
در شرایطی که رییس جمهور وعده داد سهمیه زائران ایرانی برای 
اربعین افزایش پیدا خواهد کرد، شــرکت های هواپیمایی گرچه 
آمادگی کاملی برای انجام این سفرها را دارند اما برای برنامه ریزی 

این پروازها باید از مدت ها قبل اعالم می شد.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته و در پی توافق دو کشور ایران و عراق 
مقرر شد تا مجوز سفر هوایی ۳۰ هزار زائر ایرانی به این کشور برای 
شرکت در مراسم اربعین صادر شود که در این راستا ۴۰۰ پرواز به 

صورت رفت و برگشت از شش فرودگاه برنامه ریزی و اعالم شد.

البته پس از انتشار این خبر نیز اعالم شد که ۱۰ فرودگاه بین المللی 
در کشور فعال هستند و در صورت افزایش سهمیه زائران ایرانی، بقیه 
آن ها و دیگر شرکت های هواپیمایی نیز برای پروازهای اربعین آماده 
خواهند شد. روز گذشته و در جریان سفر الکاظمی -نخست وزیر 
عراق- به ایران و دیدار با رییس جمهور کشورمان، حجت االسالم 
ابراهیم رییسی اعالم کرد که تعداد زائران ایرانی در مراسم اربعین 
بیشتر می شود. وی افزود: در آســتانه اربعین حسینی هستیم و 
وضعیت کرونایی نه تنها برای دو کشور بلکه برای کل جهان است. 

گرچه حفظ و صیانت از زائران از اهمیت باالیی برخوردار است و این 
مساله محدودیتی در عراق ایجاد کرد اما در عین حال آقای نخست 
وزیر با توجه به اینکه عاشقان اباعبداهلل بتوانند از این زیارت استفاده 
کنند و عده داد تعداد زائران را تا میزانی که امکان دارد، افزایش یابد.

در این راستا ابوالقاسم جاللی –معاون هوانوردی و امور بین الملل 
سازمان هواپیمایی کشــوری- در گفت وگو با ایسنا درباره افزایش 
پروازهای اربعین در صورت بیشتر شدن سهمیه زائران ایرانی اظهار 
کرد: برای ارائه خدمات بیشــتر و بهتر به زائران ایرانی در این ایام 

آمادگی کاملی داریم اما بستگی به این مسئله دارد که سهمیه ایران تا 
چه اندازه افزایش پیدا خواهد کرد و آیا شرکت های هواپیمایی داخلی 
توان پشتیبانی در این زمینه را دارند یا خیر چرا که مسیرهای پروازی 
و برنامه های سفرهای هوایی این شرکت ها از قبل برنامه ریزی شده 
است. وی افزود: در وهله نخست برنامه پروازهای اربعین برای ۳۰ هزار 
زائر برنامه ریزی شد و در همین راستا ۴۰۰ پرواز را در مسیرهای رفت 
و برگشت برای جا به جایی زائران پیش بینی کردیم. همچنین شش 
فرودگاه بین المللی برای انجام این پروازها فعال شده و به تعدادی 

از ایرالین های داخلی مجوز پرواز را دادیم. معاون هوانوردی و امور 
بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه همه ایرالین های 
داخلی شرایط پرواز به عراق را دارند، گفت: اگر سهمیه ایران از ۳۰ 
هزار نفر بیشتر شود باید ببینیم به چه میزان این سهمیه افزایش 
پیدا خواهد کرد و در آن صورت ابتدا باید در این زمینه امکان سنجی 
کنیم ببنیم تا چه حد ظرفیت افزایش پروازها را داریم و اگر زائر باشد 
می توانیم از ظرفیت دیگر فرودگاه های بین المللی و پروازهای بیشتر 

برای خدمت رسانی به زائران استفاده کنیم.

ارتقای امنیت شبکه ملی اطالعات و پیشگیری از 
خسارات احتمالی ناشی از به کارگیری محصوالت 
ناامــن، از جمله اهداف به کارگیــری محصوالت، 
خدمات و آزمایشگاه های دارای صالحیت خدمات 
امنیتی به شمار می رود و تا کنون نزدیک به ۱۰۰۰ 
گواهی و تاییدیه در حوزه امنیــت فضای تولید و 

تبادل اطالعات صادر شده است.
به گزارش ایســنا،  بــا توجه به توســعه روزافزون 
محصوالت و خدمات حوزه فضای تبادل اطالعات و 
به کارگیری گسترده آنهـا در زیرساخت های حیاتی، 
حساس و مهم کشور، تامین امنیت زیرساخت ها، 
سازمان ها و نهادهای کشــور موضوع بسیار حائز 
اهمیتی تلقی می شــود، زیرا تهدیدات امنیتی نیز 
در فضای تولید و تبادل اطالعات به طور روزافزونی 
اتفاق می افتند. اســتفاده از محصوالت، خدمات و 
آزمایشــگاه  های دارای صالحیت خدمات امنیتی 
منجر به ارتقای امنیت شـبکه ملی خواهد شد و از 
خسارات احتمالی ناشی از به کارگیری محصوالت 

ناامن پیشگیری می کند. در این راستا طبق آخرین 
آمار به دست آمده از سازمان فناوری اطالعات ایران، 
در حال حاضر ۹۵۶ گواهی و تاییدیه توسط معاونت 
امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات صادر شــده 
است. این گواهی ها به تفکیک نوع فعالیت عبارتند 
از ۴۶۶ پروانه فعالیت خدمات امنیت فضای تولید 
و تبــادل اطالعات که توســط اداره کل نظام ملی 

مدیریت امنیت اطالعات )نما( صادر شده است.
هم چنین از میان مجموع گواهی های صادره تعداد 
۸۴ گواهی معتبر متعلق به ارزیابی امنیتی محصول 
فاوا، ۱۳ گواهی در حال تمدید، ۲۱ گواهی منقضی 
شده، ۹۸ تاییدیه صادره برای محصوالت خارجی در 
سال ۱۳۹۸، ۲۹۷ تاییدیه صادره برای محصوالت 
خارجی در سال ۱۳۹۹ و هفت گواهی نیز به ارزیابی 
امنیتی آزمایشگاه ها تعلق دارد که وظیفه بررسی 
و صدور آن را اداره کل ارزیابی امنیتی محصوالت 

)ارم( به عهده دارد.
ارتقای امنیـت شـبکه ملـی اطالعات و پیشگیری 

از خسارات احتمالی ناشی از به کارگیری محصوالت 
ناامــن، از جمله اهداف به کارگیــری محصوالت، 
خدمات و آزمایشگاه های دارای صالحیت خدمات 
امنیتی به شمار می رود که طی فعالیتی مشترک، 
مرکز مدیریت راهبـــردی افتا و سازمان فناوری 
اطالعات ایران وظیفه ارایه آن را بــه عهده دارند. 
بر این اســاس، کلیه متقاضیــان دریافت گواهی 
ارزیابی امنیتی محصوالت )گواهی افتا( می توانند 
جهت شــروع و تمدیــد فرآیند ارزیابــی امنیتی 
محصوالت و اخــذ گواهی امنیتــی محصول، به 
 ســامانه جامــع خدمــات و محصــوالت افتــا 

مراجعه کنند.
 بنا به اعالم معاونت امنیت فضــای تولید و تبادل 
اطالعــات، به دلیل شــرایط کرونایی و تســهیل 
مراجعین به منظور تمدید اعتبار گواهی نامه های 
منقضی شده یا در حال انقضای محصوالت، از تاریخ 
۰۱/۰۲/۱۴۰۰ اعتبار این دسته از  گواهی ها به مدت 

شش ماه تمدید می شود و معتبر خواهد بود.

آماده شدن اندروید ۱۲ نسبت به نسخه های قبلی 
طوالنی تر شده اما به نظر می رسد انتظار برای آن به 

زودی به پایان می رسد.
به گزارش ایسنا، میشال رحمان، سردبیر XDA در 
 AOSP توییتر مدعی شد گوگل قصد دارد نسخه
)پروژه کد باز اندروید( اندروید ۱۲ را در چهارم اکتبر 

)۱۲ مهر( منتشــر کند. با توجه به این که گوگل 
نســخه نهایی آماده اندروید را همزمان با نســخه 
AOSP عرضه می کند، بنابراین دارندگان گوشی 
پیکسل ممکن است ارتقا به اندروید ۱۲ را در همان 

روز دریافت کنند.
اگر این تاریخ تغییر نکند، وضعیت عرضه گوشــی 

پیکسل ۶ هم مشخص می شود. گوگل نمی تواند 
مدل جدید گوشی خود را بدون اندروید ۱۲ عرضه 
کند بنابراین بعید اســت که پیکســل ۶ پیش از 
این تاریخ روانه بازار شــود. اگر این گوشــی مدتی 
 بعد از این تاریخ در اکتبر عرضه شــود، تعجب آور 

نخواهد بود.

وزارت اقتصــاد اعالم کرد: هیچگونه دســتوری از 
ســوی این وزارتخانه مبنی بــر ترخیص کاالهای 
شرکت بوش سرویس )کاسپین کاال دریا( به گمرک 

صادر نشده است.
به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در پی ابهام به وجود 
آمده در خصــوص ممنوعیت ترخیــص کاالهای 
شرکت بوش سرویس )کاسپین کاال دریا( از گمرک 
ایران تأکید کرد: تاکنون هیچگونه دستوری از سوی 
این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کاالهای اشاره شده 
صادر و ابالغ نشــده و هیچ کاالیی از محموله های 

مذکور از گمرک ترخیص نشده است.
 وزارت امــور اقتصــادی و دارایی در این راســتا 

توضیحی ارائه کرده که بدین شرح است: 
" شرکت بوش سرویس )کاسپین کاال دریا( با اخذ 
و ارائه ثبت سفارش در ســال ۱۳۹۶ و متعاقب آن 
گشایش برات اســنادی بدون تعهد در بانک ملی، 
اقدام به ترخیص شش پارت لوازم خانگی با مارک 
بوش آلمان از گمرک قبــل از ممنوعیت می نماید 

که درخصوص مابقی کاال )بیســت فقره اظهارنامه 
و تعداد ۴۲۰ دســتگاه کانتینر شامل لوازم خانگی 
به مارک بوش آلمان( در راستای دادنامه صادره از 
دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش 
مربوطه توســط وزارت صمت و تأیید منشــاء ارز 
مربوطه توســط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی 
خواســتار ترخیص کاالی مزبور از گمرک شهید 
رجایــی بندرعباس می گردد. گمــرک جمهوری 
اسالمی ایران با توجه به قرارگرفتن کاالی وارده در 
گروه چهارم کاالیی ) گروه کاالهایی که واردات آن 
ممنوع اعالم گردیده(، نسبت به دادنامه فوق االشاره 

اعتراض و از ترخیص کاال خودداری می نماید.
لذا پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به 
دادنامه ای مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این 
مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صالحیت 
کمیسیون رســیدگی به اختالفات گمرکی است 

می گردد.

در ادامه، شــرکت مذکور طی درخواست جدیدی 
در راستای مصوبه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران جهت 
ترخیص کاالهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور 

خواستار ترخیص کاالی خود می گردد.
بر این اساس، گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت 
سفارش و تایید منشــاء ارز مربوطه توسط وزارت 
صمت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به 
منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت 
و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد 
فرایند تجاری کاالهای معنونه، مراتب را با حضور 
نمایندگان مطلع و تام االختیار سازمان های مربوطه 
در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی 
موضوع، مقرر می گردد ســازمان ها و دستگاه های 
ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینۀ قانونی 
بودن ترخیص کاالهای اشاره شده دارند ظرف ۲۰ 
روز به گمرک ایران اعــالم نمایند که ظرف موعد 
مقرر هیچ ســازمانی در این خصوص اعالم نظری 

نمی نماید.

چالش افزایش سهمیه زائران ایرانی و پروازهای اربعین

صدور ۱۰۰۰ پروانه فعالیت در حوزه افتا

انتشار اندروید ۱۲ تا سه هفته آینده

وزارت اقتصاد: هیچ دستوری برای ترخیص کاالهای بوش ندادیم 
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سرمقاله
 شروط کاهش
 قیمت خودرو 

موضوع آزادسازی واردات 
خودرو به صورت مشروط 
تناقضی بــا قوانین ندارد. 
واردات در واقع مجاز است 
و دولت ها بــه تخلف جلو 

واردات را گرفته اند...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

متن کامل  د ر صفحه۳
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 دالر وارد کانال
 ۲6 هزار تومان شد 

 آشفتگی
  بازار تخم مرغ

روند خروج پول حقیقی از بورس ادامه دارد 

تهدید بورس با قیمت گذاری دستوری
صفحه2

صفحه۳

بالتکلیفی واردات خودرو
آزادسازی   واردات  خودرو  به کاهش  قیمت ها منجر می شود؟

وزیر صمت: برنامه ای برای واردات خودرو نداریم

پیشنهاد واردات خودروی ۵۰ تا 2۰۰ میلیونی

سفر مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، جهت 
انتظارات در بازار را تغییر داد و موجب شد قیمت دالر 
مرز ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان را از دســت دهد.به گزارش 
اقتصاد نیوز قیمت دالر عصر روز یکشنبه ۲۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان بود. تحلیل گران سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان را 
یک مرز حساس می دانستند و معتقد بودند در صورتی 
که دالر زیر این سطح قرار گیرد، مرز مقاومتی بعدی ۲۶ 
 هزار و ۸۰۰ تومان است. قیمت دالر در شروع معامالت

 روز گذشــته به صورت قاطعانه به زیر ۲۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان کشیده شــد و حتی کانال ۲۷ هزار تومان را از 
دست داد. قیمت دالر در شروع معامالت روز گذشته ۲۶ 
هزار و ۹۷۰ تومان بود. روز یکشنبه مقدار عرضه دالر 
متشکل نسبت به روز شنبه به صورت محدود کاهش 

یافت و روی ۸ میلیون...

