
نرخ تورم امــارات باز هم در محــدوده زیر صفر 
باقی ماند.به گزارش ایســنا به نقل از تریدینگ 
اکونومیکس، به نظر می رسد روند کاهش قیمتها 
در همســایه جنوبی ایران کماکان ادامه داشته 
باشد؛ چرا که نرخ تورم امارات در ماه می باز هم در 
محدوده منفی باقی ماند.این نرخ تورم که بیست 
و پنجمین تورم ماهانه منفی این کشور محسوب 
می شود، بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت 
بخش مواد غذایی و نوشیدنی قرار گرفته که نرخ 
تورم آن به منفی ۲.۶۸ درصد رسیده است. طبق 
اعالم مرکز آمار امــارات، تورم در بخش خدمات 
منفی ۱.۱۲ درصد اندازه گیری شــده اســت. 

باالترین تورم ها نیز مربوط به حمل و نقل با ۸.۸۸ 
درصد و فرهنگ و آموزش معــادل ۳.۹۶ درصد 
افزایش پیدا کرده است.بر مبنای ماهانه نیز تورم 
امارات در ماه می ۰.۲۵ درصد اندازه گیری شده 
که ۰.۱۹ درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده است.
از سوی دیگر متوسط نرخ تورم کویت در دوازده 
ماه منتهی به آوریل با ۰.۱ درصد کاهش نسبت 
به مدت مشــابه منتهی به ماه قبل به ۳.۱ درصد 
رســید که این نرخ، باالترین تورم ثبت شده در 
کویت از ماه فوریه سال ۲۰۱۷ تاکنون محسوب 
می شــود. در بین بخش های مختلــف، تورم در 
بخش مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۰.۷۵ درصد و 

فرهنگ و آموزش  با ۷.۸۳ درصد بیشترین نقش 
افزایشی را در نرخ تورم داشته اند.از سوی دیگر 
تورم در بخش لوازم منزل ۴.۰۴ درصد بوده است. 
بر مبنای ماهانه، نرخ تورم کویت در این ماه منفی 
۰.۱۷ درصد اندازه گیری شــده است که ۰.۴۲ 
درصد کمتر از تورم ثبت شــده در ماه قبل بوده 
است.متوسط نرخ تورم این کشور در بازه زمانی 
۱۹۷۴ تا ۲۰۲۱ معادل ۲.۰۱ درصد بوده اســت 
که باالترین نرخ تورم ثبت شده مربوط به دسامبر 
۱۹۷۷ با ۲۱.۵ درصد و کمترین تورم ثبت شده 
نیز مربوط به فوریه ۲۰۰۹ با منفی ۴.۸۲ درصد 

بوده است.

یوان به ارز نخســت ذخیره صندوق ملی ثروت 
روسیه تبدیل شــد.به گزارش ایســنا به نقل از 
راشــاتودی، وزارت دارایی روســیه در بیانیه ای 
اعالم کرد سهم دالر از ذخایر ارزی صندوق ملی 
ثروت این کشــور به صفر رسیده و از طرف دیگر 
ســهم یورو، یوان و طال از این ذخایر بیشتر شده 
است. دالر تا پیش از این سهمی ۳۵ درصدی از 
این ذخایر داشت که اکنون به صفر رسیده و سهم 
پوند نیز از کل ذخایر بــه پنج درصد کاهش پیدا 
کرده است. از سوی دیگر اما سهم یوان به ۳۹.۷ 
درصد و ســهم یورو به ۳۰.۴ درصد افزایش پیدا 
کرده است. ین ژاپن سهمی ۴.۷ درصدی و طال 

سهمی ۲۰.۲ درصدی از این ذخایر دارند. روسیه 
با هدف کاهش وابستگی به دالر و آسیب پذیری 
اقتصاد خود در برابر تحریم ها تصمیم گرفته است 
تا به تدریج ســهم دالر را از ذخایر ارزی خود به 
کمترین سطح ممکن برساند. طبق اعالم وزارت 
دارایی روسیه، در ســال های اخیر ریسک های 
کالن اقتصادی و ژیوپلتیکی باعث شــده است تا 
این وزارت خانه دست به اقدامات پیشگیرانه برای 
ثبات بخشــی به اقتصاد کند. الکساندر پانکین- 
معاون وزیر خارجه روسیه- در مصاحبه ای خبری 
گفته اســت که تنش های سیاسی بین مسکو و 
واشنگتن، اطمینان طرف روسی را به دالر کاهش 

داده است. به گفته پانکین، در نتیجه تحریم ها و 
اقدامات غیر قابل پیش بینی آمریکا، شبهه هایی 
در خصوص کارآمدی استفاده از دالر در معامالت 
خارجی برای طرف روسی ایجاد شده و این کشور 
اکنون با دیگر کشورها در تالش است تا اقدامات 
مقتضی را برای به حداقل رســاندن ریسک های 
تحریمی و اخــالل در جریان تجارت بین المللی 
اتخاذ کند. پیش از این والدیمیر پوتین- رییس 
جمهور روســیه- در جریــان همایش اقتصادی 
سنت پترزبورگ گفته بود روسیه تمایلی به ترک 
اســتفاده از دالر ندارد اما با توجه به تحریم های 

آمریکا مجبور به انجام این کار است.  

گفته می شود در ســال جاری به دلیل کاهش تولید کاالهای اساسی در داخل در پی 
خشکسالی سال آبی جاری و همچنین شیوع کرونا، واردات کاالهای اساسی از نظر حجم 
و وزن، رشد بیشتری داشته است؛ اما به دلیل گرمای بی سابقه هوا در خوزستان، تعداد 
کامیون هایی که در هر روز وارد بندر امام خمینی )ره( می شوند، نسبت به سال گذشته 

بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مشکالت حمل و نقل، چالش بازار نهاده را تشدید کرد
از جمله حوزه هایی که به دلیل مشکالت حوزه حمل، دچار اختالل شده، صنعت دام 
و طیور است. به عنوان نمونه، مجید محســنیان، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری 
مرغ تخم گذار ایران اوایل تیرماه با انتقاد از مشــکالت ایجاد شده در حمل نهاده های 

دامی، به خبرنگار مهر گفته بود: حواله های تحویل کنجاله سویا و ذرت طبق برنامه و 
سهمیه بندی از بازارگاه صادر و وجه آن با تمام مشکالت نقدینگی حتی دو هفته قبل 
از صدور حواله در سامانه مذکور واریز می شود اما مشکالت حمل و نقل از بنادر جنوبی 
به مقصد استان ها بسیار جدی است.به گفته وی، با اینکه مرغداران به ناچار، درخواست 
غیر قانونی رانندگان کامیون ها که تا ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو حمل نهاده مطالبه 
می کنند را می پذیرند ولی کمبود کامیون و تریلر و یا عدم تمایل رانندگان به فعالیت 
در این حوزه به یک معضل تبدیل شده است.عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام و طیور ایران هم در گفتگو با خبرنگار مهر مشکل حمل کاالهای اساسی 
را ناشــی از عدم هماهنگی بین دســتگاه ها عنوان کرده و گفته بود: بخشی از تبعات 
ناهماهنگی ها و به ویژه کنــدی در فرآیند تأمین کاالهای اساســی به واردکنندگان 

نهاده های دامی تحمیل و موجب می شود اقالمی که به بنادر و گمرکات رسیده اند به 
رغم تمامی تالش مسئوالن گمرک و واردکنندگان امکان ترخیص پیدا نکنند.نهاوندی 
بار دیگر ۱۱ تیر ماه با بیان اینکه کندی در فرآیند تأمین کامیون، موجب تشدید تأخیر 
در بارگیری و تخلیه کاالهای اساسی از بنادر شده، گفته بود: موضوع کمبود کامیون 
 برای تخلیه نهاده های دامی در حال حاضر از عوامل اصلی تأخیر در بارگیری نهاده ها 

محسوب می گردد.

معاون راهداری: دولتی ها کرایه کامیون داران را با تأخیر می دهند
بابک طالبی، معاون حمل و نقل ســازمان راهداری و حمل و نقــل جاده ای نیز اوایل 
خردادماه و همزمان با آغاز مشکل کمبود کامیون در بندر امام خمینی )ره( در گفتگو 

با خبرنگار مهر از حمل ۸۰ میلیون تن کاال در جاده های کشور خبر داده و گفته بود از 
این میزان حمل، صرفاً ۳ میلیون تن آن کاالی اساسی بوده که نشان دهنده عدم تمایل 
کامیون داران به مراجعه به بنادر برای حمل کاالهای اساسی به دلیل تأخیر در پرداخت 
کرایه حمل از سوی شرکت های پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی است.وی بار دیگر 
دهم تیرماه به خبرنگار مهر از حل نشدن مشکل تأخیر در پرداخت کرایه حمل کاالهای 
اساســی به کامیون داران انتقاد کرده و گفته بود: وقتی رانندگان حمل و نقل جاده ای 
ما در گرمای باالی ۵۰ درجه به بندر امام خمینی )ره( می روند و ۱۰ تا ۱۴ ســاعت در 
کامیونی که کولر ندارد، معطل می شوند حال آنکه کارمندان همان بندر حاضر نیستند 
۵ دقیقه در آن گرما زیر آفتاب بمانند، با چه منطقی بایــد آنها را اجبار کنیم که برای 

جذب بار به بندر امام )ره( بروند؟

پس از اعالم تصمیم لغو قرارداد رایانش ابری با مایکروســافت از سوی پنتاگون که به 
افزایش ارزش سهام آمازون منتهی شــد، جف بزوس چند میلیارد دالر دیگر پولدارتر 
شد.به گزارش ایسنا، پس از این که وزارت دفاع آمریکا روز سه شنبه اعالم کرد قرارداد 
رایانش ابری با مایکروسافت را لغو می کند، ارزش سهام شــرکت آمازون ۴.۷ درصد 
افزایش یافت و طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، ۸.۴ میلیارد دالر به ثروت جف 
بزوس افزوده شــد و به رکورد ۲۱۱ میلیارد دالر رسید.آخرین باری که فردی در رتبه 

بندی بلومبرگ به این میزان ثروت نزدیک شــد، در ژانویه بود که ثروت ایالن ماسک، 
مدیرعامل شرکت تسال برای مدت کوتاهی به ۲۱۰ میلیارد دالر رسید.این دو نفر در 
نیمه اول امسال در حال دست به دست کردن عنوان ثروتمندترین فرد جهان با یکدیگر 
بودند اما بزوس از اواسط مارس که ارزش ســهام آمازون حدود ۲۰ درصد صعود کرد، 
این عنوان را حفظ کرده است.افزایش قیمتهای سهام در ماههای اخیر ثروت گروهی از 
غولهای فناوری نظیر ماسک را بیشتر کرده است. وی دومین فرد ثروت پس از بزوس قرار 

دارد که ارزش ثروتش با وجود افت ارزش سهام تسال در روز سه شنبه به ۱۸۰.۸ میلیارد 
دالر رسید. برنارد آرنو که غول کاالهای لوکس فرانسوی است با ۱۶۸.۵ میلیارد دالر، 
در رتبه سوم قرار دارد.بزوس ۵۷ ساله هفته جاری پس از ۲۷ سال اداره آمازون از سمت 
مدیرعاملی این شرکت رسما کناره گیری کرد. وی همچنان ۱۱ درصد از این شرکت را 
در اختیار دارد و به عنوان رییس هیات مدیره اجرایی خدمت می کند.پنتاگون قرارداد 
رایانش ابری ۱۰ میلیارد دالری را که در سال ۲۰۱۹ به مایکروسافت اعطا کرده بود پس 

از سالها کشمکش میان دولت و بعضی از بزرگترین شرکتهای فناوری آمریکایی بر سر 
این قرارداد لغو و اعالم کرد قصد دارد کار را بین مایکروسافت و آمازون تقسیم کند.مک 
کنزی اسکات، همسر سابق بزوس و پانزدهمین فرد ثروتمند جهان هم روز سه شنبه با 
افزایش ۲.۹ میلیارد دالری ثروتش روبرو شد که جای ۲.۷ میلیارد دالری که از ابتدای 
امسال تاکنون بخشیده بود را گرفت. این امر نشــان می دهد که بعضی از میلیاردرها 

سریعتر از آنچه می بخشند، پول در می آورند.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به دپوی ۴.۵ میلیون تنی کاالی 
اساسی در بنادر کشور گفت: یک میلیون تن کاالی اساسی ترخیص شده و آماده حمل 
است اما کامیون داران مراجعه نمی کنند.به گزارش مهر، به دلیل رسوب کاالهای اساسی 
در بنادر و گمرکات کشور و عدم اقبال کامیون داران به حضور در بندر امام خمینی )ره( 
برای بارگیری و حمل کاالهای اساسی، طی روزهای اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس 
جلسه ای با رئیس کل گمرک ایران )دســتگاه متولی ترخیص کاالهای اساسی( رئیس 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مدیران عامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران و سازمان بنادر و دریانوردی )معاونان وزیر راه و شهرسازی به عنوان دستگاه های 
متولی تخلیه، بارگیری و حمل داخلی کاالهای اساســی( و مدیران عامل شرکت های 
بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام )به عنوان اصلی ترین صاحبان کاالهای اساسی وارد 

شده در بنادر( برگزار کرد.

تدابیر جدید برای تسریع ترخیص کاالهای اساسی از بنادر
در این نشست با اشاره به مصوبه یک ماه گذشته ستاد تنظیم بازار در خصوص 
ترخیص ۹۰ درصدی کاال از گمرک قبل از اظهار، مقرر شد هم برای تسریع در 

ترخیص کاالهای اساسی و هم افزایش سهم ریل از حمل بار به جای حمل و نقل 
جاده ای، بخشی از کاالهای اساسی دپو شده در انبارهای بنادر و گمرکات با ریل 
به داخل کشور حمل شوند.همچنین ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مأمور شد تا تسهیالت ویژه ای در اختیار رانندگان و کامیون داران گذاشته شود 
تا رغبت بیشتری به حضور در بندر امام خمینی )ره( و بارگیری کاالهای اساسی 

به سمت مقاصد مخالف داشته باشند.

