
روند رشد توليد زغال ســنگ هند ادامه دارد و اين 
كشــور احتماال امســال از آمريكا به عنوان دومين 
توليدكننده بزرگ جهان ســبقت خواهد گرفت. به 
گزارش ايســنا، نيالدري بهاتاچارجي، از شــركاي 
»كي.پي.ام.جي« در كنفرانسي در كلكته اعالم كرد 
پيش بيني مي شود در سال مالي ۲۰۲۰-۲۰۱۹، هند 
به ميزان ۸۱۵ ميليون تن زغال سنگ توليد كند كه 
باالتر از ۷۳۰ ميليون تن در سال مالي ۲۰۱۸-۲۰۱۹ 
خواهد بود. سال مالي هند از اول آوريل تا ۳۱ مارس 
است. طبق پيش بيني اداره اطالعات انرژي آمريكا، 
توليد زغال سنگ اين كشور در سال ۲۰۱۹ به ۶۷۴ 
ميليون تن بالغ خواهد شد كه كمتر از ۷۵۵ ميليون 
تن در سال ۲۰۱۸ اســت. همچنان كه اقتصاد هند 
رشد مي كند، تقاضاي هند براي نيرو نيز رو به رشد 
بوده و باعث افزايش توليد زغال سنگ شده است. به 
گفته يكي از مديران معدني دولتي هند، اين كشور 
نرخ سرانه ۱۱۴۹ كيلووات بر ساعت را در مقايسه با 

نرخ سرانه ۴۲۸۰ كيلووات بر ساعت در چين و سرانه 
۱۲۸۳۰ كيلووات بر ساعت در آمريكا را دارد. دولت 
هند توليد يك ميليارد تن زغال سنگ تا سال مالي 
۲۰۲۵-۲۰۲۴ را هدف گذاري كرده است كه از اين 
ميزان پيش بيني مي شــود شــركت »كول اينديا« 
۸۸۰ ميليون تن توليد كند. نيروگاه هاي زغال سوز 
۵۵ درصد از توليد نيروي هند را تشكيل مي دهند؛ 
اما توليد داخلي زغال سنگ براي تامين تقاضا به حد 
كافي وجود ندارد. طبق برآورد »اس.اند.پي گلوبال 
آناليتيكس«، واردات زغال سنگ هند در سال ۲۰۱۸ 
به ۱۷۳ ميليون تن بالغ شد و پيش بيني مي شود در 
ســال ۲۰۱۹ به ۱۹۳ ميليون تن افزايش پيدا كند. 
پيش بيني مي شود واردات زغال سنگ هند در سال 
۲۰۲۰ به ۲۱۳ ميليون تن برسد و از چين به عنوان 
بزرگ ترين واردكننده زغال ســنگ سبقت بگيرد. 
 عمده واردات زغال سنگ حرارتي هند از اندونزي و 

آفريقاي جنوبي است. 

ارزش صندوق ثروت چين بــه ۹۴۰.۶ ميليارد 
دالر رسيد. 

به گزارش شــين هوا، صندوق ثــروت چين در 
گزارش ساالنه خود اعالم كرد كه ارزش مجموع 
دارايي هاي ايــن نهاد ســرمايه گذاري تا پايان 
ســال ۲۰۱۸ ميالدي بــه ۹۴۰.۶ ميليارد دالر 
رسيده كه باالترين رقم دارايي ثبت شده در اين 

صندوق است. 
بدين ترتيــب صنــدوق ثــروت چيــن پس 
از صنــدوق ثــروت نــروژ، اكنــون دوميــن 
صنــدوق ثروت بــزرگ جهــان اســت و تنها 
۵۹.۴ ميليــارد دالر ديگر تا تبديل شــدن به 
 دومين صندوق ثــروت يك تريليــون دالري 

در دنيا فاصله دارد. 
طبق اين گزارش، بازدهي صندوق ثروت چين 
در ۱۰ ســال اخير ۶.۰۷ درصد بوده اســت كه 
۰.۴۵ درصد بيشــتر از سطح هدف گذاري شده 

 بوده اســت. پنــگ چــون، مديرعامــل اين
 صنــدوق بــا اشــاره بــه چالش هــاي زياد 
سرمايه گذاري در سطح جهان در سال گذشته 
گفت كه مقامات اين صندوق متعهد به تكميل 
و اجراي اســتراتژي بلندمدت ســرمايه گذاري 

هستند. 
صندوق ثروت چين يكــي از بزرگ ترين تامين 
 مالي كننــدگان پروژه جــاده جديد ابريشــم

 چين موســوم به پروژه جاده و كمربند اســت؛ 
 به گونه اي كه در شــش ماه نخســت امســال

 اين صندوق ۲۶ ميليــارد دالر روي پروژه هاي 
 مرتبــط با ايــن طــرح ســرمايه گذاري كرده 

است.
 اين صندوق يك صندوق دولتي است كه با هدف 
تنوع بخشي به ذخاير و دارايي هاي خارجي چين 
براي حداكثرســازي ســود صاحبان سهام آن 

تاسيس شده است. 

با استقرار نخستين يگان پليس امنيت اقتصادي در 
گمرك شهيد رجايي بندرعباس، اســتقرار نيروي 
انتظامي در گمركات كشور آغاز شد. جانشين فرمانده 
نيروي انتظامي روز يكشنبه در مراسم استقرار و آغاز 
فعاليت پليــس امنيت اقتصادي در گمرك شــهيد 
رجايي گفــت: ۱۵۷ مبدأ گمركي در كشــور وجود 
دارد كه تا پايان امســال پليس در ۱۳ مبدأ گمركي 
مستقر خواهد شد. سردار ايوب سليماني افزود: اين 
اقدام در راســتاي پيشــگيري از قاچاق كاال و براي 
ايجاد امنيــت خاطر در فعاالن اقتصــادي به عنوان 
ســربازان خط مقدم جنگ اقتصادي و جلوگيري از 
فعاليت سوءاستفاده كنندگان از شرايط ويژه كشور 
است. شمندســازي فعاليت هاي حوزه پيشگيري و 
مبارزه بــا قاچاق كاال تصريح كــرد: نيروي انتظامي 
در كنار دســتگاه ها و نهادهايي مانند گمرك و بنادر 
و دريانوردي بخشي از چرخه تامين امنيت اقتصادي 
است و مي تواند زبان گوياي آنها نيز باشد.  جانشين 

فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: در شرايطي كه 
روزانه حدود ۳ هزار كانتينر كاال فقط از بندر شهيد 
رجايي خارج مي شــود، نمي توان بدون اســتفاده از 
تجهيزات بر رونــد ورود و خــروج كاال نظارت موثر 
داشت. به گفته سردار سليماني، هم اكنون تنها يك 
دســتگاه ايكس ري در بندر شــهيد رجايي مستقر 
اســت كه در صورت فعاليت كامل، روزانه مي تواند 
۲۰۰ كانتينر را كنترل كند. اين مقام انتظامي يادآور 
شد: رايزني هايي با شركت ها و سرمايه گذاران بخش 
خصوصي انجام شــده تا تجهيزات نظارتي مورد نياز 
مانند دســتگاه »ايكس ري« را تامين و در گمركات 
مستقر و هزينه هاي انجام شده را نيز با دريافت وجه 
از صاحبان كاال جبران كنند. وي خاطرنشــان كرد: 
با توجه به كمبــود تجهيــزات و فرايندهاي فعلي، 
گفته هايي مانند اينكــه ۹۰ درصد قاچــاق كاال از 
مبادي رسمي انجام مي شود نه در مقام نفي و اثبات 

مستند نيست. 

روسای كميسيون های تخصصی طی نخستين نشست در دوره نهم هيات نمايندگان اتاق 
ايران با اشاره به تصويب كتاب اول از قانون تجارت، مقرر كردند، كميته ای با حضور اساتيد 
و حقوق دانان خبره و اعضای هيات نمايندگان اتاق ايران كــه روی اين موضوع ديدگاه 
دارند، تشكيل شود تا در فرايند تصويب كتاب دوم و ســوم اين قانون، نظرات راهبردی 
بخش خصوصی در اختيار نمايندگان مجلس قرار گيرد.در نخســتين نشست روسای 
كميسيون های تخصصی اتاق ايران نسبت به فرايند تصويب كتاب اول قانون تجارت كه 
به اصول كلی قراردادها می پردازد، انتقاد شــد. رئيس كميسيون حقوقی و حمايت های 
قضائی و مقرراتی اتاق ايران با بيان اين مطلب كه آنچه به عنوان كتاب اول از قانون تجارت به 
تصويب مجلس رسيد بر خالف روند اصولی مجلس بود، گفت: هرچند در اين رابطه تخلف 
آيين نامه ای رخ نداد اما متأســفانه آنچه به تصويب رسيد با بندهايی كه در نشست های 
كميسيون مجلس به توافق رسيده بوديم، تفاوت های زيادی داشت.احمد آتش هوش، رئيس 
كميسيون حقوقی و حمايت های قضايی و مقرراتی اتاق ايران طی گزارشی از روند تصويب 
قانون تجارت از برخی اظهارنظرها در فضای مجازی در مورد غفلت اتاق ايران از حضور و 
اعالم نظر در مورد اليحه قانون تجارت، انتقاد و تصريح كرد: اتاق ايران از دو سال قبل پيگير 
اين موضوع شده و نمايندگان آن از كميسيون حمايت قضائی به صورت مرتب در جلسات 
كميسيون مجلس شركت می كردند.وی ادامه داد: اتاق ايران به هيچ وجه نسبت به اين 

مسئله بی تفاوت نبوده و در تمام نشست های كارشناسی مربوطه حضور مؤثر داشته است.
اين فعال اقتصادی در مورد روند تصويب اين قانون گفت: در ابتدا اصالحات قانون تجارت در 
قالب اليحه مطرح شد اما بعدها به صورت طرح درآمد و تفاوت های زيادی هم بين بندهای 
اليحه و طرح آن وجود داشت. بعد از حدود ۱۴ سال از ارائه اليحه اوليه، قرار شد اين قانون 
در سه كتاب به تصويب برسد، كتاب اول مربوط به اصول كلی قراردادها، كتاب دوم مربوط 

به شركت ها و كتاب سوم در مورد ورشكستگی است.

توجه بیش از حد به عرف در قانون جدید ابهام آفرین است
در ادامه علی شمس اردكانی، رئيس كميسيون اقتصاد كالن اتاق ايران از ابهامات موجود 
در اين مصوبه اخير مجلس به عنوان كتاب اول قانون تجارت سخن گفت و خواستار اصالح 
آن شد. به باور اين فعال اقتصادی اگر اين ابهامات برطرف نشود، سرمايه گذاران داخلی و 
خارجی رغبتی به حضور در بازار ايران نخواهند داشت.اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
تأكيد كرد: در اين قانون تأكيد زيادی روی عرف شــده كه می تواند زمينه ساز ابهام های 
زيادی شود و قراردادها را بی اعتبار می كند.جبار كيانی پور، نايب رئيس كميسيون احداث 
و خدمات فنی مهندسی اتاق ايران نيز با استناد به قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
گفت: مجلس و هر نهاد تصميم گيری بايد با توجه به ديدگاه های بخش خصوصی، در مورد 

مسائل اقتصادی تصميم گيری كند. متأسفانه در تصويب قانون تجارت، ديدگاه های بخش 
خصوصی ناديده گرفته شده است.

