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 پرداخت تسهیات یک میلیون تومانی
 به بیش از ۲۰ میلیون سرپرست خانوار

معاون سازمان خصوصی سازی اعام کرد:

  انتقال سهام عدالت فوت شدگان به وراث
 از چند ماه دیگر

معافیت بغداد برای خرید برق از ایران
 تمدید شد

 رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار خبر داد:

 راه اندازی پنجره واحد شروع کسب وکار
 آخر اردیبهشت

 بر اساس نظرسنجی وزارت ارتباطات؛ 

87 درصد کاربران از سرعت اینترنت
 ناراضی اند

۸ صفحه

همین صفحه

صفحه 2

صفحه ۳صفحه 2

تاش هیأت رئیسه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی
همین صفحه

امکان تغییر روش آزاد سازی سهام عدالت
 فراهم شد

رئیس سازمان برنامه و وبودجه اعام کرد:

 اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
 به صندوق بیمه بیکاری

رئیس کل بانک مرکزی :

 پرونده مهمترین ادغام بانکی
 به زودی بسته می شود 

 رکورد جدید در بازار طا و سکه رقم خورد؛

 سکه در مرز 7 میلیون تومان!

اعام  خصوصی سازی  سازمان  معاون 

عدالت  سهام  آزادسازی  و  انتقال  که  کرد 

فوت شدگان تا چند ماه دیگر آغاز می شود.

پس  گفت:  عایی  ، حسن  مهر  گزارش  به 

عدالت،  سهام  آزادسازی  طرح  امام  از 

وراث می توانند ظرف یک یا دو ماه آینده 

از  به دفاتر پیشخوان دولت و  با مراجعه 

انتقال  فرآیند  سپرده گذاری  رکت  طریق 

سهام فوت شدگان به وراث را انجام دهند.

فرآیند  که  آینده  یک ماه  در  افزود:  وی 

سامانه  در  سهامداران  تکلیف  تعیین 

وراث  می شود،  انجام  سهام عدالت 

سامانه  این  به  سهام عدالت  فوت شدگان 

اسامی  اینکه  از  بعد  و  نکنند  مراجعه 

سهامداران عدالت به رکت سپرده گذاری 

ارسال شد، ورثه می توانند باگواهی فوت و 

وکالت، کارهای قانونی انتقال سهام را انجام 

دهند، اما فعاً که مرحله ثبت در سامانه 

است، ورثه سهامداران عدالت نیازی نیست 

دهند. انجام  اقدامی 

سازمان  مقامات  گفته های  براساس 

سهام  برگه  که  کسانی  سازی  خصوصی 

عدالت خود را گم کرده اند نگران نباشند، 

زیرا ماک سهامدار بودن در سهام عدالت، 

سامانه samanese.ir است و اگر فردی در 

این سامانه پرونده دارد و سهام او مشخص 

نداشته  را  آن  برگه های  اگر  حتی  است، 

می شود. محسوب  مشموان  جز  باشد، 

همچنین درباره ابهام برخی از سهامداران 

برگه های سهام عدالت  مبلغ روی  که چرا 

آن ها با مبلغ درج شده در سامانه متفاوت 

است، علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی 

پوشش  تحت  افراد  به  فقط  گفته:  سازی 

درصد   ۵۰ با  بهزیستی  و  امداد  کمیته 

داده  تومانی  میلیون  یک  سهام  تخفیف 

درصد   ۵۰ باید  سهامداران  مابقی  و  شد 

دیگر سهام را طی سال های اخیر خریداری 

گونه  هیچ  که  کسانی  بنابراین  می کردند، 

نداده اند  عدالت  سهام  خرید  برای  پولی 

دارند. کمری  سهام 

روند  آغاز  از  پیش  گزارش  این  براساس 

آزادسازی سهام عدالت اگر مشمولی فوت 

شده بود، ورثه می توانستند با مراجعه به 

دفاتر خدمات الکرونیک و انجام انحصار 

سهام  سود  دریافت  به  نسبت  وراثت، 

کار  این  اما  کنند،  اقدام  متوفی  عدالت 

متوقف شده  اردیبهشت  روز شنبه ۱۳  از 

است.

معاون سازمان خصوصی سازی اعام کرد:
 انتقال سهام عدالت فوت شدگان به وراث از چند ماه دیگر

 رکورد جدید در بازار طا و سکه رقم خورد؛

 سکه در مرز 7 میلیون تومان!
در هفته ای که گذشت، بازار داخلی سکه و طا علیرغم ثبات 

نسبی قیمتهای جهانی به شدت افزایشی بوده است؛ تا جایی 

و  میلیون  سابقه شش  بی  رقم  جدید  طرح  سکه  قیمت  که 

۷۰۰ هزار تومانی را برای اولین بار در بازار رسمی این صنف 

 تجربه کرده و حباب ۲۷۰ تومانی روی آن شکل گرفته است.

محمد کشتی آرای، نایب رییس اتحادیه طا و جواهر تهران 

در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر 

بازار سکه و طا و همچنین قیمت های جهانی اظهار کرد: 

در هفته ای که گذشت، قیمت انس جهانی از ۱۶۸۸ دار تا 

۱۷۰۵ دار در نوسان بود؛ البته بیشرین ثبات قیمت را هم 

همین انس جهانی داشته است که در محدوده ۱۷۰۲ تا  ۱۷۰۵ 

 ۱۶۸۸ به  ساعت  یک  برای  و  روز  یک  تنها  و  داشته  نوسان 

این  در طول  مجموع  در  که  گفت  توان  می  اما  رسید.  دار 

 هفته قیمت جهانی طا در محدوده ۱۷۰۳ دار بوده است.

وی افزود: بنابراین کمرین میزان نوسان را در خصوص قیمت 

نتیجه قیمت جهانی در هفته اخیر  ایم و در  جهانی داشته 

تاثیر چندانی روی قیمت ها و نوسانات داخلی نداشته است. 

این درحالی است که در طول یک هفته اخیر شاهد بیشرین 

نوسان و افزایش قیمت سکه و طا در بازار داخلی بوده ایم؛ 

بطوریکه یک رکورد جدید در بازار طا، جواهر و سکه کشور 

رقم خورده و آن نیز افزایش قیمت سکه مام بهار طرح جدید 

بوده است که به شش میلیون و  ۷۰۰ هزار تومان رسید. البته، 

تومان هم صورت  از هفت میلیون  با قیمت بیش  معامات 

گرفته است.

افزایش حقوق کارکنان قرارداد کار معین
منتفی است 

رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار خبر داد:
راه اندازی پنجره واحد شروع کسب وکار ؛ آخر اردیبهشت

رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: اگرچه شیوع کرونا کار را کمی مشکل کرد اما آخر اردیبهشت ماه پنجره واحد فیزیکی روع کسب وکار راه اندازی می شود.

علی فیروزی در گفت وگو با مهر، در مورد پنجره واحد فیزیکی روع کسب و کار، اظهار داشت: در حال حار بانک جهانی اعام می کند که ماگر »روع کسب و کار« که مجموعه ای از ثبت یک رکت 

تجاری به انضام گرفن کد اقتصادی مالیاتی، ثبت نام ارزش افزوده، ثبت نام تأمین اجتاعی، ثبت روزنامه رسمی و دریافت دفاتر پلمب شده است، در ایران ۷۲.۵ روز طول می کشد. این مساله موجب 

شده که رتبه ایران در شاخص »روع کسب و کار«، از بین ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ باشد.رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: طبق برنامه ریزی ها با 

راه اندازی پنجره واحد فیزیکی روع کسب و کار، این ۷۲.۵ روز به ۳ روز کاهش خواهد یافت.فیروزی گفت: برای راه اندازی این پنجره واحد فیزیکی، در حال حار مصوبه هیأت مقررات زدایی اخذ 

شده است و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مکانی را خریداری خواهد کرد و در اختیارمان قرار خواهد داد. تقریباً مام فرآیندها مشخص شده و دستگاه ها هم جلسات هاهنگی بین دستگاهی 

را برگزار کرده اند.وی گفت: این پنجره واحد فیزیکی در واقع یک ساختان است که مام دستگاه هایی که برای روع کسب و کار باید مجوز بدهند، در آن مستقر می شوند تا متقاضی روع کسب و 

کار بتواند مام کارهای ازم را در هان یک ساختان پیگیری کرده و به انجام برساند.فیروزی اظهار داشت: شیوع کرونا، کار را کمی مشکل کرد اما آخر اردیبهشت ماه این پنجره واحد راه اندازی می شود

امکان تغییر روش آزاد سازی سهام عدالت فراهم شد
امکان تغییر روش آزاد سازی سهام عدالت در سامانه تنها برای یک بار و برای هر دو روش برقرار شده است.

به گزارش مهر، بنا به درخواست های متعدد هموطنان، امکان تغییر روش آزاد سازی سهام عدالت در سامانه تنها برای یک بار و برای هر دو روش برقرار شده 
است.

براساس این گزارش، پیشر بنابر اعام سازمان خصوصی سازی تنها تغییر تصمیم روش آزاد سازی از غیر مستقیم به مستقیم ممکن بود که در حال حار تغییر 
از هر دو حالت ممکن است.

میاد مبارك کریم اهل بیت عصمت و طهارت، دومین امام همام،حضرت حسن بن علي)مجتبي( علیهما السام را به شیعیان و عاشقان امامت تبریک مي گوییم
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال 

دولتی، حایت کارفرما و... را ازجمله راهکارهای اجرایی درست برای عبور از 

بحران اقتصادی کرونا عنوان کرد.

محمود شکری در گفت وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه مسیر اجرایی برای 

کمک به مشاغل آسیب دیده در دوران کرونا و پساکرونا باید درست انتخاب 

اقتصادی  حوزه  در  پیرفته  کشورهای  تجربیات  باید  مسئوان  گفت:  شود، 

را مدنظر قرار دهند به همین دلیل مثا بهر است برای جلوگیری از اخراج 

کارگران مبلغی را در اختیار کارفرما قرار دهند تا بخشی از حقوق کارگران را 

پرداخت کند، در این صورت عاوه بر جلوگیری از بیکاری کارگر، دولت نیز از 

پرداخت حقوق و بیمه بیکاری به کارگر معاف می شود.

ماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس با بیان اینکه دولت برای جران 

کری درآمد خود به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و فروش نفت از راه های 

دیگری کسب درآمد کند، افزود: در قانون بودجه فروش اموال دولتی مورد 

تاکید قرار گرفته است به همین دلیل دولت باید از این مسیر برای کشور کسب 

بنگاه های  ورشکستگی  از  بانکی  سیاست های  تغییر  با  کند همچنین  درآمد 

اقتصادی خرد و کان جلوگیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برداشت مجدد از  صندوق توسعه ملی را نیز 

راه دیگری برای عبور از بحران کرونا دانست و گفت: صندوق توسعه ملی به 

همین منظور ایجاد شده است بنابراین باید در روزهای بحرانی از آن استفاده 

شود و هانطور که مقام معظم رهری فرمودند؛ برای عبور از این گردنه و 

رایط سخت کنونی که بیش از همه شامل تحریم ها و کرونا می شود باید 

راه های دیگری را برای درآمدزایی خلق کرد.

  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

عبور از بحران اقتصادی کرونا
 با فروش اموال دولتی 

فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق 
آدرس: پاک 86

تلفن سازمان آگهی ها :
44058034
44026612

مرکز پژوهشها بررسی کرد؛

واکاوی ابعاد به کارگیری نیروی انسانی
 در دستگاه های اجرایی

مرکز پژوهشهای مجلس،  در گزارشی به واکاوی ابعاد به کارگیری نیروی 

انسانی در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 

پرداخته است.

به گزارش تسنیم، به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و ساعتی 

دستگاه های  در  انسانی  منابع  به کارگیری  گونه های  از  یکی  به عنوان 

اجرایی در قالب تبره ماده )32( قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح 

شده است. رویکردی که در حال حار از آن به عنوان یکی از چالش های 

نظرات  از  بهره گیری  با  گزارش  این  در  می شود.  یاد  کشور  اداری  نظام 

و دیدگاه های برخی خرگان علمی و اجرایی و سایر روش های تحلیلی 

به ارزیابی و آسیب شناسی رویکرد مذکور پرداخته ایم. به منظور تحقق 

استحاله  نحوه  رویکرد،  این  نظری  خردمایه  واکاوی  از  پس  این هدف 

رویکرد  با  سپس  است.  گردیده  تبیین  آن  اصلی  ویژگیهای  و  مفاهیم 

شناسایی نقاط آسیب زا و مؤثر در بروز چنین مشکلی در نظام اداری 

کشور، احکام پیشنهادی جهت حل منطقی این مسئله و بازطراحی بخشی 

از سیاست ها و برنامه های دولت در زمینه به کارگیری منابع انسانی در 

بخش دولتی ارائه شده است. در این احکام ممنوعیت به کارگیری افراد 

به صورت قراردادی، تعیین تکلیف و ساماندهی کارکنان قراردادی شاغل 

در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز 

تعیین ضوابطی جهت استفاده از خدمات رکت های پیانکاری تأمین 

نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

موضوع  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  مختلف  مباحث  میان  در 

استخدام و به کارگیری منابع انسانی در دولت به عنوان رآغاز مباحث 

در  است.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  انسانی  منابع  مدیریت  حوزه 

قانون مذکور با توجه به چارچوب و مفروضات بنیادین حاکم بر قانون، 

گونه های مختلف استخدام رسمی و پیانی )ماده )45(( قراردادی تابع 

قانون کار )ماده )124(( و به کارگیری به صورت ساعتی و یا کار معین 

به  توجه  با  همچنین  است.  شده  گرفته  نظر  در   ))32( ماده  )تبره 

حاکم بودن اصول نظریه مدیریت دولتی نوین در قانون، در ماده )17( 

استفاده از رکت های پیانکاری جهت انجام بخشی از خدمات مورد 

نیاز دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است. بررسی تجارب حاصل از 

اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نشانگر آن است که برخاف )ماده 

)124(( )به علت انسجام، جامعیت، شیوه نگارش و آیین نامه های اجرایی 

جامع(، احکام پیش بینی شده در مواد )17( و تبره ماده )32( منشأ 

انسانی در  تأمین و به کارگیری منابع  بروز برخی آشفتگی ها در حوزه 

بخش دولتی بوده اند. به همین علت به رغم محدودیت هایی چون فقدان 

درخصوص  عملیاتی  به صورت  بتوانند  که  مناسب  اطاعاتی  پایگاه های 

تعداد، وضعیت به کارگیری و منابع مالی و... گزارش دهند؛ در این گزارش 

براساس نظریه ها و دیدگاه های برخی خرگان دانشگاهی و اجرایی و نیز 

سایر رویکردهای تحلیلی به ارزیابی و آسیب شناسی رویکرد قرارداد کار 

معین و ساعتی در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات 

کشوری در قالب پنج سؤال اصلی به رح ذیل پرداخته ایم:

معین  کار  یا  ساعتی  به صورت  افراد  به کارگیری  و رایط  ویژگی ها   .1

مصوب  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )32( ماده  تبره  )موضوع 

کدامند؟  )1386

2. با توجه به سایر گونه های استخدام و به کارگیری تعیین شده در قانون 

کار معین  قرارداد  رویکرد  ابداع  آیا   )1386( مدیریت خدمات کشوری 

)موضوع تبره ماده )32(( دارای پشتوانه علمی و منطقی مستحکم 

است؟

از  کدامیک  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  اجرای  زمانی  بازه  در   .3

ویژگی ها و ابعاد قرارداد کار معین و ساعتی دچار تغییر و یا استحاله 

است؟ بوده  چه  تغییرات  این  پیامدهای  گردیده اند؟ 

4. منشأ آسیب ها و نارسایی های مرتبط با قرارداد کار معین و ساعتی 

آسیب زا( )نقاط  کدامند؟ 

5. راهکارهای رفع نارسایی ها و چالشهای برآمده از رویکرد قرارداد کار 

معین و ساعتی کدامند؟

گزارش  این  در  گرفته  صورت  ارزیابی  و  آسیب شناسی  کلی  به طور 

رویکرد  این  ابداع  نظری  و  فکری  خردمایه  بررسی  محور  دو  بر 

این  در  گرفته  صورت  استحاله  و  تحوالت  سیر  نیز  و  کان(  )سطح 

متمرکز  موجود  اطاعات  و  شواهد  براساس  خرد(  )سطح  رویکرد 

و  ارزیابی  به  شده  مطرح  سؤاالت  توالی  براساس  ادامه  در  است. 

کشوری خدمات  مدیریت  قانون   )32( ماده  تبره   آسیب شناسی 

 می پردازیم.

 

افزایش ۲۷ درصدی درآمدزایی مالیات های مستقیم در سال گذشته

 ( ستون

طبق اطاعات منتر شده از سازمان مالیاتی، در سال گذشته معادل ۸۲ هزار 

میلیارد تومان درآمد از مالیات های مستقیم وصول شده که نسبت به سال ۱۳۹۷ 

حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی در گزارشی جزئیات درآمدهای مالیاتی در 

سال ۱۳۹۸ را اعام کرد که در بخش مالیات های مستقیم، از اشخاص حقوقی 

معادل ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده که ۴.۱ هزار میلیارد تومان 

آن علی الحساب بوده است.

از عملکرد رکت های دولتی معادل ۹.۲ هزار میلیارد تومان و از محل نهادها 

و بنیادهای انقاب اسامی نیز، ۱۲ میلیارد تومان مالیات دریافت شده است .