مدیرکل بندری سازمان بنادر: حجم کاالهای اساسی دپو شده در 
بنادر؛ ۴.۵ میلیون تن

اینک، خبرنگار مهر در پیگیری موضوع، به ســراغ روانبخــش بهزادیان، مدیرکل امور 
بندری ســازمان بنادر و دریانوردی رفته اســت.وی درباره آخریــن وضعیت کاالهای 

اساسی در بنادر کشــور گفت: تا پایان ۱۲ تیرماه ســال جاری میزان کاالهای اساسی 
در ۱۱ بندر امیرآباد، نوشــهر، انزلی، امام خمینی )ره(، شــهید رجایی، چابهار، آستارا، 
فریدونکنار، لنگه، شــهید باهنر، خرمشــهر، معادل ۴ میلیون و ۵۶۵ هــزار و ۱۳۷ تن 
 اســت.وی ادامه داد: کاالهای اساســی شــامل گندم، ذرت، جو، ســویا، برنج، شکر، 

روغن خام و دانه های روغنی می شود.

۶۵ درصد کاالهای اساسی در بندر امام
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی افزود: بیشترین میزان کاالهای اساسی 
وارداتی در کشــور به بندر امام خمینی )ره( با ۳ میلیون و ۳۶۹ هزار تُن اختصاص دارد 
که معادل ۶۴.۵ درصد کل کاالهای اساسی وارداتی است و ۳۵.۵ درصد مابقی کاالهای 
اساسی در ۱۰ بندر دیگر کشــور دپو شده اســت؛ بنادر امیرآباد با ۳۷۵ هزار و ۵۱۲ تن، 

 شــهید رجایی با ۲۶۸ هزار و ۲۵۹ تن و نوشــهر بــا ۲۰۶ هزار و ۲۵۶ تــن در رتبه های 
بعدی قرار دارند.

کاهش ۱.۵ میلیون تن کاالی دپو شده با مصوبه اخیر
وی درباره تأثیر دســتور ســتاد تنظیم بازار در خصوص صدور مجوز ترخیص 
۹۰ درصدی به صاحبان کاال تصریح کرد: یک مــاه از روند اجرایی این مصوبه 
می گذرد حدود ۱۵ درصد افزایش خروج کاال داشتیم؛ اما از سوی دیگر ورودی 
کاالهای اساسی هم افزایش داشته است.بهزادیان یادآور شد: تا پیش از مصوبه 
ستاد تنظیم بازار مبنی بر ترخیص ۹۰ درصدی کاال قبل از اظهار گمرکی آن، ۶ 
میلیون تن کاالی اساسی در بنادر دپو شده بود اما علی رغم افزایش حجم ورودی 
کاالهای اساسی، به دلیل اجرای مصوبه ســتاد تنظیم بازار، ۱.۵ میلیون تن از 
کاالهای اساسی دپو شده در انبارهای بندری کاسته شد و حجم کاالهای دپو 
شده به ۴.۵ میلیون تن رسید.این مقام مســئول در سازمان بنادر و دریانوردی 
تأکید کرد: در حال حاضر یک میلیون تن کاالی اساسی در بندر امام خمینی )ره( 

ترخیص شده و آماده حمل به داخل کشور است.

صفر شدن دالر در سهم ذخایر ارزی صندوق ملی ثروت روسیهثبت بیست و پنجمین تورم منفی متوالی امارات

گرمای شدید خوزستان تردد کامیون ها را ۵۰ درصد کاهش داد

بزوس چند میلیارد دالر دیگر پولدارتر شد
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رزم حسینی مطرح کرد

وزیر نیرو اعالم کرد؛

 از محل مزایده 
 واگذاری معادن، هیچ 
پولی به خزانه دولت 

واریز نشده است

کاهش سه هزارمگاواتی 
 مصرف برق

  طی یک هفته

 بحث های
  اصلی در وین 
 انجام 
شده است

واعظی؛

 برخی 
 دستگاه ها  مانع

  رونق بورس
 شدند

صفحه2صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

 چشم انداز
 صنعت خودرو 

در رابطه بــا احتمال ورود 
شــرکتهای خودروســاز 
خارجی  ســوال این است 
در زمان وجــود برجام و 
لغو تحریم ها چند خودروســاز به ایران آمدند 
که حال در شــرایط فعلی که اصال مشــخص 
نیست نتیجه برجام چه خواهد شد انتظار ورود 
خودروسازان خارجی را داریم. در سال های ۹۴ 
 و ۹۵ که در برجام بودیم مســئوالن مدام اعالم 

می کردند که...

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 
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 حذف لبنیات
 از سبد خرید خانوار 

  رفت  و  برگشت
 قیمت ارز

شرایط  افت  قیمت ها در بازار مسکن فراهم نیست

افزایش قیمت مسکن  با کمبود   عرضه
صفحه2

صفحه3

زمزمه  رفع  انحصار 
در صنعت  خودرو

وزیر صمت   از ورود   دو   سرمایه گذار   بخش خصوصی

   به   صنعت  خودرو    برای   رفع   انحصار خبر داد

در حالی صنعت لبنیات از توزیع یارانه محروم است 
که خطر گرانی چندباره محصوالت لبنی را تهدید 
می کند. در صورت عدم توزیع یارانه به این صنعت، 
لبنیات از ســفره ۸۵ میلیون ایرانی حذف و سفره 
میلیون ها ایرانی کوچک تر خواهد شد. این در حالی 
است که با وجود عدم تعیین و ابالغ رسمی افزایش 
قیمت، شــیرخام ۶۴۰۰ تومان فروخته می شود و 
صنایع لبنی گرفتار قیمت های چندنرخی در بازار 
شیرخام شده اند. جلسه ای در روزهای گذشته برای 
تعیین قیمت شیرخام در وزارت کشاورزی برگزار شد 
که در این جلسه از نمایندگان صنعت لبنیات دعوت 
به عمل نیامد. سخنگوی انجمن صنایع لبنی در این 
رابطه می گوید: وزارت جهاد کشاورزی باید از تعیین 

قیمت شیرخام بدون بررسی...

قیمت دالر در هفته ای که گذشت  نیم نگاهی 
به درهم داشــت و به نظر این متغیــر در روز 
پنج شــنبه اثری تعیین کننده بر قیمت دالر 
گذاشت. با توجه به نوســانات رفت و برگشتی 
دالر در مــرز ۲۵ هزار برخی تصــور می کنند 
 بازار ارز پنج شنبه گذشــته دو نیمه متفاوت 
داشــت.قیمت دالر که روز چهارشنبه گذشته 
به محدوده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان ریزش کرده 
بود،  در مقاطعی از شــب پنج شــنبه گذشته، 
توانست باالی مرز ۲۵ هزار تومانی معامله شود. 
به گفته فعاالن، رفت و برگشــت های قیمتی 
دالر در دامنه ۲۴ هزار و ۸۰۰ تا ۲۵ هزار و ۲۰۰ 

تومان زیاد شده است...

 رانندگان به بندر نمی آیند

آخرین وضعیت دپو کاالی اساسی در بنادر



اقتصاد2
ایران وجهان

محمود واعظی؛
بحث های اصلی در وین انجام 

شده است
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه براساس 
تصمیم دولت از یک ماه گذشته مزارع دارای مجوز 
هم حق استخراج رمز ارز را ندارند، گفت: استخراج 
رمز ارز غیرقانونی اســت و با استخراج کنندگان 
برخورد و برای آنان جریمه اعمال می شود. محمود 
واعظی روز پنجشنبه درباره خاموشی های برق 
و اســتخراج رمزارزها گفت: وزیر ارتباطات روز 
گذشته با ارائه گزارشی در دولت اعالم کرد با توجه 
به بررسی های انجام شده از طریق آی پی ها، رمز 
ارزها قبال دو هزار مگاوات برق مصرف می کردند که 
تاکنون تعدادی از این مزرعه ها جمع آوری و با آنها 

برخورد شده است.
وی با بیان اینکه مزارع استخراج رمز ارزها بسیار 
پراکنده هستند،گفت: این مزارع در مکان های 
دولتی، غیــر دولتــی، خصوصی، شــخصی، 
مرغداری ها و هر جای دیگر مشــاهده می شود؛ 
بنابراین باز هم بررسی ها روی این موضوع در حال 
انجام است. رییس دفتر رییس جمهوری یادآور 
شد: بر اساس تصمیم دولت از یک ماه قبل مزارع 
دارای مجوز از وزارت صمت هم حق اســتخراج 
رمز ارز ندارند و در صورت استخراج این کار آنان 
غیرقانونی است و با این مزارع و این دسته از افراد 

برخورد می شود.
واعظی همچنیــن دربــاره آخریــن وضعیت 
مذاکرات احیــای برجام در ویــن و پایان مهلت 
توافق ایران و آژانس گفــت: بحث های اصلی در 
وین انجام شــده اســت و اکنون مرحله تصمیم 
گیری اســت. این تصمیــم گیری بایــد هم در 
تهران و هم در واشنگتن انجام شــود.  وی ادامه 
داد: باید زمانی که هم تهــران و هم طرف مقابل 
 تصمیم بگیرد، یک دور دیگر مذاکره باید برگزار 

و نهایی شود. 
رییس دفتر رییــس جمهوری ادامــه داد: مهم 
اصل مذاکره اســت که مهمتر از توافق با آژانس 
انرژی بین المللی است.در هر صورت برای توافق 
با آژانس راه حلــی پیدا می کنند تــا هم قانون 
رعایت شــود و هم طرف مقابل این اطمینان را 
پیدا کند که آنچه ما می گوییم را عمل می کنیم. 
 مهم این اســت مذاکرات را تا برداشتن تحریم ها 

ادامه دهیم.

وزیر نیرو اعالم کرد؛
کاهش سه هزارمگاواتی مصرف 

برق در طی یک هفته
وزیر نیرو گفت: هفته گذشته مصرف برق ۶۶ هزار 
و ۲۴۵ مگاوات بود که با کاهش ۳ هزارمگاواتی در 

روزجاری به ۶۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسید.
" رضا اردکانیان " از محل ســتاد فرماندهی اوج 
بار تابســتان ۱۴۰۰ افزود: برق کاالیی است که 
 در همان زمان کــه تولید می شــود عرضه هم 

می شود.
وی ادامه داد: اما نیاز مصرف بــا این معنا تفاوت 
داشته و هرچه نیاز بیشتر باشد تبدیل به کمبود و 

خاموشی خواهد شد.
وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: پنجشنبه دو هفته 
گذشته اوج بار شبکه ۶۶ هزار و ۲۴۵ مگاوات بود 
که رسید به ۶۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات که کاهش ۳ 

هزار مگاواتی را نشان می دهد.
اردکانیان گفت: بخشــی از این کاهش مربوط به 
همکاری مردم در سراسر کشور است که در مصرف 

مدیریت کردند.
وی به اقدام هایی که در چند روز گذشته در باره 
وضعیت برق انجام شد اشــاره کرد و خاطرنشان 
ساخت: در صدر این اقدام ها همکاری خوب صنایع 

بزرگ کشور قرار دارد.
فرمانده ستاد اوج بار تابستان ۱۴۰۰ ادامه داد: این 
صنایع تصمیم گرفتند حتی المقدور و تا جایی که 
خسارت نمی بینند تعمیرات و تعطیالت ساالنه 

خود را به این دو هفته منتقل کنند.
اردکانیان افزود: دولت بــه از آنان حمایت کرده و 
مقرر شد براساس مصوبه ای که صادر شده به هر 
میزان این صنایع در این مدت از انرژی اســتفاده 
نکنند ما در مواقع دیگر انرژی با تعرفه صفر به انها 

واگذار کنیم.
وی گفت: عالوه بر این مقرر شد اینها از مشوق های 
دیگر مانند تقسیط مالیات و بیمه تامین اجتماعی 

بهره مند شوند.
وزیر نیرو ادامه داد: تالش ها سبب صرفه جویی 
به میزان ۴ هزار مگاوات شد این درحالی است که 
کمبود ۶ تا ۷ هزار مگاوات است که سعی می شود 

با همکاری صنایع به ان برسیم.
اردکانیان از مردم خواســت به هر میزان که می 
توانند در اســتفاده از وســایل سرمایشی خود و 

صنعت برق را کمک کنند.

خبر

یک کارشناس اقتصاد مسکن 
در رابطه با شرایط فعلی بازار 
مسکن معتقد است معادالت 
بازار موقت است باید در انتظار 
تغییر معادالت در هفته ها و 
ماه های پیش رو باشیم. به گزارش خبرآنالین، این روزها 
به گفته برخی بازار مســکن درمجموع در یک آرامش 
نسبی و یا به تعبیر برخی در رکود نسبی قرار دارد و این در 
حالی است که اگر نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم شرایط 

ناپایدار بازار مسکن بیش ازپیش خودنمایی می کند.
اگرچه بازار مسکن در فروردین سال ۱۴۰۰ بسیار راکد 
و صوت و کور بود اما ماه به ماه کمی از رکود سایه افکنده 
بر بازار کاسته شد تا جایی که در خردادماه روند تقاضا 
شکل جدی تری به خود گرفت. بااین همه تا نیمه تیرماه 
به دالیل عمدتاً خارج از بازار هنوز رکود و یا آرامش بازار 
هنوز آن طور که باید دســت خوش تغییر نشده است. 
بااین همه ولی آخرین آمارهای منتشرشــده از سوی 
مرکز آمار ایران حاکی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها 
در ماه خرداد نســبت به ماه قبل از آن است. بر اساس 
این گزارش تورم نقطه ای، ماهانه و ساالنه مسکن نیز در 
همین ماه به ترتیب ۴۴.۶، ۱۱.۳ و ۴۷.۸ درصد است و در 
قیاس با آمارهای قبلی تورم نقطه ای ۹.۸ درصد و تورم 
ماهانه نیز نسبت به اردیبهشت ماه ۱.۸ درصد افزایش را 
نشان می دهند. این ها در کنار دیگر آمارهای مسکن در 
خردادماه همچون افزایش ۳ درصدی میانگین قیمت 
مسکن به گمان برخی صدای پای تورم پنهان فزاینده 

و افزایش نرخ در ماه های پیش رو را به گوش می رساند.
در حال حاضر با مشاهدات میدانی در بازار دیده می شود 
که عوامل بیرون بازار همچون تکلیف مذاکرات وین و 
روی کار آمدن دولت جدیــد، به خصوص مورد ابتدایی 
از سوی دو طرف عرضه و تقاضا بسیار جدی گرفته شده 
است. از سوی دیگر بر اساس همین مشاهدات میدانی 

و در ادامه روندی که بازار در خردادماه شــروع کرد و بر 
اســاس آمارها تقاضا تا ۳۰ درصد افزایش داشت، این 
روند کمابیش در نیمه تیرماه نیز به نظر ادامه یافته است. 
این همه در شرایطی است که آمارهای موجود از نرخ تولید 
مسکن حکایت از فاصله معنادار عرضه از تقاضا است که 
این موضوع در کنار افزایش قابل توجه قیمت نهاده های 
تولید و دستمزدها بعالوه قیمت زمین در ماه های گذشته 
دست به دست تورم و نقدینگی اقتصاد بیش از همیشه 
قیمت مسکن را در هفته ها و ماه های پیش رو در شرایط 
صعودی قرار می دهد. بر اساس مشاهدات میدانی کلید 
خوردن روند ورود تقاضای ســرمایه ای در نیمه تیرماه 
برخالف فصل اول ســال که تقاضای بازار مصرفی بوده 
است نیز یکی از عوامل تأیید یا تحکیم این پیش بینی 
است. اگرچه که در سوی دیگر نیز برخی معتقدند روند 
بازار در فضای پساجهش پلکانی است و در ماه های پیش 
رو قیمت ها درمجموع گاهی افزایشی و گاهی نیز کاهشی 

خواهد بود.

