
معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که همه شرکت های هواپیمایی 
موظف به عرضه بلیت دو طرفه پروازهای اربعین هستند اما در عین 

حال بسترهای الزم برای بازگشت زمینی آن ها فراهم شده است.
به گزارش ایســنا، نعمت اهلل ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی وزارت راه در حاشیه اولین نشســت ستاد اربعین وزارت راه 
و شهرسازی که با دستور با دستور رســتم قاسمی برگزار شده بود 
اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد بررسی قیمت بلیت پرواز اربعین 
بود. در جلسه مصوب شد که قیمت رفت و برگشت هر زائر  از تهران 
و ۴ فرودگاه کشور به نجف ۵ میلیون تومان و از شهرهای مشهد و 
شهرستان های شرقی کشور ۶ میلیون تومان باشد. این نرخ تصویب 
شده ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی است و به کلیه ایرالین های 

و مراکز عرضه فروش بلیت اعالم رسمی شــده است. وی ادامه داد: 
بر اساس توافقات انجام شده، زائران حتما باید پیش از خرید بلیت 
از طریق سامانه سماح ثبت نام کرده و ویزا نیز دریافت کرده باشند، 
همچنین تزریق دوز دوم واکسن، همراه داشتن کارت واکسن و جواب 
منفی تست PCR با اعتبار ۷۲ ساعته برای خرید بلیت الزامی است. 
زائران  پس از انجام این موارد می توانند برای خرید بلیت مراجعه کنند. 
در ستاد اربعین  نیز تاکید شد که مراکز عرضه و فروش بلیت هواپیما 
تنها به کسانی بلیت عرضه کنند که این مراحل را طی کرده باشند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به الزام شرکت های هواپیمایی 
به عرضه بلیت دوطرفه گفت: امکان تهیه بلیت رفت و برگشت برای 
زائران در نظر گرفته  شده است. برخی نگرانی ها وجود داشت که مراکز 
عرضه بلیت تنها بلیت یکطرفه برای زائران صادر کنند. در این نشست 
تاکید شد که تمام شرکت ها و مراکز فروش بلیت هواپیما ملزم هستند 
به درخواست زائر بلیت رفت وبرگشت صادر کنند، مگر آنکه خود زائر 
درخواست خرید بلیت یکطرفه باشد. وی افزود: مشکالت مربوط به 
سفر هوایی حل شده است و سازمان هواپیمایی کشوری نیز تمام توان 

خود را به کار گرفته اســت که این اعزام به طریق خوبی انجام شود. 
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، ترکی در ادامه با اشاره به اینکه 
ظرفیتی برای بازگشت زائران از مرز زمینی ایجاد شده است، گفت: 
برای بازگشت زائران تنها مرز مهران در نظر گرفته شده است و تمام 
زائران تنها می توانند از این مرز  به کشور بازگردند. سازمان راهداری 
برای پشتیبانی از بازگشــت زمینی زائران اعالم آمادگی کرده و در 
جلسه ستاد مصوب شد برای کلیه زائرانی که از این مرز باز می گردند 
وسیله ایاب و ذهاب در نظر گرفته شده و نسبت به تچهیز مرز و تهیه 

وسایل مورد نیاز اقدام شود. وی ادامه داد: قیمت بلیت برگشت زمینی 
بر اساس نرخ مصوبی است که سازمان راهداری اعالم خواهد کرد و 
فکر می کنم تفاوت چندانی با دو سال پیش نداشته باشد. امکانات 
بازگشت زمینی زائران از همین امروز آماده است و ایجاد موکب های 
پذیرایی در مرز نیز پیش بینی شده است. معاون توسعه مدیریت و 
منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی در انتها گفت: سعی می کنیم جلسه 
این ستاد دســت کم دو روز در میان برگزار شود و این روند تا پایان 
مراسم اربعین ادامه خواهد داشت. در این جلسات پیگیر مشکالتی 
که اعالم می شود و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مرتبط هستیم 
و امیدواریم خدمات مرتبط به حوزه وزارت راه و شهرسازی در سفر 

اربعین به بهترین شیوه ارائه شود.

عضویت ایران به عنوان نهمین کشــور در سازمان 
همکاری شانگهای، پتانسیل جدیدی را برای توسعه 
همکاری ها به وجود آورده اســت؛ امــا اینکه این 
موضوع چه میزان در توسعه صنعت نفت تاثیرگذار 

است، قابل بررسی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، ۲۶ شــهریور ماه در پایان بیست 
و یکمین نشست سران ســازمان شانگهای که در 
دوشنبه پایتخت تاجیکســتان برگزار شد، سران 
هشت کشور عضو اصلی سازمان، نظر موافق خود 
را با تبدیــل عضویت جمهوری اســالمی ایران از 
عضو ناظر به عضو اصلی اعالم و اســناد مربوط به 
آن را امضا کردند. بر این اساس فرآیند فنی تبدیل 
عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان 
آغاز شــد و کشــورمان از این پس به عنوان عضو 
اصلی این ســازمان مهم منطقه ای با کشــورهای 
عضو، همکاری و تعامل خواهد داشت. سیدابراهیم 
رئیسی- رئیس جمهوری به تازگی با بیان اینکه هیچ 
مانعی برای تقویت روابط اقتصادی با کشــورهای 
همســایه و منطقه وجود ندارد، گفت: وزارتخانه ها 
ظرفیت های همــکاری با ســازمان همکاری های 
شانگهای را شناسایی و در مســیر رشد اقتصادی 
فعال کنند. امروز نه تنهــا وزارت امور خارجه بلکه 
همه وزارتخانه ها مســئولیت و ماموریت دارند که 
از ظرفیت ایجادشده، نهایت استفاده را در رونق و 
شکوفایی اقتصادی کشور به عمل آورند. وی افزود: 
امروز کشورهای عضو شانگهای نیز زمینه همکاری با 
جمهوری اسالمی ایران را از هر زمان دیگری مهیاتر 
می دانند و احساس می کنند می توانند همکاری های 
بهتر و بیشتری را با ایران رقم بزنند و در سخنان خود 
نیز بر تقویت و تعمیق سطح همکاری با تهران تأکید 
داشتند. سیاســت خارجی دولت، تقویت روابط با 
کشورهای همسایه با اولویت دیپلماسی اقتصادی 
است و این سیاســت را با قدرت پیگیری خواهیم 
کرد و هیچ مانعی برای تقویــت روابط اقتصادی با 

کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد.

توسعه روابط اتفاق خواهد افتاد
محمد خطیبی - نماینده سابق ایران در اوپک - درباره 
تاثیر این پیمان بر صنعت نفت کشــور به ایسنا گفت: 

باتوجه به اینکه با کشــورهای عضو سازمان شانگهای 
روابط نزدیک داشتیم و جزو خریداران نفت ما هستند، 
امیدواریم با عضویت در این پیمان روابط ما بهتر از گذشته 

شود و برخی کارها تسهیل یابد.
وی با بیان اینکه قزاقستان و روسیه دو تولید کننده بزرگ 
در این سازمان هســتند که در اوپک پالس نیز حضور 
دارند، اظهار کرد: بنابراین قبل از عضویت در این سازمان 
نیز با آن ها همکاری هایی را داشتیم و امیدواریم که میزان 
همکاریها هم با کشورهای تولیدکننده  و هم با کشورهای 

مصرف کننده بزرگ همچون چین و هند توسعه یابد.
نماینده سابق ایران در اوپک افزود: اما اینکه تصور شود 
با عضویت در پیمان شانگهای این کشورها به رابطه قبل 
تحریم بازگردند، بعید به نظر می رسد. قطعا این پیمان 
تاثیراتی را در بهبود روابط خواهد داشت اما اینکه میزان 

فروش به قبل از تحریم ها بازگردد، دور از ذهن است.
خطیبی با تاکید بر اینکه چنین پیمان هایی بر بهبود 
روابط تاثیر دارد، گفت: این مساله در موضوع تعرفه ها نیز 
بسیار کمک خواهد کرد که مربوط به بحث های صادرات 
و واردات می شود. در حوزه سرمایه گذاری ها در صنعت 
نفت و گاز نیز امور تسهیل خواهد یافت اما نباید انتظار 
بازگشت به شــرایط قبل از تحریم را داشت. وی با بیان 
اینکه این پیمان یک گروه مشترکی را تشکیل می دهد 
و باید متخصصان مربوطه در مورد بندهای این پیمان 
اظهارنظر کنند، گفت: در کل این پیمان برای تســریع 
امور و توسعه روابط تاثیرگذار خواهد بود. در شرایط فعلی 
زمانی نیاز است که عضویت ایران در این سازمان تثبیت 
شود و شاهد اثرات مثبت آن باشیم اما در کل نباید انتظار 
بازگشت به شرایط قبل از تحریم ها را از این پیمان داشت.

نباید انتظار زیادی از این پیمان داشت
همچنین مرتضی بهروزی فر - کارشناس ارشد حوزه 
انرژی درباره تاثیر این پیمان بر صنعت نفت کشور به ایسنا 
گفت: پیمان شانگهای موضوعات اقتصادی را نیز در بر می 
گیرد اما در واقع یک پیمان امنیتی و نظامی به حساب می 
آید. از آن طرف نیز عضویت در شانگهای مربوط به زمان 

حاضر نیست و به سال ها قبل باز می گردد.
وی افزود: تا سال ۱۳۹۵ به دلیل تحریم هایی که علیه 
ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل وجود داشت، 
درخواست ایران مورد پذیرش واقع نشد و از آن سال به 

بعد نیز تا کنون به دلیل برخی مشکالت این پیمان به 
نتیجه نرسید. اگر ایران تحت تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل قرار گیرد به هیچ عنوان امکان مبادله با هیچ 
کشوری را ندارد. بهروزی فر با بیان اینکه باید پرسید آیا  
روابط ایران با کشــورهای همسایه مثل ترکمنستان و 
تاجیکستان به دلیل تحریم توسعه می یابد یا خیر، گفت: 
اینکه گمان شود صرف پیوســتن ایران به یک پیمان 
منطقه ای می تواند به ایران کمک کند تا مشکالت آن 
به طور کامل برطرف شود چندان منطقی نیست. وی با 
تاکید بر اینکه همکاری با چین و روسیه  هم به تنهایی 
نمی تواند راه عالج صنعت نفت باشد، چرا که این دو کشور 
مشکالتی را دارند تصریح کرد: صرف اینکه حل مشکالت 
با چین و روسیه می تواند کل مشکالت اقتصادی ایران را 
برطرف کند موضوع خوش بینانه ای است. او درباره تاثیر 
این پیمان در فروش نفت به صورت غیر علنی نیز گفت: 
میزان فروش نفت ایران از طریق دور زدن تحریم ها آنقدر 
نیست که بتواند جوابگوی مشکالت اقتصادی کشور باشد. 
خریداران نفت در دنیا دولت ها نیستند و نفت را نمی توان 
به راحتی جا به جا کرد. برای فروش باید طرف خریدار 
وجود داشته باشد و شــرکتهایی برای حمل و بیمه نیز 
مسوولیت را برعهده گیرند و از آن طرف نیز شرایطی برای 
دریافت پول محیا باشد. بهروزی فر ادامه داد: ما دو مشکل 
در صنعت نفت داریم؛ موضوع اول فروش نفت برای حل 
مشکالت روزمره و مشــکل دیگر  توسعه صنعت نفت 
بوده که مستلزم جذب سرمایه و تکنولوژی است و این 
موضوع تا زمانی که وضعیت سیاسی با ثبات نشود امکان 
پذیر نخواهد بود. وی با بیان اینکه در صورتی که موفق به 
افزایش فروش نیز شویم هم در شرایط فعلی نمی توانیم 
شرکت های تراز اول را جذب کنیم تا صنعت را توسعه 
دهیم، گفت: در حال حاضر پارس جنوبی نیازمند ۵۰ 
میلیارد دالر سرمایه برای تولید پایدار است و از آن طرف 
صنعت نفت نیز برای اینکه بخواهد سرپا بایستد به ۲۵۰ 
تا ۳۰۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد. این کارشناس ارشد 
حوزه انرژی با بیان اینکه این مبالغ را نمی توان از طریق 
فروش نفت با دور زدن تحریم ها بدست آورد، گفت: حتی 
اگر سرمایه آن نیز وجود داشته باشد امکان حضور شرکت 
های خارجی در ایران نیست و این ها مسکن هایی هستند 
که بتوان در کوتاه مدت فــروش را افزایش داد و برخی 

مشکالت روزمره کشور را برطرف کرد.

