
آمار به روز شــده گمرک ایران از واردات ۴۹.۸ میلیون ُدزی واکسن کرونا به ایران 
حکایت دارد که حدود ۴۷ درصد آن در ۲۰ روز گذشته انجام شده است.به گزارش 
ایسنا، مهرداد ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - جزئیات واردات واکسن از نیمه 
بهمن سال گذشته تا ۲۰ شهریورماه سال جاری را اعالم کرد که نشان می دهد در این 
مدت  ۴۹ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۰۶ ُدز واکسن طی ۵۰ مرحله وارد کشور شده است.

سینوفارم همچنان در صدر واردات
از مجموع واکسن وارداتی، واکسن چینی سینوفارم همچنان در صدر قرار داشته و 
میزان آن به ۴۰ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۳۹۶ ُدز رسیده است.دیگر واکسن ارسالی از 
چین، آسترازنکا در قالب کوواکس در یک مرحله و با تعداد یک میلیون و ۴۴۹ هزار 

و ۶۰۰ ُدز بوده است.

سه محموله آسترازنکا از ژاپن
واکســن ورودی از ژاپن نیز آسترازنکا بوده که در ســه محموله و با تعداد دو 

میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ ُدز وارد ایران شده است.

ایتالیا یک محموله فرستاد
ایتالیا نیز در قالب کوواکس نیز طی یک مرحله و با یک میلیون و ۴۵۲ هزار ُدز 

واکسن به ایران فرستاده است.

از روسیه اسپوتنیک و آسترازنکا آمد
اما از روسیه در مجموع ۱۲ محموله وارد ایران شــده که ۱۱ محموله آن با یک 
میلیون و ۴۵ هزار ُدز اسپوتنیک و ۹۶۳ هزار ُدز در دو مرحله آسترازنکا بوده است.

وضعیت واردات از کره و اتریش
از کره جنوبی نیز یک محموله با ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ ُدز به ایران آمده و محموله 

اخیر از اتریش نیز شامل ۵۰۰ هزار ُدز آسترازنکا بوده است.

هند یک محموله بهارات
تنها محموله وارداتی از هند نیز تاکنون واکســن بهارات با ۱۲۵ هزار ُدز بوده 

است.

۴۷ درصد واردات در ۲۰ روز از شهریورماه انجام شد
آنطور که معاون فنی گمرک اعالم کرده اســت از نیمه بهمن پارســال تا ۲۰ 
شهریورماه امسال همچنان بیشترین سهم واردات واکسن به شهریورماه با ۲۳ 

میلیون و ۱۹۳ هزار و ۹۹۶ ُدز اختصاص دارد که ۴۷ درصد واردات واکسن از 
ابتدا تا کنون را شامل می شود.

بعد از آن در مردادماه ۱۳ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۰ ُدز وارد شده که ۲۷ درصد 
واکسن های وارداتی است.

در تیرمــاه نیز شــش میلیــون و ۴۰۴ هــزار و ۸۰۰ ُدز معــادل ۱۳ درصد 
واکســن های وارداتــی، خرداد یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار ُدز )دو درصد 
واردات(، اردیبهشــت ســه میلیون و ۶۵۲ هــزار ُدز معــادل هفت درصد، 
فروردین یک میلیــون و ۳۰۰ هــزار و ۸۰۰ ُدز معادل ســه درصــد، وارد 
ایران شده اســت.همچنین در بهمن ســال گذشــته کمتر از یک درصد و 
 حدود ۱۲۰ هزار ُدز و در اســفند نیز حدود یک درصد معــادل ۵۷۵ هزار ُدز

 واکسن به ایران آمده است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه محدودیت های 
صنایع کاهش یافته گفت: در روزهــای اخیر به جای 
اعمال محدودیت ، همکاری هایی بــا بعضی از صنایع 
داشــتیم و این همکاری هــا در آینده هــم باید ادامه 
پیدا کند.رجبی مشــهدی در گفتگو با ضمن اشاره به 
محدودیت های بخش صنایع سیمان و فوالد گفت: در 
روزهای گذشــته تقریباً محدودیتی در بخش صنایع 
نداشــتیم و البته همکاری هایی وجود داشته است و از 

هفته آینده به طور کامــل محدودیت های این صنایع 
برداشــته می شــود.وی افزود: برای فصل زمستان با 
توجه به محدودیتی که در تأمین ســوخت نیروگاه ها 
و ضرورت اســتفاده از ســوخت مایع داریــم باید این 
همکاری های تداوم داشته باشد تا ان شاءاهلل مجبور به 
اعمال محدودیت نشویم.سخنگوی صنعت برق در پاسخ 
به تأثیر اعمال تعرفه گذاری پلکانی نیز گفت: در مورد 
بحث اصالح تعرفه گذاری هنوز زود است که بخواهیم 

قضاوت دقیقی داشته باشیم ولی قطعاً در کاهش مصرف 
مؤثر بوده است.وی در پایان گفت: اصالح تعرفه گذاری ها 
سالیانه انجام می شــود و تعرفه ها همواره در ۶ پلکان 
تعریف می شــود. امســال در پیک مصرف، تعرفه برق 
مشترکانی که دو برابر الگوی متعارف، مصرف داشته اند 
با قیمت آزاد حساب شد اما در زمستان بعید است کسی 
به این حد مصرف برسد به جز مصارف خاص استخراج 

رمزارز که آن هم باید طبق قانون برخورد شود.

مبلغ تراکنش های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در پنجمین ماه سال 
جاری به بیش از ۵۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به تیرماه در تعداد و 

ارزش ریالی به ترتیب ۶.۳۶ و ۴.۲۳ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایســنا، بر اســاس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی 
شاپرک، مجموع تعداد تراکنش های انجام شده شاپرک در مرداد ماه سالجاری 
به ۳۱۶۱ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش ها در مجموع به بیش از ۵۳۶ 
هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت به تیرماه معادل ۶.۳۶ درصد در تعداد و 

۴.۲۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. 
بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک در مردادسال جاری نسبت 

به ماه گذشته معادل منفی ۴.۲۳ درصد بوده است. 

سهم ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت
در مرداد ۱۴۰۰ ســهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام شده 
۶.۲۷ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۵۷ درصد بوده و این در حالی اســت که 
کارت خوان های فروشگاهی ۹۰.۱۷ درصد از کل تراکنش های انجام شده را به 
خود اختصاص داده اند.از تعداد تراکنش های انجام شده ۸۸.۰۷ درصد مربوط 
به خرید کاال و خدمــات، ۷.۶۸ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شــارژ 
تلفن همراه و معادل ۴.۲۵ درصد مربوط به مانده گیری بوده است.همچنین، از 
مجموع کل تراکنش های انجام شده در مردادماه معادل ۹۲.۳۳ درصد موفق و 
۷.۶۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، 
۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در 
این ماه، ۰.۸۴ درصد به دلیل خطــای پذیرندگی، ۰.۱۸ درصد به دلیل خطای 
شاپرکی، ۱۳.۶۵ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۴.۹۵ درصد به دلیل 
خطای کاربری و ۰.۳۸ درصد به علت خطای کسب وکار بوده است.بر اساس این 

گزارش، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در مردادماه سالجاری 
نیز ۱۴.۹۲ درصد بوده و این در حالی اســت که نسبت اسکناس و مسکوک در 

دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۹۳ درصد بوده است.

متوسط مبلغ تراکنش ها در ابزارهای پذیرش 
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در مرداد سال جاری، ابزار کارت خوان فروشگاهی 
با ۲۹۴ تراکنش به ازای هر کارت خوان در مکان نخست قرار می گیرد و پذیرش 
اینترنتی با ۱۲۱ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۷ تراکنش به ازای 

هر ابزار فعال به ترتیب در مکان های بعدی قرار می گیرند.
 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۴۷ 
تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۱۷.۳۱ 
واحدی )۶.۵۴ درصدی( را تجربه کرده است.همچنین بیشترین کاهش متوسط 
تعداد تراکنش مربوط به کارت خوان فروشگاهی بوده است. شاخص مهم دیگر، 
شاخص متوسط مبلغ تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای 
رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۳۹.۳ میلیون تومان 
بوده که این عدد برای کارت خوان های فروشگاهی ۴۸ میلیون و ۶۶۲ هزار تومان 

و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۸۵ هزار تومان بوده است.

آخرین وضعیت الزام مشاغل به نصب کارتخوان 
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، طی فراخوانی، از اشخاص 
حقوقی و آزمایشگاه های ذی صالح و توانمند در حوزه آزمون و کنترل شاخص ها و 
معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و 
حسابداری دعوت به همکاری کرد.به گزارش ایسنا، کوروش محمدی با بیان اینکه 
یکی از الزامات اساسی در راســتای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مودیان به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان، شناسایی اشخاص حقوقی و آزمایشگاه های ذی صالح و توانمند است، 
گفت: به همین منظور، طی فراخوانی از همه اشخاص حقوقی و آزمایشگاه های 
ذی صالح در حوزه آزمون و و کنترل شاخص ها و معیارهای تعیین شده از قبیل 
استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری و همچنین صدور 
گواهی صالحیت آزمایشــگاه ذی صالح دعوت به همکاری می کنیم.طبق اعالم 
سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات این سازمان افزود: در چارچوب 
جدید زیست بوم نظام یکپارچه و فراگیر پایانه  های فروشگاهی و سامانه مودیان، 
بازیگران متعــددی ایفای نقش می  کنند و از جملــه کلیدی  ترین این بازیگران، 
آزمایشــگاه  های ذی صالح هســتند که وظیفه حصول اطمینان از تحقق الزامات 
فنی و کیفی جریــان اطالعات در نظام مزبور را بر عهــده دارند.وی تصریح کرد: 
به همین منظور و  به دنبال برنامه ریزی ها و سیاست گذاری  های بعمل آمده در 
نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اسناد قانونی 
و ابالغی، ایجاد و راه اندازی شــرکت های معتمد مالیاتی در حوزه های تخصصی 
مختلف و آزمایشگاه های ذی صالح تخصصی، در دســتور کار قرار گرفته که به 
فراخور و مطابق برنامه ریزی ســازمان، جهت همکاری از این اشخاص دعوت به 
عمل می آوریم.   طبق این گزارش، از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعاالن 
اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می شوند، ملزم به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی 

و استفاده از کارتخوان شده اند. 
گروه های شــغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشــگاهی اقدام کنند، بدین 

شرح هستند:

۱. وکال
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین امالک

۵. تاالر پذیرایی، رســتوران هــا، چلوکبابی هــا، کبابی ها، اغذیه فروشــی ها و 
فست فودی ها، ســفره خانه های ســنتی و کافی شــاپ ها، کترینگ ها و تهیه 
غذاها، قهوه خانه ها، ســالن های غذاخوری و باغ تاالرها، باغ ســراها، طباخی ها، 
 آش و حلیم پزی هــا، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشــی ها و مشــاغل 

مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، 

مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها
۷. نمایشگاه ها و فروشگاه های وســایط نقلیه موتوری)به استثنای ماشین آالت 

راهسازی، ساختمانی و کشاورزی(
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشکبار فروشی ها )به استثنای مشمولین ماده )۸۱( قانون مالیات های 
مستقیم و واردکنندگان(

۱۰. قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها
۱۱. میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه 

و تره بار، میوه فروشی ها
۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی

۱۳. لوازم تحریر و نوشــت افزارفروشی ها )به اســتثنای تولید کنندگان و وارد 
کنندگان(

۱۴. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات 
پســتی(، دفاتر خدمات الکترونیکی )از جمله دفاتر پلیــس+۱۰، دفاتر خدمات 

الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی(

واردات واکسن به مرز ۵۰ میلیون ُدز رسید 

محدودیت های برقی صنایع از هفته آینده بطور کامل برداشته می شود

ثبت بیش از ۵۳۶ هزار میلیارد تراکنش  در شاپرک 

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2295| دوشنبه 22 شهریورماه  1400 |  6 صفر  1442 |   13 سپتامبر  2021 |  4 صفحه 2000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

بیانیه مشترک ایران و آژانس:
اجازه به بازرسان برای سرویس فنی تجهیزات 

نظارتی و جایگزینی کارت های حافظه

ریزش قیمت مسکن در 
محله های  هدف سفته بازان

 ادامه مذاکرات را
 در وین انجام می دهیم

سرمقاله

چشم انداز دالر
تا پایان سال

ارز هم مانند هــر کاالی 
دیگــری تحــت تاثیــر 
و  سیاســی  تحــوالت 
اقتصادی قرار دارد. میزان 
عرضه و تقاضای ارز تحت 

تاثیر تحوالت و...