چشم انداز افزایش قیمت ها با عدم تناسب میان 
عرضه و تقاضا و نقدینگی فزاینده اقتصاد 

برای بررســی بیشــتر این موضوع و دریافت جزییات 
بیشتری از روند احتمالی بازار مسکن در ماه های آینده به 
سراغ بیت اهلل ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن رفتیم. 
این کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرآنالین در 
پاسخ به این سؤال که شرایط حال حاضر بازار را چطور 
ارزیابی می کند، گفت: بازار مسکن در شرایط فعلی به 
سبب برخی عوامل بیرون از بازار مقداری دست به عصا 
حرکت می کند و عوامل مؤثر در بــازار در یک معادله 
موقت قرار دارند و در هفته ها و ماه های آینده این معادله 
با تغییر در وضعیت عوامل بیرون از بازار به سرعت تغییر 

خواهد کرد.
ستاریان در ادامه افزود: البته همین حاال هم زمزمه های 
تغییر این معادالت به گوش می رسد ولی هنوز آن طور که 
باید نیست. زمزمه هایی که با تغییر رویکرد روند بازارهایی 

چون ارز نیز تقویت می شود.

او در ادامه با اشاره به روند رو به رشد تقاضا در خردادماه 
می گوید: هرچند شرایط گوناگون ســبب شده بازار از 
پویایی الزم برخوردار نباشــد اما نباید فراموش کنیم 
که در سال گذشته با جهش قیمتی که صورت گرفت 
بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی بازار پاســخ نگرفت 
 و بخش چشــمگیری از ایــن تقاضا به صــورت بالقوه 

وجود دارد.
این کارشــناس اقتصاد مســکن می افزاید: در چنین 
شــرایطی مالیات بر خانه های خالی هم کمک کننده 
نیست. بر اساس آمارهای رسمی چیزی در حدود ۲ تا 
۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که بخش 
قابل توجهی از این واحدها خالی نیست و ضریب ذخیره 
است و به فراخور پر و خالی می شود و مالیات بستن به 
آن ها تأثیری بر وضعیت بازار نخواهد گذاشت. از سوی 
دیگر مسئله میزان کمبود مسکن است، برفرض که این 
میزان از مسکن آن طور که گفته می شود به چرخه مصرف 
بیاید، میزان کمبود و کسری مسکن چیزی در حدود ۱۰ 
میلیون است و این موضوع مشکل کسری طرف عرضه را 
تنها برای مدتی کوتاه جبران می کند. تا مادامی که تناسب 
میان طرف های عرضه و تقاضا در بازار تصحیح نشــود 
یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل افزایشی بودن روند 

قیمت ها در بازار مسکن پابرجا خواهد بود.
ستاریان در انتها با اشاره به ادامه جریان نقدینگی فزاینده 
در اقتصاد ایران و پیوند آن با عوامل درون بازار مسکن 
همچون نرخ پایین تولید و روند افزایش نهاده های تولید 
خاطرنشان کرد. تا مادامی که روزانه هزاران میلیارد تومان 
به نقدینگی اقتصاد کشور افزوده می شود و این نقدینگی 
غیر مولد تالش می کند در بازارها جایی بیابد و از سوی 
دیگر تا زمانی که عوامل جهشی به فراخور در بازار مسکن 
وجود دارد نمی توان چندان امیدوار بود که به سرعت و در 
زمانی کوتاه بازار در روند کاهشی قرار گیرد. شاید به سبب 
عوامل بیرون بازار گاهی شاهد رفتار پلکانی بازار باشیم 
اما درمجموع شرایط برای شــروع روند افت قیمت ها 

فراهم نیست.

شرایط افت قیمت ها در بازار مسکن فراهم نیست

افزایش  قیمت  مسکن  با  کمبود  عرضه

توصیه روحانی به مردم:
برخی دســتگاه ها مانع رونق 

بورس شده اند
رئیس جمهور با بیان اینکه بازار ســرمایه ریسک 
هم دارد و معموال در بورس ما یک خط مستقیم به 
سمت باال نداریم و خط ها بصورت شکسته است، 
گفت: مردم نباید همه سرمایه شان را وارد بورس 
کنند. حسن روحانی روز پنجشنبه در آیین بهره 
برداری از طرح های ملی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اظهار کرد:در هفتادو نهمین برنامه افتتاح 
طرح ملی هستیم و تا آخرین فرصتی که در دولت 

داریم طرح های باقی مانده را افتتاح خواهیم کرد.
وی افزود: افتتاح طرح ها معنا و مفهوم بسیار مهمی 
هم برای دوســتان و هم برای دشمنان ما دارد. به 
دوستان ما این پیام را می دهد که ملت بزرگ ایران 
با استعدادش، شــرکت های دانش بنیان، بانک ها 
و سرمایه گذاری ها بورس، حضور مردم و استفاده 
بهینه از همه امکانات کشور و تکنولوژی های مهم 
قادر است در شرایط جنگ اقتصادی تولید و جهش 
در تولید را پیش براند و هر روز و هر هفته شــاهد 

افتتاح های بسیار مهم در کشور باشیم.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: امروز ۴۰ هزار 
میلیارد تومان طرح و پروژه در یک روز آن هم در یک 
استان افتتاح می شود و این نشانگر توانمندی این 
ملت، برنامه ریزی درست دولت و کارآمدی دولت و 
ملت است. دولت و ملت در کنار همدیگر در سخت 

ترین شرایط مهمترین پروژه ها را به ثمر نشاندند.
 اینکه برای نخســتین بار بعد از پیــروزی انقالب 
مجتمع بزرگ فوالدی را با طرح کوره بلند افتتاح 
می کنیم، نشان می دهد مردم، جوانان، مهندسان و 
کارگران ما به طور منظم برای سربلندی ایران عزیز 
لحظه ای درنگ نمی کنند و راه و مسیر خود را ادامه 
می دهند. هر کسی در حد توان خود باید بیاید و به 
نظر من در دولت یازدهم و دوازدهم کار بسیار بزرگی 

در کشور انجام داد تا بازار سرمایه ما فعال شود.
 البته در بازار سرمایه ریسک وجود دارد ممکن است 
رشد بورس  در یک سال بسیار خوب باشد و چند ماه 
روند نزولی هم داشته باشد.معموالً در بورس خط 
مستقیم به سمت باال نداریم خط شکسته هم هست 
و در مجموع در ماه های اخیر باز هم بورس کمی 
نشاط پیدا کرده است. تالش ما در دولت یازدهم و 
دوازدهم توسعه و تعمیق بورس بود و می خواستیم 

بسیاری از شرکت های دولتی وارد بورس شوند.
البته از ابتدای دولت یازدهم تصمیم من بر این بود 
کاری کنیم شرکت های اقتصادی دولتی وارد بورس 
شوند و مدیریت بنگاه ها در اختیار دولت نباشد. 
دولت در صورت لزوم فقط سهامدار باشد نه اینکه 

بنگاه های اقتصادی را مدیریت کند.
بخش بزرگی از این کار انجام شده و بخش زیادی هم 
به دلیل مقاومت دستگاه ها انجام نشده است. برخی 
دســتگاه ها برای فاصله نگرفتن از پول و کاسبی 
مقاومت می کنند. بخش بزرگی از شستا بعنوان یک 
شرکت عظیم و مهم دولتی وارد بورس شد که بسیار 

تاثیرگذار بود. امروز بورس بازار بسیار مهمی است.
البته وقتی مردم وارد بورس می شوند نباید همه 
سرمایه خود را وارد کنند. میزان آورده باید در حدی 
باشد که با فراز و نشیب بورس، زندگی آنان به هم 
نریزد. بورس در بلند مدت سود قابل مالحظه ای 
دارد. اگر سود زمان ۱۰ ساله بورس را حساب و حتی 
با پولی که مردم در بانک می گذارند و طال و سکه می 
خرند، مقایسه کنیم، درآمد بلندمدت بورس از آنها 

پایین تر نیست و درآمد باالتری حتی دارد.
فراز و نشیب بورس طبیعی است، از طریق همین 
بورس توانستیم میلیونها مردم را وارد کسب و کار 
جدید کنیم که با دقت هایی که در بورس و شورای 
عالی بورس انجام می شود و مصوبات فراوانی که در 
ماه های اخیر راجع به بورس داشته ایم، امیدواریم 
بورس تا پایان دولت در مسیر درست خود حرکت 
و دولت سیزدهم هم از این بازار به خوبی استفاده 
کند. چون ایــن بازار حتی می توانــد اعتبار مالی 

سرمایه گذاری های بزرگ را تامین کند.
در طرح های امروز اولین کار عظیم و بعد از انقالب 
طرح های کوره بلند را داشــتیم، اگر در جایی که 
دارای زغال سنگ هســتیم و می توانیم استفاده 
کنیم، باید از این انرژی بهره برداری و اســتفاده 
شود. اینکه می شود در یک سرمایه گذاری بزرگ 
از سرمایه گذاری های خرد یک سرمایه گذاری بلند 
را تولید کرد و از طریق آن یک طرح بزرگ را به ثمر 
نشاند بسیار مهم است.  با به تدریج قرار دادن پول کم 
مردم در کنار هم و با مشارکت مردم، می توان طرح 
بزرگی را به ثمر رساند و در بورس و فرابورس عرضه 
کرد.  از خام فروشی به طور کامل فاصله گرفته ایم، 
در مقطعی صنایع سنگ را خام می فروختیم و امروز 
تولید کامل شده و به فوالد رســیده است و دیگر 
سنگ خام صادر نمی کنیم. مراحل مختلف تولیدی 
را در اختیار داریم و این زنجیره در کنار هم متصل 

است و محصول نهایی را تولید می کنیم.
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در پی بحث هــای اخیــر پیرامون معــادن و موضوع 
آزادســازی آن ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن 
پرداختن به موضوع آزادسازی ۶۰۰۰ معدن حبس شده 
و گذاری آن ها از طریق مزایده، بر اجرای قانونی مزایده ها 
طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسئولین نظام، 

نمایندگان مجلس و فعاالن معدنی تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، علیرضا رزم حســینی با حضور در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری چهارشــنبه شــب در 
تشریح و شفاف سازی موضوع آزادسازی و مزایده ۶۰۰۰ 
معدن و محدوده معدنی که به لحاظ زمانی ُشبه  برانگیز 
شده است، ضمن اشــاره به زمان انتخاب وی در سمت 
سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در 
سال گذشته، اظهار کرد: بنده زمانیکه وارد مسئولیت 
شدم، یکی از مطالبات جدی فعاالن اقتصادی، نمایندگان 
مجلس و پیش از آن مقام معظم رهبری، فعال ســازی 
معادن کشور بود. از جمله برنامه های ارائه شده به مجلس، 
واگذاری مجدد معادن حبس شده، راکد و غیرفعال طبق 
قانون و از مسیر قانونی به فعاالن جدید بود. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: از آبان ماه سال گذشته مطالعات 
آغاز شد و تیم های تخصصی در وزارت صنعت با همکاری 
تشکل های بخش خصوصی همچون خانه معدن و سایر 
دست اندرکاران، بر اساس آیین نامه شورای عالی معادن 

کشور طرحی را آماده کردند.
وی خاطر نشان کرد: معدن هایی وجود داشتند که به نام 
اشخاصی مقیم کشورهای خارجی بوده که خودشان یا 
نمایندگان آن ها در ایران ثبت نام کرده و هرساله حقوق 
دولتی را هم پرداخت می کردند. طی بازدیدی که هفته 
گذشــته از یکی از معدن های مس خراســان رضوی 
داشتیم با معدنی مواجه شدیم که به گفته صاحب آن، 
۳۵ سال پیش به نام فردی ثبت و سه سال پیش از وی 
خریداری شــده و در حال حاضر فعال است؛ لذا این ها 

مواردی دارای اهمیت برای کشور هستند.

اجازه ندادیم حتی یک معدن بدون مزایده 
واگذار شود

رزم حســینی ضمن تاکید براینکه معــادن جزو انفال 
هستند و بایستی فعال باشــند، گفت: تیم کارشناسی 
تشکیل و مقدمات فراهم شــد و وفق مقررات بر اساس 
ســامانه ســتاد )مربوط به دولت الکترونیک( موضوع 
طبق مزایده دنبال می شود. حدود ۶۰۰۰ معدن شامل 

پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداری یا محدوده معدنی به 
صورت مزایده قانونی و کامال شفاف رسیدگی شد. حتی 
یک مورد هم نداشتیم که بدون مزایده برگزار شود. این 
موضوع پیش از انتخابات بــود و ارتباطی هم با موضوع 
 انتخابات نداشت و وظیفه ذاتی وزارت صمت در پایان

 دولت بود.
این مقام مســئول با بیان اینکه در حال حاضر حدود 
۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز 
متقاضی اعالم نشده است، گفت: نکته مهم اینجاست 
عالوه  براینکه معدنی فعال می شود، از مجوزفروشی نیز 
جلوگیری می شــود. ضمن اینکه معدن راکدی که در 
اختیار افراد در نقاط مختلف بوده که به هرحال دارای 
منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون بایســتی 
خریداری می شده است که کار به درستی صورت گرفت 
و نه تنها هیچگونه شبهه  ای در آن نیست، بلکه یکی از 
افتخارات نظام جمهوری اســالمی در این مقطع بوده 
است. کسی جرئت نمی کرد به این معادن دست بزند؛ اما 
زمانی که شجاعانه اقدام می شود، حاشیه های اینچینی 

نیز ایجاد می شود.