اولین نمایشگاه مجازی ایران و عمان با حضور بیش 
از ۱۳۰ شرکت در محل اتاق بازرگانی ایران رسما 

آغاز به کار کرد.
به گزارش ایســنا، هر چند روابط سیاسی ایران و 
عمان در طول سال های گذشــته همواره روندی 
مطلوب داشــته اما هرگز میــزان همکاری های 
تجاری میــان دو طرف بــه ســقف برنامه ریزی 
صورت گرفته نزدیک نشــده اســت. از این رو با 
محوریت اتاق بازرگانی ایران، نمایشــگاه مجازی 
همکاری هــای دو کشــور آغــاز بــه کار کــرده 
 تا مقدمات افزایــش تجارت مشــترک را فراهم 

کند.
غالمحســین شــافعی رئیس اتــاق ایــران، در 
افتتاحیه اولین نمایشــگاه مجازی ایران و عمان 
گفت: برگزاری این نمایشــگاه به مدد بهره گیری 
از فناوری هــای نویــن در شــرایط کرونایی که 
متاســفانه فعالیت های تجاری و کسب وکارهای 
خــرد و کالن را تحــت تأثیر قرار داده نشــان گر 
عزم راســخ اتاق هــای بازرگانی ایــران و عمان 
 جهت توســعه مناســبات تجاری و صنعتی بین 

دو کشور است.
او با اشاره به دیدار وبیناری شش ماه پیش خود با 
رضا جمعه رئیس اتاق بازرگانــی عمان بیان کرد: 
در این دیــدار جنبه های مختلــف همکاری های 
اقتصــادی و تجــاری بیــن دوکشــور از جمله 
چالش های به وجود آمــده از اپیدمی کرونا و نیاز 

به بازنگری در روابــط و نحوه تعامالت و حرکت به 
سمت برگزاری جلسات و نمایشگاه های مجازی، 
ضرورت توسعه همکاری های ترانزیتی میان ایران و 
عمان، مرتفع کردن موانع بانکی و ایجاد سازوکاری 
برای مبــادالت مالی و پولی با هــدف بهره گیری 
از توان بخش خصوصی در کشــور و بهره گیری از 
مکانیسم تهاتر در مبادالت تجاری دو کشور مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این نمایشگاه یکی 
از نتایج آن دیدار اســت که امروز شاهد افتتاح آن 

هستیم.
شــافعی با بیان اینکــه نمایشــگاه فرصتی برای 
معرفی توانمندی هــا و جدیدتریــن محصوالت 
تکنولوژی ها و ابتکارات به کار رفته در زمینه های 
صنعتی و تولیدی دو کشــور اســت ادامــه داد: 
غرفه داران بایــد از این فرصت به بهترین شــکل 
اســتفاده کنند. نباید هدف فقــط خرید و فروش 
کاال باشــد. بلکه ایجاد فضایی برای تبادل نظرات 
و افکار جدیدی با رویکــرد خلق ایده های بدیع در 
زمینه سرمایه گذاری های مشترک و ایجاد روابط 
بلندمدت اقتصادی با نگاه به ظرفیت ها و امکانات 
 طبیعی در دو کشــور ایران و عمــان باید مد نظر 

قرار گیرد.
او با دعوت از شرکت ها و غرفه داران عمانی حاضر 
در نمایشــگاه و فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
عمان برای بازدید و آشــنایی بــا توانمندی ها و 
امکانات موجود در ایران گفت: ایران ظرفیت های 

باالیی برای سرمایه گذاری های صنعتی و تجاری 
دارد. بازار ایران در منطقه بازاری ممتاز و منحصر 
به فــرد اســت. از ایــن رو معتقــدم بخش های 
خصوصــی دو کشــور در زمینــه همــکاری ای 
 اقتصــادی می توانند نقــش مکمــل همدیگر را 

ایفا کنند.
شافعی با بیان نکاتی برای پیشبرد روابط اقتصادی 
میان ایران و عمان ادامه داد: شــرکت های ایرانی 
می توانند در حوزه همکاری های تجاری و مبادالت 
کاالیی بخشــی از محصوالت وارداتــی مورد نیاز 
عمان از جمله مشــتقات نفتی و قیر، محصوالت 
پتروشــیمی، مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 
و همینطور مصالــح ســاختمانی را تأمین کنند. 
شرکت های عمانی هم می توانند بخشی از نیازهای 
بازار ایران در زمینه تأمین مواد اولیه، ماشین آالت 
مورد نیاز صنایع، تجهیزات صنعتی و الکترونیکی 

را فراهم کنند.
او افزود: بخش های خصوصی دو کشور می توانند 
در چارچوب همکاری های چندجانبه و منطقه ای 
در اجرای پروژه های فنی و مهندسی در کشورهای 
ثالث منطقه به صورت مشــترک سرمایه گذاری 
و فعالیت کننــد. همچنین ســرمایه گذاری های 
مشترک بخش های خصوصی ایران و عمان در هر 
دو کشور یکی از مباحث مهم همکاری است که به 
جهت ایجاد روابط پایدار و بلندمدت اقتصادی مورد 

توجه ویژه است.

الزام ایرالین ها به عرضه بلیت دوطرفه اربعین

سرمایه ایرانی ها راهی عمان می شود؟تاثیر پیمان شانگهای بر صنعت نفت ایران 
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هفت خوان 
دریافت وام ودیعه مسکن 

افت ۵ تا 
۱۰ درصدی قیمت 
خودروهای خارجی
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را متوقف بر پذیرش 
FATF کرده بودند
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سرمقاله

شرایط 
افزایش سرمایه گذاری 

تراز سرمایه گذاری خارجی 
به دو عامل مهم بستگی دارد. 
در واقع دو عامل اساسی در 
رشد سرمایه گذاری و افزایش 
تمایل سرمایه گذار دخیل هستند. اولین عامل برای 
تمایل به سرمایه گذاری قدرت سود آوری سرمایه 
است. امنیت سرمایه گذاری نیز عنصر دومی است که 
رشد سرمایه گذاری خارجی به آن وابسته است. در 
کشور ما به علت تحریم ها، بحران ها و اشکاالتی که 
نکات منفی دارد، بهره وری اقتصادی به عدد بسیار 
پایینی رسیده است. این اتفاق نه تنها عامل جذب 

سرمایه گذاری...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3
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ادامه خروج 
سهامداران از بورس

رواج مشاغل کاذب 
با  درآمد  اندک

جذب سرمایه گذاری خارجی نسبت به خروج سرمایه کمتر شده است

روند شتابان خروج سرمایه
صفحه2

صفحه2

مالیات خانه های  خالی  در پیچ  و خم  اجرا
با  وجود  گذشت  حدود  ۹ ماه   از تصویب  قانون
مالیات   بر خانه های خالی  محقق   نشده   است

 دوشنبه ۲۹ شــهریور ۱۴۰۰ برای چهارمین روز 
متوالی پول حقیقی از بازار خارج شد. در ۴ روز اخیر 
در مجموع ۲ هزار و ۵۰ میلیــارد تومان نقدینگی 
حقیقی از بورس خارج شــده اســت. در معامالت 
بورس تهران شاخص کل بورس با رشد ۷ هزار و ۲۷۹ 
واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و 
۴۲۷ هزار واحد صعود کرد. شاخص هم وزن نیز با 
رشد هزار و ۵۹۶ واحدی در سطح ۴۳۲ هزار و ۶۱۱ 
واحدی ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابورس 
۱۹ واحد باال آمد و در ســطح ۲۱ هزار و ۱۶۶ واحد 
قرار گرفت. روز دوشنبه برای چهارمین روز متوالی 
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 
 منفی شد و ۳۰۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس 
 خارج شــد که نســبت به روز یکشــنبه کاهش 

۶۶ درصدی داشته است...

به گفته حسین میرزایی، مدیر آزمایشگاه توسعه 
دولت الکترونیک و مشــاور IT وزارت رفاه، آمار 
نشان می دهد ۳۵ میلیون فرد فاقد درآمد ثابت و 
حمایت های نهادی در ایران وجــود دارد، افرادی 
که بیمه پرداز یا کارمند یا بازنشســته نیســتند. 
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار در اینباره می گویــد: قانون کار تکالیفی برای 
اشتغال تعریف نکرده اســت. در چند سال اخیر 
بخصوص پس از شــیوه کرونا بســیاری از افراد 
بیکار شــدند که قانــون کار نتوانســت حمایتی 
درخور برای آنها ایجاد کند. قانون کار کی بایست 
قوانین کاملی در راســتای حمایت از کارگران و 
 شاغالن داشته باشــد که بنا به دالیلی این قوانین 

لحاظ نشده است... 

رشد مثبت اقتصادی از 4 تا ۷ درصد



اقتصاد2
ایران وجهان

هفت خوان دریافت وام ودیعه 
مسکن

با توجه به اینکه بانک ها موظف هســتند تا آذرماه سال 
جاری کمک ودیعه مســکن را به متقاضیــان این وام 
پرداخت کنند، در ایــن بین مردم بــرای دریافت این 
تســهیالت با چالش  و مشــکالتی مواجه می شوند که 
دریافت آن را برایشان غیر ممکن و حمایتی بودن تصویب 
این وام را برای مســتاجران نقــض می کند.به گزارش 
ایسنا، دولت در راســتای حمایت از مستاجران از سال 
گذشته تصویب کرد تا به آن ها وام ودیعه پرداخت شود 
که پارسال مبلغ این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در 
شــهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 
۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امســال افزایش یافت و 
سقف وام ودیعه مســکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون 
تومان و در دیگر کالنشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب 
۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.در این بین، مشموالن این 
وام که شــامل کارگران و حقوق بگیران ثابت با اولویت 
ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره، مشموالن تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در 
کنار زنان سرپرست خانوار، زنان مجرد باالی ۳۵ سال و 
خودسرپرست می شود، برای دریافت وام کمک ودیعه 
مسکن با مشکالتی مواجه هستند.یکی از چالش های 
جدی متقاضیان کمک ودیعه مســکن معرفی ضامن 
رسمی به بانک های عامل اســت و آنطور که مسئوالن 
بانکی می گویند متقاضیان ۹۰ درصد مشکل ضامن دارند 
که در این زمینه رایزنی هایی بین وزارت راه و شهرسازی 
و بانک مرکــزی مبنی بر حذف ضامن رســمی ودیعه 
مسکن در حال انجام اســت.در این زمینه، پیگیری ها 
از بانک مرکزی حاکی از آن اســت که این رایزنی های 
همچنان ادامه دارد و نتیجه آن هنوز مشخص نشده است؛ 
بنابراین، متقاضیان کمک ودیعه مســکن همچنان در 
یافتن ضامن رسمی و معرفی آن با مشکل مواجه هستند.
از سوی دیگر، سختگیری های برخی بانک ها در معرفی 
ضامن رسمی مبنی براینکه باید آن ضامن باالی ۱۰ سال 
سابقه کاری داشته باشد، از دیگر چالش های متقاضیان 
است که در این زمینه، مســئوالن بانکی به متقاضیان 
ودیعه مسکن تاکید می کنند تا در صورت مواجه با این 
موضوع حتما شکایت خود را در سایت بانک مورد نظر 
اعالم کنند، زیرا نباید بانک ها همچنین شرطی را برای 
ضامن رسمی بگذارند. عالوه براین، برخی از متقاضیان 
ودیعه مسکن در استان های کشور چون ایالم به ایسنا 
اعالم کردند که نمی توانند بانک ملی را در سامانه به عنوان 
بانک عامل انتخاب کنند یا با مراجعه حضوری به شعب 
این بانک با این پاسخ مواجه شدند که وام ودیعه مسکن 

پرداخت نمی شود.

رشد مثبت اقتصادی از ۴ تا ۷ درصد
 موازی کاری تمام نشد

اعالم رشد اقتصادی از ســوی بانک مرکزی 
و مرکز آمار بیانگر مثبت شــدن این شاخص 
اقتصادی در بهار امســال بوده که تا بیش از 
هفت درصد نیز رسیده است.به گزارش ایسنا، 
اخیرا بانک مرکزی و مرکــز آمار به فاصله ای 
کوتاه، نسبت به ارائه وضعیت رشد اقتصادی 

اقدام کردند.

مرکز آمار: رشــد اقتصادی با نفت ۷.۶ 
درصد  

آنچه مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی 
اعالم کرد از این حکایت داشت که در بهار سال 
جاری تولید ناخالص داخلی )GDP( به ۱۷۷ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با احتســاب نفت 
رسیده اســت در حالی که این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته ۱۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان بوده که نشان دهنده رشد ۷.۶ درصدی 
اقتصادی در بهار ســال جاری است.از سوی 
دیگر  تولید ناخالص داخلی بدون احتســاب 
نفت در بهار امسال ۱۵۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 
که ۱۴۴ هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش 

شده بود ۴.۶ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی: رشد از ۴.۷ تا ۶.۲
اما بانک مرکزی هم از رشد اقتصادی مثبت 
در هر دو بخش با نفت و بودن نفت خبر داده 
بود، براســاس اعالم این بانک تولید ناخالص 
داخلی در بهار با احتســاب نفت ۳۴۷ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان و تولید بدون نفت ۳۱۴ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که نشان 
می دهد رشــد اقتصادی با نفت در بهار ۶.۲ 
درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده اســت.  بر 
این اساس، رشد اقتصادی اعالمی مرکز آمار 
با نفت ۱.۴ درصد و بدون نفت بیشتر از رشد 
بانک مرکزی است ولی بدون نفتی که مرکز 
آمار اعالم کرد ۰.۱ درصد کمتر از نرخ رشــد 

اعالمی بانک مرکزی است.