  مرتضی افقه، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۳

۲

۳

دور باطل
  قیمت گذاری 
دستوری خودرو

فعالیت ۳.۵ میلیون کارگر 
در کارگاه های زیرزمینی

دومین سقوط بزرگ شاخص در سال جار ی  با ریزش 40هزار واحدی ثبت شد

خروج سهامداران  از بورس
صفحه۲

صفحه۳

عقب نشینی خریداران دالر
چانه زنی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
 منجـر به  ادامه رونـد کاهشی نرخ  دالر می شود؟

در حالی که انتظار دو ساله خودروسازان برای توقف قیمت 
گذاری دستوری به نتیجه نرسیده، مصوبه شورای رقابت 
صبر خودروسازان را لبریز کرده و یکی از خودروسازان 
گفته تا اطالع ثانوی پیش فروش نخواهد کرد.به گزارش 
مهر، بیش از دو سال است که بازار خودروی کشور 
با پدیده ای به نام »قرعه کشی« آشنا شده است که 
اگرچه وزارت صمت در نظر داشت با این شیوه فروش، 
آشفته بازار خودرو را کنترل و عرضه این محصول را 
به خریداران واقعی اختصاص دهد اما قیمت گذاری 
دستوری موجب شده هر یک دســتگاه خودروی 
تولیدی به سهم خود، به زیان انباشته خودروسازان 

اضافه کند و به همین دلیل...

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال 
۹۶ درصد کارگــران از امنیت شــغلی برخوردار 
نیســتند و ۳/۵ میلیون نفر از کارگران در کارگاه 
های زیرزمینی بدون هیچ گونه امتیازی مشغول 
فعالیت هستند. ساماندهی وضعیت شغلی کارگران 
یکی از موضوعاتی اســت که امید است وزیر کار 
و رفاه اجتماعی بتواند به آن رســیدگی کند. یک 
کارشناس اقتصادی در تشریح وضعیت کارگران در 
سالهای اخیر می گوید: امنیت شغلی یکی از مهم 
ترین دغدغه ها و نگرانی های قشر کارگر در کشور 
است. در سالهای اخیر بخصوص از آغاز بحران کرونا 
تاکنون کارگران بسیاری از کار بیکار شده اند و در 

از روی ناچاری در مشاغلی...

 لغو روادید
  بین ایران
 و عراق

رئیس جمهوری  خبرداد:

صفحه 2



اقتصاد2
ایران وجهان

دومین سقوط بزرگ شاخص در سال جار ی  
با ریزش 04هزار واحدی ثبت شد

خروج سهامداران حقیقی از بورس
روز گذشــته 21 شهریور ماه بیشــترین خروج پول 
حقیقی در سال 1400 ثبت شد. به گزارش اقتصادنیوز، 
در معامالت روز گذشــته بورس تهران شاخص کل 
بورس با صعود 40 هزار و 466 واحدی نسبت به روز 
شنبه به رقم یک میلیون و 489 هزار واحد سقوط کرد. 
ریزش 40 هزار واحدی دومین سقوط بزرگ شاخص 
کل در سال جاری است. شاخص هم وزن نیز با افت 13 
هزار و 285 واحدی در سطح 450 هزار و 59 واحدی 
ایستاد. ســقوط 13 هزار واحدی بزرگ ترین سقوط 
شــاخص هم وزن در ســال 1400 است.  همچنین 
شاخص کل فرابورس 410  واحد پائین آمد و در سطح 

22 هزار و 400 واحد قرار گرفت.

افزایش خروج پول حقیقی 
روز یکشنبه برای چهارمین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و هزار 
و 460 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 
که نسبت به روز شنبه رشــد 243 درصدی دارد.  در 
معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی به 
سهام شپنا )شرکت پاالیش نفت اصفهان( تعلق داشت 
که ارزش تغییر مالکیت حقیقی بــه حقوقی آن 98 
میلیارد تومان بود. پس از شپنا، شتران )پاالیش نفت 
تهران( و فوالد )فوالد مبارکه اصفهان( بیشترین خروج 

پول حقیقی را داشتند.

سهم های لیدر
روز گذشــته نمادهای »کگل«، »فملی« و »فوالد« 
بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل داشتند. شستا، 
شپنا، کچاد، ومعادن، وامید، شــتران، شبندر، نوری، 
پارس، اخابر، تاپیکو، خودرو، وبملت، پارسان، وغدیر، 
وپارس، وتجارت، وبصادر و فخوز دیگر نمادهای بزرگ 
قرمزپوش بازار سهام در روز یکشنبه بودند. همچنین سه 
نماد »کاال«، »فایرا« و »اپال« نمادهای بزرگ بازار بودند 
که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.  در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا صدرنشین است 

و سپید و شپنا در رتبه های بعدی هستند. 

کاهش نقدشوندگی بورس
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 16 
هزار و 11 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   شنبه 
7 درصد کاهش یافته است.  ارزش معامالت خرد نیز 
با افت 14 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 6 
هزار و 906 میلیارد تومان رســید. در پایان معامالت 
روز گذشته ارزش صف های خرید نسبت به پایان روز 
کاری گذشته 37 درصد رشد کرد و در رقم هزار و 140 
میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش نیز 113 

درصد افزایش یافت و 588 میلیارد تومان شد.
شــرکت آریان کیمیا تک )کیمیاتِک( با صف  خرید 
429 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار 
گرفت. پس از کیمیاتک، نمادهای فجهان )مجتمع 
جهان فوالد سیرجان( و کاال )بورس کاال( بیشترین 
صف خرید را داشتند.  بیشــترین صف فروش نیز به 
فزرین )شرکت زرین معدن آسیا( تعلق داشت که در 
پایان معامالت صف فروش 21 میلیارد تومانی داشت. 

در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ 
شــاخص های کالن اقتصادی 

هدف قرار می گیرند
سومین جلسه ستاد بودجه سال 1401 کل کشور با 
حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد و 
نیز رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با 
موضوع بررسی و آسیب شناسی طرح ها و پروژه های 
عمرانی برگزار شد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه؛ 
دکتر میرکاظمی با تأکید بر اینکه هر چه ســریع تر 
باید با مشارکت همه استان ها و دستگاه های ذیربط 
ساختار جدید بودجه ترسیم و نهایی شود ادامه داد: 
باید جایگاه توسعه استان در تمامی بخش ها با توجه 
به نتایج پروژه آمایش سرزمین مشخص شود، سپس 
با تعیین این نقش و جایگاه شاخص های اقتصادی، 
هدف گذاری و محقق شــود. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با اشــاره به اینکه الزم اســت راهبردهای 
توســعه ای را اصالح کرد اظهار داشت: راهبردهای 
توسعه مبتنی بر توزیع درآمدهای نفتی که میراث 
بجای مانده از آغاز دولت های سازندگی در کشور است 
بدون انجام مطالعات عمیق رویکردهای توسعه ای 
وضعیت اقتصادی را روز به روز پیچیده تر و سخت تر 
نموده است که عزم دولت ســیزدهم در اصالح این 
راهبردها خواهد بود. معاون رئیــس جمهور افزود 
در کشور، از نظر زیر ســاخت ها اقدامات ماندگاری 
شده و یا در حوزه علم و فناوری پیشرفت های خوبی 
در کشور به وجود آمده اما این اثر بخشی الزم را در 
افزایش رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده است و برای 
اثربخش نمودن زیرساخت های موجود الزم است در 
"سیاست های کالن راهبردی توسعه" بازنگری شود.

خبر

در بیانیه  مشــترک ایران و 
آژانس اعالم شدبه بازرسان 
آژانــس اجازه داده شــود تا 
نســبت به ســرویس فنی 
تجهیزات نظارتی مشخص 
شده و جایگزینی کارت های حافظه آن ها که تحت مهر و 
موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام کنند.

همزمان با سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران و دیدارش با محمد اسالمی معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان انــرژی اتمی بیانیه  

مشترکی صادر شد.
به گزارش انتخاب،  »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که شب گذشته )شنبه( در رأس 
هیأتی به منظور دیدار و گفت وگو با رئیس سازمان انرژی 
اتمی وارد تهران شد، پیش از ظهر امروز )یکشنبه( 21 
شهریور ماه با حضور در محل ســازمان انرژی اتمی با 

محمد اسالمی دیدار و گفت و گو کرد.
این بیانیه به شرح زیر است:

جناب آقای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی )آژانس(، در روز یکشنبه مورخ 21 شهریور 
1400 به تهران ســفر و با جناب آقای محمد اسالمی، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 

)سازمان(، دیدار کرد.
طرفین، روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم 
آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات فیمابین 
در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تاکید 
مجدد قرار دادند. در چارچوب تعامالت و همکاری های 
موجود فیمابین، طرفین تصمیــم گرفتند دیدارهای 

متقابل را در سطوح مرتبط تداوم دهند.
در همین راستا، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در حاشــیه کنفرانس عمومی آژانس 
با مدیرکل دیدار خواهد کرد و مدیــرکل نیز در آینده 

نزدیک به تهران سفر خواهد کرد تا مشورت های سطح 
باال با هدف تقویت همکاری های بین ایران و آژانس در 
حوزه های مختلف و بحث در خصوص موضوعات فعلی 
مورد عالقه متقابل، با دولت جمهوری اســالمی ایران 

داشته باشد.
به بازرسان آژانس اجازه داده می شود تا نسبت به سرویس 
فنی تجهیزات نظارتی مشــخص شــده و جایگزینی 
کارت های حافظه آن ها که تحت مهر و موم مشــترک 
در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام نمایند. چگونگی 

و زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
گروسی:توافق کردیم ادامه مذاکراتمان را در دفترم در 

وین ادامه دهیم
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دیدار با 
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران در جمع خبرنگاران 
ضمن مثبت ارزیابــی کردن این دیدار، بر گســترش 
همکاری ایران و آژانس تأکید کرد. »رافائل گروســی« 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که شب گذشته 
)شــنبه( در رأس هیأتی به منظور دیــدار و گفت وگو 
با رئیس ســازمان انرژی اتمی وارد تهران شــد، پیش 
از ظهر امروز )یکشــنبه( 21 شــهریور ماه با حضور در 
 محل ســازمان انرژی اتمی با محمد اســالمی دیدار و

 گفت و گو کرد.
وی سپس در جمع خبرنگاران گفت: »مثل همیشه این 
افتخاری است برای من برای حضورم در تهران. برای من 
این بازدید بسیار مهم است چون اولین دیدارم بعد از روی 
کار آمدن دولت جدید در جمهوری اسالمی ایران است. 
این بدان معناست که ایران و آژانس باید با هم کار کرده و 

همکاری خود را گسترش دهند«.
گروسی در ادامه از اسالمی و مهمان نوازی و گفتگوی 
مثبت و عمیقی که داشــتند قدردانی کرد و ادامه داد: 
»ما باید درباره مسائل و موضوعات مختلف با هم مذاکره 
و تبادل نظر داشته باشــیم. این اولین دیدار من بعد از 

انتصاب آقای اسالمی اســت و درباره مسائل مهم فنی 
صحبت شد«.