ارسال نامه ای با امضای روسای سه اتاق و اعتراض به روند تصویب قانون 
تجارت

محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ايران كه در فرايند تصويب اين قانون و ارتباط 
بين اتاق ايران و مجلس نيز حضور پررنگی داشت، از پيگيری های نمايندگان اتاق و حضور 
آنها در جلسات مربوط به بررسی طرح قانون تجارت سخن گفت و تأكيد كرد: از دوره هشتم 
مجلس، اصالح قانون تجارت در دستوركار قرار گرفت و هدف اين بود كه پس از تصويب 

در صحن مجلس، با اتكا به اصل ۱۸۵ برای مدتی مشخص به صورت آزمايشی اجرا شود.
در اين رابطه غالمحسين شافعی، رئيس اتاق ايران به ارتباط مستمر و مؤثر پارلمان بخش 
خصوصی و مجلس اشاره و تصريح كرد: همواره اتاق ايران و مجلس رابطه مطلوبی با يكديگر 
داشته به طوری كه شخص آقای الريجانی پيش از بسياری از ديدارها و نشست های خود با 
مقامات داخلی و خارجی ديدگاه های بخش خصوصی را دريافت می كنند. اين نكته بسيار 
مهمی است كه نبايد ناديده گرفته شود.وی پيشنهاد داد: در مورد قانون تجارت كه قانون 
مادر و بسيار مهمی محسوب می شود، كميته ای با حضور حقوق دانان، اساتيد دانشگاهی و 

جمعی از اعضای كميسيون ها كه در اين حوزه نظر و ديدگاهی دارند، تشكيل شود و اعمال 
نقطه نظرات خود را از طريق مجلس دنبال كنند.شافعی در ادامه به آغاز دور جديد هيات 
نمايندگان اتاق ايران اشاره و تأكيد كرد: خواســته هيات رئيسه اين است كه اين دوره را 
متفاوت از دوره قبل شروع كنيم. به گونه ای كه از مدل ها و الگوهای جديد بهره گرفته و به 
سمت نتيجه محوری حركت كنيم.به اعتقاد رئيس اتاق ايران می توان در مورد كميسيون ها 
از مدل مجلس شورای اسالمی الهام بگيريم و با طرح موضوعات و بررسی كارشناسی روی 
آن ها توسط هر كدام از كميســيون های تخصصی، در هر نشست هيات نمايندگان يك 

مصوبه يا بيانيه داشته باشيم.

ابعاد و کارکرد قانون تجارت بسیار وسیع است؛ ابهام در آن جایز نیست
محمدرضــا انصــاری، نايب رئيــس اتاق ايــران كــه در ايــن دوره نيز مســئوليت 
نظارت راهبردی كميســيون ها را به عهــده دارد، در مــورد قانون تجــارت و اهميت 
آن گفت: اين قانون بســتری برای حركت همه بخش های كشــور اســت و اگر ابهامی 
در آن وجود داشــته باشــد همه بخش ها را دچار مشــكل می كند. در واقع مشكالت 
 و نواقص آن نــه تنها بــرای بخش خصوصــی بلكه برای همــه حوزه ها دردسرســاز

 خواهد بود.

نرخ بيكاري روسيه در دوازده ماه منتهي به اوت با ۰.۲ درصد 
كاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۴.۳ درصد رسيد كه 
۰.۱ درصد كمتر از نرخ پيش بيني شده توسط كارشناسان 
و كمترين نرخ بيكاري ثبت شده در تاريخ روسيه است. به 
نقل از تريدينگ اكونوميكس، طي اين مدت شمار بيكاران 
روسي با ۱۰۶ هزار نفر كاهش به ۳ ميليون و ۲۵۸ هزار نفر 
رسيده است. طي اين مدت دســتمزد در شرايط واقعي ۳ 
درصد افزايش پيدا كرده كه بيشترين رشد ساالنه دستمزد 
در طول دو سال اخير بوده است. در حال حاضر حداقل سطح 

دستمزد ساالنه دراين كشور ۴۵ هزار و ۱۰۰ روبل است. 

متوسط نرخ بيكاري روسيه در بازه زماني ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۹ 
معادل ۷.۴۶ درصد بوده كه باالترين نرخ بيكاري ثبت شده 
مربوط به فوريه ۱۹۹۹ با ۱۴.۱ درصد و كمترين نرخ اشتغال 

مربوط به اوت ۲۰۱۹ با ۴.۳ درصد بوده است. 
برخالف عملكرد خوب بازار كار، نرخ رشــد اقتصادي سه 
ماهه نخست امسال در روسيه با عملكردي نااميدكننده به 
پايين ترين سطح خود در طول دو سال اخير رسيده است. 
طبق اعالم مركز آمار روسيه، حجم توليد ناخالص داخلي 
اين كشور در سه ماهه نخست امســال در مقايسه با سال 
گذشته تنها ۰.۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با رشد 

۲.۷ درصدي سه ماهه پاياني سال گذشته عملكردي كامال 
نااميد كننده است. از سوي ديگر نرخ بيكاري در همسايه 
غربي روسيه يعني لهستان تا پايان ماه ژوئيه با ۰.۱ درصد 
كاهش نســبت به ماه قبل به ۵.۲ درصد رسيده است كه 
كمترين نرخ بيكاري ثبت شــده در اين كشور از سپتامبر 
۱۹۹۰ تاكنون محسوب مي شــود. متوسط نرخ بيكاري 
لهستان در بازه زماني ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۱۲.۷۱ درصد 
بوده كه باالترين نرخ بيكاري ثبت شــده مربوط به فوريه 
۲۰۰۳ با ۲۰.۷ درصد و كمترين نرخ اشتغال مربوط به ژانويه 

۱۹۹۰ با ۰.۳ درصد بوده است. 

نرخ تورم ژاپن در دوازده ماه منتهي به اوت به ۰.۳ درصد 
رسيد. به گزارش ايسنا به نقل از تريدينگ اكونوميكس، 
كاهش رشد اقتصادي جهان و تشديد جنگ تجاري بين 
چين و آمريكا كه از شركاي بزرگ تجاري ژاپن محسوب 
مي شوند باعث شده است تا فعاليت هاي تجاري و توليدي 
در سومين اقتصاد بزرگ جهان و دومين اقتصاد بزرگ آسيا 
بيش از پيش كاهش يافته و نرخ تورم در سطح پايين تر از 
سطح هدف گذاري شده توسط بانك مركزي اين كشور 
باقي بماند. بانك مركزي ژاپن در گزارش جديد خود اعالم 
كرد كه تورم اين كشور در دوازده ماهه منتهي به ماه اوت 

تنها ۰.۳ درصد بوده كه در طول دو سال اخير بي سابقه 
بوده است. شاخص بهاي مصرف كننده تا پايان ماه اوت 
۰.۳ درصد نسبت به مدت مشابه منتهي به ماه ژوئيه كمتر 
بوده است. تورم كمتر از حد انتظار باعث خواهد شد تا بانك 
مركزي ژاپن بيش از پيش براي گسترش سياست هاي 
انبساطي خود تحت فشار قرار گيرد. بانك مركزي ژاپن 
با توجه به نرخ تورم پايين و كمبود نيروي كار در دوراهي 
سختي براي تعيين مسير آينده سياست هاي پولي خود 
قرار گرفته است. سياست هاي انبساطي بانك مركزي ژاپن 
در حال حاضر بزرگ ترين بسته محرك در بين كشورهاي 

جهان محسوب مي شود و اكنون برخي از اقتصاددانان با 
انتقاد از اين سياست خواستار تغيير رويه كنوني اين كشور 
شده اند. همچنين هسته تورمي كه تغييرات قيمت گروه 
مواد غذايي و انرژي را به دليل نوسانات باالي آنها در نظر 
نمي گيرد در دوازده ماه منتهي به اوت به ۰.۵ درصد رسيده 
كه در طول دو سال اخير بي سابقه است. متوسط نرخ تورم 
ژاپن در بازه زمانــي ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۹۶ درصد 
بوده كه باالترين تورم ثبت شده مربوط به فوريه ۱۹۷۴ 
با ۲۴.۹ درصد و كمترين تورم ثبت شده مربوط به اكتبر 

۲۰۰۹ با منفي ۲.۵ درصد بوده است. 
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با وجود وعده هايي كه رئيس كل بانك مركزي 
مبني بر راه انــدازي بازار متشــكل ارزي طي 
ماه هاي اخير داده؛ اما اين بازار هنوز راه اندازی 
نشده اســت. آخرين باري كه رئيس كل بانك 
مركزي وعده راه اندازي بازار متشــكل ارزي را 
داد، شــهريور ماه بود. طبق اين وعده قرار بود 
تا پايان شــهريورماه راه اندازي شود؛ اما خبرها 
حاكي از وقوع آتش ســوزي در ساختمان بازار 
متشــكل ارزي در چند روز گذشــته است كه 
مي تواند راه اندازي اين بازار را بار ديگر به تاخير 
بيندازد. از سويي با گذشت شهريورماه اقدامي 

براي راه اندازي اين بازار ...

معاون شــهردار تهران با بيان اينكه هرگز به دنبال 
اين نبوديم كه خودروهــای اينترنتی زيرمجموعه 
شــهرداری تهران قرار گيرند، گفــت: خودروهای 
اينترنتی كه به صورت تمام وقت در ســطح شــهر 
مسافر جابه جا می كنند مشمول مقررات خودروهای 
حمل ونقل عمومی می شوند و موظفند هر شش ماه 
يك بار معاينه فنی بگيرند، در اين خصوص توافقات 
صورت گرفته و منتظر ابالغ هستيم. يك هفته قبل 
خبری از سوی شهرداری منتشر شد كه براساس آن 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران اعالم 
كرد: براساس دستورالعملی كه با هماهنگی وزارت 

كشور تهيه شد، از ابتدای مهر تمام...



اقتصاد2
ایران وجهان

زنگنه: 
قیمتبنزینافزایشنمییابد

وزیر نفت گفت: هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت بنزین نداریم و قانون نیز اجازه انجام 

این کار را نداده است.
بیــژن زنگنــه روز یکشــنبه در حاشــیه 
ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران 
پالســت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 
ســوال ایســنا درباره صحت صحبت های 
جایگاهداران مبنی بر افزایش قیمت بنزین 
و دریافت مبلغی به عنوان حق الزحمه برای 
جایگاهداران از مردم، اظهار کرد: هیچ قراری 
برای افزایش قیمت بنزین گذاشــته نشده 
است و برداشتی که در این باره شده درست 
نیست.وی همچنین در خصوص مصوبه روز 
 گذشته شورای اقتصاد درباره افزایش قیمت 
حامل های انرژی گفت: هنوز هیچ تصمیمی 

نهایی  نشده است.

بازگشتدوبارهشاخصبورس
بهکانال۳۰۰هزارواحدی

فعاالن بازار سرمایه روز یکشنبه شاهد بازگشت 
شاخص به کانال ۳۰۰ هزار واحدی بودند، امروز 
در بسیاری از سهم ها تقاضا بر عرضه غلبه کرد 
و برخی از ســهم ها صف های خرید را تجربه 
کردند.روز شــنبه  بار دیگر شاخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران با رشد مواجه شد و توانست 
بار دیگر کانال ۳۰۰ هزار واحدی را پشــت سر 
بگذارد. بدین ترتیب شاخص اصلی ۴۳۹۰ واحد 
رشد تا عدد ۳۰۲ هزار و ۱۰۳ واحدی باال رفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۲۰۵۸ واحدی 
تا رقم ۸۷ هزار و ۸۵۲ واحدی باال رفت. شاخص 
آزاد شــناور نیز با ۵۹۲۶ واحد رشد توانست تا 

رقم ۳۴۸ هزار و ۵۹۹ باال رود.
شــاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب 
۲۸۲۴ و ۱۰۵۷۳ واحد رشــد کردنــد. امروز  
ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، 
پتروشیمی جم هر کدام به ترتیب با ۴۲۲، ۲۳۴ 
و ۲۳۲ واحد به رشد شــاخص های بازار کمک 
کردنــد در عین حال نماد شــرکت های فوالد 
خوزستان، مخابرات ایران و بانک تجارت ۱۲۹، 
۵۲ و ۳۶ واحد در افت شــاخص های بازار تاثیر 

گذار بودند.
در فرابورس ایران ۱۵۱ سهم با رشد قیمت و 
۵۱ سهم با افت قیمت مواجه شدند همچنین 
در بورس تهران ۲۹۲ ســهم با رشــد و ۶۶ 
ســهم با افت قیمت رو به رو بودند. امروز در 
بیشــتر گروه ها شــدت تقاضا بیش از عرضه 
بود و گروه های شیمیایی، بانکی ها و خودرو 
بیشــترین ارزش معامالت را شــاهد بودند.
ارزش کل معامــالت بورس تهــران به رقم 
۲۲۸۱ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی 
از دست به دست شدن بیش از ۵ میلیارد سهم 
و اوراق مالی بود همچنیــن تعداد معامالت 
به عدد ۴۱۷ هزار نوبت رســید.در فرابورس 
ایران آیفکس ۶۴ واحد رشــد کرد و تا عدد 
۴۰۱۷ واحدی افزایش یافت. ارزش معامالت 
فرابورس ایران ۸۶۰ میلیارد تومان شد و حجم 
معامالت رقــم یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون 

سهم را پشت سر گذاشت.