خبر

 دوشــنبه ۲۹ شــهریور 
۱۴۰۰ بــرای چهارمیــن 
روز متوالی پول حقیقی از 
بازار خارج شــد. در ۴ روز 
اخیر در مجمــوع ۲ هزار و 
۵۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بورس خارج 

شده است.
به گزارش اقتصادنیــوز، در معامالت بورس تهران 
شاخص کل بورس با رشــد ۷ هزار و ۲۷۹ واحدی 
نسبت به روز یکشــنبه به رقم یک میلیون و ۴۲۷ 

هزار واحد صعود کرد. 
شاخص هم وزن نیز با رشد هزار و ۵۹۶ واحدی در 

سطح ۴۳۲ هزار و ۶۱۱ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس ۱۹ واحد باال آمد و 

در سطح ۲۱ هزار و ۱۶۶ واحد قرار گرفت.

چهارمین روز خروج پول حقیقی 
روز دوشنبه برای چهارمین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 
۳۰۳ میلیارد تومان پول حقیقــی از بورس خارج 
شد که نســبت به روز یکشنبه کاهش ۶۶ درصدی 
داشته است.در ۴ روز اخیر در مجموع ۲ هزار و ۵۰ 
میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج 
شده است.  در معامالت روز گذشته بیشترین خروج 
پول حقیقی به ســهام وبملت )بانــک ملت( تعلق 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 
آن ۲۷ میلیارد تومان بود. پــس از وبملت، میدکو 

)توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه( و شبندر 
)پاالیش نفــت بندرعباس( بیشــترین خروج پول 

حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز دوشــنبه نمادهــای »فملــی«، »مبیــن« و 
»فارس« بیشــترین تاثیر را در رشــد شاخص کل 
بورس داشــتند. همچنین ســه نمــاد »وامید«، 
»وصنــدوق« و »کامــا« نمادهــای بــزرگ بازار 
 بودند که بیشــترین تاثیــر منفی را بر شــاخص 

داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیــز نمادهای »فجهــان«، »آریا« و 
»وسپهر« بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »بپاس«، »غصینو« و »زاگرس« 

بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس کیمیاتک 
صدرنشین است و برکت و شستا در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز فجهــان، وهامون و دی 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت بازار 
روز گذشــته ارزش معامــالت کل بــازار ســهام 
بــه رقــم ۹ هــزار و ۹۰ میلیــارد تومان رســید 
 که نســبت به روز   یکشــنبه ۵۳ درصــد کاهش

 یافته است. 
ارزش معامالت خرد نیز با افت ۱۱ درصدی نسبت 
به روز کاری قبل بــه رقم ۵ هــزار و ۳۳۴ میلیارد 

تومان رسید.

کاهش ارزش صف های پایانی بازار 
در پایان معامــالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نســبت به پایان روز کاری گذشته ۲ درصد 
 تنزل کرد و در رقم هــزار و ۱۳۱ میلیــارد تومان

 ایستاد.
 ارزش صف های فروش نیز ۴۷ درصد کاهش یافت و 
۲۴۱ میلیارد تومان شد.شرکت پارس فوالد سبزوار 
)فسبزوار( با صف  خرید ۳۸۳ میلیارد تومانی برای 
ســومین روز متوالی در صدر جدول تقاضای بازار 

قرار گرفت. 
پس از فســبزوار، نمادهــای کیمیاتِــک )آریان 
کیمیــا تــک( و فجهــان )مجتمع جهــان فوالد 
ســیرجان( بیشــترین صــف خرید را داشــتند.  
بیشــترین صف فروش نیز به مدیریت )شــرکت 
ســرمایه گذاری و خدمــات مدیریــت صندوق 
بازنشستگی کشــوری( تعلق داشــت که در پایان 
معامالت صف فروش ۶۰ میلیارد تومانی داشــت. 
پس از مدیریت، دســانکو )شــرکت داروســازی 
 ســبحان انکولــوژی(  و کامــا )شــرکت بامــا(

 بیشترین صف فروش داشتند.

نقشه بازار سهام روز گذشته بر مبنای ارزش معامالت؛

ادامه خروج سهامداران از بورس

رئیس جمهوری:
بعضی ها واردات واکسن یا پیوستن 
به شانگهای را متوقف بر پذیرش

FATF کرده بودند
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر بر توان داخلی تکیه 
کنیم، انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد، اظهار 
داشت: متأسفانه شــاهد بودیم که بعضی ها واردات 
واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای 
را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در 
جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می کردند.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم و المسلمین سید 
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار جمعی از فرزندان 
و خانواده شهدا گفت: سخن و پیام شهیدان همچون 
سخن قرآن و پیامبر اسالم)ص( در فضا طنین انداز 
است ولی فقط گوش هایی که برای شنیدن سخن حق 
آماده شده اند طنین سخن و پیام آنان را می شنوند.با 
بیان اینکه روز به روز پیام شهدا که همان پیام قرآن و 
پیامبر)ص( است، در جهان طنین افکن تر می شود، 
افزود: تاریخ گواه آن است که باطل هر چه هم تالش 
کرده و در ظاهر قدرت یافته اما در نهایت رفتنی است، 
اما حق روز به روز بیشتر جلوه می کند و امروز شاهد 
هستیم که جلوه های حق نظیر اربعین هر روز بیشتر از 
قبل مورد توجه قرار می گیرند.رئیسی خانواده شهدا را 
پرچم های برافراشته تفکر و راه شهدا توصیف و تصریح 
کرد: شما فرزندان و خانواده شهدا نماینده فرهنگ، 
راه و سخن شهیدان هستید و همه ما در دولت و دیگر 
نهادهای حکومتی موظف هستیم راه نورانی شهدا را 
ادامه دهیم.رئیسی با بیان اینکه مناسب ترین افراد 
برای تداوم راه شهدا، خانواده معظم شهیدان هستند، 
اظهار داشت: به طور طبیعی هرکس بهتر، شهیدان و 
مرام آنان را درک کرده باشد در تداوم راه و مسیر آنان 
اولویت دارد؛ همانگونه که مقام معظم رهبری، امام 
راحل را بهتر از همه شناختند و امروز بهتر از هر کسی 
راه امام)ره( را تبیین کرده و به پیش می برند و هرگز 
هم اجازه ندادند این خط نورانی برغم تالش هایی که 
صورت گرفت، منحرف شود.رئیس جمهور با تأکید 
بر اینکه دولت نیز تالش خواهد کرد همین مســیر 
نورانی را ادامه دهد، خاطرنشان کرد: شما نمایندگان 
و خانواده شهدا حتماً عملکرد دولت را زیر نظر قرار 
دهید و هرجا دیدید که عملکرد یــا اقدامی با راه و 
آرمان شهدا تطبیق ندارد، تذکر دهید.رئیسی ادامه 
داد: حتماً برای این منظور ساز و کاری برای ارتباط 
مستمر و منظم خانواده شهدا با دولت ایجاد خواهیم 
کرد تا از نظرات و یاری شبکه عظیم و اثرگذار یادگاران 
شهدا بهره مند شویم.رئیس جمهور اضافه کرد: دولت 
نیز باید ارتباط منظمی با شبکه عظیم خانواده شهدا 
داشته باشد و از ظرفیت های خوبی که در بین آنان 
است، استفاده کند. باید به فرزندان شهدا میدان داده 
شود تا جوهره وجودی خود را که از والدین شهید خود 
به ارث برده اند، به منصه ظهور برسانند، همانگونه که 
امام راحل به پدران جوان شما میدان داد تا خودشان 
را نشان دهند.رئیســی اظهار داشت: بنده سفارش 
می کنم و شما هم پیگیر باشــید تا با وزیر کشور که 
از ورزای کلیدی دولت است، جلسه داشته باشید تا 
ساز و کاری برای بهره گیری شایسته از ظرفیت های 
موجود در خانواده های شهدا بویژه در زمینه مسایلی 
نظیر موضوع زن و خانواده ایجاد شود.رئیسی با اشاره 
به انتصاب رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
تصریح کرد: آقای قاضی زاده هاشمی بیش از ۱۲ سال 
ســابقه خدمت در بنیاد جانبازان دارند و از آنجا که 
تخصص ایشان نیز پزشکی است، می توانند در زمینه 
مسأله درمان جانبازان که امروز یکی از مشکالت جدی 
این بخش است، کمک مؤثری کنند.رئیس جمهور با 
انتقاد از اینکه خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنبه مسایل خدماتی، 
محدود شده و خدمات فرهنگی و اجتماعی آن تقریباً 
تعطیل شده است، خاطرنشان کرد: معتقدم که آقای 
قاضی زاده هاشــمی با عنایت به تجربه خوبی که در 
این زمینه دارنــد، می توانند فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی بنیاد شهید را نیز فعال کرده و وجهه این 
بنیاد را از یک نهاد خدماتی صرف به بنیاد شــهید 
واقعی که امام راحل بنیان گذاشــتند، بازگردانند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اظهارات مطرح شده از سوی میهمانان جلسه، گفت: 
در زمینه توسعه کشور هیچ محدودیتی برای استفاده 
از تجارب کشورهای مختلف نداریم، اما بی تردیدبرای 
انتخاب نسخه مناسب پیشرفت، دقت زیادی خواهیم 
داشت تا این نسخه تطبیق کامل با اقتضائات ایران 
اسالمی داشته باشد.رئیسی با اظهار امیدواری نسبت 
به اینکه دولت بتواند در شکل دهی به سبک زندگی 
تأثیر مثبتی داشته باشد، افزود: امروز فضای ارتباطی 
جامعه با گذشته خیلی تفاوت کرده و دایره ارتباطات 
افراد بسیار گسترده تر شــده و نمی توان این فضای 
ارتباطی را محدود کرد. لــذا باید تالش کنیم تا حد 
امکان این عرصه را مصون سازی کنیم تا جوانان و آحاد 
مختلف جامعه به جای آنکه صرفاً متأثر شوند،  بتوانند 

مؤثر واقع شوند.
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با وجود آنکه حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر خانه های 
خالی می گذرد این موضــوع در فرآیند اجرا معطل مانده 
که یک نماینده مجلس آن را مصداق اســتنکاف از قانون 
دانسته و خواســتار برخورد دیوان محاسبات با متخلفین 
شده است.به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر خانه های خالی 
با وجود تصویب در ۵ آذر ۱۳۹۹ توســط مجلس و تایید 
شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر همان سال هنوز در گردونه 
شکل گیری ساختار اجرایی می چرخد. بر اساس این قانون 
قرار بود اگر واحد مســکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار 
نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات 
بر مبنای درآمد اجاره شود. بدین صورت که به ازای هر ماه 
بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های مندرج در 
این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد 
اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، 
سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد 
معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می شود.پیش از تایید این 
قانون توسط شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی سامانه 
امالک و اسکان را که یکی از کارکردهای آن اجرای مالیات 
بر خانه های خالی بود در مردادماه ۱۳۹۹ وارد فرآیند اجرا 
کرد. پس از آن وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که از طریق 
تقاطع اطالعاتی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی توسط 
این سامانه شناسایی و به ســازمان امور مالیاتی برای اخذ 
مالیات معرفی کرده اســت.با این حال هنوز مالیات خانه 
های خالی در پیچ و خم اجرا معطل مانده است. بنا به گفته 
محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازیـ  سازمان 
امور مالیاتی اعالم کرده اطالعاتی که از طریق کارتابل سامانه 
امالک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه ای 

که وزارت اطالعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار 
می کند ارسال شود.از سوی دیگر سامانه امالک و اسکان 
که هر از گاهی از دسترس خارج می شود از پنج روز قبل با 
امکانات جدیدی که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، 
ثبت نام را آسان کرده مجددا راه اندازی شده است. تا آخر 
مهرماه به سرپرست خانواده ها اعم از مالک و مستاجر مهلت 
داده شده تا اطالعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت 
کنند. به دلیل توقف دو ماهه فعالیت این سامانه پیشنهاد 
تمدید این زمان تا پایان فصل پاییز به ستاد کرونا داده شده 
که وزارت راه و شهرسازی در انتظار تصمیم ستاد است.این 
در حالی است که مجلس برای درآمدهای حاصل از قانون 
مالیات بر خانه های خالی در بودجه، هزینه تعریف کرده 
لذا در صورت عدم اجرای  قانون مذکور نظام بودجه ریزی 
کشور به هم می ریزد. امروز و فردا کردن برای اعمال مالیات 
واحدهای بدون سکنه، انتقاد نمایندگان مجلس را در پی 
داشته است؛ تا جایی که رییس کمیسیون عمران مجلس 
با بیان اینکه بی توجهی به اجرای قوانین مصداق استنکاف 
از قانون بوده، از لزوم ورود دیوان محاسبات به این موضوع 
سخن گفته و خواستار برخورد قاطعانه دیوان با متخلفین 
شده است.رضایی کوچی گفته است: بارها و بارها اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی را از وزرات راه و شهرسازی 
پیگیر شدیم اما هیچ مانعی در این وزارت خانه وجود ندارد 
بلکه مشکالت موجود در سازمان امور مالیاتی است. از این 
رو باید جلسه مشترکی با وزارت اقتصاد دارایی و وزارت راه 
و شهرسازی برگزار و  مشکالت را بررسی کنیم. متاسفانه 
تاکنون حتی یک ریال هم از محل مالیات بر خانه های خالی 

به خزانه واریز نشده است.