رکت های خصوصی چه میزان مالیات دادند؟

عاوه بر این، از اشخاص حقوقی غیردولتی ۲۵ هزار میلیارد تومان، رکت ها 

و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی معادل ۴۲ میلیارد تومان، بنگاه های 

اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و مالیات 

معوق اشخاص حقوقی غیر دولتی به ترتیب معادل ۷۸۰ میلیارد و ۲.۴ هزار 

میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

میزان درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها 

همچنین، در بخش مالیات بر درآمدها به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان اخذ 

شده است که ۷.۲ هزار میلیارد تومان از حقوق کارکنان بخش عمومی، معادل ۸ 

هزار میلیارد تومان از حقوق کارکنان بخش خصوصی و از مشاغل نیز به میزان 

۱۱.۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده است. 

عاوه براین، از محل مستغات معادل ۱.۵ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده 

است که متفرقه درآمدها معادل ۲.۷ هزار میلیارد تومان و معافیت مالیاتی 

)جمع خروجی( نیز ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. 

وضعیت درآمدها از مالیات بر ثروت

طبق این گزارش در بخش مالیات بر ثروت ۸.۳ هزار میلیارد تومان و مالیات بر 

ارث نیز معادل ۶۱ میلیارد تومان درآمد کسب شده است .

همچنین، از مالیات اتفاقی، نقل و انتقال رقفلی، نقل و انتقال سهام و نقل 

و انتقال اماک به ترتیب ۹ میلیارد، ۱.۵ هزار میلیارد، ۴ هزار میلیارد و ۱ هزار 

میلیارد تومان درآمد بدست آمده است. 

از حق مر و اوراق بهادار معادل ۱.۱ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده 

که در کل از مالیات های مستقیم به میزان ۸۲ هزار میلیارد تومان درآمدزایی 

صورت گرفته  که نسبت به سال گذشته معادل ۲۷.۴ درصد افزایش یافته است.

واگذاری مجدد سهام عدالت
 برای مشموان جدید ظرفیت قانونی ندارد

یک استاد دانشگاه اظهار داشت: متاسفانه تصور عجیب و غریبی 

وجود دارد که گویا دولت منبع جداگانه ای دارد، در حالیکه اینگونه 

نیست و دولت اگر پرداختی هم داشته باشد از خود مردم آن را 

دریافت می کند، در واقع دولت چاه یا منبعی ندارد.

به گزارش ایلنا، پس از آزادسازی سهام عدالت به دستور مقام معظم 

رهری که دارندگان آن نزدیک به 4۹ میلیون ایرانی را شامل می شد 

بسیاری از جاماندگان از این سهام خواستار توزیع مجدد آن برای آنها 

و برخورداری از امتیازات آن شدند.

علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی، درباره واگذاری سهام 

عدالت به مردمی که در سال 85 جاماندند، بیان کرد: در حال حار 

تنها اقدامات مربوط به آزادسازی سهام عدالت مشموانی که در 

سال 85 با موافقت مقام معظم رهری در زمره دارندگان این سهام 

قرار گرفتند در حال انجام است.

صالح همچنین گفت: واگذاری مجدد سهام عدالت برای مشموان 

به  نیاز  عدالت  سهام  دوباره  عرضه  ندارد.  قانونی  ظرفیت  جدید 

اجرای سیکل طی شده در سال 85 را دارد.

از  پس  گفت:  عدالت  سهام  جاماندگان  مورد  در  پژویان  جمشید 

آزادسازی سهام عدالت عده ای می گویند که این سهام حقشان است، 

در حالیکه پیش از آن یا سهام را جدی می گرفتند و یا در طبقه 

اگر  نداشتند. در هر صورت  برای دریافت آن جایی  بندی دولت 

دولت تصمیم به توزیع جدید این سهام داشته باشد می تواند به آنها 

بپردازد اما باید توجه داشت که این کار ساده ای نیست که دولت 

به اول مسیر بازگردد.

وی ادامه داد: حاا که آزادسازی سهام عدالت صورت گرفته و امکان 

خرید و فروش آن در آینده امکانپذیر می شود، جاماندگان که شاید 

باشد  پول  به  شدن  تبدیل  قابل  دارایی  این  روزی  می کردند  فکر 

نسبت به عدم دریافت آن معرض هستند. البته باید توجه داشت 

که هنوز ارزش این سهام در بورس مشخص نشده است.

غریبی  و  عجیب  تصور  متاسفانه  شد:  متذکر  دانشگاه  استاد  این 

وجود دارد که گویا دولت منبع جداگانه ای دارد، در حالیکه اینگونه 

نیست و دولت اگر پرداختی هم داشته باشد از خود مردم آن را 

دریافت می کند، در واقع دولت چاه یا منبعی ندارد. از همین روی 

دولت در سال 85 سهام تعداد رکت را بین مردم توزیع کرد که از 

این زاویه نیز توزیع مجدد دشوار است.

و  دانست  کارآمدی  افزایش  را  سهام  این  آزادسازی  پژویان هدف 

افزود: با آزادسازی سهام عدالت، بخش خصوصی فعال می تواند از 

این بنگاه ها و دارایی استفاده کند یا بوسیله افراد کارآفرین تجمیع 

شده و با کارآمدی ارزش آن را ارتقاء داد که بنظرم هدف گذاری نیز 

همین موضوع است.

افزایش ۲7 درصدی
 درآمدزایی مالیات های مستقیم 

در سال گذشته
طبق اطاعات منتر شده از سازمان مالیاتی، در سال گذشته معادل 

82 هزار میلیارد تومان درآمد از مالیات های مستقیم وصول شده که 

نسبت به سال 13۹7 حدود 27 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی در گزارشی جزئیات درآمدهای 

مالیاتی در سال 13۹8 را اعام کرد که در بخش مالیات های مستقیم، 

از اشخاص حقوقی معادل 42.5 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت 

شده که 4.1 هزار میلیارد تومان آن علی الحساب بوده است.

و  تومان  میلیارد  هزار   ۹.2 معادل  دولتی  رکت های  عملکرد  از 

از محل نهادها و بنیادهای انقاب اسامی نیز، 12 میلیارد تومان 

است . شده  دریافت  مالیات 

رکت های خصوصی چه میزان مالیات دادند؟

عاوه بر این، از اشخاص حقوقی غیردولتی 25 هزار میلیارد تومان، 

 42 معادل  رضوی  قدس  آستان  به  وابسته  موسسات  و  رکت ها 

نیروهای مسلح  زیر مجموعه  اقتصادی  بنگاه های  تومان،  میلیارد 

و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و مالیات معوق اشخاص حقوقی 

غیر دولتی به ترتیب معادل 780 میلیارد و 2.4 هزار میلیارد تومان 

مالیات اخذ شده است.

میزان درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها 

همچنین، در بخش مالیات بر درآمدها به میزان 31 هزار میلیارد 

تومان اخذ شده است که 7.2 هزار میلیارد تومان از حقوق کارکنان 

بخش عمومی، معادل 8 هزار میلیارد تومان از حقوق کارکنان بخش 

خصوصی و از مشاغل نیز به میزان 11.5 هزار میلیارد تومان مالیات 

دریافت شده است. 

تومان  میلیارد  هزار   1.5 معادل  مستغات  محل  از  براین،  عاوه 

مالیات اخذ شده است که متفرقه درآمدها معادل 2.7 هزار میلیارد 

تومان و معافیت مالیاتی )جمع خروجی( نیز ۹00 میلیارد تومان 

است.  بوده 

وضعیت درآمدها از مالیات بر ثروت

طبق این گزارش در بخش مالیات بر ثروت 8.3 هزار میلیارد تومان و 

مالیات بر ارث نیز معادل 61 میلیارد تومان درآمد کسب شده است .

همچنین، از مالیات اتفاقی، نقل و انتقال رقفلی، نقل و انتقال 

سهام و نقل و انتقال اماک به ترتیب ۹ میلیارد، 1.5 هزار میلیارد، 

آمده  بدست  درآمد  تومان  میلیارد  هزار   1 و  میلیارد  هزار   4 

است. 

از حق مر و اوراق بهادار معادل 1.1 هزار میلیارد تومان مالیات 

اخذ شده که در کل از مالیات های مستقیم به میزان 82 هزار میلیارد 

تومان درآمدزایی صورت گرفته  که نسبت به سال گذشته معادل 

27.4 درصد افزایش یافته است.

 

عضو کمیسیون اجتاعی مجلس با تاکید بر 

اینکه اخیرا هیچ جلسه ای در این کمیسیون 

بازرگانی  وزارت  تشکیل  طرح  بررسی  برای 

که  سالی  در  گفت:  است،  نشده  تشکیل 

جای  واقعا  شده،  نام گذاری  تولید  جهش 

تعجب و تامل است که چرا دولت و هیأت 

»وزارت  تشکیل  دنبال  به  مجلس  رئیسه 

هستند. واردات« 

به گزارش فارس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی 

اولین دستورکار هفته آینده مجلس است.

علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتاعی 

مجلس درباره این موضوع به خرنگار فارس 

شورای  که  بود  گذشته  سال  اواخر  گفت: 

تشکیل  طرح  بر  ایراداتی  نگهبان  محرم 

گرفت  بازرگانی  خدمات  و  تجارت  وزارت 

که به اعتقاد بنده قابل رفع از سوی مجلس 

نبود و طرح مذکور باید مختومه و از دستور 

خارج می شد. طرح مذکور بیش از این بارها 

در مجلس بررسی و رد شده بود.

وی ادامه داد: متعجب شدیم از اینکه چرا 

رئیسه مجلس، مجددا طرح تشکیل  هیئت 

علنی  صحن  دستور  در  را  بازرگانی  وزارت 

یکشنبه 21 اردیبهشت قرار داده است. حتی 

و  مذکور  طرح  دوباره  بررسی  بر  قرار  اگر 

تعیین تکلیف آن بود، ابتدا باید در کمیسیون 

اجتاعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی 

می شد. تشکیل  جلسه ای 

هیچ جلسه ای در کمیسیون اجتاعی درباره 

طرح تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل نشده 

است

بررسی  اینکه  بیان  با  تهران  مردم  ماینده 

طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی 

مجلس تخلف است، گفت: تخلف آئین نامه 

است،  گرفته  باره صورت  این  در  آشکار  ای 

چراکه در چند هفته گذشته هیچ جلسه ای 

طرح  درخصوص  اجتاعی  کمیسیون  در 

تشکیل وزارت بازرگانی برگزار نشده است. 

رئیسه  هیئت  گفت  می توان  عبارتی  به 

مجلس به صورت مستقیم طرح اعاده شده 

آورده است. به صجن  را  نگهبان  از شورای 

وی در ادامه افزود: طرح ها و لوایح بسیار 

مهمری در دستور بررسی صحن علنی قرار 

داشتند ولی متاسفانه به صورت دستوری و 

سلیقه ای کنار گذاشته شدن و طرح بی فایده 

تشکیل وزارت بازرگانی در دستور قرار گرفته 

است.

محجوب در ادامه تریح کرد: درسالی که 

جای  واقعا  شده،  نامگذاری  تولید  جهش 

تعجب و تامل است که چرا دولت و هیئت 

وزارت  تشکیل  دنبال  به  مجلس  رئیسه 

هستند. واردات 

افزایش نرخ ارز با تشکیل وزارت بازرگانی

بیان  با  مجلس  اجتاعی  کمیسیون  عضو 

اینکه تشکیل وزارت بازرگانی افزایش هزینه 

تشکیل  گفت:  دارد،  دنبال  به  کشور  برای 

دولت  برای  افزایش هزینه  بازرگانی  وزارت 

و کشور را به همراه دارد. درحال حار به 

از ویروس  ناشی  اقتصادی  دلیل آسیب های 

هستیم.  روبه رو  بودجه  کری  با  کرونا 

تشکیل وزارت بازرگانی قطعا این موضوع را 

کرد. خواهد  تشدید 

به  بازرگانی  وزارت  تشکیل  داد:  ادامه  وی 

دلیل اتکاء به خارج، واردات و استفاده زیاد 

به  هم  را  ارز  قیمت  افزایش  قطعا  ارز  از 

داشت. خواهد  دنبال 

به  بازرگانی  وزارت  اینکه  بیان  با  محجوب 

گفت:  بود،  خواهد  واردات  افزایش  دنبال 

کلید  بازرگانی  و  تولید  واحد  مدیریت 

یافته است. در  موفقیت کشورهای توسعه 

از  صنعت   و  بازرگانی  وزارت  که  سال های 

هم جدا بودند، یکی از مهم ترین چالش ها و 

درگیری ها در هیئت دولت بین دو وزارتخانه 

بود. مذکور 

وی در پایان تاکید کرد: به یاد دارم همیشه 

دلیل  به  بازرگانی  وزیر  از  صنعت  وزیر 

شکایت  هاهنگی  بدون  و  زیاد  واردات 

که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  می کرد. 

تولید داخل اصل و کلید پیرفت است. در 

وضعیت فعلی کشور هم تولید داخل باید 

حایت شود. وزارت بازرگانی یا هان وزارت 

است. تولید  درمقابل  واردات، 

تاش هیأت رئیسه مجلس
 برای تشکیل وزارت بازرگانی

رئیس سازمان برنامه و وبودجه گفت: تا کنون 

500 میلیارد تومان برای کمک  به صندوق بیمه 

بیکاری اختصاص یافت و هفته آینده نیز یک 

هزار میلیارد تومان دیگر به این صندوق کمک 

می شود.

که  بود  ماه  14اردیبهشت  تسنیم،  گزارش  به 

و  مشاغل  از  حایت  بابایی،مدیرکل  مسعود 

بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی 

گفت: دولت پنج هزار میلیارد تومان برای کمک 

به صندوق بیمه بیکاری مصوب کرده اما تاکنون 

مبلغی تخصیص پیدا نکرده است. اعتبار مدنظر 

باید از سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین 

اجتاعی اباغ به مشموان مقرری بیمه بیکاری 

پرداخت شود.

از سوی دیگر علی خدایی، ماینده کارگران در 

کارگران  بیکاری  بیمه  درباره  کار  عالی  شورای 

بیکار شده از کرونا گفت: با وجود گذشت سه 

ماه از شیوع کرونا در کشور اما هنوز هیچ یک 

از کارگران به بیمه بیکاری دست پیدا نکردند 

یک  گویا  شده  انجام  پیگیری  آخرین  طبق  و 

ستاد  و  اجتاعی  تأمین  سازمان  بین  دوگانگی 

با کرونا وجود دارد. مقابله 

تومان  میلیارد  پنج هزار  اینکه  به  اشاره  با  وی 

منابع بطور مشخص برای مقرری بیمه بیکاری 

از سوی دولت تخصیص یافته است، اظهار کرد: 

بیمه  برای  نفر  860هزار  از  بیش  آمارها  طبق 

بیکاری ثبت نام کرده اند که 760 هزار نفر از 

آنها مشمول بیمه بیکاری شناخته شدند.

سازمان  گفت:  کار  شورایعالی  کارگری  عضو 

حوادث  جزو  را  اتفاق  این  اجتاعی  تأمین 

غیرمرقبه تلقی می کند و معتقد است که طبق 

قانون اساسی دولت باید پوشش بیمه بیکاری 

از  اما  کارگران را در این رایط برعهده بگیرد 

طرف مقابل، هنوز پاسخی برای اختصاص عملی 

است. نشده  داده  بودجه  این 

انتقاد از اینکه مایندگان کارگری در  خدایی با 

ستاد مقابله با کرونا حضور ندارند، گفت: اولین 

این است که مایندگان  درخواست مشخص ما 

کارگری در ستاد مقابله با کرونا حضور داشته 

را  کارگران  نگرانی های  و  دغدغه ها  تا  باشند 

کنند. مطرح 

اختصاص 500میلیارد تومان به عنوان بخشی از 

اعتبارات بیمه بیکاری

نوبخت؛  باقر  ای که گذشت، محمد  در هفته 

رئیس سازمان برنامه و بودجه  با بیان اینکه طی 

اعتبار  از معادل ریالی  روزهای گذشته بخشی 

با کرونا تخصیصی  یک میلیارد یورویی مقابله 

از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه واریز 

شد، گفت: در جلسه  15 برنامه ای که از سوی 

به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شد بررسی 

و در نهایت این برنامه ها مورد تایید کارشناسان  

سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت.

اینکه  برای  جمهوری  رئیس  معاون  گفته  به 

بتوانیم اعتبارات ازم را اختصاص دهیم تا کارها 

زودتر روع شود، 4200میلیارد تومان برای 15 

برنامه از جمله تامین داروهای مورد نیاز، کیت 

های آزمایشگاهی و همچنین  تجهیزات بخش 

درمان و بهداشت و همچنین حفاظت شخصی 

کادر درمان اختصاص  پیدا کرده است.

این  از  تومان  میلیارد   1500 گفت:  نوبخت 

که  است  هایی  بیارستان  برای  مشخصاً  رقم 

کرونا هستند و300  به صورت مستقیم درگیر 

میلیارد تومان نیز برای پاداش بخش کوچکی از 

خدمات بزرگ کادر درمانی اختصاص پیدا کرده 

است.

به  همچنین  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 

تخصیص اعتبارات ازم به صندوق بیمه بیکاری 

برای  تومان  میلیارد   500 گفت:  و  کرد  اشاره 

کمک  به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافت 

و هفته آینده نیز یک هزار میلیارد تومان دیگر 

این صندوق کمک می شود. به 

رئیس سازمان برنامه و وبودجه اعام کرد:

 اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
 به صندوق بیمه بیکاری 
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زیرا بانک 
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رئیس 

حدود 

مراوده 

وی تاکید 

اروپا و 

مدیرعا

کشورها 

و براسا

ممکن 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیات ۱0 میلیون 

ریالی، به 20 میلیون و ۱8۴ هزار و ۳۶8 رپرست خانوار تاکنون 

خر داد.

