
در صورت درخواست مشــترک برای  راه اندازی مودم از اپراتور خدمت دهنده، هزینه آن به عهده مشترک و سقف 
تعرفه  راه اندازی خدمت، ۱۵ هزار تومان است اما ارایه کننده خدمت مجاز به فروش اجباری مودم به مشترکان نیست.
به گزارش ایسنا، سامانه ثبت نام خدمات دسترسی پهن باند ثابت خانگی )Xdslplus.ir( با هدف تسهیل در دسترسی 
مشترکان تلفن ثابت، به فهرســت دارندگان پروانه ارایه خدمات پهن باند ثابت  راه اندازی شده است.  در این سامانه 
مشترکان تلفن ثابت می توانند فهرســت دارندگان پروانه ای که در محدوده محل زندگی آن ها امکان ارایه خدمت 

درخواستی را دارند، مشاهده و در فرآیندی شفاف، درخواست خود را ارایه و پیگیری کنند.

تعرفه  راه اندازی مودم
بر اساس مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در صورت درخواست مشترک برای  راه اندازی تجهیزات 
انتهایی )مودم( از اپراتور خدمت دهنده، هزینه آن به عهده مشترک است. در این صورت سقف تعرفه  راه اندازی خدمت، 
۱۵۰ هزار ریال است. بر اساس مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هزینه تهیه مودم به عهده مشترک 
است و ارایه کننده خدمت مجاز به فروش اجباری مودم به مشترکان نیست و در صورت استفاده مشترک از مودم های 

استاندارد، ارایه کننده خدمت ملزم به ارایه خدمات به مشترکان است.

تعرفه دایری و تخلیه
 بر اساس مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه دایری سرویس ۷۰ هزار ریال و تعرفه تخلیه خط 
۵۰ هزار ریال است. براساس مصوبه ۲۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ شرکت مخابرات ایران موظف است 

درخواست های دایری مشترک را ظرف مدت ۷۲ ساعت انجام دهد.
شرکت مخابرات ایران و سایر شرکت های ارائه دهنده سرویس موظف هستند درخواست های تخلیه و جمع آوری 
سرویس را کمتر از ۹۶ ساعت انجام دهند. در صورتی که اتصال خط تلفن مشترک از طریق دستگاه  PCM )دستگاهی 
که ظرفیت خطوط را افزایش داده و ظرفیت هر خط را به چند کاربر اختصاص می دهد( باشد، شرکت مخابرات ایران 

موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کاربر، خط مشترک را از PCM خارج کند.

صورت حساب مشترک
اپراتور موظف است هنگام فروش سرویس، صورت حساب خدمت ارائه شده را به مشترک ارائه کند. این صورتحساب باید 

در پنل مشترک )حساب کاربری( نیز قابل دسترس باشد. تمامی صورت حساب های مشترک، که توسط دارنده پروانه به 
ازای ارایه خدمات موضوع پروانه صادر  می شود، )شامل بدهی، هرگونه پرداخت کارمزد و هزینه های اداری مربوط( باید 
مطابق تعرفه های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به صورت شفاف و ریزمصرف و پرداخت ها در دسترس مشترک 
باشد. تمامی صورت حساب ها باید حاوی جزئیات دقیق هزینه های متعلق مربوط به دوره صورت حساب بوده و موعد 

پرداخت به روشنی در آن ها ذکر شود.

همکاری ایران و چین در نفت تا کجا پیش خواهد رفت؟
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: برای توسعه همکاری ها با چین و روسیه و یا هر کشور دیگری در حوزه نفت 
نیازمند اجرای برجام و تحقق چهار حلقه مهم در حوزه صنعت نفت هستیم. مرتضی بهروزی فر در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: ایران می تواند با کشوری مانند ونزوئال قرارداد امضا کند، چون دو دولت با هم هستند و شاید تحریم ها تاثیر 
چندانی  نداشته باشد اما در همین کشور اگر این قرارداد با شرکت خصوصی منعقد شود، آن شرکت تمایل چندانی 
برای ادامه فعالیت نخواهد داشت مگر اینکه شرکت کوچکی باشد و هیچگونه ارتباطی با دنیا نداشته باشد. او ادامه 
داد: هرچند در این شرایط مشکالت زیادی وجود دارد و شرکتهای کوچک در حوزه صنعت نفت سرمایه چندانی 
برای سرمایه گذاری ندارند و حتی اگر سرمایه کافی نیز داشته باشد تکنولوژی و امکانات کافی برای انجام پروژه ها 
را ندارد، از سوی دیگر باید به این موضوع نیز توجه کرد که برای خرید نفت نیز از هر کجا نیازمند چهار حلقه هستیم 
که اگر هر کدام از آن حلقه ها دچار مشکل شود، عمال صادرات دچار مشکل می شود. این کارشناس ادامه داد: این 
چهار حلقه شامل یک شرکت برای خرید نفت، کشتی برای حمل نفت، یک شرکت برای بیمه و آخرین حلقه وجود 
شرایطی برای دریافت پول است، اواخر دولت احمدی نژاد دولت ایران پولی را برای بیمه کشتی های نفت کش درنظر 

گرفت، خوشبختانه اتفاقی رخ نداد.
او با بیان اینکه تمام مواردی که در مورد افزایش تعامل با چین و حتی روسیه مطرح است مسلما بعد از حل شدن مشکل 
برجام خواهد بود و تا زمانی که تحریم ها وجود دارد، حتی چین هم امکان افزایش تعامل با ایران را نداشته و نمی تواند 

آنطور که موجب توسعه صنعت نفت ما شود. وی با تاکید بر اینکه شرکت های کوچک چینی که در این دوره از ما خرید 
می کردند شرکت هایی هستند که پاالیشگاه های کوچکی در مناطق دور افتاده در چین دارند که ارتباط مالی بسیاری 
با دنیا ندارد وتحریم آن ها توسط آمریکا تاثیر چندانی در فعالیتشان بر جای نمی گذارد چراکه این شرکت ها تعامالت 
خارجی با بازارهای دنیا و یا آمریکا ندارند، تصریح کرد: شرکت های بزرگ نفتی چینی که در آمریکا و اروپا تعامل دارند، 

خود را در معرض تحریم آمریکا قرار ندادند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: شرکت های بزرگ چینی در حوزه نفت به دلیل فعالیت با ایران همکاری خود را 
با دنیا دچار مشکل نمی کنند، موضوعی که در زمان زنگنه نیز مطرح بود که به دلیل عدم انجام فعالیت در برخی پروژه 
ها شرکت های چینی کنار گذاشته شدند علت آن نیز این بود که به خاطر مشکل تحریم آمریکا آن ها نمی توانستند 
فعالیتی انجام دهند. بهروزی فر، اظهار کرد: ایران می تواند با کشوری مانند ونزوئال قرارداد امضا کند، چون دو دولت با 
هم هستند و شاید تحریم ها تاثیر چندانی  نداشته باشد اما در همین کشور اگر این قرارداد با شرکت خصوصی منعقد 
شود، آن شرکت تمایل چندانی برای ادامه فعالیت نخواهد داشت مگر اینکه شرکت کوچکی باشد و هیچگونه ارتباطی 

با دنیا نداشته باشد.

درآمدهای مالیاتی از ۱۳۸ هزار میلیارد عبور کرد 
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ضمن بیان رشد ۶۲ درصدی تحقق درآمدهای مالیاتی در نیمه اول سال 

جاری، عوامل موثر بر تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز اعالم کرد. 
محمد مسیحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شش ماهه سال جاری بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای 
مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۶۲ درصدی مواجه شده و بالغ بر ۱۰۱ درصد درآمدهای 

مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شده است. 
وی افزود: درحالیکه در شش ماهه سال گذشته سازمان امور مالیاتی از محل مالیات نقل وانتقال سهام در بازار سرمایه 
بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد، در شش ماهه سال جاری این رقم به ۳۰۰۰ میلیارد تومان کاهش 
پیدا کرد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تمرکز بر پرونده های مهم مالیاتی، رصد تراکنش های بانکی 
مشکوک و مقابله با شرکت های صوری و کاغذی را در قالب برنامه مقابله با فرار مالیاتی،  اجرای ماده ۹۷ ) پذیرش 
خوداظهاری نزدیک به ۵۰ درصد از فعاالن اقتصادی(، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و تغیبر رفتار مؤدیان مالیاتی را از 

جمله عوامل موثر در تحقق درآمدهای مالیاتی دانست.