وی گفت: »ظرف کمتر از 2  هفتــه کنفرانس عمومی 
آژانس در وین برگزار خواهد شد و این یکی از رویدادهای 
مهم هسته ای در جهان است. خوشحال شدم از اینکه 
شنیدم آقای اسالمی سرپرستی هیأت ایرانی را دارد و 
توافق کردیم ادامه مذاکراتمان را در دفترم در وین ادامه 
دهیم و پس از آن من مجدداَ برای گفت وگوی سطح باال 

با مقامات ایرانی به ایران برمی گردم.«
گروسی بیان کرد: »خوشحالم گفت وگوهای ما نتیجه 
سازنده داشت برای ادامه عملیات تجهیزات فنی آژانس 
که بسیار مهم است و این یک گارانتی مهم برای آژانس و 
جهان است و ما می توانیم در این چارچوب به ایران کمک 

کنیم که توافقات مثبت بعدی را داشته باشیم«.
وی گفت: »این شامل همکاری سازنده ما می شود برای 

پیشبرد برنامه صلح آمیز هسته ای ایران.«
این نخستین سفر گروسی به تهران در دولت سیزدهم و 
اولین دیدار وی با محمد اسالمی رئیس جدید سازمان 
انرژی اتمی است. این ســفر در آستانه نشست شورای 

حکام آژانس انجام می شود.
پیش از این برخی رسانه ها از سفر گروسی به تهران خبر 
داده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات که 
از نزدیک آژانس بین المللی انرژی اتمی را دنبال می کنند 
گزارش داد سفر مدیرکل آژانس به ایران تایید شده و او 

احتمالً اوایل روز یکشنبه وارد تهران می شود.
پیش تر شــبکه آمریکایی »بلومبرگ« بــه نقل از چند 
مقام گزارش داد که »رافائل گروســی« مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به دنبال مالقات با »محمد اسالمی« 
رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران پیش از کنفرانس 
وین است. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پیش از این نسبت به اقدام غیرســازنده از سوی آژانس 
هشدار داد و گفت: آژانس و نهادهای سیاستگذار آن نمی 
توانند خود را از سرنوشت تفاهم هسته ای جدا کنند و هر 

اقدام غیر سازنده، مخل فرآیند مذاکره خواهد بود.

بیانیه مشترک ایران و آژانس:  اجازه به بازرسان برای سرویس فنی تجهیزات نظارتی و جایگزینی کارت های حافظه

ادامه مذاکرات را در وین انجام می دهیم

رییسی خبر داد
لغو روادید بین ایران و عراق

رئیس جمهور ضرورت توســعه مناسبات ایران و 
عراق در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: در نشســت امروز 
بــر اراده دو دولت بــه منظور توســعه روزافزون 
 روابــط تهــران – بغــداد در تمامــی عرصه ها 

تأکید شد.
سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در نشست خبری 
مشــترک با نخســت وزیر عراق با بیان اینکه روابط 
تهران – بغداد صرفاً رابطه همسایگی نیست، تصریح 
کرد: ارتباط عمیق تهران و بغداد از باورها و قلب های 
دو ملت، دو کشور و دو دولت نشأت می گیرد. رئیس 
جمهور گفت: برغم خواست دشمنان سطح روابط و 
مناسبات ایران و عراق روز به روز توسعه خواهد یافت. 
وی اظهارداشت: توســعه روابط دو کشور می تواند 
نقش آفرینی تهران و بغداد در مناسبات منطقه ای ، 
جهانی و ارتباطات بین المللی را تقویت کند و امروز بر 
تحکیم و تعمیق هر چه بیشتر روابط دو کشور تأکید 
شد. رئیسی با اشــاره خبر خوب نخست وزیر عراق 
درمورد لغو روادید سفر برای دو کشور، اظهار داشت: 
در نشست امروز بر اراده دو کشور در توسعه کریدور 
ریلی و تسریع در برقراری ارتباط ریلی بین شلمچه 
و بصره تأکید شد و تقویت روابط مالی و پولی بین دو 
کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. وی با اشاره 
به نزدیک شدن به اربعین حسینی، خاطر نشان کرد: 
بدون تردید در وضعیت امروز کرونایی، حفظ و صیانت 
از جان زائران عزیز بســیار اهمیت دارد، اما در عین 
حال نخست وزیر عراق وعده دادند تا جایی که امکان 
دارد، تعداد پذیرش زائران را افزایش دهند. مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق نیز در این نشست خبری 
با تأکید بر این که »عراق بر گسترش و تحکیم روابط با 
جمهوری اسالمی ایران اهمیت ویژه ای قایل است«، 
اظهار داشت: امروز مجموعه ای از پرونده های مربوط 
به توسعه روابط دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار 
دادیم و مصمم هستیم سطح روابط خود را در راستای 

منافع و مصالح دو ملت هر چه بیشتر گسترش دهیم.

فعاالن بازار سرمایه خواستار حذف 
قیمت گذاری دستوری شدند 

گروهی از فعاالن بازار سرمایه در نامه ای به رئیس جمهور 
خواستار حذف قیمت گذاری دستوری شدند. به گزارش 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، فعاالن بازار ســرمایه با 
ارسال نامه ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه ناکارآمدی 
صنعت و بازار، تحت تأثیر قیمت گذاری دســتوری، به 
حدی است که آثار ناشی از حذف قیمت گذاری دستوری، 
بیش از رفع تحریم های ظالمانه است، خواستار حذف 
قیمت گذاری دســتوری در اقتصاد ایران شدند و اعالم 
کردند: قیمت گذاری دســتوری در حوزه های مختلف 
اقتصادی ضربات ســنگینی به نظام تولید وارد کرده و 

منافع مصرف کننده ها را به خطر انداخته است.
فعاالن در نامه خود به رئیس جمهور، ضمن اشاره به تجربه 
شکست خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانت خواران 
در تالشــند تا کوشــش ها و برنامه های دولت جدید را 
هم به بهانه حمایت از مردم ضعیف به ســمت ابزارهای 
شکست خورده ای نظیر قیمت گذاری دستوری هدایت 
کنند، تأکید کردند: قیمت گذاری دستوری رانت زیادی 
را نصیب واسطه ها و سفته بازان کرده است. فعاالن بازار 
سرمایه در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری نوشته اند: 
حضرتعالی در ســمت قبلی خود به عنوان ریاســت قوه 
قضائیه به دفعات از رانت دالر 4200 تومانی سخن گفته 
و بر عزم خود بــرای مقابله با فســاد رانت خواران تأکید 
کرده بودید. مادامــی که رانت از طریق سیاســت های 
نادرســت قیمت گذاری دولتی ایجاد می شود، ما شاهد 
فعالیت رانت جویان و گروه های غیررسمی محافظ این 
رانت خواهیم بــود. قیمت گذاری دســتوری به حضور 
پرتراکم دالالن در بازارها منجر شده، به طور مثال فقط 
در صنعت سیمان ســاالنه 10 هزارمیلیارد تومان رانت 
بین واسطه ها توزیع می شود. فعاالن بازار سرمایه در ادامه 
خطاب به رئیس جمهور تأکید کرده اند: دغدغه درست 
و صحیح شما در مبارزه با فساد کاماًل ستودنی است، اما 
وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد ایران نگاه می کنیم، 
مشخص می شود عمده این فسادها در نتیجه رفتار اشتباه 
سیاستگذاران، یعنی سازمان حمایت از مصرف کننده و 
ســتاد تنظیم بازار، در قیمت گذاری دستوری کاالهایی 
مانند فوالد، ســیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است. 
نویسندگان نامه، به آثار مخرب قیمت گذاری دستوری 
در صنایع مختلف از جمله خودروســازی و صنعت برق 
اشاره کرده و آن را سرمنشأ فساد دانسته و توضیح دادند: 
قیمت گذاری دستوری در صنعت برق به کاهش جذابیت 
ســرمایه گذاری در ایجاد نیروگاه های جدید و توســعه 
نیروگاه های قبلی منجر شده و کار به جایی رسیده است که 
شاهد قطعی مکرر برق هستیم و برای سرپوش گذاشتن به 
این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی مردم، گزینه قطع برق 
تولیدکننده های سیمان و فوالد مورد توجه قرار گرفته، اما 
باید توجه کرد که مشکل اصلی همه این صنایع، ازجمله 

سیمان و فوالد، قیمت گذاری دستوری است.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 2295|  دوشنبه 22 شهریورماه ۱۴۰۰

در حالی که انتظار دو ساله خودروسازان برای توقف قیمت 
گذاری دستوری به نتیجه نرسیده، مصوبه شورای رقابت 
صبر خودروســازان را لبریز کرده و یکی از خودروسازان 

گفته تا اطالع ثانوی پیش فروش نخواهد کرد.
به گزارش مهر، بیش از دو سال است که بازار خودروی 
کشور با پدیده ای به نام »قرعه کشی« آشنا شده است 
که اگرچه وزارت صمت در نظر داشــت با این شیوه 
فروش، آشــفته بازار خودرو را کنتــرل و عرضه این 
محصول را به خریداران واقعی اختصاص دهد اما قیمت 
گذاری دستوری موجب شده هر یک دستگاه خودروی 
تولیدی به سهم خود، به زیان انباشته خودروسازان 
اضافه کند و به همین دلیل خودروسازان حاضر نیستند 
با تولید زیاد، روند افزایش زیان انباشته خود را تشدید 
کنند. قیمت گذاری دســتوری به دور باطلی تبدیل 
شده که از یک سو منجر به کاهش تولید شده و از سوی 
دیگر به دلیل کاهش تولید، عرصه برای دالالن جهت 
جوالن در بازار را فراهم کرده اســت. دالل هایی که 
سودشان از هر خودرو گاهی به 100 میلیون تومان هم 
می رسد و معموالً بیش از سودی است که خودروساز 
می برد. ضمن اینکه به دلیل کم بودن میزان تولید و 
عرضه در قالب پیش فروش، مکانیزم پیش فروش به 
عرصه ای واقعی از بخت آزمایی تبدیل شده که مصرف 
کنندگان واقعی را برای رسیدن به خودرو به مشقت 
انداخته است. قیمت های سرسام آور و جوالن دالالن 
در بازار که با هر خبر کوچک و بزرگی، آشفتگی را در 
بازار دوچندان می کنند، نه تنها موجب خروج مصرف 
کننده واقعی از بازار شده بلکه بازارهای دیگر همچون 