رئیس ســازمان توســعه تجارت از نهایی شدن ارائه 
تسهیالتی جدید به صادرکنندگان ایرانی خبر داد.به 
گزارش ایســنا، هر چند از آغاز دوره مدیریت رئیس 
جدید سازمان توسعه تجارت تنها چند روز می گذرد اما 
به نظر می رسد پیگیری سیاست هایی که این سازمان 
در هفته های گذشته آغاز کرده در دولت جدید نیز ادامه 
خواهد داشت.بســته حمایت از صادرات غیرنفتی که 
هر ساله از سوی دولت نهایی و ابالغ می شود، در سال 
۱۴۰۰ پیش از پایان دولت دوازدهم نهایی شد و اجرای 
آن آغاز شده اســت. البته پیش از این صادرکنندگان 
تذکــر داده بودند که در صورت اجرایی نشــدن تمام 
بندهای این بســته، برخی از فعــاالن اقتصادی توان 
توسعه فعالیت های صادراتی خود را نخواهند داشت.

حاال علیرضا پیمان پاک – رئیس ســازمان توســعه 
تجارت – اعالم کرده که مقدمات اجرای ماده سه بسته 
حمایت از صادرات غیرنفتی به مرحله نهایی رسیده و 
اجرایی خواهد شد.او توضیح داده: امیدواریم با همکاری 
صندوق توسعه ملی در خصوص تخصیص منابع الزم و 
همچنین هماهنگی با بانکهای عامل، ضمن پرداخت 
تسهیالت ریالی و ارزی به صادرکنندگان، شاهد کاهش 
هزینه های حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و 
افزایش قدرت رقابت پذیری آنها باشیم.  وی افزود: بر 
اساس مفاد این دستورالعمل که با بهره گیری از نظرات  
سایر بخش های  اثرگذار بر تجارت خارجی کشور تدوین 
شــده، تالش کردیم تا فرآیند تخصیــص و پرداخت 
تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی به صورت برخط 
و در حداقل زمان ممکن انجام شود و تمامی اطالعات 

و ارزیابی ها نیز در سامانه و به صورت هدفمند و شفاف 
صورت گیرد.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران ادامه داد:  پرداخت تســهیالت از طریق 
سامانه های بهین یاب و ســپیدار بوده که پس از احراز 
اهلیت صادراتی صادرکنندگان، درخواست متقاضیان 
به کارتابــل بانک های عامل و احــراز اهلیت اعتباری 
ارجاع و در نهایت اعتبار پرداخت می شود. شاخص های  
در نظرگرفته شده جهت احراز اهلیت صادراتی شامل 
میانگین صادرات در طول سه سال گذشته، بازرگانی یا 
تولیدی بودن متقاضی، نوع کاالی صادراتی بر اساس 
ارزش افزوده و اولویت کشــورهای همسایه و اوراسیا  
اســت که با توجه به این وزن دهی ســعی در حمایت 
حداکثری از صادرکننــدگان داریم.وی با اشــاره به 
ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسریع و 
تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تصریح کرد: 
یکی از شاخص های اثرگذار در احراز اهلیت صادراتی 
صادرکنندگان جهت دریافت تســهیالت سرمایه در 
گردش صادراتی از محل منابع صندوق توســعه ملی، 
میزان ایفای تعهدات ارزی بوده و صادرکنندگانی که 
نسبت بیشتری از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند 
دارای امتیاز بیشتری بوده و جهت دریافت  تسهیالت 
سرمایه در گردش از اولویت باالتری برخوردار خواهند 
شــد. ارزیابی و اثرگذاری پرداخت تسهیالت سرمایه 
در گردش از سوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام 
می شــود و بر این اســاس، پرداخت مجدد تسهیالت 
ســرمایه در گردش با نرخ های ترجیحی انجام خواهد 

شد.

در صورت تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات 
چه خودورهایی همچنان ممنون خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ چهارشنبه گذشته طرح ساماندهی 
صنعت خودرو از ســوی مجلــس تصویب شــد و حال 
وارکنندگان باید منظر نظر شــورای نگهبان در خصوص 
این طرح باشند تا شاید گره سه ساله واردات خودرو باز شود. 
اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که در 
صورت تصویب این طرح از سوی شورای نگهبان واردات چه 
خودروهایی همچنان ممنوع خواهد بوددر این خصوص می 
توان نیم نگاهی به طرح ساماندهی صنعت خودرو انداخت 
براساس این طرح واردات خودروهای کارکرده هر چند در 
ابتدا در تبصره ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو امکان پذیر 
اعالم شده بود اما با مخالفت شورای نگهبان این تبصره از 
طرح حذف شــد، تا به این طریق فقط مجوز واردات برای 
خودروهای صفر کیلومتر صادر شود.  از سوی دیگر پیش 
از اعالم ممنوعیت واردات خودرو در سال ۸۷ واردات برخی 
از خودروهای ممنوع اعالم شــده بود که در این طرح نیز 
همچنان مهر قرمز برای آنها زده شده است. بنابراین واردات 
خوروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۰ هزار دالر باشــد و یا 
خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است. 
با این شرایط در صورت تصویب این طرح از سوی مجلس 
خبرگان بازهم شاهد افت قیمت در بازار خودروهای باالی 
۴۰ هزار دالر و یا ۲۵۰۰ سی سی که مشتریان خاص خود را 
دارند نخواهیم بود.از سوی دیگر خودروهای آمریکایی دیگر 
خودروهایی هستند که امکان ورود به کشور نخواهند داشت. 
ورود خودروهای آمریکایی نه تنها به سرزمین اصلی بلکه به 

مناطق آزاد و ویژه نیز ممنوع خواهد بود.

افت ۵ تــا ۱۰ درصدی قیمــت خودروهای 
خارجی در بازار

بررســی ها از بازار خــودروی پایتخــت در روز جاری 

)دوشنبه، ۲۹ شــهریورماه( حاکی از کاهش پنج تا ۱۰ 
درصدی قیمت خودروهای خارجی از زمان مطرح شدن 

احتمال آزاد شدن واردات خودرو تاکنون است.
به گزارش ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته )۲۴ شهریورماه( 
نمایندگان مجلس شورای اســالمی در نشست علنی با 
اصالحات کمیســیون صنایع و معــادن در ماده ۴ طرح 
ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور 

تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو آمده است: هر شخص 
حقیقی یا حقوقــی می تواند به ازای صــادرات خودرو یا 
قطعات خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نیرو محرکه یــا از طریق واردات بــدون انتقال 
ارز نســبت به واردات خودرو تمام برقی یــا دو نیرویی 
)هیبریدی( یــا واردات خودروی بنزینی یا گازســوز با 
بر چســب انرژی ب )B( و باالتر یا دارای شاخص ایمنی 
سه ستاره و باالتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، 

معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

بر اساس تبصره یک واردات موضوع این ماده، 
نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.

این طرح اگرچه تازه به شــورای نگهبان ارســال شده و 
برخی نیز درخصوص مخالفت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با واردات خودرو در روزهای اخیر اظهارنظر کرده اند، 
اما همین گمانه زنی ها و شــایعات نیز بر بازار تاثیرگذار 
شده و نخستین اثر خود را با راکد شدن هرچه بیشتر بازار 

نشان داده است.
در این زمینه، »کوروش طواحن« نمایشگاه دار در شمال 

تهران می گوید: این صحبت هــا بی تاثیر نبوده و به رکود 
بیشتر در بازار انجامیده است.

وی به ایرنا گفت: اکنون خریداری در بازار وجود ندارد و 
اگر هم کسی فروشنده باشد، مجبور است خودروی خود 
را کمتر از آن قیمت هایی که در سایت ها مشاهده می شود 

به فروش برساند.
این نمایشگاه دار خودروهای خارجی بیان داشت: اکنون 
خریداران دست نگه داشتند تا نتیجه کار و مشخص شدن 
وضعیت واردات خودروها را شاهد باشند و اینکه باالخره 
شاهد حضور خودروهای مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در سطح 

جاده ها و خیابان ها خواهیم بود یا خیر؟
وی، تاثیر همیــن مباحث را افت دســت کم پنج تا ۱۰ 
درصدی قیمت خودروهای خارجی عنوان کرد و گفت:  
به طور مثال بی ام. و ۷۳۰ که پیش از این حدود ۶ میلیارد 
تومان قیمت داشــت، این روزها فروشندگان حاضرند تا 

۳۰۰ میلیون تومان زیر قیمت آن را به فروش برسانند.
به گزارش ایرنــا، امروز در فضای مجازی و ســایت های 
خودرویی هر دستگاه سانتافه )شاســی بلند هیوندایی 
کره جنوبی( مدل ۲۰۱۷ با کارکرد ۱۰ هزار کیلومتر ۲.۱ 
میلیارد تومان و همین مدل با کارکرد ۶۴ هزار کیلومتر 
یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان قیمت گذاری شــده 
است.همچنین هر دستگاه تیگوان )شاسی بلند شرکت 
فولکس واگن آلمان( با مــدل ۲۰۱۸ صفر کیلومتر ۳.۲ 
میلیارد تومان، با ۳۰ هــزار کیلومتر کارکرد ۲ میلیارد و 
۵۵۰ میلیون تومان و با کارکــرد ۵۰ هزار کیلومتر ۲.۲ 

میلیارد تومان قیمت خورده است.
رنو تالیســمان فرانســوی نیز ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون 

تومــان در مدل ۲۰۱۸ صفــر کیلومتر و یــک میلیارد 
و ۳۸۰ میلیــون تومــان در مــدل ۲۰۱۷ بــا ۳۰ هزار 
کیلومتر قیمت گذاری شــده اســت.با این حال، »اسد 
کرمی« نایب رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران در این زمینه به ایرنا گفت: باوجود مطرح شــدن 
موضوع واردات خودرو در هفته های گذشــته، تاکنون 
بازار زیاد دســتخوش تغییر قیمت نشــده اســت.وی 
بیان داشت: به نظر می رســد با توجه به صحبت های ضد 
 و نقیضی که از گوشه و کنار از ســوی مسووالن شنیده 
می شود،  در مجموع »بازار در حالت انتظار به سر می برد« 
که در نهایت چه اتفاق خواهد افتاد؟کرمی معتقد است: 
آزادسازی واردات آن طور که از سوی مجلس تبیین شده، 
شاید در درازمدت بر قیمت ها تاثیرگذار شود.برخی دیگر 
از کارشناسان بازار نیز می گویند: با شرایطی که در طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو و به ویــژه واردات خودرو در 
قبال صادرات خودرو، قطعه و نیرومحرکه اعالم شــده، 
کمتر شخص حقیقی یا حقوقی قادر به واردات خودروی 
خارجی اســت و حتی آماری که از صادرات خودروهای 
داخلی به کشورهای همسایه و دیگر کشورها در سامانه 
کدال موجود اســت )حدود ۵۰۰ خــودرو در پنج ماهه 
امسال( بســیار اندک اســت.آنان تصریح کردند: حتی 
افرادی که ارز در خارج از کشــور دارنــد، باید خاک این 
کار را خورده باشــند تا بتوانند خــودرو وارد کنند، این 
در حالی است که تعداد چنین افرادی نیز انگشت شمار 
اســت.به گفته یکی از فعــاالن بازار، در گذشــته حتی 
می توانســتیم از کشــورهای اطراف و به ویژه از دبی به 
صورت نقدی خریــد کنیم و خودرو بیاوریــم، اما امروز 
حتی شــرایط از سوی فروشــندگان خارجی نیز دشوار 
شــده و حتما باید پول از حســاب شــخصی خریدار به 
 حســاب فروشــندگان برود، در حالی که در گذشــته

 این طور نبود.