بانک مرکزی اعالم کرد
عرضهارزموردنیاززواراربعین
حسینیدربانکهایمنتخبو

صرافیهایمجاز
زائران اربعین حسینی در صورت نیاز به خرید ارز 
می توانند نسبت به خرید حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو 
یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه ارز از 
صرافی های مجاز و بانک های منتخب ملی، ملت، 

تجارت، سپه، صادرات و پارسیان اقدام کنند.
متن اطالعیه بانک مرکزی در این خصوص به شرح 

ذیل می باشد :
ضمن عرض تســلیت ایام ســوگواری ســید و 
ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
و یاران باوفایش به اطالع می رســاند، در راستای 
تسهیل شرایط سفر زائران گرامی عتبات عالیات 
در ایام منتهی به اربعین حســینی و با توجه به 
هماهنگی های به عمل آمده با بانک های منتخب 
ملی، ملت، تجارت، ســپه، صادرات و پارسیان و 
نیز صرافی های مجاز، زائــران محترم در صورت 
نیاز می توانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در 
شهر خود نسبت به خرید حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو 
و یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، 
از بانک های منتخب و صرافی های مجاز به منظور 
پوشــش برخی از هزینه های این ســفر معنوی 

اقدام کنند.

اخبار

افزایش تولید مسکن به اعتقاد 
کارشناسان مهم ترین عاملي 
است که مي تواند بحران بازار 
مسکن و معضل قیمت هاي 
باالي آن را حل کند. این کار 
مهم با همکاري انبوه سازان و مشــارکت آنها در تولید 
مسکن حل خواهد شد؛ اما برخي از گزارش ها حاکي از 
قبضه شدن اموال انبوه سازان توسط بانک ها و فشار نظام 

بانکي بر آنهاست. 
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: 
دارایي هاي بسیاري از انبوه سازان کشور توسط بانک ها 
قبضه شده اســت. به گفته وي، در حال حاضر بسیاري 
از انبوه سازان به علل مختلف اجازه فعالیت ندارند و در 
سایه بي توجهي و عدم حمایت دولت فشار زیادي توسط 
بانک ها به آنان وارد مي شود. یکي از راهکارهایي که دولت 
براي حل مشکل ساخت و ساز در نظر گرفته، اجراي طرح 
ملي مســکن و تولید و ساخت و ساز مسکن با همکاري 
انبوه سازان است. براساس طرح مسکن مشارکتي، زمین 
و تسهیالت از ســوي دولت به انبوه سازان داده مي شود 
و انبوه ســازان نیز باید واحدهاي مسکوني را با سرمایه 

خود بســازند. هرچند به جزئیات این طرح هم از سوي 
کارشناسان و هم انبوه ســازان انتقاداتي وارد است، اما 
مساله این است که براي تولید و عرضه مسکن نباید روي 
طرح هایی دست بگذاریم یا به شیوه هایی متوسل شویم 

که در گذشته کمکي به معضل بازار مسکن نکرده است؛ 
ازاین رو در فرایند ساخت و ســاز مسکن هم باید به نیاز 

انبوه سازان و هم سودجویي برخي از آنها دقت داشت. 
مســاله اي که در این میان وجود دارد، ســهم و نقش 

نظام بانکي و از جمله بانک مسکن در تامین پروژه هاي 
ساخت و ساز و کمک به انبوه سازان است. بر همین اساس 
پرداخت وام با ســود کم و بازنگري در رقم تســهیالت 

پرداختي به انبوه سازان از جمله وظایف بانک هاست. 
در همین رابطه دبیر کانون سراسري انبوه سازان ایران با 
بیان اینکه تسهیالت فعلي به دلیل جهش قیمت مسکن 
و مصالح ساختماني در برخي موارد به ویژه براي متقاضیان 
ساخت یا خرید مسکن در شهر تهران تکافوي هزینه ها 
و قیمت هاي موجود را نمي دهد و ســهم آن از تامین 
هزینه هاي ساخت یا خرید مسکن به شدت کاهش یافته 
است، گفته بازنگري در ارقام ریالي تسهیالت فعلي، نرخ 
سود این تسهیالت و دوره بازپرداخت آنها از مهم ترین 
حمایت هاي مورد نظر و مورد نیاز در بازار مســکن در 
مقطع زماني فعلي اســت که انتظار مي رود مسئوالن 
ارشد وزارت راه و شهرسازي و مدیران شبکه بانکي کشور 

نسبت به اجرایي کردن آن اقدام کنند. 
اما شواهد نشان مي دهد اموال انبوه سازان توسط بانک ها 
قبضه شده که بخشي از آن به اعتقاد کارشناسان، ناشي از 
کوتاهي انبوه سازان در اجراي تعهدات خود در قبال شبکه 
بانکي است. با این اوصاف این سوال اساسي پیش مي آید که 
وظیفه نظام بانکي در قبال انبوه سازان به عنوان حلقه مهم 

ساخت و ساز چیست و در این برهه چه اقدامي باید کرد؟

بــا وجــود وعده هایي که 
رئیس کل بانــک مرکزي 
مبني بر راه انــدازي بازار 
متشکل ارزي طي ماه هاي 
اخیر داده و با وجود تشکیل 
کمیته اجرذایی این بازار اما این بازار هنوز راه اندازی 
نشده است. آخرین باري که رئیس کل بانک مرکزي 
وعده راه اندازي بازار متشکل ارزي را داد، شهریور 
ماه بود. طبق این وعده قرار بود تا پایان ماه راه اندازي 
شــود؛ اما خبرها حاکي از وقوع آتش ســوزي در 
ساختمان بازار متشکل ارزي در چند روز گذشته 
است که مي تواند راه اندازي این بازار را بار دیگر به 
تاخیر بیندازد. از سویي با گذشت شهریورماه اقدامي 

براي راه اندازي این بازار صورت نگرفته است. 
به اعتقاد کارشناســان، راه اندازي بازار متشــکل 
ارزي مي توانــد معضل ســوداگران و دالالن ارزي 
را حل کنــد و به روند عرضه و تقاضــاي ارز تعادل 
ببخشــد. هرچند این بــازار به طور غیررســمي 
شــروع به کار کرده و مدیرعامــل آن نیز منصوب 
شده است؛ اما کارشناســان معتقدند برخي مانع 
از شروع به کار رسمي آن مي شــوند و تالش هاي 
پنهان آن ها نیز ســد راه بازار متشکل ارزي است؛ 
به طوري کــه در همین رابطه وزیــر اقتصاد گفته 
بود: بازار متشــکل ارزي آمادگي اجــرا را دارد؛ اما 
ذي نفعان عملیاتي شدن آن را به تاخیر انداخته اند. 
طبــق برنامه ریزي ها بازار متشــکل ارزي باید در 
همان ســالي که ایجاد شــد، راه اندازي و به اجرا 
 مي رســید؛ اما هنــوز این بــازار فعالیــت خود را 

آغاز نکرده است. 

یکــي از سیاســت هاي مهــم بانــک مرکــزي 
مهار التهابات بازار ارز اســت که در راســتاي آن 
مقدمات راه اندازي بازار متشــکل ارزي نیز فراهم 
شــده اســت؛ اما اینکه این بازار به طور رســمي 
راه اندازي شــود، تاثیر ملموســي روي بازار ارز به 
جاي مي گــذارد. بــه اعتقــاد کارشناســان این 
 کار حتي مي تواند زمینه ســاز تک رقمي شــدن

 نرخ ارز باشد. 
در همین رابطه، مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: 
آتش سوزي ساختمان بازار متشکل ارزی، راه اندازي 
این بازار را نمي تواند به تاخیر بیندازد و به زودي با 
فراهم شدن زیرساخت ها شاهد راه اندازي این بازار 

خواهیم بود. وي ادامه داد: خســارت آتش سوزي 
مربوط به لوازم و تجهیزات دفتري بوده و سامانه ها 
و سرورها در مکان دیگري که امن است، نگهداري 

مي شود. 
مدیرعامل بازار متشکل ارزی اضافه کرد: حداکثر 
در مدت یک هفته، بخش اداري آسیب دیده تجهیز 

شده و مشکلي وجود ندارد. 
ســاختماني که قرار بود بازار متشکل ارزی در آن 
راه اندازي شود، روز جمعه دچار آتش سوزي شد که 
نیروهاي آتش نشاني، علت آن را اتصالي سیم برق 

اعالم کرده اند. 
قرار بود بــازار متشــکل ارزي در مرداد امســال 

راه انــدازي شــود که بــه دالیــل فنــي و عدم 
 آمادگــي بانک هــاي عامــل، دوباره بــه تعویق

 افتاد.
 بازار متشکل ارزي با هدف معامالت نقد دالر و سایر 

ارزهاي عمده تشکیل مي شود. 

داراییبسیاریازانبوهسازانتوسطبانکهاقبضهشدهاست

بی مهری   بانك ها  به  انبوه سازان

»کسبوکار«بررسيميکند

بالتكليفي ادامه دار بازار متشكل ارزي

رئیس کل سازمان مالیاتی:
عدموابستگیدرآمدکشوربهمنابع

نفتیبامالیاتمیسرمیشود
رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به مبارزه با فرار 
مالیاتی به عنوان یکی از برنامه های اصلی و کلیدی 
این ســازمان، گفت:  ۴۰ درصد از اقتصاد کشور 
از پرداخت مالیات معاف اســت. به گزارش ایِبنا، 
امیدعلی پارسا در دیدار با مراجع تقلید و علمای 
حوزه علمیه قم، با بیان اینکه در برخی از کشورها 
سهم مالیات در هزینه های جاری تا ۸۵ درصد است 
اما این نسبت در کشور ما به ۵۰ درصد هم نرسیده 
است، گفت: عدم وابستگی درآمد کشور به منابع 
نفتی با مالیات میسر می شود. وی با ارائه گزارشی 
از برنامه ها، تحوالت و دستاوردهای سازمان امور 
مالیاتی کشور، اظهار داشت: یکی از آرزوهای دیرینه 
کشور و همچنین از تاکیدات مقام معظم رهبری، 

عدم وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشــور افزود: در 
برنامه ها و اسناد باالدستی مختلفی که بعد از انقالب 
اسالمی نوشته شده، اتکا کشور به درآمدهای غیر 
نفتی از جملــه مالیات ها در دســتور کار بوده که 
متاسفانه آنگونه که باید و شاید این امر محقق نشده 
است. وی با بیان اینکه معتقدیم برای تحقق عدالت 
مالیاتی، مالیات باید متناســب با ثروت، درآمد و 
مصرف افراد اخذ شــود، افزود: با یک نظام مالیاتی 
کارآمد، منصف، عادل و شــجاع می توانیم انتظار 
تحقق عدالت در جامعه را داشته باشیم. پارسا اظهار 
داشــت: وصول مالیات همراه با اصول، دستور کار 
نظام مالیاتی است که در این صورت فضای اقتصادی 