الستیک، قطعه و … را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

دالالن تنها برنده قیمت گذاری دستوری
در این بین متولیان صنعت خــودرو به جای اصالح 
فرایند، با تصمیمات خود، بازار را بیش از پیش آشفته 
می کنند؛ در آخرین نمونه باید به مصوبه ششم شهریور 
ماه شورای رقابت اشــاره کرد. مصوبه ای که اگرچه 
قصد حمایت از مصرف کننده را دارد اما بی توجه به 
شرایط تولید، بیش از گذشته پای بر گلوی خودروساز 

می فشــارد. بر اساس مصوبه اخیر شــورای رقابت، 
مصرف کننده با توجه به مبلغ پیش پرداختی که به ازای 
خرید خودرو به شرکت های خودروسازی پرداخت 
می کند در قیمت تمام شده خودرو سهیم می شود؛ 
یعنی اگر کســی برای یک خودروی 100 میلیون 
تومانی، 50 میلیون پیش پرداخت داده است مطابق 
مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت 
کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت 
خودرو را پرداخت کند. همچنین طبق این مصوبه، 
خودروهایی که قیمت آن تعیین نشــده حق پیش 
فروش نخواهند داشــت. این در حالی است که طی 
سالهای گذشته قیمت گذاری دستوری موجب شده 
خودروساز در حاشیه زیان قرار گیرد و به نظر می رسد 
با این مصوبه جدید نیز فشار مضاعفی به خودروسازان 

وارد و منجر به افزایش زیان انباشته شود.
این مصوبه شورای رقابت در حالی که خودروسازان 
دو سال است چشم امید به دولت و مجلس دارند تا با 
اصالح سیاست گذاری های صنعت خودرو، چاره ای 
اساسی برای قیمت گذاری دســتوری بیاندیشند، 
عمالً کاسه صبر خودروسازان را لبریز و آنها را وادار به 
واکنش کرد. اواخر هفته گذشته، قائم مقام مدیرعامل 
گروه خودروسازی ســایپا اعالم کرد تا زمان تعیین 
تکلیف مصوبه شــورای رقابت، در سال جاری هیچ 
محصولی پیش فروش نخواهد شــد و برنامه فروش 
محصوالت صرفاً فروش فوق العاده خواهد بود. ایران 

خودرو هنوز واکنشی به این مصوبه نداشته است.
طبیعتاً اگــر وزارت صمت برای این مســاله چاره ای 
نیندیشد، توقف پیش فروش می تواند به تحرک دالالن 
در بازار و رشــد قیمت ها دامن بزند. به نظر می رســد 
متولیان از جمله وزارت صمت باید هر چه ســریع تر 
تکلیف صنعت خودروسازی را مشخص کنند و با اصالح 
سیاست ها، در اولین گام به گونه ای تدبیر کنند که با 
حفظ منافع مصرف کننده، قیمت گذاری دستوری در 
صنعت خودرو متوقف شود. چرا که لغو قیمت دستوری، 
قطعاً منجر به رونق تولید و کاهش قیمت در بازار خواهد 

شد و مردم نیز از این سیاست منتفع خواهند شد.

با توجه به گزارش دیوان محاســبات مبنی بر 
صفر بودن اجرای مالیات خانــه و خودروهای 
لوکس به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، 
معاون سازمان امور مالیاتی توضیحاتی درباره 
اقدامات و آمادگی این سازمان برای اخذ مالیات 

از لوکس نشینان ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این دیوان محاسبات 
گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه 1400 
را منتشــر کرد که طبق آن اجــرای مالیات بر 
خانه های لوکس و خودروهای لوکس به جهت 
عدم تصویب مقــررات در دولت، همچنان صفر 

است.
در این زمینه، محمود علیــزاده - معاون فنی و 
حقوقی ســازمان امور مالیاتی - درباره آخرین 
وضعیت اجرای مالیات خانه و خودروهای لوکس 
به ایسنا توضیح داد: مالیات خانه و خودروهای 
لوکس در سال گذشته منوط به آیین نامه ای بوده 
که باید توسط دولت تصویب می شده است که 
پیش نویس این آیین نامه در موعد مقرر از سوی 
ســازمان امور مالیاتی تنظیم و از طریق وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی به دولت تقدیم شــد، 
اما دولت آن را تصویب نکرده اســت تا برمبنای 
بودجه سال گذشته مالیات خانه و خودروهای 

لوکس اخذ شود. 
وی افــزود: درباره مالیات خانــه و خودروهای 
لوکس برای سال جاری نیز باز هم در موعد مقرر 
آیین نامه های مربوطه توســط سازمان تنظیم 
و تقدیم دولت شد و در کمیســیون اقتصادی 
دولت هم تصویب شد که ان شاءاهلل پس از طرح 
در هیئت دولت و تصویب آن، مکانیسم اخذ این 
مالیات آماده اســت و بالفاصله این قانون اجرا 

خواهد شد. 

چه خانه و خودروهایی لوکس هستند؟
براساس قانون، خودروهای لوکس خودروهایی 
هستند که در انتهای سال 1400 قیمت ساخت 

یا واردات آن، باالی یک میلیارد تومان باشد که 
قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی 
اعالم می شــود و مالکان ایــن خودروها باید تا 
بهمن ماه ســال جاری این مالیات را پرداخت 

کنند.
در غیر این صورت قــادر به نقل و انتقال خودرو 
نیســتند و باید مبلغ مالیــات را در زمان نقل و 

انتقال پرداخت کنند. 
- نرخ مالیات ساالنه خودروهای لوکس به شرح 

ذیل است:
1- تا مبلغ 1.5 میلیارد تومان نســبت به مازاد 

یک میلیارد تومان معادل یک درصد 
2- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد 1.5 

میلیارد تومان معادل دو درصد 
3- تا مبلغ 4.5 میلیارد نســبت به مازاد ســه 

میلیارد تومان معادل سه درصد 
4- نســبت به مازاد 4.5 میلیــارد معادل چهار 

درصد
همچنین، طبق تصویب مجلس، خانه هایی که 
ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از 10 
میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده 
و مالک آن باید در بهمن امســال این مالیات را 
پرداخت کند که خانه های درحال ساخت و در 
سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند.

- نرخ مالیات ســاالنه خانه هــای لوکس نیز به 
شرح ذیل است:

1- نســبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد 
تومان؛ یک در هزار

2- نســبت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد 
تومان؛ دو در هزار

3- نســبت به مازاد 25 میلیارد تا 40 میلیارد 
تومان؛ سه در هزار

4- نســبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد 
تومان؛ چهار در هزار

5-نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به باال پنج 
در هزار

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در محله هایی 
از تهران که دارای ماهیت سرمایه ای هستند با افت بیشتری نسبت به 
مناطق مصرفی مواجه شده است گفت: معتقدم تقاضای واقعی هیچگاه 
دچار رکود نمی شود و دولت از ســازندگانی که در این بخش اقدام به 

ساخت و ساز کنند حمایت می کند.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بهترین راه برای 
کاهش قیمت خانه این است که مسکن مصرفی احداث کنیم و بازار را 
از حالت سرمایه ای بیرون بیاوریم. یعنی به شکل هدفمند واحدهایی 

برای متقاضیان واقعی و واجد شرایط احداث کنیم.
وی افزود: یکی از دالیلی که دولت سیاســت تولید یک میلیون واحد 
مسکونی در سال را مطرح کرده این است که مسکن در استطاعت برای 

خانوارها ساخته شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه بازار مســکن در شش ماه 
گذشته به ثبات رســیده اســت گفت: اگر آمار را به تفکیک محالت 
بررســی کنیم می بینیم در بســیاری از مناطق تهــران که ماهیت 
ســوداگری دارد با کاهش قیمت های به مراتب بیش از میانگین کل 
مواجه شــده ایم. بنابراین بــازار در حوزه ســرمایه گذاری که در تراز 
 ارز و ســکه قرار می گیرد کشــش ندارد اما در بخش مصرفی شرایط 

متفاوت است.
محمودزاده تاکید کرد: بازار مسکن را از نظر ماهیتی باید به دو شاخه 
کلی تقسیم بندی کرد؛ یک بخش تقاضای واقعی است که به اعتقاد من 
یک فعالیت دائمی است و رکود ندارد. اگر سازندگان سودهای متعارف 
و منطقی را در نظر بگیرند همواره در بخش تقاضای واقعی، کار هست و 

دولت نیز با طرحهای تشویقی از سازندگان حمایت می کند.

وی، بخــش دیگــر را حــوزه ســوداگری بازار مســکن دانســت 
و گفت: بازار ســرمایه ای هم اکنون در رکود به ســر می برد اما ســر 
جای خــودش اســت و کســی جلــوی آن را نمی گیــرد. موقعی 
که توجیه اقتصادی داشــته باشــد ســرمایه گذاران به مناطقی که 
 معمــوال خریــد و فروشــهای ســرمایه ای در جریان اســت ورود 

می کنند.
به گزارش ایسنا، متوسط قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه سال 
جاری 30 میلیون و 970 هزار  تومان در هر متر مربع بوده که نسبت 
به ماه قبل 3.1 درصد و نســبت به مشابه سال قبل 34 درصد افزایش 
یافته است. تعداد معامالت نیز 5.5 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل 
8.4 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل 39.4 کاهش 

را نشان می دهد.

مصوباتی به نفع دالالن

کاسه صبر خودروسازان لبریز شد 
با توجه به گزارش دیوان محاسبات صورت گرفت

آخرین خبرها از اخذ مالیات از لوکس نشینان

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

ریزش قیمت مسکن در محله های هدف سفته بازان

گروه اقتصاد ایران وجهان
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روند نزولی قیمت سکه و طال در بازار
روز گدشته قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید، نیم سکه ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان شد.
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چشم انداز دالر تا پایان سال
مرتضی افقه، اقتصاددان

ارز هم مانند هر کاالی دیگری تحت تاثیر تحوالت سیاسی و اقتصادی قرار دارد. میزان عرضه و تقاضای ارز تحت تاثیر تحوالت و اخبار منتشر شده سیاسی و اقتصادی در نوسان است البته میزان عرضه ارز توسط دولت در شرایط فعلی 
برای کنترل بازار به دلیل تداوم تحریم ها بسیار محدود شده بنابراین از طرف عرصه زیاد امیدواری وجود ندارد. از طرف تقاضا اما در شرایط فعلی، افزایش تقاضا دالر را در مسیر گرانی قرار داده است. این در حالی است در شرایط فعلی نگاه 
کارگزاران اقتصادی و تجار که با روابط اقتصادی سروکار دارند، می تواند در خوشبینی و بدبینی در بازار ارز تاثیرگذار باشد. خوشبینی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و معامالت می تواند پالس مثبتی در بازار ارز ایجاد کند. از طرف دیگر 
بدبینی نسبت به آینده و روابط اقتصادی می تواند اثر خوبی در بازار نداشته باشد و نرخ ارز را دچار نوسانات کند.  البته اگر تحریم ها برداشته شود، برجام احیا شود و مذاکرات نتیجه مثبتی داشته باشد بازار ارز باز هم خود را منطبق با این نتایج 
مثبت کرده و پالس های مثبت را دریافت می کند. به هر ترتیب اگر مذاکرات تمام شود، تاثیر نتیجه آن بر بازار غیرقابل انکار است. نتیجه مثبت به کاهش قیمت دالر منجر خواهد شد و نتایج منفی به ادامه روند افزایشی قیمت ارز کمک می 
کند. بنابراین در شرایط فعلی متغیر فعال و تاثیرگذار در بازار ارز اخبار و تحوالت سیاسی است. هر چند این ریزش ناچیز نیز قابل اعتماد نبوده و ادامه روند ریزش ارز به چانه زنی بین ایران، کشورهای دیگر و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بستگی دارد. اگر چانه زنی به سمت حل مشکل برود می توان به ادامه روند ریزش امید داشت. در غیر این صورت اگر چانه زنی ها به سمت حل مشکل نرود روند افزایشی باز خواهد گشت. بعد از این بازدید و مذاکره نتیجه اگر نتایج مثبت 
نباشد احتمال افزایش قیمت ارز بسیار زیاد است. البته این احتمال قوی تر است و بنابراین نمی توان زیاد به ادامه ریزش قیمت دالر امیدوار شد. به طور کلی تا زمانی که مساله تحریم حل نشود یا به عبارت دیگر مشکل منابع دریافت ارز ما 

که همان تجارت خارجی است حل نشود نمی توان قیمت دالر را کنترل کرد. سیاست های پولی هم تنها می تواند سرعت افزایش قیمت را کم کند. ساختارهای ناکارآمد فعلی هم آن  را همراهی می کند.
پیش بینی این است که وزرای جدید باید به مذاکره و حل مشکل برجام بپردازند. اما این مدت حداقل تا پایان امسال طول خواهد کشید. بنابراین نباید منتظر ارزانی دالر در کوتاه باشیم. 