می توانســتیم انجام ندهیم؛ کسی از کار 
نکردن مواخذه نخواهد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آزادسازی معادن 
اقدام شجاعانه و خردمندانه بود؛ در صورتیکه می توانست 
اقدامی هم صورت نگیرد؛ اتفاقی هم رخ نمی داد و کسی 
هم از جهت کار نکردن مواخذه نمی شد! همه مسئوالنی 
که کار می کنند، عده ای بر کار آن ها ایراداتی وارد می کنند. 
رزم حسینی در پاسخ به این ســوال که آیا در این اقدام، 
از نظرات دولت بعدی هم بهره گرفته شده است؟ اظهار 
کرد: زمانیکه در خرداد ماه و پیش از انتخابات، کار آغاز و 
مزایده ها برگزار شد، دولت سیزدهم مشخص نبود. البته 
در دیدار با آیت  اهلل رئیسی، گزارشی ارائه شده و در هفته 

آینده نیز دیداری مجدد صورت خواهد گرفت.
 وزیر صمت ضمن تاکید براینکه در بخش معادن شک 
و شبهه ای در کار نیست و بسیار اقدام ارزنده ای صورت 
گرفته است، تصریح کرد: بحثی مبنی بر معدن فروشی 
مطرح شد؛ در صورتیکه این اقدام  معدن فروشی نیست 
و در این رابطه پولی دریافت نمی شود. این کاری که انجام 
می شــود ریل گذاری برای دولت بعدی است تا دولت 
بعدی بر اساس این ریل گذاری معادن واگذار شده ضمن 

حضور دستگاه های نظارتی کار را پیش ببرد.  
وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست؛ بنگاه 

اقتصادی است
رزم حسینی با بیان اینکه وزارت صمت یک بنگاه سیاسی 
نیست؛ بلکه یک بنگاه تخصصی- اقتصادی است، گفت: 
ما بایستی به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم. اگر در آینده 
از ما سوال شــود که چرا ترک فعل صورت گرفته یا چرا 
۶۰۰۰ معدن واگذار نشده اســت، چه پاسخی می توان 
داد؟! دستگاه قضا مختار اســت تا هر دستوری را بدهد؛ 
لذا باید طبق قانون عمل کرد. روز چهارشــنبه، ســعید 
عمرانی -معاون قضائی دادســتانی کل کشور- از صدور 
بخشنامه به دادستانی ها استان های سراسر کشور برای 
 ممانعت از مزایده گذاشتن معادن از سوی دولت کنونی، 

خبر داده بود.
در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی، ضمن اشاره مجری 
برنامه به عدم موافقت بخش خصوصی و تشــکل ها 
همچون کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، دبیر 
اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی 
و بیان واگذاری مشــکوک ۳۰ درصد معادن کشور 
در روزهای پایانی دولت یا واگذاری معدن ســرب به 
اسم معدن آهک و اظهارات معاون سابق امور معادن 
وزارت صمت، خواستار شفاف سازی  موضوع از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت شــد که در این زمینه وزیر 
صمت تصریح کرد: خانه صنعت و معدن به نمایندگی 
از فعاالن حوزه معدن، عضو شورای عالی معادن و... در 
جلســات حضور دارند که ارتباطات خوبی با معاونت 
معدنی وزارتخانه دارد و با مشورت آن ها، کاری قانونی 
صورت پذیرفته است. واژه "مشکوک" مناسب نیست 

و بار حقوقی  دارد.
این مقام مسئول مجدد تاکید کرد: مزایده های قانونی 
وفق مقررات طبق مطالبات مسئولین نظام، نمایندگان 
مجلس و بسیاری از فعاالن این حوزه صورت گرفته است. 
زمانیکه قرار اســت مقابل "مافیای معادن" ایستاد و از 
رانت جلوگیری کرد، بسیاری از فضای رسانه سواستفاده 
می کنند؛ در صورتیکه بایستی با مردم شفاف صحبت 

کرد. برگزاری مزایده چه رانتی می تواند داشته باشد؟  
رزم حســینی در پاســخ به اینکه از تعداد مزایده های 
برگزار شده چه مبلغی به خزانه وارد شده است؟ گفت: 
هیچ مبلغی وارد خزانه نشده اســت؛ بلکه برگ بانکی 
ضمانت نامه برای شــرکت در مزایده وجود دارد. مردم 

بدانند که این مزایــده بدین صورت اســت که پروانه 
اکتشافی که بطور مثال ۴۰ سال پیش توسط شخصی 
اخذ شده، وارد مزایده شرکت شده و در معرض مزایده 
قرار می گیرد و پولی ردوبدل نمی شود. اتفاقا مبالغ در 
دولت بعدی اخذ و وارد خزانه دولت خواهد شد که ممکن 

است حدود یکسال زمان ببرد.
وی خاطرنشــان کرد: این مزایده در ۳۱ استان برگزار 
می شود و توسط تمامی ادارات استان ها، اطالع رسانی ها 
صورت گرفته است. اطالعات مربوط به معادن هم در 
اداره کل صنایع موجود است و فعاالن می توانند مراجعه 
و اطالعات مورد نظر را کسب کنند. همچنین از طریق 

سامانه مربوط به دولت هم در مزایده شرکت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اولویت برندگان 
مزایده ها به جهت دارا بودن اهلیت برای کار در حوزه یا 
تمول مالی افراد، گفت: براســاس منطق هر دو مسئله 
)اهلیت فنی و اهلیت مالی( در کنار هم دارای اهمیت 
اســت. همه ضوابط در کمیته ای که در شــورای عالی 
معادن سال هاست و اهلیت فعاالن معدنی را تشخیص 
می دهد مورد بررسی قرار می گیرد. امتیازبندی ها توسط 
تیمی کارشناسی صورت می گیرد که اهلیت متقاضایان 
را بررسی و تعیین می کند. ضمن اینکه در زمان برگزاری 
مزایده ها نیز دستگاه های نظارتی حضور دارند و طبق 

تشخیص خود برنده را مشخص می کنند.
رزم حسینی در ادامه در رابطه با شائبه ای که در موضوع 
افزایش ارزش ضمانت نامه های شــرکت درمزایده از 
۳۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان  وجود دارد و 
سبب شده که جوانان با انگیزه که برای فعالیت در حوزه 
معدن انرژی دارند، نتوانند در این مزایده شرکت کنند، 
تصریح کرد: این ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به صنایع 
فلزی است. شخصی که می خواهد در حوزه سنگ آهن 
فعالیت کند بایستی از توانایی مالی هم برخوردار باشد. 
برای تاسیس یک واحد کنسانتره حداقل ۷۰۰میلیارد 
تومان ســرمایه نیاز اســت اما برای معادنی همچون 
ســنگ های تزیینی ۱۰۰ میلیون تومان ضمانت نامه 
تعیین شده است یا برای معادن شن و ماسه ضمانت نامه 
۳۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شــده است. ۵۰۰ 
میلیون تومان برای فعاالن در حوزه سنگ آهن عددی 
نخواهد بــود؛ ضمن اینکه پولی وارد نمی شــود بلکه 
ضمانت نامه ای است که افراد دارای اعتبار با ۱۰ درصد 

مبلغ ضمانت نامه دریافت می کنند.

قیمت دالر در آخرین روز هفتــه نیم نگاهی به درهــم دارد به نظر 
این متغیر در روز پنج شــنبه اثــری تعیین کننده بــر قیمت دالر 
دارد. بــا توجــه بــه نوســانات رفــت و برگشــتی دالر در مــرز 
 ۲۵ هزار برخی تصــور می کنند بــازار ارز امــروز دو نیمه متفاوت 

داشته باشد.
به گزارش اقتصاد نیوز، قیمت دالر که روز چهارشنبه به محدوده ۲۴ 
هزار و ۹۰۰ تومان ریزش کرده بود،  در مقاطعی از شــب پنج شنبه، 
توانست باالی مرز ۲۵ هزار تومانی معامله شود. به گفته فعاالن، رفت 
و برگشت های قیمتی دالر در دامنه ۲۴ هزار و ۸۰۰ تا ۲۵ هزار و ۲۰۰ 
تومان زیاد شده است،  ولی اسکناس آمریکایی نتوانسته است از دامنه 

یاد شده خارج شود. به نظر می رسد با توجه به جوسازی نوسان گیران 
پیرامون اخبار سیاسی، امروز صبح اوضاع بیشتر به کام افزایشی های 
بازار ارز باشد و قیمت دالر با افزایش فعالیت خریداران مواجه شود. از 
دیروز ظهر، نوسان گیران بارها به اخبار مربوط به تولید فلز اورانیوم با 
غنای ۲۰ درصد  پرداختند و عنوان می کردند که با این اقدام، احیای 
برجام دشوارتر خواهد شــد. برخی فعاالن اعتقاد داشتند که بازار در 

واکنش به این اتفاق افزایشی شد.
با این حال، عده بسیاری از معامله گران رشــد قیمت بعدازظهر روز 
چهارشنبه را طبیعی دانســتند و اعتقاد داشــتند، پس از ادامه این 
روند افزایشــی در ابتدای روز پنج شــنبه، قدرت بار دیگر به دست 

فروشــندگان بازار خواهد افتاد. البته فروشندگان در بازار در صورتی 
قوی ظاهر خواهند شد که محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومانی شکسته 
نشود. شکست مرز یاد شــده و تثبیت باالی آن می تواند زمینه ساز 

ورود تقاضای جدید به بازار شود.
برخی از معامله گران نیز عنوان می کردند، نوسانات نرخ دالر در روز 
جاری بیشتر به حرکات درهم بستگی خواهد داشت. در صورتی که 
درهم به سوی محدوده ۶ هزار و ۹۰۰ تومانی حرکت کند، دالر باالی 
سطح ۲۵ هزار تومانی تثبیت خواهد شد. در شرایطی که درهم به زیر 
خط ۶ هزار و ۸۵۰ تومان برود، اوضاع بازار ارز داخلی بیشــتر به سود 

فروشندگان خواهد بود.

رزم حسینی مطرح کرد

از محل مزایده   واگذاری معادن، هیچ پولی به خزانه دولت واریز نشده است

 رفت و برگشت قیمت ارز
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چشم انداز صنعت خودرو 
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

در رابطه با احتمال ورود شرکتهای خودروساز خارجی  سوال این است در زمان وجود برجام و لغو تحریم ها چند خودروساز به ایران آمدند که حال در شرایط فعلی که اصال مشخص نیست نتیجه برجام چه خواهد شد انتظار 
ورود خودروسازان خارجی را داریم. در سال های 94 و 95 که در برجام بودیم مسئوالن مدام اعالم  می کردند که تمام شرکتهای خودروسازی تمایل به ورود به ایران را دارند. حتی شرکتهای آمریکایی. حتی بنز، تویوتا، فولکس واگن 
و ... . حتی شرکتهای ژاپنی، کره ای و... . اما نتیجه و ماحصل چه بود. در زمانی که حتی تحریم ها هم وجود نداشت هیچ خودروسازی به صورت واقعی به ایران نیامد. ژاپنی ها که اصال نیامدند. یک دالر هم توسط  کیا و هیوندا در ایران سرمایه 
گذاری نشد. کیا در کرمان موتور تعداد معدودی خودرو را مونتاژ مرد و بعدها بساط خود را جمع کرد و رفت.  هیچ خودروسازی در دنیا عالقمند برای کار در ایران و همکاری با خودروسازان ایرانی نیست. قرارداد ایدرو با رنو در کوچه پس 
کوچه های وزارت صمت گم شد و اولین شرکتی بود که بعد از تحریمها ایران را ترک کرد. بی ثباتی اقتصادی و سیاسی اجازه کار به خودروسازان خارجی را در ایران نمی دهد. بنابراین این اتفاق رخ نخواهد داد. در بسیاری از شاخص ها همان 
شاخص های امیدوارکننده چند سال قبل را هم نداریم. همان موقع با همان شرایط هم کمتر شرکتی به ایران می آمد و در حال حاضر با این شرایط دیگر امکان حضور شرکتهای خارجی وجود ندارد. ما در بسیاری از مسائل اولیه مانده ایم. 
اگر حتی تحریم ها برداشته شود هم دالر به خودروهای وارداتی اختصاص پیدا نخواهد کرد. شاید واردات به خودروهای وارداتی ارزان قیمت برسد که آن هم بعید است زیر قیمت 500 میلیون تومان بایستد. خود قیمت ارز با این نرخ واردات 
خودرو را محدود می کند و واردات خودروهای لوکس مانند پورشه و بنز و بی ام و روی قیمت های ده میلیارد به باال خواهد ایستاد که مشتری هم ندارد. از سوی دیگر باتوجه به ارتباط مستقیم رشد قیمت خودروهای وارداتی به نرخ ارز و 
تعرفه  گمرکی نمی توان انتظار داشت به صورت رویایی قیمت خودروها در بازار کاهش یابد. بازاری که انحصاری در دست دو یا سه خودروساز باشد، نمی توانند شرایط صنعت را بهبود دهند. به هر ترتیب در شرایط فعلی از آنجایی که ارزی 
نداریم و زور تحریم ها نیز وجود دارد، وقت واردات نیست. این موضوع در اولویت نبوده و نیازهای مهم تری در کشور است. شخصا موافق واردات هستم، اما در شرایط فعلی اختصاص دادن ارز برای واردات اشتباه است. اگر تصور کنیم، در قرن 
جدید شرایط اگر عادی و ارتباطات با جهان سهل شد، در چنین شرایطی اگر دولت قصد توسعه صنعت خودرو را دارد باید تقسیم بندی براساس تولید کند. به بیانی دیگر اگر سالی یک میلیون خودرو تولید می شود، باید سالی ۲00 تا ۳00 

هزار دستگاه خودرو نیز وارد شود. در وضعیتی این چنین رقابت ایجاد خواهد شد و واردات خودرو هدفمند خواهد بود.