مشتریان اپل در پی تاخیرهای زنجیره تامین و تقاضای 
قوی، برای دریافت آیفون ۱۳ چند هفته بیشتر باید صبر 
کنند که یکی از طوالنی ترین زمانهای انتظار برای این 

گوشی در سالهای اخیر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، زمان تحویل گوشی جدید اپل پس از 
رونمایی آن به دقت از سوی تحلیلگران به عنوان معیاری 
برای ارزیابی تقاضا برای جدیدترین مدل آیفون زیر نظر 
گرفته می شود. اما امسال این وضعیت مسائل زنجیره 
تامین که شــرکتهای فناوری را در آستانه فصل خرید 

تعطیالت گرفتار کرده است را برجسته تر می کند.
تحلیلگران جی پی مورگان و کردیت ســوییس اعالم 
کردند مشتریان در سراسر جهان که مدلهای جدید را 
به صورت آنالین از پیش سفارش داده بودند، باید بیش از 

چهار هفته برای مدلهای آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو 
مکس و حدود دو هفته برای آیفون ۱۳ صبر کنند.

در آمریکا که بیش از یک سوم از فروش آیفون را تشکیل 
می دهد، زمان تحویل مدلهای آیفون ۱۳ از ۱۹ تا ۳۴ روز 
در هفته دوم سفارش در مقایســه با هفت تا ۲۰ روز در 
هفته اول بود که زمان طوالنی تری در مقایسه با مدت 

تحویل مدلهای آیفون ۱۲ بود.
به گفته تحلیلگران جی پی مورگان، اگرچه طوالنی شدن 
زمان انتظار برای تحویل آیفون جدید تا اندازه ای به دلیل 
محدودیتهای زنجیره تامین است اما افزایش قابل توجه 
زمان انتظار در هفته دوم سفارش دهی نسبت به هفته 
اول نشان دهنده تقاضای قوی برای ارتقا به مدل جدیدتر 

آیفون است.

شــرکای اپل شــامل وریزون، ودافون انگلیس و بِست 
بای به تقاضای باال و مسائل عرضه محصول در پاسخ به 
مشتریانشان در توییتر اشاره کرده اند. بسیاری از کاربران 

در توییتر به تاخیر در تحویل گوشی اشاره کرده اند.
چندین تولیدکننده قطعات محصوالت اپل و تسال در 
چین برای عمل به سیاستهای مصرف کمتر انرژی،  روز 
یکشنبه تولید بعضی از کارخانه هایشان را به مدت چند 
روز متوقف کردند و زنجیــره تامین در فصل اوج تقاضا 
برای محصوالت الکترونیکی در معرض ریسک بیشتری 
قرار گرفت. بر اساس گزارش رویترز، آیفون ۱۳ که دوربین 
ارتقا یافته، تراشه بیونیک جدید و اتصال بهبودیافته دارد، 
بین ۶۹۹ دالر تا ۱۵۹۹ دالر قیمت گذاری شده و از ۱۷ 

سپتامبر برای پیش سفارش موجود شده است.

در شــرایطی که طــی ماه ها و ســال گذشــته 
کامیون های وارداتی اروپایی در گمرکات کشــور 
بالتکلیف مانده بود، به نظر می رســد اولتیماتوم و 
تعیین مهلت از سوی دستگاه قضایی برای ترخیص 
آن ها جواب داد و گمرک از ترخیص این کامیون ها 

تا پایان مهر ماه خبر داده است.
بــه گــزارش ایســنا، اواخر مــرداد ماه بــود که 
گمــرک اعــالم کــرد حــدود ۳۶۰۰ کامیــون 
رسوبی در ۹ گمرک ایران هســتند که مشکالت 
بســیاری ســر راه ترخیــص آن ها وجــود دارد 
و در ایــن راســتا نــام  دســتگاه های مختلف به 
 عنــوان مقصران عــدم ترخیص ایــن کامیون ها 

اعالم شد.
البتــه فرامــرز مــداح - قائــم مقــام ســازمان 
راهداری و حمل و نقــل جــاده ای - در این باره 
گفت:  یکی از اصلــی ترین عوامــل ترخیص این 
کامیون هــا شــفاف نبودن منشــأ ارزی اســت 
کــه واردکنندگان بــرای خرید ایــن کامیون ها 
اســتفاده کردند و اگر این مشــکل حل شــود، 
می تــوان کامیون های رســوبی را ترخیص کرد و 
 در اختیار کامیــون داران برای نوســازی ناوگان

 قرار داد.
وی افزود: در حال حاضر بزرگ ترین مشکل در این 
زمینه کد ساتا است و بسیاری از این کامیون ها را 
شــرکت هایی وارد کردند که برای تأییدیه منشأ 

ارزی شان دچار مشکل اســت. از سوی دیگر برای 
بانک مرکزی باید ارزی که با استفاده از آن کامیون 
وارد شده اثبات شود که از کجا آمده است و بانک 
مرکــزی می گوید نبایــد این ارز از کــف خیابان 
خریداری شده باشــد یا آنکه کامیون نباید با ارز 
۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساســی و دارو وارد شده 

باشد.
احمد کریمی - دبیر کانون انجمن صنفی کامیون 
داران – نیز در این باره به ایسنا گفت:  شاید برخی 
از کامیون های رسوبی مشکل شفاف نبودن مشکل 
ارزی از سوی واردکنندگان و ارائه نشدن مدارک 
معتبــر در این زمینه را داشــته باشــند، اما همه 

مشکالت این نیست.
وی افزود:  بزرگترین مشکلی که در این راه وجود 
دارد ناهماهنگی، بی برنامگــی و مقاومت برخی 
برای تسریع در نوســازی ناوگان است که در واقع 
این مقاومت از ســوی برخی خودروسازان صورت 
گرفته که با انحصارطلبی طی سالیان گذشته هیچ 

رشدی نکردند.
البته ایــن مقام مســئول دالیل دیگــری نیز به 
عنــوان موانــع واردات و ترخیــص کامیون های 
وارداتی دســت دوم اروپایی اعالم کرد اما باالخره 
دستگاه قضایی وارد عمل شــد و روزهای پایانی 
 شــهریور ماه مهلت ســه هفتــه ای را بــرای آن 

اعالم کرد.

کریمــی از تعییــن مهلت ســه هفتــه ای برای 
ترخیــص کامیون هــای اروپایــی مانــده در 
 گمرک هــای کشــور از ســوی دادســتانی 

خبر داد.
وی افزود: دو روز گذشته دادستانی به این مسئله 
ورود کرد و با تشــکیل جلســه در گمرک تاکید 
کرد که همه دستگاه های متولی که موانعی برای 
ترخیص این کامیون ها ایجاد کرده اند باید وظیفه 
خودشان را انجام دهند و ســه هفته برای تسریع 
در ترخیص این کامیون هــا و رفع موانع آن مهلت 

تعیین شد.
دبیر کانــون انجمن صنفی کامیــون داران ادامه 
داد: بر اســاس جلسه برگزار شــده اگر پس از سه 
هفته این موانع برداشــته نشــود با دستگاه های 
متولی برخورد قضایی خواهد شد. این اولتیماتوم 
سبب شــد تا دومین جلســه را دیروز در سازمان 
راهداری داشــته باشــیم و شــنبه آینده نیز در 
دادســتانی جلســه ای در این خصــوص برگزار 
خواهد شــد تــا همه دســت اندرکاران نســبت 
 به ایــن مســئله و اقداماتی کــه انجــام داده اند، 

پاسخگو باشند.
حاال به نظر می رسد این اولتیماتوم و تعیین مهلت 
جواب داد چرا که روز گذشــته گمرک از ترخیص 
۶۰۰۰ دستگاه کامیون وارد شده تا پایان مهر ماه 

خبر داد.

آیفون۱۳دیرتربهدستمشتریانمیرسد اولتیماتومبرایترخیصکامیونهایاروپاییجوابداد
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سرمقاله
تقویت انگیزه 
سرمایه  گذاری

نوسانات دالر تا زمان نهایی نشدن مذاکرات ادامه 
دارد. همچنین در شرایطی که بی ثباتی اقتصادی، 
تورم و ... وجود دارد و رشد اقتصادی منفی است، 
انگیزه سرمایه گذاری پایین است. با وجود متغیری 
مانند تورم طبیعی است که ریال با کاهش ارزش 
مواجه شود و انتظارات برای رشد ارزش قیمت ارز 

وجود داشته...