 نوســانات بازار ارز نشــان 
می دهد که تاثیرپذیری این 
بازار از اخبار منتشــر شده و 
تحوالت سیاسی و اقتصادی 
بسیار زیاد است. با ورود رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران 
شاهد ریزش نامحســوس قیمت دالر هستیم. قیمت 
این ارز با ریزش ۳۰۰ تومانی به ۲۷ هزار و ۴۷۰ تومان 
رسید. بازار ارز معموال به این اتفاقات سیاسی واکنش 
مثبت نشان می دهد و افت قیمت دالر را می توان یکی از 
احتماالت حضور این مقام ارشد در تهران ارزیابی کرد.  به 
عقیده کارشناسان بازار ارز، صرف حضور مدیرکل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی در ایران بــازار ارز را نزولی کرد. 
شنبه قیمت دالر روی عدد ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومان ایستاد 
اما قیمت دالر با افت ۳۰۰ تومانی بــه ۲۷ هزار و ۴۷۰ 
تومان رسید.  اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند دالر 
مرز روانی ۲۷ هزار تومان را به سادگی از دست نمی دهد 
و بعید است قیمت دالر وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شود.

یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: ارز هم 
مانند هر کاالی دیگری تحت تاثیر تحوالت سیاســی 
و اقتصادی قرار دارد. میزان عرضه و تقاضای ارز تحت 
تاثیر تحوالت و اخبار منتشر شده سیاسی و اقتصادی 
در نوسان است البته میزان عرضه ارز توسط دولت در 
شرایط فعلی برای کنترل بازار به دلیل تداوم تحریم ها 
بسیار محدود شده بنابراین از طرف عرصه زیاد امیدواری 
وجود ندارد. از طرف تقاضا اما در شرایط فعلی، افزایش 

تقاضا دالر را در مسیر گرانی قرار داده است.

مرتضی افقه اضافه کرد: اگر تحریم ها برداشــته شود، 
برجام احیا شود و مذاکرات نتیجه مثبتی داشته باشد 
بازار ارز باز هم خود را منطبق با این نتایج مثبت کرده 
و پالس های مثبت را دریافت مــی کند. به هر ترتیب 
اگر مذاکرات تمام شود، تاثیر نتیجه آن بر بازار غیرقابل 
انکار اســت. نتیجه مثبت به کاهش قیمت دالر منجر 
خواهد شد و نتایج منفی به ادامه روند افزایشی قیمت 
ارز کمک می کنــد. بنابراین در شــرایط فعلی متغیر 
فعال و تاثیرگذار در بازار ارز اخبار و تحوالت سیاســی 
اســت. هر چند این ریــزش ناچیز نیز قابــل اعتماد 
نبوده و ادامه روند ریزش ارز به چانــه زنی بین ایران، 
 کشــورهای دیگر و آژانس بین المللی انــرژی اتمی

 بستگی دارد. 
به هر ترتیب، تالش هــای دالر برای عبــور از مرز ۲۸ 
هزار تومان به در بسته خورد و نهایتا در ساعات پایانی 

معامالت روز شنبه، تابلو صرافی ها نشان می داد اسکناس 
آمریکایی در مقایسه با هفته قبل فقط ۱۳۰ تومان ارزان 
شده و نوسان زیادی نداشته است. البته آخرین توصیه 
تحلیل گران به معامله گران این بود که اقدام به خرید 
دالر نکنند. با این حال، همین دسته از تحلیل گران، به 
بازیگران ارزی پیشنهاد می کردند که »خالی فروشی« را 

در نیز در دستور کار قرار ندهند.
با توجه به این توصیفات می توان گفت که تحلیل گران 
تصور می کنند استراتژی احتیاطی داشتن در روزهای 
جاری می تواند اقدام عقالنی تری برای ماندگاری در بازار 
باشد. شرایط روزهای اخیر نشان داده است که بازار بیشتر 
با اخبار روز جهت خود را هماهنگ می کند. در صورتی 
که خبر منفی از سفر گروســی به ایران منتشر شود، 
ممکن است بار دیگر دالر به سوی شکست مقاومت ۲۷ 

هزار و ۸۰۰ تومانی حرکت کند.

چانه زنی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی منجـر به  ادامه رونـد كاهشی نرخ  دالر می شود؟

عقب نشینی خریداران دالر
شایلی قرائی
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به گفته نماینــده کارگران 
در شورای عالی اشتغال 9۶ 
درصد کارگــران از امنیت 
شــغلی برخوردار نیستند و 
۳/5 میلیون نفر از کارگران 
در کارگاه های زیرزمینی بــدون هیچ گونه امتیازی 
مشغول فعالیت هستند. ســاماندهی وضعیت شغلی 
کارگران یکی از موضوعاتی است که امید است وزیر کار 

و رفاه اجتماعی بتواند به آن رسیدگی کند. 
یک کارشناس اقتصادی در تشریح وضعیت کارگران 
در سالهای اخیر می گوید: امنیت شغلی یکی از مهم 
ترین دغدغه ها و نگرانی های قشــر کارگر در کشور 
است. در ســالهای اخیر بخصوص از آغاز بحران کرونا 
تاکنون کارگران بسیاری از کار بیکار شده اند و در از 
روی ناچاری در مشاغلی مشــغول به کار شده اند که 
هیچگونه امنیت شغلی و دستمزد کافی ندارد. حمید 
حاج اسماعیلی اضافه کرد: تحریم ها و کرونا در کنار 
هم باعث شد که مشــکالت کارگران از جمله امنیت 
شغلی و معیشت، جدی تر شود. به گفته وی، در حال 
حاضر امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران است. 
کرونا باعث بیکاری بخش زیادی از کارگران شده است.

در همیــن زمینه نماینده کارگران در شــورای عالی 
اشتغال گفت: 9۶ درصد کارگران کشور امنیت شغلی 
ندارند. علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور در نشست تشکل های کارگری در 
حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: 
در این نشست به عنوان نماینده کارگران در شورای 
عالی کار سه دسته از مشکالت اصلی کارگران شامل 
امنیت شغلی، معیشت کارگران و تشکل یابی را مطرح 

می کنم. 
خدایی همچنین با توجه به آمــار موجود از کارگران 
گفت: 9۶ درصد کارگران در کشور امنیت شغلی ندارند 
و دستمزد دریافتی کارگران حداکثر ۳۶ درصد از هزینه 

یک خانوار معمولی کارگران را پوشــش می دهد. وی 
افزود: همه تشکل های کارگری حداکثر نمایندگی ۱5 
درصد کارگران را برعهده دارند با این اوضاع حال و روز 
کارگران کشور خوب نیست.به گفته نماینده کارگران 
در شــورای عالی اشتغال، درخواســت کارگران این 
است هرچه سریع تر جلسه شورای عالی کار در مورد 
رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بررسی راهکار 
ترمیم قدرت خرید کارگران باید مطرح شود. خدایی 
همچنین با اشاره به نامه ایی که در روزهای آخر وزارت 
شریعتمداری در مورد دادنامه ۱۷9 به دیوان عدالت 
اداری در مورد امنیت شــغلی کارگران به قوه قضاییه 
ارجاع شده است از آقای عبدالملکی وزیر جدید تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی درخواســت ابطال دادنامه ۱۷9 
داریم زیرا بــه نظر ما باعــث رواج قراردادهای موقت 

می شود.
وی همچنین خواستار جلوگیری از نفوذ جریان های 
سیاســی در حوزه تخصصی تشــکل های کارگری 
شد.نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال در مورد 

تعداد کارگران بیمه شده نیز گفت: با در نظر گرفتن 
بازنشستگان ۱۴.5 میلیون نفر بازنشسته هستند که 
از این تعداد ۱۱ میلیون نفر کارگر بیمه شده هستند. 
همچنین در کشور حدود ۷ میلیون کارگر بیمه نشده 
هم داریم که از این تعداد ۳.5 میلیون نفر در کارگاه های 
زیرزمینی مشغول هستند و بقیه در اصناف مشغول کار 

هستند که باید ساماندهی و بیمه شوند.
در این مراســم همچنین یاراحمدی نماینده مجمع 
نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار عنوان کرد: 
ما خوشحال هستیم که آقای رئیسی رئیس جمهور 
جدید در اولین دیدار خود با کارکنان بهشــت زهرا و 
کارگران معدن زغال سنگ طبس دیدار کردند و این 
نشــان می دهد دولت به کارگران توجه ویژه  دارد.  به 
گفته وی، در کارگاه های یک تا ۱۰ نفره باید نماینده 
کارگران حضور داشته باشند برخی از کارگاه ها مانند 
مس سرچشمه ۲۴ هزار کارگر دارد و نماینده کارگری 
در آنها داریم و باید صدای کارگران در تشکل ها شنیده 
شود. یاراحمدی گفت: خواسته کارگران امنیت شغلی 

در دولت قبل با وجود اینکه قول دادند اما در هشت سال 
هیچ اتفاقی نیفتاد تنها در تبصره ماده ۷ عنوان کردند 
که حداکثر مدت قراردادهای مدت برای کارهایی که 

جنبه غیرمستمر دارد تعیین شود.
به گفته ایــن نماینده کارگــران در شــورای عالی 
اشتغال هر ســال واژه های اقتصادی مطرح می شود 
اما قراردادهای کارگری به ســه ماه و کمتر رسیده در 
حالیکه قراردادها اجاره منــزل کارگری حداقل یک 
ساله است و با این شرایط کارگر امنیت فکری ندارد.

وی خواستار سه جانبه گرایی در اداره سازمان تأمین 
اجتماعی و نیز حذف شرکت های پیمانکاری در مورد 

کارگران شد.
یک کارشناس اقتصادی در تشریح وضعیت کارگران 
در سالهای اخیر در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: 
امنیت شغلی یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های 
قشر کارگر در کشور است. در سالهای اخیر بخصوص 
از آغاز بحران کرونا تاکنون کارگران بســیاری از کار 
بیکار شده اند و در از روی ناچاری در مشاغلی مشغول 
به کار شده اند که هیچگونه امنیت شغلی و دستمزد 

کافی ندارد.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: تحریم ها و کرونا در 
کنار هم باعث شد که مشکالت کارگران از جمله امنیت 
شغلی و معیشت، جدی تر شود. به گفته وی، در حال 
حاضر امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران است. 
کرونا باعث بیکاری بخش زیادی از کارگران شده است.