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت 
هر شانه تخم مرغ ۵۰ تا ۶۵ هزار تومان رسیده 
است. افزایش قیمت شــانه تخم مرغ ماههاست 
ادامه دارد. روزانه قیمت کاالهای اساسی که تخم 
مرغ نیز شامل آنهاســت نوسانات بسیاری دارد. 
این روند افزایشــی قیمت تخم مرغ که در حال 
حاضر هر عدد به ۱۸۰۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ تومان، 
رسیده است نشان می دهد نظارتی بر بازار این 
کاال وجود ندارد.رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در 
رابطه با نوسانات قیمت تخم مرغ در ماههای اخیر 
می گوید: نظارتی بر بــازار وجود ندارد و قیمت 
درب کارخانه تا قیمتی که به دست مصرف کننده 
می رسد بسیار اختالف دارد. مهدی یوسف خانی 

اضافه کرد: افزایش قیمت...

بانک های ملت، ملی، صادرات، ســپه، پارسیان، کشاورزی، 
تجــارت، ســامان و رســالت بیشــترین ســهم را از تعداد 

تراکنش های شبکه پرداخت در مرداد ۱۴۰۰ داشته اند.
به گزارش ایسنا، بررســی آمار سهم بازار هر یک از بانک های 
پذیرنده از تعــداد و مبلغ تراکنش های شــبکه پرداخت در 
مردادماه ۱۴۰۰ حاکی از آن اســت که بانک ملت با ســهم 
۲۰.۲۷ درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم ۱۹.۷۱ درصدی 
از مبلغ تراکنش ها، همچنان با اختالف زیاد، باالترین سهم از 

پذیرش تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه 
نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است. پس از 
بانک ملت به ترتیب بانک های ملی، صادرات، سپه، پارسیان، 
کشاورزی، تجارت، سامان و رسالت بیشترین سهم را از تعداد 
تراکنش ها و بانک های ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت، سپه، 
سامان، رفاه و آینده بیشترین ســهم را از مبلغ تراکنش های 

شبکه پرداخت داشته اند.
از سوی دیگر، بررسی سهم تعدادی بانک های پذیرنده از کل 

بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می دهد 
که باالترین ســهم تعدادی از تراکنش هــای ابزار کارتخوان 
فروشــگاهی به ترتیب به بانک های ملــت )۱۹.۸۶ درصد(، 
ملی) ۱۴.۸۱ درصد(، سپه )۱۰.۸۵ درصد( و صادرات )۸.۱۹ 
درصد( تعلق دارد. باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار 
پذیرش اینترنتی به بانک های پارسیان )۳۱.۳۱درصد(، ملی 
)۱۷.۷۸ درصد(، ملت )۱۳.۵۱ درصد( و سامان )۷.۹۷ درصد( 
اختصاص داشته  است. بیشترین سهم تعدادی از تراکنش های 

ابزار پذیرش موبایلی به بانک های ملت ) ۴۲.۵۷ درصد(، آینده 
)۳۶.۸۱ درصد(، اقتصاد نوین )۱۴.۰۹ درصد( و ملی )۸.۶۵ 

درصد( تعلق دارد.
همچنین، بررســی ســهم مبلغی بانک های پذیرنده از کل 
بــازار تراکنش های هر یــک از ابزارهای پذیــرش حاکی از 
آن اســت که باالترین ســهم مبلغی از تراکنش هــای ابزار 
کارتخوان فروشــگاهی به بانک های ملت )۱۹ ۶۳. درصد(، 
ملی)۱۳.۷۴ درصد(، صادرات )۱۱.۶۷ درصد( و سپه )۹.۶۷ 

درصد( تعلق دارد. باالترین ســهم مبلغــی از تراکنش های 
ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های ملــت )۱۹.۷۷ درصد(،   
آینده )۱۶.۲۱درصد(، ســامان )۱۱.۹۸ درصد( و خاورمیانه 
)۶.۷۴ درصد( اختصاص یافته اســت. باالترین سهم مبلغی 
از تراکنش های ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک های ملت ) 
۴۵.۸۲ درصد(،   آینده )۲۵.۲۰ درصد(، اقتصاد نوین )۱۲.۱۲ 
درصد( و ملی )۵.۵۵ درصد( تعلق گرفتــه و این بانک ها به 

ترتیب در مکان های اول تا چهارم جای گرفته اند.

سهم بانک ها در تعداد تراکنش ها چقدر است؟



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس شورای رقابت:
خودروســازان در موقعیت مسلط 
هستند، ولی انصاف هم داشته باشند

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه پیش فروش 
خودرو زمانی به نفع مصرف کننده است که امتیازی 
به او بدهد، گفت: درست اســت خودروسازان در 
موقعیت مســلط قرار دارند اما انصاف هم داشته 
باشند.به گزارش ایســنا، در اواسط مرداد ماه و در 
جلسه ۴۷۳ شورای رقابت مصوب شد که در طرح 
پیش فروش خودروهای مشــمول قیمت گذاری، 
سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبال انجام 
شــده مشــمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی 
نباشــد. در عین حال تاکید شــد خودروهایی که 
قیمت آن تعیین نشــده حق پیش فروش ندارند.

در کنار برخی حواشی و انتقاداتی که در این رابطه 
مطرح بود، گفته می شد که خودروسازان چندان 
تمایلی به این مصوبه نداشته و حتی بهانه ای برای 
عقب نشینی از طرح های پیش فروش خودرو است.

در رابطه با این جریان رضا شــیوا - رئیس شورای 
رقابت - در گفت وگو با ایسنا، توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه پیش فروش خودرو باید نفعی هم 
برای مصرف کننده داشته باشد، گفت:خودروسازان 
توجه داشته باشند که وقتی در پیش فروش هیچ 
امتیازی از سوی خودروساز به مصرف کننده ارائه 
نمی شود و ســودی برای آن ندارد چرا باید برای 
پیش خرید اقــدام کند و در این حالت اســتقبال 
مصرف کننده نیز کاهش پیدا خواهد کرد.رئیس 
شورای رقابت با اشاره به اینکه وقتی مصرف کننده 
برای پیش فروش اقدام می کند پول خود را مدت ها 
در اختیار خودروساز قرار می دهد که در گذر زمان 
و در شرایط تورمی موجود مشمول تورم می شود 
و پولش از بین می رود، افزود: اما شاهد هستیم که 
خودروساز هیچ امتیازی به مصرف کننده ارائه نمی 
دهد، نتیجه این اســت که در یک سال چند صد 
شکایت در این رابطه از سوی متقاضیان به شورای 
رقابت اعالم شده اســت.به گفته شیوا، بهتر است 
خودروســازان طبق مصوبه عمل کرده و تعهدات 
خود را نیز انجام دهند و به این هم فکر کنند که اگر 
در موقعیت مسلط در بازار قرار دارند باید انصاف را 

هم در نظر بگیرند.

اگر بازار رقابتی بود باز هم کسی حاضر 
بود پیش خرید کند؟

وی با تاکیــد بر اهمیــت ایجاد بــازار رقابتی در 
خودرو گفت: اگر چنین بازاری داشتیم و چندین 
خودروساز خودرو ارائه می کردند آیا باز هم کسی 
حاضر بود پولش را برای پیش فروش یکســاله آن 
هم وقتی حتی قیمت نهایی مشــخص نیست در 
اختیار خودروســازان قرار دهد؟ ولی اکنون این 
خودروسازان هســتند که بر جریان مسلط بوده و 
مصرف کننده هم چاره ای ندارد و نمی تواند خودرو 
خریداری کند، از این رو الزم بود تا نسبت به تغییر 
وضعیت با صدور این مصوبه از سوی شورای رقابت 

اقدام شود.

برداشتن اولین گام ساخت یک 
میلیون مسکن از دو هفته آینده

وزیر راه و شهرســازی از آغاز برنامه مســکنی 
دولت طی دو هفته آینده خبر داد.رستم قاسمی 
در حاشیه بیســت و یکمین نمایشگاه صنعت 
ساختمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در 
این نمایشگاه فناوری های نوین در عرصه صنعت 
ساختمان عرضه شده است گفت: شاخصه های 
مهمی که امروز در دنیا به عنوان توسعه مسکن 
مطرح است سرعت، قیمت و کیفیت است که 
ما نیز در کشور باید این سه شاخصه را پیگیری 
کرده و از فناوری جدید در صنعت ســاختمان 

استفاده کنیم.
وی افزود: ظرف دو هفته آینده خبر خوبی برای 
برنامه دولت در بخش مسکن اعالم می شود که 
اقدام عملی شروع ساخت برنامه مسکنی دولت 
است.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای موضوع 
زمین هیچ مشکلی نداریم و این اقدام راهبردی 
که در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ایجاد بانک 
زمین بود در یک برنامه دو ماهه پیش بینی شده 
که بخش زیادی از زمین اهداف چهار ساله ما در 

بخش مسکن تأمین شده است.
وی در مورد قیمت سیمان گفت: با برنامه ریزی 
های انجام شده شــاهد کاهش قیمت مسکن 
از عدد بزرگی بــه یک عدد منطقــی بوده ایم.

قاسمی ادامه داد: به زودی سامانه امالک و اسکان 
بارگذاری می شــود.وی تصریح کرد: با توجه به 
قانون جهش تولید مسکن به زودی در شورای 
عالی مسکن قیمت هایی برای مصالح ساختمانی 
پیشــنهاد می دهیم.وزیــر راه و شهرســازی 
خاطرنشــان کرد: باقی مانده واحدهای مسکن 

مهر تا پایان سال تکمیل می شود.

خبر

بــازار ســرمایه همچنان بر 
روند نزول در حرکت اســت، 
بطوریکه شاخص کل بورس 
روز گذشــته هــم روندی 
کاهشی داشت و بیش از ۱۴ 
هزار واحد کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، شاخص کل 
بورس روز گذشته با ۱۴ هزار و ۷۰۹ واحد کاهش به رقم 
یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید.شاخص کل با معیار 
هم وزن هم ۶۰۵۹ واحد کاهش یافت و رقم ۴۴۴ هزار و 
شش واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۸۵۵ هزار 
معامله به ارزش ۶۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال انجام دادند.

در معامالت روز گذشته ۱۴۲ نماد بورسی مثبت و ۲۶۲ نماد 
بورسی منفی بودند که از میان آنها صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، ملی صنایع 
مس ایران، مخابرات ایران، پاالیــش نفت اصفهان، فوالد 
مبارکه اصفهان و سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

فرابورس هم روز گذشــته روندی نزولی داشت؛ بطوریکه 
شاخص کل این بازار با ۲۶۶ واحد کاهش رقم ۲۲ هزار و ۱۳۰ 
واحد را ثبت کرد.معامله گران ایــن بازار ۶۶۹ هزار معامله 
به ارزش ۲۰۱ هــزار و ۲۴۳ میلیارد ریــال انجام دادند.در 
معامالت این بازار ۷۹ نماد مثبت و ۱۸۲ نماد منفی بودند که 
از میان آنها بیمه پاسارگاد، سرمایه گذاری صباتامین، پلیمر 
آریاساسول، فرابورس ایران، پتروشیمی تندگویان، سهامی 
ذوب آهن اصفهان و مدیریت انرژی امید تابان هور نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

بار چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری روی 
دوش مردم

وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست قیمت گذاری 
دستوری در دولت سیزدهم بسیاری از فعاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان را نگران کرده است. در شرایطی که دولت 
سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد وارد میدان عمل 
شده و رییس جمهور نیز بارها بر مشورت و تعامل با فعاالن 
صنعت و کارشناسان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم، 
تاکید داشته است اما بار دیگر اظهاراتی در مورد کنترل 
قیمت کاالها و حمایت از مردم به گوش می رسد. این روند 
حتی تابلوی بازار سهام را قرمز پوش کرد تا مشخص شود 
سهامداران نیز به خوبی با اثرات زیان بار قیمت گذاری بر 
فعالیت شرکت های تولیدی آشنا هستند.در این راستا 
رضا محتشمی پور، قائم مقام بورس کاالی ایران در گفت 
و گو با ایسنا، با بیان اینکه سیاست قیمت گذاری توسط 
دولت برای کاالهایی که در بورس های کاالیی معامله 
می شوند در ماده ۱۸ قانون توســعه ابزارها و نهادهای 
مالی جدید منع شده است، اظهار کرد: مجلس شورای 
اسالمی در سال ۱۳۸۸ براساس تجربیاتی که کشور تا 
آن زمان در حوزه قیمت گذاری داشته است به این نتیجه 
درست رسید که دولت را از مداخله در قیمت کشف شده 
در بورس های کاالیی منع نماید اما متاسفانه در دوره های 

زمانی مختلف علی رغم نص صریح قانون همچنان قیمت 
گذاری به عنوان یکی از سیاست های حمایت از مصرف 

کننده و کنترل کننده تورم دنبال شده است.
نتیجه قیمت گذاری دستوری کاهش تولید و 

افزایش مصرف است
وی ادامه داد: دیگر بر کسی پوشیده نیست تورم ناشی 
از افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی ناشی از کسری 
های ســاختاری در بودجه دولت است و عمال استفاده 
از سیاســت قیمت گذاری برای کنترل تورم یا حمایت 
از مصرف کننــده دادن آدرس غلط به مردم و فرافکنی 
است. کشورهای مختلف دنیا مشکل تورم را دهه هاست 
که توانسته اند با کنترل رشد نقدینگی کنترل کنند و 
حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز که یک 
دهه پیش دچار نرخ های باالی تورم بوده اند در سال های 
اخیر با کنترل نقدینگی بر مشکل بروز تورم در اقتصاد 
خود فائق آمده اند.قائم مقام بورس کاالی ایران با تاکید 
بر اینکه سیاست قیمت گذاری عالوه بر این که نمیتواند 
مشکل تورم را حل کند، آسیب های جبران ناپذیری را 
بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می کند، توضیح 
داد: به عبارتی از یک طرف تولید را دچار مشکل می کند 
و از طرف دیگر مصرف را در کوتاه مدت افزایش می دهد 
ولی در میان مدت به دلیل این که تولید از بین رفته است، 
عمال مصرف کنندگان را نیز با مشکل دسترسی به کاال و 
کمیابی مواجه می کند. در این میان در سالی که توسط 
مقام معظم رهبری، سال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی 
ها نام گذاری شده است، پیگیری سیاست قیمت گذاری 
توسط هرشــخصی عمال نه تنها موانع تولید را برطرف 
نمی کند بلکه عمال به ایجاد موانع اساسی و ساختاری 
در فرآیند تولید منجر می شــود، زیرا سیاست قیمت 
گذاری یعنی ایجاد بزرگترین مانع و به نابودی کشاندن 

تولید کشور.