علیرضا رزم حســینی، وزیر 
صنعت اعالم کــرد: صنعت 
خودروســازی کشور به رفع 
انحصار و حضــور و فعالیت 
قدرتمنــد بخش خصوصی 
نیاز دارد که در همین راســتا به زودی شاهد فعالیت 
دو مجموعه ســرمایه گــذار عالقمنــد در این حوزه 

 خواهیم بود. یک کارشــناس خــودرو در این رابطه 
می گوید: در رابطــه با احتمال ورود ســوالی که باید 
از وزیر صمت پرســیده شــود این اســت که آیا در 
همان زمــان وجــود برجــام و لغو تحریــم ها چند 
خودروســاز به ایــران آمدند کــه حال در شــرایط 
فعلی کــه اصال مشــخص نیســت نتیجــه برجام 
 چــه خواهــد شــد دم از ورود خودروســاز خارجی 

می زنید. 
بابک صدرایی افزود: هیچ خودروسازی در دنیا عالقمند 
برای کار در ایران و همکاری با خودروســازان ایرانی 

نیســت. قرارداد ایدرو با رنو در کوچه پس کوچه های 
وزارت صمت گم شد و اولین شــرکتی بود که بعد از 

تحریمها ایران را ترک کرد. 
اردیبهشت ماه ســال 9۷ بود که به دلیل از سرگیری 
تحریم های آمریکا از ســوی دولت بر واردات بسیاری 
از کاالها محدودیت هایی گذاشــته شــد که در میان 
این اقالم ممنوع شــده خودرو هم دیده می شد. این 
ممنوعیت تا به امروز در تیرماه 1400 نیز ادامه داشته 
است. این در حالی اســت که وزیر صنعت در روزهای 
گذشته طی گفتگویی از احتمال ورود دو سرمایه گذار 

خارجی به صنعت خودروی کشور را اعالم کرده است.
این اتفاق احتمال آزادســازی واردات خــودرو را نیز 
باورپذیر کرده است. البته یکی دیگر از دالیل ممنوعیت 
واردات خودرو اشتغالزایی در صنعت خودرو بوده است 
که این دلیل بعدها از سوی بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی مــورد انتقاد قــرار گرفت. چراکــه نه تنها 
اشــتغالزایی در این صنعت در صورت واردات خودرو 
به دلیل رقابت افزایش خواهد یافت بلکه نیاز صنعت 
خودروســازی به اســتخدام نیروی کار زبده بیشتر 

خواهد شد. 

وزیر صمت از ورود دو سرمایه گذار بخش خصوصی به صنعت خودرو برای رفع انحصار خبر داد

زمزمه  رفع انحصار  در صنعت خودرو
شایلی قرائی
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در حالی صنعــت لبنیات از 
توزیع یارانه محروم اســت 
که خطــر گرانــی چندباره 
محصوالت لبنی را تهدید می 
کند. در صــورت عدم توزیع 
یارانه به این صنعت، لبنیات از سفره 85 میلیون ایرانی 
حذف و سفره میلیون ها ایرانی کوچک تر خواهد شد. 
این در حالی است که با وجود عدم تعیین و ابالغ رسمی 
افزایش قیمت، شیرخام 6400 تومان فروخته می شود 
و صنایع لبنی گرفتار قیمت هــای چندنرخی در بازار 
شیرخام شده اند. جلســه ای در روزهای گذشته برای 
تعیین قیمت شیرخام در وزارت کشاورزی برگزار شد 
که در این جلســه از نمایندگان صنعت لبنیات دعوت 

به عمل نیامد. 
سخنگوی انجمن صنایع لبنی در این رابطه می گوید: 
وزارت جهاد کشاورزی باید از تعیین قیمت شیرخام بدون 
بررسی تأثیر آن بر قیمت محصوالت لبنی و کشش بازار 
و وضعیت مصرف کنندگان پرهیز کند. قیمت شیرخام 
از سال 98 تا آذر سال گذشته 88 درصد افزایش داشته 
است. بنی طبا افزود: در شرایط کنونی، کارخانه های لبنی 
بیش از نرخ مصوب شیرخام خریداری کنند و به رغم آنکه 
سازمان  تعزیرات به قیمت محصوالت لبنی نظارت سخت 
گیرانه دارند، اما بر قیمت مصوب شیرخام نظارتی ندارند.
درهمین رابطه مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: 
گرانی لبنیات منتج به کوچک شدن سفره خانوار و کاهش 
سرانه مصرف می شود، از این رو پرداخت یارانه تنها راه 
حل این موضوع اســت. علی احسان ظفری مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی  های لبنی با اشاره به اینکه گرانی لبنیات، 
سرانه مصرف را هدف قرار می دهد، اظهار کرد: اخیرا در 
تنظیم بازار وزارت جهاد قیمت 6 هزار و 400 تومان به 
ازای هر کیلو شیرخام تصویب شد که اعتراضات مکرر 
ناشی از غیرکارشناسی بودن مانع ابالغ شد. او افزود: هم 

اکنون باید قیمت شیرخام بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین 
شود که با این وجود دیگر نیازی به شوک به بازار نیست.

ظفری قیمت کنونی خرید هر کیلو شیرخام را 5  هزار 
و ۲00 تا 5 هزار و 500 تومــان اعالم کرد و گفت: ابالغ 
قیمت 6 هزار و 400 تومان به ازای خرید هر کیلو شیرخام 
منجر به حذف لبنیات از سفره مصرفی خانوار می شود، 
از این رو دولت برای جلوگیری از سرانه مصرف باید اقدام  
به توزیع یارانه کند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی 
ادامه داد: در ســال 89 با حذف یارانه محصوالت لبنی، 
سرانه مصرف از 1۳0 کیلو به 60 کیلو کاهش یافته است 
که دولت برای بازگشت سرانه مصرف به سال های قبل 

راهی جز پرداخت یارانه از دامپروری به صنعت ندارد.
به گفته او، در سال 89 بدون مطالعه کارشناسی با حذف 
یارانه لبنیات، تیشه به ریشه مصرف خانوار زدند، در حالی 
که با گرانی لبنیات ســفره 85 میلیون ایرانی کوچک 
می شود.ظفری در پایان تصریح کرد: علی رغم تخصیص 
ارز 4۲00 تومانــی به نهاده های دامی، ســرانه مصرف 
کاهش محسوسی داشته است، در حالی که با اختصاص 
یک دهم این یارانه به شیر امکان خرید شیر، ماست و پنیر 

با قیمت مناسب برای تمامی خانوار وجود داشت.

در همین رابطه، سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گفت 
و گو با "کســب و کار" گفت: وزارت جهاد کشــاورزی 
باید از تعیین قیمت شیرخام بدون بررسی تأثیر آن بر 
قیمت محصوالت لبنی و کشش بازار و وضعیت مصرف 
کنندگان پرهیز کند. قیمت شیرخام از سال 98 تا آذر 
سال گذشته 88 درصد افزایش داشته است. در شرایط 
کنونی، کارخانه های لبنی بیش از نرخ مصوب شیرخام 
خریداری کنند و به رغم آنکه سازمان  تعزیرات به قیمت 
محصوالت لبنی نظارت سخت گیرانه دارند، اما بر قیمت 

مصوب شیرخام نظارتی ندارند.
محمد رضا بنی طبا در ادامه از عدم دعوت نمایندگان 
صنایع لبنی در جلسه بررسی و تعیین قیمت شیرخام 
انتقاد کرده و افزود: دامداران و صنایع در ارتباط مستقیم 
با یکدیگر بوده و صنایع لبنی نیز خواستار افزایش قیمت 
شیرخام هســتند چرا که اگر دامداران آسیب ببینند و 
تولید دچار مشکل شــود، چرخ کارخانجات لبنی هم 

می خوابد.
وی تاکید کرد: با این حال به دلیل اینکه این صنعت یک 
زنجیره در ارتباط با هم است، باید در جلسه از نمایندگان 
صنایع لبنی هم دعوت می شد تا نظرات آنها نیز اعمال 

شود. چرا که اگر صنایع نتوانند شیرخام را با قیمتی که 
تعیین می شود خریداری کنند، عمالً نرخ تعیین شده از 
اعتبار ساقط خواهد بود و امکان تحقق در بازار نخواهد 
داشــت. بنی طبا ادامه داد: با وجود آنکه کارخانه های 
لبنی، شیرخام را باالتر از نرخ مصوب خریداری می کنند، 
اما قیمت محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری دولتی 
تغییری نداشــته و کارخانه ها همچنان با زیان عرضه 
می کنند. به گفته این مقام مسئول، اگر افزایش قیمت 
شیر خام  مهار نشود، در ادامه نرخ محصوالت لبنی باال 

خواهد رفت.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی درباره تاثیر افزایش قیمت 
لبنیات بر قدرت خرید خانوار بیان کرد: رقابت کارخانه 
های لبنی در آخرین زنجیــره صنعت منجر به کاهش 
حاشیه سود تولیدکنندگان شده است تا بتوانند سهم 
بیشتری از بازار بگیرند. این در حالی است که در بخش 
تولید خوراک دام و شیرخام شاهد رقابت نیستیم چرا که 
رقابت در بخش های اول زنجیره سرکوب شده است.وی 
ادامه داد: هرچه در بخش های مختلف زنجیره رقابت را 
افزایش دهیم، در نتیجه هزینه های تولید کاهش می یابد 

که سود آن برای مصرف کننده است.

با وجود عدم ابالغ رسمی افزایش قیمت، شیرخام 6400 تومان فروخته می شود
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رئیس اتحادیه فروشندگان فرآورده هاي گوشتي 
)سوسیس، کالباس و همبرگر( تهران گفت: قیمت 
فرآورده هاي گوشتي نسبت به سال گذشته امسال 
بیش از ۳0 درصد افزایش یافته اســت که عوامل 
مختلفي از جمله باال رفتن قیمت ترکیبات تشکیل 
دهنده این محصوالت مانند گوشت و مرغ مي باشد.
مصطفي معروف خاني، رئیس اتحادیه فروشندگان 
فــرآورده هاي گوشــتي )سوســیس، کالباس و 
همبرگر( تهران تاکید کــرد: دلیل افزایش قیمت 
فرآورده هاي گوشتي )سوسیس، کالباس، همبرگر 
و ناکت( افزایــش قیمت 100 تــا 150 درصدي 
ترکیبات تشــکیل دهنده این محصوالت اســت. 
رئیس اتحادیه فروشندگان فرآورده هاي گوشتي 
تهران با بیان اینکه هرچه گوشت، مرغ و یا ادویجات 
مرغوب در تولید فرآورده هاي گوشــتي استفاده 
شود کیفیت و خوشمزه بودن این محصوالت بیشتر 
خواهد بود، گفت: برخي از ترکیبات فرآورده هاي 
گوشتي وارداتي هستند و افزایش قیمت ارز نیز در 

افزایش قیمت این محصوالت تاثیرگذار هستند.
وي با اشاره به میزان مصرف ســرانه فرآوردهاي 
گوشتي در بین مردم گفت: هرچند که قیمت این 
فرآورده ها نسبت به سال گذشته بیش از ۳0 درصد 
افزایش داشته است؛ اما ساالنه سرانه مصرف این 
محصوالت در بین مردم 5.5 تا 6 کیلوگرم اســت.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرآورده هاي گوشتي 
تهران یادآور شد: در حالي که میزان مصرف سرانه 
فرآورده هاي گوشــتي در کشــورهاي اروپایي و 
امریکایي بیش از 10 برابر ایران است، اما در کشور 
مصرف ســرانه به حدود شــش کیلوگرم افزایش 

یافته است.
وي افزود: تولید فرآورده هاي گوشــتي سوسیس 

و کالباس با درصد مصرف مشــخص گوشــت و یا 
مرغ اســتانداردهایي دارد که تمام تولیدکنندگان 
باید این اســتانداردها را در تولید این محصوالت 
)سوســیس، کالباس، همبرگر و ناکــت( به دقت 
رعایت کنند تا مردم با اطمینان خاطر بیشــتري 
آن را مصرف کنند. رئیس اتحادیه فروشــندگان 
فرآورده هاي گوشــتي تهران با اشــاره به دالیل 
افزایش قیمت فرآورده هاي گوشــتي بیان کرد: 
قیمت تمام ترکیبات تشکیل دهنده فرآورده هاي 
گوشتي چند برابر شده است، قیمت مرغ که قبال 
14 هزار تومان بود آالن بین ۳0 تا ۳5 هزار تومان 
است و قیمت گوشت نیز به حدود 150 هزار تومان 
رسیده اســت.قیمت ادویه جات بین 100 تا 150 
درصد افزایش یافته و افزایش هزینه هاي آب، برق، 
گاز، دســتمزد کارگران، مالیات، عوارض و ســایر 
هزینه هاي جانبي دست بدست داده و هزینه تولید 
فرآورده هاي گوشتي را بسیار افزایش داده است. 
معروف خاني افزود: قیمت ادویه جات بین 100 تا 
150 درصد افزایش یافته و افزایش هزینه هاي آب، 
برق، گاز، دستمزد کارگران، مالیات، عوارض و سایر 
هزینه هاي جانبي دست بدست داده و هزینه تولید 

فرآورده هاي گوشتي را بسیار افزایش داده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرآورده هاي گوشتي 
تهران خاطرنشان کرد: با افزایش تمام شده تولید 
فرآورده هاي گوشــتي کالباس بیش از ۲00 هزار 
تومانــي در این شــرایط توجیه اقتصــادي ندارد 
و این در کاهش فروش بســیار موثر بوده اســت.
معروف خاني اظهار داشــت: در این شرایط برخي 
از فروشــندگان فرآورده هاي گوشــتي که مغازه 
آنها اجاره اســت مجبور به جمع آوري مغازه هاي 