کارشناس بازار کار گفت: دولت بایدبرنامه ای داشته 
باشــد تا با حمایت از تولید داخلی. مشــکل بنگاه ها 
را حل کند. با توجه به شــعار ســال، باید هر مشکلی 
در مســیر تولید وجود دارد، رفع شود، اگر این همت 
وجود داشته باشد، حتی اگر مشکلی در مسیر تولید 
وجود داشته باشد، می توانند حل شــود. وی با بیان 
اینکه حدود ۷۰درصد دستمزد کارگران صرف اجاره 
مسکن می شود گفت:باید فکری برای مسکن کارگران 
صورت گیرد. کاالهای اساسی باید با یارانه دولتی در 
اختیار کارگران قرار گیرد تا بخشــی از مشکالت آنها 

برطرف شود. 

70 درصد دستمزد كارگران صرف اجاره مسکن می شود

فعالیت 3.5 میلیون کارگر در کارگاه های زیرزمینی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی ســازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: هم اکنون تردد 
کامیون های ایرانی در مرزهای افغانستان بدون مشکل 
انجام می شود و دائماً وضعیت امنیت کامیون داران را 
رصد خواهیم کرد. طی روزهای گذشته و با افزایش 
تنش در شــهرهای مختلف افغانستان نگرانی هایی 
برای برخی کامیونداران درباره تردد در این کشــور 
به وجود آمده اســت که به گفته مسئوالن سازمان 
راهداری هیچ  مشکلی در این زمینه وجود ندارد. جواد 
هدایتی، مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی 
ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در این باره 
اظهار کرد: مرزهای ســه گانه افغانستان هم اکنون 
باز اســت و رفت و آمد و تردد کامیون داران ایرانی به 
صورت عادی در آن ها جریان دارد. وی با بیان اینکه 
از نظر امنیتی مشکلی در مرزهای افغانستان وجود 
ندارد، افزود: تنش هایی که بــه وجود آمده در برخی 
از شــهرهای بزرگ مانند کابل است اما در شهرهای 
مرزی افغانستان که کامیونداران تردد می کنند مشکل 
خاصی نداریم اما وضعیت از نظر امنیتی به عنوان یک 

مسئله مهم دائماً رصد خواهد شد.

مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی ســازمان 
راهداری و حمل ونقل جــاده ای ادامه داد: مجموعه 
نظام و دستگاه های متولی مانند وزارت امور خارجه، 
سفارت های ایران در افغانستان و دستگاه های امنیتی 
مســتقر در مرز مانند مرزبانی و ارتش دائماً در حال 
بررســی و ارزیابی وضعیت این کشور از نظر امنیتی 
هستند و اگر مشکلی به وجود بیاید به سرعت آن را 
اطالع رســانی کرده و سعی می کنیم در سریعترین 
زمان ممکن از جان و مال هموطنان مان حفاظت کنیم 
چرا که امنیت کامیونداران ایرانی خط قرمز ما بوده و از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
هدایتی با اشاره به اینکه اگر مشــکلی از این نظر در 
افغانســتان به وجود بیاید به ســرعت جلوی تردد 
کامیون داران ایرانی را خواهیم گرفت، گفت: به همه 
راننده های کامیون اعالم می کنیم که با رعایت همه 
جوانب و پروتکل های بهداشتی، ترددهای خود را بدون 
مشکل انجام دهند و از نظر امنیتی نیز احتیاط کنند که 
البته در حال حاضر مشکلی از این نظر وجود ندارد اما 
از طریق پایانه های مرزی به صورت مستمر در جریان 

وضعیت این کشور قرار بگیرند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفــت: به وزیر جهاد 
پیشنهاد دادیم ممنوعیت واردات در مهرماه به اتمام 
برســد تا هم قیمت ها تعدیل و هم برنج های مانده در 
بنادر ترخیص شود اما وزیر این پیشنهاد را نپذیرفت. 
مســیح کشــاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج با 
واکنش به توزیع صد هزار تن برنج دولتی برای تنظیم 
بازار این کاال گفت: واردات برنج منجر به کاهش قیمت 
برنج ایرانی نمی شود به دلیل اینکه برنج ایرانی مصرف 
کننده خاص خود را دارد و مصرف کنندگان برنج های 
وارداتی نیز مشخص هستند. تنها ارتباطی که میان این 
دو وجود دارد آن اســت که واردات برنج به کشور جو 
روانی ایجاد می کند که از افزایش غیرمنطقی و بیش از 
اندازه قیمت برنج ایرانی جلوگیری می کند. وی با اشاره 
به اینکه قیمت برنج خارجی و برنج پرمحصول ایرانی بین 
5 تا ۶ هزار تومان اختالف دارد، گفت: ما همواره تالش 
می کنیم این اختالف معنادار نشود و در این صورت بازار 
برنج های پرمحصول ایرانــی رونق پیدا می کند به این 
ترتیب که مصرف کننده هنگام خرید با خود می گوید 
5،۶ هزار تومان بیشــتر هزینه می کنم و به جای برنج 
خارجی برنج ایرانی می خرم. کشاورز در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه امســال تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ 
حدود ۲۰۰ تا ۲5۰ هزار تن برنج وارد کردیم گفت: این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 5۰ درصد 
کاهش یافته است. ضمن اینکه ما در سال 99 نیز نسبت 

به ســال 9۸، 5۰ درصد کاهش واردات را شاهد بودیم 
بنابراین وضعیت واردات برنج به صورتی نبوده که تولید 
داخل را تهدید کند. وی با اشاره به اینکه دوره ممنوعیت 
واردات برنج هر سال از اول مرداد آغاز می شود و به مدت 
۴ ماه ادامه دارد، اضافه کرد: همزمان با فصل ممنوعیت 
واردات برنج به کشور برداشــت برنج خارجی نیز آغاز 
می شود که اگر ما در آن زمان بتوانیم واردات انجام دهیم 
با قیمت پایین تری این کار صورت می گیرد که هم به نفع 

واردکننده، مصرف کننده و هم کشور است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه امسال به ستاد 
تنظیم بازار که آن زمان در حیطه اختیارات وزارت صمت 
بود پیشنهاد دادیم با توجه به کاهش واردات و وضعیت 
بازار برنج و همچنین رشد مناسب قیمت برنج داخلی 
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی 
امسال اعمال نشود و وزارت صمت این استدالل ها را قبول 
و با پیشنهاد ما موافقت کرد اما زمانی که مساله برای اجرا 
به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شد، وزارت جهاد از 
آن تمکین نکرد. کشاورز ادامه داد: در این راستا حدود ۷۰ 
هزار تن برنج بعد از تاریخ ۳۱ تیر وارد بنادر شده بود که به 
دلیل آغاز دوره ممنوعیت واردات امکان ترخیص نداشت 
و مسئولین وزارت جهاد کشــاورزی مصوبه ای را بدون 
حضور ما و سایر واردکنندگان به تصویب رسانده بودند 
که دوره ممنوعیت واردات برنج یک ماه به تعویق بیفتد و 

۳۱ مرداد آغاز شود. 

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری اعالم کرد: در پروازهای اربعین مانند دیگر 
پروازهای خارجی همه مســافران باید پاسخ منفی 
تست PCR را همراه خودشان داشــته باشند و به 
همین دلیل نیازی به رعایت کردن محدودیت پذیرش 

۶۰ درصدی در این پروازها نیست.
ابوالقاسم جاللی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با 
توجه به توافق کشورهای ایران و عراق برای پذیرش 
۳۰ هزار زائر ایرانی از طریق فرودگاه بین المللی این 
کشور، چرا پروتکل هایی مانند فاصله گذاری و پذیرش 
۶۰ درصدی مسافران در این پروازها رعایت نمی شود، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه تمام مســافران باید ۷۲ 
 PCR ساعت قبل از انجام پرواز، پاسخ منفی تست
را گرفته باشــند و آن را ارائه دهند، نیازی به رعایت 
محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی در پروازهای اربعین 

مانند دیگر پرواز های خارجی نیست.
وی افزود: اکثر کشورهای اروپایی برای پروازهای خود 

پروتکل هایی مانند تست منفی PCR یا کارت واکسن 
را در دستور کار خود قرار داده و رعایت می کنند و در 
این زمینه هیچ  مشکلی هم برایشان پیش نمی آید. ما 
نیز برای پروازهای خارجی این پروتکل ها را مدنظر 
قرار داده ایم و نگرانی از این بابــت برای زائران ایرانی 
وجود ندارد. معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کشوری ادامه داد: اگر در پروازهای داخلی 
محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مســافران رعایت 
می شــود به این دلیل اســت که نمی توان برای این 
پروازها از مسافران تست منفی PCR گرفت و وزارت 
بهداشــت چنین پروتکلی را به ما ابالغ نکرده است. 
بنابراین جای نگرانی در این زمینه نیســت چرا که 
در پروازهای اربعین ماننــد دیگر پروازهای خارجی 
به غیر از محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر همه 
پروتکل های بهداشتی مانند استفاده اجباری از ماسک 
در این پروازها و غربالگری و تب سنجی همه مسافران 

به دقت رعایت می شود.

اتاق اصناف ایــران در اطالعیــه ای از تمدید مهلت 
ثبت نام تســهیالت ۱۲ درصد برای ۱۴گروه شغلی 
و نیز تاالرداران تا پایــان آذر خبر داد و جزئیات روش 
ثبت نام تســهیالت کرونایی برای ۱۴ گروه شغلی به 
انضمام تاالرداران را اعالم کرد.بر اساس این اطالعیه 
و مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی 
از شیوع کرونا، فعاالن ۱۴ گروه از مشاغل اعم از صنفی 
و غیر صنفی ) شــامل ۸5۰ زیر رســته( می توانند تا 
 پایان آذر ۱۴۰۰ با مراجعه به ســامانه کارا به نشانی
 kara.mcls.gov.ir برای ثبت نام تســهیالت ۱۲ 

درصدی اقدام کنند.
فهرست گروه های شغلی مشمول این تسهیالت:۱- 
مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رســتوران 
ها، بوفه ها،طباخی ها، قهوه خانه ها و اغذیه فروشــی 
ها۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل 
آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشــگری، 
مهمان پذیرها، مهمان سراها، مســافرخانه ها، مراکز 
بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات 

بین راهی، موزه ها و زائرسراها
۳- حمل و نقل عمومی مســافر برون شهری اعم از 
هوایی، جاده ای ریلی و دریایی۴- حمل و نقل عمومی 
مســافر درون شــهری5- دفاتر خدمات مسافرتی 
گردشگری و زیارتی۶- تولید و توزیع پوشاک۷- تولید 
و توزیع کیف و کفش۸- مراکز توزیع آجیل خشکبار، 
قنادی بستنی و آبمیوه9- مراکز باشگاه ها و مجتمع 
های ورزشی و تفریحی۱۰- مراکز باشگاه ها و مجتمع 