بانک  اعتبارات  اعام مدیرکل  براساس  بانک مرکزی،  به گزارش 

مرکزی، بانک های عامل تا ساعت ۱2 روز پنج شنبه مورخ ۱8 

تسهیات  فقره   ۳۹۴ و  هزار   ۷۷۵ تعداد  از   ،۱۳۹۹ اردیبهشت 

قابل پرداخت به یارانه بگیران )براساس فهرست اعامی از سوی 

سازمان هدفمندسازی یارانه ها(، تعداد ۷۷2 هزار و ۹۳0 فقره از 

تسهیات موصوف )معادل ۹۹.۷ درصد( را پرداخت کرده اند.

همچنین امکان واریز مابقی تسهیات یاد شده نیز به دایلی 

از جمله مسدودی حساب، شاره حساب اشتباه، عدم سازگاری 

شاره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتر بودن اطاعات معرفی 

شده و سایر خطاها میر نشده است. طبیعی است برخی از 

این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه 

رفع می شود.بر این اساس با احتساب تسهیات پرداختی مراحل 

اول و دوم تا کنون از تعداد 20 میلیون و ۱۹0 هزار و ۹۷۳ خانوار 

معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد 20 

میلیون و ۱8۴ هزار و ۳8۶ رپرست خانوار تسهیات ۱0 میلیون 

ریالی را دریافت کرده اند.

خانوارها  باقیانده  ثبت نام  فرآیند  که  که  است  ذکر  به  ازم 

در  نهایی(  تکلیف  تعیین  )برای  بانک ها  به  آنها  معرفی  و 

پایان  پرداخت تسهیات در  تا در آخرین مرحله  جریان است 

 اردیبهشت ماه به حساب رپرستان خانوارهای باقیانده واریز

 شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خبر داد:

 پرداخت تسهیات یک میلیون تومانی
 به بیش از ۲۰ میلیون سرپرست خانوار

رفاه و معیشت بهتر کارگران با بانک رفاه
پایدار، تولید رقابتی و سام و رفاه،  ایجاد اشتغال  بانکی که در صف مقدم  بانک رفاه کارگران، 

سامت و معیشت کارگران ایران  زمین گام برمی دارد و هدف مدیران این بانک سامت محور و 

حامی معیشت و رفاه کارگران، همواره این بوده و خواهد بود که چرخ اشتغال و تولید باید باهم 

حرکت کند. هدفی که با افزایش رمایه بانک در آینده نزدیک به طورجدی تری دنبال خواهد شد 

و به نظر می رسد در رایط دشوار اقتصاد ایران تحت فشار تحریم های ظامانه با کمک به معیشت 

جامعه کارگری و به ویژه خانواده بزرگ بازنشستگان تأمین اجتاعی می توان این هدف را محکم تر 

و باثبات تر محقق کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفغه  ، با توجه به اینکه کارگران کشور به عنوان یکی از عوامل اصلی 

رشد اقتصادی کشور و البته رمایه اصلی بنگاه های تولیدی و خدماتی هستند. در همین راستا 

مرکز بانک رفاه بر تقویت معیشت کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتاعی به عنوان 

بزرگ ترین چر اجتاعی کشور یکی از واقعیت های آشکار است.

ازمه تحقق اهداف بانک در این مسیر در سال "جهش تولید"، سوق دادن تسهیات و اعتبارات 

به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا در یک فضای رقابتی و سام است. فعالیت هایی که با 

را روشن  اقتصادی کشور  بانک رفاه کارگران می توانند موتور  استفاده صحیح و مدیریت منابع 

 نگه دارند و به تقویت معیشت و سامت و آینده بهر جامعه کارگری و البته بازنشستگان کمک 

کنند.

“تسهیات ارزان در راه است”

به عنوان یکی از سیاست های منطقی و مبتنی بر نیازهای جامعه کارگری کشور، می توان به افزایش 

میزان تسهیات ارزان قیمت اشاره کرد؛ به نحوی که مدیرعامل بانک رفاه اخیراً در خری اعام کرد، 

با افزایش رمایه، بانک رفاه کارگران بهر می تواند به رسالت خود در ارائه خدمات به مشریان و 

شهروندان عمل کند. به گفته اساعیل للـه گانی با تقویت نرخ کفایت رمایه بر اساس استانداردهای 

بین امللی و افزایش رمایه بانک رفاه از 2۳ هزار میلیارد ریال به بیش از 200 هزار میلیارد ریال، 

پرداخت تسهیات قرض الحسنه و سایر تسهیات به کارگران زحمتکش و بازنشستگان در سال جدید 

بیش از ۱0 برابر خواهد شد تا در آینده وضعیت بهر و مطلوب تری را تجربه کنند. افزون بر اینکه 

یکی از اهداف مهم بانک رفاه کارگران کمک به فعاان اقتصادی در بخش های کشاورزی، صنعت 

و معدن، مسکن و ساختان و بازرگانی و خدمات است تا با پرداخت تسهیات مناسب، در مسیر 

تحقق شعار سال گام برداریم.

تصویر بهر با محرومیت زدایی

ایفای  راستای  در  محروم  مناطق  در  اشتغال زایی  و  اجتاعی  های  حایت  مرکز  راه اندازی 

مسئولیت های اجتاعی بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک اجتاعی هم از جمله گام های 

بزرگی است که می تواند چهره مناطق محروم و کم برخوردار را در شاخص هایی چون رشد اقتصادی 

توأم با عدالت اجتاعی به  عنوان راهرد اقتصاد مقاومتی دگرگون سازد و طعم شیرین رشد اقتصاد 

در ابعاد مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و در یک کام رشد تولید کشور را با میوه عدالت 

اقتصادی به ارمغان آورد؛ چرا که یکی از سیاست های این بانک اشتغال آفرینی در مناطق محروم و 

حایت از زنان بی رپرست و رپرست خانوار است. درختی که بانک رفاه کارگران در این زمینه 

کاشته، وقتی ریشه دار و با میوه های فراوان همراه خواهد شد که بدانیم این درخت با منابع بانک 

رفاه و البته نقش آفرینی فعاان اقتصادی از طریق تأمین رمایه خیریه های اقتصادی، راه اندازی 

کارگاه های کوچک، کمک به بازاریابی و فروش محصوات تولیدشده در آینده تنومندتر و سایه آن 

بر جامعه کارگری و بازنشستگان کشور افکنده خواهد شد. چرا که به باور کارشناسان اقتصادی نبض 

توسعه پایدار توأم با رشد اقتصادی مستمر و عدالت اجتاعی بهر با ایجاد فرصت های برابر در 

رونق کسب  وکار کارگاه های کوچک و متوسط می زند و بانک رفاه هم بر همین اساس عاوه بر 

تأمین رمایه در بخش های تولیدی و خدماتی بزرگ، نسبت به حایت از زنجیره پایین دستی صنایع 

بزرگ و روشن نگه داشن موتور اصلی توسعه کشور اقدام می کند.

اقتصاد سام با جامعه سام

بی تردید ازمه اقتصاد سام داشن جامعه سام است و سوق دادن بخشی از منابع بانک رفاه کارگران 

به عنوان یک بانک تجاری در اندیشه تقویت سامت جامعه کارگری و بازنشستگی کشور از طریق 

تزریق منابع به ایجاد زیرساخت های بهداشتی و درمانی و کمک به اقتصاد بخش درمان و بهداشت 

کشور آن  هم در رایطی که اقتصاد و جامعه ایران هانند بسیاری از کشورها با آثار منفی ناشی از 

شیوع ویروس کرونا مواجه است، مام تاش خود را به کار گرفته است تا قطار سامتی و بهداشت 

ایران که نشان  بانکی  اتفاقی کم نظیر در شبکه  ایستگاه مطلوب حرکت کند.  جامعه به سمت 

می دهد بانک رفاه عاوه بر اینکه بانک تجاری است و در رقابت با سایر بازیگران بازار رسمی پول 

فعالیت می کند، اما در راهردها و برنامه های خود همواره تأمین سامت جامعه کارگری کشور را 

دنبال می کند و در این مسیر سطح ارتباطات مالی، اقتصادی و اجتاعی این بانک با مراکز درمانی 

و بهداشتی، جامعه پزشکی و کادر پرستاری همواره در حال گسرش بوده تا سامت جامعه کارگری 

حفظ و بهبود یابد تا این قر ریف و زحمتکش دغدغه کمری بابت درمان و سامتی خود داشته 

باشند. نتیجه اینکه می توان در بهبود شاخص مهم و اسراتژیک سطح دسرسی مردم به خدمات 

بهداشتی و درمانی و افزایش سطح امید به زندگی در کشور به  ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان 

سهم بانک رفاه کارگران را نادیده گرفت.

کارنامه بانک رفاه 

بانک رفاه در راستای ایجاد اشتغال، تسهیل زندگی و گردش موتور اقتصادی بنگاه های کوچک و 

متوسط، تنها در سه سال گذشته بالغ  بر 28 هزار و ۴۴0 میلیارد ریال تسهیات از محل منابع بانک 

به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص داده؛ افزون بر اینکه تنها در سالی که گذشت، بیش از 

۵۴۵ هزار میلیارد ریال تسهیات در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختان، 

بازرگانی، خدمات و متفرقه اعطاء کرده است و در 2 سال گذشته هم 2۶ هزار و ۳۳۴ فقره تسهیات 

قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مددجویی به مبلغ بیش از ۴,۴0۱ 

میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتاعی پرداخت کرده است. 

از جمله اقدامات بانک رفاه کارگران برای تأمین نیاز روری کارگران، کمک به بنگاه های دولتی 

آسیب دیده و مشکل دار، کمک به کارآفرینی، اشتغال زایی و حایت از مشاغل خانگی با اولویت 

زنان رپرست خانوار و بهره برداری مطلوب از ظرفیت های استان های محروم در راستای ایجاد 

اشتغال پایدار می توان به این موارد کلیدی اشاره کرد:

۱- تخصیص تسهیات قرض الحسنه و مرابحه به منظور تأمین نیازهای روری و موردنیاز کارگران 

مونه کل کشور، اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کاروان ورزش کارگری ج.ا.ا

2- تخصیص تسهیات رمایه در گردش به واحدهای تولیدی شناسایی شده مشکل دار در پرداخت 

حقوق معوق کارگران بیمه شده معرفی شده از سوی اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتاعی بر 

اساس توزیع استانی تعیین شده توسط وزارت متبوع.

۳- تخصیص تسهیات مرابحه به کارگران بیمه شده معرفی شده از سوی اداره های کل تعاون، کار و 

رفاه اجتاعی در قالب طرح حایت برای تأمین اموال و خدمات موردنیاز.

اجتاعی، سازمان  رفاه  و  کار  تعاون،  به معرفی شدگان وزارت  تسهیات قرض الحسنه  اعطای   -۴

بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( در قالب تفاهم نامه و تبره های قانون بودجه کشور 

در جهت کمک به کارآفرینی، اشتغال زایی و ایجاد مشاغل خانگی به ویژه موارد مربوط به زنان 

خانوار. رپرست 

۵- اعطای تسهیات ارزان قیمت در راستای بهره برداری بهینه از ظرفیت های استان های محروم به 

منظور ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار در قالب طرح برکت. 

  

بانک پاسارگاد ۳۵۰ هزار ماسک N9۵ و ۱۰ هزار واحد
 لباس مخصوص بیماران کرونایی اهدا کرد

مراسمی با حضور دکر علیرضا زالی، فرمانده 

ستاد عملیات مقابله با کرونا در کانشهر تهران 

و قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، ۳۵0 هزار 

ماسک N۹۵ و ۱0 هزار واحد لباس مخصوص 

کلیه   به  گروه  این  طرف  از  کرونایی  بیاران 

کشور  رار  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد ،  مجید 

قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد در این مراسم 

از حایت مادی و معنوی این مجموعه از هر 

پروژه تحقیقاتی و تولیدی برای ساخت واکسن 

بیاری کرونا و همچنین تولید دارو برای این 

بیاری خر داد.

در این مراسم قاسمی ضمن تشکر از دکر زالی 

و  داخلی  بررسی های  و  اینکه شواهد  بیان  با 

و  پزشکی  جامعه  می دهد،  نشان  بین املی 

داشته اند،  قبولی  قابل  عملکرد  کشور  درمانی 

بانک پاسارگاد  تأسیس  ابتدای  از  داد:  ادامه 

برنامه ی  اجتاعی  مسئولیت  خصوص  در 

بورسی  رکت  نخستین  و  داشتیم  جدی 

گزارش  ترازنامه،  کنار  در  که هر سال  هستیم 

مسئولیت اجتاعی خود را نیز منتر کرده ایم.

وی ادامه داد: در حوزه  بهداشت و درمان طی 

چند سال اخیر ظرفیت هایی را اضافه کرده ایم. 

به طور مثال در مأموریتی که با هاهنگی با 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای 

گروه مالی پاسارگاد تعریف کرده ایم، قرار است 

نقاط  در  را  بیارستانی  تخت  هزار   ۷ حدود 

سامت  شهرک های  قالب  در  کشور،  مختلف 

بسازیم. در حال حار احداث اولین بیارستان 

شهرک سامت در شهرستان قم آغاز شده است 

داشته است.وی  هم  توجهی  قابل  پیرفت  و 

 ۶0 است  قرار  مراکز  این  مام  در  داد:  ادامه 

درصد از تخت ها با تعرفه های عمومی و دولتی 

خدمات  غیردولتی  تعرفه های  با  درصد   ۴0 و 

از  عادانه  به طور  بتوانند  مردم  تا  دهد  ارائه 

کلیه ی امکانات این مراکز استفاده کنند.

وی ضمن دعوت از دکر زالی برای بازدید از 

و  ساخت  حال  در  قم  شهر  در  که  مرکز  این 

در مراحل تکمیلی به ر می برد، گفت: ۶۵0 

به  نخست  مرحله ی  در  بیارستان  این  تخت 

رسید. خواهند  بهره برداری 

همچنین  داد:  ادامه  بانک پاسارگاد  مدیرعامل 

و  اهواز  کرج،  قزوین،  مشهد،  شهرهای  در 

ظرفیت  با  بیارستان  ساخت  حال  در  تهران 

به  تخت   ۵00 که  هستیم  تختخواب   ۱۵00

خواهد اختصاص  رطانی  و  خاص   بیاران 

 داشت.

سال  سیل  جریان  در  اینکه  بیان  با  قاسمی 

گروه  افزود:  شد،  ویران  مدرسه   ۱۱0 گذشته 

مالی پاسارگاد ساخت ۳0 مدرسه را تقبل کرد 

با ویروس کرونا مواجه می شدیم  که چنانچه 

بهره برداری  به  تاکنون  این مدارس  از  بسیاری 

رسیده بودند.

در  بانک پاسارگاد  اقدامات  خصوص  در  وی 

دوران شیوع بیاری کووید ۱۹ ادامه داد: بانک 

پاسارگاد از ابتدای وقوع بحران کرونا در کشور، 

تجهیزات  توان خود،  در حد  کرده است  سعی 

کادر  از  حفاظت  و  حایت  برای  نیاز  مورد 

در  مردم  عموم  همچنین  و  پزشکی  و  درمان 

کشور را فراهم کند و در همین راستا خدمات 

داده است. ارائه  را  خاصی 

مجازی  ویزیت  امکان  ایجاد  مثال  عنوان  به 

ارسال  تله مدیسین،  سیستم  طریق  از  مردم 

همچنین  و  درمان  کادر  محافظتی  تجهیزات 

رکت  توسط  سامت  پایش  مرکز  راه اندازی 

نسیم سامت پاسارگاد برای ارائه ی خدمات به 

همکاران در نظام بانکی از جمله  این اقدامات 

است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط 

مستقیم همکاران نظام بانکی با مردم، میزان 

شیوع ویروس کرونا در بین این عزیزان بسیار 

باا است. به  طوری که از بین تعداد بسیار زیاد 

مبتایان در نظام بانکی، 80 نفر از همکاران 

به  هم میهنان  به  خدمات  ارائه ی  مسیر  در 

این بیاری مبتا و به شهادت رسیدند. مرکز 

با  بانک پاسارگاد  در  همکاران  سامت  پایش 

هدف کاهش مراجعه به بیارستان ها و مراکز 

را  رایطی  اقدام  این  با  شد.  ایجاد  درمانی، 

فراهم کردیم که به نوبه ی خودمان بار اضافی 

بر دوش کادر درمان نباشیم و از طرفی برای 

پاسارگاد  مالی  گروه  و  بانک  در  همکارامان 

امنیت خاطری برای ارائه ی خدمات به بهرین 

شکل ممکن ایجاد کنیم.وی افزود: در بخشی 

دیگر از حایت های گروه مالی پاسارگاد، ۳۵0 

هزار ماسک N۹۵ و ۱0 هزار لباس مخصوص 

ویزیت بیاران کرونایی به کلیه  دانشگاه های 

اهداء کردیم. پزشکی در رار کشور  علوم 

وی در پایان تریح کرد: بانک پاسارگاد آمادگی 

خود را برای حایت مالی از تولید واکسن این 

بیاری، داروهایی که برای تشخیص این بیاری 

نیاز است و به طور کلی حوزه هایی که می تواند 

در خدمت فناوری این کار باشد، اعام می کند.