گشایشی جدید برای صادرکنندگان ایرانیمالیات خانه های  خالی  در پیچ  و خم  اجرا

با طرح ساماندهی صنعت خودرو

گره از واردات چه خودروهایی باز نمی شود
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شرایط افزایش سرمایه گذاری 
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

تراز سرمایه گذاری خارجی به دو عامل مهم بستگی دارد. دو عامل اساسی در رشد سرمایه گذاری و افزایش تمایل سرمایه گذار دخیل هستند. اولین عامل برای تمایل به سرمایه گذاری قدرت سود آوری سرمایه است. امنیت سرمایه گذاری نیز 
عنصر دومی است که رشد سرمایه گذاری خارجی به آن وابسته است. در کشور ما به علت تحریم ها، بحران ها و اشکاالتی که نکات منفی دارد، بهره وری اقتصادی به عدد بسیار پایینی رسیده است. این اتفاق نه تنها عامل جذب سرمایه گذاری 

خارجی نیست بلکه به علت پرریسک بودن اقتصاد ایران، انگیزه های خروج سرمایه را هم افزایش داده است.
به همین دلیل در سالهای اخیر شاهد افزایش خروج سرمایه از کشور و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر دنیا توسط ایرانی ها هستیم. نمونه بارز آن هم افزایش خرید خانه در ترکیه است که آمارها نشان می دهد ایرانی ها در رتبه نخست خرید 

ملک در این کشور ایستاده اند. 
امنیت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذار را وادار به ورود سرمایه به کشور می کند. در سالهای اخیر بسیاری از دالیل وجود داشته اند که تمایل را برای سرمایه گذاری خارجی در ایران کاهش داده اند. در این بین شاهد هستیم که نیاز ایران به 

سرمایه خارجی روز به روز بیشتر می شود در حالیکه خروج سرمایه روز به روز افزایش می یابد. همین سرمایه اندکی که در کشور وجود دارد نیز صرف سرمایه گذاری در دیگر کشورها به دلیل رشد باالی بهره وری می شود. 
اما برای تشویق سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور می بایست در نخستین اقدام روابط اقتصادی کشور با فضای اقتصاد بین الملل ترمیم شود. در سالهای اخیر به دلیل تحریم ها، روابط سیاسی و اقتصادی از روال طبیعی خود 

خارج شد. در شرایط فعلی باید اقداماتی انجام شود که اعتماد دو طرفه و چند جانبه با کشورهای جهان شکل بگیرد. 
ورود سرمایه گذار به ایران به سازوکار مسائل مربوط به برجام گره خورده است. ضرورت این است که توافقات با کشورهای جهان وجود داشته باشد. بخش دیگر ایجاد شرایط مناسب ارتباطات اقتصادی و رعایت استانداردهای اقتصادی به روز با 
دنیا است. تمامی این اقدامات در گرو به نتیجه رسیدن برجام تحقق خواهد یافت. در غیر این صورت نمی توان امیدی به شکل گیری سرمایه گذاری خارجی در کشور و بهبود رشد اقتصادی داشت. البته در صورت لغو تحریم ها هم باید برای ثبات 
اقتصادی تالش شود. باید به دنیا نشان داد که بهره وری اقتصادی ایران باال رفته است. ریسک سرمایه گذاری خارجی در کشور باید کاهش پیدا کند. سرمایه گذار خارجي بدنبال منافعي است. باید اطمینان از بازگشت سرمایه جلب و در واقع اموال 

امنیت داشته باشد. این اقدامات باید در اسرع وقت شکل اجرایی پیدا کنند چراکه سرمایه گذاري خارجي باعث ورود سرمایه و دانش فني و تکنولوژي به کشور مي شود. از این طریق، اشتغال، درآمد و رفاه در جامعه ایجاد مي شود.

در شــرایطی که قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای 
اربعین پنج تا شش میلیون تومان )به صورت دو طرفه( 
اعالم شده بود، شرکت های هواپیمایی با روشی جدید به 
دنبال باالبردن قیمت ها هستند. هفته گذشته سازمان 
هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی توفق کردند 
تا قیمت بلیت پروازهای اربعین پنج و شش میلیون تومان 
بسته به فرودگاه مبداء )به صورت دو طرفه( فروخته شود 
اما در این توافق اعالم شده تبصره هایی وجود داشت که به 
نظر می رسد ایرالین ها دقیقا از آن استفاده کرده تا بتوانند 
راهی برای افزایش قیمت این بلیت ها پیدا کنند. محمد 
حسن ذیبخش چهارشنبه هفته گذشــته در این باره 
اعالم کرد که جلسه ستاد اربعین در سازمان هواپیمایی 
کشوری برای تعیین نرخ نهایی بلیت پروازهای اربعین 
تشکیل شد و نتایج خیلی خوبی داشتیم. بر این اساس 
قیمت بلیت هواپیمــا برای پروازهای تهران، شــیراز، 
اصفهان، تبریز و اهواز به مقصد نجف پنج میلیون تومان 
به صورت دو طرفه و یکطرفه ســه میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان و پروازهای مشهد شش میلیون تومان به صورت 

دوطرفه و یکطرفه چهار میلیون تومان تعیین شد.
وی با بیان اینکه توجه کنید تعیین قیمت برای بلیت 
هواپیما و پروازهــای اربعین تنها در بــازه زمانی ۲۸ 
شــهریور ماه تا ۱۰ مهر ماه اســت، افزود: چنانچه هر 
کدام از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی 

از ایــن مبلغی که مــورد توافق ســازمان هواپیمایی 
کشوری و انجمن شرکت های هواپیمایی هست تخطی 
کنند و نسبت به گرانفروشــی اقدام کنند، مسافران 
می توانند از طریق سایت سازمان هواپیمایی و سامانه 
شکایات مردمی اقدام کرده، قطعاً در سازمان با توجه 
به پیش بینی صورت گرفته خیلی ســریع نســبت به 
این موضوع رسیدگی خواهد شد. این توافق در حالی 
صورت گرفته که شرکت های هواپیمایی و آژانس های 
مسافرتی، پروازهای اربعین را به گونه ای برنامه ریزی 
کرده اند که بتوانند تا سقف این توافق بفروشند و حتی 
با دور زدن آن، نرخ را باالتر از توافق ببرند. به گونه ای که 
در بازه زمانی ۲۸ شهریور ماه تا ۱۰ مهر ماه هیچ بلیت 
پرواز دو طرفه ای وجود ندارد و همه بلیت ها به صورت 
یکطرفه اســت و اگر زائری بخواهد یک روز پس از این 
بازه زمانی یعنی ۱۱ مهر ماه برگردد بلیت دو طرفه برای 
در این سایت ها باز می شود اما با قیمت هفت تا بیش از 
هشت میلیون تومان البته از مبدا تهران که باید حداکثر 
پنج میلیون تومان فروخته شود اما ایرالین ها با این ترفند 
به راحتی می توانند از نرخ گذاری صورت گرفته فرار کنند.

از سوی دیگر بلیت پروازهای اربعین به صورت یکطرفه 
در سایت ها عرضه می شود و در این صورت آن ها مجبور 
نیستند نرخ بلیت دو طرفه را که برای آن ها ارزان تر تمام 

می شود، رعایت کنند.

دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران از کاهش 
۳۰ درصدی مصرف سوسیس و کالباس با شیوع کرونا 
در کشــور خبر داد.جمال حســین زاده با بیان اینکه 
فرآورده های گوشتی در کشور از مرغ و گوشت گوساله 
تهیه می شــود و میزان مصرف گوشت با توجه به تنوع 
محصوالت از ۴۰ درصد تا ۹۰ درصد متفاوت است، گفت: 
مصرف کننده بایستی برای خرید سوسیس و کالباس 
۲۵ درصد بابت )سود عمده فروش ۴ درصد، سود خرده 
فروش ۱۲ درصد و مالیات ارزش افزوده ۹ درصد( عالوه 

بر قیمت محصول درب کارخانه پرداخت کند.
وی ادامه داد: بدین ترتیب قیمت فرآورده های گوشتی 
تولید شده از مرغ بدون پوست و استخوان درب کارخانه 
۳۶ تا ۹۰ هزار تومان اســت که برای مصرف کننده با 
احتساب ۲۵ درصد سود توزیع کننده و مالیات ارزش 

افزوده این عدد به  ۴۵ هزار تومــان تا ۱۳۰ هزارتومان 
می رسد. همچنین فرآورده های گوشتی تولید شده از 
گوشت گوساله نیز درب کارخانه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 
است که برای مصرف کننده با احتساب هزینه های توزیع 
کننده و مالیات ارزش افــزوده، معادل  ۶۵ تا ۲۷۰ هزار 

تومان تمام می شود.
دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران اضافه کرد: 
قیمت مرغ و گوشتی که در تولید این محصوالت استفاده 
می شود از قیمت مرغ و گوشت استحصال نشده، بیشتر 
است. زیرا تولیدکننده مجبور است از مرغ بدون پوست 
و استخوان با قیمت ۷۰ هزارتومان و بغل ران گوساله با 
قیمت هر کیلو ۱۸۰ هزارتومان را برای محصوالت لوکس 
استفاده کند و تغییر قیمت  گوشــت و مرغ در قیمت 

سوسیس و کالباس نیز اثر گذار است.

یک کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه قیمت 
خانه در تهران با برخی شــهرهای اروپایی برابری 
می کند و بعضا بیشتر شده است گفت: از سال ۹۰ 
به بعد دچار رکود ساخت و ســاز شدیم که نتیجه 
آن به شــکل رشد لجام گســیخته قیمت مسکن 
بروز پیدا کرد.فرشید پورحاجت اظهار کرد: از سال 
۱۳۹۰ فشارهایی به حوزه ســاخت و ساز وارد شده 
که تاثیرش را االن داریم می بیینیم. قیمت خانه در 
تهران به قدری جهش کرده که با شهرهای اروپایی 
برابری می کند و حتی بیشــتر شده است. با قیمت 
رهن آپارتمان در تهران و کالنشــهرها می توان در 
ترکیه واحد مسکونی خریداری کرد. وی افزود: بخش 
ساخت و ســاز در ایران با انواع و اقسام موانع روبه رو 
شده است. تمام دســتگاههای خدمات رسان نگاه 
درآمدی به این حوزه دارند و هیچ خدماتی به صنعت 
ســاختمان ارایه نمی دهند. به همین دلیل عمده 
سازندگان، بخش تولید را را رها کرده و به فعالیتهای 
واسطه ای مشغول شــده اند و تولید ساختمان در 
 کشور ریزش ۵۰ درصدی نســبت به سال ۱۳۹۰ 

داشته است.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه فرار سرمایه ها از 
بخش مسکن انعکاسی از فرار سرمایه ها از کشور است، 
تاکید کرد: تولید در کشور بسیار پرریسک شده و بخش 
ســاختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در 
رکود عمیق به سر می برد. کار به جایی رسیده که تعداد 

واحدهای خریداری شده توسط ایرانیها در ترکیه از 
تعداد معامالت پرتقاضاترین منطقه تهران بیشتر شده 
است. وی با بیان اینکه از مهاجرت نخبگان به مهاجرت 
سرمایه ها رسیده ایم گفت: سرمایه گذار کار خود را بلد 
است. وقتی در داخل با انواع و اقسام مشکالت مواجه 
می شود پولش را به خارج انتقال می دهد. ایرانی ها در 
ماه گذشته با خرید ۹۱۱ خانه در ترکیه رکورد ماهیانه 
خرید مسکن در این کشور را شکستند. این آمار نسبت 
به دو سال قبل رشد ۴۷ درصدی یافته است در حالی 
که مرداد امسال معامالت در تهران ۳۹ درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش پیدا کرد.به گفته پورحاجت، 
هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه گذاری کند 
به نوعی درگیر بروکراسی و مقررات دست و پاگیر شده 
و عطای کار را به لقایش بخشــیده است. از ۷۶۰ هزار 
پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۴۰۰ هزار 
در سال ۱۳۹۸ رسیدیم و سال گذشته نیز آمار کمتر از 

این مقدار بود.
دبیر کانون انبوه سازان مدعی شد: نه تنها در تهران، بلکه 
در مناطق برخوردار سایر کالنشهرها بعضا نرخ رهن 
آپارتمان، میلیاردی شده است. با حدود نصف این مبلغ 
می توان در اســتانبول خانه خریداری کرد. مردم این 
مسائل را تشخیص می دهند و به دنبال رفاه و آسایش 
در بیرون از مرزها می گردند. البته در بسیاری موارد هم 
ســرمایه خود را پس از انتقال به کشورهای منطقه از 
دست می دهند و از اینجا رانده و از آنجا مانده می شوند.

در  مرداد ماه امسال بیش از ۱۴ هزار شکایت در حوزه 
کاال و خدمات در کل کشــور ثبت شده که بیشترین 
شکایات بر اســاس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی، 
کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت و از بین انواع کاال 
مربوط به انواع نان و گوشت مرغ و در بخش خدمات 
مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران های 

غذاخوری بوده است.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، در مرداد ماه 
امسال ۱۴ هزار و ۶۰ فقره گزارش و شکایت مردمی در 
خصوص کاال و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر 
در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها دریافت 
شــده که ۲۴۱۴ مورد گزارش کتبــی، ۱۷۷۴ مورد 
حضوری و ۹۸۷۲ مورد تلفنی بوده اســت. از مجموع 
این گزارش ها، ۳۹۷۶  مورد متخلف و ۵۶۸۵ مورد غیر 
متخلف شناخته شده و ۴۴۰۲ فقره دیگر به علت انجام 
کار کارشناسی در حال پیگیری است. ارزش ریالی کل 

پرونده ها نیز بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
از این تعداد شــکایات ۱۲ هزار و ۵۳۰ فقره مربوط به 
کاال بوده و ۱۵۳۰ مورد دیگر مربوط به خدمات بوده 
است. بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف هم مربوط 
به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت 
و از بین انواع کاال مربوط به انواع نان و گوشــت مرغ و 

در بخش خدمات مربوط به نــرخ تعمیر خودروهای 
سبک و رســتوران های غذاخوری بوده است. در این 
میان از مجموع شکایات رسیدگی شده که منجر به 
تخلف شده اند، ۳۳۸ فقره در کارگروه های رسیدگی 
استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شد. 
گفتنی است که شهروندان می توانند از طریق مراجعه 
حضوری، شــماره گیری ازطریق تلفن ۱۲۴، کتبی، 
 »WWW.cppo.ir« پست،   پورتال سازمان حمایت
و اپلیکیشن آپ ir.۱۲۴  شکایات خود را تنظیم کنند.