 تبعات قیمت گذاری دستوری
محتشمی پور در ادامه درمورد تبعات قیمت گذای دستوری 
گفت: نتیجه این سیاست در برهه های مختلفی ایران را از 
صادرکننده محصوالت طیور به واردکننده آن تبدیل کرده 
است. اجرای این سیاست قطعی های مکرر برق در کشور را 
ایجاد کرده و ایران را به برترین کشور از نظر شدت مصرف 
انرژی تبدیل کرده است. اجرای این سیاست آسیب جدی 

به ذخایر ارزی و طالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ و در 
دوره های دیگر وارد کرده اســت؛   نمونه های متعددی از 
شکست این سیاســت در دهه های اخیر وجود دارد که 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان با آن ها دســت و پنجه 
نرم کرده اند.وی به این ســوال که با وجود شکست های 
متعدد قیمت گذاری دستوری، چرا همچنان اجرای این 
سیاست طرفدار دارد؟، پاسخ داد: پاسخ بسیار روشن است؛ 
کاماًل طبیعی اســت که با انجام قیمت گذاری دستوری 
شــکاف قیمتی قابل توجهی بین قیمت اعالمی و قیمت 
بازار ســیاه شــکل می گیرد که این مابه التفاوت قیمت، 
عمال نصیب گروه هایی می شود که هیچ ارتباطی به تولید 
و تولید کننده ندارند. در این میان برخی از دلسوزان نیز با 
تصور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش 
ظاهری سطح عمومی قیمت ها عماًل آب در آسیاب این 
گروه ها می ریزند.قائم مقام بــورس کاالی ایران افزود: در 
شرایط فعلی بهترین رفتار در مقابل مردم، توضیح منشاء 
اصلی نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها و راهکار 
مشــخص حل این مشکل اســت. راهکار خروج کشور از 
بحران تورم، کنترل رشد نقدینگی و کمک به افزایش تولید 
در اقتصاد است اما سیاست قیمت گذاری با آسیبی که به 
تولید و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می زند، دقیقا در 
مقابل سیاست حمایت از مصرف کننده و افزایش قیمت 
است.وی با اشاره به اینکه در طرح جهش تولید مسکن به 
پوشش ریسک ساخت مسکن در بورس کاال با امکان پیش 
خرید مصالح ساختمانی اشاره شده است، گفت: در شرایط 
کنونی کشور، این ابزارها می توانند برای پوشش ریسک در 
بازه های زمانی کوتاه مدت موثر باشند. به طور کلی بورس 
کاال عالوه بر ارائه مزایای قابل توجهی در فروش نقدی کاال 
در یک بازار شفاف و رقابتی، این امکان را فراهم می کند که 
با استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله ابزارهای مشتقه 
و نیز گواهی ســپرده کاالیی، بازار کاالیی آرامش و ثبات 

بهتری داشته باشد.

قیمت گذاری دســتوری بهای تمام شده 
مسکن را کاهش نمیدهد

قائم مقام بورس کاالی ایران  همچنین درمورد اینکه به 
تازگی اعالم شده که تحقق پروژه ویژه دولت برای تولید 
و ساخت یک میلیون مسکن در سال به مصالح ارزان نیاز 
دارد و در این زمینه، بر لزوم رســیدن قیمت سیمان به 

۲۱ هزار تومان در هر کیســه و فوالد به ۱۰ هزار تومان 
تاکید شده اســت و آیا این رویکرد مصداق بارز قیمت 
گذاری نیســت، توضیح داد: ساخت مسکن انبوه قطعا 
یکی از نیازهای اساسی کشور در شرایط کنونی است. 
طرح ساخت انبوه مسکن هم اقدامی الزم محسوب می 
شود که بورس کاال نیز می تواند در بخش هایی با ارائه 

راهکارهای تامین مالی به پیش برد آن کمک کند.
محتشمی پور ادامه داد: اما باید به این نکته توجه کرد که با  
قیمت گذاری دستوری روی کاالها نمی توان بهای تمام 
شده مسکن را کاهش داد. تبعات سیاست قیمت گذاری 
برای هر کاالیی غیر از نابود کردن تولید و اشتغال و ایجاد 
فرصت های رانتی ناشی از شکل گیری قیمت های بازار 
سیاه و منتفع شــدن عده ای خاص نیست. زیرا در یک 
سیکل معیوب سیاست قیمت گذاری در میان مدت با 
آسیب رساندن به تولید و کاهش آن باعث افزایش قیمت 
در دوره بعد و دوره های بعد تر می شود و از طرف دیگر 
چون مشکل تورم ناشی از کسری بودجه دولت است و 
این مشکل حل نمی شود، فشار تقاضای ناشی از افزایش 
نقدینگی، رشد قیمت ها در دوره های بعدی را با شتاب 
بیشتری ایجاد می کند و بازنده نهایی این سیاست، تولید 

کننده و مصرف کننده یعنی مردم هستند.
در همین زمینه ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه  
در گفت و گو با اقتصاد نیوز، مهمترین ریســک فعلی 
تهدیدکننده معامالت بورس را وجود ابهام در سیاست 
گذاری ها و قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و به پایگاه 
خبری بازار سرمایه ایران گفت: قیمت گذاری دستوری 
عاملی است که می تواند شرکت های بورسی را با مشکل 
مواجه کند و حاشیه سود سهام شرکت ها را تحت تاثیر 

قرار داده و با کاهش همراه کند.
وی اظهار کرد: در ساز و کارهای مختلف، وجود قیمت 
گذاری دســتوری در بازار محصوالتی مانند سیمان و 
فوالد به شدت روند بازار ســهام را تحت تاثیر قرار می 
دهد و منجر به ضرر و زیان سهام شرکت های حاضر در 

بورس می شود.
 این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برخی از ریسک 
های بلندمدت همیشه در کشور وجود داشته که با بورس 
همراه بوده و روند معامالت این بازار را تحت تاثیر خود 
قرار داده است، اما اکنون آن ریسک ها چندان در این بازار 

تاثیرگذار نیستند و در وضعیت خوبی قرار دارند.
وی اظهار کرد: در بازار ســهام همیشه وضعیت قیمت 
های جهانی و کامودیتی ها بر روند معامالت بازار سهام 
تاثیرگذارند، در حالی که اکنــون از این لحاظ نگرانی 

چندانی در بازار وجود ندارد.
مقدسیان ادامه داد: در کوتاه مدت نگرانی از این لحاظ 
در بازار وجود ندارد اما در بلندمدت شرایط عرضه و تقاضا 
در بازارهای جهانی از مسایل قابل اهمیت و تاثیرگذار بر 

معامالت بازار سهام خواهد بود.
به گفته این کارشناس بازار ســرمایه، گزارش ۶ ماهه 
شرکت هایی مانند پاالیشگاه ها محرک خوبی برای روند 
معامالت بازار است و می تواند منجر به صعود شاخص 

بورس در بازار شود.

روند خروج پول حقیقی از بورس ادامه دارد 

تهدید بورس با قیمت گذاری دستوری

گروسی:
 رایزنی های سازنده ای در تهران داشتم

 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست 
شورای حکام رایزنی های خود در تهران را سازنده 
توصیف کرد و گفت: بار دیگر توانســتیم راستی 
آزمایی های ضروری آژانس را به نفع همگان، تقویت 
کنیم.به گزارش ایســنا، رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه آغازین خود 
در نشست فصلی شــورای حکام که دقایقی پیش 
در وین آغاز شد به سفر اخیرش به تهران و رایزنی 
با مقامات کشورمان اشــاره و گفت وگوهایش در 
جریان این سفر را سازنده توصیف کرد.وی گفت: بار 
دیگر توانستیم فعالیت های ضروری راستی آزمایی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را به گونه ای که به 
نفع همگان است، تقویت کنیم.گروسی در ادامه به 
جدیدترین گزارش خود در رابطه با اجرای تعهدات 
هســته ای ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( اشاره کرد و گفت: از فوریه ۲۰۲۱ تاکنون 
این فعالیت های ایران در پی تصمیم این کشور برای 
متوقف کردن پایبندی به تعهدات مرتبط هسته ای 
اش ذیل برجام، به ویژه پروتکل الحاقی به شــدت 
تضعیف شده اســت.وی افزود: من در این گزارش 
تاکید کردم که عدم پاسخگویی ایران به درخواست 
آژانس برای اجازه دسترسی به تجهیزات نظارتی 
اش به طور جدی ظرفیت فنی آژانس برای حفظ 
تداوم دانش را به خطر انداخته اســت. اما ضروری 
است که نظارت و راستی آزمایی آژانس در رابطه با 
تعهدات مرتبط هسته ای ایران در آینده از سر گرفته 
است. اطمینان آژانس مبنی بر اینکه می تواند تداوم 
دانش را )در این زمینه( حفظ کند در طول زمان رو 
به کاهش رفته و اخیرا نیز به میزان قابل توجهی کم 
شده است. این اطمینان می تواند همچنان کاهش 
یابد مگر اینکه موضع ایران تغییر کند.گروســی 
همچنین با اشــاره به بخش های مربوط به اجرای 
توافقنامه پادمانی و پروتکل الحاقــی در ایران در 
گزارش اخیر خود تصریح کرد: وجود ذرات متعدد 
اورانیوم با منشاء انســانی در سه مکان در ایران که 
به آژانس اعالم نشده است و همچنین وجود ذرات 
تغییر یافته ایزوتوپی در یکی از این مکان ها آشکارا 
نشان دهنده این است که مواد و یا تجهیزات آلوده 
به مواد هسته ای در این مکان ها وجود داشته است.

مدیرکل آژانس در ادامه مدعی شــد: ایران هنوز 
توضیحات الزم را در رابطه با وجود ذرات آلوده به 
مواد هسته ای در هیچ یک از این سه مکان که آژانس 
دسترسی های مکمل به آنها داشــته، ارائه نداده 
است. همچنین ایران به سواالت آژانس در ارتباط 
با یک مکان اعالم نشــده دیگر پاسخ نداده و مکان 
فعلی اورانیوم طبیعی به شکل یک دیسک فلزی 
را مشخص نکرده است.وی با ابراز نگرانی نسبت به 
وجود این ذرات و حل نشده باقی ماندن موضوعات 
مربوط به آن خواستار پاسخگویی هرچه سریعتر 
ایران به سواالت آژانس و ارائه اطالعات و اسناد الزم 

در این زمینه شد.

