
قیمتگذاری دســتوری در این بازار منجر به شکل 
گیری تورم همراه با رکود شده است. خریدار زیادی 
در بــازار وجود نــدارد و معامالت در ایــن بازار به 

کمترین میزان رسیده است. 
بر اساس گزارش های منتشر شــده تورم خودرو 
در آبان، ســومین جهش تورمی سال را ثبت کرد. 
بررسی روند تغییرات تورم خودرو از ابتدای امسال 
حاکی از آن است که قیمت خودرو در اردیبهشت 

بیشتری جهش را داشته است. دومین رشد قیمت 
در فروردین رقم خورد. قیمت خودرو از آبان پارسال 
تا آبان امسال هم )تورم نقطه ای( رشد ۳۰ درصدی 

را تجربه کرد.
در اقتصاد ایران نرخ تورم بســیار باال است و تمام 
کاال ها شامل گرانی شــده اند. بنابراین نمی توان 
انتظار داشت قیمت خودرو کاهش پیدا کند. اقتصاد 
یک زنجیر است و تمام بخش ها با یکدیگر مرتبط 
هســتند. وقتی چند پارامتر در اقتصاد با افزایش 
قیمت همراه باشــند چه بخواهیم و چه نخواهیم 
گرانی به بقیه بخش ها نیز می رسد. بنابراین جای 
تعجب دارد در اقتصادی که با یک شیب تند تورم 
روبه رو هســتیم قیمت خودرو بــه یکباره کاهش 

پیدا کند.
نوســان قیمت در بازار راکد خــودرو هر روز باعث 
رشد قیمت های انواع محصوالت داخلی، خارجی 
و مونتاژی می شــود، این موضوع موجب شــده تا 
خریداران خودرو دســت از خرید بردارند و کمتر 

کســی پای معامله برود. البته طوالنی شدن روند 
مذاکرات برجــام و اخبار منفی کــه درخصوص 
نتایج مذاکرات به گوش می رسد در کنار تغییرات 

نــرخ دالر موجب شــده تا بــازار خودرو مســیر 
 افزایش قیمت هــا را طی کــرده و معطل کاهش 

قیمت ها نماند. 

تورم خودرو در آبان ماه سومين جهش تورمی سال را ثبت كرد

خودرو در مسیرگرانی  

دالیل نابسامانی بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

اقتصاد ایران دچار تورم است و در کشوری هم که تورم وجود دارد انتظار ثبات قیمتی انتظار بیهوده ای است. با وجود این میزان تورم نه تنها قیمت خودرو بلکه قیمت همه کاالها گران تر می شود.سیاست های پولی و 
اجرای سیاست های اشتباه برای کنترل قیمت در بازار خودور به تورم موجود این بازار دامن زده است. انتظار برای شکل گیری تورم در بازار خودرو با توجه به شواهد وجود داشت. مجموعه عوامل در شکل گیری تورم 
خودرو در آبان ماه و یا در حدفاصل زمان های مختلف دخیل هستند. نرخ ارز اصلی ترین بازیگر در این میدان است. مانند دیگر بازارهای سرمایه گذاری با کوچکترین نوسان در بازار ارز خودرو آرایش صعودی به خود 

می گیرد. 
بازار خودرو با وجود تمام وعده ها از سوی وزارت صمت و مسووالن دولتی افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده است. در مجموع تورمی بیشتر از تورم عمومی را در بخش خودرو شاهد بودیم. تمامی وعده هایی که رییس 

جمهور، وزرای دولت و رییس شورای رقابت درباره مناسب شدن قیمت خودرو مطرح کردند هیچ کدام حتی نزدیک به اجرا هم نرسید. به همین دلیل بازار خودرو دورانی بسیار پر تنش را پشت سر می گذارد. 
از طرف دیگر وعده های وزیر صمت در مورد افزایش تیراژ هم اجرایی نشد و ما با انباشت بسیار باالی سرمایه در کارخانه ها در قالب خودروی ناقص مواجه شدیم. وضعیت کیفی تولیدات خودرویی هم که بسیار اسفناک 

است و همه به طور کامل از آن مطلع هستند. سازمان استاندارد نیز در رابطه با توقف تولید برخی خودورها در صورت عدم افزایش کیفیت هشدار داده است. 
وضعیت بازار خودرو به اندازه ای آشفته و نابسامان است که نمی توان اندازه ای برای قیمت ها در نظر گرفت. اما در این شرایط می توان گفت تعداد خریدارانی که توان خرید خودرو با قیمت های باال را دارند کاهش پیدا 

کرده است. بنابراین روند افزایش قیمت برقرار است، اما تعداد کاهش پیدا می کند. البته ممکن است با افزایش تیراژ تا حدودی قیمت ها تعدیل شود، اما نه اینکه قیمت به یکباره نصف شود. 
برای نصف شدن قیمت ها در بازار خودرو ما نیاز به یک سازوکار هایی فراتر از خودروسازی داریم. سیاست ها در حد خودروسازی نمی تواند مشکل قیمت ها را حل کند. حتی آزادسازی واردات خودرو هم روند افزایشی 
قیمتها را متوقف نخواهد کرد. به عبارت دقیق تر، حتی آزادسازی واردات خودرو نیز نمی تواند جلوی گران شدن خودرو را بگیرد. یعنی حتی با آزادی واردات خودرو یا با شناور کردن قیمت ها و دیگر راهکارها باز هم 
گرانی اتفاق خواهد افتاد. چرا که دلیل اصلی آن سیاست های پولی و تورم عمومی کشور به اضافه تورم وارداتی است. این در حالی است که تا آخر سال نیز این رقم تورم عمومی خیلی باالتر از نیمه اول سال می شود. در 
نتیجه قیمتها دستخوش رشد دیگری خواهند شد.  تا زمانی که ما نتوانیم تورم را کنترل کنیم و از سوی دیگر قیمت دالر تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی متغییر باشد، خودرو نیز همانند کاال های دیگر با افزایش 