طبق قانون نظام صنفی، گران فروشــی، کم فروشی، 
تقلب،  احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط 
قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری،  عدم درج قیمت 
و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم ترین تخلفات 

صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی 
از جریمه های دریافتی به حســاب خزانه واریز  شود 
و معادل آن در بودجه های ســنواتی منظور و توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی 
ماده )۴۴( این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان 
تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار  گیرد تا در اجرای این قانون هزینه 
کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این 

بودجه گالیه کرده است.

کاهش ۳۰ درصدی مصرف سوسیس و کالباس

قیمت خانه در تهران از اروپا بیشتر شده است

به گفته حسین میرزایی، 
مدیر آزمایشــگاه توسعه 
دولت الکترونیک و مشاور 
IT وزارت رفاه، آمار نشان 
می دهــد ۳۵ میلیون فرد 
فاقد درآمد ثابت و حمایت های نهــادی در ایران 
وجود دارد، افــرادی که بیمه پرداز یــا کارمند یا 

بازنشسته نیستند. 
عضو هیات مدیره کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار در اینباره می گوید: قانــون کار تکالیفی برای 
اشــتغال تعریف نکرده اســت. در چند سال اخیر 
بخصوص پس از شیوه کرونا بسیاری از افراد بیکار 
شــدند که قانون کار نتوانســت حمایتی درخور 
برای آنها ایجاد کند. قانون کار کی بایست قوانین 
کاملی در راســتای حمایت از کارگران و شاغالن 
 داشــته باشــد که بنا به دالیلی این قوانین لحاظ 

نشده است. 
حسین حبیبی اضافه کرد: قوانین موجود در قانون 
کار کامل نیست و اگر فردی از کار بیکار شود درصد 
کمی احتمال دارد تــا بتواند مزایــای بیکاری را 
دریافت کند. این سیاست ها نه تنها موجب بیکاری 
کارگران متخصص شــده بلکه اشــتغال کاذب و 
ســرخوردگی نیروی کار جــوان و متخصص را به 

دنبال آورده است.
به گفته فعاالن اقتصادی، در دو و سال بروز بحران 
کرونا بسیاری از افراد از فردای بهتر ناامید شدند و 
به مســائل دیگری به عنوان راه حل مشکالت روی 
آوردند. یکی از این موارد حرکت به سمت شغل های 
کاذب با اندک درآمد باال اســت. ایــن افراد وقت 
بیشتری را برای شغل های کاذب می گذارند به این 

امید که درآمد بیشتری را به دست آورند.
این در حالی اســت که خانوارها شــروع به حذف 
برخی از اقالم مورد نیاز که در درجات پایین تر قرار 
گرفته اند، می کنند. یا عده ای دیگر استفاده برخی 
از کاالهای ضروری را کاهش می دهند. همچنین 

مردم بــرای جبران بخشــی از هزینه هــا به جای 
مایحتاج مورد نیاز خود از کاالهای دســت دوم و یا 
کم کیفیت تر اســتفاده می کنند. این مسئله بسیار 
مهم بوده و دولت باید این مورد را که آیا سالمت و 
بهداشت افراد در شرایط فعلی مورد تهدید است یا 
خیر بررسی کند. متاسفانه مسائل روانی، سالمت 
بهداشتی و استفاده از امکانات فرهنگی و... به جد 
مورد تهدید هستند و می تواند یک جامعه فرسوده با 
افراد سرخورده را به دنبال داشته باشد و افراد بدون 

انگیزه و ناامید به مسیر خود ادامه بدهند.
قدرت اهلل امام وردی اقتصاددان و اســتاد دانشگاه 
در این رابطه می گوید: با توجه به بحرانهای ارزی و 
پولی، انتشار بی رویه حجم پول و افزایش نقدینگی 
که کشور در ســال های گذشته مرتب با آن درگیر 
بوده و هر بار به شــکلی بدان مبتال شده انتظار می 
رفت که قدرت خرید مردم یا درآمد اشخاص نسبت 
به ســطح عمومی قیمت ها به شدت کاهش بیابد 

و مردم را بــا چالش های بســیار بزرگی در تامین 
معیشت خود رو به رو کند. در بررسی  شاخص قدرت 
خرید نسبت دستمزدها یا درآمد اشخاص وقتی بر 
سطح عمومی قیمت ها تقسیم می شود به راحتی 
می توان به جزییات کاهش قدرت خرید خانوارها و 

پریدن نان از سفره آنها دست یافت. 
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
در همین رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: 
قانون کار تکالیفی برای اشتغال تعریف نکرده است. 
در چند ســال اخیر بخصوص پس از شــیوه کرونا 
بسیاری از افراد بیکار شدند که قانون کار نتوانست 
حمایتی درخور برای آنها ایجاد کند. قانون کار کی 
بایست قوانین کاملی در راستای حمایت از کارگران 
و شاغالن داشته باشد که بنا به دالیلی این قوانین 

لحاظ نشده است. 
حسین حبیبی اضافه کرد: قوانین موجود در قانون 
کار کامل نیست و اگر فردی از کار بیکار شود درصد 

کمی احتمال دارد تــا بتواند مزایــای بیکاری را 
دریافت کند. این سیاست ها نه تنها موجب بیکاری 
کارگران متخصص شــده بلکه اشــتغال کاذب و 
ســرخوردگی نیروی کار جــوان و متخصص را به 

دنبال آورده است.
به گفته وی، بعد از تحریم ها و هدفمندی یارانه ها 
بنگاه ها یکــی پس از دیگری دچار رکود شــدند و 
برخی بسته و برخی فعالیتشــان به کمتر از نصف 
کاهش یافــت، به همین دلیل دولــت باید احیای 
بنگاه های تولیدی در کشــور را در اصل قرار دهد و 
مشکالت آنها را بررسی کند. شکاف بین دستمزد 
و هزینه های کارگــران باید ترمیم شــود. تالش 
دولت  برای افزایش دســتمزد کارگران متناســب 
با نرخ تورم حق قانونی کارگران اســت. در شرایط 
فعلی برابری دســتمزد و تورم وجود ندارد و قانون 
 می گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم 

تعیین شود.

3۵ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت هستند

رواج مشاغل کاذب با  درآمد  اندک
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

محمــد الهوتــی، رئیــس 
کمیسیون تسهیل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
تهران می گوید متاسفانه امروزه 
عدد جذب ســرمایه گذاری 
خارجی نسبت به خروج سرمایه کمتر شده است. به گفته 
وی، اگر این شرایط ادامه پیدا کند، قطعاً سرمایه گذاری ها 
در بخش های غیرمولد و داللی که بازدهی سود باالتری دارد، 
قرار خواهد گرفت و در بدبینانه ترین حالت خروج سرمایه 
اتفاق خواهد افتاد. طبیعتاً نتیجه این روند اشتباه، افزایش 
نرخ ارز خواهد بود. ضمن اینکه باید به مهم ترین فاکتور در 
افزایش نرخ ارز یعنی بحث تورم اشاره داشت که متأسفانه 

کماکان دورقمی و حدود ۴۰ درصد است.
یک اقتصاددان در رابطه با چرایی کاهش سرمایه گذاری 
خارجی در ایران می گوید: تراز سرمایه گذاری خارجی 
به دو عامل مهم بستگی دارد. دو عنصر اساسی در رشد 
ســرمایه گذاری و افزایش تمایل ســرمایه گذار دخیل 
هستند. اولین عنصر برای تمایل سرمایه گذاری قدرت 
سود آوری سرمایه است. امنیت سرمایه گذاری نیز عنصر 
دومی است که رشد سرمایه گذاری خارجی به آن وابسته 
است. در کشور ما به علت تحریم ها، بحران ها و اشکاالتی 
که نکات منفی دارد، بهره وری اقتصادی به عدد بســیار 
پایینی رسیده است. این اتفاق نه تنها عامل جذب سرمایه 
گذاری خارجی نیست بلکه به علت پرریسک بودن اقتصاد 
ایران، انگیزه های خروج سرمایه را هم افزایش داده است.

ســهراب دل انگیزان اضافه کرد: برای تشــویق سرمایه 
 گــذاران خارجــی جهت ســرمایه گذاری در کشــور 

می بایست در نخســتین اقدام روابط اقتصادی کشور با 
فضای اقتصاد بین الملل ترمیم شود. در سالهای اخیر به 
دلیل تحریم ها، روابط سیاسی و اقتصادی از روال طبیعی 
خود خارج شد. در شرایط فعلی باید اقداماتی انجام شود 
 که اعتمــاد دو طرفه و چند جانبه با کشــورهای جهان 

شکل بگیرد. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز می گوید: 

سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در طول این سال ها 
تقریبا صفر بوده و باید برای عبور از این شــرایط فکری 
اساسی کرد. مهرداد عباد اظهار کرد: اگر ایران قصد دارد در 
مسیر توسعه اقتصادی گام هایی بلند بردارد، رشد سرمایه 
گذاری یکی از اصلی ترین شاخص های آن است. در کنار 
سرمایه گذاری داخلی، متاسفانه در سال های گذشته در 
حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز نتوانسته ایم موفق 

عمل کنیم و باید در این حوزه تغییراتی اساسی اجرایی 
شود. به گفته وی، در شرایطی که کشوری مانند امارات 
متحده عربی سرمایه گذاران خارجی را از مالیات معاف 
کرده و با چنین روش هایی ســعی در تشویق خارجی ها 
دارد، متاسفانه در ایران مقدمات جذب آنها فراهم نشده و 
باید چه در حوزه مشوق ها و چه در زمینه امنیت سرمایه 

کارهای کالن انجام شود.

جذب سرمایه گذاری خارجی نسبت به خروج سرمایه كمتر شده است

روند شتابان خروج  سرمایه
خروج سرمایه از جذب سرمایه پیشی گرفت

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

نان، مرغ و تعمیر خودرو در صدر شکایات مردمی

ترفند ایرالین ها برای گرانفروشی پروازهای اربعین
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مجلسمطالباتمالباختگانراپیگیریمیکند
رمزارز كينگ مانی جعلی است

یک نماینده مجلس با اشــاره به جعلی بودن رمزارز کینگ مانی گفت: در حال حاضر 
شکایات و درخواست های متعددی در خصوص رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی 
مطرح شده است.ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که دنیای ارز دیجیتال، دنیای پرمخاطره ای است، گفت: بسیاری از 
مردم با انگیزه سرمایه گذاری و کسب سود یا با انگیزه حفظ ارزش دارایی های خود در 

شرایط تورمی، به سمت وسوی ارزهای دیجیتال سوق پیدا کرده اند.
وی افزود: بســیاری از مردم در پی ورود به بازار رمزارزها با چالش ها و مشکالت شدید 
اقتصادی مواجه شده و ســرمایه خود را به دلیل عدم برخورداری از دانش کافی در این 

حوزه، از دست داده اند.

حکایتافرادیکهخانهخودرافروختندتاکینگمانیبخرند!
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی در خصوص مشکالت مربوط 
به خرید و فروش برخی از رمزارزهای ناشناخته و جدید اظهار داشت: مدتی قبل رمزارزی 
به نام کینگ مانی مورد استقبال برخی از مردم قرار گرفت؛ پس از گذشت زمان اندکی که 
این رمز ارز با قیمت های باال بین مردم خرید و فروش شد و اسم آن بر سر زبان ها افتاد، 

مشکالتی برای آن به وجود آمد و قیمت آن به طور ناگهانی سقوط کرد.
ابوترابی ادامه داد: متأسفانه در پی این اتفاق، بسیاری از مردم که خانه خود را فروخته و یا 
از دسترنج خود در کینگ مانی سرمایه گذاری کرده اند، اکنون به مالباختگان این رمز ارز 
تبدیل شده اند. در حال حاضر شکایات و درخواست های متعددی در خصوص رسیدگی به 

این پرونده در دستگاه قضائی مطرح شده است؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

پاییکشرکتبازاریابیشبکهایمعروفدرمیاناست
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اشاره به انتشار اخبار ضدونقیض در خصوص پشت 
پرده این رمز ارز، گفت: با رصد اخبار فضای مجازی، به نظر می رسد یک شرکت شناخته 
شده که در حوزه بازاریابی شبکه فعال است پشتوانه این رمز ارز بوده و اساساً اقبال عموم 

مردم به کینگ مانی به دلیل حمایت این شرکت بوده است.
وی افزود: بر اساس پیگیری ها و بررسی های انجام شده، مشخص شد که این رمز ارز به 
طور کلی جعلی است و هیچ پشتوانه ای ندارد و تمامی نوسانات قیمتی آن نیز ساختگی و 

برای خرید و فروش بیشتر بوده است.
ابوترابی با بیان این که مجلس شورای اسالمی کالهبرداری کینگ مانی را پیگیری خواهد 
کرد، گفت: این موضوع از دستگاه قضا در حال مطالبه است و به زودی برای مالباختگان 
کینگ مانی شفاف خواهد شد. وظیفه مجلس است که در مقابل دغدغه و مطالبات مردم 

پاسخ گو باشد و ان شاءاهلل در نهایت به همین نتیجه نیز منجر خواهد شد.