و کسب و کار در کشور رو به بهبودی خواهد رفت.
پارسا با تاکید بر مقابله یکپارچه با پدیده فرار مالیاتی 
در کشور، اظهار داشــت: امروز عزم خوبی در بین 
قوای مختلف در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی 

و فرار مالیاتی وجود دارد که امیدوار کننده است.
وی با بیــان اینکه ۴۰ درصد از اقتصاد کشــور از 
پرداخت مالیات معاف است که همین امر موجب 
سوء استفاده افراد سودجو شده است، تصریح کرد: 
متاسفانه در کشور فرار مالیاتی زیاد است و جامعه 
باید به این فرهنگ و باور برسد که پرداخت مالیات 
در واقع کمک به عمران و توسعه کشور است و فرار 
مالیاتی در واقع غارت بیــت المال و دزدی از حق 
دیگر مردم است. رییس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور عنوان کرد: البته هزینه های صورت گرفته 
در کشور نیز باالســت که می باید با صرفه جویی 
هزینه ها را مدیریت کــرده و آن را تقلیل داد. وی 
با تاکید بر حمایت نظام مالیاتی از تولید در کشور 
تصریح کرد: حمایت محدود، مشروط، کاهنده و 
تضمین دار از کســانی که به امر تولید مشغولند، 
وظیفه حکومت اســت؛ اما این حمایت ها برای 

کسانی است که فعالیت اقتصادی سالم دارند.
پارسا به برنامه های ســازمان امور مالیاتی برای 
حمایت از تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: 
بخشنامه ای به منظور بخشــودگی جرایم قابل 
بخشــش تولیدکنندگان صادر شده که فرصت 
مناسبی است برای کســانی که جرایم سنگینی 
دارند. وی خاطرنشان کرد: چنانچه تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادی، بدهی مالیاتی خود را تا پایان 
مهرماه پرداخت کننــد، ۱۰۰ درصد جرایم قابل 

بخشش آنها بخشوده می شود.

کمبود قطعات خودرو رفع می شود
کاهــشخودروهــایناقص

خودروسازان
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد با 
راهکارهایی که پیگیری می شود، مشکل کمبود 

قطعات یدکی خودروهای داخلی برطرف شود.
رضا رحمانی در حاشــیه مجمع ســاالنه سازمان 
توســعه معادن در خصوص برنامــه وزارت صنعت 
برای حل مشکل کسری قطعات یدکی خودروهای 
داخلی، اظهار کرد: یکی از راه های حل این مشکل، 
داخلی  سازی قطعات اســت البته ساخت داخل این 
قطعات نیازمند زمان اســت و بخش دیگری نیز از 
طریق واردات تأمین شده است. وی ابراز امیدواری 
کرد با راهکارهایی که پیگیری می شود، مشکل کمبود 

قطعات یدکی خودروهای داخلی برطرف شود.
رحمانی در پاسخ به سؤال دیگر در مورد وضعیت 
خودروهــای ناقص موجــود در کــف پارکینگ 
شرکت های خودروساز نیز به فارس گفت: بخشی 
از کمبود قطعــات نیز در مــورد خودروهای صفر 
اتفاق افتاده بود به طوری که خودروســازان دو ماه 
پیش بیش از ۱۵۰ هزار دســتگاه خودروی ناقص 
در کف پارکینگ داشتند اما در حال حاضر تعداد 
خودروهای ناقص رو به کاهش است و طبق صحبتی 
که صبح امروز با مدیر یکی از شرکت های خودروساز 
داشتم، مشخص شد که تعداد خودروهای ناقص 
موجود در کف پارکینگ این خودروساز از ۸۰ هزار 

دستگاه به ۳۰ هزار دستگاه رسیده است.

اخبار

دارند. باید بــا ورود صنایعي کــه قابلیت تحول 
اقتصادي دارند رکود را از بازارها و اقتصاد کشور 
ریشــه کن کنیم و رونــق را به تولیــد و اقتصاد 
بازگردانیم. امــروز رونق تولید از اساســي ترین 
ملزومــات رشــد اقتصادي اســت. براي رشــد 
 اقتصــادي نیازمنــد اشــتغال زایي و کاهــش

 نرخ بیکاري هستیم. 
بنابراین باید از ظرفیتي استفاده کنیم که توانایي 
تحقق این ملزومات را داشته باشد. در این رابطه 
بخش معدن مي تواند به عنوان صنعتي باشد که 

مي تواند الزامات را تحقق دهد. 

ذخایــر معدنــي، از امیدهــاي بــزرگ اقتصاد 
ایران بــراي پشــت ســر گذاشــتن تحریم ها 
و رســیدن به درآمدهاي ارزي اســت. در مدت 
اخیــر اقداماتي براي حمایــت از معادن کوچک 
و متوســط انجام شــده کــه مي توان بــا ادامه 
این حرکت نقش معــادن را در اقتصاد کشــور 
 گسترش داد و نتایج مثبت آن را در رشد اقتصاد

 مشاهده کرد.
 ظرفیت هایــي کــه در معــادن کوچــک و 
متوســط وجــود دارد در صــورت بهره برداري 

مناســب و به موقــع در درآمدزایــي داخلــي 
 و بین المللــي نقــش بســیار زیــادي خواهند 

داشت. 
ذخایر معادن کوچک و متوسط پس از استخراج 
مي تواننــد نجات دهنده اقتصاد شــوند. ظرفیت 
اشــتغال زایي باالیي بــا توجه به تعــدد معادن 
کوچک و متوســط در آنها وجود دارد که یکي از 
الزامات رشــد اقتصادي را بــرآورده خواهد کرد. 
از طرفــي دیگر احیــاي معادن به ویــژه معادن 
کوچک و متوســط نجات دهنده اقتصاد کشــور 

در دوره تحریم هاســت. امــروز در حالي اقتصاد 
کشور در رکود است و تولید از رونق فاصله گرفته 
اســت که تحت تاثیــر تحریم هاي اعمال شــده 
قــرار داریم و باید به ســمتي حرکــت کنیم که 
توانایي تقابل با تحریم ها را داشــته باشــد. باید 
سرمایه گذاري به ســمت معادن هدایت شود. در 
مدت اخیر سیاســت گذاران متوجه مزیت هاي 
این بخش شده اند و نســبت به احیا، فعال سازي 
و راه اندازي معادن کوچک و متوســط اقدامات 
خوبي انجــام داده اند که این رویکــرد مي تواند 
 انگیزه ها را براي ورود ســرمایه ها به بخش معدن

 دوچندان کند. 

چرخش سرمايه گذاري به سمت معادن
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ارز ارزان تر شد
قیمت ارزهای اصلی در بانک ها و صرافی های مجاز بانک مرکزی نسبت به روز گذشته با کاهش همراه بود.تحریم های جدید آمریکا نه تنها بر بازار ارز ایران تاثیر هیجانی و منفی نگذاشته، بلکه قیمت ها 
نسبت به روز یکشنبه کاهش هم یافته است که بر همین اساس بانک ها روز ۳۱ شهریور  هر دالر آمریکا را ۱۱ هزار و ۲۶۴ تومان و هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۴۷۲ تومان می خرند.قیمت خرید هر 
پوند انگلیس در بانک ها نیز ۱۴ هزار و ۵۴ تومان است.ارز مسافرتی ۱۲۹۰۰ تومان شد.قیمت ارز مسافرتی در بانک ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار باالتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز 

مسافرتی در بانک ها ۱۲ هزار و ۶۵۵ تومان اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان می رسد. 

بدقولي انبوه سازان به بانک ها
فردين يزداني، کارشناس بازار مسكن

با توجه به شرایط رکودي موجود و همچنین صعود قیمت ها در بازار مسکن، خیلي از واحدهاي ساخته شده روي دست انبوه سازان مانده و به فروش نمي رسد و ازاین رو انبوه سازان که وثایق و اموالي در قبال تسهیالت نزد بانک ها گذاشته اند، 
در حال حاضر با فشار بانک ها روبه رو هستند. انبوه ساز موفق به فروش واحدهاي مسکوني نشده تا تسهیالت بانک را بازپرداخت کند و بانک ها هم با وجود کاهش منابع موجود خود، ناچارا اموال انبوه سازان را قبضه کرده اند. برخي از واحدهاي 
مسکوني ساخته شده نیز وثیقه نظام بانکي است و باید به فروش برسد تا تعهدات سیستم بانکي را پاسخ داد. در چنین شرایطي البته نمي توان از شبکه بانکي توقع داشت از تسهیالت پرداختي به انبوه ساز صرف نظر کند. از آنجایي که تنها راه 
خروج از رکود و رونق بازار، کاهش قیمت مسکن است، یکي از روش هاي حل مشکل، کاهش قیمت مسکن است؛ یعني انبوه ساز با قیمت هاي متعادل تري واحدهاي مسکوني را عرضه کند. از سویي کاهش قیمت ها در بازار مسکن نیز احتمال 
فروش این واحدها را پررنگ مي کند. با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن که البته پیش بیني مي شود تا پایان سال حاکم باشد، کاهش قیمت ها حداقل تا جایي که رونق ایجاد شود، ضروري است. از سویي شرایط تورمي موجود باعث توقف 

ساخت و ساز توسط انبوه سازان شده و همین امر موجب بدقولي انبوه سازان نسبت به بانک ها شده است. 

مخالفت هاي پنهان با بازار متشكل ارزي
امیرعلي سیف الدين، کارشناس اقتصادي

یکي از دالیل تاخیر در راه اندازي بازار متشکل ارزي، به نبود زیرساخت هاي الزم براي راه اندازي این بازار بر مي گردد. هرچند بانک مرکزي طي ماه هاي اخیر تالش زیادي براي مقابله با سفته بازان و دالالن ارزي کرده؛ اما باز هم این بازار با 
وجود دالالن ارزي مستعد التهاب است و دخالت هاي بانک مرکزي آن را مهار کرده است. راه اندازي بازار متشکل ارزي مي تواند بسترساز این موضوع باشد و تا حد امکان سودجویي هاي ارزي را کاهش دهد. یکي از عواملي که به راه اندازي 
این بازار کمک خواهد کرد، همکاري بانک هاي عامل و صرافي ها با بانک مرکزي است. موضوع دیگر طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزي نیز اظهار کرده، فراهم ساختن برخي از زیرساخت هاي فني و بستر آموزش به بازیگران این بازار است؛ 
اما مهم تر از همه اینها مخالفت هاي پنهان برخي با راه اندازي بازار متشکل ارزي و ممانعت از آن است که سد راه این بازار شده است؛ چراکه راه اندازي این بازار به زیان آنها تمام خواهد شد. در حال حاضر این بازار به طور غیررسمي آغاز به 
 کار کرده و البته در مهار نوسانات قیمت دالر اثرگذار هم بوده است؛ به طوري که یکي از دالیل عدم تاثیر تحریم بر این بازار، کنترل بازار و وجود بازار متشکل ارزي است. با این حال براي اثرگذاري مستقیم و ملموس تر در بازار ارز نیاز به 

راه اندازي رسمي است. 