 کمیل طیبی، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه ۴

۳

۳

۱۴۴رستهاصناف
دررکودسنگین

رشد6۳درصدیقیمت
کاالهایاساسی

پایین  ترین دهک درآمدی، بیشترین تورم نقطه  ای شهریورماه را تجربه کرد

کاهش  فاصله تورمی دهک  ها 
صفحه۴

صفحه۲

بالتکلیفی  بازار  خودرو
تکلیف   مصوبه   واردات   خودرو   مشخص   نیست

کمتر از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید می گذرد. 
دولتی که در شرایط تورمی و مطالبات اقتصادی مردم 
و با شعارهای اقتصادی روی کار آمد. اما شاخص های 
اقتصادی بویژه تــورم در مورد یک مــاه اخیر چه 
می گویند؟ نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه ۱۴۰۰ 
به عدد ۴۳.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر از شهریور 
۹۹ برای خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکسان 
هزینه کرده انــد. کمتر از دو مــاه از روی کار آمدن 
دولت جدید می گذرد. دولتی که در شرایط تورمی و 
مطالبات اقتصادی مردم و با شعارهای اقتصادی روی 
کار آمد. اما شاخص های اقتصادی به ویژه تورم در 
مورد یک ماه اخیر چه می گویند؟ طبق آمار منتشره 

از مرکز آمار ایران در شهریور...

بررســی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
دهنده آن اســت که در مرداد ســال جاری »شکر 
سفید« نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۶۳.۴ درصد 
افزایش بیشترین رشد قیمت را در میان کاالی اساسی 
و مهم به خود اختصاص داد. به گزارش اقتصادنیوز ؛ 
رکوردار رشــد قیمت در حالی در اولین فصل سال 
جاری به »شکر ســفید« اختصاص یافت که در تیر 
ماه »برنج تایلندی )غیر از هومالی( « رکودار رشــد 
قیمت در بازار بود و با این شرایط در مرداد ماه سال 
جاری شاهد جابجایی عنوان رکورددار رشد قیمت 
کاالی اساسی در بازار بودیم و »شکر سفید« در این 
میان جایگزین » برنج تایلنــدی )غیر از هومالی(« 
 شد.  بررســی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نشان می دهد، در مرداد..

 هزینه راه اندازی مودم

اپراتورمجازبهفروشاجباریمودمنیست



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک توســعه تعاون به شرکت 
 های صنعتی ومعدنی خدمات 

ویژه ای ارائه می کند 
مدیر عامل بانک توســعه تعاون با بیان اینکه 
این بانک به شــرکت های صنعتی ومعدنی 
خدمات ویژه ای ارائه می کند گفت : خدمات 
و محصوالتی برای اشخاص حقوقی و شرکت 
های بــزرگ و کوچــک صنعتــی ومعدنی 
طراحی شــده اســت .حجت اله مهدیان در 
نشست بررســی عملکرد شعب بانک توسعه 
تعاون اســتان زنجــان که با حضــور رئیس 
هیــات مدیــره و مدیــران بانک در ســتاد 
مرکزی بانک برگزار شد،گفت:شــعب بانک 
دراســتان زنجان به واســطه حضور شرکت 
های صنعتی و معدنی و صنایع دســتی می 
توانند جزو استان های پیشــرو در کشور در 
جذب مشــتریان بزرگ و اشــخاص حقوقی 
باشــند.حجت اله مهدیان افزود: منابع بانک 
توسعه تعاون در استان زنجان تا پایان شهریور 
3250 میلیارد ریال بوده اســت که باید این 
 رقم تا پایان ســال جاری به 5000 میلیارد

 ریال برسد.
وی ادامه داد:هر استان باید مزیت های نسبی 
خود را شناسایی کرده و خدماتی متناسب با 

این ظرفیت ها را تعریف کند.

شعبه اصفهان پیشگام در خرید 
ارز از مشتریان

مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توســعه 
صادرات ایــران گفت: شــعبه اصفهان بانک 
توســعه صادرات تا پایان مردادماه 1400 در 
بخش خرید ارز از مشــتریان، با رشــد 525 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رتبه 
دوم را در میان شــعب این بانک کسب کرده 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایــران، حبیب احمدی در مراســم 
بازدید مجازی مدیرعامل و مدیران ارشد بانک 
توسعه صادرات از شعبه اصفهان، افزود: شعبه 
اصفهان از شعب فعال بانک توسعه صادرات 
بوده که توانسته مشتریان بزرگی از حوزه های 
مختلف، اعم از فوالد، پتروشیمی و ذوب آهن 
را جذب کند.وی افزود: شعبه اصفهان بانک 
توســعه صادرات ایران در بخش حواله های 
وارده و صادره عملکرد مطلوبی داشــته و با 
صدور بالغ بر 12 هزار و 748 دالر حواله، رشد 
344 درصدی را طی یکسال منتهی به مرداد 
جاری داشته باشــد.احمدی به توفیق شعبه 
اصفهان در ارائه خدمات بانکداری شــرکتی 
به 5 مشتری بانک توســعه صادرات ایران در 
اســتان اشــاره کرد و گفت: این مشتریان از 
صادرکنندگان مهم حوزه صنعت این استان 
هستند؛ در این زمینه شــعبه اصفهان رتبه 
دوم را در میان شــعب بانک توسعه صادرات 

ایران دارد.

تقدیر ویژه استاندار خراسان 
جنوبی از بانک مهر ایران

 استاندار خراسان جنوبی در جلسه کمیسون 
هماهنگــی بانک های اســتان، از عملکرد و 
خدمات بانک قرض الحســنه مهــر ایران در 
استان تقدیر و تشــکر کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک مهر ایران، جلســه کمیسیون 
هماهنگــی بانک ها بــا محوریت مشــاغل 
آســیب دیده از کرونا در محل اســتانداری 
خراسان جنوبی و با حضور مالنوری استاندار 
و معاونــان وی و همچنین مدیران شــعب 
بانک هــای اســتان برگزار شــد.محمدعلی 
زرنگ، دبیر کمیســیون بانک ها گزارشی از 
عملکرد بانک های اســتان و به طور خاص از 
مشاغل آسیب دیده کرونا در ۶ ماهه اول سال 
1400 ارائه داد.مالنوری اســتاندار خراسان 
جنوبــی نیز به طــور ویژه از عملکــرد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران و مرادنژاد مدیر شعب 
 این بانک در استان خراســان جنوبی تقدیر 
و تشــکر کرد.وی اظهار کرد: رضایت مردم 
از عملکــرد بانک مهــر ایران به دلیــل ارائه 
خدمات کم نظیر آن اســت.وحید مرادنژاد، 
مدیر شعب بانک مهر ایران در استان خراسان 
جنوبی نیز دربــاره فعالیت هــای اجتماعی 
بانک مهر ایــران همچون شــرکت در طرح 
شــهید ســلیمانی و اهدای اقالم پزشــکی 
به دانشــگاه علوم پزشــکی بیرجند طی دو 
مرحله و همچنین بیمه خانه های روستایی، 
اجــرای تفاهمنامه های مخلتلــف با کمیته 
 امــداد و بنیاد برکــت و... توضیحاتــی ارائه

 کرد.

بانک ها

دبیر انجمــن واردکنندگان 
خودرو  می گوید علت گرانی 
خودروهای ایرانی و خارجی 
منتفی شدن واردات خودرو 
نیســت. بلکه بازار خودرو به 
بالتکلیفی مصوبه مجلس واکنش نشان داده است.مهدی 
دادفر با اشاره به وضعیت بازار خودرو توضیح داد: این مصوبه 
واردات خودرو دیر یا زود اجرا می شود. این روزها نحوه اجرا 
از سوی دولت، دغدغه واردکنندگان است. احتماال این 
مصوبه در بهمن و اسفند جنبه اجرایی پیدا می کند و مردم 
می توانند از بهمن ماه از این مصوبه بهره ببرند.او اظهار کرد: 
آثار مثبت مصوبه واردات خــودرو را همه می دانند. آثار 
منفی هم مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین این بار 
این مصوبه بهتر از گذشته اجرا می شود و اما چنانچه این 
مصوبه تا پایان سال اجرا نشود، وضعیت آشفته و تبعات 
سنگینی برای بازار خودرو دارد. پیگیری طرح ساماندهی 
خودرو و واردات خودرو در مجلس باعث افت قیمت ها در 
بازار خودرو شــده و این کاهش قیمت ها همچنان ادامه 
دارد. در این شرایط نمایندگان مجلس از کاهش 30 تا 40 
درصدی قیمت ها در بازار با اجرایی شدن مصوبه مجلس 
خبر می دهند.به گزارش فارس، با پیگیری موضوع واردات 
خودرو و تصویب آن در مجلس، روند نزولی قیمت ها در 
بازار خودرو همچنان ادامه دارد.طبق مصوبه مجلس، قرار 
شد، هر شخص حقیقی یا حقوقی بتواند به ازای صادرات 
خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط 
با انواع صنایــع نیرو محرکه و یا از طریــق واردات بدون 
انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی 
)هیبریدی( و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر 

چسب انرژی ب )b( و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه 
ستاره و یا باالتر بر اســاس گواهی های استاندارد معتبر، 
معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.همچنین واردات 
خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده ، به شــرطی 
که بیش از 3 سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز 
است.این مصوبه که با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 
3 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن مجلس به 
تصویب رسید، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال 
شد و حاال شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته و 

نمایندگان در حال اصالح این مصوبه هستند.