خود مي شوند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران با 
اشاره به ناعادالنه عمل کردن سازمان امور مالیاتي در 
رابطه با اصناف کشور بیان داشت: مسئوالن سازمان 
در رســانه ملي اعالم مي کنند در سال 99 دریافت 
8 درصد بیش از ســال هاي قبل بوده، بــا این اقرار، 
 پس چرا سازمان اصرار دارد مالیات امسال اصناف را

 اضافه کند؟
اکبر پازوکي؛ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران در ادامه تاکید کرد: متاسفانه در دو سال گذشته 
به دالیلي کامال مشخص که ویروس کرونا از آن جمله 
است، نتوانستند کسب و کاري داشته باشند، یا مغازه 
هایشان بنا به دستور ستاد ملي کرونا تعطیل شده و یا 
نوسان دالر، نفس بازار را از این فعاالن اقتصادي خط 
مقدم گرفت. سازمان با توافق و ابالغ تبصره ماده 100 
به جاي کمک به التیام دردهاي فعاالن صنف، نمک 

بر زخم شان پاشــید. وي ادامه داد: از کدام درآمدي، 
اصناف مالیات بدهند. هر چه مي گوییم گوش شنوایي 
نیســت. هیچ صنفي فرار مالیاتي ندارد. سازمان به 
دنبال افرادي باشــد که بدون هیچ رد پایي کار مي 
کنند و مالیات نمي دهند. اصناف تکلیف شان معلوم 
و شفافیت دارد. حساب و کتاب کسب و کار و فعالیت 
اصناف واضح و روشن است. مالیات شان را هر ساله 
داده اند. این همه فشار و اصرار بر طیف شریف کار بس 

ناعادالنه است.
پازوکي با اشــاره به قطعي برق نیز گفت: متاسفیم 
که مســئوالن و مدیران، بــدون توجه بــه این که 
ایران جزو کشــورهایي اســت که بــارش در آن از 
میزان واقعي بســیار کمتر اســت طي 40 ســال 
 هنــوز نتوانســتند، بــرق کشــور را بــا مدیریت 

تامین کنند.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با بیان اینکه دوایر 
دولتي هر جا کم مي آورنــد از اصناف هزینه میکنند، 
تاکید کرد: چرا همه جا تاوان بي مدیریتي مســئوالن 
دوایر دولتي را باید اصناف پس بدهند؟ اگر تعطیلي باید 
باشد، ادارات و سازمان هاي خود را تعطیل کنند. همه 
جا باز است جز اصناف؟ چرا؟ دیواري کوتاه تر از اصناف 
پیدا نکردند؟ اصناف از کجا هزینه هایشان را در بیاورند 
که مغازه ها را دستور مي دهند تعطیل کنید؟ ما تشنه 
مدیریت صحیح هستیم. امروزحرف درست را مدیریت 

صحیح مي زند و الغیر.
احمد ابوالحسني، رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران 
ازعملکرد مدیران ســازمان امور مالیاتي انتقاد کرده و 
گفت: به جایي رسیده ایم که یکي از رئیس سازمان امور 
مالیاتي در رسانه ملي مي گوید؛ هنگام توافق با نمایندگان 
اصناف، آنها پس از امضا، خندان از جلسه خارج شدند. این 

چگونه شادماني است که همه اصناف در عذابند؟
وي با بیان مطلب فوق ادامه داد: اگر ســخن این مدیر 
سازمان امور مالیاتي غلط اســت که باید افرادي که در 
اتاق اصناف ایران چنین توافقي کردند، جوابگو باشد و 
اگر نیست که جواب این مدیر را رسما بدهند. سکوت 

هیچ معنایي ندارد.

ابوالحسني تصریح کرد: سازمان امور مالیاتي با افزایش 
ضریب هاي مالیاتي بدون اطالع اصناف، بالیي بر ســر 
آنها آورده کــه توان ادامه حیات را از بســیاري خواهد 
گرفت. شایان ذکر است که تا ســال 9۷ تغییر ضریب 
بدون موافقت نمایندگان اصناف انجام نمي شد؛ اما از 
9۷ به این طرف تغییر مسیر دادند و خودشان تصمیم 
مي گیرند تا جایي که آن را یکباره از 15 به ۲5 رساندند. 
کسي هم حرفي نزد. این محاســبات به هیچ وجه در 
اختیار مودي قرار داده نمي شود، حتي نیروهاي ابالغي 
سازمان نیز اطالعي ندارند. کجاي کار سازمان شفافیت 
دارد؟ چه اتفاقي در کشور رخ داده که سازمان با اصناف 
چنین رفتار مي کند؛ رمق فعاالن صنفي را گرفتند. رئیس 
اتحادیه چاپخانه داران تهران با اعتراض به عدم مدیریت 
شیوع ویروس کرونا بیان داشت: ویروس کرونا در تمامي 
کشورهاي جهان اتفاق افتاد، اما مدیریت هر یک از آنها 
نشان داد که در بروز هر بحراني، چگونه سیاستمداران و 
مسئوالن هر کشوري رفتار مي کنند، چطور از مردم شان 
حمایت مي کنند و با آگاهي از گرفتاري هاي آنها، راه حل 
و درماني مي یابند. در جایي که همه کشورهاي توانستند 
با بضاعت خود مدیریت خوبي در این موضوع داشــته 

باشند ما وارد موج پنجم شدیم.

رئیس سازمان حمایت گفت: هر کاالیی که در کشور 
تولید شود بالفاصله واردات آن ممنوع می شود و اجازه 
نمی دهیم تولیدکنندگان در این زمینه با خسارت رو به 
رو شوند. عباس تابش در مراسم افتتاح خط تولید کولر 
گازی صنعتی در یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی 
کاسپین، افزود: امروز در حوزه لوازم خانگی ضعف مبارزه 
با قاچاق کاال وجود دارد که سامانه رصد کاالی قاچاق 
به عنوان یک زیرساخت در این زمینه راه اندازی شده و 
باید اجرایی شود. تابش گفت: مجلس شورای اسالمی 
و تمامی دســتگاه هایی که در زمینه قاچاق کاال فعال 
هستند باید در این زمینه ورود کنند و نقش خود را به 

درستی اجرا نمایند. 
رئیــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان افزود: کاهش قاچاق کاالی لوازم خانگی 
ارتباط مستقیمی با کاهش بهای تمام شده تولید دارد 

و در نهایت به نفع مصرف کننده اســت که امیدواریم 
این مهم در کشور ســاری و جاری شود.  تابش گفت: 
امروزه نسبت به سال های گذشته، شرایط متفاوتی را 
شاهد هستیم و در بسیاری از موضوعات با پیشرفت و 
رشد تولید مواجه شده ایم. وی با بیان اینکه برای ادامه 
مسیر و ارتباط با کشور های خارجی ۲ راه وجود دارد، 
افزود: کشور های خارجی یا شرایط ما را قبول نمی کنند 
که بدین وسیله توفیقات بیشــتری در کشور حاصل 
می شود و یا قبول می کنند که در آن صورت کشور ایران 
تعیین کننده شرایط می شود. رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: وقتی واکسن 
در کشور تولید نشده بود در واردات این محصول تحریم 
بودیم، ولی بالفاصله بعد از تولید واکســن تحریم ها 
برداشته شد که همین مدل در چارچوب های مختلفی 

می تواند عملیاتی شود.

دواير دولتي؛ هر جا کم مي آورند از اصناف هزينه مي کنند

این همه فشار و تنگنا بر اصناف شریف؛ بسیار ناعادالنه است

خسارت غيرقابل جبران قعطي برق براي کارگاه هاي توليدي

رئیس سازمان حمایت: 

واردات محصوالت دارای نمونه داخلی ممنوع است

افزایش ۳۰ درصدي قيمت فرآورده هاي گوشتي نسبت به سال گذشته
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ظرفیت شبكه پهن باند ايران 30 درصد باال رفت
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، از افزایش ٣٠ درصدی ظرفیت شبکه پهن باند 
کشور خبر داد. توسعه شبکه های پهن باند دغدغه همه کشورهاست؛ بنابراین همه کشورها 
به دنبال گسترش زیرساخت های پهن باند خود هستند. یکی از راه های کم هزینه برای 
توسعه پهن باند استفاده از شبکه سیار است، زیرا توسعه شبکه همراه نسبت به شبکه 
ثابت هزینه کمتری دارد؛ با این تفاوت که در توسعه پهن باند در شبکه سیار نیاز به منابع 

فرکانسی است که در دنیا محدودیت دارد.
ازطرفی این روزها شیوع کرونا ضرورت استفاده از ظرفیت های ارتباطی را بیشتر آشکار 
کرده اســت. صرف نظر از استفاده هایی که جنبه ســرگرمی، یکی از شاخه های اصلی 
دیجیتالی شدن این اســت که بتوانیم از ابزارهای ارتباطی استفاده کاربردی کنیم. در 
روزهایی که کار مردم به شکل دورکاری انجام می شود، آموزش از راه مجازی و و بر بستر 
ارتباطی اینترنت صورت می گیرد، کســب وکارهایی هم که از ابتدا به ساکن در بستر 
مجازی بودند هم به شیوه مجازی خود ادامه می دهند، ضرورت افزایش پهن باند بیشتر 

آشکار می شود.
در این راســتا حسین فالح جوشــقانی -رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی- در توییتر نوشت: پروانه فرکانسی باند ۲٣٠٠ مگاهرتز برای اپراتورهای همراه 
اول و ایرانسل صادر شد. با نصب تجهیزات، ظرفیت شبکه  پهن باند نسل ۴ موبایل کشور 

٣٠ درصد افزایش خواهد یافت.

بزوس چند میلیارد دالر ديگر پولدارتر شد
پس از اعالم تصمیم لغو قرارداد رایانش ابری با مایکروسافت از سوی پنتاگون که به 
افزایش ارزش سهام آمازون منتهی شد، جف بزوس چند میلیارد دالر دیگر پولدارتر 
شد.پس از این که وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد قرارداد رایانش ابری با مایکروسافت 
را لغو می کند، ارزش سهام شرکت آمازون ۴.۷ درصد افزایش یافت و طبق شاخص 
میلیاردرهای بلومبرگ، ۸.۴ میلیارد دالر به ثروت جف بزوس افزوده شد و به رکورد 

۲۱۱ میلیارد دالر رسید.
آخرین باری که فردی در رتبه بندی بلومبرگ به این میزان ثروت نزدیک شد، در 
ژانویه بود که ثروت ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت تسال برای مدت کوتاهی به ۲۱٠ 
میلیارد دالر رسید. این دو نفر در نیمه اول امسال در حال دست به دست کردن عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان با یکدیگر بودند اما بزوس از اواسط مارس که ارزش سهام 

آمازون حدود ۲٠ درصد صعود کرد، این عنوان را حفظ کرده است.
افزایش قیمتهای سهام در ماههای اخیر ثروت گروهی از غولهای فناوری نظیر ماسک 
را بیشتر کرده است. وی دومین فرد ثروت پس از بزوس قرار دارد که ارزش ثروتش 
با وجود افت ارزش سهام تسال در روز سه شنبه به ۱۸٠.۸ میلیارد دالر رسید. برنارد 
آرنو که غول کاالهای لوکس فرانسوی است با ۱۶۸.۵ میلیارد دالر، در رتبه سوم قرار 
دارد. بزوس ۵۷ ساله هفته جاری پس از ۲۷ سال اداره آمازون از سمت مدیرعاملی 
این شرکت رسما کناره گیری کرد. وی همچنان ۱۱ درصد از این شرکت را در اختیار 

دارد و به عنوان رییس هیات مدیره اجرایی خدمت می کند.
پنتاگون قرارداد رایانش ابری ۱٠ میلیارد دالری را که در سال ۲٠۱۹ به مایکروسافت 
اعطا کرده بود پس از سالها کشمکش میان دولت و بعضی از بزرگترین شرکتهای 
فناوری آمریکایی بر سر این قرارداد لغو و اعالم کرد قصد دارد کار را بین مایکروسافت 
و آمازون تقسیم کند. مک کنزی اسکات، همسر ســابق بزوس و پانزدهمین فرد 
ثروتمند جهان هم روز سه شنبه با افزایش ۲.۹ میلیارد دالری ثروتش روبرو شد که 
جای ۲.۷ میلیارد دالری که از ابتدای امسال تاکنون بخشیده بود را گرفت. این امر 
نشان می دهد که بعضی از میلیاردرها سریعتر از آنچه می بخشند، پول در می آورند.

ترامپ از فیس بوک، تويیتر و گوگل شكايت كرد
دونالد ترامپ، رییس جمهور ســابق آمریکا روز چهارشنبه علیه توییتر، 
فیس بوک و توییتر و همچنین مدیران عامل این شــرکتها شکایت و آنها 
را به خاموش کردن غیرقانونی نقطه نظرات محافظه کارانه متهم کرد. این 
شــکایت ها که در دادگاه منطقه ای آمریکا در میامی تنظیم شده است، 
مدعی شده اند که این پلتفرمهای رســانه اجتماعی حق آزادی بیان که با 
نخستین متمم قانون اساسی آمریکا تضمین شده است را زیر پا گذاشته 
اند.ترامپ به دنبال وضعیت شکایت گروهی برای این شکایتهاست یعنی 
می خواهد نماینده منافع کاربران دیگر توییتر، فیس بوک و یوتیوب گوگل 

باشد که ظاهرا به شکل غیرمنصفانه ای صدای آنها خاموش شده است.
وی در تنظیم این سه شکایت ادعاهای مشابهی علیه فیس بوک و مارک 
زاکربرگ، مدیرعامل این شــرکت، توییتر و جک دورسی، مدیرعاملش و 
گوگل و ساندار پیچای، مدیرعامل این شرکت مطرح کرد. حضور ترامپ در 
توییتر برای همیشه ممنوع شده و فیس بوک حداقل تا سال ۲٠۲٣ فعالیت 
ترامپ در این شبکه اجتماعی را معلق کرده است. یوتیوب هم تا زمانی که 
این شرکت تشخیص دهد ریسک خشــونت کاهش پیدا کرده است، مانع 
از فعالیت ترامپ خواهد شــد.ترامپ در یک مصاحبه مطبوعاتی در زمین 
گلف خود در بدمینستر نیوجرسی گفت: ما به پیروزی تاریخی برای آزادی 

آمریکایی و همزمان آزادی بیان دست پیدا خواهیم کرد.
ترامپ بلندگوی رسانه اجتماعی خود را امسال و پس از این که شرکتهای 
فناوری وی را به نقض سیاست ها علیه حمایت از خشونت متهم کردند، از 
دست داد. صدها حامی ترامپ در ششــم ژانویه پس از سخنرانی ترامپ و 
تکرار ادعاهای واهی وی درباره تقلب انتخاباتی، به ساختمان کنگره آمریکا 

حمله بردند.
بر اساس گزارش رویترز، در شــکایت ترامپ از قاضی خواسته شده است 
بخش ۲٣٠ قانون نزاکت ارتباطات که ستون فقرات اینترنت نامیده می شود 
زیرا به وب سایتها در خصوص محتوای ارسال شده توسط کاربران مصونیت 
حقوقی می دهد را بی اعتبار اعالم کند. ترامپ و ســایرین به بخش ۲٣٠ 
حمله کرده و می گویند به شرکتهای اینترنتی بزرگ حمایت قانونی بیش از 
حدی داده و به آنها اجازه داده است از مسئولیت بابت اقداماتشان فرار کنند.

انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعالم کرد؛
فعال شدن 1.8 میلیون گوشی همراه در خردادماه

بیش از ۱۷ میلیون دستگاه تلفن همراه در ۱۲ ماه گذشته وارد کشور شده که 
یک میلیون و ۸۵٠ هزار دستگاه از این تعداد، در خردادماه امسال در شبکه 
فعال شده است.انجمن واردکنندگان تلفن همراه از واردات بیش از ۱۷ میلیون 
و ۴۹ هزار دستگاه تلفن همراه به کشور در ۱۲ ماه اخیر خبر داد و اعالم کرد از 
این تعداد دستگاه، اکنون ۱۶ میلیون و ۲۴٠ هزار دستگاه مصرف شده است.

به گفته این انجمن، پر تقاضاترین ماه طی ۱۲ ماه گذشته، خرداد ۱۴٠٠ است. 
در این ماه یک میلیون و ۸۵٠ هزار دستگاه در شبکه فعال شد.شیوع کرونا نیاز 
افراد به سخت افزارهایی مانند تلفن همراه و کامپیوتر را افزایش داد. قیمت 
باالی گوشی تلفن همراه به دلیل عدم تخصیص ارز و باال بودن قیمت ارز باعث 

بروز مشکالتی در حوزه آموزش مجازی و دورکاری شد.
اما از حدود ۲ ماه قبل و با تخصیص ارز و کاهش محسوس قیمت دالر، اکنون 
شرایطی ایجاد شــده تا در بازار تلفن همراه قیمت ها به اعداد منصفانه ای 
برسند. تا جایی که برخی از واردکنندگان برای جا نماندن از بازار رقابتی که 
ایجاد شده، تصمیم گرفته اند دامنه سود خود را از ۱۵ درصد به چیزی حدود 
٣-۴ درصد برسانند تا گوشی های خود را به فروش برسانند و به تعهدات خود 

عمل کنند.

اخبار

پوست مصنوعی جایگزینی برای تست حیوانی
دانشمندان در کلینیک پوست UKJ در آلمان در حال ساخت مدل هایی از  پوست مصنوعی دارای عفونت هستند که می توانند در آینده جایگزین مناسبی برای تست حیوانی باشند.داروها، 

مواد آرایشی، مواد شیمیایی، خوراک دام ها، غذاهای تراریخته، سموم دفع آفات و بسیاری از محصوالت دیگر مورد تست حیوانی قرار می گیرند.حیواناتی که در این آزمایش ها شرکت دارند 
از موش ها گرفته تا سگ ها و میمون ها زندگی خود را در قفس و در رنج سپری می کنند با این حال پروژه های زیادی با هدف کاهش تست حیوانی در حال گسترش هستند و در بیمارستان 

دانشگاه جنا )UKJ( در آلمان نیز محققان در حال ساخت پوست مصنوعی سه بعدی هستند که می تواند جایگزینی برای تست حیوانی محصوالت درمانی باشد.

معــاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهــور گفت: تعداد 
شرکت های دانش بنیان ما 
در کشور از ۶ هزار عبور کرده 
است.سورنا ستاری پیش از 
ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری 
البرز اظهار کرد: حرکت پیوسته و توانی در حوزه اقتصاد 
دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان آغاز شده است. 
وی ادامه داد: بر این اســاس در افق ۱۴٠۴ باید قدرت 
اول علمی و فناوری منطقه باشــیم که هســتیم و به 
آن رســیدیم، در حوزه های خاص مثل نانو، هوافضا و 
سلول های بنیادین پیشــرفت های بسیار چشمگیری 

داشتیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بیان کرد: تعداد 
شرکت های دانش بنیان ما در کشور از ۶ هزار عدد عبور 
کرده و خوشبختانه با یک شیب خیلی باالیی فروش و 
تعداد شرکت ها توسعه پیدا می کند.وی تصریح کرد: 
تمرکز ما از ۲ تا ٣ ســال قبل حل مشــکالت مردم به 
ویژه در حوزه های تحریم است.ســتاری خاطرنشان 
کرد: کوره های زیستی که در این شرکت که مشاهده 
می شود، جزو اولویت های ستاد زیست ما است، چراکه 
یکی از مشــکالت بزرگ ما نهاده های کشاورزی کود 
و ســم اســت که عدد قابل توجهی از این محصوالت 

وارداتی هستند.
وی گفت: جایگزینی کودهای شــیمایی با کودهای 
زیستی می تواند، در باال رفتن راندمان تولید در حوزه 
کشاورزی و ســالمت مردم تحول آفرین است، بر این 
اساس باید برای تأمین غذا از کودهای شیمایی استفاده 
نشود.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور متذکر شد: 

خوشبختانه شرکت های زیادی در این حوزه ها فعالیت 
دارند و انتظار می رود با توسعه این شرکت ها شاهد بلوغ 
و رشد آنها باشــیم که این امر در کشور اتفاق می افتد. 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین در 
بازدید از باغ نوآوری عقیق اســتان البــرز، بر هدایت 

موقوفات به سمت گسترش علم و فناوری تاکید کرد.
 سورنا ستاری با حضور در باغ عقیق که به محلی برای 
توسعه فناوری های نوین و استقرار شرکت های دانش 
بنیان تبدیل شده است، گفت: یکی از آرزوهای بزرگ ما 
استفاده از ظرفیت های موجود موقوفی در کشور برای 
توســعه حوزه علم و فناوری بود.وی افزود: امروز این 
آرزوی ما به حقیقت پیوست و بخشی از اوقاف کشور 
به بخش علمی کشور اختصاص یافت. معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری ادامه داد: زیست بوم فناوری 
و نوآوری کشــور به بلوغ رسیده است و در حال حاضر 
بیش از ۷ هزار شــرکت دانش بنیان و خالق در کشور 
فعال هستند. استفاده از ظرفیت وقف برای توسعه این 

حوزه ضروری است.
ستاری با اشــاره به عدم وجود فضا برای توسعه علمی 
برخی استان ها، گفت: برای جبران این خال می توانیم 
از ظرفیت وقف بهره بگیریم و ساختمان در اختیار این 
استان ها قرار دهیم.این مکانیزم برد برد است و منافع 

آن به سود مردم خواهد بود.
رییس بنیاد ملی نخبگان با اشــاره بــه اینکه اقتدار 
کشورها وابسته به حوزه علم و فناوری است، بیان کرد: 
هر کشوری که قدرت فناورانه خود را توسعه دهد قطعا 
قدرت اقتصادی و سیاسی خود را تضمین خواهد کرد. 

هنر ما توسعه شرکت های دانش بنیان است.
ســتاری افزود: حمایت از جوانان و ایده های آنها در 
کشور یک اتفاق خوب و دستاورد بزرگی است که برای 
ایران رقم خورده است. یکی از نمادهای اصلی آن هم 
ایجاد خانه های خالقی است که با بازسازی خانه های 

قدیمی محقق شده است.رییس ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق ادامه 
داد: این خانه های خالق زمینه ساز توسعه کارآفرینی 
و تجاری ســازی ایده ها در صنایعی چون مد و لباس، 
بازی، صنایع دستی و غیره هستند.ستاری با اشاره به 
توسعه پارک فناوری پردیس، گفت: قصد داریم زمین 
های بالاستفاده ای که پشت این پارک قرار دارند را به 
توسعه فناوری های کشاورزی اختصاص دهیم که برای 

این کار به کمک سازمان اوقاف نیاز داریم.
 ســید مهدی خاموشی رییس ســازمان اوقاف و امور 
خیریه کشــور و نماینده ولی فقیه هم در این بازدید، 
گفت: باید وقف به ســمت تامین نیازهای کشور سوق 
یابد. ما به اســتان ها اعالم کرده ایم کــه ۵٠ درصد 
درآمدهای اوقافی خود را به سرمایه گذاری اختصاص 
دهند. حوزه علــم و فناوری هم باید در این ســرمایه 
گذاری ها مدنظر باشــد.وی افزود: در تالش هستیم 
تا امالک بالاســتفاده موقوفی را به دانــش بنیان ها 

اختصاص دهیم تا با این کار شرایط برای توسعه علم 
و فناوری فراهم شود. این کار به تجاری سازی ایده ها 

کمک می کند.
خاموشــی ادامــه داد: اســتفاده از ظرفیــت دانش 
بنیان هــا راه بــرون رفــت از مشــکالت اقتصادی 
و تحریم هــا اســت.این کار کمــک می کنــد تا با 
 تولیــد داخلــی محصــوالت، هزینه زندگــی مردم

 کمتر شود.
وی همچنین گفت: باید بازار داخلی و توان دانش بنیان 
ها را دریابیم و وقف را در خدمت علم و فناوری درآوریم.  
یکی از نمادهای تبدیل پهنه های بالاســتفاده کشور 
برای توسعه زیســت بوم فناوری و نوآوری، تبدیل باغ 
عقیق استان البرز در ۱۷ هکتار به خانه نوآوری است. 
مرکزی که با اهتمام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
به حضور شــرکت های دانش بنیــان و مرکز نوآوری 

اختصاص داده شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

تعداد شرکت های دانش بنیان کشور از ۶ هزار عبور کرد
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

همبستگی جدید کشورهای دنیا بر ســر یک تصمیم در برابر 
شرکتهای فناوری بزرگ، عرصه مالیاتی را بر این شرکتها تنگ 
تر می کند و پلتفرمها را بیش از پیش مجبور به رعایت قوانین 
کشورها خواهد کرد.سال گذشته هنگامیکه رهبران اتحادیه 
اروپا با چالش همه گیری ویروس کرونا روبرو شدند، می دانستند 
که به مشکالت بودجه ای بسیاری برخورد می کنند به همین 
منظور در پی کشف منابع درآمدی جدید برآمدند. این درحالی 
است که شرکت های فناوری برندگان اصلی وضعیت کرونایی 
موجود بودند و با اتکا به داده هایی که جمع آوری کرده بودند و 
پلتفرم هایشان به سودآوری سرشاری دست یافتند.اما از سوی 
دیگر نگرانی ها از انحصار قدرت این شــرکت ها در بازار و عدم 
اجرای صحیح سیاستهای کشورها اوضاع را بدتر و رقابت های 
تجاری را دشوار تر کرده است. از همین رو کشورها در روزهای 
اخیر خواهان افزایش مالیات بر شــرکتهای فناوری شده اند تا 
بتوانند کسری بودجه خود را پوشش دهند و از سوی دیگر رقابت 
در بازار را تجدید کنند.کشورهای گروه G7 به تازگی توافقنامه ای 
را امضا کرده اند تا کسب و کارهای چند ملیتی مانند آمازون و 
فیس بوک را وادار کنند مالیات بیشتری بپردازند. عالوه بر آن، 
توافقنامه مذکور با تعیین حداقل مالیات به میزان ۱۵ درصد، راه 
فرار مالیاتی را بر شرکت های بزرگی که با انتقال فعالیت هایشان 
به بهشت های مالیاتی، سعی می کنند درآمد خود را بیش از پیش 

حفظ کنند، می بندد.

ناکارآمدی سیســتم مالیاتی قدیمی در جهان 
دیجیتالیزه

تالش برای تغییر سیستم مالیات بین المللی از آخرین بحران 
اقتصادی جهان تازه نیست و از ۲٠٠۸ میالدی تاکنون ادامه 
دارد. این درحالی است که وضع مالیات بر شرکت های فناوری 
کاری چالش برانگیز بوده اســت.از سوی دیگر شرکت های 
فناوری آمریکایی با وجود رشــد کالن درآمدهایشــان در 
سراســر جهان مالیات اندکی پرداخته اند و به همین دلیل 
همواره با انتقاداتی روبرو شده اند.گزارشی از ۶ شرکت بزرگ 
سیلیکون ولی )گوگل، آمازون، اپل، فیس بوک، مایکروسافت 
و نتفلیکس( نشان می دهد شــکاف میان نرخ مالیات اصلی 
و مالیات پرداختــی بین ۲٠۱٠ تــا ۲٠۱۹ میالدی ٣.۱۵۵ 
میلیارد دالر بوده است.به نوشته تک مانیتور، مالیات اندکی 
که این شرکت های فناوری می پردازند تا حدودی نشان دهنده 
روش های فرار مالیاتی است که بسیاری از شرکت های چند 
ملیتی استفاده می کنند. از سوی دیگر این امر یکی از پیامدهای 
استفاده از سیستم مالیات بین المللی است که قدمت آن به قبل 

از عصر دیجیتال می رسد.آنوپ سریواستاوا یکی از استادیاران 
دانشکده اقتصا هاسکاین در کانادا در این باره می گوید: ماهیت 
کسب و کار در حال تغییر است، قبالً تمام شرکت ها حول محور 
نیروی کار و سرمایه تشکیل می شدند، بنابراین محل انجام 
فعالیت اقتصادی کاماًل مشخص بود. اما در دنیای دیجیتال 
معنای تولید و همچنین مکان تولید تغییر کرده است. اکنون 
تقریباً غیر ممکن اســت مکان انجام فعالیت های اقتصادی 
را شناسایی و بر آن مالیات وضع کرد.همچنین به گفته این 
اقتصاددان کووید ۱۹ فرایند دیجیتالیزه شدن اقتصاد را سرعت 
بخشید و از سوی دیگر بودجه دولت ها را بیش از پیش کاهش 
داده است. فعالیت های اقتصادی اکنون به سمت شرکت های 
دیجیتالی تغییر مسیر داده اند. در نتیجه هر روز تعداد بیشتری 
از کشورها باید پایه های مالیاتی خود را تغییر دهند زیرا آنها با 

کاهش درآمد روبرو می شوند.