قیمت روبه رو خواهد بود. زمانی قیمت خودرو در بازار ثابت می ماند که نرخ تورم و نرخ دالر در اقتصاد ثابت شود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری هزینه های 
تحقیق و توســعه به اعتبار مالیاتی شــرکت های 
دانش بنیان افزوده می شــود. به گزارش معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، قانون جهش 
تولید دانش بنیــان ابزاری برای توســعه تحقیق 
و پژوهش و پایه ریزی توســعه پایدار در کشــور 
محسوب می شود و سازوکارهای قانونی و کاهش 
مشکالت پیش روی این اهداف را مشخص کرده 

است.

مهم ترین ابزاری که برای اجرایی شدن کامل این 
قانون تعریف شــده؛ آیین نامه های اجرایی است 
که به همه دســتگاه های دولتی ابالغ شــده تا با 
رفع کاستی های قانون و موانع پیش روی کسب و 
کارها، تحقق اقتصاد دانش بنیان را سرعت بخشند. 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهوری هر ساله اسامی کاالهای معاف از مالیات 
شرکت های دانش بنیان را به سازمان امور مالیاتی 
ارایه می دهد. در قانــون جهش تولید دانش بنیان 

نیز بر ارائه تســهیالت مالیاتی به این مجموعه ها 
تاکید شده است.

در آیین نامه تاکید شــده است که ســازمان امور 
مالیاتی کشور موظف اســت در اجرای ماده ۱۱ 
قانون جهش تولید دانش بنیان؛ معادل هزینه های 
تحقیق و توسعه شــرکت ها و موسسات متقاضی 
را که بــه تایید معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری رسیده است به عنوان 
اعتبار مالیاتی محسوب کند؛ به نحوی که معادل 

هزینه های تحقیق و توســعه از ســرجمع اعتبار 
مالیاتی همان ســال یا سال های آتی شرکت های 

یاد شده کم شود.
ســازمان امــور مالیاتی کشــور مکلف اســت 
ظرف ۳ مــاه از تاریــخ این آیین نامه نســبت به 
تدوین دســتورالعمل اجرایی مــاده ۱67 قانون 
مالیات های مستقیم درخصوص تقسیط مالیات 
 شــرکت های دانش بنیان و فنــاور و اجرای ابالغ 

اقدام کند.

با اعالم معاونت علمی؛

هزینه  تحقیقات به اعتبار مالیاتی شرکتهای دانش بنیان افزوده می شود

عكس روز-
بارش اولين 
برف پاييزی

گروهی ازافراد ناشــناس کــه در ۲۰۲۰ میالدی با اســتفاده از ســرویس 
شرکت H&R Block مالیات هایشــان را به طور آنالین پرداخت کرده اند، 
 H&R .شاکی متا هستند زیرا متا حریم خصوصی آنها را زیرپا گذاشته است
Block یک شــرکت آمریکایی ســرویس های پرداخت مالیات است که در 
کانادا، ایاالت متحده و اســترالیا فعالیت می کند. این درحالی است که اخیرا 
تحقیقی نشان داده بود H&R Blockهمراه دیگر وب سایت های پرطرفدار 
پرداخت مالیات مانند TaxAct و  TaxSlayer اطالعات حساس مالی کاربران 

را از طریق ابزار ردیابی پیکسل به متا ارسال کرده اند. پیکسل در حقیقت نوعی 
کد است که شرکت ها در وب سایت شان قرار می دهند تا بتوانند فعالیت های 
بازدیدکنندگان را ردیابی و کاربران فیس بوک و اینستاگرام را شناسایی کنند 
تا به این ترتیب آنها را هدف تبلیغات قرار دهند. ظاهرا این وب ســایت های 
پرداخت مالیات اطالعات خصوصی کاربران مانند داده های مربوط به درآمد و 
غیره را از طریق همین کد به متا انتقال داده اند. سرویس های پرداخت مالیات 
در حال حاضر تنظیمات پیکســل خود را تغییر داده اند تا اطالعات ارســال 

 نشود یا هنگام انتشار گزارش مذکور مشغول ارزیابی شیوه استفاده از این کد 
بوده اند. متا در بیانیه ای اعالم کرد آگهی دهنــدگان اجازه ندارند اطالعات 
خصوصی کاربران را فاش کنند و این شرکت از سیستمی خودکار استفاده می 
کند که می تواند محتوای حساسی که از طریق پیکسل ارسال می شود را فیلتر 
کند. شاکیان در شکایت خود ادعا کرده اند متا از کسب وکارهایی که پیکسل را 
استفاده می کنند می خواهد قبل از هرگونه ارسال اطالعات، به طور قانونی اجازه 
جمع آوری، استفاده و اشتراک گذاری داده های کاربران را دریافت کرده باشند.

شکایت از متا به دلیل جمع آوری اطالعات مالی کاربران