وزارت خارجه:
درمورد واردات واکســن فایزر و مدرنا 

هیچ خط قرمزی نداشته و نداریم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در این نشست در 
مورد سفر اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
رافائل گروسی به تهران و توافقات انجام شده بین ایران 
و این ســازمان بین المللی گفت: مراودات بین ایران و 
آژانس مراودات معمول و فنی است و مادامی که جنبه 
غیرسیاسی و غیرتبعیض آمیز آژانس با ایران حفظ شود 
ایران روابط خود را با آژانس حفظ کرده و پیگیری می 
کند.خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
در مورد واردات واکســن های فایزر و مدرنا به کشور و 
همچنین سیاست دولت در ارتباط با موضوع واردات 
واکسن کرونا و اینکه یکی از رهیافت های دولت جدید 
اســتفاده از راه های غیربرجامی بــرای تأمین منافع 
اقتصادی کشور بوده که در بحث واردات واکسن کرونا 
آن را مشاهده کردیم، تصریح کرد: ما در خصوص واردات 
واکسن کرونا به کشور هیچ خط قرمزی نداشته و نداریم. 
البته همان طــور که پیش از این نیــز گفته ام مرجع 
صالحیت دار قطعی و یگانه تأیید اینکه کدام واکسن 
وارد کشور شود از روز اول بر عهده وزارت بهداشت بوده 
اســت و وزارت خارجه از همان روز اول تمام امکانات 
واردات را برای تحقق این موضوع به کار برده اســت. 
وزارت بهداشت در مقاطعی مصلحت ندانسته و یا این 
اینکه تصور این بوده که منابع قابل اعتمادی نیستند و 
یا شرکت های وارداتی دارای ویژگی های واردات نبوده 
اند برخی از آن ها تأیید نشد ولی در یکی، دو ماه اخیر به 
صورت حداکثری تمامی درخواست ها تأیید شده اند و 
 این ها از مسیرهای مختلف باعث تسریع واردات واکسن

 به کشور شــده اند.خطیب زاده ادامه داد: ما از مسیر 
کواکس و از مســیر همکاری با کشورهایی مثل چین 
که گفت وگوها با مقات این کشور برای واردات چند ده 

میلیون دوز بوده مسیر را پیش برده ایم.
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سفر مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، 
جهت انتظــارات در بــازار را تغییــر داد و موجب 
شــد قیمت دالر مرز ۲۷ هــزار و ۸۰۰ تومان را از 
دســت دهد.به گزارش اقتصاد نیــوز قیمت دالر 
عصــر روز یکشــنبه ۲۷ هــزار و ۵۰۰ تومــان 
بود. تحلیل گران ســطح ۲۷ هــزار و ۵۰۰ تومان 
 را یک مرز حســاس می دانســتند و معتقد بودند 
در صورتی کــه دالر زیر این ســطح قــرار گیرد، 
مــرز مقاومتــی بعــدی ۲۶ هــزار و ۸۰۰ تومان 
 اســت. قیمــت دالر در شــروع معامــالت

 روز گذشته به صورت قاطعانه به زیر ۲۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان کشیده شد و حتی کانال ۲۷ هزار تومان را از 
دست داد. قیمت دالر در شروع معامالت روز گذشته 

۲۶ هزار و ۹۷۰ تومان بود. 
روز یکشــنبه مقدار عرضه دالر متشکل نسبت به 
روز شنبه به صورت محدود کاهش یافت و روی ۸ 

میلیون و ۷۵۸ هزار قرار گرفت. این رقم همچنان 
نسبت به متوسط روزانه مقدار عرضه در سال جاری، 

باال محسوب می شود.
 مقدار عرضه در روز یکشــنبه حدود ۵۰ درصد از 
متوســط عرضه ســال جاری باالتر بود، در نتیجه 
می تــوان عرضــه بــاالی دالر را نیــز در کاهش 
 قیمــت آن در روز یکشــنبه و روز گذشــته موثر 

دانست.

قیمت سکه مرز حساس را از دست داد
قیمت طالی جهانی عصر روز جمعه روی ۱۷۸۷ 
دالر قرار داشــت. قیمت طال در شــروع معامالت 

روز گذشــته ۱۷۹۲ دالر بود، قیمت فلز گرانبها تا 
ســاعت ۱۱ و ۷ دقیقه صبح به وقت ایران حرکت 
معناداری را به ســمت باال آغاز نکــرده بود.در این 
شرایط قیمت سکه تحت تاثیر افت قیمت دالر قرار 
گرفت و تغییراتی منفی را به ثبت رســاند. قیمت 
 سکه بعد از ظهر روز یکشنبه حول مرز ۱۲ میلیون 
آخریــن در  و  می کــرد  نوســان   تومــان 

 ساعات معامالت روی ۱۱ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان 
قرار گرفت. تحلیل گران مرز ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان را برای سکه مهم می دانستند و معتقد بودند 
مادامی که قیمت دالر باالی ۲۷ هزار تومان باشد، 
احتمال اینکه قیمت سکه مرز ۱۱ میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومانی را از دست دهد پایین است. در شروع 
معامالت روز گذشته قیمت دالر به کانال ۲۶ هزار 
تومانی وارد شــد و قیمت سکه امامی مرز حساس 

را از دست داد.
 قیمت سکه در شــروع معامالت روز گذشته ۱۱ 
میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بود. قیمت سکه در ساعت 
۱۱ و ۱۱ دقیقه صبح روی ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار 
تومان قرار داشت.برای جمع بندی می توان گفت 
قیمت دالر روند کاهشی خود را ادامه ادامه داد و بعد 
از از دست دادن مرز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان در شروع 
معامالت روز گذشته وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد. 
مهم ترین علل افت قیمت دالر احتماال سفر گروسی 
به ایران، تغییر جهت انتظارات و عرضه باال در بازار 
متشکل بوده است. قیمت سکه امامی تحت تاثیر 
افت قیمت دالر مرز ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی 

را از دست داد.

بر اساس گفته های معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت(، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران 
سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره 
این موضوع تصمیم گیری می شود.به گزارش ایسنا، در پی 
انتشار اخباری از احتمال ترخیص محموله بوش، سخنگوی 
انجمن تولیدکننــدگان لوازم خانگی، رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت  )صمت( و معاون فنی امور گمرک برای بررســی 
ضرورت حمایت از تولیــد لوازم خانگی داخلــی در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری حاضر شدند.در این برنامه حمیدرضا 
غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، با اشاره 
به اینکه دولت باید تسهیالت ارزان قیمت به مردم دهد تا تقاضا 
اثر مولد داشته باشد گفت: امیدواریم دولت در این رابطه فکری 
کند زیرا مردم در مضیقه هستند. باید از لوازم خانگی حمایت 
کرد. اگر بانک تسهیالت ارزان قیمت بدهد، شرایط برای مردم 
مهیا می شــود.وی با بیان اینکه تولید کننده باید در فضای 
رقابتی اقدام به افزایش کیفیت کند، تصریح کرد: باید برای 
حق انتخاب مردم احترام قائل شویم. نظریه دیگری هم وجود 
دارد که باید جلوی واردات را بگیریم تا از تولید داخل حمایت 
کنیم و بتوانیم به کشوری صنعتی تبدیل شویم. دنیا خیلی 
جلوتر از ماست و االن باید به فکر تولید باشیم.غزنوی با اشاره 

به اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۷ رقابت در کاالهای خارجی وجود 
داشت، گفت: اما تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور ضعیف 
و ضعیف تر شدند و نهایتاً واردات تحریم شد و لوازم خانگی 
خارجی از کشور رفتند؛ بنابراین این تجربه هیچ دستاوردی 
نداشت. در سه سال ده ها هزار نفر در این بخش شاغل شدند 
و کاالی مورد نیاز مردم تامین شد. البته باید به فکر صادرات 
باشیم و از امسال شرایط برای صادرات کاالی لوازم خانگی 
فراهم اســت.وی همچنین با بیان اینکه سامانه بهین یاب 
مشکل دارد، تاکید کرد که در بحث ورق های فوالدی مکانیزم 
ها دچار مشکل است و باید بر فرآیندها نظارت شود.غزنوی 
درباره حضور خارجی ها در صنعت لوازم خانگی نیز گفت: ما 
موافق حضور سرمایه گذار خارجی هستیم، اما سرمایه گذار 
خارجی باید در حوزه هایی که تاکنون سرمایه گذاری نشده 
ورود کند یا اگر در بخشی که توان مالی یا تکنولوژی مربوطه 
را نداریم ورود پیدا کند. نباید برای کاالهای اساسی یا صنایع 

تکمیلی لوازم خانگی که امکان تولید آن را داریم سرمایه گذار 
خارجی بیاوریم.

ممنوعیت موقت واردات لوازم خانگی تا پایان 
امسال ادامه دارد

ادامه برنامه مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت 
صمت با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی موقت 
اســت، اظهار کرد: ممنوعیت واردات طبق احکام دائمی 
امکان پذیر نیست. دولت فقط می تواند در راستای حمایت از 
تولید داخل فقط موانع تعرفه ای و ضوابط فنی داشته باشد.

بنابراین به گفته وی ممنوعیت واردات برخی کاالها از جمله 
لوازم خانگی براساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه 
قوه در سال ۱۳۹۷ ابالغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوعیت 
تداوم دارد اما آن چیزی که باید در حال حاضر تعیین تکلیف 
شود، حمایت از این صنعت در حوزه قانونی است.معاون امور 

صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه بورس کاال پلتفرم شفافی 
دارد و هرکسی که در آن خرید انجام دهد مشخص است که چه 
مقدار خرید انجام داده، گفت: ورق های فوالدی صنعت لوازم 
خانگی به صورت عرضه اختصاصی برای لوازم خانگی اختصاص 
داده شده که صرفا مختص تولیدکنندگان لوازم خانگی است.

صادقی نیارکی با اشاره به ظرفیت تولید ۲۰ میلیون دستگاه 
لوازم خانگی در کشور، گفت:  طی چهارماهه ابتدای سال جاری 
درمقایسه با سال گذشته میزان تولید در این صنعت با رشدی 
۴۲ درصدی همراه بوده و در سال گذشته نیزاین صنعت رشد 
۷۰ درصدی را رقم زده است. سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ 
رشد ۷۰ درصدی داشتیم و همچنین نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد 
۳۲ درصدی داریم. امســال برنامه تولید ما ۱۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار دستگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک است.صادقی نیارکی 
پیش تر به ایسنا گفته بود که چیزی که تاکنون برای ممنوعیت 
واردات الزام ایجاد کرده مجوز شورای هماهنگی سران قوا بوده 
و  به عنوان یک کارشناس خواسته بود نه برای بلندمدت، بلکه 

تا زمانی که سرمایه گذاری های در حال انجام به نتیجه برسد.

مقدار عرضه دالر 50 درصد باالی متوسط بود

دالر وارد کانال 26 هزار تومان شد 

ممنوعیت ورود لوازم خانگی تمدید شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۲۱۰ هزار تومان ارزان شد
قیمت هر قطعه سکه در بازار تهران با کاهش ۲۱۰ هزار تومانی روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
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شروط کاهش قیمت خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

موضوع آزادسازی واردات خودرو به صورت مشروط تناقضی با قوانین ندارد. واردات در واقع مجاز است و دولت ها به تخلف جلو واردات را گرفته اند. در صورتیکه می بایست تعرفه 
واردات خودرو باال می رفت. در چند سال اخیر واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخلی متوقف شد و این در حالی است که ساماندهی بازار با این قانون نیز انجام نشد. در 
سالهای اخیر بخصوص دو سال اخیر قیمت ها در بازار خودرو به صورت بی سابقه ای سیر صعودی را طی کردند که خرید خودرو برای مردم عادی رویا شد. در حالیکه باید برنامه 

های سهولت دسترسی به خرید خودرو در دستور کار قرار بگیرد این مهم نیز تحقق پیدا نکرد.
وزیر صمت البته با آگاهی از مشکالتی که در صنعت اخودرو وجود دارد اعالم کرد واردات خودرو نخواهیم داشت. مشکالتی که در درون صنعت خودرو وجود دارد و کمتر کسی 
از آن اطالع دارد. کارتل ها و مافیا بازار خودرو را با میلیاردها منابع مالی در دست دارند و با آگاهی از این موضوع در آینده دولت نیز با ادامه واردات خودرو موافقت خواهد کرد. 
متاسفانه بازار خودروی ایران تا کنون در گروگان تولید کننده بوده نه تولید. لذا درباره مصوبه مجلس می توان گفت دولت و مجلس تصمیم بزرگی گرفتند، یعنی نشان می دهند 
درحال عبور از برخی تصمیمات غلطی هستند که بر این بخش تحمیل شده است.  تعیین سقفی که در این مصوبه به شورای رقابت داده شده است نیز ایراد مهمی است که برای 

اصالح حتما باید در دستور کار قرار بگیرد. چرا که بازار باید تعیین کننده سقف و نیاز به خودرو باشد نه اینکه شورای رقابت در این موضوع هم دخالت کند.
در این بین اگر با ادامه روند واردات خودرو موافقت شود در صورتی کاهش قیمت ها در بازارها کلید خواهد خورد که بند تعیین سقف واردات توسط شورای رقابت حفظ نشود. اگر 
بند تعیین سقف واردات توسط شورای رقابت حفظ شود هیچ تغییری در قیمت خودرو ایجاد نمی شود اما اگر این بند حذف شود ممکن است در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار 
باشد. مصوبه آزادسازی واردات خودروی دست دوم خارجی، اولین گام رو به جلو در صنعت خودرو است. اما برای جلوگیری از حاشیه سازی ها و اعتراضات تولیدکنندگان یا 
دخالت های غلط شورای رقابت باید مورد بازنگری قرار گیرد. در راستای تولید سه میلیون خودرو در افق 1404 نیز صحبت هایی توسط وزیر صمت مطرح شد. با وجود تحریم 
ها، عدم موافقت با پیوستن به قانون FATF ، نبود منابع مالی و... چطور می توان سه میلیون خودرو تولید کرد. در حا حاضر همین یک میلیون خودروی تولید شده نیز به لطف 
قیمت گذاری دستوری فروخته می شود. بنابراین برای سه میلیون خودرو خریدار از کجا پیدا خواهد شد. بر فرض اینکه یک میلیون خودرو صادر شود و یک میلیون خودرو 
فروخته شود، یک میلیون خودروی مازاد روی دست بازار می ماند.  امروز یک میلیون خودرو تولید می شود و افزایش تولید به سه میلیون خودرو به معنای رشد بیش از صد در 
صدی تولید است. این خودروها قرار است به چه کسی فروخته می شود. در شرایط فعلی قدرت خرید خودرو با قیمت گذاری دستوری حفظ شده و برای سه میلیون خودرو 
برنامه فروش نداریم. همچنین رشد اقتصادی صفر است و قدرت خرید نسبت به سال 90 افت کرده است. تولید سه میلیون خودرونه تنها شدنی نیست بلکه مضر است. هزینه 

کرد منابع بانکی برای افزایش تولید خودرو با توجه به رشد اقتصادی،  موجب تولید تورم بیشتر می شود. 
البته به نطر می رسد تا شش ماه آینده مذاکرات نهایی خواهد شد و احیای برجام نزدیک است. پیش بینی بنده این است که دولت برای پیوستن به FATF نیز آمادگی دارد و این 

مورد نیز حل خواهد شد. تحریم ها نیز لغو می شود و واردات خودرو آزاد خواهد شد. این روند از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم مشهود بوده است. 