ادامه  کاهش قیمت خودرو  در بازار
به گفته کارشناسان بازار خودرو و نمایندگان مجلس در 
صورت عملی شدن مصوبه مجلس برای واردات خودرو، 
حباب قیمتی موجود در بازار خودرو تا حد زیادی از بین 
می رود. با این حال، هنوز این طرح نهایی و اجرایی نشده، 
شــاهد افت قیمت های نجومی در بازار خودرو هستیم.
بررسی بازار خودرو نشان می دهد، هم اکنون قیمت پژو 

20۶ صندوق دار با افت 11 میلیون تومانی نسبت به 20 
روز پیش به 300 میلیون تومان و قیمت پژو 20۶ تیپ 2 با 
کاهش 11 میلیون تومانی به 240 میلیون تومان رسیده 
است.همچنین در بازار قیمت پژو 207 دنده اتوماتیک با 
افت 3 میلیون تومانی معادل 423 میلیون تومان، تندر90 
مدل b2 بدون تغییر معــادل 342 میلیون تومان، تندر 
پالس اتوماتیک بدون تغییر معادل 4۶2 میلیون تومان 
است.در همین حال، سمند LX با افت یک میلیون تومانی 
به قیمت 244 میلیون تومان، پژو 405 مدل جی ال ایکس 
بدون تغییر قیمت معادل 230 میلیون تومان، پژو پارس 
با رشد 5 میلیون تومانی معادل 275 میلیون تومان و پژو 
20۶ تیپ 5 با افت 10 میلیون تومانی نسبت به 20 روز 
پیش با قیمت 290 میلیون تومان در بازار عرضه می شوند.
امروز در بازار قیمت تیبا با افت ۶ میلیون تومانی معادل 
142 میلیون تومان، تیبا 2 با افت 4 میلیون تومانی معادل 
15۶ میلیون تومان و کوییک دنده ای با کاهش 5 میلیون 
تومانی به قیمت 1۶8 میلیون تومان روبرو شده است.در 
مورد قیمت پراید در بازار نیز باید به ثبات قیمت این خودرو 

و عرضه آن به قیمت 137 میلیون تومان اشــاره کنیم.
همچنین در بازار قیمت سایپا 111 با کاهش یک میلیون 
تومانی به 152 میلیون تومان رسیده است. قیمت سایپا 
132 مدل 98 نیز یک میلیون تومان پایین آمده و به 131 

میلیون تومان رسیده است.

افت 30 تا 40 درصدی  قیمت خودرو  با اجرای 
طرح مجلس

روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در مورد وضعیت طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس 
گفت: طرح ساماندهی واردات خودرو در دوره دهم مطرح 
شد، اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد. در حال حاضر 
نیز شورای نگهبان واردات را خالف سیاست کلی صنعت 
دانسته که ایراد به حقی بود و اکنون آن را در قالب یک تنظیم 
گری اصالح کرده ایم. 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.وی ادامه داد: اکنون طرح تنظیم واردات بر این 
اساس اعالم شده است که واردات خودرو به اندازه کمبود 

تقاضای موثر هر ۶ ماه یکبار با سقف معینی انجام شود. 

کاهش تا ۱0 درصدی قیمت خودرو در بازار
ایزدخواه با تاکید بر اینکه بازار کشور به شدت ملتهب است، 
گفت: طبق آمارهایی که داریــم، برخی خودرو های خارجی 
در کشــور تا 9 برابر قیمت جهانی خرید و فروش می شــوند 
که این اجحاف به کشور اســت، چرا که بازار را بسته ایم و از 
طرفی خودروســاز داخلی تعهدات را به خوبی انجام نداده و 
بازار ملتهب شده است.وی معتقد است: برای کاهش التهابات 
نباید واردات انجام شود بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، 
تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود.عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس گفت: اگــر این مصوبه در مجلس به 
تصویب برسد حداقل 30 تا 40 درصد قیمت ها افت می کند، 
چرا که نرخ ها اکنون کاذب اســت، اگر قیمت ها را با مقیاس 
جهانی بسنجیم این قیمت ها واقعی نیســت و می توان آن را 
 محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصالحیه طرح مجلس

 دهم داریم.

تکلیف   مصوبه   واردات   خودرو   مشخص   نیست

بالتکلیفی  بازار  خودرو

رئیس جمهور در جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

مهار تورم مسأله مهم  و اولویت 
دولت است

رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست 
و گفت: دســتگاه هــای اجرایــی از هرگونه 
 اقدامی که منجر به افزایش تورم می شــود، 

پرهیز کنند.
بــه گزارش ایســنا، حجت االســالم ســید 
ابراهیم رئیســی روز ســه شــنبه در جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای 
کنتــرل تــورم، بانــک مرکــزی را موظف 
نمود سیاســت های پولــی را متناســب با 
 مدیریــت نقدینگی و کنترل تــورم پیگیری

 کند.
رئیس جمهــور همچنیــن تصریــح کرد: 
ســازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه 
ســال 1401 را با تاکید بر اصالح ســاختار 
 و حــذف هزینه هــای غیرضــرور بودجــه 

تدوین کند.
 رئیســی بــا بیــان اینکــه حمایــت از 
تولیــد داخــل در اولویــت سیاســت ها و 
 برنامه هــای اقتصــادی دولــت قــرار دارد،

 گفــت: وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
برنامه ریــزی و سیاســت های متناســب با 
این اولویت  بویژه توســعه تولیــدات داخلی 
و بی نیــازی از واردات کاالی خارجــی و 
اعمــال محدودیت و ممنوعیت بــرای ورود 
کاالهــای خارجــی دارای مشــابه داخلی 
 یــا کاالهــای وارداتــی غیرضــروری را در 

دستور کار خود قرار دهد.
در ایــن جلســه ســازمان برنامــه و بودجه 
و ســتاد اقتصادی دولت گزارشــی از منابع 
و مصــارف بودجــه 1400 ارائــه کردنــد 
که بر اســاس ایــن گــزارش ظرفیت های 
قانونی بــرای تامین منابــع بودجه عمومی 
مشــخص و مقرر گردید همه دســتگاه های 
 اجرایی نســبت به انجــام تکالیــف مندرج

 در بودجه سال 1400 به نحوی اقدام نمایند 
که منابع بودجه، تامین شــود و از این محل 
 مخاطره ای که نتیجــه آن افزایش نقدینگی 

باشد، ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه 
موظف شد با اولویت بندی هزینه ها، حداکثر 
صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای را به عمل 

آورد.