های ورزشی و تفریحی
۱۱- مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی۱۲- 
آموزشگاه های رانندگی آرایشگاه ها سالن های زیبایی 
و گرمابه ها۱۳- موسسات خصوصی دارای پروانه بهره 
برداری از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
که در حوزه های درمانی و تشخیصی و آزمایشگاهی و 
پاراکلینیکی فعال هستند.۱۴- واحدهای پرورش مرغ 
گوشتی و مرغ مادر مراکز تولید محصوالت گل خانه ای 
سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه 

گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی

جزئیات ثبت نام تسهیالت کرونایی برای ۱۴ گروه شغلی

معاون سازمان هواپیمایی:

نیازی به محدودیت ۶۰ درصدی پروازهای اربعین نیست

امنیت خط قرمز ماست

تردد کامیون های ایرانی در مرزهای افغانستان

ممنوعیت واردات از مهر حذف شود

٧٠ هزار تن برنج در بنادر مانده است
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بحران كمبــود تراشــه خودرو 
وخامت یافت

امیدها و انتظارات مثبت برای تولید بیشتر خودرو و 
پایین رفتن قیمتها در تابستان امسال با طوالنی شدن 
کمبود تراشه نیمه رســانا و ناچار شدن خودروسازان 
به کاهش تولیــد، رنگ باخته است.شــرکت جنرال 
موتورز اعالم کرد از ۱۵ کارخانه خودروســازی خود 
در آمریکای شمالی، تولید هشــت کارخانه را در دو 
هفته آینده به دلیل کمبود قطعــات متوقف خواهد 
کرد.فورد هم اعالم کرد تولید پیکاپ در دو کارخانه را 
متوقف کرده و شیفتها را به مدت دو هفته دیگر کاهش 
می دهد. تصمیم این دو غول خودروسازی آمریکایی 
برای کاهش تولید پس از تصمیمات مشابه شرکتهای 
نیســان، فولکس واگن، تویوتا، مزدا و سوبارو به دلیل 
کمبود قطعات مهمی که برای عملکرد سیستمهای 
رایانه ای در خودرو ضروری هستند اعالم شده است. 
قطعات الکترونیکی حدود ۴۰ درصد از ارزش خودرو به 
حساب می آیند.مدیران صنعتی اکنون از این واهمه 
دارند که کمبود تراشه در ســال ۲۰۲۲ و حتی سال 
۲۰۲۳ ادامه پیدا کند یعنی مصرف کنندگان همچنان 
قیمت بیشــتری برای خودروهای صفر و کارکرده در 
این مدت خواهند پرداخت.آمار کلی بلو بوک نشــان 
می دهد اگرچه فروش خودروهــای صفر در آمریکا 
به دلیل کمبود تراشــه طی ماه اوت حدود ۱۸ درصد 
کاهش پیدا کرد اما میانگین ارزش معامالت ۴۲ هزار 
و ۷۳۶ دالر بود که هشت درصد باالتر از مدت مشابه 
سال گذشته بود.بنا بر تحقیقات جدیدی شرکت آی 
اچ اس مارکیت، کمبود تراشه در سه ماهه جاری به از 
دست تولید ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سراسر جهان 
منتهی خواهد شد. طبق گزارش بلومبرگ، ضرر ناشی 
از این تولید کمتر تا پایان سال به ۶۱ میلیارد دالر بالغ 
می شود.با بازگشایی اقتصادها و آغاز روند واکسیناسیون 
کرونا در بهار، خودروسازان و مشتریان امیدوار بودند 
کمبود تراشــه رایانه که باعث افزایش قیمت خودرو 
شده است، تسهیل شــود اما این اتفاق نیافتاده است. 
افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ بر اثر شیوع واریانت دلتا 
طی چند هفته گذشته در کشورهای آسیایی متعدد که 
تولیدکنندگان اصلی تراشه های خودرو هستند، کمبود 
عرضه را تشدید کرده است.اوایل امسال بیش از دهها 
سناتور از دولت بایدن خواستند از تامین مالی بیشتر 

به منظور توسعه تولید تراشه در آمریکا حمایت کند.

اخبار

اپل موظف به کاهش سختگیری در فروشگاه آنالین خود شد
یک قاضی فدرال در آمریکا حکمی صادر کرد که بر اساس آن اپل باید از سختگیری های خود در فروشگاه آنالین این شرکت موسوم به اپ استور بکاهد.اپل بر اساس این حکم مجبور است 

به توسعه دهندگان و برنامه نویسان امکان دهد تا از دیگر سیستم های پرداخت مالی استفاده کنند و مجبور نباشند تنها سیستم پرداخت مالی اپ استور را به کار ببرند.صدور حکم یادشده 
یک پیروزی مهم برای شرکت هایی مانند اپیک گیمز طراح بازی Fortnite و برخی شرکت های دیگر طراح انواع اپلیکیشن محسوب می شود که معتقد بودند اپل منافع آنها را نادیده می گیرد.

البته قاضی اپل را ملزم به مجاز کردن استفاده سایر اپلیکیشن سازان به استفاده از سیستم های پرداخت درون برنامه ای اختصاصیشان نکرده است. 

اقتصــاد ایــران یک 
اقتصاد رانتی اســت 
و بــرای اثبــات این 
مدعا، نیــازی به ادله 
و جزئیــات نیســت. 
فعاالن بازار خودرو در ماه های اخیــر بار ها از توزیع 
حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو 
خبر داده اند؛ چندین پرونده فساد اقتصادی مربوط 
به بدهی های معوق بانکی )به حجــم چندده هزار 
میلیارد تومان( در حال بررسی است و حتی برای دالر 
۴۲۰۰ تومانی هم پرونده تشکیل شده است. اما آیا 
این پدیده شوم ممکن است در دوره مدیریت دولت 
ســیزدهم )همزمان با دوره یازدهم مجلس و دوره 
جدید در قوه قضاییه( پایان پیدا کند؟به گزارش فرارو، 
بررسی ها نشان می دهند که حجم رانت توزیع شده در 
اقتصاد ایران سر به صد ها هزار میلیارد تومان می زند 
و این موضوع، دیروز و امروز هم شــروع نشده است. 
حوزه هایی نظیر خودرو، قیر، الستیک و معادن، در 
حالی شاهد توزیع صد ها هزار میلیارد تومان رانت بوده 
اند که تقریباً هیچ یک از دولت های ایرانی نتوانسته اند 
توزیع رانت را متوقف کنند.در تازه ترین مورد، دولت 
حسن روحانی با تصمیم به اجرای طرح »دالر ۴۲۰۰ 
تومانی« چندده میلیارد دالر رانت در کشور توزیع کرد 
و تجربه چند ساله هم نشان داد که این طرح نه تنها 
نتوانسته کاال های اساسی را به میزان کافی تامین کند، 
که بخشی از دالر ها در عمل حتی »صرف واردات هم 
نشدند«. )به نقل از دادستان دیوان محاسبات کشور 
در فروردین ماه ۱۴۰۰(.اما کدام بخش های اقتصاد 
ایران درگیر رانت بازی بوده اند؟ واقعیت این است که 
تهیه فهرستی از حوزه هایی از اقتصاد ایران که درگیر 
رانت و توزیع آن بوده اند، کاری بسیار زمان بر است، 
چرا که تقریباً حوزه ای نیست که از توزیع رانت مبری 
باشد. با این همه، برخی از بزرگ ترین حوزه های رانتی 

را شاید بتوان به اشاره بررسی کرد.

بازار خودرو: رانتی که تمامی ندارد
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، چند 
ماه پیش گفته بود که اختالف قیمت کارخانه و بازار، 
تنها در سال ۱۳۹۹ موجب توزیع حدود ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان رانت شده است. به گفته وی، این رقم 
از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار، با توجه به 
میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست 
آمده است.آنچه مشخص است طی حدود سه سال 
گذشــته با اعمال تحریم ها و به دنبال آن افت تولید 
در شرکت های خودروساز، قیمت گذاری دستوری 
با هدف حمایت از مصرف کننده خودرو با شــدت و 
حدت بیشتری نسبت به گذشته از سوی سیاست 
گذار خودرو دنبال شد، اما از آنجا که بازار آزاد از تورم 
عقب نمی ماند، اختالف قیمتی ایجاد شد که سود آن 
به جیب دالالن رفت.با این همه، ظاهراً عبرتی وجود 
نداشته و قیمت گذاری دســتوری در بازار خودرو، 
حتی با وجود زمزمه واسپاری فرآیند قیمت گذاری 
به بورس کاال، قرار است همچنان ادامه داشته باشد. 
به این فرآیند، باید موضوع واردات خودرو را هم اضافه 
کرد، جایی که هنوز بحث بر سر این است که »چه 
کسی« باید واردات را انجام دهد و از اختالف دست 
کم ۲ برابری قیمت خودروی وارداتی با قیمت واقعی 

آن، سود کند.

از »دالر« تا »معدن«: گل به خودی هاِی 
دولت دوازدهم

دولت دوازدهم )که چهره هایش در ســال ۱۳۹۲ با 
وعده پایان دادن به فســاد در دولت های نهم و دهم 
روی کار آمده بودند( هــم پرونده های متعددی در 
زمینه رانت دارد که ممکن است به زودی خبر های 
تازه ای در موردشان بشنویم.مهم ترین مورد، توزیع 
دالر ۴۲۰۰ تومانی بوده اســت: نرخی که دولت در 
بهار سال ۱۳۹۷ به صورت دستوری برای دالر اعالم 
کرد و به همه اعالم کرد که می توانند برای واردات، 
به هر میزان و با این نــرخ از دولت ارز دریافت کنند.
نتیجه فاجعه بار بود: هنوز چند ماه نگذشته، فهرست 
واردات کاالیی که خــوِد وزارِت صمِت دولت تهیه 

می کرد، نشــان می داد که با ارز هــای حیاتی برای 
اقتصاد ایران، »کود انسانی« و »میوه خشک« وارد 
شده و حتی در ازای ثبت ســفارش »آمبوالنس«، 
»قهوه جوش« وارد گمرکات ایران شــده است.اما 
ماجرا ادامه داشت: در روز های پایانی فعالیت دولت 
دوازدهم، در تصمیمی بســیار عجیب و پر حرف و 
حدیث، اعالم شد که حدود ۶ هزار معدن در فهرست 
واگذاری قرار گرفته اند، در حالی که مطابق نقشه  های 
»کاداســتر« وزارت صمت، این معادن در مجموع 
نزدیک به ۳۰ درصد از محدوده های معدنی ایران را 
تشکیل می دادند. اما مشکل اینجا بود که این معادن 
بنا نبود به رواِل معمول، از طریق مزایده واگذار شوند 
بلکه قرار بود از طریق ثبت نام در یک وب ســایت 
آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می گرفت 
که زودتر ثبت نام کرده باشــد!بر اساس گفته های 
دبیر اتحادیه تولیدکننــدگان و واردکنندگان مواد 
معدنی، ارزش این معادن حداقــل ۶ هزار میلیارد 
تومان اســت و با واگذاری عجیب این معادن به این 
شیوه، بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی 
می افتد که صاحب رانت هستند. این در حالی است 
که علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت دولت دوازدهم، 
ارزش ذخایر معادن اکتشافی در ایران را حدود ۵۰۰ 
میلیارد دالر تخمین زده بود که با این حساب، ارزش 
ذخایر معادن مورد اشاره چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد 
دالر خواهد بود، یعنی رقمی در حدود ۳۰ برابر درآمد 

نفتی ایران در سال ۱۳۹۹.