با حكم عبدالناصر همتی
کمیته اجرايی عملیات بازار باز تشكیل شد

رئیس کل بانک مرکزی طی حکمی با تعیین اعضای 
کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی، آغاز 

به کار این کمیته را ابالغ کرد.
عبدالناصــر همتی رئیــس کل بانــک مرکزی، با 
عنایت به مصوبه یکهزار دویست و شصتمین جلسه 
مورخ۱۳۹۸/۱/۲۷ شــورای پول و اعتبــار، آقایان 
محمد نادعلی، محمود نادری کزج، احمد گودرزی، 
رضا بوستانی و هومن کرمی خرم آبادی را به عنوان 
اعضای کمیتــه اجرایی عملیات بــازار باز در بانک 

مرکزی منصوب کرد.
همچنین  محمد نادعلی به عنوان مسئول این کمیته 

تعیین شد.
بر اســاس این حکم، تدوین و پیگیری سیاســت 
 پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری 
برنامه های اعالم موضع، برنامه ریزی و نظارت بر بازار 
بین بانکی، برنامه ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار 
باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت 
آن از جمله مهمترین وظایف کمیته اجرایی عملیات 

بازار باز محسوب می شود.
همتی از اعضای این کمیته خواسته است برای شروع 
عملیات بازار باز، ظرفیت حوزه فعلی بازار بین بانکی 

بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه سرمقاله
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سامانه همتا برخورد شدید 
خود با فروشندگان متخلف 
موبایل های مســافری را 
آغاز کرده است؛ روندی که 
می تواند خریداران موبایل 
را نیز در صورت عدم توجه به نحوه رجیستر شدن 
موبایل، تحت تاثیر قرار دهد. سامانه همتا گزارش 
داده اســت که از ۴ الی ۲۸ شــهریور ماه بیشتر از 
۳۰ هــزار موبایل که با روش هــای متخلفانه ثبت 
شده بودند، شناسایی و مسدود کرده است. حجم 
عمده ای از این تخلفات از طریق ســوء استفاده از 
»رویه مسافری« انجام شــده است. طی روزهای 
گذشته به دلیل تخلف در ثبت ۳۰ هزار گوشی تلفن 
همراه مسدود و این اتفاق جرقه ای برای اعتراض 
بسیاری از فروشندگان در بازارهای موبایل کشور 
شده است. روز گذشــته و به دنبال اعالم این خبر 
در بزرگ ترین بازار موبایل پایتخت فروشــندگان 
 و مردم در اعتــراض به این اتفــاق تجمع کرده و 
 ســاعت ها ایــن بــازار تعطیــل بود. بر اســاس 
شنیده های خبرنگار "کسب و کار" هنوز بسیاری 
از فروشگاه ها در بازار عالءالدین و برخی بازارهای 
دیگر بســته و صاحبان آنها تا روشن شدن تکلیف 

خود دست از اعتراض برنداشته اند.
طی تماس خبرنگار »کسب و کار« با برخی کسبه 
این بازار موبایل مشــخص شد که این فروشگاه ها 

به این اقدام اعتراض دارند و ۳۰ هزار گوشی که از 
رده خارج شده خسارت زیادی را متوجه آنها خواهد 
کرد. طی ماه های گذشــته خبــر تخلف در ثبت 
سفارش برخی گوشی ها منتشر شد که بسیاری از 
واسطه ها با اجاره کارت ملی و یا پاسپورت مسافری 
 اقدام بــه واردات گوشــی موبایل کــرده اند و با 
پیگیری هایی که در ســامانه همتــا وجود دارد 
این تخلفات شناسایی شــده و اقدامات الزم برای 
مسدود کردن آنها انجام شده است. اما مومنی یکی 
از کسبه بازار عالءالدین در رابطه با تجمع اعتراضی 
 که روز گذشــته در این بازار اتفاق افتاده است به 
»کســب و کار« گفت:  فروشــندگان و کســبه 

بازارهای موبایل بدون اطــالع از تخلفاتی که در 
ثبت سفارش برخی از این گوشی ها رخ داده اقدام 
به خرید می کرده اند و پس از آن با فعال کردن آن 
توسط سیم کارت برای انتقال آن به مشتری گوشی 
آماده می شده است. این در حالی است که برخی 
از این گوشی ها با تخلف در سامانه همتا ثبت شده 
و درســت و یا غلط آن متوجه فروشنده نیست که 

امروز این خسارات را متحمل شود. 
از سوی دیگر فروشــنده ای در مورد این موضوع 
توضیح داد: اغلب فروشگاه های فیزیکی یا اینترنتی 
فروش موبایــل، بعد از خریــداری قانونی موبایل 
آن ها را با کد ملی یا شماره تلفن خود فعال سازی 

می کنند تا روند انتقال مالکیت گوشی به مشتری 
راحت تر انجام شــود. حال ربات ســامانه  همتا با 
مراجعــه ی غیرقانونی به پنل همتــای کاربران و 
نقض حریم خصوصی کاربر  برخی از ســریال ها را 
به صورت رندوم انتخاب و اقدام به مسدودســازی 
و ســلب مالکیت گوشــی های تلفن همراه کرده  
است؛ گوشــی هایی که به نام مشــتری انتقال و 
ثبت شــده  بودند. وی در ادامه توضیح داد، برخی 
گوشی های مسدودشده در ســال ۹۷ فعال سازی 
شــده بودند و برخی دیگر تنها ۲۴ ساعت از زمان 
فعال سازی آن ها گذشــته بود. این نشان می دهد، 
قانــون و الگوریتــم خاصی برای مسدودســازی 
گوشــی ها در نظر گرفته نشــده و رونــد انتخاب 
تصادفی بوده اســت و صرفا بر مبنای تعداد ثبت 
 ســریال در یک روز و انتقال مالکیت در همان روز 

بوده است.
ســامانه  همتا در توضیح اقدام جدیــد خود گفته 
است، این کار برای جلوگیری از امکان رجیستری 
گوشی های مســافری برای مصارف تجاری انجام 
شــده اســت در حالی که به گفته ی فروشندگان 
موبایل هیــچ قانون یا مصوبه ای به فروشــندگان 
اعالم نشــده است؛ همچنین شــنیده ها حاکی از 
آن است که برخی گوشــی های واردشده توسط 
شرکت های وارداتی نیز از شــبکه خارج شده اند. 
به عبارتی می توان گفت، ایــن موضوع ارتباطی با 
رجیستری گوشی های مســافری نداشته است یا 
احتمال استفاده از گوشــی های مسافری از سوی 

شرکت های واردکننده نیز وجود دارد.

بسیاری   از  فروشنده ها   در بازار های    موبایل  در  اعتراض   به   عملکرد   سامانه   همتا   فروشگاه های  خود  را   تعطیل   كرده اند

اعتراض به لغو رجیستری جعلی 30 هزار گوشی

شناسایی دستگاه های جعل شده ثبت نامی در سامانه همتا به صورت کاماًل سیستماتیک
حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی طرح رجیستری

سامانه رجیستری توانست آمار گوشی های قاچاق را در کشور تا حدود بسیار زیادی کاهش دهد. این اتفاق در حالی افتاد که در کشور موج واردات گوشی های وارداتی قاچاق بیداد می کرد. در این سامانه که به سامانه همتا معروف است 
هر گوشی تلفن همراهی باید مشخصات خود را وارد کند تا این سامانه صحت اطالعات را بررسی کرده و سپس رجیستری انجام شود. در این موارد که طی روزهای گذشته تخلفات آنها محرز شده است.

تمام دستگاه های سیم کارت خور که دارای شناسه IMEI جعل شده باشند، به صورت کامالً سیستماتیک، بدون دخالت انسان، حداکثر پس از ۳ روز تشخیص داده می شوند و مسدود خواهند شد تا امکان دریافت خدمات اپراتوری از 
آنها سلب شود. بدین ترتیب این شناسه ها شناسایی شده و امکان برخورداری از خدمات اپراتورها را ندارند. پیش از این بارها در این رابطه اطالع رسانی و هشدارهای الزم داده شده است. فروش پاسپورت و یا اجاره کارت ملی دیگر با این 

برخوردها صرفه نخواهد داشت و این اقدامات باید در سال های گذشته نیز اجرایی می شد تا این حجم از واردات قاچاق وارد کشور نمی شد و سودهای هنگفت در اختیار برخی سودجویان قرار نمی گرفت.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عضو هیئت مدیره اتحادیــه صنف تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک تهران با بیان اینکه در حال حاضر 
نهادی برای نظارت بر کیفیــت لباس مدارس وجود 
ندارد، از حضور دالالن برای گرفتن سفارش روپوش 
از مدارس سخن گفت. مجید افتخاری با بیان اینکه 
در بخش سفارش روپوش مدارس نوعی رانت شکل 
گرفته، اظهار کــرد: در مواردی برخــی از دالالن به 
مدارس معرفی می شوند و سفارش روپوش مدارس را 
از آن ها می گیرند و به تولیدکنندگان می دهند؛ بنابراین 
بخش عمده ای از مبلغ دریافتی از والدین بابت تهیه 
روپوش مدارس، نه به جیب تولیدکننده یا سیستم 
آموزشی، بلکه به جیب دالالن می رود. وی در ادامه با 
بیان اینکه نهادی برای نظارت بر کیفیت لباس مدارس 
وجود ندارد، اظهار کرد: برای دوخت لباس هایی که 

برای مدارس تهیه می شــود نباید از الیاف پلی استر 
استفاده شــود، چراکه این الیاف به کودکان آسیب 
می زند، اما در حال حاضر استاندارد روپوش مدارس 

سنجیده نمی شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنــف تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشــاک تهران در ادامه با بیان اینکه 
قانونی مبنی بر لزوم استفاده از لباس یکسان در طول 
سال از سوی دانش آموزان، وجود ندارد، تصریح کرد: 
در گذشــته چهارچوبی از نظر رنگ و شکل روپوش 
مدارس برای دانش آموزان تعیین می شد، اما امروزه 
تامین روپوش مدارس به نوعی تجارت تبدیل شده و 
دالالن شرایط را به گونه ای پیش می برند که والدین 
را مجبور کنند برای تهیه روپوش مدارس به مدرسه 

سفارش دهند. 

معاون شــهردار تهران با بیان اینکه هرگز به دنبال این 
نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری 
تهران قــرار گیرند، گفت: خودروهــای اینترنتی که به 
صورت تمام وقت در سطح شهر مسافر جابه جا می کنند 
مشمول مقررات خودروهای حمل ونقل عمومی می شوند 
و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، در این 
خصوص توافقات صورت گرفته و منتظر ابالغ هستیم.
به گزارش تجارت نیوز، یک هفته قبل خبری از ســوی 
شهرداری منتشر شد که براساس آن معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد: براساس دستورالعلمی 
که با هماهنگی وزارت کشور تهیه شــد، از ابتدای مهر 
تمام تاکسی های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار 
می گیرند.خبر نظارت شــهرداری بدون اعالم جزئیات 
و نحوه این نظارت با واکنش ســخنگو و وکیل اتحادیه 
کشوری کســب وکارهای مجازی، شرکت های تاکسی 

اینترنتی اسنپ و ماکسیم مواجه شد.
یکی از موضوعاتی که با مخالفت جدی فعاالن این صنف 
مواجه شــد، مطالبه مالی شــهرداری بود که براساس 
قانون مالیات بر ارزش افزده چون شــرکت های تاکسی 
آنالین این نوع مالیات را پرداخت می کنند و از پرداخت 
هر گونه پول، تحــت هر عنوانی و به هــر نهادی معاف 
هستند، این شرکت ها هیچ وجهی به شهرداری تهران 

پرداخت نمی کنند. مساله  دیگری که در این خصوص 
فعاالن صنف جابه جایی هوشــمند با آن مخالف بودند، 
لزوم مجوز از شهرداری بود که به گفته محمد رحمانی، 
وکیل اتحادیه  برابر قانون نظام صنفی و نظریات قانونی 
صادره مجوز اتحادیه کشــوری کسب وکارهای مجازی 
برای فعالیت این صنف کافی است.محسن پورسیدآقایی 
اعالم کرد: بر اســاس توافقات صــورت گرفته مقررات 
خودروهای حمل ونقل عمومی بر تاکسی های اینترنتی 
اعمال خواهد شد.وی گفت: هرگز به دنبال این نبودیم 
که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران 
قرار گیرند. معتقدم، خودروهای اینترنتی به مانند یک 
تاکسی در سطح شهر تردد می کنند، از این رو باید مقررات 
خودروهای حمل ونقل عمومی و نظارت بر عملکردشان 