وزیر راه و شهرسازی:
ایرالیـــــن ها موظــف بــه 
 بازپرداخت مابه التفاوت بلیت

 اربعین هستند
وجــه بلیــت کســانی کــه موفــق بــه 
 ســفر نشــدند، بــدون اخــذ خســارت 

بازمی گردد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ایرالین ها موظف 
به بازپرداخــت مابه التفاوت بلیــت اربعین 

هستند.
به گزارش  ایلنا،  رســتم قاســمی، وزیر راه و 
شهرســازی بــا انتشــار توییتی نســبت به 
نحــوه بازپرداخت وجــه بلیــت هواپیما و 
 مابه التفــاوت اخذ شــده از زائــران اربعین

 واکنش نشان داد. 
وی نوشــت: تعدادی از زائرین عزیز با وجود 
خرید بلیت به دالیل مختلف موفق به ســفر 

نشدند.
 به همین جهت مقرر شــد وجه کامل بلیت 
 بدون کسر خســارت به ایشــان عودت داده

 شود.
قاســمی همچنین با اشــاره به برخی موارد 
فــروش بلیت عراق بــا قیمت باالتــر از نرخ 
مصــوب گفــت: شــرکت های هواپیمایی 
موظف بــه پرداخت مابه التفــاوت بلیت)که 
بیشــتر از قیمت مصوب اخذ شده( هستند 
 و غیــر از ایــن با خاطیــان برخــورد جدی

 خواهد شد.
گفتنی اســت بنا بــر مصوبه ســتاد اربعین 
وزارت راه و شهرســازی، نــرخ بلیــت 
یکطرفه عراق از تهران و ســایر شــهرها به 
 جــز مشــهد و بندرعبــاس در بــازه زمانی

 28 شــهریور تــا 10 مهــر ســال جــاری 
3 میلیــون و 200 هــزار تومــان و نــرخ 
 بلیــت دوطرفه 5 میلیــون تومــان تعیین

 شده است.
 ایــن نرخ هــا بــرای شــهرهای مشــهد و 
 بندرعبــاس بــه ترتیــب 4 و ۶ میلیــون

 تومان هستند.
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از مجموع کاالهای اساسی وارد شده در سال جاری بیش 
از 8۶ درصد با ارز 4200 تومانی تامین ارز و وارد شده که 
البته محدود به هفت قلم اســت.به گزارش ایسنا، از سال 
1397 که ارز 4200 تومانی به چرخه تجاری آمد تا کنون، 
هم مجموع واردات ایران کمتر و عمدتا به کاالهای اساسی و 
کاالهای واسطه ای تولید محدود شد و هم به تدریج لیست 
کاالهای دریافت کننده ارز ترجیحی کوتاه تر شده است؛ به 
طوری که از مجموع 25 گروه کاالی اساسی فقط هفت قلم 
مشمول ارز 4200 تومانی می شود، ولی با این حال حجم 
باالیی از واردات اقالم اساسی را به خود اختصاص داده است.

کل واردات چقدر است؟
بررسی آمار تجارت خارجی در نیمه اول سال جاری نشان 
می دهد که در این مدت مجمــوع واردات و صادرات به 
79.1 میلیون تن به ارزش 45 میلیارد دالر رسیده است 
که سهم واردات 19.1 میلیون تن به ارزش 23.1 میلیارد 

دالر بوده است.

افزایش ۲۱ درصدی واردات اقالم اساسی
از مجموع واردات صورت گرفته 14.3 میلیون تن به ارزش 
8.8 میلیارد دالر کاالی اساسی در 25 گروه از گمرکات 
ترخیص و وارد کشور شده است که این مقدار در مقایسه 
با نیمه اول سال گذشته از نظر وزنی 21 درصد و ارزش 57 

درصد افزایش دارد.

افزایش ۲4 درصدی واردات با ارز 4۲00 
اما از 14.3 میلیون تن کاالی اساســی وارد شده از ابتدای 
امسال تا پایان شهریور ماه، 12.4 میلیون تن به ارزش بالغ 
بر  ۶.9 میلیارد دالر با ارز 4200 تومانی وارد شده است که 
از نظر وزنی 24 درصد و ارزش 79 درصد نســبت به نیمه 
اول پارسال افزایش یافته است.بر این اساس، حجم کاالی 
اساسی وارد شــده با ارز 4200 تومانی در سال جاری ۶4.9 

درصد کل واردات از نظر وزن و 29.8 درصد از لحاظ ارزش 
در همین مدت است.همچنین کاالی اساسی وارد شده با ارز 
ترجیحی 8۶.7 درصد وزن و 78.4 درصد ارزش کل کاالی 
اساسی ترخیص شده در نیمه ابتدایی سال جاری بوده است.

از کدام کاال و چقدر با ارز 4۲00 وارد شد؟
کاالهایی که بــا ارز ترجیحی وارد می شــود، محدود به 
هفت قلم شامل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام، 
ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات 
پزشکی است.گندم به وزن 2.1 میلیون تن و ارزش ۶98.5 
میلیون دالر، ذرت 4.3 میلیون تن به ارزشی بیش از 1.4 
میلیارد دالر، جو 1.9 میلیون تن با 575.8 میلیون دالر، 
دانه های روغنی 1.5 میلیون تن بــه ارزش یک میلیارد 
دالر، روغن خوراکی نیمه جامد، مایع و خام 1.1 میلیون 
تن به ارزشــی بیش از 1.5 میلیارد دالر و کنجاله سویا با 

1.2 میلیون تن به ارزشــی بالغ بر ۶84.1 میلیون دالر، 
شش قلم از کاالهای اساسی مشــمول و وارد شده با ارز 
4200 در نیمه اول امسال است.همچنین دارو، تجهیزات 
و ملزومات پزشکی بیش از 7000 تن به ارزشی بالغ 933 
 میلیون دالر در کنار شش قلم دیگر با ارز ترجیحی وارد 

کشور شده است.
نیمایی ها محدودند

اما مانده کاالهــای اساســی وارد شــده در 25 گروه، 
با ارز نیمایی بوده که محدود اســت؛ به گونــه ای که از 
14.3 میلیون تــن کاالی اساســی، 1.9 میلیون تن به 
ارزش 1.9 میلیــارد دالر با ارز نیمایی ترخیص شــده 
اســت.اقالمی مانند برنج، مرغ، گوشت،شــکر، کاغذ، 
 ماشــین آالت و تجهیــزات خطوط تولید، الســتیک، 
سموم و کودهای شــیمیایی از جمله کاالهای اساسی 
وارداتی با ارز نیمایی است.کاالهای اساسی وارداتی با ارز 
نیمایی نسبت به نیمه اول پارسال از نظر وزن هفت و ارزش 

هشت درصد رشد داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید دولت سیزدهم باید 
راهی برای برطرف کردن مشــکالت و سیاست های غلط 
دولت قبل پیدا کند و در غیر این صورت بسیاری از معضالت 
بر جای خود باقی خواهد ماند.به گزارش ایســنا، مسعود 
خوانساری در جریان نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران 
با وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: پارلمان بخش خصوصی 
در سال های گذشته تالش کرده با ارائه نظرات و پیشنهادات 
خود، بخشی از معضالتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است 
را تبیین کرده و راه حل هایی را پیشنهاد کند، با این وجود 
متاسفانه تداوم اجرای برخی سیاست های غلط برای اقتصاد 
کشور مشکالتی جدی به وجود آورده است.وی با اشاره به 

چهار معضلی که اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است، بیان 
کرد: تورم باال، قیمت گذاری دستوری و عدم سرمایه گذاری 
جدید بخش مهمی از این معضالت است و باید ارز دولتی 
4200 تومانی را نیز به این فهرست اضافه کنیم. متاسفانه 
در سال های گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره دو 
رقمی بوده و با روندی که رشد نقدینگی در ماه های گذشته 
داشته، ما نگران آینده آن نیز هستیم.رئیس اتاق بازرگانی 

تهران ادامه داد: متاسفانه در شــرایطی که باید برای حل 
معضل تورم به سراغ مسائل ریشه ای حرکت کنیم، بسیاری 
از دولت ها راه غلط قیمت گذاری دستوری را پیش گرفته اند 
که نه تنها این شیوه نتیجه مثبتی نداشته که خود به افزایش 
دوباره قیمت ها منجر شده است.خوانساری با بیان اینکه 
سیاست ارز 4200 تومانی دولت گذشته شکست خورده 
است، تشریح کرد: راهی که پیش روی دولت سیزدهم قرار 

دارد، ورود به این حوزه و حذف این ارز است. نگاهی به نتایج 
اجرای این برنامه در سال های اخیر نشان می دهد که نه تنها 
این ارز کمکی به پایین نگه داشتن قیمت کاالهای اساسی 
نکرده که حتی قیمت برخی از این کاالها از تورم نیز باالتر 
رفته است.وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این سیاست 
ارزی غلط اصالح نشود، عدم شفافیت، بر هم خوردن فضای 
کسب و کار و آسیب دیدن بخش های مهمی مانند صنعت 
کشاورزی، نتیجه قطعی این شرایط خواهد بود. از این رو 
اتاق بازرگانی آماده است تا در کنار دولت با ارائه راهکارهایی 
جدید، الاقل برای بخشی از مشکالت امروز اقتصاد ایران، 

برنامه های اجرایی ارائه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیالت 
دولتی در حوزه مســکن از اول انقالب، نداشــتن مالکیت 
شخصی، متاهل بودن و حداقل 5 سال سکونت در شهری که 
تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جهش تولید 
مسکن اســت.به گزارش اقتصادنیوز ،  محمودزاده در برنامه 
تیترامشب شبکه خبر گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون 
مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در 
اجرای طرح ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با 
توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می شود.او افزود: ایجاد 
ساختارهای جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در 
حوزه های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی های این طرح است.