بازدید میدانی از تاثیرگذاری افزایش هزینه های حمل 
و نقل بر گرانی غیرقانونــی نان حکایت دارد.تصویب 
قیمت ۷ هزار و ۵00 تومانی بــرای خرید تضمینی 
گندم، باعث شد مردم نگران باال رفتن قیمت نان شوند، 
اما طبق گفته عطاء اهلل هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم 
کاران، افزایش قیمت نان زمانی باید اتفاق بیفتد که 
دولت آرد را با قیمت باالتری نسبت به ماه های قبل در 
اختیار واحدهای نانوایی قرار دهد و تا زمان ثبات قیمت 
آرد، گرانی نان تخلف است. در پی این موضوع خبرنگار 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در یک بازدید 
میدانی به نانوایی های سطح شهر رفت تا از باال نرفتن 
قیمت آرد مطمئن شود. یکی از نانوایان اظهار کرد: ما 
از آرد دولتی اســتفاده می کنیم و افزایش قیمتی در 
این رابطه نداشتیم. هر کیسه آرد 40 کیلویی، حدود 
۳4 هزار تومان است که در ماه گذشته نیز به همین 
قیمت به فروش رسید.او ضمن تاکید بر این که در حال 
حاضر فاکتور خرید نان را در دسترس ندارد، ادامه داد: 
ما با فاکتور خرید و فروش نمی کنیم زیرا تمام آرد های 

دولتی با حواله مبادله می شوند.
یکی دیگر از نانوایان درباره افزایش قیمت آرد مطرح 
کرد: بعد از آخرین افزایــش قیمت قبلی، آرد دولتی 
گران نشــده و ما هر کیلو آرد را زیر یک هزار تومان 
خریداری می کنیم.او ادامه داد: هزینه حمل و نقل آرد 
ما  زیر نظر دولت است و پرداختی در این رابطه نداریم.

با مراجعه به نانوایی های آزادپز نیز مشخص شد که 
برخی از آن ها قیمت نان را بدون مصوبه قانونی افزایش 
داده اند. برخی حاضر به ارائه توضیحات در مورد دلیل 
این تخلف خود نبودند اما برخی دیگر از گرانی حمل 
نقل و افزایش حقوق کارگران نانوایی سخن می گفتند.

یکی از این نانوایان آزادپز که قیمت نان خود را افزایش 
داده، در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، 
گفت: حقوق کارگر باال رفته و حمل و نقل هم افزایش 
قیمت داشته است. اگر قرار باشد آرد از تهران به دستم 
برسد، هزینه حمل و نقل هر کیسه 40 کیلویی، 4 هزار 
تومان اســت که این رقم مربوط به ۲ ماه قبل است و 
اگر هر کیسه 40 کیلویی آرد بخواهد از کرج به دستم 
برسد، هزینه آن نزدیک به ۶ هزار تومان است که ماه 

گذشته ۳ هزار تومان بوده است.
یکی دیگر از این نانوایان درباره گران شــدن آرد آزاد 

بیان کرد: آرد آزاد فعال گران نشده است. من آرد را با 
همان قیمت ۳ هفته پیش خریداری کردم. اما قیمت 
حمل و نقل آرد در همین چند هفته، دو برابر شــده 
است و این موضوع ممکن است روی قیمت نان تاثیر 
بگذارد.او همچنین دو فاکتور مربوط به دو باره زمانی 
مختلف را ارائه کرد و گفت: یکی از آن ها مربوط به سه 
هفته پیش و دیگری مربوط به هفته گذشته است که 
در فاکتور نخست، هزینه حمل و نقل ۲00 هزار تومان 
بود، اما در فاکتور دوم به 440 هزار تومان رسیده است.

محمد جواد کرمی، رئیس اتحادیه نان های حجیم و 
نیمه حجیم تهران اظهار کرد: آرد نانوایان به دو نرخ 
۶۵0 تومان و 900 تومان توسط دولت به واحد های 
نانوایی فروخته می شود.وی افزود: معضل چند نرخی 
بودن کاالها در صنعت گنــدم و آرد نیز وجود دارد؛ 
به طوری که، هم اکنون دولت گنــدم را با چند نرخ 
مختلف از کشاورز خریداری می کند، سپس این گندم 
به محصوالت مختلف فرآوری و به بخش های مختلف 
عرضه می شود که هر کدام برای خود نرخ های متفاوتی 
دارند. رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم 
تهران بیان کرد: آرد یکی از فرآورده های گندم است 
که به بخش های متفاوت عرضه می شود. یکی از این 
بخش ها، نانوایان هســتند که نرخ آرد برای آن ها از 
سال 9۳ هیچ تغییری پیدا نکرده است، در صورتی که 
نرخ نان گران شده است.کرمی ادامه داد: در خواستی 
که ما از دولت داریم این است که یارانه نان را در آخرین 
مرحله یعنی عرضه نان به مشتری تخصیص دهد تا 
هم دچار چند نرخی بودن و رانت نشویم و هم حمایت 
دولت، مســتقیم به مصرف کننده واقعی برسد. وی 
تصریح کرد: در حال حاضر دولــت هر کیلو گندم را  
۵ هزار و ۵00 تومان از گندم کار خریداری و آرد را با 
قیمت های ۶۵0 و 900 تومان عرضه می کند، قطعا در 
این صنعت با وجود این اختالف قیمت، رقابت سالمی 

وجود نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم تهران ابراز 
کرد: تنها راهکاری که برای بهبود صنعت نان وجود 
دارد و ما به دولت پیشنهاد داریم، این است که عوامل 
رانت زا را از اقتصاد کشور حذف کند. در حال حاضر 
چند نرخی بودن ارز به ویژه وجود ارز 4۲00 تومانی، 

بزرگ ترین عامل رانت زا در کشور است.

در شــرایطی که رییس جمهور وعده داد سهمیه 
زائران ایرانی برای اربعین افزایش پیدا خواهد کرد، 
شرکت های هواپیمایی گرچه آمادگی کاملی برای 
انجام این سفرها را دارند اما برای برنامه ریزی این 
پروازها باید از مدت ها قبل اعالم می شــد.هفته 
گذشته و در پی توافق دو کشور ایران و عراق مقرر 
شد تا مجوز سفر هوایی ۳0 هزار زائر ایرانی به این 
کشور برای شرکت در مراسم اربعین صادر شود که 
در این راستا 400 پرواز به صورت رفت و برگشت از 

شش فرودگاه برنامه ریزی و اعالم شد.
البته پس از انتشار این خبر نیز اعالم شد که 10 
فرودگاه بین المللی در کشــور فعال هستند و در 
صورت افزایش ســهمیه زائران ایرانی، بقیه آن ها 
و دیگر شرکت های هواپیمایی نیز برای پروازهای 

اربعین آماده خواهند شد.
روز گذشته و در جریان ســفر الکاظمی -نخست 
وزیر عراق- به ایــران و دیدار بــا رییس جمهور 
کشورمان، حجت االســالم ابراهیم رییسی اعالم 
کرد که تعداد زائران ایرانی در مراسم اربعین بیشتر 
می شود. وی افزود: در آســتانه اربعین حسینی 
هستیم و وضعیت کرونایی نه تنها برای دو کشور 
بلکه برای کل جهان است. گرچه حفظ و صیانت 
از زائران از اهمیت باالیی برخوردار اســت و این 
مساله محدودیتی در عراق ایجاد کرد اما در عین 
حال آقای نخســت وزیر با توجه به اینکه عاشقان 
اباعبداهلل بتوانند از این زیارت اســتفاده کنند و 
عده داد تعداد زائران را تا میزانی که امکان دارد، 

افزایش یابد.
در این راستا ابوالقاسم جاللی –معاون هوانوردی 

و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی کشــوری 
درباره افزایش پروازهای اربعین در صورت بیشتر 
شــدن ســهمیه زائران ایرانی اظهار کــرد: برای 
ارائه خدمات بیشــتر و بهتر به زائــران ایرانی در 
این ایام آمادگی کاملی داریم اما بســتگی به این 
مسئله دارد که سهمیه ایران تا چه اندازه افزایش 
پیدا خواهد کــرد و آیا شــرکت های هواپیمایی 
داخلی توان پشــتیبانی در این زمینــه را دارند 
یا خیر چرا که مســیرهای پــروازی و برنامه های 
 سفرهای هوایی این شرکت ها از قبل برنامه ریزی 

شده است.
وی افــزود: در وهله نخســت برنامــه پروازهای 
اربعین برای ۳0 هزار زائر برنامه ریزی شــد و در 
همین راســتا 400 پرواز را در مسیرهای رفت و 
برگشت برای جا به جایی زائران پیش بینی کردیم. 
همچنین شش فرودگاه بین المللی برای انجام این 
پروازها فعال شــده و به تعــدادی از ایرالین های 

داخلی مجوز پرواز را دادیم.
معاون هوانــوردی و امــور بین الملل ســازمان 
هواپیمایی کشوری با بیان اینکه همه ایرالین های 
داخلی شــرایط پرواز به عراق را دارند، گفت: اگر 
ســهمیه ایران از ۳0 هزار نفر بیشــتر شود باید 
ببینیم به چه میــزان این ســهمیه افزایش پیدا 
خواهد کرد و در آن صورت ابتدا باید در این زمینه 
امکان ســنجی کنیم ببنیم تا چه حــد ظرفیت 
افزایش پروازها را داریم و اگر زائر باشد می توانیم 
از ظرفیــت دیگــر فرودگاه هــای بین المللی و 
 پروازهای بیشــتر برای خدمت رســانی به زائران 

استفاده کنیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران گفت: 
با اساس بورس کاال موافق هستیم اما ساز و کار فعلي 
این بازار شــفاف نیست. بایســتي در تصمیم گیري 
 هایي که مي شود نظر تشــکل هاي قانوني پرسیده 

شود.
حمیدرضــا، رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهن 
و فوالد تهــران در خصــوص عرضه فوالد و ســایر 
محصوالت در بــورس کاال تصریح کــرد: در تعادل 
بازار هر محصول ســه محور حوزه تولیــد، توزیع و 
مصرف باید با هم توازن داشــته باشــند. ما با اساس 
 بورس کاال موافق هســتیم؛ امــا نه با ایــن روش و 

ســاز و کار فعلي.او افزود: عرضه در بورس اشکاالتي 
دارد که از آن سوء استفاده مي شود و در حال حاضر 
بورس کاال فاقد شــفافیت است.رســتگار بیان کرد: 
متاســفانه با ورود بــورس به نظــام توزیعي، قیمت 
سازي انجام مي شــود. در قیمت گذاري هاي بورس 
ما به عنوان تشکل توزیعي نماینده نداریم و اطالعات 
 کافــي از عرضــه کننــده و مبناي قیمــت گذاري

 نداریم.رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
گفت: ما به عنــوان نماینــده تولیدکنندگان متوجه 
 نمي شــویم قیمت گذاري در بورس با چه مکانیزمي

 بوده است. 