ازسویمعاونتعلمیصورتمیگیرد؛
حمایت از دانش بنيان هایی كه زنجيره تأمين جهانی 

را تكميل می كنند
مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار بین الملل معاونت علمی و فناوری گفت: بنا داریم از 
شرکتهایی که زنجیره تامین سطح بین المللی را تامین کنند، حمایت ویژه ای داشته 
باشیم.روح اهلل استیری بیان کرد: با بررسی آمار تجارت جهانی محصوالت دانش بنیان 
ذیل کدهای تعرفه گمرک جهانی به این مهم رسیدیم که برخی از این محصوالت ظرفیت 
و قابلیت ورود و رسوخ به مراتب باالتری در بازار بین المللی دارند و این در حالی است که 

پتانسیل خالی بازار شرکتهای دانش بنیان دیده می شود.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری افزود: با بررسی این 
سایت به میزان فروش محصوالت برخی شرکتهای دانش بنیان و اینکه بیشتر در چه 
کشورهایی مخاطب دارند پی بردیم.وی گفت: با بررسی و ارزیابی شرکتهای دانش بنیان 
تولیدکننده محصوالت مهم در سطوح بین المللی یکی از برنامه های اصلی خود را مبنی 
بر حمایت ویژه از شرکتهای دانش بنیانی قرار دادیم که می توانند زنجیره تامین در سطح 
بین المللی را تکمیل کنند.به گفته استیری، بر همین اساس، در صدد هستیم بیشتر از 
شرکتهایی که عالوه بر قابلیت ورود به بازار بین المللی می توانند به تکمیل زنجیره تأمین 

سطح بین المللی بپردازند، حمایت کنیم.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری ادامه داد: طی ۵سال 
اخیر به صورت عام از صادرات شرکتهای دانش بنیان حمایت کردیم که تقویت شوند و 
به بازارهای بین المللی وارد شوند. اما رویکرد جدید معاونت علمی و فناوری، ویژه سازی 

حمایتها برای صادرات مبتنی بر زنجیره تامین جهانی است.
وی با بیان اینکه البته این برنامه جدید به معنای عدم حمایت از صادرات محصوالت دانش 
بنیان مبتنی بر روال گذشته نیست، گفت: همچنان این شرکتهای دانش بنیان حمایت 
می شوند اما برنامه جدید این اســت که بر اساس نیاز کشورها محصوالت دانش بنیان 
به تولید برسند و صادر شوند.اســتیری عنوان کرد: با توجه به پراکندگی حوزه فناوری 
شرکتهای دانش بنیان، در فاز اول این برنامه حمایتی، ۵ زنجیره تأمین را انتخاب کردیم 
که با شناسایی شرکتهای توانمند و محصوالت مناسب در این حوزه ها و حمایت آنها، در 

صدد صادرات هر چه بیشتر این محصوالت دانش بنیان باشیم.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری با اشاره به حوزه هایی 
که شرکتهای دانش بنیان می توانند تامین کننده در سطح بین المللی باشند، گفت: 
صنایع غذایی، کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و ساختمان جزء اولویت هایی هستند 
که شرکتهای دانش بنیان می توانند تامین کننده محصوالت در سطح بین المللی باشند.

معاونتعلمیاعالمکرد؛
همكاری فناورانه ایران و چين در 3 مسير گسترش می یابد

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد همکاری علمی و پژوهشی ایران و چین در ۳ مسیر شکل 
گرفت.به گزارش معاونت علمی و فناوری، همکاری های مشترک علمی و فناورانه میان 
محققان ایرانی و سایر کشورها هر روز در حال توسعه است. تعامالت علمی با محققان 

کشور چین یکی از این همکاری ها است.
صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
توسعه روابط بین الملل علمی و دانشــگاهی را همواره در اقدامات خود مد نظر داشته 
است. در این راستا نیز هر سال فراخوان های همکاری مشترکی را منتشر می کند.یکی از 
اقدامات صندوق گسترش روابط علمی محققان ایرانی و کشور چین است که در ۳ قالب 

انجام می گیرد.
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری، ۶سال گذشته، همکاری خود را با آکادمی علوم 
چین از طریق انتشــار فراخوان صندوق علمی راه ابریشم آغاز کرد. تا کنون ۶ فراخوان 
مشترک منتشر شده است. بر اساس این فراخوان صندوق و آکادمی حداکثر از سه پروژه 

مشترک میان محققان ایرانی و چینی حمایت می کنند.
این فراخوان در راستای فعالیت های پژوهشی مشترک میان محققین ایرانی و محققین 
آکادمی علوم چین در قالب »پروژه های تحقیق و توســعه مشــترک« و »کارگاه های 

مشترک« اعالم و اجرایی می شود.
تا کنون یک فراخوان مشترک میان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت 
علمی و فناوری و وزارت علم و فناوری طبیعی چین منتشر شده است. دومین فراخوان 
مشترک این دو مرکز نیز امسال قرار است منتشر شــود. بر اساس این همکاری از ۱۰ 

پژوهش میان محققان دو کشور حمایت می شود.
نخستین همکاری میان صندوق و بنیاد ملی علوم طبیعی چین امسال شکل گرفت و 
نخستین فراخوان این همکاری منتشر شد. بر این اساس قرار است تا ۱۵ طرح مشترک 
میان محققان دو کشور برای اجرا حمایت شود. این طرح های پژوهشی مشترک در سه 

زمینه علمی علوم زیستی، علوم مواد و ریاضیات هستند.

اخبار

ربات ها سالمندان را از راه دور ویزیت می کنند
ربات هایی مجهز به هوش مصنوعی ساخته شده اند که به پزشکان کمک می کنند از راه دور با بیماران ساکن در خانه های سالمندان ارتباط برقرار کنند.پزشکان با استفاده از ربات های کنترل شده از 
راه دور بیماران مبتال به آلزایمر و دیگر بیماری ها را در خانه های سالمندان ویزیت می کنند.این طرح آزمایشی با استفاده ازز فناوری انجام می شود که در دانشگاه هریوت وات واقع در ادینبرا توسعه 

یافته و درآن از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی استفاده شده است.با کمک طرح مذکور پزشکان با استفاده از اینترنت رباتی را برای برقراری ارتباط با ساکنان خانه های سالمندان در اسکاتلند 
استفاده می کند.پزشکان می توانند از طریق چشمان ربات محیط را ببینند، با کمک ربات در اتاق یا بین اتاق ها حرکت کنند و با به کارگیری بازوها و دستان ربات ارزیابی های پیچیده تری انجام دهند. 

طبــق مصوبــه دولت در 
خصوص اســقاط خودرو، 
خودروسازان موظفند در 
ازای تولید هر ۴ خودرو با 
مصرف سوخت بیش از ۸ 
لیتر، یک خودرو اســقاط کنند امــا این مصوبه به 
فراموشی سپرده شــده اســت.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، با وجود اینکه هنوز فصل سرما از 
راه نرسیده، اما بحث آلودگی هوا پررنگ تر از همیشه 
شده است. بر اساس آمار شرکت کنترل کیفی هوا، 
امســال تنها 2 روز هوای سالم داشــتیم و ۳۱ روز 

هوای ناسالم استشمام کردیم.
طبق مصوبه ای که برای اســقاط خودرو داده اند، 
خودروسازان موظف هســتند در ازای تولید هر ۴ 
خودرو با مصرف سوخت بیش از ۸ لیتر، یک خودرو 
اسقاط کنند. اما این مصوبه به فراموشی سپرده شده 
و خودروسازان به تعهدات خود عمل نکردند.همین 
موضوع باعث شد که عضو کمیسیون صنایع مجلس 
برای بازدید به مراکز اسقاط مراجعه کند و شنونده 

درد دل این افراد باشد! 
نظری یکی از مدیران این مراکز اســقاط در گفت 
و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به اینکه 
صنعت اسقاط دچار مشکالت زیادی است، گفت: 
اســقاط خودرو چند سالی اســت که به فراموشی 
سپرده شــده و هیچ نهادی بر آن نظارت ندارد.او 
بیان کرد: زمانی که تصمیم گرفتیم در این صنعت 
مشــغول به کار شــویم، ۳ میلیارد تومان سرمایه 
گذاری کردیم در حالی که اگر این مبلغ را در مکان 
دیگری سرمایه گذاری می کردیم سود زیادی کرده 
بودیم اما با سرمایه گذاری در این صنعت ورشکست 
شده ایم. عالوه بر از بین رفتن ســرمایه، این روند 
باعث شده که بسیاری از افرادی که در این صنعت 

مشغول به کار بودند هم بیکار شوند. 
نظری تشریح کرد: از تمام نهادها این درخواست را 
داریم که بر این موضوع ورود کنند تا بتوانیم در این 

صنعت بمانیم. 
ســید امیر احمدی دبیر انجمن مراکز اســقاط و 
بازیافت کل کشــور در گفــت و گو بــا خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت:متاســفانه بحث آلودگی 
موضوعی جدید نیست و چند سالی است با آن دست 
و پنجه نرم می کنیم. یکی از اصلی ترین عوامل تاثیر 
گذار در آلودگی هوا، تردد خودرو های فرسوده است 

که روز به روز در حال افزایش اســت.دبیر انجمن 
مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور بیان کرد: موضوع 
اســقاط خودرو چند سالی اســت که به فراموشی 
سپرده شده است و خودروسازان به هیچ وجه خود 
را درگیر این کار نمی کنند. از 22۰ مرکزی که در 
حوزه اسقاط فعال بودند اکنون تنها ۱۰ درصد آن ها 
فعالیت می کننــد، از این رو اشــتغال زایی در این 

زمینه از بین رفته است.
احمدی بیان کرد:با توجه بــه اینکه قیمت خودرو 
بسیار افزایش یافته است، برای افراد صرف نمی کند 
که خودرو را اسقاط کنند و صرفا آن را اوراق شخصی 
می کنند یا  ترجیح می دهند که این خودرو ها را در 
بازار آزاد با قیمت بیشــتری بفروشند و دارندگان 
خودروهای فرسوده، آن ها را تعمیر و مجدد استفاده 

می کنند.
دبیر انجمن مراکز اســقاط و بازیافت کل کشــور 
با تاکید بر اینکه اگــر از خودرو ها خوب نگهداری 
شود، خودرو های ســواری تا 2 برابر، خودرو های 
سنگین تا ۳ برابر و موتورسیکلت ها تا ۴ برابر عمر 
می کنند، گفت:اما به دلیل اینکه از وســایل نقلیه 
بد نگهداری می شــود در زمان هــای کوتاه تری به 
آالیندگی می رســند. اما با عمل به قانون می تواند 

جلوی این اتفاق را گرفت.
او گفت: کل مشکلی که اکنون با آن رو به رو هستیم، 
تفاوت قیمتی است که به وجود آمده است. معلوم 
نبودن سن اسقاط یکی از معضالت دیگری است که 
با آن رو به رو هستیم و دیوان عدالت اداری این سن 
را برداشته و اکنون شاخصی برای سن فرسودگی 

نداریم.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور بیان 
کرد: بحث دیگر موضوع معاینه فنی است که به آن 
اصال اهمیت داده نمی شود. مراکز معاینه فنی باید 
به خودروهای فرسوده برگه تردد ندهند در حالی 
که این کار را انجام می دهند. عوامل زیادی باعث 
افزایش این مراکز اســقاط خالی شده که به گفته 
مدیران این مراکــز ، ممنوعیت واردات و همکاری 
نکردن خودروســازان از اصلی ترین دالیل شرایط 
کنونی است. محمود مشهدی شریف رئیس انجمن 
مراکز اسقاط و بازیافت کشور در خصوص آخرین 
وضعیت خروج خودرو های فرسوده از سطح شهر، 
گفت: تا سال ۱۴۰۴ تعداد خودرو های فرسوده در 
کشور به هشت میلیون دستگاه می رسد، با توجه به 
اینکه در سال گذشته تنها ۸ هزار خودروی فرسوده 
اسقاط شده، اگر همین روند ادامه پیدا کند، اسقاط 
این هشت میلیون خودروی فرسوده هزار سال طول 
می کشد.مشهدی شــریف ادامه داد: مراکز اسقاط 
در سال ۱۳۸۶، تشکیل شــد که متولی اصلی نهاد 

ریاست جمهوری بود، متاسفانه در آن زمان ستاد 
مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از اسقاط خارج 
شــد و پس از آن به وزارت راه  و شهرسازی سپرده 
شد. عمال ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور 
از جایگاه باالیی که داشت به دبیرخانه ای در وزارت 