در ادامه این مراسم، دکر زالی، فرمانده ستاد 

تهران،  کانشهر  در  کرونا  با  مقابله  عملیات 

مدیریت  از  رمضان  مبارک  ماه  تریک  ضمن 

گروه مالی پاسارگاد به دلیل اقدامات مؤثر این 

کرد. تشکر  مجموعه 

وی ادامه داد: بسیار خوشحال هستم که امروز 

اجتاعی  مسئولیت های  ایفای  راستای  در 

از  توجهی  قابل  بخش  پاسارگاد،  مالی  گروه 

حفاظتی  اقدامات  تقویت  جهت  کمک ها 

در  خدمات  ارائه ی  عرصه ی  پیشتازان  برای 

بیارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تخصیص 

داده  شده است. این بخشی از جریان پیوسته ی 

از  که  است  پاسارگاد  مالی  گروه  کمک های 

ارائه  گروه  این  توسط  آغازین  روزهای  هان 

شده است.

وی ادامه داد: حاسه جدیدی در عرصه ارائه 

خدمات پزشکی از زمان شیوع کرونا در کشور 

ما  پزشکی  جامعه  امروز  است.  گرفته  شکل 

تابلوی بدیعی از رشادت در خدمات رسانی را 

به تصویر کشیده اند.

 وی تأکید کرد: نظام های اقتصادی و مالی کشور 

نیز در این مسیر بسیار مشارکت کردند، ولی 

عمدتاً مشارکت حایتی و لجستیکی همواره 

شکل غیرمستقیم داشته است، اما اقداماتی مثل 

مشارکت بانک پاسارگاد برای ساخت بیارستان، 

سامت  سیستم  از  حایت  از  متفاوتی  مدل 

است. این رمایه گذاری ها منتج از مسئولیت 

تیم  از  دفاع  حایت ها،  این  است.  اجتاعی 

است.  کرونا  با  مبارزه  مقدم  در خط  پزشکی 

در مبارزه با کرونا یکی از مهم ترین فاکتور ها 

این است که تیم پزشکی احساس خطر نکند و 

تجهیزات پزشکی مناسب، قوت قلبی برای کادر 

درمانی است.

کمک  با  حار  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 

علوم  دانشگاه های  تاش  و  بهداشت  وزارت 

تأمین  زمینه   در  کشور،  رار  در  پزشکی 

وسایل حفاظتی وضعیت مطلوب تری نسبت به 

روزهای آغازین این بحران داریم. اما با توجه 

به استمرار این بیاری و افزایش مراجعات در 

درمانی  تیم های  درمانی،  مختلف  بخش های 

از  استفاده  نیازمند  سابق  مانند  بهداشتی،  و 

وسایل حفاظتی هستند که می توانیم همه ی 

این نیازها را به طریقی مشابه آنچه امروز از 

کنیم. تأمین  بودیم،  شاهد  بانک پاسارگاد 

بسیار  اقدام  بانک پاسارگاد  داد:  ادامه  زالی 

پایش رمایه انسانی  را در زمینه ی  شایسته ای 

خود، بیاریابی و حایت های مورد نیاز از آنها 

به عنوان  اقدام می تواند  این  داده است.  انجام 

سایر  برای  مناسبی  بسیار  راهکار  الگو،  یک 

سازمان ها و دستگاه های اجرایی برای صیانت 

انسانی خود باشد که و پیشنهاد  از رمایه ی 

دادم این اقدام به صورت یک برنامه مدون به 

ستاد داده  شود تا بتوانیم به عنوان یک تجربه ی 

خوب در اختیار سایر سازمان ها قرار دهیم.

وی تریح کرد: نکته  دیگری که با بانک پاسارگاد 

یک  ایجاد  بحث  گرفت،  قرار  توافق  مورد 

بودجه ی پژوهشی و اعتبار مناسب برای حایت 

و  تشخیص  زمینه ی  در  نوین  فناوری های  از 

درمان بیاری کووید ۱۹ است. ارا ئه ی داروهای 

روش های  ایجاد  غربالگری،  تست های  جدید، 

مداخات  تشخیصی،  تست های  انجام  نوین، 

درمانی و در نهایت تهیه ی واکسن از موارد این 

توافق بود. بانک پاسارگاد آمادگی خود را برای 

حایت مالی از این بخش ها اعام کرده است 

که خر بسیار نویدبخشی است. استمرار این 

حایت های مالی که می تواند پشتیبان تیم های 

ویروس  با  مقابله  در  ما  تحقیقاتی  و  درمانی 

کرونا باشد، از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار 

است. این حایت ها عاوه بر آنکه اثرات بسیار 

درمانی  تیم های  برای  روحیه بخشی  و  خوب 

سایر  برای  خوبی  الگوی  می تواند  دارد،  ما 

باشد. سازمان ها 

رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد که مجامع ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح به زودی 

برگزار و پرونده مهمرین ادغام بانکی بسته خواهد شد.

به گزارش بانک مرکزی، عبدالنار همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: در جلسه ای با حضور 

معاون اول رئیس جمهور آخرین بررسی ها در خصوص روند ادغام بانک های وابسته به نیروهای 

مسلح در بانک سپه انجام شد.

تدابیر مقام معظم  با  بانکی است که  پروژه های  پیچیده ترین و سخت ترین  از  پروژه یکی  این 

اقتصاد،  وزارت  با همراهی خوب  و  نظارت  در حوزه  با همت همکارانم  یاری خدا  به  رهری، 

ستاد مشرک نیروهای مسلح و بانک سپه به نحو مطلوبی پیش رفته و به مراحل پایانی خود 

نزدیک است.در طول ماه های گذشته و در جریان ادغام، با نظارت بانک مرکزی و تدبیر و راهری 

خوب مدیریت بانک سپه، اصاحات خوبی خصوصاً در منابع و مصارف بانک های ادغام شونده 

انجام و به آرامش فعلی بازار پول کمک خوبی شده است.با تصمیاتی که در جلسه اتخاذ شد، 

 ان شاالله به زودی مجامع ادغام این بانک ها برگزار و پرونده مهمرین ادغام بانکی بسته خواهد

 شد.

رایط پولی و ارزی کشور نسبت به 2 سال پیش بهر شده است

رییس کل بانک مرکزی اعام کرد: رایط پولی و ارزی کشور نسبت به دو سال پیش بهر شده است.

اینستاگرامی نوشت، تاش های بانک مرکزی و کمک های دولت به  عبدالنار همتی در پستی 

همراه تاش بانک ها در بهبود وضعیت ترازنامه های خود، رایط پولی و ارزی کشور را در وضعیت 

مناسب تری نسبت به دو سال پیش قرار داده است.

رایط بازار رمایه امکان خوبی برای بهبود رایط تأمین مالی در کنار تأمین کری بودجه، از راه 

عرضه سهام بنگاه ها و اموال مازاد و مهمر از همه، انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی، 

که هر دو ضد تورمی هستند، فراهم کرده است

 باید اذعان کرد که اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین کننده ای را می گذراند. 

اطمینان دارم این رایط سخت قابل مدیریت است

اقتصادی  ارکان  موفقیت  برآورد  در  نباید  همه،  این  با  ولی  نیستم،  ناکارآمدی ها  برخی  منکر 

کشور در مقابله با فشارهای حداکری، دچار اشتباه شویآنچه بدخواهان از تنش در بازار ارز، 

بلکه  نشده،  حاصل  تنها  نه  می کردند،  دنبال  اساسی  کااهای  کمبود  و  بانکی،  نظام  در  تاطم 

 وضعیت ایران امروزه و در حین عبور از بحران کرونا از بسیاری از کشورها مطمن تر و آرام تر 

است.

رئیس کل بانک مرکزی :

 پرونده مهمترین ادغام بانکی
 به زودی بسته می شود 
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هیچ گونه خللی در شبکه گاز، آب وبرق تهران 
به وجود نیامده است

 به دنبال وقوع زلزله در تهران و دماوند سخنگوی رکت ملی گاز ایران از 

آسیب ندیدن خطوط انتقال گاز خر داد. 

به گزارش ایسنا، سخنگوی رکت ملی گاز ایران گفت: به دنبال وقوع زلزله 

در نزدیکی تهران، تاکنون هیچ گونه مشکل نشتی یا انفجاری برای شبکه ها و 

تاسیسات گازرسانی در استان های تهران و مازندران به وجود نیامده و جریان 

گاز بدون هیچ مشکلی در همه شهرهای این استان ها برقرار است.

تا در  باش هستند  آماده  ما در حالت  اظهارکرد: همکاران  محمد عسگری 

آورند. به عمل  را  اقدام های ازم  بروز حادثه  صورت 

پایداری شبکه آب و برق در استان تهران

مدیرکل دفر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: تیم های 

عملیاتی در استان تهران در آماده باش کامل قرار دارند و مشکلی در شبکه 

آب و برق استان تهران وجود ندارد. 

میثم جعفرزاده در خصوص آخرین وضعیت شبکه آب و برق استان تهران، 

اظهار کرد: شبکه برق در شهر دماوند پایدار اعام می شود و هیچ مشکلی 

وجود ندارد، به گفته وی مام تیم های عملیاتی آماده باش هستند و اگر 

کوچک ترین مشکلی ایجاد شود مدیریت خواهیم کرد.

88 درصد مخازن سدهای خوزستان
 آبگیری شده است 

مدیر دفر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق استان خوزستان گفت: 

تاکنون ۸۸ درصد مخازن سدهای استان آبگیری شده و پیش بینی می شود این 

میزان تا روع دوره کشت به ۹۰ درصد برسد. 

داریوش بهارلویی در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه سیاست گذاری و احجام 

برنامه ریزی شده برای سال آبی جاری خوزستان در نیمه اردیبهشت ماه امسال 

محقق شده است، بیان کرد: امسال با توجه به آنکه سیاست کاهش ریسک 

حداکری سیاب در دستور کار بوده است ضمن تأمین نیاز آبی کشت های 

پاییز و زمستان که کشت اصلی و غالب کشاورزان خوزستانی است، اکر سدها 

حجم تعیین شده و برنامه ریزی شده برای ماه های گرم را کسب کرده اند.

استان  آبریز  افزود: در سال آبی جاری رایط متفاوتی در حوضه های  وی 

برقرار بوده است به گونه ای که در حوضه های زهره، مارون و جره بیش از 

۳۰ درصد کاهش منابع ورودی رخ داده است و در نتیجه حجم کامل سدهای 

این حوضه ها پر نخواهد شد.بهار لویی ادامه داد: در حوضه کارون شدت 

کاهش منابع کمر از حوضه های نامرده بوده است و ۱۸ درصد نوسان منفی 

تجربه شد که این میزان اجازه نخواهد داد ظرفیت حداکری سدهای زنجیره 

کارون محقق شود و در حوضه دز و کرخه رایط نرمال بوده است و ترازهای 

مطلوب بهره برداری تا پایان دوره آبگیری در دسرس خواهد بود.

 وزارت نفت به منظور خرید واگن با هدف افزایش فاصله گذاری اجتاعی در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۵ میلیون دار به رکت مرو تهران 

پرداخت کرد.  به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه، گفت: »وزارت نفت )رکت ملی نفت ایران( با استفاده از ظرفیت های قانونی رفه جویی مرف سوخت 

و در اجرای مصوبه شورای اقتصاد، بیش از ۱۵ میلیون دار برای خرید واگن برای افزایش فاصله گذاری اجتاعی به رکت مرو پرداخت کرد.

وزارت نفت ۱۵ میلیون دار
 برای خرید واگن به مترو پرداخت کرد  

 وزیر امور خارجه آمریکا پس از آن که کابینه مصطفی الکاظمی موفق شد 

از پارمان رأی اعتاد بگیرد، با نخست وزیر جدید عراق تلفنی گفت وگو کرد. 

به گزارش ایسنا، به نقل از خرگزاری رویرز، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه 

آمریکا در گفت وگوی تلفنی با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق 

تریح کرد، واشنگن به منظور کمک به موفقیت دولت جدید بغداد، معافیت 

۱۲۰ روزه ای را به عراق برای ادامه واردات برق از ایران اعطا خواهد کرد.

دستگاه دیپلاسی آمریکا در بیانیه ای اعام کرد: ایاات متحده در حایت از 

دولت جدید معافیت ۱۲۰ روزه ای درخصوص تحریم های واردات برق از ایران 

لحاظ خواهد کرد که نشانه مایل ما برای کمک به فراهم ساخن رایط درست 

برای توفیق دولت جدید است.

۱۰ روز پیش یعنی هشتم اردیبهشت خرگزاری رویرز به نقل از یک مقام ارشد 

وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد، واشنگن معافیت عراق برای خرید برق 

از ایران را برای یک بازه زمانی ۳۰ روزه مدید کرده است. این مقام آمریکایی 

که رویرز به نامش اشاره ای نکرده، اعام کرد که ایاات متحده معافیت عراق از 

تحریم ها برای خرید برق از ایران را مدید کرده است اما این مدید این بار برای 

یک بازه زمانی کوتاه تر یعنی ۳۰ روز انجام شده است. او افزود، این معافیت 

در ۲۶ مه به پایان خواهد رسید. معافیت های قبلی برای دوره های دست کم 

سه ماهه اعطا می شد.  

معافیت بغداد برای خرید برق از ایران تمدید شد

قائم مقام رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از آغاز گازسوز کردن ماهانه ۵۰ هزار خودرو از خرداد خر داد 

و گفت:  شهرداری برای ارائه زمین در مناطق شالی تهران به منظور احداث جایگاه سی ان جی موافقت کرده است. 

»حمید قاسمی ده چشمه« در گفت و گو با ایرنا افزود: در شال تهران با کمبود جایگاه سی ان جی رو به رو هستیم،  که 

در این زمینه شهرداری چند زمین را برای احداث جایگاه های کوچک مقیاس سی ان جی معرفی کرده است.

قائم مقام رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه قرارداد تامین تجهیزات با مخزن سازان بزرگ برای تامین 

مخازن سی ان جی خودروها تکمیل شده، ادامه داد: خط تولید این رکت ها فعال است و هر مخزن ساز روزانه ۳۰۰ تا 

۶۰۰ مخزن تولید می کند. 

وی افزود:  اکنون نرم افزار ثبت نام آماده است و متقاضیان می توانند برای اقدام به تبدیل خودروهای خود درآن ثبت 

نام کنند. 

قاسمی با اشاره به اینکه اولویت اول گازسوز کردن وانت بارها است،  گفت: تبدیل خودروها در دو بخش کارخانه ای با 

هدف تولید موتور گازسوز و کارگاهی با تبدیل موتورهای بنزینی موجود انجام می شود. 

خواهند تحویل  دوگانه سوز  را  خودروها  مستقیم  طور  به  سایپا  و  خودرو  ایران  کارخانه  دو  کرد:  تاکید   وی 

 داد.

قائم مقام رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اضافه کرد: هر کدام از این کارگاه ها موظفند از ماه آینده، ماهانه 

۱۰ هزار خودرو را تبدیل کنند و به صورت متوسط با تغییراتی که عملیاتی می شود باید هر ماه بین ۵۰ هزار خودرو 

تبدیل کنیم. 

وی با اشاره به اینکه شیوع کرونا باعث شد تا کار با تاخیر رو به رو شود،  گفت:  اکنون با پنج مخزن ساز و دو خودروساز 

قراردادهای نهایی امضا شده است. 

قاسمی اولویت بعدی برای تبدیل خودروها را مسافربرهای شخصی عنوان کرد و افزود:  زیرساخت های این کار نیز آماده 

شده و دوگانه سوزکردن این خودروها جزو تعرفه رایگان خواهد بود. 

وی در مورد تبدیل خودروهای مسافربر اینرنتی نیز تاکید کرد:  حدود ۵۰ درصد از مبلغ مورد نیاز برای دو گانه سوز کردن 

این خودروها در قالب وام باعوض پرداخت می شود.  

 موافقت شهرداری با اختصاص زمین برای جایگاه های سی.ان.جی

 ماهانه ۵۰ هزار دستگاه خودرو گازسوز می شود

 

دولت در حمایت از جایگاه داران، محموله رایگان سوخت اهدا کند
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی تاکید کرد: وضعیت پیش آمده ایجاب می کند دولت برای حایت از جایگاه داران سوخت نیز برنامه داشته باشد و این کمک می تواند از طرق مختلفی انجام شود. 

علی بختیار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رورت حایت دولت از جایگاه داران سوخت بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا شاهد بودیم که ترددها و سفرها در شهرهای مختلف کشور در دو ماه گذشته به طور چشمگیری کاهش یافت 

و به دنبال آن جایگاه داران سوخت نیز دچار رر و زیان جدی شدند.وی در ادامه اظهار کرد: وضعیت پیش آمده ایجاب می کند تا دولت برای حایت از این بخش نیز برنامه داشته باشد و این کمک می تواند از طرق مختلفی انجام شود؛ به 

عنوان مثال رکت پاایش و پخش فرآورده های نفتی می تواند ارائه رایگان یک محموله سوخت به جایگاه داران را مطرح کند.
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بازار  معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: عرضه پروژه های مسکونی در 

رمایه، هم به تولید مسکن کمک می کند و هم سوددهی مناسبی را برای 

سهامداران خواهد داشت.

محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در خصوص تامین 

مالی پروژه های مسکن و حمل و نقل از طریق بورس، موضوع اصلی، 

صندوق های زمین و ساختان است که در خصوص سوددهی آنها هیات 

پذیرش بورس بررسی های دقیقی را انجام می دهد و اینطور نیست که به 

راحتی هر پروژه ای برای عرضه در بورس انتخاب و تایید شود.