محمودزاده گفت: تشکیل شــورای عالی مسکن با ریاست 

رئیس جمهور و حضور بیش از 8 وزیر و برخی اعضای کابینه و 
تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات های بخش مسکن 
و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک ها و بخشی 
از هزینه ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم 
درآمد از ساختارهای جدید در حوزه ی مسکن است.او افزود: 
احکام این طرح هم شامل زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات 
برای تسهیل در تولید مسکن کشور می شود.معاون وزیر راه و 
شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیالت دولتی در حوزه 

مسکن از اول انقالب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن 
و حداقل 5 سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط 
واگذاری مسکن در قانون جدید است.محمود زاده افزود: در 
سال  گذشته سهم تســهیالت بانکی مسکن و ساختمان، 5 
درصد بود که امسال به 20 درصد رسیده است و معادل 3۶0 
هزار میلیارد تومان خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی 
گفت: در طرح قانون جهش تولید مسکن تالش شده است که 
بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک های دولتی برای دهک های 

اول تا سوم باشد. او با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و 
اعتبار درباره  اعطای تسهیالت 250 میلیون تومان است، افزود: 
پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزه های جغرافیایی کشور بیش 
از 50 تا 70 درصد هزینه  ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با 
تسهیالت دریافتی پوشش داد.محمودزاده با بیان اینکه 2 ماه 
فرصت به دستگاه های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی 
خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از 
پایان مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام  نکند ادارات 
ثبت اسناد استان ها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند 
این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.او گفت: تاکنون 
29 استان از 31 استان کشــور اقدام به جانمایی اراضی خود 
کرده اند و در 1200 شهر نیز اراضی مورد نیاز تامین شده است.

برای سومین روز کاری متوالی معامالت بورس پایتخت با 
مازاد عرضه بسته شد تا رکورد جدیدی را ثبت کرده باشد.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشته بورس تهران 
شاخص کل بورس با رشد اندک 732 واحدی نسبت به روز 
یکشنبه به رقم یک میلیون و 425 و 4۶4 هزار واحد رسید. 
شاخص هم وزن نیز با افت هزار و 409 واحدی در سطح 419 
هزار و 550 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
53 واحد باال آمد و در سطح 20 هزار و 859 واحد قرار گرفت. 

خروج پول حقیقی
روز سه شنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 
بازار منفی شد و 2۶3 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج 
شد. در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی به 
سهام کیمیاتک )شــرکت آریان کیمیاتک( تعلق داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 4۶ میلیارد تومان 
بود. پس از کیمیاتک، فسبزوار )شرکت پارس فوالد سبزوار( و 

فوالد )فوالد مبارکه( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس

روز سه شــنبه نمادهای »پارسان«، »شــبندر« و »وغدیر« 
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. همچنین 
ســه نماد »فوالد«، »رمپنا« و »فخوز« نمادهای بزرگ بازار 

بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »زاگرس« و »شگویا« 
بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »بپاس«، »صبا« و »وسپهر« بیشترین تاثیر منفی را 

بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس کیمیاتک 
صدرنشین است و فسبزوار و شبندر در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز توســن، فجهان و مدیریت 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 15 هزار 
و 5۶2 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   یکشنبه 58 
درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با افت 
4 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 5 هزار و 535 

میلیارد تومان رسید. 

مازاد عرضه در پایان معامالت
در پایــان معامالت روز گذشــته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز کاری گذشــته 25 درصد رشد کرد 
و در رقم 270 میلیارد تومان ایســتاد. ارزش صف های 
فروش نیز 28 درصد کاهش یافت و 5۶2 میلیارد تومان 
شد. بدین ترتیب برای ســومین روز متوالی بازار با مازاد 
عرضه بسته شــد تا رکورد جدیدی را ثبت کرده باشد. 
آخرین بار در هفته ســوم تیرماه معامالت بازار در ســه 
روز پی درپی با مازاد عرضه بســته شــده بود.  شــرکت 
صنایع شــیمیایی کیمیاگران روز گذشــته )شکام( با 
صف  خرید 59 میلیارد تومانــی در صدر جدول تقاضای 
بازار قرار گرفت. پس از شــکام، نمادهای توسن )توسعه 
ســامانه نرم افزاری نگین( و لپارس )پــارس الکتریک( 
 بیشترین صف خرید را داشــتند.  بیشترین صف فروش
 نیز به کدما )شرکت معدنی دماوند( تعلق داشت که در 

پایان معامالت صف فروش 158 میلیارد تومانی داشت. 

واردات ۸۶ درصد کاالهای اساسی با ارز 4۲00

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

قیمت گذاری دستوری و ارز 4۲00 تومانی باید حذف شوند

اعطای تسهیالت بر اساس محدوده جغرافیایی؛

4 شرط واگذاری مسکن در قانون جهش تولید

خروج نقدینگی حقیقی از بازار سهام روز گذشته؛

رکورد جدید مازاد عرضه در بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 اقتصاد
ایران

کمتر از دو مــاه از روی کار 
آمدن دولت جدید می گذرد. 
دولتی که در شرایط تورمی 
و مطالبات اقتصادی مردم و 
با شعارهای اقتصادی روی کار 
آمد. اما شاخص های اقتصادی بویژه تورم در مورد یک ماه 

اخیر چه می گویند؟
به گزارش ایلنا نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه ۱۴۰۰ 
به عدد ۴۳.۷ درصد رســیده اســت؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر از شهریور 
۹۹ برای خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکسان 

هزینه کرده اند.
کمتر از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید می گذرد. 
دولتی که در شرایط تورمی و مطالبات اقتصادی مردم 
و با شــعارهای اقتصادی روی کار آمد. اما شاخص های 
اقتصادی به ویــژه تــورم در مورد یک مــاه اخیر چه 

می گویند؟
طبق آمار منتشره از مرکز آمار ایران در شهریور ماه نرخ 
تورم ماهانه به ۳.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، 
۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای 
گروه های عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و 
کاالهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵.۰ درصد و 

۳.۳ درصد بوده است. 
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری ۴.۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد 
درصد افزایش داشته اســت. این نرخ برای خانوارهای 
روستایی نیز ۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ 

واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ تورم نقطه ای گروه عمــده خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات با افزایش ۲،۳ واحد درصدی 
به ۶۱.۶ درصد و گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات با 
کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری ۴۲.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد 
درصد افزایش داشــته اســت. همچنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی ۴۷.۸ درصد بوده که که نسبت به 

ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمــده خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
لبنیات و تخم مرغ )ماست، پنیر و شیر پاستوریزه(، گروه 

سبزیجات )کاهو، هویج فرنگی و کدوسبز( و گروه ادویه و 
چاشنی )رب گوجه فرنگی، سس مایونز( است. 

همچنین در گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات، 
گروه مســکن، آب، برق و گاز )متوسط قیمت یک متر 
مکعب گاز و آب، اجــاره بها(، گروه هتل و رســتوران 
)غذاهای سرو شده در رســتوران( و گروه حمل و نقل 
)روغن موتور و انواع اتومبیل سواری( بیشترین افزایش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در یک بررسی دهک محور نیز تغییرات نرخ تورم ساالنه 
در شهریور ماه ۱۴۰۰ برای دهک های مختلف هزینه ای 
از ۴۵.۵ درصد برای دهک ششــم تا ۴۹.۴ درصد برای 

دهک دهم بوده است.
ایلنا در این رابطه با قاسمعلی  حســنی، دبیر اتحادیه 
بنکداران مــواد غذایی و عباس آرگــون، عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهــران به گفت وگو پرداخته 

است که در ادامه می خوانید:

مردم انتظار کاهش قیمت ها را دارند
در همین مورد قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی در مورد وضعیت بازار مواد غذایی گفت وگو 
کرده اســت. حســنی در این باره اظهار کرد: بازار در 
شدیدترین حالت رکود است و خریداری در بازار وجود 
ندارد. علت این امر را می توان در عوامل متعددی از جمله 
سطح باالی قیمت ها جستجو کرد مجموعه عوامل باعث 