تاثیر باال رفتن هزینه های حمل و نقل بر گرانی غیرقانونی نان

آرد گران نشده است

چالش افزایش سهمیه زائران ایرانی و پروازهای اربعین

بررســی ها از ســطح بازار 
نشــان می دهد که قیمت 
هر شانه تخم مرغ ۵0 تا ۶۵ 
هزار تومان رســیده است. 
افزایش قیمت شــانه تخم 
مرغ ماههاســت ادامه دارد. روزانه قیمت کاالهای 
اساسی که تخم مرغ نیز شــامل آنهاست نوسانات 
بسیاری دارد. این روند افزایشــی قیمت تخم مرغ 
که در حال حاضر هر عدد به 1۸00 تا ۲ هزار و ۳00 
تومان، رسیده است نشــان می دهد نظارتی بر بازار 

این کاال وجود ندارد.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در رابطه با نوســانات 
قیمت تخم مرغ در ماههای اخیر می گوید: نظارتی 
بر بازار وجود ندارد و قیمت درب کارخانه تا قیمتی 
که به دست مصرف کننده می رسد بسیار اختالف 
دارد. مهدی یوسف خانی اضافه کرد: افزایش قیمت 
تخم مرغ موجب شده مردم توانایی خرید این کاالی 
اساسی را نداشته باشــند و تخم مرغاز سفره مردم 

حذف شود. 
این در حالی اســت که ناصر نبی پور رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به 
اینکه بازار تخم مرغ تغییر محسوسی نسبت به هفته 
اخیر نداشته اســت، اظهار کرد: هم اکنون متوسط 
نرخ هر کیلــو تخم مرغ درب مرغــداری 1۷ هزار و 
۲00 تا 1۷ هزار و 400 تومان معادل شــانه ای ۳۵ 

هزار تومان است.
وی افزود: بنا بر برآوردهای صــورت گرفته قیمت 
واقعی هر کیلو تخم مرغ با احتساب نهاده های فعلی 
1۷ هزار و ۸00 تومان به وزارتخانه پیشــنهاد شده 
اســت که همواره برآورد می شود در شورای قیمت 

گذاری، وزیر جهاد نرخ فعلی را اعالم کند.
نبی پور با اشــاره به اینکه قیمت جوجه تخم گذار 
به 1۶ هزار تومان رسیده اســت، بیان کرد: امسال 

با کاهش تولید جوجه، قیمت باالست که با افزایش 
تولید جوجه از مرداد به بعد پیش بینی می شود که 

در شش ماهه دوم سال بازار به تعادل برسد.
 به گفته این مقام مسئول ، با توجه به شرایط فعلی 
نهاده دامی، نرخ واقعی هر کیلو تخم مرغ 1۷ هزار تا 
19 هزار تومان است و در شرایط فعلی قیمت باالتر 
نخواهد رفت. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم 
گذار با اشاره به اینکه مشــکلی در عرضه تخم مرغ 
نداریم، بیان کرد: روزانه ۲۶00 تا ۲۷00 تن تخم مرغ 
در کشور تولید می شود که با این وجود کمبودی در 

عرضه وجود ندارد.
 وی با اشــاره به انتقاد وزیر جهاد کشاورزی نسبت 
به قیمت گذاری دستوری، گفت: وقتی قیمت تمام 
شده هر کیلو تخم مرغ 1۷ هزار تومان است، چطور 
مرغدار می تواند هر کیلو محصول را 14 هزار تومان 
بدهد. نبی پور درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی  بر بازار 
تخم مرغ بیان کرد: طبق اذعان وزیر جهاد کشاورزی 

تا پایان ســال نهاده دولتی در اختیار مرغداران قرار 
می گیرد، در حالی که با حذف ارز دولتی و آزاد شدن 
نهاده دامی پیش بینی می شود که قیمت هر شانه 

تخم مرغ به ۸0 هزار تومان می رسد.
 رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران با اشــاره به تولــک بردن اجبــاری مرغ ها 
گفت: قرار بود 10 میلیــون قطعه مرغ تخم گذار به 
کشــتارگاه برود، اما به دلیل شرایط تولید، دولت به 
تولیدکنندگان اعالم کرد که از کشــتار این مرغ ها 
اجتناب کنند تا با تولک بردن اجباری، این مرغ ها به 

چرخه تولید برگردند.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در رابطه با نوســانات 
قیمت تخم مرغ در ماههای اخیــر در گفت و گو با 
"کســب و کار گفت: نظارتی بر بازار وجود ندارد و 
قیمت درب کارخانه تا قیمتی که به دســت مصرف 
کننده می رسد بســیار اختالف دارد. مهدی یوسف 
خانی اضافه کرد: افزایــش قیمت تخم مرغ موجب 

شده مردم توانایی خرید این کاالی اساسی را نداشته 
باشند و تخم مرغاز سفره مردم حذف شود.

به گفته این فعال صنفی در ماههای اخیر بازار مرغ و 
تخم مرغ درگیر افزایش قیمت ها شد که توان خرید 

مردم را کاهش داد. 
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اظهار داشت: نظارتی 
که باید در بازار وجود ندارد. در حال حاضر قیمت هر 
شانه تخم مرغ درب مرغداری بسیار کمتر از قیمت 
۶0 هزار تومانی بازار است که این بدان معناست در 

نظارت بر بازار کم کاری می شود.
یوســفخانی گفت: بازار مرغ نیز دست کمی از بازار 
تحم مرغ نــدارد. قدرت خرید مردم بــرای تمامی 
کاالهای اساسی کاهش یافته است. در بازار مرغ گاه و 
بیگاه مرغ نایاب می شود. گرانی از سوی دیگرروزانه 
دیده می شــود. باید برای حل مشــکالت مردم در 
تامین کاالهای اساسی که نیاز روزانه است تدابیری 

اندیشیده شود. 

قیمت هر شانه تخم مرغ به ۵0 تا 6۵ هزار تومان رسید

آشفتگی بازار تخم مرغ  
نرخ هر كیلو تخم مرغ درب مرغداری3۵ هزار تومان است

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

با اساس بورس كاال موافقیم ولي با ساز و كار فعلي آن نه

در تصمیم گیري ها باید نظر تشکل هاي قانوني پرسیده شود

در حالی مجلــس با جدیت 
طرح آزادسازی واردات خودرو 
با البته صورت مشروط دنبال 
می کند که وزیر صمت اعالم 
کرد برنامه ای بــرای واردات 
خودرو نداریم. واردات خودرو چند ســالی اســت که 
ممنوع شده و موجب شده تا قیمت خودروها در کشور 
بســیار افزایش پیدا کند. به گفته فاطمی امین برنامه 
هایی برای ارتقا تولید داخلی خودرو وجود دارد که این 
برنامه ها منجر به افزایش تولید خودرو، افزایش کیفیت 
و کاهش قیمت می شــود و در افق 1404 به تولید سه 
میلیون خودرو می رسیم. حال باید دید مجلس و دولت 
برای ساماندهی بازار خودرو و کاهش قیمت ها چگونه 
با یکدیگر به تفاهم خواهند رسید.یک کارشناس بازار 
خودرو در این رابطه می گوید: موضوع آزادسازی واردات 
خودرو به صورت مشروط تناقضی با قوانین ندارد. واردات 
در واقع مجاز اســت و دولت ها به تخلف جلو واردات را 
گرفته اند. در صورتیکه می بایست تعرفه واردات خودرو 
باال می رفت. در چند سال اخیر واردات خودرو به بهانه 
حمایت از تولید داخلی متوقف شد و این در حالی است 
که ساماندهی بازار با این قانون نیز انجام نشد. در سالهای 
اخیر بخصوص دو سال اخیر قیمت ها در بازار خودرو به 
صورت بی سابقه ای سیر صعودی را طی کردند که خرید 
خودرو برای مردم عادی رویا شد. در حالیکه باید برنامه 
های سهولت دسترسی به خرید خودرو در دستور کار قرار 

بگیرد این مهم نیز تحقق پیدا نکرد.
فربد زاوه اضافه کرد: در این بین اگر با ادامه روند واردات 
خودرو موافقت شود در صورتی کاهش قیمت ها در بازارها 
کلید خواهد خورد که بند تعیین سقف واردات توسط 
شورای رقابت حفظ نشود. اگر بند تعیین سقف واردات 
توسط شورای رقابت حفظ شود هیچ تغییری در قیمت 
خودرو ایجاد نمی شود اما اگر این بند حذف شود ممکن 
است در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. مصوبه 
آزادســازی واردات خودروی دست دوم خارجی، اولین 
گام رو به جلو در صنعت خودرو است. اما برای جلوگیری از 
حاشیه سازی ها و اعتراضات تولیدکنندگان یا دخالت های 
غلط شورای رقابت باید مورد بازنگری قرار گیرد.اما سید 
رضا فاطمی امیــن در همین رابطه اظهار داشــت: در 
حال حاضر برنامه ای برای واردات خودرو نداریم. برنامه 

خودمان برای صنعت خودرو را مانند فوالد از مهرماه آغاز 
می کنیم. یک برنامه شش ماهه برای امسال و یک برنامه 
دو ساله داریم. در برنامه شش ماهه یک افق تا پایان سال 
جاری به لحاظ تولید، تعهدات خودروسازان و کیفیت 
داریم. این برنامه ها منجر به افزایش تولید خودرو، افزایش 

کیفیت و کاهش قیمت می شود و در افق 1404 به تولید 
سه میلیون خودرو می رســیم. این در حالی است که 
احتمال آزادسازی واردات مشروط خودرو، وعده تولید سه 
میلیون دستگاه خودرو، صفر شدن معوق خودروسازان در 
تحویل خودروهای پیش فروش، آغاز دوباره پیش فروش 

خودرو و فروش اقساطی برخی خودروها همه از مهمترین 
اتفاقات چند روز اخیر بازار خودرو بود اما نکته قابل تامل 
این اســت که قیمت خودرو با هیچ کدام از این اتفاقات 
ارزان نشده است.اما روح اهلل ایزدخواه در این رابطه می 
گوید: برخی خودروهای خارجی تا 9 برابر قیمت جهانی 
خرید و فروش می شوند و مصوبه مجلس ۳0 تا 40 درصد 
از قیمت خودرو می کاهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس افزود: در برخی رسانه ها به غلط اعالم شد که قرار 
است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس مطرح 
شود که در اصل طرح تنظیم واردات در جهت حمایت از 
تولید است. طبق آمارهایی که داریم، برخی خودرو های 
خارجی در کشور تا 9 برابر قیمت جهانی خرید و فروش 
می شوند که این اجحاف به کشور است، چرا که بازار را 
بسته ایم و از طرفی خودروساز داخلی تعهدات را به خوبی 
انجام نداده و بازار ملتهب شده است.به گفته وی، برای 
کاهش التهابات نباید واردات انجام شود بلکه نیاز است 
در شرایط کنونی کشــور، تنظیم واردات برای کاهش 
التهابات انجام شود. اگر این مصوبه در مجلس به تصویب 
برسد حداقل ۳0 تا 40 درصد قیمت ها افت می کند، چرا 
که نرخ ها اکنون کاذب است، اگر قیمت ها را با مقیاس 
جهانی بسنجیم این قیمت ها واقعی نیست و می توان آن 
را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصالحیه طرح 

مجلس دهم داریم.

آزادسازی   واردات  خودرو  به كاهش  قیمت ها منجر می شود؟

بالتکلیفی واردات خودرو
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com
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انتشار اندروید 12 تا سه هفته آینده
آماده شدن اندروید ۱۲ نسبت به نسخه های قبلی طوالنی تر شده اما به نظر 
می رسد انتظار برای آن به زودی به پایان می رسد.میشال رحمان، سردبیر 
XDA در توییتر مدعی شد گوگل قصد دارد نسخه AOSP )پروژه کد باز 
اندروید( اندروید ۱۲ را در چهارم اکتبر )۱۲ مهر( منتشر کند. با توجه به این 
که گوگل نسخه نهایی آماده اندروید را همزمان با نسخه AOSP عرضه 
می کند، بنابراین دارندگان گوشی پیکســل ممکن است ارتقا به اندروید 
۱۲ را در همان روز دریافت کنند.اگر این تاریخ تغییر نکند، وضعیت عرضه 
گوشی پیکسل ۶ هم مشخص می شود. گوگل نمی تواند مدل جدید گوشی 
خود را بدون اندروید ۱۲ عرضه کند بنابراین بعید است که پیکسل ۶ پیش 
از این تاریخ روانه بازار شود. اگر این گوشی مدتی بعد از این تاریخ در اکتبر 
عرضه شود، تعجب آور نخواهد بود.بر اساس گزارش انگجت، اگرچه بعضی 
از سازندگان گوشی با سرعت به روزرسانی اندروید را در مدت چند هفته 
منتشر می کنند اما ســایرین ممکن است ماهها معطل کنند. سامسونگ 
عرضه اندروید ۱۱ را تا دسامبر سال ۲۰۲۰ سه ماه پس از عرضه رسمی این 
سیستم عامل از ســوی گوگل آغاز نکرد. هر اندازه هم گوگل تالش کرده 
باشد تاخیر در به روزرســانی اندروید را با اقداماتی نظیر پروژه تربل کوتاه 
کند اما برای شرکتها تطبیق دادن نسخه جدید اندروید با رابطهای کاربری 

سفارشی شده و آزمایش نرم افزار با مشتریان و اپراتورها زمان می برد.

پاسخ شيائومی به قفل شدن گوشی در كشورهای 
تحریمی

ســخنگوی شــیائومی گفت: گزارش ها مبنی بر قفل شــدن گوشی های 
شیائومی در کشــور ها و ســرزمین هایی از جمله کوبا، ایران، سوریه، کره 
شــمالی، ســودان و کریمه، یک سیاست منطقه ای اســت که هدف آن 
جلوگیری از قاچاق از طریق بازار خاکستری و حفظ امنیت داده کاربران 
است.سخنگوی شرکت تولیدکننده تلفن همراه شیائومی، قفل شدن دائمی 
گوشی های خود در ایران و چند کشور دیگر را تکذیب کرد و گفت: این کار 
به صورت موقت برای جلوگیری از قاچاق و حفظ امنیت داده کاربران انجام 
شده و اکنون می توان قفل دستگاه ها را باز کرد.از اواخر هفته گذشته شایعه 
قفل شدن گوشی های شیائومی در ایران و چند کشور دیگر در شبکه های 
اجتماعی منتشر شــد و دارندگان این موبایل را با ترس قفل شدن گوشی 
مواجه کرد. به طوری که برخــی از آنان تصمیم گرفتند گوشــی خود را 
بفروشند و برند دیگری خریداری کنند.با گذشت چند روز از مطرح شدن 
این شایعه، سخنگوی این برند چینی باالخره در گفت وگویی که با گلوبال 
تایمز داشــت، به نگرانی دارندگان گوشی شــیائومی در جهان پایان داد.