وی افزود: مطالعات جامع و کافی در خصوص ریسک و رایط بازار بر 

روی پروژه ها انجام می شود. بنابراین پروژه هایی که ما در بورس معرفی 

رمایه گذاران  برای  خوبی  سودآوری  و  است  اقتصادی  حتاً  می کنیم، 

داشت. خواهد 

در  بورس  در  اینکه عرضه مسکن  بیان  با  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 

رونق و تولید مسکن تاثیر گذار خواهد بود، تریح کرد: مسکن یکی از 

بازارهای غیر قابل انکار در حوزه های اقتصادی در همه دنیا است.

محمودزاده تاکید کرد: کسانی که خواستار رمایه گذاری مطمن هستند 

ولی محلی برای رمایه گذاری ندارند، وقتی به بورس می آیند و با اطمینان 

در پروژه های مسکن سهامدار شوند سود مناسبی برداشت می کنند. از 

طرف دیگر به تولید مسکن و همچنین خدمات شهری کمک می کنند.

وی توضیح داد: پروژه های صندوق زمین و ساختان فقط شامل مسکن 

است  ممکن  می شود.  شامل  هم  را  خدماتی   های  پروژه  بلکه  نیست 

بزرگرین  این صندوق در یک شهر معرفی می شود  پروژه ای که توسط 

مرکز تجاری آن شهر باشد. لذا با توجه به پیش بینی هایی برای باا بردن 

جذابیت صورت می گیرد، اولویت خرید محصوات نهایی به رمایه گذاران 

داده می شود.

به گفته محمودزاده مسئله مهم این است که بازار مسکن به عنوان یک 

بازار مطمن و سازنده در بخش آبادانی کشور به زودی وارد بورس می شود.

موضوع امکان تامین مالی پروژه های حمل و نقل و مسکن با استفاده از 

ظرفیت بازار رمایه از حدود ۱۰ ماه قبل مطرح شد که در نهایت دو روز 

قبل با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و 

اجرای  نهایی رسید. در فاز نخست قرار است تولید و عرضه بیش از ۱۰۰۰ 

واحد مسکونی از طریق بورس کاا صورت گیرد که به زودی وارد مرحله 

اجرا می شود.

افتتاح حساب بانکی متقاضیان طرح ملی مسکن

معاون وزیر راه از ارسال نامه افتتاح حساب متقاضیان تایید صاحیت 

شده طرح ملی مسکن خر داد.

واریز  زودی  به  اینکه  به  اشاره  با  محمودزاده  ،محمود  مهر  رش  گزا به 

آورده مردم در این طرح آغاز می شود گفت: رایط پرداخت آورده ۳۰ تا 

۴۰ میلیون تومانی تعداد زیادی از متقاضیان تأیید صاحیت شده فراهم 

ت. اس شده 

معرفی  بانک  به  رایط  واجد  متقاضیان  از  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 

شده اند گفت: نامه این متقاضیان به رپرست بانک مسکن ارسال شده 

و به زودی فرایند افتتاح حساب این افراد و واریز آورده اولیه آن ها به 

بانک آغاز می شود.

تأیید  از سوی متقاضیان  تاکنون هیچ پولی  این که  با اعام  محمودزاده 

اساس  بر  افزود:  است،  نشده  واریز  مسکن  ملی  طرح  شده  صاحیت 

برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان اردیبهشت امسال پاایش ۵۰۰ هزار ثبت 

ننده طرح ملی مسکن انجام خواهد شد. نام ک

وی افزود: حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از طریق مراجعه به سایت و 

شیوه پیامکی در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند، که این متقاضیان در 

۳۰۰ هزار واحد اعام شده غیر از بافت های فرسوده پاایش خواهند شد.

معاون وزیرراه و شهرسازی :
بورس مسکن حتماً سودده می شود

کاهش جزئی قیمت مسکن در تهران  
 براساس جدیدترین گزارش دفر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه 

و شهرسازی قیمت مسکن در تهران در فروردین ماه امسال با کاهش 

حدود ۲ درصدی، به میانگین قیمتی هر مر مربع ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار 

تومان رسید.

به گزارش ایرنا ،بعد از دوماه تعطیلی بنگاه های اماکی به دلیل شیووع 

ویروس کرونا و کاهش معامات مسکن در پایتخت تا حدود ۸۰ درصد، 

گزارش فروردین ماه دفر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن وزارت راه از کاهش 

نسبی قیمت ها در برخی مناطق ۲۲ گانه پایتخت خر می دهد.

این گزارش که به صورت ماهیانه وضعیت بازار مسکن در تهران را به 

تفکیک مناطق مختلف گزارش می دهد، میانگین قیمت مسکن در اولین 

ماه بهار ۹۹ را ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعام کرده است؛ این درحالی 

است که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۱۵میلیون و ۶۵۸هزار تومان 

اعام شده بود.

بر اساس این گزارش تعداد معامات ثبت شده در فروردین ماه امسال 

کاهش قابل توجهی نسبت به اسفند سال گذشته داشته است و به رقم 

۱۳۰۰ ثبت خرید و فروش خانه در پایتخت رسیده است؛ این رقم در اسفند 

ماه امسال ۱۰ هزار و ۲۴۲ معامله مسکن بود.

کاهش معامات که دلیل اصلی آن شیوع کرونا و توقف فعالیت های 

خرید و فروش مسکن بود باعث شد که قیمت ها در نخستین ماه بهار 

امسال ثابت ماند، در برخی مناطق کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی را در 

هر مر مربع تجربه کند و البته در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد نسبی 

را تجربه کند.

قیمت  فروردین،  در  پایتخت  مسکن  بازار  از  شده  ارائه  آمار  اساس  بر 

گران ترین منطقه در تهران مثل ماه های گذشته به منطقه یک رسیده 

است با این تفاوت که در اسفندماه امسال قیمت خانه در این منطقه در 

هر مر مربع بیش از ۳۳ میلیون و۲۱۷ هزار تومان بود و اکنون با کاهش 

حدود ۲میلیون تومانی، در هر مر مربع ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به 

فروش می رسد.

ارزان ترین معامات مسکن پایتخت نیز بار دیگر در فروردین امسال در 

منطقه ۱۸ شهر تهران با میانگین قیمت هر مر مربع ۷ میلیون و ۱۱۸ 

هزار تومان معامله شده است که البته نسبت به ماه گذشته خود کاهش 

قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومانی را در هر مر مربع تجربه می کند.

مسکن  معامات  بیشرین  معمول  طور  به  که  تهران   ۵ منطقه  در 

هزار   ۵۰۰ قیمت  افزایش  با  می دهد،  اختصاص  خود  به  را  پایتخت 

در  منطقه  این  در  خانه  و  مواجه هستیم  قبل  ماه  به  نسبت  تومانی 

 هر مر مربع به میانگین قیمتی ۱۹ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسیده

 است.

وزیر راه گفت: تبادات تجاری با کشورهای آذربایجان و ترکیه در حال انجام است و تبادات تجاری در دو پایانه 

ریلی رخس و اینچه برون نیز به زودی از ر گرفته خواهد شد.

به گزارش مهر جلسه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه با 

حضور رئیس جمهور برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در بخشی از این جلسه به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حمل و نقل بین شهری با رعایت 

پروتکل های بهداشتی و همچنین اقدامات انجام شده، شامل تبادل تجاری در ۱۱ پایانه مرزی جاده ای با رعایت 

پروتکل های بهداشتی پرداخت.

اسامی گفت: تبادات تجاری در پایانه های مرزی با کشورهای آذربایجان و ترکیه در حال انجام است و با رایزنی 

انجام شده، تبادات تجاری در پایانه های ریلی رخس و اینچه برون نیز با توافقات حاصله، بزودی از ر گرفته 

خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین عنوان کرد: کااهای اساسی موجود در بنادر نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش 

دارد و میزان خروج از بندر با قطار نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده است.

وزیر راه و شهرسازی:

تبادات تجاری با آذربایجان و ترکیه
 در حال انجام است
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درخواست شکل گیری کانون سهامداران حقیقی  
افزایش نوسان و حذف حجم مبنا

افزایش قدرت  و  بورس  آینده  بینی  پیش  با  بازار رمایه  ارشد  کارشناس 

مردم، خواهان شکل گیری کانون سهامداران حقیقی ، افزایش دامنه نوسان 

و حذف حجم مبنا شد.

به گزارش بورس پرس، علیرضا عسکری مارانی درباره آخرین وضعیت بازار 

سهام به رکورد جدید ارزش معامات روزانه بیش از 20 هزار میلیارد تومانی 

اشاره کرد و گفت: این متغیر و نشانه مهم ، گویای این است که آینده 

بازار سهام همچنان روشن و مثبت و جذاب خواهد بود و درصورت تکرار 

این ارقام در دو ماه آینده ، طی 40 روز کاری بالغ بر 800 هزار میلیارد 

تومان خواهد رسید که معادل 16 درصد ارزش روز بازار سهام رکت های 

بورسی خواهد بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این روند منجر به شکل گیری قدرت جدیدی 

توسط سهامداران جدید در کنار رمایه گذاران قدیمی و وفادار به بازار 

و خط بطانی بر ادعای برخی در آبان 97 و سال گذشته و اخیرا" مبنی 

بر پایان خط بازار و جلوگیری از خصوصی سازی واقعی و مردمی خواهد 

شد . بنابراین پیش بینی می شود طی روزهای آینده رمایه گذاران به 

سمت رکت های بنیادی دارای سود پایه و دارایی ارزشمند حرکت کنند. 

درصورت قناعت به سود 3 درصدی نسبت به ارزش روز بازار رکت ها 

و حفظ ارزش پول در برابر تورم و دار ،بازار هم با نتایج مثبتی مواجه 

خواهد شد.

 ( بورس  در  گذاری حار  ترین رکت رمایه  قدیمی  سابق  مدیرعامل 

رمایه گذاری ملی ایران از سال 1354 ( افزود: در این رایط جا دارد 

ضمن توسعه همه جانبه بازار و خوش آمدگویی به رمایه گذاران جدید، 

تعداد رکت های مشاوره رمایه گذاری و سبدگردان و تامین رمایه ها ، 

بیشر شود و سازمان بورس از رکت های مشاوره حایت کند .

عسکری مارانی تاکید کرد: با توجه به رایط فعلی بازار ، آزادسازی سهام 

عدالت ، انجام اقداماتی اصولی برای ادامه حضور رمایه گذاران جدید ، 

انتظار می رود طی دو سه ماه آینده قدرت مردم و افراد حقیقی بر قدرت 

دارندگان سهام مدیریتی رکت ها یا درصدی از سهام رکت های بزرگ ، 

غالب خواهد شد و  این گروه رنوشت بازار رقم خواهند زد.

وی ادامه داد : در این وضعیت نقش کانون سهامداران حقیقی مهمر از 

کانون نهادهای رمایه گذاری و کانون کارگزاران خواهد بود و منجر به 

حذف اثر  و پایان عمر کسانی خواهد شد که با در اختیار داشن سبد سهام 

عمومی و شبه دولتی و خصوصی ، ادعای تعیین جهت بازار دارند.  

عسکری مارانی از سازمان بورس هم خواست ضمن ارتقا اتوماسیون ادارای 

و فنی ، اقدام به افزایش دامنه نوسان و حذف حجم مبنا کند که این اهرم 

از جمله اقدامات بسیار ناصواب بازار رمایه ایران بوده و در هیچ کشوری 

تجربه نشده است. چرا که در کتاب فاینانس یک و دو ، همه ملزومات 

بازار رمایه اعام شده و نیازی به خلق تفکر جدید نیست.

 

سهامداران با کوچکترین نوسان از بورس نروند
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و رمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: اقبال 

به بازار رمایه بهرین فرصت برای تامین مالی طرح های نیمه مام زیادی 

است که در کشور وجود دارد.

به گزارش تسنیم، عباس آرگون افزود: دولت می تواند طرح های نیمه مام را 

در غالب رکت سهامی تعریف و در بورس عرضه کند و از این طریق با 

تامین مالی و امام این طرح ها گامی در تحقق جهش تولید بردارد.

به  نقدینگی  باای  تا حجم  است  فرصت  بهرین  اکنون  کرد:  اضافه  وی 

بخش های مولد اقتصادی هدایت شود که می تواند عاملی برای ظرفیت 

سازی در تولید و اشتغال پایدار باشد.

وی با بیان اینکه دولت هم می تواند از این فرصت برای خود تامین مالی 

داشته باشد گفت: البته دولت به جای دخالت کردن باید از بازار رمایه 

حایت کند.

آرگون افزود: در رایطی که کمبود عرضه در مقابل تقاضا در بازار رمایه 

وجود دارد بنگاه های بزرگ می توانند با عرضه سهام خود در این بازار، 

رمایه های خود را از بازار ثانویه به بازار اولیه منتقل کنند و با ظرفیت 

سازی ها و ایجاد اشتغال، به افزایش تولید کمک کنند.

وی ادامه داد: هر قدر رکت های بیشری در بازار رمایه داشته باشیم 

ارتقاء  این امر به  بازار رمایه ماد شفافیت در کشور است  از آنجا که 

شفافیت در اقتصاد کمک می کند ضمن اینکه ورود رکت های بیشر در 

بازار رمایه، به تقاضای بازار هم پاسخ خواهد داد.

رشد 90 درصد شاخص سهام از ابتدای سال تا کنون

این کارشناس بازار رمایه با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون شاخص سهام 

در بازار رمایه حدود 90 درصد رشد داشته است گفت: درحالی که رشد 

اقتصادی ما منفی است این میزان رشد شاخص با واقعیت های اقتصادی 

همخوانی ندارد بلکه این رشد ناشی از عدم رونق در سایر بازار های موازی 

مانند ارز، طا، سکه، خودرو و مسکن است که موجب شده حجم باای 

نقدینگی به بازار رمایه وارد شود البته به نسبت تقاضای ایجاد شده در 

بازار رمایه، عرضه ها شکل نگرفته است.

آرگون افزود: یکی دیگر از عوامل رشد شاخص را می توان انتظارات تورمی 

دانست به طور مونه سال گذشته 41 درصد تورم داشتیم، اما پیش بینی 

افرادی که وارد بازار رمایه می شوند از تورم امسال بیش از این رقم است 

که موجب شده برای حفظ ارزش پول خود اقبال بیشری به بازار رمایه 

داشته باشند.

برشمرد  بازار  این  شاخص  رشد  عامل  دیگر  را  بازار رمایه  مکانیزم  وی 

و گفت: دامنه نواسان 5 درصدی که دراین بازار دیده شده خود عامل 

تحریک کننده برای رشد شاخص و صف نشینی های طوانی برای خرید 

است. سهام 

از  ایران  کاای  بورس  اقتصادی  مطالعات  و  بازار  توسعه  معاون   

صدور موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاسیس اولین 

 صندوق رمایه گذاری کاایی محصوات کشاورزی در بورس کاا خر 

داد.

صورت  های  رایزنی  پی  در  گفت:  نارپور  علیرضا  سنا،  گزارش  به 

گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز پذیره نویسی 

کشاورزی،  در حوزه محصوات  کاایی  گذاری  صندوق های رمایه 

موافقت اصولی برای پذیره نویسی اولین صندوق رمایه گذاری کاایی 

کشاورزی از سوی سازمان بورس صادر شد.

وی اظهار داشت: صندوق های کاایی کشاورزی به لحاظ حد نصاب 

با  گذاری  رمایه  های  صندوق  مطابق  اساسنامه  و  گذاری  رمایه 

پشتوانه طا هستند و قرار است رمایه های جذب شده را بر پایه 

بهادار مبتنی بر کاا و نه خود آن محصوات، رمایه گذاری  اوراق 

کنند.

معامله بر روی اوراق بهادار مبتنی بر کاا

نارپور با اشاره به اینکه در مرحله اول، این صندوق می تواند برای 

حداقل 10 میلیون واحد رمایه گذاری پذیره نویسی انجام دهد، گفت: 

این صندوق ها امکان معامله انواع اوراق بهادار مبتنی بر کاا همچون 

و  آتی  قراردادهای  جمله  از  مالی  ابزارهای  و  کاایی  سپرده  گواهی 

اختیار معامله محصوات کشاورزی قابل معامله در بورس کاا را طبق 

مجوزهای صادره خواهند داشت و طبیعتا می توانند عمق معامات 

بر محصوات  مبتنی  مشتقه  ابزارهای  و  کاایی  سپرده  گواهی  بازار 

کشاورزی را افزایش داده و به رونق این بازارها نیز کمک بسزایی کنند.

نگهداری  جهت  استاندارد  انبارهای  پذیرش  با  نارپور،  گفته  به 

محصوات جدید همچون خرما، کشمش، برنج، گردو و سایر محصوات 

ابزارهای  و  کاایی  سپرده  گواهی  معامات  اندازی  راه  و  کشاورزی 

می  کشاورزی  کاایی  های  صندوق  محصوات،  این  پایه  بر  مشتقه 

توانند با دریافت مجوزهای ازم نسبت به معامله ابزارهای مبتنی بر 

اقدام کنند. نیز  این محصوات 

کمک به ثبات بازار کشاورزی

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاای ایران در خصوص 

ویژگی مهم صندوق های کاایی گفت: این صندوق ها می توانند نقش 

قابل توجهی در ایجاد ثبات قیمت ها در بازارهای کاایی محصوات 

کشاورزی ایفا کنند. چراکه مهم ترین موضوع و یکی از چالش های 

که  قیمت هاست  ثبات  بازار محصوات کشاورزی همین  در  اصلی 

امیدواریم با ورود و آغاز فعالیت این صندوق ها شاهد ثبات قیمتی و 

یک اتفاق مثبت در بخش کشاورزی کشور باشیم.