ایجاد رکود سنگین در بازار مواد غذایی شده است.
وی افزود: خریداران فکر می کنند که قیمت های مواد 
غذایی در بازار قیمت های واقعی نیست و انتظار کاهش 
قیمت دارند همین امر باعث شده که رکود سنگینی در 
رســته های ۱۴۴ گانه اصناف و از جمله مواد غذایی به 

وجود بیاید.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی وی با اشاره به افزایش 
قیمت شکر گفت: دهم شهریور ماه قیمت شکر دوباره از 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش 
پیدا کرد اما در مورد بقیه اقالم از جمله برنج روغن یا دیگر 

مواد غذایی افزایش قیمت را شاهد نبودیم.
وی در ادامه اضافه کرد اتفاقات سیاسی که در حال رخ 
دادن است از جمله پیوستن ایران به پیمان شانگهای و 
گسترش روابط خارجی کشور نوید آن را می دهد که در 
آینده قدرت پول ملی کشور افزایش پیدا کند در صورتی 
که این اتفاق رخ دهد می توان بهبود وضعیت بازار امیدوار 
بود. انتظار مردم هم این اســت که در آینده قیمت ها 

کاهش پیدا کند.
حســنی در ادامه خاطرنشان ســاخت: گرچه لبنیات 

اتحادیه جداگانه ای دارد اما طبق اطالعیه، پنیر را نیز در 
بیستم مرداد ماه با ۳۸ درصد افزایش قیمت مواجه بود 
به هر حال مردم منتظر کاهش قیمت هســتند چراکه 
این قیمت ها منطقی نیستند در مورد کاهش تقاضا نیز 
نمی توان آمار دقیقی ارائه داد چراکه رکود حاکم بسیار 

شدید و سنگین است.

نمی توانیم تافته جدابافته باشیم
عباس آرگون، عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی 
تهران نیز در مورد روند تورمی در کشور و راه های دولت 
برای کنترل آن اظهار کرد: موضوع تورم به رشد نقدینگی 
ارتباط دارد و باید به این موضوع توجه ویژه ای شود. وقتی 
ما شاهد افزایش حجم نقدینگی باشیم روی نرخ تورم هم 
تاثیر خواهد گذاشت. یکی از دالیل عمده تورم رشد عرضه 
پول مازاد رشد اقتصادی است، بنابراین می توان گفت 
تناسب نداشتن پول در گردش با حجم کاال و خدمات و 

بیشتر از آن باشد ما شاهد تورم خواهیم بود. 
وی افزود: عالوه بر این حجم مخارج دولت و کســری 
بودجه نیز باعث ایجاد تورم می شود، یکی از ریشه های 
تورم نبود تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت است. 
اگر کم کردن حوزه های فعالیت دولت و واگذاری بخشی 
از فعالیت ها به بخش خصوصی صورت بگیرد می توان 
منجر به کمتر شدن حجم کسری بودجه شده و تورم نیز 
متناسب با آن کاهش می یابد. بنابراین رشد نقدینگی از 
سویی و کسری بودجه از ســوی دیگر از جمله مواردی 

هستند که تاثیر زیادی روی ترم دارند.
آرگون اضافه کرد: عالوه بر اینها تورم یک عمل روانی هم 
دارد. یعنی اگر مردم پیش بینی داشته باشند که سطح 
عمومی قیمت ها در آینده نزدیک رشد پیدا کند، برای 
خرید کاالهای مورد نیاز خود در آینده عجله داشــته 
باشند، این موضوع تقاضای کل را افزایش می دهد، به تبع 
آن افزایش تورم، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش 

ارزش پول ملی می تواند رخ دهد. 
وی در ادامــه تصریح کــرد: همه این مــوارد به نوعی 
هزینه های تولید را نیز افزایــش می دهد که خود این 
موضوع دوباره باعث کاهــش ارزش پول ملی و افزایش 
تورم می شود. از آنجا تقاضای خارجی ما ناچیز و بسیار 
کم اســت، در کنار آن مواردی مانند خروج سرمایه از 
کشــور، افزایش قیمت محصوالت صنعتی، کم بودن 
سهم کشور از صادرات و واردات غیرنفتی، کم بودن سهم 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و... باعث می شوند که 

شاهد تورم باشیم. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: 

حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه های جاری و استقراض 
دولت از بانک مرکزی با رشد حجم نقدینگی باعث کاهش 
هر روزه ی ارزش پول ملی شده تا ما شاهد افزایش سطح 

عمومی قیمت ها باشیم.
وی با اشــاره به راه های کاهش کسری بودجه گفت: از 
راه هایی که می توان برای مقابله با تورم به آنها اشاره کرد 
می توان کاهش کسری بودجه دولت از طریق انضباط 
مالی و کنترل هزینه ها، کوچک ســازی دولت، افزایش 
درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، به 

حداقل رساندن معافیت های مالیاتی و .... نام برد.
آرگون همچنین در مــورد تاثیر روابــط بین المللی و 
همچنین برجام و FATF بر کنترل تورم تشریح کرد: 
قطعا موضوعات برجام و FATF در کنترل تورم تاثیرگذار 
هستند. یکی از دالیلی که امروز تورم وجود دارد این است 
که ما نمی توانیم نفت خود را بــه اندازه کافی به فروش 
برسانیم. اگر ما می توانســتیم مثل سال های گذشته 
نفت خود را صادر کنیم، کمتر با کسری بودجه مواجه 
می شدیم. ولی متاسفانه نفت به فروش برسانیم و در نقل 
و انتقال پول آن هم مشکل داریم. مجبور هستیم برخی 
از کاالهایی که صادر می کنیم را زیر قیمت بفروشیم و 
کاالهایی که وارد می کنیم را گران تر بخریم. و هزینه های 

نقل و انتقال بیشتری پرداخت کنیم. 
وی افزود: بنابراین تحریم ها بــه نوعی عدم قطعیت و 
عدم اطمینان به وجود می آورند تا هیچ سرمایه گذاری 
جدیدی در کشور انجام نشــود و حتی خارج هم بشود. 
در FATF هم وقتی تقریبا همه کشورها زیرساخت ها و 

قواعد جهانی را پذیرفتند ما نمی توانیم تافته جدابافته ای 
باشیم. وقتی می خواهیم با دنیا کار کنیم باید قوانین آن 
را هم بپذیریم. البته نه اینکه چشم و گوش بسته هرآنچه 
آنها می گویند تبعیت کنیم ولی نمی توانیم به صورت 
جزیره ای عمل کنیم و باید با حفظ منافع داخلی خود 

استانداردهای جهانی را بپذیریم.
آرگون همچنین در پاســخ به ســوالی در مورد تاثیر 
برنامه هــای دولت گفــت: دولت نمی توانــد خارج از 
برنامه های باالدستی مانند سند چشم انداز، برنامه ششم 
توسعه و برنامه و بودجه ســاالنه کار کند. دست دولت 
چندان باز نیست که خارج از این چارچوب ها برنامه داشته 
باشد، بلکه بیشتر اعمال مدیریت و افزایش بهره وری است. 
در مورد ساخت یک میلیون مسکن اگر تامین منابع آن 
منجر به افزایش تورم نشود ولی بتواند صنعت ساختمان را 
رونق ببخشد بسیاری از صنایعی  که به این صنعت وابسته 

هستند تحت تاثیر قرار می گیرند. 
وی در پایان افــزود: باید دقــت زیادی در حــوزه راه 
کارهای جبران کسری بودجه شــود، چراکه راه هایی 
مانند استقراض از بانک مرکزی می تواند تورم سنگینی 
را ایجاد کند که در ســال های گذشــته هم شاهد آن 
بودیم. باید از محل فروش دارایی ها، انتشار اوراق، توسعه 
پایه هــای مالیاتی، کاهش معافیت هــای غیرضروری 
مالیاتــی، انضباط مالــی، کاهش هزینه هــای دولت، 
افزایش درآمدهای دولت و ... دنبال شــود تا بخشــی 
 از کســری بودجه که می تواند منجر به تورم بیشــتر 

شود را حل کند.