سخنگوی شیائومی بیان داشت: گزارش ها مبنی بر قفل شدن گوشی های 
شیائومی در کشــور ها و ســرزمین هایی از جمله کوبا، ایران، سوریه، کره 
شــمالی، ســودان و کریمه، بازار خاصی را هدف قرار نمی دهد، بلکه یک 
سیاست منطقه ای اســت که هدف آن جلوگیری از قاچاق از طریق بازار 
خاکســتری و حفظ امنیت داده کاربران است.وی گفت: این شرکت برای 
بررسی احتمال قاچاق دستگاه های تلفن همراه این برند، برخی از گوشی ها 
را در برخی از کشور ها به صورت موقت قفل کرده تا احتمال قاچاق بالقوه 
تلفن های همراه که منجر به دستیابی به اطالعات محرمانه کاربران می شود 
و به حقوق آنان آسیب می رساند را مورد بررسی قرار دهد.اکنون با گذشت 
چند روز از این مسئله، بررســی های مورد نیاز انجام شده و می توان قفل 

گوشی هایی که برای این بررسی قفل شده بودند را باز کرد.

غول پرداخت آنالین چين دو تكه می شود
مقامات چینی قصد دارند برای مقابله با انحصارطلبی »علی پی« را دو تکه 
کنند. علی پی مالک محبوب ترین اپلیکیشن پرداخت آنالین چین است.

علی پی در مالکیت انت گروپ اســت که به جک ما موسس علی بابا تعلق 
دارد.قرار است این اپلیکیشــن به دو بخش تقسیم شود و بخشی که برای 
اعطای وام های تجاری سودآور طراحی شده بود، به طور مستقل و از طریق 
یک برنامه دیگر در دسترس باشد.بر اساس این طرح شرکت آنت داده های 
کاربران را که مربوط به تصمیم گیری برای وام دهی است در اختیار یک 
شرکت اعتباری جدید می گذارد که بخشی از سهام آن در مالکیت دولت 
است. این اولین بار است که مجموعه های دولتی در چین کنترل بخشی از 
سهام آنت را در اختیار می گیرند.دولت چین در ماه های اخیر کنترل خود 
بر شــرکت های فناوری را افزایش داده و تالش می کند از انحصارطلبی و 
تسلط بیش از حد آنها بر حوزه های مختلف جلوگیری کند. انتظار می رود 
در نهایت یک شرکت جدید برای اعطای امتیازات اعتباری تاسیس شود 
که بخش اعظم سهام آن در کنترل شرکت های دولتی چین باشد.در ماه 
آوریل گذشته، رگوالتوری چین از آنت خواسته بود تا در شیوه کسب و کار 
خود بازنگری کند و دو سرویس سودآور کوچک اعطای وام های خرد خود 
به نام های Jiebei و Huabeiرا به شرکت های مالی جدیدی برای مصرف 

کنندگان مبدل کند.

بازگشت رنگ سبز به تابلوی معامالتی رمزارزها
بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم صعودی شــدند.دولت چین با صدور بیانیه 
جدیدی به مردم این کشور هشدار داد در توکن های غیر مثلی )یا همان ان 
اف تی( سرمایه گذاری نکنند چرا که قیمت آن ها حباب است و از دیدگاه 
مالی، این دارایی ها دارای ارزش خیلی کمتر از چیزی هستند که اکنون 
قیمت گذاری می شــوند. وانگ جونهی- خبرنگار روزنامه ســاوث چاینا 
مورنینگ پست- در مطلبی نوشــت: وقتی که هیجان بازارها تخلیه شود، 

ارزش این ان اف تی ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.  
کمیســیون بازارهای مالی و اوراق بهادار اروپا در گــزارش خود 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. این گزارش افزوده است 
نوسانات باالی قیمتی ارزهای دیجیتالی در کنار فناوری مالی غیرمتمرکز 

که نقش بانک مرکزی را کمرنگ می کند، برای ثبات مالی مضر هستند.
جدال بین دیــدگاه های صعــودی و نزولی در بازاررمزارز به شــدت باال 
گرفته و فشــار فروش نیرومند باعث شــده اســت تا حتی اخبار بسیار 
مثبت بــازار نظیر آغاز بررســی الیحــه قانونی اعالم شــدن بیتکوین و 
 ارزهــای دیجیتالــی دیگــر در پانامــا نیــز نتواننــد منجــر بــه یک

 صعود نیرومند شوند.
 برخی از تحلیلگران معتقدند بازار در ماه ســپتامبر وارد فاز اســتراحت و 
حتی اصالح خواهد شد پیش از آن که حرکت صعودی اش را از سر گیرد.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۱۰۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۵۰ درصد بیشتر شده 
است.در حال حاضر ۴۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است. بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

اخبار

پست های تبلیغاتی اینفلوئنسرها مشخص شود
یک دادگاه عالی در آلمان در حکمی اعالم کرد اینفلوئنسرهای شبکه اجتماعی که از شرکتها برای تبلیغ محصوالتشان پول دریافت می کنند، باید به شکل واضحی مشخص کنند که چنین پستهایی تبلیغاتی هستند.

دیوان عالی فدرال آلمان در حکم مربوط به پرونده های سه اینفلوئنسر اینستاگرام فیس بوک، اعالم کرد اگر اینفلوئنسرها پولی دریافت نمی کنند، می توانند محصوالت را بدون برچسب تبلیغات نشان دهند.
اینفلوئنسرهایی که هزاران هوادار دارند، می توانند پول زیادی از شرکتها برای تبلیغ محصوالتشان در اینستاگرام دریافت کنند.این دادگاه اعالم کرد اینفلوئنسر فیتنس زمانی که در حال تبلیغ یک برند بوده، باید 

در این باره شفافیت به خرج می داد. با این حال دادگاه پرونده مربوط به کتی هوملز، مجری تلویزیون و اینفلوئنسر را در خصوص پستی که درباره یک عروسک گذاشته بود را مختومه اعالم کرد.

در حال که برخی استارتاپ 
های ملکی در حــال تبلیغ 
این موضوع هستند که قانون 
مالیات بر خانه های خالی به 
حذف آنها از بازار مسکن می 
انجامد، اما بررسی ها عدم صحت این ادعا را نشان می 
دهد.اخیراً برخی اپلیکیشن های مشهور موبایلی ادعا 
می کنند که اجــرای تبصره ۳ مــاده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم اصالحیه ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس 
شــورای اســالمی، مانع از ادامه فعالیت های آنها در 
بخش استارتاپ های بازار مسکن و امالک خواهد شد و 
کسب و کارهای مرتبط با حوزه استارتاپی امالک با این 
تبصره از بین می رود. این ادعا متأسفانه از سوی برخی 
رسانه های خاص که مخالف مالیات بر خانه های خالی 

هستندحمایت و بزرگ نمایی می شود.
بر اســاس این تبصره، وزارت راه و شهرسازی ظرف ۳ 
ماه از ابالغ و الزم االجرا شدن قانون مالیات بر خانه های 
خالی، مکلف به راه اندازی سامانه ای تحت عنوان سامانه 
معامالت امالک اســت که در آن واحدهای مسکونی 
خالی از سکنه که علی رغم تالش مالک، به هر دلیلی 
امکان اجاره یا فروش آن را نداشته، باید در این سامانه 
معامالت درج و با سازوکار تعیین قیمتی که این قانون 

مشخص کرده، به فروش می رسند.
متن تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم 
)قانون مالیات بــر خانه های خالی( که ســبب طرح 
انتقاداتی از سوی اپلیکیشن های حوزه معامالت ملکی 

شده، به شرح زیر است:
»تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود 
را برای فروش یا اجاره، حســب مورد به ارزش اجاری 
موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت های روز 
منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق ســامانه 
معامالت امالک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت 
حداکثر سه ماه از الزم االجراءشدن این ماده، با استفاده 
از امکانات موجود، راه انــدازی و اجرا می کند، عرضه 

نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود.
اگر مالک بیش از دو بار از اجــاره یا فروش ملک خود 
به قیمت های مذکور خــودداری کند، واحد مذکور از 
زمانی که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور 
به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد 
مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند 

۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می شود.
سامانه معامالت امالک باید به گونه ای طراحی شود که 
قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های 
مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره 
امالک عرضه شــده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق 
معامله را داشــته باشــد. در صورت نیاز، وزارت راه و 
شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از 
مالیات بر خانه های خالی برای تأمین هزینه های ارتقا 
و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در 

قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد.«

اپلیکیشن های موبایلی فعال در بخش امالک مدعی اند 
سازوکار قیمت گذاری که در قانون مالیات بر خانه های 
خالی آمده، عماًل با آزادی کسب و کارها متعارض است.

این اپلیکیشن ها، قیمت گذاری از سوی دولت را نوعی 
رقابت مضره علیه بخش خصوصی می دانند.

دو حکم توقــف درج نرخ مســکن در 
اپلیکیشن ها از سوی دادستانی

تا کنون طی سه ســال اخیر، دو بار دادستانی حکم به 
توقف درج نرخ مسکن چه در بخش اجاره بها و چه در 
بخش خرید و فروش مســکن از سوی اپلیکیشن های 

موبایلی داده است.
اتحادیه مشاوران امالک و وزارت راه و شهرسازی نیز 
با این موضوع موافق و معتقد بودند که در قیمت های 
نجومی ای که در ســه ســال اخیر در بخش مسکن 
رخ داد و بازار مســکن را دچار التهاب کــرد، رد پای 
اپلیکیشن های مشهور معامالت مسکن دیده می شود؛ 
اپلیکیشن هایی که کاربر محور بوده و اتفاقاً بخش عمده 
کسانی که اقدام به درج آگهی های امالک می کردند، 

مشاوران امالک بودند.

کارشناس حقوق مالیاتی: قانون مالیات بر 
خانه های خالی آسیبی به رونق استارتاپ های 

ملکی وارد نمی کند
حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی درباره علت 
نگرانی استارتاپ های ملکی از تصویب قانون مالیات بر 
خانه های خالی اظهار کرد: گرفتن مالیات از خانه های 
خالی به سال های قبل برمی گردد اما چون بسترهای 

فنی آن مهیا نشده بود، عماًل این قانون اجرا نمی شد.
وی افزود: نهایتاً مجلس یازدهم در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹ 
قانــون مربوطه )مــاده ۵۴ مکرر قانــون مالیات های 
مستقیم( را اصالح کرد که به جای خوبی رسید؛ یکی 
از تبصره های موفق این اصالحیه، افزایش رقم مالیاتی 
بود که به میــزان مؤثر و بازدارنــده ای افزایش یافت؛ 
همچنین سازوکار ســامانه امالک و اسکان کشور که 
قرار است خانه های خالی بر اساس این قانون مشخص 

شود، شفاف سازی شد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه ادامه داد: از دیگر موارد 
اصالحیه این قانون این بود که نســبت به مســئوالن 
دولتی که بخواهند از اجرای این مقررات اســتنکاف 
کنند، ضمانت اجرایی خوبی در نظر گرفته شد؛ نهایتاً 
هم سامانه ای در این قانون پیش بینی شد تحت عنوان 
سامانه امالک که باعث نگرانی استارتاپ ها شده است.

وی یادآور شــد: تبصــره ۳ مــاده ۵۴ مکــرر قانون 
مالیات های مســتقیم می گوید آنهایــی که نخواهند 
مالیات بر خانه های خالی پرداخت کنند، باید ملک خود 
را در سامانه معامالت امالک که وزارت راه و شهرسازی 

آن را طراحی می کند، قرار دهند.
عبداللهی تصریح کرد: برخی اســتارتاپ های حوزه 
معامالت امالک از این تبصره برداشت کرده اند که با 
توجه به اینکه فردی که ملک خود را در این سامانه قرار 
دهد، عماًل مالیاتی پرداخت نمی کند، لذا این استارتاپ 
ها با رکود و کسادی فعالیت خود مواجه می شوند و دیگر 

کسی به این سامانه ها مراجعه نمی کنند؛ این برداشت 
را نیز برخی رسانه ها بازتاب داده اند.

وی با طرح این پرسش که آیا راه اندازی سامانه مذکور 
در قانون، می تواند باعث نگرانی اســتارتاپ ها شــود، 
خاطرنشــان کرد: به نظر من علت نگرانی ایجاد شده 
در برخی استارتاپ ها، به دلیل توجه نکردن به جریان 

تصویب این قانون بوده است.

ماجرای ورود ســامانه معامالت امالک به 
قانون مالیات بر خانه های خالی چه بود؟

کارشــناس حقوق مالیاتی بیان کرد: وقتی این قانون 
به تصویب مجلس رســید، شــورای نگهبان در تاریخ 
۲۲ مرداد ۱۳۹۹، یک ایراد به ایــن مصوبه گرفت به 
این صورت که »اگر برخی افراد نتوانند ملک خود را به 
دالیل موجهی اجاره دهند یا به فروش برسانند، لذا اخذ 
مالیات از این خانه های خالی خالف شرع خواهد بود«؛ 

مجلس هم موظف بود که این ایراد را برطرف کند.
وی تأکید کرد: نحــوه برطرف کردن ایراد از ســوی 
نماینــدگان مجلس به این شــکل بود که قرار شــد 
سامانه ای طراحی شود تحت عنوان سامانه معامالت 
امالک تا کسانی که علی رغم تالش خود، نه توانسته اند 
ملک را به فروش برسانند و نه آن را در بازار اجاره عرضه 
کنند، ملک خود را در این سامانه قرار دهند؛ به صرف 
ثبت ملک مذکور در ســامانه معامالت امالک، برای 
سازمان امور مالیاتی احراز می شود که مالک، واقعاً قصد 
فروش یا اجاره مسکن را داشته اما به دالیلی نتوانسته 

یکی از این حالت را اجرایی کند.