به گفته وی، امیدواریم به زودی موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق 

کاایی  های  صندوق  اندازی  راه  برای  ها  درخواست  سایر  با  بهادار 

محصوات کشاورزی صادر شود تا بتوانیم با فعالیت چند صندوق، به 

ثبات قیمتی ازم در بازار محصوات کشاورزی کمک کنیم. 

متنوع سازی پرتفوی رمایه گذاران

وی افزود: افزون بر مزایایی که این صندوق ها می توانند برای بازار 

سازی  متنوع  برای  مفید  ابزاری  باشند،  داشته  کشاورزی  محصوات 

پرتفوی رمایه گذاران در بازار رمایه نیز محسوب می شوند؛ به ویژه 

در رایطی که حجم قابل توجهی از رمایه ها و نقدینگی جامعه در 

حال ورود به بازار رمایه است.

نارپور ادامه داد: با متنوع شدن گزینه های انتخابی رمایه گذاران، 

رمایه  برای  توانند  می  گذاران  رمایه  از  بخشی  که  است  طبیعی 

گذاری حرفه ای تر و هم برای متنوع سازی سبدرمایه گذاری خود از 

صندوق های کاایی استفاده کنند.

نارپور در خصوص متنوع سازی سبد رمایه گذاری در بازار رمایه 

اظهار کرد: متنوع سازی اصولی در سبد رمایه گذاری به این صورت 

است که در مرحله اول، متنوع سازی در گروه های مختلف دارایی 

در  را  ثروت خود  از  بخشی  افراد  بهر،  عبارت  به  گیرد.  می  صورت 

گذاری می  کاایی رمایه  در حوزه  را  دیگر  بخشی  و  بهادار  اوراق 

کنند و البته این احتال وجود دارد مبلغی از رمایه خود را نیز به 

رمایه گذاری در بازار طا و یا اماک اختصاص دهند؛ ضمن اینکه 

در همین تقسیم بندی و در بخش سهام، رمایه گذاران تصمیم می 

گیرند که سهامی از چند صنعت مختلف در سبد رمایه گذاری خود 

 قرار دهند تا با متنوع سازی سبد دارایی خود، ریسک خود را کاهش 

دهند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاا در خامه سخنان 

خود عنوان کرد: وجود نوسانات در قیمت طا، محصوات کشاورزی 

و کامودیتی ها و معرفی ابزارهای مبتنی بر این دارایی ها در بازار 

رمایه، امکان خوبی را فراهم می کند که حتی افراد تازه وارد بتوانند 

این متنوع سازی را در پرتفوی خود انجام دهند و به جای آنکه این 

کااها را به صورت فیزیکی و در بازارهای سنتی معامله کنند، آن ها را 

در قالب ابزارهای مختلف مالی همچون صندوق های رمایه گذاری 

ابزارهای  از طریق  ادامه  در  و  کاایی  کاا، گواهی سپرده  بر  مبتنی 

فروش و  خرید  معامله،  اختیار  و  آتی  قراردادهای  همچون   مشتقه 

 کنند.

موافقت اصولی سازمان بورس
 با تاسیس اولین صندوق کاایی کشاورزی

Saturday - 9 May 2020شنبه 20 اردیبهشت 1399- 15 رمضان 1441-  شماره 6117      

هدایت نقدینگی به بورس
شتاب دهنده چرخه تولید ملی

در  اخیر  رونق  به  اسامی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 

بازار  سمت  به  نقدینگی  هدایت  کرد:  بیان  و  اشاره  بورس  و  رمایه  بازار 

ملی اقتصاد  و  تولید  چرخه  حرکت  در  شتاب  موجب  بهادار  اوراق  و   بورس 

 می شود.

به گزارش ایرنا، رمضانعلی سبحانی فر گفت: یکی از بهرین راهکارهای جهش 

تولید، خلق ثروت و جلوگیری از تورم، هدایت رمایه ها از طریق بورس به 

سوی تولید است.

وی ادامه داد: با توجه به رایط ایجاد شده یکی از بهرین راهکارها در این 

زمینه قرار گرفن نقدینگی کشور در بورس است که عاملی برای تحول و رونق 

بخشی اقتصاد کشور می باشد.

ماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسامی گفت: از طریق هدایت رمایه ها 

در بورس رکتها و کارخانه هایی که در بورس هستند می توانند بهسازی شده و 

طرحهای توسعه خود را پیگیری کنند که این عوامل به جهش تولید ملی منجر 

می شود.

کرد:  بیان  و  ذکر  کافی"  دانش  و  آگاهی  "کسب  را  بورس  به  وی ازمه ورود 

از  جلوگیری  و  مردم  دهی  سود  سبب  مناسب  مکان های  در  رمایه گذاری 

می شود. آنها  رخوردگی 

سبحانی فر همچنین به سیر صعودی در فعالیت بورس کشور اشاره و بیان کرد: 

ورود سام نقدینگی کشور به این بازار رمایه، اشتغالزایی و ثروت بیشر را در 

سال جهش تولید رقم خواهد زد.



مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد 

۲ پروژه کان ملی شامل »شبکه ملی 

با  الکرونیک«  » دولت  و  اطاعات« 

الگوی پیوست فناوری بخش فناوری 

ارزیابی  مورد  ارتباطات  و  اطاعات 

قرار گیرند.

به گزارش مهر، دفر مطالعات انرژی، 

پژوهش های  مرکز  معدن  و  صنعت 

مربوط  الزامات  گزارشی  در  مجلس 

به تدوین و اجرای پیوست فناوری در 

بخش ICT را بررسی کرد.

بخش  اینکه  بر  تاکید  با  مرکز  این 

اصلی  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات 

و  تحوات  پیران  و  عامل  ترین 

چند  در  دنیا  اقتصادی  پیرفت های 

دانش  اقتصاد  و  بوده  اخیر  دهه 

بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری 

حساب  به  ارتباطات  و  اطاعات 

می آید، اعام کرد: »کااها و خدمات 

اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  بخش 

فناوری  سطح  جهت  به  همواره 

پیرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع 

توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی 

است. کرده  جلب  را 

بر  عاوه  هدف  این  تحقق  برای 

و  توسعه کسب  و  ایجاد  از  حایت 

ارتباطات  بر  مبتنی  جدید  کارهای 

به  نسبت  باید  اطاعات  فناوری  و 

و  عمومی  تقاضای  به  دهی  جهت 

خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ 

تقاضای  به  معطوف  سیاست های 

برد. بهره  داخلی 

بررسی  به  توجه  با  اساس  این  بر 

سوابق  همچنین  و  جهانی  تجارب 

از  داخلی  پروژه های  و  قانونی 

به  معطوف  سیاست های  منظر 

می شود  پیشنهاد  داخلی  تقاضای 

واگذاری  در  گذاری  رمایه  الزامات 

به  کلیدی  و  زیرساختی  فناوری های 

توجه  مورد  بیشر  خصوصی،  بخش 

قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری 

به  عمل  به  مروط  پروژه ها  این 

و  باشد  فناوری  توسعه  تعهدات 

دارای  سازی  خصوصی  قراردادهای 

باشند. فناوری  پیوست 

که  داشت  توجه  باید  همچنین 

حایت رف از تولید در قالب یارانه 

و  قیمت  ارزان  تسهیات  اعطای  و 

به هدررفت  پول فقط منجر  تزریق 

می شود.« منابع 

»عدم  است:  آمده  گزارش  این  در 

نظارت بر روند حایت های هدفمند 

مروط بر توسعه و رشد اقتصادهای 

بخشی و ملی می تواند به رقابت های 

رانت های  به  دستیابی  جهت  ناسام 

تولید منتهی شود.

بودن  دار  زمان  مانند  روطی  لذا 

توسعه  و  رشد  بر  مرکز  حایت، 

افزایش  و  آفرین  ارزش  فناوری های 

توامندی صادرات در اعطای حایت 

پیشنهاد  داخلی  رکت های  به 

می شود.

در یکی دو سال اخیر مرکز نهادهای 

کمک  کشور،  حوزه  در  سیاستگذار 

حوزه  های  آپ  استارت  گسرش  به 

تجارت الکرونیک و خدمات مبتنی بر 

اینرنت است و برنامه توسعه ای برای 

توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در 

سیاست های بخش فناوری اطاعات و 

ارتباطات کشور کمر دیده می شود.

در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف 

قراردادهای  و  مناقصات  سازی 

کان  دو  می شود  پیشنهاد  خارجی، 

شبکه  یعنی  کشور  مستمر  پروژه 

ملی اطاعات و دولت الکرونیک با 

الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا 

قرار  ارزیابی  مورد  مختلف  ابعاد   از 

گیرند.

»داده«  اینکه  گرفن  نظر  در  با 

اصلی ترین دارایی در بخش فناوری 

محسوب  ارتباطات  و  اطاعات 

برای  قانونی  بسر  تقویت  می شود، 

در  تولیدشده  داده های  از  حایت 

کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی 

شدن سیاست های پیوست فناوری و 

استفاده از اهرم داده ها برای توسعه 

ارزش  زنجیره  به  پیوسن  و  فناوری 

است.« روری  جهانی، 

پروژه های کان »شبکه ملی اطاعات«
 و »دولت الکترونیک« ارزیابی شوند

ایام  در  اینرنت  وضعیت رعت  از  ارتباطات  وزارت  جدید  نظرسنجی  نتایج 

اینرنت خود  از رعت  کاربران  که ۸۷ درصد  نشان می دهد  کرونا  قرنطینه 

اند. ناراضی 

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات باردیگر با انتشار یک نظرسنجی در سایت خود، 

وضعیت رضایت کاربران از دریافت رویس اینرنت را جویا شد.

این نظرسنجی از چند روز گذشته در سایت وزارت ارتباطات منتر شده و 

کاربران باید به این سوال که »آیا از افزایش رعت اینرنت در ایام قرنطینه 

راضی هستند؟« با دو جواب بله و یا خیر پاسخ دهند.

نتایج به دست آمده از این نظرسنجی تاکنون نشان می دهد که ۸۷.۳ درصد 

کاربران با انتخاب گزینه »خیر« نارضایتی خود را از رعت اینرنت اعام کرده 

اند و تنها ۱۲.۷ درصد کاربران نسبت به این رویس ابراز رضایت داشته اند.

این نظرسنجی در حالی اعام می شود که اواخر فروردین ماه نیز وزیر ارتباطات 

درباره  نظرسنجی  انتشار  به  اقدام   ، اینستاگرام  در  خود  شخصی  صفحه  در 

وضعیت اینرنت کرد که در آن نظرسنجی نیز ۶۸درصد پاسخ دهندگان اعام 

کردند که درگیر افت رعت اینرنت هستند.

نتایج این نظرسنجی ها از آن جهت دارای اهمیت است که موضوع افت کیفیت 

اینرنت از اسفندماه تاکنون و پس از شیوع بحران کرونا و خانه نشینی کاربران، 

بارها مطرح شده است.

کاربران اینرنت به دفعات در شبکه های اجتاعی به وزیر ارتباطات و سایر 

مسئوان موضوع کندی رعت اینرنت خانگی و اینرنت موبایل را اعام کرده اند 

و حتی وضعیت وخیم رویس اینرنت خانگی، باعث برنامه ریزی برای تغییر 

تکنولوژی ADSL به VDSL در برخی نقاط کشور توسط اپراتورهای اینرنت 

شده است.

وزیر ارتباطات اما دلیل کندی رعت اینرنت و افت کیفیت آن را مربوط به در 

اختیار نداشن فرکانس رادیویی باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز عنوان می کند که هم 

اکنون در اختیار سازمان صدا و سیا قرار دارد.

اما بسیاری کارشناسان به سیاست وزارت ارتباطات در خصوص توسعه اینرنت 

خانگی انتقاد دارند و معتقدند که وزارت ارتباطات به جای آنکه برای در اختیار 

گرفن باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ در جهت توسعه شبکه موبایل از صدا و سیا 

تاش کند، بهر آن است که شبکه اینرنت خانگی را توسعه دهد تا مردم از شبکه 

باکیفیت و ارزان تر وای فای خانگی استفاده کنند.

نتیجه نظرسنجی فروردین ماه وزیر ارتباطات نیز شاهدی بر این ادعا است که 

کاربران مایل بیشری به استفاده از اینرنت خانگی با کیفیت دارند و در صورتی 

که اینرنت خانگی در منزلشان دایر شود آن را به ۴G ترجیح می دهند.

در همین حال ۷۵ درصد کاربران، قیمت اینرنت خانگی و ۲۵ درصد قیمت 

اینرنت موبایل را برای برقراری اتصال مناسب دانسته اند.

 بر اساس نظرسنجی وزارت ارتباطات؛ 

۸۷ درصد کاربران از سرعت اینترنت ناراضی اند
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پتنت  جدید اپل برای یک لپ تاپ تاشو
رکت "اپل" پتنت جدیدی را برای یک لپ تاپ تاشو به ثبت رساند که لوای آن می تواند مانند 

ورقه های کاغذ خم شود.

به گزارش ایسنا ،در پتنت این لپ تاپ تاشو آمده که می تواند از یک تکه ماده تشکیل شود.

لوا لپ تاپ هم مسطح بوده و بر خاف طراحی خشن همه لپ تاپ ها می تواند به آرامی 

خم شود.

این طراحی جدید با قرارگیری ایه های قابل خم شدن و نازک امکان پذیر می شود.

بازار ساعتهای هوشمند ۲۰ درصد رشد کرد
 آمارها حاکی از آن است که بازارهای جهانی فروش ساعتهای هوشمند در سه ماه نخست 

سال جاری میادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۰ درصد رشد مواجه شده است.

به گزارش ایسنا ، کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی اسراتژی آنالیتیکس 

آمار و گزارش های جدیدی تهیه و منتر کرده اند که نشان می دهد بازار فروش ساعتهای 

هوشمند در جهان در نخستین فصل سال ۲۰۲۰ میادی با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته روبه رو شده است.
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امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطاعات ایران، 

با انتشار توئیتی در صفحه خود، آمار توئیت های 

محتوای  براساس  را  ماه  فروردین  شده  منتر 

کرد. بیان  موضوعی 

فضای  امروزه  جوان،  خرنگاران  باشگاه  گزارش  به 

مجازی یکی از اصل های مهم زندگی بر را تشکیل 

مجازی  و  کرونا  شیوع  دلیل  به  اخیرا  که  می دهد 

شدن جلسات کاری و آموزشی، بیش از پیش مورد 

توجه و استفاده کاربران قرار گرفته است.

اینستاگرام  و  توئیر  چون  اجتاعی  شبکه های 

اطاعات  و  نظر  تبادل  برای  گسرده  بسری  نیز 

از هر زمان دیگری مخاطبان  فراهم کرده و بیش 

از کشورهای مختلف به خود جذب  را  و کاربران 

می کنند. مردم کشور ما نیز تا حدود زیادی در این 

شبکه ها حضور فعال داشته و متناسب با اتفاقات 

با  را  مختلفی  داده های  و  مطالب  مناسبت ها،  و 

می گذارند. اشراک  به  یکدیگر 

فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  ناظمی،  امیر 

آمار  خود،  صفحه  در  توئیتی  انتشار  با  اطاعات، 

در  کشور  کاربران  توسط  شده  منتر  توئیت های 

فروردین ماه را بر اساس محتوا، منتر کرده است 

می کنید: مشاهده  را  آن  ادامه  در  که 

نشان  فروردین  در  فارسی  "تحلیل  توئیر 

حال  در  همچنان  روزمره نویس ها  می دهد، 

شکل  را  توییت ها   %۶۶ محتوای  و  هستند   رشد 

می دهند.

سهم توییت های سیاسی ۲۲% و اجتاعی ۸% است.

ادبیات و هر حدود ۱% سهم دارند.

توییت سیاسی ۳% نسبت به ماه پیش کاهش داشته 

و  #روزمره نویسی ۲% افزایش."

 رئیس سازمان فناوری اطاعات مطرح کرد؛

آمار محتوای توئیت های منتشر شده 
در فروردین ماه

 رمز مودم تان را برای جلوگیری از
 هک شدن تغییر دهید

امنیت مودم موضوع بسیار مهمی است و اگر آن را دست کم 

به  و  کنند  هک  آسانی  به  را  مودم  می توانند  هکرها  بگیرید، 

اطاعات دسرسی پیدا کنند. به همین دلیل ازم است هراز گاهی 

پسورد مودم را عوض کنید.

ارشد  مدیریت  کارشناس   - زارعی  اصغر  علی  ایسنا،  گزارش  به 

سیستم های اطاعاتی - با تاکید بر اهمیت امنیت مودم ها بیان 

کرد: اگر با دو وضعیت مواجه شدید، بهر است پسورد مودم را 

عوض کنید. یک مورد افت غیرمعمول رعت است، زیرا ممکن 

است دلیل آن این باشد که در حال حار به جز شا هکرها هم 

دارند از اینرنتتان استفاده می کنند. مورد دیگر، مرف غیرمعمول 

ترافیک  باشد  شده  هک  مودمتان  اگر  است.  مرفی  ترافیک 

مرفی اینرنت شا بیش از حد معمول مرف می شود.

وی ادامه داد: در این موارد اگر احتال می دهید مودم وای فای 

هک شده باشد، حتا پسورد مودمتان را عوض کنید و یک پسورد 

باید  و  باشد  کوتاه  نباید  پسورد  کنید.  انتخاب  مناسب  و  قوی 

ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و نشانه ها باشد، از 

گذاشن پسوردهای ساده و معمولی هم خودداری کنید.