قوانینی که دست و پای شرکت های فناوری را می بندد
با توجه به آنچه گفته شد توافق ۷ کشور قدرتمند جهان درباره 
تغییر سیستم مالیاتی جهانی و وضع مالیات برای شرکت های چند 
ملیتی بیش از پیش اهمیت می یابد.توافقنامه اعضای G۷ دارای 
۲ بخش است و کشورهای کانادا، فرانســه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، 
انگلیس و آمریکا آن را امضا کرده اند.بخش نخست این توافقنامه 
به چالش مربوط به شرکت های چند ملیتی می پردازد که در چند 
کشور فعالیت می کنند اما مالیات اندکی می پردازند. زیرا شرکت ها 
دفاتر خود را در کشورهایی تأسیس می کنند که مالیات کمتری 
دارند و به این ترتیب به سود دســت می یابند.به عنوان مثال در 
سال ۲٠۱۸ میالدی فیس بوک که دفتر آن در دوبلین )پایتخت 
ایرلند( قرار دارد، با وجود درآمد ۱.۶۵ میلیارد پوندی در انگلیس 
فقط ۲۸.۵ میلیون پوند مالیات پرداخت کرد.اما تحت قانون جدید 
G۷ شرکت ها در هر کشوری که حاشیه سود فروش محصوالت 
و سرویس هایشان بیش از ۱٠ درصد باشد، باید مالیات بپردازند. 
به این ترتیب شرکت های بزرگ و چند ملیتی نمی توانند از زیر 
بار مالیات شانه خالی کنند.کریس سانگر یکی از مدیران شرکت 
حسابرســی EY می گوید: چنین قوانینی تمام معادالت درباره 
اینکه چه کشورهایی می توانند از شرکت ها مالیات دریافت کنند 
را تغییر می دهد. بخش دوم این توافقنامه مربوط به تعیین حداقل 
مالیات شرکت به میزان ۱۵ درصد است.هدف این بخش آن است 

که کشورها برای جذب شرکت های چند ملیتی، نرخ مالیات خود 
را کاهش ندهند. اگر این طرح تصویب شود جذابیت های مالیاتی 
که این شرکت ها را جذب ایرلند یا کشــورهای مشابه کرده، از 
بین می رود.در همین راستا و در آخرین تصمیمات کشورها در 
مقابل شرکتهای فناوری، طی روزهای اخیر، ۱٣٠ کشور دنیا در 
اجالس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات 
از شرکت های چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند و 
جانت یلن سرپرست خزانه داری آمریکا اعالم کرد گروهی شامل 
۱٣٠ کشور جهان درباره حداقل مالیات شرکت های بزرگ فناوری 
توافق کرده اند. این بخشی از طرح شرکت ها برای تغییرات قوانین 
مالیاتی بین المللی است.البته نمی توان ادعا کرد تنها انگیزه ارائه 
قوانین مالیاتی جدید کمبود بودجه دولت ها بوده است. خبرگزاری 
فرانس ۲۴ در گزارشی تحلیلی به نقل از لیلیان فائولهابر پروفسور 
حقوق در دانشگاه جورج تاون می نویسد: طی گذر سالیان فشارها 
بر شرکت های فناوری افزایش یافته است. البته به نظرم بخشی از 
این فشار سیاسی است.او در بخش دیگری از سخنانش می گوید: 
کووید ۱۹ به اقتصاد کشورها ضربه زد و در نتیجه توازن بودجه 
دولت ها بــر هم خورد. در ایــن میان مردم عادی نیــز هر روز با 
گزارش هایی مختلف از سودآوری شرکت های فناوری، فرار مالیاتی 
شرکت ها و سواستفاده آنها از قدرتشان روبرو می شدند. بنابراین 
آنها هر روز از این شرکت های بزرگ عصبانی تر می شدند.از این رو 
تعجبی ندارد که دولت های اروپایی و البته آمریکا درباره قدرت 

انحصاری غول های سیلیکون ولی نگران تر شوند.

راه فرار آمازون بسته شد
در این میــان برخی کشــورهای اروپایی بیم آن داشــتند که 
فعالیت های آمازون خارج از مجموعه قوانین جدید باشــد. زیرا 
این قوانین مشمول شرکت هایی می شود که حداقل حاشیه سود 
عملیاتی آنها بیش از ۱٠ درصد باشد، حال آنکه این شاخص مالی 
در آمازون کمتر از مقدار ذکر شده است. اما از آنجا که کسب و کار 
سرویس های وب آمازون حاشیه سود عملیاتی بیش از ٣٠ درصد 
دارد، کل فعالیت های آمازون شامل این قانون می شود.به همین 
دلیل کشورهای عضو G7 واحد سودآور ابر رایانشی این شرکت 
را هدف گرفتند.وزرای اقتصاد کشورهای این گروه توافق کردند 
که هنگامیکه سود شــرکت های چند ملیتی بیش از ۱٠ درصد 
باشد، دولت های مختلف حق دارند بر ۲٠ درصد از سود فعالیت 

این شرکت ها در کشورشان مالیات وضع کنند.از سوی دیگر، جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از برگزیده شدن در سال ۲٠۲٠ 
میالدی، دریافت مالیات از شرکت های بزرگ را در اولویت کاری 

خود قرار داد.

ده ها کشــور جهان در مقابل قــدرت طلبی 
شرکتهای آمریکایی

طرح G۷ نخستین تالش هماهنگ بین المللی برای مقابله با این 
امر است. اگر طرح مذکور به طور موفقیت آمیز اجرا شود، میلیاردها 
دالر به خزانه دولت ها سرازیر می شود تا آنها بتوانند بدهی های 
به وجود آمده طی بحران کووید ۱۹ را پرداخت کنند. در همین 
راستا گاردین در گزارشی اشاره می کند دولت بایدن معتقد است 
حدود ۱٠٠ شرکت چند ملیتی شامل این قوانین می شوند.بخش 
دوم این توافقنامه که تعیین حداقل مالیات بر شرکت های بزرگ 
است، شامل ۸٠ هزار شرکت چند ملیتی می شود. آمازون و فیس 
بوک جزو این دســته قرار می گیرند. سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی) OECD (در اکتبر گذشــته تخمیــن زد در صورت 
اصالحات، درآمد مالیاتی ساالنه ۸۱ میلیارد دالر افزایش می یابد. 
بخش اول طرح G۷ سبب می شود درآمد مالیاتی ۵ تا ۱۲ میلیارد 
دالر رشــد کند و بخش دوم )تعیین حداقل مالیات شرکتی( به 
جمع آوری ۴۲ تا ۷٠ میلیارد دالر مالیات منجر می شود.توافق 
کشورهای G7 یک دستاورد مهم است اما این قرارداد فقط بین ۷ 

اقتصاد برتر دنیا است. 

پلتفرمها برای از دســت ندادن سود مجبورند 
قوانین کشورها را رعایت کنند

محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فضــای مجازی پیامدهای 
این تصمیم مهم را تشــریح کرد و با بیان اینکه مدل فعالیت 
و مدیریت شرکت های بزرگ فناوری اطالعات در دنیا در هر 
کشوری متفاوت است، گفت: برخی از این شرکت ها به واسطه 
تعداد و ملیت سهامداران خود، چندملیتی محسوب می شوند 
که تحت حاکمیت یک هلدینگ در کشورهای مختلف فعالیت 
می کنند و برخی دیگر از آنها با وجود آنکه سهامدارانی از یک 
کشور دارند اما به صورت فراملی در سایر کشورها حضور دارند. 
با این حال آنچه که مسلم است این است که شرکت های بزرگ 
فناوری اطالعات و پلتفرم های اجتماعــی باید تابع قوانین 
کشوری باشــند که در آن فعالیت می کنند.وی ادامه داد: به 
همین دلیل است که این شرکت ها در اغلب کشورها دارای 
شعب و نمایندگی بوده و شرایط و ضوابط کشورهای هدف 

را می پذیرند.

یک شــرکت دانش بنیان با ورود به حوزه تولید مکمل های دام 
و طیور، توانسته ۴ محصول را به تولید و بازار برساند.به گزارش 
معاونت علمی و فناوری، صنعت دام و طیور با گردش مالی ساالنه 
بالغ بر ۱۵٠ هزار میلیارد تومان یکــی از صنایع مهم در امنیت 
غذایی کشور اســت.با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از 
افزودنی های مورد اســتفاده در این صنعت شامل مکمل های 
ویتامینی، آنزیم ها، توکسین بایندر، محرک های رشد جایگزین 
آنتی بیوتیک، اســیدهای آمینه عبوری و غیره وارداتی است و 
ارزبری باالیی دارند.به همین علــت تالش برای کاهش واردات 
می تواند در شرایط تحریم سبب توســعه صنعت و اشتغالزایی 
شود.بر همین اساس، یک شــرکت دانش بنیان به حوزه تولید 
تولید مکمل، کنســانتره و افزودنی های خوراک دام و طیور و 
تولید توکسین بایندر، محرک رشد گیاهی و بلوس کلسیم ورود 
کرده است.محصوالت تولیدی این شرکت در حوزه های مختلف 
صنعت دام و طیور کاربردی است.توکسین بایندر؛ توکسین های 
موجود در اقالم خوراکی، عالوه بر کاهش ارزش غذایی خوراک 
موجب بروز اثرات منفی بر عملکرد، تولید مثل و همچنین کاهش 

عمر اقتصادی دام می شوند. این سموم سبب تخریب بافت های 
کبدی، کلیوی شده و با استفاده منفی بر دستگاه گوارش سبب 
کاهش هضم و جذب می شوند به همین دلیل برای کاهش این 
اثرات استفاده از توکسین بایندر ضروری است.این محصول نیز 
توسط این شرکت تولید شد؛ بر اساس اخرین امار، ساالنه بیش 
از ۴ هزار تن از این ماده در کشور مورد نیاز است که عمده نیاز به 
صورت وارداتی تامین شده و میزان ارزبری آن حدود ۱٠ میلیون 
دالر است.بلوس کلسیم؛ بیشــتر گاوها در دوره شیردهی دوم 
یا باالتر، تحت تاثیر هیپوکلسیمی گذرا قرار می گیرند. معموال 
هیپوکلسیمی تحت درمانگاهی در مقایســه با موارد تب شیر 
درمانگاهی هزینه های باالتری به دامداری های گاو شیری تحمیل 
می کنند.توانایی مکمل های دهانی کلسیم در حمایت از غلظت 
کلسیم خون متفاوت هســتند، اما همه اشکال آن مکمل های 
مناسبی برای گاوهای شیری نیستند. مکمل های دهانی کلسیم 

روش بهتری برای حمایت از گاوهایی است که عالئم اولیه تب شیر 
را نشان می دهند، اما هنوز زمین گیر نشده اند.درمان پیشگیرانه با 
استفاده از کلسیم دهانی پیرامون زایش می تواند خطر مشکالت 
پس از زایش را کاهش و تولید شــیر را در گاوهای شیری هدف 
افزایش دهد. این محصول دارای وزن ۲٠٠ گرم الست و ۴٠ گرم 
کلسیم را در مدت کمتر از یک ساعت در اختیار گاو قرار می دهد. 
متعاقب مصرف این بلوس ظرف مدت کمتر از یک ساعت غلظت 
کلسیم خون را به سطح طبیعی می رساند.با توجه به اینکه هر 
گاو در هر چرخه تولیدی به ۲ عدد بلوس نیاز دارد، نیاز ساالنه آن 
حدود ۲ میلیون عدد است که با میانگین قیمت ۲ دالر حدود ۴ 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی دارد. بلوس کلسیم نیز توسط این 
شرکت دانش بنیان به تولید رسید.محرک رشد گیاهی؛ در صنعت 
طیور استفاده از جایگزین های آنتی بیوتیک و بخصوص گیاهان 
دارویی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه اسانسهای 

گیاهی فرار بوده و قیمت باالیی دارند شرکت سروش سبز البرز 
موفق به تولید اسانس نانو کپسوله شده است. این ترکیب مقدار 
مصرف اسانس را به میزان ۹٠ درصد کاهش داده و سبب کاهش 
تبخیر اسانس شده است.این محصول در روده که محل هدف 
متخصصین تغذیه است آزاد شده و اثرات مثبت خود را اعمال 
می کند.محصوالت متعددی در بازار از کشورهای مختلف وارد 
کشور شده اند اما قیمت آنها باال بوده و محصول ما با کارایی تقریبا 
مشابه و قیمت ۲٠ هزار تومان قابل رقابت است.با توجه به نیاز 
ساالنه حدود ۱٠٠٠ تنی این محصول و حداقل قیمت ٣ دالری 
آن، میزان ارزبری آن حدود ٣ میلیون دالر اســت. این مجرک 
رشد گیاهی نیز توسط این شرکت تولید شد.مکمل و کنسانتره 
های ویژه دام وطیور؛ این شرکت با توجه به تیم تحقیق و توسعه 
خود اقدام به فرموالسیون اقتصادی و ویژه بر اساس نوع مزارع و 
میزان تولید دام ها کرده است و در فصول مختلف با توجه به وجود 
استرس های محیطی سعی در حفظ پتانسیل تولیدی دام و طیور 
دارد. برای مثال در فصل گرم برای حفظ باروری دامها مکمل های 

ویژه باروری تولید می شود.

عرصه مالیاتی بر شركتهای فناوری تنگ تر می شود

توافق ۱۳۰ کشور برای مالیات ستانی از شرکت های فناوری

تولید ۴ محصول دام و طیور توسط یک شرکت فناور