راه تبدیل شد.
او بیان کــرد: اکنون حدود 22۰ مرکز اســقاط در 
کشــور وجود دارد که تنهــا ۱۰۰ مرکز با ظرفیت 
بسیار کم فعالیت می کنند و ۱۰۰ مرکز دیگر کامل 
تعطیل هستند، با توجه به روند افزایشی آلودگی هوا 
باید برای این صنعت مغفول مانده کاری کرد در غیر 
این صورت آلودگی هوا با افزایش تردد خودرو های 

فرسوده بیشتر خواهد شد.
مشــهدی شــریف گفت: ۶ هزار نفر در این مراکز 
مشغول هســتند و ۳۰ هزار کارگر به صورت غیر 
مستقیم فعالیت دارند. حجم ســرمایه گذاری در 
مراکز اســقاط هر مرکز حدود 2۵ میلیارد تومان 
است و حدود ۵ هزار میلیارد تومان در مراکز اشتباه 
ســرمایه گذاری شده اســت.رئیس انجمن مراکز 
اسقاط و بازیافت کشور تشریح کرد: در تهران ۱۶ 
مرکز اسقاط وجود دارد که مراکز دولتی نیستند و 
تنها تعداد کمی از آن ها نیمه دولتی هستند و باید 

به مراکز اسقاط خصوصی تبدیل شوند.
او ادامه داد: ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در سال باید 
اسقاط می شد که در ســال ۹۸ تنها ۸ هزار خودرو 
اسقاط شد، امســال ۳ میلیون خودرو به این تعداد 
افزوده شده است.مشهدی شریف ادامه داد: اسقاط 
خودرو باید منوط به شــماره گذاری خودرو های 
دیگر شــود؛ اگر خودرویی از خارج وارد می شــود 
باید به ازای شماره گذاری آنها خودروهای فرسوده 
اسقاط شود اما این اتفاق رخ نمی دهد. عمال اسقاط 
خودرو برای خودرو های خارجی نداریم، از سال ۸۸ 

قانون ۳۰ درصدی وجود داشت به جهت رانت قوی 
خودروسازان زیر بار مصوبه دولت نرفتند.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور افزود: 
در تفاهم نامه ای که سال گذشته در رابطه با اسقاط 
موتور ســیکلت منعقد شده مقرر شــد در خرداد 
امسال به ازای شماره گذاری هر موتورسیکلت یک 
موتورسیکلت فرسوده اســقاط شود، اما با توجه به 
اینکه شرایط اسقاط موتورسیکلت فراهم نیست طی 

این مدت هیچ موتورسیکلتی اسقاط نشده است.
روح اهلل ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: از ابتدای مجلس یازدهم با تشکیل 
کارگروه خــودرو، در کمیســیون صنایع مجلس، 
موضــوع خــودرو را در اولویت قرار دادیــم؛ ابعاد 
مختلفــی پیرامون صنعت خودرو اســت که یکی 

بحث اسقاط خودرو است.
و بیان کــرد: فعالیت مراکز اســقاط نزدیک به ۳۰ 
هزار نفر اشــتغال مستقیم و غیر مســتقیم ایجاد 
کرد و اثراتی هم در بحث آلودگی هوا، جلوگیری از 
خروج ارز در صنایع فوالد ذوب آهن و … داشت؛ اما 
متاســفانه در دولت یازدهم و دوازدهم این صنعت 
فراموش شــد و جلوی فعالیت آن بــه روش های 
مختلف گرفته شــد. او بیان کرد: از سال گذشته، 
دولت حمایت خود را از این صنعت شــروع کرده 
، مصوباتــی در ایــن خصوص اکنــون در مجلس 
تصویب شده و آماده است به سرعت تبدیل به قانون 
شــود تا جایی که دولت آن را حمایت کند نیاز به 
قانون جدید ندارد. با توجه به وجود زیرساخت ها، 
هماهنگی بین دستگاه ها باعث می شود سیاست 
موفقی در این زمینه ایجاد شود .حال فعاالن صنف 
اسقاط خودرو انتظار دارند که در دولت جدید، نگاه 
جدی به این صنعت شــود تا کسب و کار آنها رونق 

پیدا کند.

اسقاط خودروهای فرسوده؛ مصوبه ای كه به فراموشی سپرده شده است

افزایش خودرو های فرسوده به ۸ میلیون دستگاه
گروهفناوری

Newskasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات با اشاره به نقش ویژه اپراتورها در تحقق 
شــبکه ملی اطالعات گفت: پایداری شبکه ارتباطی 
کشور در آغاز سال تحصیلی ضروری است.عیسی زارع 
پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در دیدار با اعضای 
هیئت مدیره همراه اول و ایرانسل گفت: به اعتقاد من 
خیلی از مشکالت در فضای همدلی و همراهی چه در 
ســطح وزارتخانه و چه در سطح دولت قابل حل است.

زارع پور افزود: وفاقی در سطح ملی شکل گرفته است 
تا این صنعت رشد کند و با این وفاق و همدلی می توان 

امیدوار بود که بسیاری از مشکالت پیش روی اپراتورها 
برطرف شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه 
با اشاره به درخواست هایی که برای بازنگری در تعرفه ها 
متناســب با نرخ تورم مطرح اســت، گفت: اطمینان 
می دهیم که همه ظرفیت های الزم برای حل مشکالت 

اپراتورها را پای کار بیاوریم اما پشــتیبانی و حمایت 
وزارت ارتباطات از اپراتورها یک بخش از کار اســت و 
راه حل بخشی از مشکالت در درون خود اپراتورهاست 
و ضروری است که اپراتورها در ساختارهای بهره وری، 
سرمایه گذاری و سیاست های کالن خود بازنگری کنند.

زارع پور به منظور حل مشــکالت پیش روی اپراتورها 
دستور داد تا کارگروهی ویژه برای بررسی موانع و ارائه 
راهکارهای الزم برای توسعه زیرساخت های اپراتورها 
تشکیل شود.وزیر ارتباطات تصریح کرد: عدم افزایش 
تعرفه ها در سالیان گذشته باعث ایجاد مشکالت زیادی 
برای اپراتورها شده است لکن نه می شود و نه می توانیم 
یک باره در تعرفه ها بازنگری کنیم بلکه اگر ضرورت پیدا 
کرد می بایست پیوست اقناعی و رسانه ای مناسب تهیه 

شود تا مردم با این موضوع همراهی کنند.

۵تعرفه ارائــه خدمات اینترنت پرســرعت ثابت 
ADSL ،VDSL ،FTTH بر اســاس تعرفه 
تعیین شده در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات محاسبه می شود که بنا به نرخ دانلود از 
۵۱2 کیلوبیت برثانیه با ســقف تعرفه ۱2.۵ هزار 
تومان تا ۵۰ مگابیت برثانیه با ســقف تعرفه ۳۰۰ 

هزار تومان را شامل می شود.
خدمت اینترنت پرســرعت ثابت، با فناوری های 
 ADSL، VDSL، FTTH، مختلفی ماننــد
TD-LTE ارائه می شود. در حال حاضر شرکت 
مخابرات ایران، شــرکت های دارای پروانه ایجاد 
 )FCP( و بهره برداری از شــبکه ارتباطات ثابت

و دارنــدگان پروانــه خدمــات ارتباطــی ثابت 
)Servco( و شــرکت های انتقــال داده مبتنی 
بر فناوری بی ســیم ثابت )FWA( بر اساس نوع 
پروانه خدمات اینترنت ثابت با فناوری های مختلف 
را ارایه می کنند و مشترکان برای خرید اشتراک 
سرویس اینترنت ثابت باید از طریق این شرکت ها 
اقدام کنند. لیست دارندگان پروانه ارایه خدمات 
اینترنت، در پورتال ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، بخــش دارندگان پروانه، قابل 

مشاهده است.
تعرفــه ارائه خدمــات اینترنت پرســرعت ثابت 
ADSL ،VDSL ،FTTH بر اســاس تعرفه 
تعیین شده در مصوبات شــماره 2۶۶ و 2۶۸-2 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات محاســبه 
می شود. براساس مصوبه 2۶۶ کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، ارایه کنندگان خدمات دسترسی 
به اینترنت پرســرعت ثابت از طریق فناوری های 
سیمی )سیم مسی و فیبر( باید جداول تعرفه ای 

خود را مبتنی بر ســرعت و به صورت غیرحجمی 
)based Connection( تنظیم کنند. جدول 
تعرفه خدمات ADSL و VDSL در زیر آمده 

است.
ســرعت و کیفیت ســرویس اینترنت پرسرعت 
ADSL و VDSL )پهن بانــد ثابــت خانگی( 
به عواملی مانند فاصله کاربر تــا مرکز مخابراتی، 
کیفیت بستر ارتباطی و... وابسته است، به این معنی 
که هرچه فاصله مکان کاربر از مرکز مخابراتی کمتر 
باشد ســرعت و کیفیت باالتر بوده و هرچه فاصله 
مکان کاربر تا مرکز مخابراتی بیشتر باشد، سرعت 

و کیفیت کاهش پیدا می کند.

قیمت انواع ارز های شــاخص دیجیتالــی در روند 
معامالت در بازار های تجارت دیجیتال بین المللی 
تغییراتی را تجربه کرد.اســتفان کویین، بنیانگذار 
دو صندوق حمایت از ارز های رمزنگاری شــده در 
نیویورک، به ۷.۵ سال زندان و سه سال آزادی تحت 
نظارت محکوم شده اســت. او همچنین به توقیف 
حدود ۵۵ میلیــون دالر  از اموالش محکوم شــده 
است. کویین، 2۴ ســاله، تبعه استرالیایی، صندوق 
 VQR ویرجیل سیگما و صندوق چند استراتژی

را تأسیس کرده که مدعی بود بیش از ۱۰۰ میلیون 
دالر سرمایه گذاری دارد. بنیانگذار این دو صندوق 
پس از طرح شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
ایاالت متحده )SEC( در دسامبر سال گذشته، در 
۴ فوریه به یک مورد تقلــب در اوراق بهادار اعتراف 
کرد.گفتنی است، بیت  کوین ۱2 سال پیش توسط 

گروه گمنامی از معامله گران بر بســتر بالک چین 
ایجاد شد و از سال 2۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل 
گرفت.بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز 
دیجیتال یا شــکلی از دارایی دیجیتال است که با 
ارزش بازار حدود ۸۵۹.2 میلیــارد دالر، در رتبه ۱ 
بازار قرار داشته و سهم ۴۰.۸۳ درصدی از کل بازار 

را در اختیار دارد.اتریوم با نماد اختصاری ETH یک 
ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی دیجیتال است که 
با ارزش بازار حدود ۳۷۵.2 میلیارد دالر، در رتبه 2 
بازار قرار داشته و سهم ۱۷.۸۵ درصدی از کل بازار 
 ADA را در اختیار دارد.کاردانو با نماد اختصاری
یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است 
که با ارزش بازار حدود ۶۹.۵ میلیارد دالر، در رتبه 
۳ بازار قرار داشته و سهم ۳.۳۱ درصدی از کل بازار 

را در اختیار دارد.

ســران کشــورهای آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا 
که در چارچوب گروه کــواد همکاری دارند توافق 
کردند گامهایی برای ساخت زنجیره تامین نیمه 

رسانا بردارند.
نشریه نیک کی ژاپن با اشاره به پیش نویس بیانیه 
مشترک این گروه، اعالم کرد ســران گروه کواد 
در نشســتی که هفته جاری در واشنگتن برگزار 
می شــود، این توافق را اعالم می کنند.جو بایدن، 

رییس جمهور آمریکا میزبان نخســتین نشست 
حضوری ســران کشــورهای کواد خواهد بود که 
به دنبال تقویــت همکاری برای مقابلــه با رفتار 
تهاجمی فزاینده چین اســت.طبق گزارش نیک 
کی، در این پیش نویس گفته شــده که این چهار 

کشــور به منظور ایجاد یک زنجیره تامین قوی، 
ظرفیت تامین نیمه رسانای خود را مشخص کرده 
و آسیب پذیریها را شناسایی می کنند. همچنان 
در این بیانیه گفته شده که استفاده از فناوریهای 
پیشرفته باید بر مبنای احترام به حقوق بشر باشد.

در این پیش نویس از چین نامی برده نشده اما این 
اقدام ممانعت از بکارگیری فناوریها از سوی چین 
برای توسعه نفوذش به سایر نقاط جهان را مد نظر 
دارد.بر اساس گزارش رویترز، آمریکا و چین بر سر 
موضوعات مختلفی شامل تجارت و فناوری اختالف 
دارند. بایدن در آوریل اعالم کرد آمریکا و ژاپن به 
اتفاق در حوزه هایی ماننــد ۵G و زنجیره تامین 

نیمه رسانا سرمایه گذاری خواهند کرد.

وزیر ارتباطات: 

نمیتوانیمیکبارهدرتعرفههابازنگریکنیم

تعرفهخدماتاینترنتپرسرعتثابتچنداست؟

سقوطآزادبیتکوینبهکانال۴۵هزاردالر

توافقکشورهایکواددرزمینهریزتراشه