در  همچنین  اطاعاتی  سیستم های  ارشد  مدیریت  کارشناس 

توضیح روش تغییر پسورد مودم گفت: برای تغییر پسورد مودم، 

در مرحله اول باید وارد صفحه تنظیات مودم شوید، برای این 

کار اول مرورگر کروم یا فایرفاکس را باز کنید. در قسمت آدرس، 

آی پی ۱9۲.۱۶۸.۱.۱ را وارد کنید. در صفحه جدید نام کاربری و 

رمز عبور مودم را وارد و دکمه Login را بزنید. البته در بسیاری 

 admin موارد نام کاربری و رمز عبور مودم، به صورت پیش فرض

است. بعد از این مراحل وارد تنظیات مودم می شوید.

 Wii یا Wireless زارعی ادامه داد: در صفحه تنظیات، به بخش

بروید و آنگاه وارد قسمت Security شوید. سپس در صفحه ای 

WPA- که برایتان باز می شود، اول مطمن شوید که تیک گزینه

 Security این در حقیقت  باشد،  PSK-PSK/WPA۲ رجایش 

 PSK Password مودم شا است. بعد در قسمت مقابل Type

پسورد جدید را تعریف کنید.

او همچنین خاطرنشان کرد: در آخر، تنظیات وارد شده را ذخیره 

کنید. بعد هم باید مودم را Reboot یا از نو راه اندازی کنید. برای 

این کار در منوی تنظیات، به بخش System Tools بروید و 

گزینه Reboot را بزنید. حتا برای حفظ امنیت مودم و حریم 

خصوصی تان هر چند وقت یکبار پسورد مودمتان را عوض کنید 

و البته از پسوردهای قوی و مطمن استفاده کنید.

 
در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ صورت گرفت؛

ثبت 8 میلیارد پیامک
 در اپراتورهای موبایل

تعداد پیامک های ورودی به هر یک از اپراتورهای تلفن همراه از 

سمت سایر اپراتورها، در سه ماهه  چهارم سال ۱۳9۸ به بیش از 

هشت میلیارد پیامک می رسد.

پیام رسان ها،  و  اجتاعی  شبکه های  ورود  با  ایسنا،  گزارش  به 

شده  منتقل  فضا  این  به  پیام ها  و  مکامات  از  بزرگی  بخش 

افراد در صورت دسرسی  این، هنوز هم برخی  با وجود  است. 

با  ارتباط  برقراری  برای  به دایل دیگر،  یا  اینرنت و  به  نداشن 

 دوستان خود، از روش هایی مانند مکامه و ارسال پیامک استفاده 

می کنند.

ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  توسط  منترشده  آمار 

رادیویی، تعداد پیامک های ارسال شده در هر یک از اپراتورهای 

کرده  مشخص  را  جاری  سال  سوم  ماهه   سه  در  همراه  تلفن 

بیش   ۱۳9۸ سال  چهارم  ماهه   سه  در  می دهد  نشان  که  است 

از هشت میلیارد و ۳۴ میلیون و ۶۳۷ هزار پیامک به هر یک 

 از اپراتورهای تلفن همراه از سمت سایر اپراتورها، ارسال شده

 است.

در  اپراتورها  سایر  به  اول  از همراه  پیامک های خروجی  تعداد 

مجموع بیش از سه میلیارد و ۶۴۸ میلیون و 9۸۷ هزار عدد و 

اپراتور  به  سیار  اپراتورهای  سایر  از  ورودی  پیامک های  تعداد 

عدد   ۳۶۲ و  میلیون   ۱۲۰ و  میلیارد  چهار  از  بیش  اول،  همراه 

همراه  درون شبکه ای  پیامک های  تعداد  همچنین  است.  بوده 

 اول، بیش از ۴۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون و 9۱۷ هزار عدد بوده

 است.

پیامک های خروجی از اپراتور ایرانسل به سایر اپراتورها  تعداد 

در مجموع بیش از سه میلیارد و 9۱۶ میلیون و ۶۰۲ هزار عدد 

و تعداد پیامک های ورودی از سایر اپراتورهای سیار به اپراتور 

عدد  و ۵۵۸ هزار  میلیون  و ۵۳۸  میلیارد  از سه  بیش  ایرانسل، 

ایرانسل،  بوده است. همچنین تعداد پیامک های درون شبکه ای 

بوده عدد  هزار   ۸۸۳ و  میلیون   ۱۶۲ و  میلیارد  پنج  از   بیش 

 است.

تعداد پیامک های خروجی از اپراتور رایتل به سایر اپراتورها در 

مجموع بیش از ۶۲۴ میلیون و ۴۸۵ هزار عدد و تعداد پیامک های 

از ۳۷۵  بیش  رایتل،  اپراتور  به  اپراتورهای سیار  از سایر  ورودی 

میلیون و ۷۱۶ هزار عدد بوده است. همچنین تعداد پیامک های 

درون شبکه ای رایتل، بیش از ۴۲ میلیون و ۶۱۰ هزار عدد بوده 

است.

بازی Fortnite به فروشگاه گوگل پلی اضافه شد
 Fortnite رکت اپیک گیمز اعام کرد که از این پس کاربران می توانند بازی

را از وب سایت این رکت یا فروشگاه گوگل پلی دریافت کنند.

به گزارش باشگاه خرنگاران جوان، یکی از بازی های بسیار طرفدار موجود 

در بازار که به دلیل رایگان بودن و پشتیبانی از قابلیت کراس پلی توانسته 

است در مدتی بسیار کوتاه به محبوبیت بسیار باایی دست پیدا کند، عنوان 

Fortnite است. این بازی در سبک بتل رویال ساخته شده است و گیمر ها 

پس از ورود به مپ بازی باید با هم تیمی های خود یا به صورت انفرادی به 

دنبال ساح بگردند و پس از آن به مبارزه با دشمنان خود بپردازند.

این بازی در حال حار برای کلیه کنسول های موجود در بازار و همچنین دو 

سیستم عامل اندروید و ios نیز در دسرس گیمر ها قرار دارد و به دلیل وجود 

داشن قابلیت کراس پلی، گیمر های مامی این دستگاه ها می توانند به صورت 

همزمان و با یکدیگر به اجرای این بازی آناین بپردازند. اما از زمانی که 

فورتنایت برای گوشی های اندرویدی عرضه شد، رکت اپیک گیم از انتشار 

این بازی در فروشگاه Google Play خودداری کرد چرا که قصد داشت از 

این طریق از پرداخت ۳۰ درصد سود خود به گوگل خودداری کند و گیمر ها 

برای دریافت نسخه اندرویدی این گوشی مجبور بودند به سایت اپیک گیمز 

مراجعه کرده و از آنجا نسبت به نصب بازی اقدام کنند.

اما بااخره و پس از گذشت مدت بسیار زیادی رکت اپیک گیمز زیر بار 

را در فروشگاه گوکل  بازی فورتنایت  اندرویدی  این هزینه رفت و نسخه 

پلی عرضه کرد. در حال حار این بازی در فروشگاه گوگل پلی در دسرس 

کاربران قرار دارد و کاربرانی که دستگاه اندرویدی آن ها حداقل از حافظه رم 

۴ گیگابایتی و اندروید ۸ استفاده می کند، می توانند این بازی را از فروشگاه 

گوگل به طور رایگان دریافت کنند.

ازم به ذکر است که طبق اعام اپیک گیم، قرار گرفن این بازی در فروشگاه 

از وب سایت این رکت نخواهد بود و کاربران  پلی به معنای حذف آن 

همچنان می توانند این بازی را به طور مستقیم از وب سایت اپیک گیمز 

کنند. دریافت 

 

موتوروا ضمانت نامه های محصوات خود را
 تمدید کرد

در پی شیوع ویروس کرونا و قرنطینه های خانگی، رکت موتوروا تصمیم 

گرفت تا برای حایت از خریداران خود ضانت محصوات خود را مدید کند.

به گزارش باشگاه خرنگاران جوان، لنوو و موتوروا به تازگی طی اعامیه 

رسمی اظهار کردند که قصد دارند تا مهلت استفاده از گارانتی و ضانت نامه 

محصوات به فروش رفته را برای خریداران خود مدید کنند.

بر اساس این اطاعات زمان فرصت استفاده از ضانت گارانتی تا تاریخ ۳۱ 

ماه می سال ۲۰۲۰ به تعویق افتاده است. طبق اظهارات موتوروا، علت 

اصلی این عمل بروز مشکات ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده که باعث 

شده برخی از خریداران نتوانند از ویژگی های ازم و خدمات پس از خرید 

به  تنها  اضافه  این مهلت  که  است  گفتنی  باشند.  داشته  مناسبی  استفاده 

محصواتی تعلق می گیرد که تاریخ انقضای گارانتی آن ها از ۱۵ ماه مارس تا 

۳۰ ماه آوریل بوده است.

اقدامات رکت های بزرگ در پی شیوع ویروس کرونا

کرونا  ویروس  شیوع  پی  در  که  نیستند  تنها رکت هایی  موتوروا  و  لنوو 

دست به چنین اقدامی می زندد و ضانت نامه های خود را مدید می کنند. 

رکت های بزرگ دیگری نیز تا به حال اقدامات مشابه ای انجام داده اند که از 

آن ها می توان به Realme، OnePlus، Vivo و سامسونگ اشاره کرد. مامی 

این رکت ها نیز گارانتی خود را تا تاریخ ۳۱ می مدید کرده اند. در کنار چنین 

ماسک های  زیادی  تعداد  و شیائومی  پاس  وان  ویوو،  اقدامی، رکت های 

بهداشتی و تجهیزات ازم را به مراکز درمانی و دکر ها اهدا کرده اند.

گفتنی است که بخش زیادی از این کمک ها در هند صورت گرفته چرا که 

محققان زیادی در این کشور تاش دارند تا به درمان و کنرل ویروس کرونا 

مبالغ  به صورت مستقیم  این رکت ها  از  بسیاری  نیز  ادامه  در  بپردازند. 

باایی را به سازمان های درمانی در رار دنیا اهدا کردند تا به این نحو 

حایت خود را به آن ها نشان دهند. به عنوان مثال رکت سامسونگ در 

کنار پرداخت مبلغی مطابق با ۲9 میلیون دار به مراکز درمانی مختلف، حاا 

تاش دارد تا گوشی های هوشمند و تبلت های خود را نیز در اختیار بیاران 

قرار دهد تا آن ها بتوانند ارتباط ریع تری با خانواده های خود داشته باشند. 

از دیگر رکت های حوزخ فناوری حار در صحنه می توان به گوگل، اپل و 

همچنین آمازون اشاره کرد.

 

افزایش ظرفیت مایکروسافت تیمز به ۲۵۰ نفر
بیانیه منتر شده از سوی مایکروسافت نشان می دهد که این رکت قصد 

دارد به زودی ظرفیت رکت کنندگان در اپلیکیشن مایکروسافت تیمز را از 

۱۰۰ به ۲۵۰ نفر افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، همزمان با شیوع گسرده و همه گیری ویروس خطرناک و 

مرگبار کرونا و اعام وضعیت اضطراری و قرنطینه از سوی بسیاری از دولت 

کشورهای مختلف، بالغ بر نصف جمعیت جهان مجبور به خانه نشینی و 

پیام رسان و رویس  اپلیکیشن های  این مدت زمان  دورکاری شدند که در 

های ویدئو کنفرانس همچون مایکروسافت تیمز )Microsot Teams( نقش 

بسزایی در انجام کار و فعالیت های شغلی و آموزشی کاربران ایفا کردند.

رکت مایکروسافت که چند روز پیش با انتشار یک به روز رسانی و آپدیت 

جدید نظر و توجه خیلی عظیمی از کاربران این اپلیکیشن را به سمت و سوی 

خود جلب کرد، حاا به تازگی اعام کرده که قصد دارد حداکر ظرفیت مجاز 

تعداد رکت کنندگان در گروه های چت در مایکروسافت تیمز را از ۱۰۰ به 

۲۵۰ نفر افزایش دهد تا بدین ترتیب تواند میزبان تعداد بیشری از کاربران 

و رکت کنندگان در این پلتفرم باشد.

 

  

رشد ۳۱ درصدی درآمد اپ استور اپل در بحران کرونا
گزارش های منتر شده حاکی از آن است که فروشگاه آناین اپ استور اپل توانسته در ماه گذشته میادی رشد ساانه ۳۱ درصدی را در درآمدزایی خود به ثبت 

برساند. به گزارش ایسنا، تازه ترین آمارهای منتر شده نشان می دهد که درآمد فروشگاه آناین و اینرنتی اپل استور اپل در آوریل ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۳۱ درصد رشد افزایش یافته و به ۱.۷ میلیارد دار رسیده است.

بر اساس این گزارش که در وبسایت gsmarena نیز آمده است، از سپتامر ۲۰۱۷ تا کنون این نخستین باری است که درآمد ماهانه اپل تا این حد رشد پیدا کرده 

است. این بدان معناست که درآمدزایی این فروشگاه محبوب آناین و اینرنتی ارتباط مستقیمی با شیوع گسرده و همگی ویروس کرونا و خانه نشینی شهروندان در 

کشور های مختلف جهان و افزایش بی سابقه دانلود و نصب اپلیکیشن های مختلف داشته است. 

این آمارهایی که توسط کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی سنسور تاور منتر شده است، همچنین نشان می دهد که تعداد دانلود اپلیکیشن ها 

در اپ استور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد یافته که از سال ۲۰۱۵ تاکنون رکورد جدیدی به شار می آید. همچنین آوریل ۲۰۲۰  چهارمین ماه 

متوالی بوده که تعداد دانلود اپلیکیشن ها در پلتفرم اپ استور اپل شاهد یک روند صعودی و رو به رشد بوده است.

این تحلیلگران همچنین برآورد و اعام کرده اند که درآمد ساانه اپ استور اپل در سه ماهه دوم سال جاری میادی نیز بیش از ۱۸ درصد افزایش یابد.

تقریباً 9۰ درصد هزینه های رف شده برای اپلیکیشن های پولی در اپ استور اپل را کاربران کشورهای ایاات متحده آمریکا ژاپن، بریتانیا و اسرالیا به خود 

داده اند. اختصاص 
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بر اساس من نامه گمرک به رئیس دستگاه قضا، ادعای قاچاق ۴۲۴ خودرو در بندرعباس رد شده و تأکید 

معاون دفر خودرو و نیروی محرکه 
تجارت  و  معدن  صنعت  وزارت 
به  که  می دهم  »اطمینان  گفت: 
زودی قیمت خودرو در بازار اصاح 
می شود و دیگر مردم با قیمت های 

نخواهند شد.« باا مواجه 
روند  درباره  جعفرپور«  »امیر 
قیمتی که خودروهای داخلی و به 
خصوص پراید در این روزها در بازار 
تنظیم  ستاد  داشت:  اظهار  دارند، 
با همکاری سایر مجموعه ها  بازار 
نهایی  حال  در  حایت  سازمان  و 
با  متناسب  خودرو  قیمت  کردن 

آایندگی ها  گانه،   ۸5 استانداردها 
الزامی  استانداردهای  رعایت   و 

است.
به زودی قیمت  اینکه  بیان  با  وی 
خودرو در کارخانه های خودروسازی 
تجدیدنظر می شود، تریح کرد: با 
بررسی های دقیقی که صورت گرفته 
تعیین  نحوی  به  خودرو  قیمت 
خواهد شد که با بازار تفاوت زیادی 
ضمن  امر  این  داشت،  نخواهد 
حذف داان باعث خواهد شد که 
پیدا  افزایش  قیمتها دیگر هیجانی 
 نکند و مردم با شوک قیمتی روبرو 

نشوند.
معاون دفر خودرو و نیروی محرکه 
وزارت صنعت گفت: توصیه ما به 
مردم  این است که تا اعام قیمت 
بازار  از  عنوان  هیچ  به  خودروها 
مطمئنا  و  نکنند  خودرو خریداری 
باشند که بعد از تصمیم نهایی ستاد 
حباب  ترکیدن  ضمن  بازار  تنظیم 
در  خودروها  انواع  قیمت  قیمت، 
بازار متعادل خواهد شد و در پی 
آن شاهد هاهنگی عرضه و تقاضا 

بود. خواهیم 
گونه  هر  خرید  کرد:  تریح  وی 

خودرو در این روزهای بازار به رر 
است. کننده  مرف 

حار  حال  در  گفت:  جعفرپور 
تفاوت قیمت خودروهای کارخانه 
و بازار بسیار زیاد است و این امر 
به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، به 
جدید  تصمیمهای  در  دلیل  همین 
وجود  قیمتی  فاصله  چنین  دیگر 

ندارد.
وی تأکید کرد: طی چند وقت اخیر 
داان بازار خودرو را بهم ریختند 
مسیر  قیمت ها  ندادند  اجازه  و 
طبیعی خود را طی کند، از این رو 

با تصمیم های جدیدی که به زودی 
اعام می شود، مشکل بازار خودرو 

حل خواهد شد.
بازار  داان  گفت:  جعفرپور 
بردند  باا  را  پراید  قیمت  خودرو، 
از ۸۰  و قیمت فعلی آن که بیش 
پذیرفتنی  است،  تومان  میلیون 
نیست،  اگر مردم صر کنند تکلیف 
شد  خواهد  مشخص  قیمت ها 
داان  فعالیت  بواسطه  دیگر  و 
روبرو  التهاب  با  خودرو   بازار 

می شود.
 