قیمت گذاری دولت برای خانه های خالی
عبداللهی اظهار داشت: قانون گذار در این تبصره، روش 
قیمت گذاری را هم برای امالکی که در سامانه معامالت 
امالک ثبت می شوند، تعیین کرده است به عبارت دیگر، 
کسی که در این سامانه ملک خود را درج می کند، قرار 
نیســت به هر قیمتی که خودش متمایل اســت، در 
بازارهای فروش یا اجاره مســکن عرضه کند بلکه باید 

تابع روش قیمت گذاری قانونگذار باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نحوه قیمت گذاری 
»اجاره بها« ی امالک ثبت شــده در سامانه معامالت 

امالک، تابع جدول امالک مشــابه که ســازمان امور 
مالیاتی ساالنه مشــخص می کند، باشد و نباید بیشتر 

از آن، اقدام به تعیین اجاره بهای مسکن خود کنند.
وی ادامه داد: همچنین در بخــش فروش هم قیمت 
»فروش« امالک مندرج در سامانه معامالت امالک، تابع 
ارزش معامالتی امالکی که نمایندگانی از دستگاه های 
اجرایی مختلف آن را تعیین می کنند، است. بنابراین 
نحوه قیمت گذاری را قانونگذار مشــخص کرده و قرار 
نیست مالک در این سامانه قیمت های غیر واقعی تعیین 
کند و لذا کسی نتواند به عنوان مشتری مراجعه کند و 

این خانه همچنان خالی باقی بماند.

راه فرار مالیاتی مسدود شد
مدرس دانشگاه درباره شــبهه ای که در این خصوص 
مطرح می شود، گفت: ممکن است فردی از این سامانه 
در راستای فرار مالیاتی استفاده کند؛ به این شکل که 
ملک خود را در سامانه ثبت کند، اما هر مشتری ای که 
برای اجاره یا خرید آن مراجعه می کند، از پذیرش این 
مشتری خودداری کند؛ لذا قانونگذار پیش بینی کرده 
که اگر مالکان بیش از دو بار مشتری ها را قبول نکنند 
یا آن را رد کنند، باز هم مشــمول مالیات بر خانه های 

خالی خواهند شد.
وی ابراز داشــت: بنابراین ســامانه معامالت امالک، 
نگرانــی خاصی برای اســتارتاپ های ملکــی ایجاد 
نمی کنــد و رونق بــازار آنها را مخــدوش نمی کنند؛ 
چون اوالً کســانی که ملک خود را در ســامانه تابعه 
وزارت راه و شهرســازی )ســامانه معامالت امالک( 
 قرار دهند، بر اســاس مالک قیمت گذاری مشخصی 
که حداقلی است مجبورند عرضه کنند و به نرخ دلخواه 
خود امکان عرضه آن را ندارند؛ ثانیاً راه فرار مالیاتی هم 
بسته شده است؛ چون کســی که در این سامانه ملک 
خود را بارگذاری می کند، بیش از دو بار نمی تواند عرضه 
آن را رد کند و نهایتاً مجبور به فروش یا اجاره خواهد 
بود در غیر این صورت مشــمول مالیات بر خانه های 

خالی است.
عبداللهی تصریح کرد: چون سامانه معامالت امالک، 
مخاطبان خاص خــود را دارد، به نظر نمی رســد این 

سامانه برای آنها مشکلی ایجاد کند.

بهانه تراشی تازه برای مخالفت با ماليات خانه های خالی

اپلیکیشن ها در آستانه حذف از بازار امالک؟!
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق شده اند با 
تولید و پرورش الرو مگــس، جایگزینی برای نهاده های 
دامی فراهم کنند این شرکت توانایی تولید روزانه ۵ تن از 
این محصول را دارد.احمد قائمی مدیرعامل یک شرکت 
دانش بنیان فعال در زمینه تامین نهاده های دامی اظهار 
کرد: در این شرکت از سال ۹۲ فعالیتهایی در صنایع دام 
و طیور داشته ایم و در حال حاضر حدود ۶ سال است که 
به شکل تخصصی در حوزه خوراک دام و طیور و آبزیان 

فعال هستیم.
وی با بیان اینکه پروژه جدید این شرکت تامین پروتئین 
خوراک دام طیور و آبزیان با استفاده از الرو مگس است، 
ادامه داد: با توجه به اینکه بازار نهــاده های دامی دچار 
تنشهایی شده و این صنعت را با مشکل مواجه کرده است 
متخصصان این مجموعه توانستند روش جدیدی برای 
تامین پروتئین نهاده های خوراک دام طیور و آبزیان بر 

اساس نیاز بازار بیابند.

به گفته قائمی،در واقع منشا این پروژه، نیاز به حرکت در 
مسیر خودکفایی در زمینه نهاده های دامی بوده تا بتوانیم 
با الرو مگس مکمل های پروتئینی را به تولید برسانیم.وی 
با بیان اینکه این پروژه به تازگی با حمایت معاونت علمی و 
فناوری کلید خورده است، گفت: طرحی که ما ارائه کردیم 
به خاطر ایجاد نیاز به وجود آمده در نهاده های دامی بوده 
است.مدیرعامل شرکت دانش بنیان با بیان اینکه تولید 
الرو مگس کاربردهای دیگری نیز دارند و تنها در آفریقای 
جنوبی یک شرکت روزانه حدود ۵ تن الرو تولید می کند، 
ادامه داد: اما اینکه صرفا تولید ایــن الروها برای تامین 
پروتئین دام و طیور باشــد در ایران و در کشور دیگری 

اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: این الروهای مگس خواص انتی اکسیدانی 
دارند که یکی از نیازهای دام و طیور برای جایگزینی برخی 
نهاده های دامی محسوب می شــود.وی با بیان اینکه ما 
توانایی تولید ماهانه ۵ تن الرو مگس را داریم، گفت: اما نیاز 

کشور بیش از اینهاست و ما باید پایلوت طرح را بگذرانیم تا 
بعد درباره میزان تولید قاطعانه سخن بگوییم.

به گفته قائمی، الرو مگس بحث جدیدی است که حتی 
می توان به صادرات آن نیــز فکر کرد؛ اگر این تحقیقات 
پیش برود و اجرایی شود تا آخر سال به تولید ماهیانه ۵ تن 

الرو مگس برای کاربرد در خوراک دام و طیور می رسیم.
وی ادامه داد: پودر الرو مگس درصد پروتئین خام باالیی 
دارد لذا می تواند جایگزین اقالم پروتئین گیاهی مانند 
کنجاله ســویا و دیگر دانه های روغنی شود. در صنعت 
شیالت پودر ماهی و پودر گوشت یکی از اقالم مهم غذایی 
است و پودر الرو مگس و دیگر حشرات جایگزین بسیار 

مناسبی برای پودر ماهی و پودر گوشت است.
به گفته مدیرعامل شرکت دانش بنیان، کشورهایی که 
مانند ایران وارد کننده ذرت و سویا هستند می توانند از این 
محصول استفاده کنند؛ همچنین در صورت تولید انبوه 

پتانسیل بازاریابی خوبی دارد.

وی ادامه داد: این محصولی که تولید می کنیم در کشور 
های همسایه ایران مانند افغانستان و عراق احتماالً بازار 

خوبی داشته باشد.
قائمی گفت: پودر الرو مگس خانگی درصد پروتئین باالیی 
دارد و از آنجایی که برای تولید این محصول از ضایعات و 
بسترهایی که ارزش تغذیه باالیی ندارند و قیمت آنها پایین 

می باشد استفاده می شود بسیار مقرون به صرفه است.
وی گفت: محتوای اســیدهای آمینــه در این محصول 
بسیار قابل قبول و چشمگیر است و نتایج پژوهش های 
انجام شده نشان از این دارد که عملکرد مناسبی در تولید 

پروتئین حیوانی از قبیل مرغ و ماهی داشته است.
وی اضافه کرد:مزیت دیگر این محصول مربوط به محتوای 
چربی های خاص آن است. اسیدهای چرب موجود در این 
محصول باعث می شود که میزان مقاومت به بیماری ها در 
مرغ و ماهی افزایش یابد و نهایتاً در مصرف دارو و واکسن 

صرفه جویی به عمل خواهد آمد.

یک شــرکت دانــش بنیان با شــرکت  هــای بزرگ 
خودروسازی برای ســاخت کاتالیست های ارتقا یافته 
خودرو قراردادی منعقد کرد.به گزارش صندوق نوآوری 
و شکوفایی،یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک 
صنعتی شمس آباد تهران که در زمینه تولید کاتالیست 
خودرو فعالیت می کند قراردادی با تولید کننده قطعات 
خودرو منعقد کرد.کاتالیست خودرو که بر روی خروجی 
موتور خودرو نصب می شود، ۹۰ درصد از گازهای آالینده 
خودروها را تبدیل به گازهای مجاز می کند، چرا که برای 
ارتقای سیستم استاندارد خودروها، حتما باید آالیندگی 
خودروها نیز مطابق با استانداردهای جهانی باشد که 
در این راستا باید مبدل کاتالیســتی داشته باشیم که 
با الزامات روز دنیا به روز باشــد.علیرضا مجیدنیا، مدیر 
فروش و بازاریابی شــرکت دانش بنیــان تولید کننده 
کاتالیســت خودرو، میزان ظرفیت تولید کاتالیســت 
خودرو در این شرکت را ساالنه یک میلیون و ۵۰۰ قطعه 

اعالم کرد و گفت: این محصول از نظر کیفیت و قیمت 
قابل رقابت با سایر محصوالت خارجی است، به طوری 
که تولیدات این شــرکت ضمن بی نیاز کردن صنعت 
خودرو کشــور از واردات کاتالیست، کل مصرف یدکی 
این قطعه در بازار و حتی کشورهای منطقه نظیر ترکیه، 
 CIS آذربایجان، عراق، کشورهای حوزه خلیج فارس و
را شامل می شــود.وی به بازار هدف و استفاده کننده 
نهایی محصول اشاره کرد و افزود: بازار هدف محصول، 
خودروسازان داخلی هستند که با این فرایند از واردات 
و طراحی کاتالیســت برای موتورهــای جدید بی نیاز 
شدند، چرا که برای طراحی هر موتور باید هزینه های 
زیادی متحمل می شدند تا از کشورهای خارجی جهت 
اســتفاده از محصول مشــاوره بگیرند، اما این قطعه با 
کیفیت باال و قیمت مناســب در ایران و این شــرکت 
 قابل دسترس اســت؛ همچنین نیاز کشورهای اطراف

 را هم تامین می کند.

شــرکت بوئینگ با همکاری آژانس دفاع موشکی 
آمریکا یک سیستم جدید رهگیری پیشرفته زمینی 
ابداع کرده که می تواند موشــک های بالســتیک 
بین قــاره ای را در فضــا نابود کند.در ســال های 
اخیــر تالش برای ســاخت سیســتم های زمینی 
موشکی ضد بالســتیک که بتوانند این موشک ها 
 را بعــد از ورود به فضــا و قبــل از ورود مجدد به

 جو زمین و رســیدن به مقصد نابود کنند، افزایش 
یافته است. سیستم های تهاجمی یادشده معموالً 
با ســرعت مافوق صوت به سمت موشک بالستیک 
حرکت می کنند و نیازی به مواد منفجره هم ندارند.

برای ارتقای دقت این سیســتم ها از شــبکه ای از 
رادارهای زمینی، رادارهای هشدار اولیه و رادارهای 
دریایی اســتفاده می شود تا شناســایی، تعقیب و 
محاســبه بهترین زمان حمله به موشک بالستیک 
با دقت ممکن شود. آمریکا در حال حاضر دارای ۴۴ 

مرکز موشکی برای رهگیری موشک های بالستیک 
دشمن است و قصد دارد ۶۴ مرکز دیگر با این هدف 
تأسیس کند. دقت این مراکز در صورت شلیک یک 
موشــک رهگیری ۵۶ درصد و در صورت شلیک ۴ 

موشک رهگیر ۹۷ درصد است.
برای افزایش دقت و انعطاف این موشک های رهگیر، 
بوئینگ از نرم افزارهای مدل سازی دیجیتال برای 
انتخاب بهترین زمان شلیک آنها استفاده کرده است.

بوئینگ از بیســت ســال قبــل در تالش اســت 
تا سیســتم های مــورد اســتفاده بــرای تولید، 
یکپارچه ســازی و نگهــداری این سیســتم های 
رهگیــر را ارتقــا دهد. قرار اســت طــی ماه های 
آینــده آزمایش هایی بــر روی این سیســتم های 
به روز شــده انجام شود تا مشــخص شود استفاده 
 از نرم افزارهای مذکــور تا چه حــد کارایی آنها را

 افزایش داده است.

توانایی تولید روزانه ۵ تن جایگزین نهاده های دامی در یک شرکت دانش بنیان 

سیستم جدید بوئینگ برای نابودی موشک های بالستیک در فضاساخت کاتالیست خودرویی توسط یک شرکت دانش بنیان