رانت ۴ هزار میلیارد تومانی قیر
با این همه، بازار های دیگری هم هستند که رانت در 
آن ها جریان دارد، اما ممکن است از دید عامه مردم 
پنهان باشند و این بار، پای نمایندگان مجلس هم در 
میان است. طرح توزیع قیر رایگان که به دلیل فسادزا 
بودن از بودجه ســال ۱۳۹۹ حذف شده بود، مدتی 
پیش با حمایت تمام قد نمایندگان مجلس یازدهم بار 

دیگر در آستانه بازگشت به اقتصاد ایران قرار گرفت.
ارزش این طرح که دولت را بــه توزیع یک میلیون 
تن قیر در میان شش نهاد موظف می کند، حدود ۴ 

هزار میلیارد تومان برآورد شده است. توزیع این رانت 
موجب می شود که واحد های تولید قیر در بسیاری 
از نقاط کشور ایجاد شــوند، چرا که فاصله قیمتی 
»خوراک اولیه قیر« با قیمت بازار آزاد قیر به اندازه ای 
صرفه اقتصادی خواهد داشت که موجب رشد سریع 

واحد های قیرسازی در کشور شود.

رانت بازی، حتی در بازار »الستیک«!
اما بازار های دیگری هم وجود دارند که رانتی هستند 
و به دلیل توزیع گسترده رانت در میان مردم عادی، 
مبارزه با آن ها هم دشوارتر است. بازار الستیک یکی 
از بازار هایی اســت که به دنبال اعمــال دور جدید 
تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ 

به این سو، به شدت آشفته شد.
در این میان، الستیک چه برای خودرو های سواری 
و چه برای خودرو های سنگین به شدت گران شد و 
ماجرا تا آنجا باال گرفت که گروهی از کامیون داران، در 
اعتراض به این موضوع دست به اعتراضات هماهنگ و 
کم سابقه ای زدند.به دنبال این اتفاقات، دولت تصمیم 
گرفت در این بازار مداخله کند و الستیک را هم به 
فهرست کاال های وارداتی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اضافه کرد. با این همه، همین تصمیم موجب 
شد الستیک هم به فهرست کاال هایی وارد شود که 
در اقتصاد رانت زده ایران، برای آن ها بازار سیاه شکل 
می گیرد و دالالن در آن جوالن می دهند.کمی بعد، 
دولت توزیع الستیک های یارانه ای را به نمایندگی 
شرکت های داخلی واگذار کرد و صد البته ساز و کار 
فروش این الستیک ها به قدری شتاب زده و بی دقت 
تنظیم شد که این بازار از همان ابتدا به بهشتی برای 

واسطه ها و دالالن بدل شد.
نمایندگی های برخی از شــرکت های توزیع کننده 
الســتیک دولتی، در ازای مدارکی همچون برگ 
ســبز خودرو، کارت ملی صاحب خودرو و شخص 
مالک، توزیع الستیک را در دستور کار قرار دادند و در 
مواردی، برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، 
حتی پشت برگ سبز خودرو را هم مهر می زند. با این 
همه، از آنجا که پروتکل و دستورالعمل خاصی در این 
زمینه وجود نداشت، بعضی دالالن بار ها در صف قرار 
می گرفتند و با دریافت الستیک دولتی و فروش آن 
در بازار آزاد، ســود می کردند.در این میان، اخباری 
هم به گوش رسید از اجاره مدارک هویتی افراد ثالث 
برای خرید الستیک به نرخ دولتی، اتفاقی که بار ها و 
بار ها در هنگام توزیع رانت از سوی دولت تکرار شده 
است. افزون بر این، در هنگام اوج گیری مباحث در 
خصوص قرنطینه کرونایی در اسفندماه سال ۱۳۹۸، 
دولت اعالم کرد دریافت حواله خرید الستیک دولتی 
نیازی به مراجعه حضوری ندارد و متقاضیان می توانند 
به صورت آنالین هم اقدام کننــد و این یعنی برای 
 دریافت سهم از رانت، حتی نیازی به مراجعه حضوری 
هم نبود!با این همه، توزیع رانتی که ســود حاصل 
از آن صرفاً به جیب دارندگان خــودرو می رود و نه 
عامه مــردم، احتماالً وحشــتناک ترین تصمیمی 
است که یک دولت می تواند اتخاذ کند. در واقع، در 
حالی که آمار های رسمِی منتشر شده توسط مرکز 
آمار ایران نشــان می دهند که حدود ۵۰ درصد از 
خانوار های ایرانی فاقد خودروی شخصی هستند، 
 در واقع تنها نیمی از ایرانی هــا از رانت هایی از این

 دست استفاده می کنند.

حجم رانت توزیع شده در اقتصاد ایران سر به »صد ها هزار ميليارد تومان« می زند

پایان دادن »رانتخواری« در دولت سیزدهم؟
News kasbokar@gmail.com

قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتالی 
در روند معامــالت در بازار های تجارت 
دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه 
کرد. کمیســیون بازارهای مالی و اوراق 
بهادار اروپــا در گزارش خــود با عنوان 
"رمزارزها: روند ها، ریسک ها و تالطم 
ها" از ارزهای دیجیتالی به عنوان خطری 
برای ثبات مالی بازارها نام برده که دارای 
پیامدهای محیط زیستی زیان بار به ویژه 
در حوزه استخراج رمزارزها هستند.دولت 
چین با صدور بیانیــه جدیدی به مردم 
هشــدار داد در توکن های غیر مثلی )یا 
همان ان اف تی( سرمایه گذاری نکنند 

چرا که قیمت آن ها حباب است.

مجموع ارزش بــازار جهانــی ارزهای 
دیجیتالــی در حــال حاضــر ۲۰۹۰ 
میلیــارد دالر برآورد می شــود که این 
رقم نســبت به روز قبــل ۰.۸۴ درصد 
بیشتر شده اســت. در حال حاضر ۴۱ 
درصد کل بازار ارزهــای دیجیتالی در 
اختیار بیت کوین و ۱۸ درصد در اختیار 
اتریوم است.گفتنی اســت، بیت  کوین 
۱۲ سال پیش توســط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد 
 و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل 

گرفت.
بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک 
ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال 

اســت که با ارزش بازار حــدود ۸۴۳.۴ 
میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار قرار داشته 
و ســهم ۳۸.۸۸ درصدی از کل بازار را 
در اختیار دارد.اتریوم با نماد اختصاری 
ETH یــک ارز دیجیتال یا شــکلی از 
دارایی دیجیتال اســت که با ارزش بازار 
حدود ۳۸۰.۵ میلیــارد دالر، در رتبه ۲ 
بازار قرار داشته و سهم ۱۷.۶۰ درصدی 
از کل بازار را در اختیــار دارد.کاردانو با 
نماد اختصاری ADA یک ارز دیجیتال 
یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با 
ارزش بازار حدود ۸۱.۲۲ میلیارد دالر، 
در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۳.۷۴ 

درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

بررسی گزارش شــفافیت منتشر شده 
توسط فیس بوک در ماه آگوست نشان 
می دهد این شــرکت به محققان حوزه 
انتشــار اخبار دروغ اطالعات پژوهشی 
ناکافی و مخدوش داده است.محققانی 
که بر داده های فیس بوک برای پژوهش 
اتکا کرده بودند، ممکن اســت ماه ها یا 
سال ها از تحقیقات دقیق و عینی در این 
زمینه فاصله داشته باشند. علت این امر 
آن است که فیس بوک اطالعات ناقص و 
مخدوشی در مورد نحوه تعامل کاربران 
با پست ها و لینک های خود به محققان 

داده و آنها را گمراه کرده است.
فیس بوک بر اساس درخواست محققان 

دانشگاهی به آنها اطالعاتی در مورد نحوه 
گسترش و پخش شدن اطالعات و اخبار 
دروغین در پلتفرم خود داده است تا آنها 
بتوانند روند مذکور را پیگیری کنند. این 
شــرکت وعده داده بود که محققان به 
تمامی تعامالت کاربــران در این زمینه 
دسترســی خواهند داشــت، اما حاال 
مشخص شده داده هایی که فیس بوک 
به محققان داده تنها شــامل تعامالت 
حدود نیمی از کاربرانش در آمریکا است.

عــالوه بــر ایــن، اکثــر کاربرانی که 
تعامالتشان در این گزارش ها درج شده 
کسانی هســتند که به اندازه کافی ذیل 
پست های سیاسی فعالیت می کنند و از 

همین طریق گرایش سیاسی آنها کاماًل 
واضح و آشکار است. پس از افشای این 
موضوع فیس بوک از محققان عذرخواهی 
کرده و افزوده که برای جبران این خطا 
تالش خواهد کرد. اما ایــن کار با توجه 
به حجم داده های موجود چند هفته ای 
طول می کشــد. فیس بوک به محققان 
گفتــه داده هایی که در مــورد کاربران 
خارج از ایاالت متحده دریافت کرده اند 
نادرست نیست.ماویس جونز، سخنگوی 
فیس بــوک هم عدم صحــت اطالعات 
مذکور را ناشی از "خطای فنی" دانست 
که این شرکت "سریعاً در حال حل آن 

است".

تولید محصوالت جدیــد از موجودات 
زیستی دریایی با استفاده از فناوری های 
نوین توســط محققان فعــال در حوزه 
زیســت فناوری دریا انجام می شــود. 
این فناوری در صنایعــی چون غذایی، 
کشاورزی و دارویی کاربرد دارد و تولید 
محصوالتی چون داروهای زیستی، آنزیم 
های خوراکی، پاالیش زیستی، مدیریت 
اکوسیســتم و ســوخت های زیستی را 
رونق می دهد.موجودات دریایی در بدن 
خود انواع پیچیــده ای از مولکول ها را 
تولید مــی کنند که نمونه هــای آن را 
شاید در موجودات خشــکی زی نتوان 
یافت. پس می توان از این ظرفیت برای 

تولید محصوالت فناورانه و پیشــرفته 
اســتفاده کرد و به عنوان راه حلی برای 
توسعه امنیت غدایی تا تولید دارو برای 
درمــان بیماری های صعــب العالج به 
آن نگریســت. زیســت فناوری دریا در 
کشــورمان حوزه ای نو اســت اما ستاد 
توسعه زیســت فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری با تشکیل 
کارگروهی با همان نام در مسیر توسعه 
آن گام برداشته است.این کارگروه تمام 
توان خود را برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا در این 
حوزه به کار بسته اســت تا تجاریسازی 
محصوالت یک گام به جلو بردارد. البته 

این اقدام ستاد با تاکید بر حفظ محیط 
زیســت دریایی و توســعه پایدار منابع 
دریایی صورت می گیرد.هــم افزایی و 
استفاده از توان و تخصص نیروی انسانی 
خالق یکی از اقداماتی است که در ارتقا 
محصوالت زیســت فناوری دریا نقش 
دارد و این کارگــروه در این زمینه فعال 
است تا شاهد ورود محصوالت فناورانه 
ایران ساخت به بازار کشور باشیم. ایده 
ها و نوآوری می تواند ورود محصوالت به 
بازار را تسهیل کند؛ در این زمینه نیز یک 
شــتابدهنده تخصصی در حوزه زیست 
فناوری دریا راه اندازی شــده که در آن 
روی ۳۵ ایده سرمایه گذاری شده است.

بازار ارزهای دیجيتالی بی رمق است

بیت کوین همچنان در نوسان

فیس بوک به محققان اطالعات مخدوش و ناکافی داد

35  ایده به حضور محصوالت جدید در بازار شتاب می دهد