قیمت خودرو در بازار به زودی اصاح می شود 

 در حالی که داان خودرو با مانور بر مساله افزایش 5۰ درصدی قیمت 
مایند،  ایجاد  بازار  در  را  کاذب  جوی  اند  توانسته  خودرو  یا  کارخانه 
پیشنهادات تازه ای از سوی کارشناسان با هدف تعدیل قیمت ها در بازار 

. ارائه شده است 
به گزارش خراناین، هر چند ستاد تنظیم بازار در روزهای اخیر به مساله 
در  نیز  رقابت  شورای  رییس  و  است  کرده  ورود  خودرو  گذاری  قیمت 
تصمیمی  هنوز  اما  کرده  ارائه  توضیحاتی  قیمت گذاری  فرآیند  خصوص 
قطعی در خصوص افزایش قیمت خودرو تحویل کارخانه اتخاذ نشد است. 
در روزهای گذشته قیمت خودرو با افزایشی عجیب و معنادار در بازار 
روبروست. این افزایش در حالی رخ می دهد که تعداد مشریان از یک سو 
به دلیل شیوع کرونا و از سوی دیگر بنا به دایل سنتی هر ساله در بهار 

با کاهش روبرو بود. 
رشد شدید قیمت ها سبب شد بهای پراید، خودرویی که به تازگی با خط 
تولید خداحافظی کرده است، در فایل های اعامی آگهی دهندگان تا 9۰ 
میلیون تومان نیز پیروی کند.سایر خودروها نیز بین 1۰ تا 15 میلیون 
افزایش قیمت را تنها رد یک هفته تجربه کرده اند.  در رایطی  تومان 
که نهادهای نظارتی هشداری جدی برای ورود به بازار خودروداده اند، 
و  کنندگان  تولید  از  سازمان حایت  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مرف کنندگان را مکلف کرده است نسبت به ورود به میدان اقدام کرده 
و با قیمت ها کاذب خودرو برخودروی جدی را در دستور کار قرار دهند.  
قیمت خودروی تحویلی کارخانه ها از سال 97 تا کنون افزایشی را تجربه 

است.   نکرده 
خودرو چرا گران شد؟ 

اگر این سئوال را از داان بپرسید به احتال قریب الوقوع افزایش قیمت 
این در حالی است که فاصله  خودروی تحویل کارخانه استناد می کنند. 
قیمتی خودروی تحویل کارخانه با قیمت ها در بازار چنان افزایش یافته 
است که حتی رشد قیمت تحویل کارخانه نیز می تواند این سود هنگفت 

موجود در این بازار را از میان برد.
در حالی که قیمت سمند تحویل کارخانه ۶۶ میلیون و 9۸۰ هزار تومان 
است، بهای این خودرو در بازار به 1۲5 میلیون تومان رسیده است. به 
به  کارخانه  تحویل  قیمت  با  بازار  در  این خودرو  قیمت  تفاوت  عبارتی 

رقم عجیب 5۸ میلیون تومان رسیده است.  این وضعیت در مورد سایر 
خودروها نیز وجود دارد. وانت آریسان به قیمت 51 میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان از سوی کارخانه تحویل می شود اما به قیمت ۸۶ میلیون و 5۰۰ در 

بازار فایل شده است .
فاصله قیمتی ۲۰۶ تیپ دو در کارخانه و بازار به ۶۶ میلیون تومان رسیده 
و ساینا ساده 3۴ میلیون تومان فاصله قیمتی در بازار و تحویل کارخانه 
دارد.  وانت پراید نیز به قیمتی ۴۰ میلیون تومان گران تر از قیمت کارخانه 
به فروش می رسد.  این وضعیت جوی مطلوب را برای داان ایجاد کرده 

است تا تقاضای خرید خودرو را تحریک کنند. 
فعاان بازار و کارشناسان حوزه خودر اما دلیل دیگری را عامل رشد عجیب 
قیمت ها و مطلوب شدن فضا برای داان می دانند.آنها معتقدند آغاز 
نشدن فرآیند شاره گذاری خودروهای صفر کارخانه ای یکی از مهمرین 
دایل بروز این اتفاق است و به زودی با آغاز عملیات شاره گذاری مشکل 
فعلی حل شده و عرضه خودرو به بازار افزایش چشمگیری خواهد داشت. 

ردگیری وضعیت تقاضا در بازار
با افزایشی شدید تنها در 1۰ روز خیر وربروست اما  هر چند قیمت ها 
ریییس اتحادیه مایشگاه داران می گوید نور بازار هنوز رد است و تقاضای 
که شا مشریان  است  حالی  در  این  ندارد  برای خودرو وجود  چندانی 
طرح های فروش رکت های خودروسازی همچنان بااست و برخی برآوردها 
حایت از آن دارد به رغم اعال محدودیت های خاص برای فروش خودرو 
همچنان بخشی از تقاضا متعلق به کسانی است که با هدف حفظ ارزش 

پول خود وارد این بازار می شوند. 
گزارش های رسیده حاکی از آن است که در کنار رصد بازار از سوی نهادهای 
نظارتی با هدف کنرل قیمتها، آغاز فرآیند شاره گذاری خودروهای صفر 
کیلومر کارخانه یا برای عرضه به بازار ، پیشنهاد صدور مجوز فروش فوری 

خودروسازان نیز ارائه شده است . 
این اقدام در صورت تصویب با توجه به ظرفیت تولید کارخانه ها و طبق 
کنندگان  مرف  حقوق  تضییع  از  مانعت  هدف  با  دقیق  برآوردهای 
اجرایی می شود .  کارشناسان معتقدند صدور مجوز فروش فوری تا حدی 
در کنار سایر اقدامات می تواند به تعدیل قیمت ها در بازار منجر شود.در 
حال حار خودروسازان طرح های فروش رایطی خودرو را اجرا می کنند. 

دلیل افزایش عجیب قیمت خودرو در بازار اعام شد

قیمت خودروهای سایپا در کارخانه افزایش نیافته است
مدیر مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا گفت: قیمت درب کارخانه خودروها هیچ افزایشی نداشته است و 
آنچه این روزها به عنوان افزایش قیمت خودرو مطرح است، ناشی از جو روانی و رواج دال بازی در بازار خودرو 

است.
به گزارش خرآناین، سهیل نوردرخشان با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روزهای اخیر در بازار عنوان کرد: 
این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و رکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ 

داده است.
وی افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، 37 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ 

فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.
به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودروها بر اساس قیمت های مصوبی است که در نهادهای 

نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حایت تعیین می شود و خودروها بر آن اساس به فروش می رسد.
وی همچنین گفت: خودروسازان در حالی که باید همه نهاده های تولید از فواد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد 
شیمیایی و پلیمری را از بورس کاا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب 

عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.
نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهاده های تولید گفت: جهش اولیه قیمت 
خودرو در سال 1391 در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای مام شده قطعات و مواد اولیه در بازار 

رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مجوزهای نهادهای ذی ربط برای افزایش قیمت محصوات به هیچ وجه جوابگوی هزینه های تحمیل 
شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال 95 مجوز افزایش قیمت متوسط 1.۲ درصدی و در سال 9۶ 

مجوز افزایش قیمتی 1.9 درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهاده ها و هزینه ها نداشت.
مدیر مالی و اقتصادی سایپا تریح کرد: اگر به طور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا 1۰۰ تومان باشد، هزینه 
مواد اولیه آن 11۴ تومان و با احتساب هزینه های جانبی 17۰ تومان است یعنی این رکت برای هر 1۰۰ تومان 
فروش، 17۰ تومان هزینه می کند و به عبارت دیگر، با هر فروش، 5۰ درصد چرخه نقدینگی رکت از دست می رود 

که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.
وی افزود: این امر منجر به زیان 3۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیان ها در 

صورت های مالی رکت ها در بازه های سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطاع عموم رسانده می شود.
به گفته نوردرخشان، هزینه مام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود که در بخش هزینه های 
خارجی، هر خودرو حدود ۲ هزار دار هزینه دارد که نرخ دار در سال 1397 حدود ۶7۰۰ تومان بود و در سال 
گذشته به 1۰ هزار و 3۰۰ تومان رسید و امسال به 1۴ هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات قیمت فروش درب 

کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.
وی افزود: در هزینه های داخلی هم، در یک قلم کاای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور 
متوسط هزار کیلوگرم آهن مرف می شود نرخ ورق آهن از کیلویی 35۰۰ تومان در ابتدای 97 به 7 هزار تومان در 

انتهای آن سال و ۸۶۰۰ تومان در سال 9۸ رسید و امروز به باای 1۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم ۶۰ درصد افزایش قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در 
بخش رنگ به 7۰ و استیک به ۸5 درصد رسید و حتی در کاایی مثل کاتالیست اگزوز که 3 گرم پاادیوم که کاایی 
با ارزش است این محصول، از 59۰ هزار تومان در سال 97 به دو میلیون و 71۰ هزار تومان در رایط کنونی رسیده 

است.
نوردرخشان تاکید کرد: نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهاده های تولید نیست و خودروسازان نیز 

در کنار مردم مترر می شوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینه ها و درآمد خودروسازان شده است.

 
 طراحی خودرو بعد از کرونا متحول می شود

یکی از طراحان ارشد مرسدس بنز از تغییر و تحوات مهندسی و طراحی خودرو ها پس از بحران شیوع ویروس 
کرونا سخن گفت.

به گزارش ایسنا ، از آنجایی که شیوع گسرده و همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار کرونا موجب شده است بسیاری 
از ابعاد مختلف زندگی شهروندان در کشورهای مختلف جهان تحت تاثیر قرار گرفته و دستخوش تغییرات متعددی 
شود، پیش بینی می شود که زندگی بعد از این بحران تفاوت زیادی با زندگی پیش از آن خواهد داشت.بر اساس 
گزارشی که در وبسایت carscoops آمده است، گوردون واگر، یکی از طراحان ارشد خودروهای مرسدس بنز در 
گفت وگو با بلومرگ به تازگی به نکات جالبی از تاثیر و تبعات ناشی از شیوع گسرده و ویروس کرونا بر صنعت 

خودروسازی اشاره کرده است.
وی در سخنان خود اظهار داشته است که آینده صنعت خودروسازی بدون شک بعد از همه گیری بیاری کووید 

19 شاهد تغییرات متعددی خواهد شد.
او بر این باور است که وسایل نقلیه و خودروها پس از شیوع کرونا به گونه ای طراحی خواهد شد که برای رنشینان 
خودرو نظافت و محیطی عاری از هرگونه ویروس و میکروب را به ارمغان بیاورد تا آنها بتوانند بدون هیچ گونه 

نگرانی سوار خودرو شده و در سطح شهر تردد داشته باشند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور :

شورای رقابت فرمول قیمت گذاری 
خودرو را این هفته اعام می کند

  
 رییس سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی کرد ظرف این هفته 
به  و  کند  ارائه  را  گذاری خودرو  قیمت  فرمول  رقابت  شورای 

زودی قیمت مشخص شود.
در جمع  درویشیان  وامسلمین  ااسام  ایلنا، حجت  گزارش  به 
خرنگاران در رابطه با اقدامات سازمان بازرسی در بحث برخورد 
با برخی تخلفات صنعت خودرو اظهار کرد: همواره نظارت بر 
موضوع خودرو را به عنوان یکی از اولویت های اصلی برنامه های 

نظارتی مدنظر داریم.
وی افزود: در رابطه با قیمت گذاری خودرو و عرضه آن به مردم 
و نحوه توزیع و واگذاری خودرو، از چند وقت پیش مکاتباتی با 
معاون اول رییس جمهور و وزارت صمت و اعضای ستاد تنظیم 

بازار داشتیم.
شورای  قانونی  جایگاه  به  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رییس 
رقابت اشاره و تریح کرد: طبق بند 5 ماده 5۸ قانون اجرای 
تعیین  فرمول  رقابت  شورای  باید   ،۴۴ اصل  کلی  سیاست های 
قیمت خودروهای انحصاری را که تشخیص انحصاری بودن هم 
به عهده آن هاست، مشخص کند. تشخیص آن ها این است که 
خودرو های تولیدی سایپا و ایران خودرو انحصاری است، بنابراین 

تعیین قیمت و فرمول قیمت به عهده شورای رقابت است.
درویشیان افزود: متاسفانه مدتی است که شورای رقابت را از 
گردونه انجام تکلیف قانونی خود کنار گذاشته اند، اما اخیرا با 
تاکید معاون اول رییس جمهور و مکاتباتی که با وی داشتیم و 
همچنین جلسه ای که در وزارت صمت با حضور وزیر، معاونان 
و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی تشکیل شد از 

رییس شورای رقابت هم دعوت شد.
آینده  این جلسه مقرر شد ظرف چند روز  ادامه داد: در  وی 
شورای رقابت فرمول خود را بر اساس دستورالعملی که طبق 
قانون دارند ارائه کند تا بر اساس آن قیمت خودرو برای امسال 

تعیین شود.
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رییس 
مرف  از  حایت  سازمان  با  رقابت  شورای  بین  اختاف های 

خودروساز ها  و  آن ها  که  است  این  تولیدکنندگان  و  کنندگان 
می خواهند قیمت تعیینی را بر اساس همه هزینه های مرتبط با 
تولید خودرو و غیرمرتبط با آن تعیین کنند، ولی شورای رقابت 
معتقد است طبق قوانین باید هزینه های مام شده مرتبط با 
تولید خوردو به اضافه درصد و میزان تورمی که هر سال بانک 

مرکزی اعام می کند قیمت خودرو را تعیین کند.
درویشیان تریح کرد: وزیر صمت در جلسه دستور اکید داد 
حتا شورای رقابت وظیفه خود را انجام دهد و ظرف چند روز 
آینده فرمول خود را ارائه کند تا بر اساس آن تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به التهاباتی که در بازار در رابطه با خودرو رخ داده 
است، گفت: متاسفانه التهاباتی اخیرا تشدید شده در حالیکه 
هیچ اتفاقی نیفتاده و خودرویی که قیمت آن ۴۰ تا 5۰ میلیون 
تومان بوده به یکباره ۸5 تا 9۰ میلیون تومان شده است، این 

اتفاق، اتفاق درستی نیست.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یک بخش از این التهابات را 
به  اگر خودرو  افزود:  و  از نحوه عرضه خودرو دانست  ناشی 
میزانی که بازار این التهاب را پیدا نکند، عرضه می شد قیمت ها 

اینگونه نجومی باا می رفت.
وی تریح کرد: از سوی دیگر این رکت ها مثل سابق به جز دو 

مورد، عرضه به صورت پیش فروش هم نداشته اند.
درویشیان با اشاره به گایه ها و شکایات مردم به قوه قضاییه و 
سازمان بازرسی از نحوه ثبت نام خودرو در سایت ایرانخودرو 
و سایپا افزود: مردم گایه می کنند که در سایت ایران خودرو 
و سایپا اگر قوی ترین پهنای باند را هم کسی در اختیار داشته 
باشد گاهی  باشد و ماهرترین فرد هم پشت سیستم نشسته 
ظرف چند دقیقه اعام می شود که ظرفیت پر شد و امکان ثبت 

نام نیست.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: حتا این بحث را با 
کمک مسئولین ذیربط دنبال می کنیم که شیوه ثبت نام و نحوه 

عرضه خودرو اصاح و از سوی دیگر بسر دالی جمع شود.
وی ادامه داد: اینکه یک نفر تعداد زیادی خودرو را در اختیار 

بگیرد و احتکار کند تا قیمت افزایش پیدا کند و به سود های 
نجومی برسد مناسبت نیست و باید اصاح شود و وزیر صمت 
دستور اکیدی داد که این موضوع پیگیر شود و با کسانی که 
موجب التهاب بازار و افزایش قیمت های غیرواقعی می شوند، 

شود. برخورد 
رییس سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی کرد ظرف این هفته 
شورای رقابت فرمول خود را ارائه کند و به زودی قیمت مشخص 

شود.
اصاح  برای  بازار هفته گذشته  تنظیم  اینکه ستاد  بیان  با  وی 
گفت:  است،  گذاشته  را  رایطی  کارخانه  در  خودرو  قیمت 
تضمین داخلی سازی، کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش 
کیفیت خودرو از جمله مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت و 

باید آن را رعایت کنند. خودروسازان 
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تاکید سیاست های 
کلی نظام بر استفاده از ظرفیت داخل است، لذا کاهش ارزبری 
تجهیزاتی که برای تولید خودرو ازم است، افزایش تولید و عرضه 
مناسب محصوات ایران خودرو و سایپا در تنظیم بازار و کاهش 
قیمت خودرو و مناسب کردن قیمت کمک می کند، از طرفی 
افزایش کیفیت خودرو نیز یکی از مواردی است که روز گذشته 

نیز مورد تاکید مقام معظم رهری بود.
وی تریح کرد: به اعتقاد ما اگر بخواهد قیمتی اصاح شود باید 
این عوامل  پایش  ارزیابی و  بیفتد و شاخص های  اتفاقات  این 

پیش بینی، کنرل و رصد شود.
درویشیان تریح کرد: نحوه عرضه خودرو را سازمان بازرسی 
کل کشور پیگیری خواهد کرد چراکه به شکلی که تا به حال 
عرضه میشده، آن اختاف قیمت کارخانه و بازار را خصوصا در 
یک سال اخیر خیلی کاهش نداده است لذا برخی ضوابط باید 

اصاح شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: سایر شیوه ها 
باید  کند  کوتاه  بازار خودرو  از  را  که دست داان  و روش ها 

شود. اصاح 
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