اعمال شود.
وی با بیان اینکه برابر توافقات صورت گرفته از این پس، 
خودروهای اینترنتی نیز مشــمول مقررات خودروهای 
حمل ونقل عمومی می شوند، گفت: توافقی صورت گرفته 
که بر اساس آن، خودروهایی که به صورت تمام وقت در 
این سرویس و در سطح شهر مسافر جابه جا می کنند، به 
عنوان خودروی عمومی تلقی شده و موظفند هر شش ماه 
یک بار معاینه فنی بگیرند.معاون شهردار تهران تصریح 

کرد: توافقات صورت گرفته و منتظر ابالغ هستیم.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با بیان 
اینکه فروش صنایع غذایی کاهش و بازگشت محصول 
به کارخانه ها زیاد شده اســت گفت: فروش یک ساله 
لبنیات تا خرداد ماه ســال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است.کاوه 
زرگران دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 
اظهار کرد: بسیاری  از  تولیدات بخش صنایع تبدیلی 
بخش کشاورزی مانند گذشته فروش ندارند و بازگشت 
محصول از فروشگاه ها به کارخانه ها زیاد شده  به طوری 
که فروش یک ساله لبنیات تا خرداد سال ۹۸ در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: افزایش قیمت شــیر خام از ۱6۰۰ تومان به 
۲5۰۰ تومان باعث شده که قیمت تمام شده صنایع لبنی 
افزایش یابد و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش یافته 
است؛ در بخش کنسرو  تن ماهی نیز مصرف این محصول 
افت شدید پیداکرده  زیرا  از شمول ارز دولتی خارج شده 
است.دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران  
ادامه داد: مردم مانند گذشــته نمی توانند مواد غذایی 
خرید کنند و تقاضا برای خرید مواد غذایی افت زیادی در 
سال جاری داشته است.وی تصریح کرد: بر اساس اعالم 
بانک مرکزی )قبل از تورم امســال(  ۲6 درصد درآمد 
خانوار  هزینه خرید مواد غذایی و آشامیدنی  می شد  که  

این رقم در آمریکا 6.5 درصد و در قطر ۱۳ درصد است.
زرگران گفت: وقتی نرخ ارز برای تامین کاال  یا واردات 
مواد اولیه تولید تغییر میکند و جایگزینی نیز برای آن در 
نظر گرفته نمیشود قدرت خرید مردم به شدت ضربه 

میخورد و افراد نمیتوانند خود را با آن سازگار کنند.
وی اظهار داشت: درست اســت برداشته شدن نرخ ارز 
باعث چابک شدن اقتصاد کشور می شــود و از برخی 
فساد های موجود جلوگیری میکند  اما در عوض قیمت 
محصوالت مصرفی مردم را افزایش میدهد به طوری که 
برنج خارجی از ۷ هزار تومان به ۱5 هزار تومان و به تبع 
آن قیمت برنج ایرانی افزایش مییابد؛ قیمت مرغ  نیز به 
محدوده ۲۰ هزار تومان می رسد، قیمت  گوشت قرمز، 
تخم مرغ و شیر خام با آزاد سازی نرخ ارز افزایش می یابد.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت: 
در این شرایط رقم ۲6 درصد بانک مرکزی برای  هزینه 
کرد درآمد خانوار برای تامین مواد غذایی و آشامیدنی به 
5۰ درصد افزایش می یابد و سفره مردم دوباره کوچک 
می شود.وی با بیان اینکه آخرین آمار اشتغال در بخش 
صنایع غذایی ۴۰۰ هزار نفر است افزود:کاهش قدرت 
خرید مردم برای خرید موادغذایی و کاهش فروش باعث 
تعدیل نیرو در صنایع غذایی می شود که سهم باالیی در 

اشتغال کشور دارند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: هم اکنون 
برنج ایرانی به ســبب ازدیاد تقاضا در ایام محرم و 
برنج خارجی به علت ممنوعیت واردات و ترخیص 
نشدن از گمرک ۸ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته 
است. محمد آقا طاهر درباره آخرین تحوالت بازار 
اقالم اساسی اظهار کرد: قیمت کنونی برنج ایرانی 
به سبب ازدیاد تقاضا در ایام محرم ۸ تا ۱۰ درصد و 
برنج خارجی به سبب ممنوعیت واردات و ترخیص 
نشدن ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در گمرکات کشور 

۱۰ درصد رشد قیمت داشته است.
او افزود: با توجــه به عرضه برنج نــو در بازار انتظار 
می رود کــه قیمت این محصول با رونــد نزولی در 
بازار روبه رو شود یا حداقل ثابت بماند، در حالی که 
فروشندگان خرده فروشــی عکس این موضوع را 
اعالم می کنند. آقاطاهر با انتقاد از قیمت باالی رب 
گوجه فرنگی در خرده فروشی ها بیان کرد: با وجود 
کاهش ۴۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، اما نرخ 
در خرده فروشی ها تفاوتی نکرده و همچنان با نرخ 
۲5 هزار تومان در بازار عرضه می شود که این قیمت 
کامال کاذب است. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی، با توجه به کاهــش قیمت گوجه ربی 
و همچنین رب گوجه فرنگی در عمده فروشی ها، 
قیمت رب گوجه در خرده فروشی ها باید به کمتر 

از ۱5 هزار تومان برســد. او افزایش مجدد قیمت 
برنج خارجی در بازار را تکذیب کرد و گفت: با وجود 
ترخیص ۲۰۰ هزار تن برنج موجــود در گمرکات 
کشور و اُفت تقاضا، بعید است که نوسان مجددی در 
بازار اتفاق بیفتد. آقاطاهر درباره آخرین وضعیت بازار 
حبوبات و چای نیز بیان کرد: در ماه های اخیر قیمت 
چای خارجی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصــد و مقدار جزئی 
حبوبات در بازار افزایش یافت، اما هم اکنون بازار این 

۲ محصول از ثبات نسبی برخوردار است.
این مقام مسئول با اشــاره به دالیل نوسان مجدد 
قیمت شکر در بازار افزود: وزارت صمت، سهمیه ای 
به عمده فروشی ها توزیع نمی کند که این امر در کنار 
کاهش واردات منجر به نوسان قیمت شکر در بازار 
شده است، از این رو انتظار می رود با توزیع سهمیه 
به عمده فروشی ها و افزایش واردات، قیمت به تعادل 
برسد. او ادامه داد: اگر چه قیمت مصوب شکر به ۴ 
هزار و۷۰۰ تومان افزایش یافته، اما بعید اســت که 
التهاب ماه های اخیر بازار شکر، مجدد تکرار شود. 
آقاطاهر در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه واردات 
شکر به طور انحصار در دست دولت است، به همین 
دلیل این موضوع منجر به ایجاد رانت، فساد و نوسان 
قیمت در بازار شده اســت، در حالی که با حذف ارز 

دولتی و ایجاد رقابت سالم بازار به تعادل می رسد.

در سال جاری در بسیاری از 
محصوالت کشاورزی شاهد 
تولید مازاد بــوده ایم که در 
برخی مــوارد با آزادســازی 
صادرات تا حدودی خسارت 
های به باز نشسته جبران شد. اما در رابطه با برخی دیگر از 
محصوالت این اتفاق نیز چاره کار نشد و مازاد تولید روی 
دست کشاورزان ماند تا این قشر حتی هزینه های اولیه 
ای را که برای کاشت و تولید محصوالت کشاورزی داشته 
اند به دست نیاورند. افزایش قیمت برخی محصوالت در 
ابتدای سال جاری باعث وسوسه برخی کشاورزانی دیگر 
شد که در نوبت کشت تابستان اقدام به تولید بیش از حد 
آن کردند و در نهایت باعث مــازاد تولید و از بین رفتن 
محصوالت بر ســر زمین ها شد. در ســال جاری تولید 
باالی گوجه فرنگی باعث شد تا بســیاری از کشاورزان 

محصوالت خود را با قیمت های پایینی بفروشند و در این 
بین بسیاری از کشاورزان نیز موفق به فروش محصول 

خود نشدند.
نبود برنامه ریزی در زمینه کشت محصوالت کشاورزی 
همواره تولید محصوالت را تحت تاثیر خود قرار می دهد 
به طوریکه هر ســاله برخی از محصوالت با مازاد تولید 
و برخی با کمبود مواجه می شود.  در این بین با کمبود 
محصوالت قیمت ها با رشد چند برابری روبرو می شود 
و در مقابل مازاد تولید باعث کاهش چشــمگیر قیمت 
محصوالت کشاورزی می شود.  این در حالی است که با 
کاهش محصوالت و کمبود عرضه در بازار، مصرف کننده 
باید هزینه این کمبود را پرداخت کند و در صورت مازاد 
تولید و کاهش قیمت ها ممکن است حتی هزینه های 
تولید محصوالت برای کشاورز جبران نشود و متحمل 
ضرر های سنگینی شود.  امســال در بحث مازاد تولید 
قرعه به نام گوجه فرنگی افتاده است و کاهش قیمت این 
محصول بسیاری از کشاورزان را متضرر کرده به طوریکه 
قیمت این محصول در زمین های کشاورزی به کمتر از 

هزار تومان رسیده است.
 در این بین برخی از کشاورزان از هزینه های باالی تولید 
این محصول گالیه دارند و اینکه با فروش محصول خود 
حتی هزینه های کاشت را هم نتوانستند جبران کنند. 
الزم به ذکر است که عده ای از کشــاورزان هم با وجود 
قیمت های پایین گوجه فرنگی موفق به فروش محصول 
خود نشدند و در نهایت محصولشان خوراک دام ها شده 
است.  با این حال انگشت اشاره به سمت کارخانه هایی 
می رود که به تولید رب گوجه فرنگی مشغول اند، اما این 
کارخانه ها نیز به حد کافی در کشور وجود ندارد از این 
رو ظرفیت تولید آن ها محدود اســت.  البته پراکندگی 
کارخانه ها و هزینه های ارسال باالی محصوالت به سمت 
کارخانه ها برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد از این رو 
دلیلی بر استقبال نکردن کشاورزان از فروش محصوالت 

به کارخانه های دور دست می شود.

 خرید تضمینی گوجه فرنگی دردی را  دوا نکرد
 با وجود مشــکالت فراوان در زمینه فروش محصوالت 

کشاورزی، خرید تضمینی گوجه فرنگی در سال جاری 
تنها اقدامی بود که از سوی دولت انجام شد، اما کاهش 
شدید قیمت این محصول و گالیه بسیاری از کشاورزان 
نشان از ناموفق بودن این طرح دارد.  باتوجه به گفته های 
حســن شــیرزاد مدیر عامل ســازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران هدف از اجرای طرح خرید تضمینی گوجه 
فرنگی، پایداری تولید، حفظ قیمت محصول در بازار و 
جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان است.  این طور 
که پیداست از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بیش از 
۸۹ هزار تن گوجه فرنگی با قیمت توافقی در استان های 
مختلف از کشاورزان خریداری شده است، اما تولید باالی 
این محصول باعث شد تا با وجود خرید تضمینی قیمت ها 
روند کاهشی خود را حفظ کند.  با این تفاسیر موضوعاتی 
از این قبیل هرساله در حال تکرار است و راه حل آن تنها 
داشتن الگوی کشت جامع در هر استان با توجه به منابع 
آبی و اقلیم آن است، اما بی توجهی مسئوالن به این مساله 
باعث می شود دود این بی برنامگی ها به چشم کشاورز 

و مصرف کننده رود و آن ها را با ضرر و زیان روبرو کند.

قیمت گوجه فرنگی در  زمین های كشاورزی به كمتر از هزار تومان رسید

تامین خوراک  دام از مازاد  تولید گوجه فرنگی

ضرورت خرید حمایتی گوجه فرنگی از کشاورزان
رضا نورانی، رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی

هنگامی که محصولی در یک بازه زمانی دچار افزایش قیمت می شود برخی از کشاورزان را برای کاشت آن محصول  وسوسه می کند تا به رغم کفایت و تامین نیاز بازار اقدام به کاشت آن کنند. این حرکت نه تنها به ضرر کشاورز تمام خواهد 
شد بلکه پتانسیل ها را برای تامین بخش دیگری از نیاز بازار به دیگر محصوالت هدر خواهد داد. در یک بازه زمانی که قیمت گوجه فرنگی افزایش زیادی پیدا کرد به رغم هشدارهایی که به کشاورزان داده شد بسیاری از این افراد اقدام به کاشت 

گوجه فرنگی کرده اند که این تولیدات امروز به عنوان مازاد تولید روی دستشان مانده و کسی به پایین ترین قیمت هم مایل به خرید نیست. 
در شرایط فعلی دالالن هم فعالیتی ندارند چراکه حضور دالالن در بازار هایی دیده می شود که کمبود برخی محصوالت کشاورزی احساس شود نه مازاد آن. به هر ترتیب مازاد تولید گوجه فرنگی و هر محصول دیگری باید تحت حمایت ها 
قرار بگیرد و خرید حمایتی از کشاورزان به منظور جبران خسارت های وارد شده بایدادامه پیدا کند. اینکه در زمین های کشاورزی نرخ هر کیلو گوجه فرنگی به هزار تومان رسیده جای تاسف دارد و این کشاورزان اگر به هشدارها توجه می 

کردند امروز متحمل این حجم از خسارت نمی شدند. هم چنین با توجه به هشدارها امروز مازاد تولید گوجه فرنگی روانه دامداری ها نمی شد و دامداران برای خوراک دام از آنها خریداری نمی کردند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رد پای دالالن در سفارشات روپوش مدارس

آغاز تغییرات جدید در اسنپ، تپسی و ماكسیم

خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری نمی شوند

مصرف لبنیات در کشور ۲۱ درصد کاهش یافت

نرخ واقعی هر قوطی رب گوجه كمتر از 15 هزار تومان است

رشد ۱۰ درصدی قیمت برنج در بازار
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 دکتر رضا رحمانی وزیــر صنعت، معدن و 
تجــارت به همــراه معاون امــور معادن 
و صنایع معدنی وزارت صمت، اســتاندار 
اصفهان، نماینده مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شــورای اســامی و اعضای 
شــورای تأمین شهرســتان مبارکه روز 
شنبه سی ام شــهریورماه، ضمن دیدار با 
مهندس عظیمیــان مدیرعامــل فوالد 
 مبارکه از خطوط تولید این شرکت بازدید 

کرد.
وی در جریــان این بازدیــد در خصوص 
برنامه های حمایتی دولت از تولیدکنندگان 
داخلی گفت: سیاست اصلی، مبنی بر عدم 
خام فروشی در همه زمینه ها است؛ و در این 
خصوص همواره برنامه های راهبردی زیادی 
را تدوین و اجرا نموده ایم. تا جائیکه درزمینۀ 
صادرات سنگ آهن از 23 میلیون تن به زیر 
 8 میلیون رسیده ایم و هرسال روند کاهشی
 داشــته ایم.وی با تأکید بر این که برنامه ها 
برای پیشــگیری از خام فروشی به شدت 
و قوت باال در حال پیگیری اســت، گفت: 
به منظور تأمین حداکثری نیاز فوالدسازان 
داخلی برنامۀ اکتشاف، استخراج و فرآوری 
معادن جدید را در دســتور کار قرار داده 
و به پیشرفت هایی هم دســت یافته ایم و 
انشــاء اهلل با این اقدامات و برنامه های آتی 
 در تأمین مواد اولیه موردنیاز فوالدسازان

 مشکلی نخواهیم داشت.
وی با تأکید بــر این کــه در کارخانه های 
فوالدســازی کشــور و به ویژه در فوالد 
مبارکه برای خودکفایــی در صنعت فوالد 
و صاحب فن آوری شــدن گام های مؤثری 
برداشته شــده اســت گفت: خوشبختانه 
نتیجــه ایــن اقدامــات به احــداث و 
 بهره بــرداری از خطوط جدیــد انجامیده
 است.بســیاری از ورق ها و محصوالتی که 
پیش ازاین وارداتی بودنــد، هم اکنون در 
کارخانه هایی نظیر فــوالد مبارکه در حال 
تولید است.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: با تــاش و همت همۀ مدیران و 

کارکنان کارخانه های فوالدســازی کشور 
و ازجمله شــرکت فوالد مبارکه شاهد آن 
هستیم که بسیاری از ورق ها و محصوالتی که 
پیش ازاین وارداتی بودند، در کارخانه هایی 
نظیر فوالد مبارکه در حال تولید اســت و 
کشــور از این حیث خودکفا شده است.به 
نظر می رســد فعًا عوارض بازدارنده باشد 
و تأمین مواد اولیه فوالدســازان داخلی را 
تضمین کند.این گزارش حاکی است، جعفر 
سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صمت نیز در مصاحبه با خبرنگار فوالد 
در پاسخ به وضعیت اباغیه وضع عوارض بر 
صادرات سنگ آهن گفت: اباغیه انجام شده 
اســت و از اول مهرماه هم برقرارشــده و 
ان شاءاهلل تا پایان سال همچنان پابرجاست.

 چنانچه تا پایان ســال به توازنی رسیدیم، 
ممکن است از ســوی دولت موردبازنگری 
قــرار گیرد ولــی فعًا همین سیاســت 
اباغ شده اجرا می شود و امیدواریم از این 
 طریق حمایت از صنایــع داخلی عملیاتی

شده باشد. 
به نظر می رســد فعًا عــوارض بازدارنده 
باشــد و تأمین مواد اولیه فوالدســازان 
داخلی را تضمین کند و مــا هم امیدواریم 
 بخشی از مشکات فوالدســازان داخلی

 حل شود.
 گروه فوالد مبارکه در ســال رونق تولید 

علی رغم همه محدودیت ها باهمت و تاش 
مدیران و کارکنان خود تاش کرده است تا 
نیاز صنایع پائین دست به محصوالت فوالدی 
را تأمین کند و اجازه ندهد که از این حیث 

کشور با کوچک ترین خللی مواجه شود.
در جریان این بازدیــد مهندس عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن ارائه گزارش 
مبسوطی از دســتاوردهای فوالد مبارکه 
و برنامه های این شــرکت برای حفظ سهم 
50درصدی در تولید فوالد کشــور تا افق 
1404 گفت: گروه فوالد مبارکه در سال رونق 
تولید علی رغم همه محدودیت ها باهمت و 
تاش مدیران و کارکنان خود تاش کرده 
است تا نیاز صنایع پائین دست به محصوالت 
فوالدی را تأمین کند و اجــازه ندهد که از 
 این حیث کشــور بــا کوچک ترین خللی
 مواجه شود.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به اقدامات فــوالد مبارکه درزمینۀ 
بومی ســازی قطعــات و راهبردهای این 
شرکت برای این که کشــور صاحب دانش 
فنی ســاخت کارخانه های فوالدســازی 
شود اشــاره کرد و گفت: در این خصوص 
نیز با حمایت از تولیدکننــدگان داخلی، 
حمایت از تســریع کننده ها و گســترش 
همــکاری بــا شــرکت های دانش بنیان 
دســتاوردهای بــه  دانشــگاه ها   و 

 خوبی نائل شده ایم.

گردهمایي فناورانه صنایع، شرکت هاي دانش بنیان 
و استارت آپ هاي صنعت خودرو با حمایت صندوق 
نوآوري و شکوفایي در مهر ماه امسال به مدت سه 
روز برگزار خواهد شــد. به گزارش صندوق نوآوري 
و شکوفایي ریاســت جمهوري، سیاوش ملکي فر، 
معاون توسعه صندوق نوآوري و شکوفایي با اعام 
این خبر دربــاره جزئیات ایــن گردهمایي گفت: 
گردهمایي فناورانه صنایع، شرکت هاي دانش بنیان 
و اســتارت آپ هاي صنعــت خــودرو از 15 تا 1۷ 
مهرماه امسال در محل صندوق با محورهاي برق و 
الکترونیک، موتور و قواي محرکه، شاسي )تعلیق، 
ترمز و فرمان(، بدنه، تزئینات داخلي و خارجي برگزار 
خواهد شد. وي تصریح کرد: صندوق نوآوري براي 
این گردهمایي سه روزه، برنامه هاي متنوعي را در 
نظر گرفته اســت که از جمله آن مي توان به برپایي 

نمایشــگاه نیازمندي هاي فناورانه 
صنعت خودرو و نمایشگاه 

ي  ي هــا نمند ا تو
ي  کت ها شــر
دانش بنیان اشــاره 
کرد، عــاوه بر این، 

ي  هــا د ا ید و ر

معرفــي نیازمندي هــاي فناورانه شــرکت هاي 
خودروساز، نشســت هاي مذاکره B2B و پنل هاي 
تخصصي نیز برگزار خواهد شد. ملکي فر برگزاري 
چنین گردهمایي هایي را در راستاي رویکرد حضور 
فعاالنه صندوق نوآوري دراکوسیســتم فناوري و 
نوآوري کشور عنوان کرد و افزود: هدف از برگزاري 
این گردهمایي توسعه همکاري هاي فناورانه میان 
شــرکت هاي اصلي خودروساز کشور و شرکت هاي 
دانش بنیان فعال در زنجیره تولید خودرو است. معاون 
توسعه صندوق نوآوري و شکوفایي یادآور شد: عاوه 
بر شــرکت هاي مطرح صنعت خودروسازي کشور، 
مانند گروه صنعتي ایران خودرو و گروه خودروسازي 
سایپا، تاکنون بیش از 300 شرکت دانش بنیان براي 
حضور در این گردهمایي ثبت نام کرده اند، ازاین رو 
عاقه مندان براي بازدید از نمایشــگاه یا حضور در 
رویدادهــاي جانبي این گردهمایــي مي توانند 
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گیرند. 

رئيس قــوه قضائيه در ديدار با اســتارت آپ ها و شــركت هاي 
دانش بنيان گفت: ايجاد دادگاه هاي تخصصي براي رسيدگي به 
پرونده هاي مربوط به استارت آپ ها ضروري است. براي شناسايي 
و رفع مشكالت شــركت هاي دانش بنيان، مي توان كارگروهي 
مشترك بين دستگاه اجرايي و دستگاه قضايي تشكيل داد تا ظرف 
يك ماه نسبت به احصاي مسائل و مشكالت اين حوزه اقدام كنند. 
افق ما دستيابي به يك دستگاه قضايي هوشمند و فعال سازي 
سامانه هاي نوين براي تسهيل دسترسي مردم به عدالت است. 
سيد ابراهيم رئيســي اعالم كرد كه رفع مشكالت شركت هاي 
اســتارت آپي و دانش بنيان از نظر مالي، حقوقــي و اقتصادي و 
همچنين فراهم ساختن زمينه كار و فعاليت آنها براي كشور يك 
ضرورت انكارناپذير است. به گفته رئيسي، قوه قضائيه در كنار اين 
شركت ها و حامي كامل آنهاست. عصر روز ۳۰ شهريور، نشست 
هم انديشي پيرامون نقش شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها 
در تحول قضايي با حضور ابراهيم رئيســي، رئيس قوه قضائيه، 
»سورنا ستاري«، معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري، »علي 
وحدت« رئيس صندوق نوآوري و جمعي از مسئوالن قضايي و 
مديران ده ها شــركت دانش بنيان برگزار شد. در اين نشست بر 
نقش اقتصاد دانش بنيان در رونق توليد، ايجاد اشتغال و تحقق 
اقتصاد مقاومتي تاكيد شد و رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه توسعه 
اين شركت ها از اصلي ترين مولفه هاي جلوگيري از خام فروشي 

در كشور اســت، گفت: »نيرو هاي جوان و تحصيل كرده در اين 
شــركت ها مي توانند با يك كار علمي و خالقانه، منابع سرشار 
كشــور را به ثروت هايي پايدار تبديل كنند و بازويي اثرگذار در 
رفع مشكالت اقتصادي باشــند.« به گفته رئيسي، امروزه لزوم 
خدمت دوطرفه قوه قضائيه و زيست بوم فناوري به يكديگر بيشتر 
از هميشه محرز است. او باور دارد مقررات پيرامون شركت هاي 
دانش بنيان بايد دستخوش تغييراتي شــود: »در حال حاضر، 
مقررات عادي بر ثبت اين شــركت ها حاكم اســت، در حالي 
كه بايد ثبت آنها متناســب با جنس كاري كه انجام مي دهند 
بسيار سريع باشد و براي صاحبان اين شركت ها تبديل به يك 
مشكل و دغدغه نشود.« رئيس قوه قضائيه در ادامه با تاكيد بر 
لزوم ايجاد دادگاه هاي تخصصي براي رسيدگي به پرونده هاي 
مربوط به استارت آپ ها و همچنين استفاده از مشاوران مطلع 
در اين زمينه توسط قضات، اظهار كرد: »براي شناسايي و رفع 
مشكالت شركت هاي دانش بنيان، مي توان كارگروهي مشترك 
بين دستگاه اجرايي و دستگاه قضايي تشكيل داد تا ظرف يك 
ماه نسبت به احصاي مسائل و مشــكالت اين حوزه اقدام كنند 
و يك ســازوكار سريع براي رفع اين مشــكالت فراهم سازند.« 
رئيسي باور دارد شــركت هاي دانش بنيان مي توانند در زمينه 
 پيشگيري از جرائم و مبارزه با فساد و همچنين شفافسازي نقش

 بسزايي داشته باشند. 

دانش بنیان ها و استارت آپ هاي صنعت خودرو گرد هم مي آیند

دادگاه ویژه استارت آپ ها تشکیل مي شود

وزیر نفت خبر داد
وزارت نفت در حال سنجش ورود به 

حوزه دانش بنيان و استارت آپ ها
وزير نفت بــر ضرورت شــناخت، درك و حمايت 
فعاالن حــوزه دانش بنيــان تاكيد كــرد و گفت: 
ما در حال ســنجش ورود به حــوزه دانش بنيان 
و اســتارت آپ ها هســتيم. به گزارش مهر، بيژن 
زنگنــه در بازديــد از كارخانه نــوآوري آزادي و 
كارخانه نوآوري آبــان گفت: در حــال حاضر در 
كارخانه نوآوري اكوسيســتم فنــاوري و نوآوري 
كوچكي ايجاد شده است. معاونت علمي و فناوري 
رياســت جمهوري و هم بخش خصوصي فعال در 
اينجا، براي به وجود آوردن چنين اكوسيســتمي 
تالش كرده اند. ان شاءا... به موفقيت هاي بزرگ تري 
هم دســت پيدا مي كنند. وزير نفت درباره حضور 
وزارت نفت در حوزه دانش بنيان تصريح كرد: من 
مدتي است كه در حال آشنايي و درك مفاهيم حوزه 
دانش بنيان و استارت آپ ها هســتم. ما در وزارت 
نفت در حال سنجيدن چگونگي ورود به اين حوزه 
هســتيم كه زمينه هايي براي توسعه كار خالقانه 
جوانان در حوزه نفت به وجود آيد. وي درباره اهميت 
اســتارت آپ ها و شــركت هاي دانش بنيان گفت: 
جهش در بخش هاي سخت افزاري و صنايع متكي 
به منابــع طبيعي مانند نفت، محدود اســت. مگر 
آنكه متكي به فناوري باشــيم. به همين دليل اگر 
مي خواهيم در آينده در دنيا چيزي داشته باشيم، 
بايد بر اين حوزه تمركز كنيم. وزير نفت با بيان اينكه 
امروز زمان حمايت از فعــاالن حوزه دانش بنيان و 
كمك به رشد و توسعه آنهاست، افزود: استارت آپ ها 
هنوز بــه مرحله بلوغ خود نرســيده اند. هنوز بايد 
آموزش ببينند و رشد و توسعه پيدا كنند. بايد آنها را 
به ديگر فضاها شناساند. هميشه در برابر چيزهايي 
كه شناخته شده نيستند، مقاومت مي شود؛ بنابراين 
آنها به حمايت شــدن نياز دارند. زنگنه با اشاره به 
اينكه در دنيا و ايران تجربه هاي خوبي در اين زمينه 
وجود دارد و بايد از آنها براي پيشبرد اهداف استفاده 
كرد، گفت: اگر مديران صنايع بزرگ وارد اين حوزه 
كاري شوند، مي توان به اين روند سرعت بيشتري 
بخشيد. به ويژه كه فعاليت هاي دانش بنيان نه تنها 
در حوزه مهندسي، بلكه در حوزه هاي مختلف قابل 

استفاده است. 

خبر مهارت هاي مديريتي

چابکي مفهومي اســت که این روزها بسیار سر زبان ها 
افتاده و مزیت هاي تحول آفریــن آن هر روز بیش 

از پیش شناخته مي شــود؛ اما روي آوردن به 
یک مدیر عملیاتي چابک کار ســختي است؛ 
به  ویژه براي شرکت هاي پیشکسوت و بزرگ. 
مسیرهاي زیادي به ســوي چابکي وجود 
دارد و نقاط شروع هم بسیار متفاوتند؛ اما 

تحوالت چابک موفق همگــي ویژگي هاي 
مشــترکي دارند که در این مطلب به آنها اشاره 
مي شود. سازمان هاي چابک متفاوت هستند. 
سازمان هاي سنتي ساختار سلسله مراتبي ایستا 

با محوریت افراد دارند، در حالي که سازمان هاي  
چابک را شبکه اي از تیم ها تشکیل مي دهند که در 

چرخه هاي یادگیري و تصمیم گیري سریع کار مي کنند. 
سازمان هاي ســنتي بدنه هاي حاکمیت و نظارتي 
خود را در صــدر کارها قــرار مي دهند و حق 
تصمیم گیري به جایگاه افراد در سلسه مراتب 
برمي گردد؛ در مقابل، ســازمان هاي چابک 
یک هدف مشترك را جلوي چشم خود قرار 
مي دهند و از داده هاي جدید براي واگذاري 
حق تصمیم گیري به تیم هایــي که به این 
اطاعات نزدیک هستند، استفاده مي کنند. 
یک سازمان چابک مي تواند به شکل ایده آلي 
سرعت و سازگارپذیري را با ثبات و اثربخشي 
ترکیب کند. هر تحول چابک در سطح یک بنگاه اقتصادي 

باید هم کامل و جامع باشد و هم قابل تکرار. 

سفري به سوي ايجاد يك سازمان چابك
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هيچ کسي از شما يا ديگران بهتر نيست، بلكه فقط برخي توانسته اند استعداد و عالقه خاص خود را پيدا کنند و 
آن را پرورش دهند و به همين خاطر در زمينه هاي به خصوصی از ديگران بهتر باشند. 
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معاون علمي و فناوری رئیس جمهوری تاکید کرد
قوانين به كمك زيســت بوم كارآفريني و نوآوري 

متحول مي شود
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری گفت: آينده كشور در دستان فعاالن جوان و 
خالق كسب وكارهاي دانش بنيان و استارت آپ هاست. تعامل اين زيست بوم با دستگاه 
قضا مي تواند پيشرفت و تحول در فرايند قوانين را منجر شود. به گزارش ايسنا، سورنا 
ستاري در نشست هم انديشي پيرامون نقش شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها 
در تحول قضايي كه با حضور رئيس دستگاه قضا صورت گرفت، با اشاره به اهميت گذار 
اقتصاد به سوي دانش محوري با ميدان دادن به شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها 
اظهار كرد: طي 1۰۰ سال گذشته با خام فروشي مواجه بوديم كه اين رويه با تكيه بر 
توانمندي نسل جوان و كسب وكارهاي خالقانه شان متحول مي شود. معاون علمي و 
فناوري رئيس جمهوری تصريح كرد: آينده كشور به دست نسل جديد و جوان هاست و 
در حوزه دانش بنيان، اصل مهم دانش است و ما زماني صاحب يك تكنولوژي هستيم 
كه خودمان طراحي و ماشين سازي كنيم، آن زمان در تحريم هم مشكلي پيدا نخواهيم 
كرد. ستاري، اتكا به خام فروشي را نقطه ضعفي بزرگ دانست و تاكيد كرد: مهم ترين برگ 
برنده بهره مندي از فناوري، خلق ارزش افزوده است. فروش ماده خام و منابع زيرزميني 
به تنهايي ارزش افزوده به همراه نمي آورد. آنچه ارزش مي آفريند، دانش همراه آن است. 

نیروي انساني جوان تحول بخش اقتصاد مي شود 
رئيس بنياد ملي نخبگان، بهره مندي كشورمان از نعمت نيروي انسان جوان و خالق 
را يك فرصت براي رونق زيست بوم نوآوري و تحول بخشيدن به اقتصاد كشور دانست 
و ادامه داد: كشورهايي موفق هستند كه از نيروي انساني جوان و پويا برخوردار باشند؛ 
كمتر كشوري مثل ايران است كه از اين ظرفيت برخوردار باشد. ستاري با تاكيد بر وجود 
»زيست بوم« مساعد براي رشــد و بروز خالقيت هاي سرمايه انساني، گفت: به اذعان 
جهان و گزارش هاي جهاني معتبر، ايران جزو برترين ها در بهره مندي از سرمايه ارزنده 
نيروي انساني جوان و خالق است؛ مهم اين است كه اين ظرفيت بر بستر زيست بوم را 

كنار هم قرار بدهيم. 

ضرورت تغییر فرهنگ وارداتچي به صادرکننده
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری با بيان اينكه فرهنگ نفتي ما را وارداتچي بار 
آورده است، گفت: اين فرهنگ در اين سال ها تبديل به ساختارهايي شده كه به طور 
واضح با توليد مقابله مي كند. وي افزود: صيانت از بازار داخلي يك اصل اســت و ما به 
ضوابطي مثل ثبت شركت ها احتياج داريم كه به كمك شان از توليدكننده ايران ساخت 
و صادركننده حمايت كنيم. به گفته ستاري، بايد قوانين به سمت و سويي باشد كه از 
كارآفرين در مقابل وارداتچي حمايت كند و براي كارآفرين ارزش قائل شود. معاون 
علمي و فناوري رئيس جمهوری تحول در دســتگاه قضا را نيازمنــد ورود مفاهيم 
زيست بوم نوآوري به اين حوزه و تعامل بخش قضا با اين زيست بوم دانست و گفت: بايد 
در قوه قضائيه، مفاهيم تازه و خالقانه خلق كنيم؛ اين كار نيازمند همكاري نزديك اين 
زيست بوم و قوه قضائيه است. وي با اشاره به اهميت حذف سازوكارهاي دست وپاگير 
براي زيست بوم كارآفريني و نوآوري گفت: بسياري از ساختارهاي دستگاه هاي قضا، با 

مفاهيم نوظهور و نوآورانه زيست بوم سازگار و همراهي الزم برخوردار نيستند.
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بازديد مقام عالی وزارت از شركت فوالد مباركه اصفهان

سیاست کلی دولت پیشگیری از خام فروشی است
از صادرات 23 ميليون تن مواد خام به زير 8 ميليون تن رسيده ايم
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