جزئیات آمار تورم پس از زمان روی کار آمدن دولت جدید

 ۱۴۴ رسته اصناف  در  رکود سنگین

تصمیمــات مبهــم در خصوص 
حذف ارز ترجیحی واردکنندگان 

را بالتکلیف کرده است
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده 
های دام و طیور ایران گفــت:در حال حاضر 
تصمیمات اتخاذ شــده در خصوص حذف ارز 
ترجیحی مبهم و تقریبا محرمانه اســت و این 

امر باعث بالتکلیفی وارد کنندگان شده است.
به گزارش ایســنا، محمد مهدی نهاوندی در 
صبحانه کاری تشــکل های کشــاورزی اتاق 
بازرگانی تهران با جواد ســاداتی نــژاد وزیر 
جهادکشاورزی ضمن تشکر از تصمیم دولت 
مبنی بــر اصالح سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
افزود: ضــرورت دارد تــا طراحــی و تدوین 
روش اجرا با اخذ نظر و مشــارکت تمام دست 

اندرکاران زنجیره انجام شود.
این مســئول صنفی اظهار کــرد: اگر تصمیم 
دولت برای حذف ارز ترجیحی است باید این 
اقدام با توجه به آثار و تبعات آن صورت بگیرد و 
بدون تردید این تصمیم گیری می  تواند  بسیار  

اثر بخش و مفید باشد.
نهاوندی گفت:در این مسیر اعتماد به فعاالن 
اقتصادی حــوزه دام طیــور و طراحی روش 
اجرای آن با لحاظ کردن نظرات کارشناســی 
دســت اندرکاران قطعا به افزایش کارآمدی و 
رضایتمندی مورد انتظــار از اجرای تصمیم 

حذف ارز ترجیحی می شود.
براســاس اعــالم روابــط عمومــی اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، وی 
تصریح کرد: بدیهی است تصمیم گیری پشت 
درهای بســته برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
هزینه های اجــرای این تصمیــم را افزایش 

خواهد داد.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده 
های دام و طیور ایران خاطرنشــان کرد: الزم 
است پس از  حذف ارز ترجیحی برای واردات 
نهاده های دامی، مکانیزم های بازار جایگزین 
سیاست های دستوری و دخالت محور دولت 
شود تا بدین ترتیب  فعاالن اقتصادی مجددا در 
انتطار تایید و تعیین تکلیف دولت قرار نگیرند.
افزایش چند برابری سرمایه با حذف ارز دولتی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران 
می گوید، برداشت بخش خصوصی این است که 
دولت سیزدهم قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
دارد و اگر این تصمیم اجرایی شود تبعات مثبت 

مهمی در بخش کشاورزی رویت خواهد شد.
به گزارش ایســنا، کاوه زرگران در نشســت 
اعضای اتــاق بازرگانی تهران بــا وزیر جهاد 
کشــاورزی اظهار کرد: یکــی از اصلی ترین 
خواسته های بخش خصوصی در تمام سال های 
گذشته، ســهم بری عادالنه تمام بخش ها از 
سیاســت گذاری های حمایتی و اجرایی بوده 
است. متاسفانه ما در ســال های گذشته بارها 
دیده ایم که برخی بخش های مهم در اقتصاد 
و کشاورزی کشور عمال نادیده گرفته شده اند.

وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی بخش مهمی 
از زیرساخت های کشاورزی کشور را تشکیل 
می دهند، بیان کرد: در ســال های گذشــته 
حلقه های نخست مانند کشاورزی و باغداری 
حمایت های بیشتری دریافت کرده اند و صنایع 
تبدیلی در بسیاری از این برنامه ها عمال نادیده 
گرفته شده اند. انتظار ما از دولت جدید تغییر 

در ساختار این تصمیم گیری هاست.
به گفته رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق 
تهران، تداوم رابطه مســتمر میــان دولت و 
بخش خصوصی می تواند بخش مهمی از این 
خواسته ها را به تصمیم گیران منتقل کند و اگر 
وزیر کشــاورزی و معاونانش جلسات مستمر 
خود با بخش خصوصی را ادامه دهند می توان 
انتظار داشت که فراموش شدن بخش هایی از 

تولیدکنندگان کشور، کمتر دیده شود.
زرگران با اشاره به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در دولت گذشــته، گفت: برداشت ما 
این اســت که دولت جدید قصد تداوم اجرای 
این سیاســت را ندارد. اگر این اتفاق رخ دهد، 
سرمایه شــرکت های فعال در صنایع تبدیل 
چهار تا پنج برابر خواهد شــد و در این بستر 

امکان بهره برداری از منابع افزایش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: از ســوی دیگر دولت در 
رابطه بــا برخی کاالهای کشــاورزی اقدام به 
قیمت گذاری دســتوری می کند. متاســفانه 
در بسیاری از این موارد، شرایط تولید کننده 
و هزینه هایی کــه در فراینــد تولید متحمل 
می شود، نادیده مانده و منجر به افزایش فشار 
به این بخش می شود. از این رو امیدواریم دولت 
با درک دقیق این شرایط، سیاست های خود را 

بر اساس واقعیت های اقتصادی تعریف کند.

خبر

بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که در 
مرداد سال جاری »شکر سفید« نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۶۳.۴ 
درصد افزایش بیشترین رشد قیمت را در میان کاالی اساسی و مهم به 
خود اختصاص داد. به گزارش اقتصادنیوز ؛ رکوردار رشد قیمت در حالی 
در اولین فصل سال جاری به »شکر سفید« اختصاص یافت که در تیر ماه 
»برنج تایلندی )غیر از هومالی( « رکودار رشد قیمت در بازار بود و با این 
شرایط در مرداد ماه سال جاری شاهد جابجایی عنوان رکورددار رشد قیمت 
کاالی اساسی در بازار بودیم و »شکر سفید« در این میان جایگزین » برنج 
تایلندی )غیر از هومالی(« شد.  بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشان می دهد، در مرداد ۱۴۰۰، قیمت هر کیلوگرم »شکر سفید« به طور 
میانگین به ۱۳ هزار و ۷۹۳ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته با قیمت ۸ هزارو ۴۳۹ تومان رشد ۶۳.۴ درصد رشد داشته است.
داده های اعالم شــده از روند قیمت کاالی اساسی و مهم در مردادماه 
۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که در میان ۸ گروه کاالی اساسی که شامل 

»برنج پاکستان باســماتی«، »برنج تایلندی )غیر از هومالی(«، »برنج 
طارم اعال«، »برنج داخلی هاشمی درجه یک«، »شکر سفید«، »گوشت 
گوساله«، »گوشت گوسفندی )مخلوط(« و »گوشت مرغ تازه« می شود 
در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد قیمت ۱۸ تا 

۶۳ درصدی کاالی اساسی در بازار بودیم.
با توجه به آمار اعالم شده »گوشت مرغ تازه« دومین کاالیی است که در 
تیرماه بیشترین رشد قیمت را داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشدی ۵۳.۱ درصدی برای این کاال ثبت شده است. بنابراین گزارش، 
متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه درمرداد سال ۱۴۰۰ به بیش 
از ۲۷ هزار تومان رسید این در حالی که در مدت مشابه سال قبل گوشت 

مرغ تازه با قیمت ۱۷ هزار و ۶۷۰ تومان در بازار عرضه می شد. بررسی 
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد، در مدت زمان مورد 
بررسی ، قیمت هر کیلوگرم »گوشت گوساله« به طور میانگین به ۱۲۰ 
هزار و ۹۳۶ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با قیمت 

۷۹ هزارو ۳۵۰ تومان ۵۲.۴ درصد رشد داشته است.

قیمت سایر کاالی اساسی
ارزیابی سایر کاالی اساسی در مرداد ماه نشان دهنده آن است که قیمت هر 
کیلوگرم »برنج تایلندی )غیر از هومالی(« نیز در مدت زمان مورد بررسی 
به  طور میانگین ۱۵ هزار و ۵۱۰ تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد ۵۰.۱ درصدی داشته است. »برنج طارم اعالء« نیز با قیمت ۳۸ 
هزار و ۴۲۴ تومان و »برنج داخلی هاشــمی« درجه یک ۳۷ هزار و ۴۴۹ 
تومان در بازار عرضه شدند که نســبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 
حدود ۴۴ درصد و ۴۳ درصد رشد قیمت داشته اند. قیمت هر کیلوگرم 
گوشت گوسفندی )مخلوط( نیز به طور میانگین به ۱۳۰ هزار تومان رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۲.۶درصد رشد را داشته است.
همچنین در مدت زمان مورد بررسی قیمت هر کیلوگرم برنج »پاکستانی 
باســماتی )درجه یک(« با قیمت ۲۴ هزار و ۵۳۱ تومان  رسید و رشد ۱۸ 
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.   به گزارش اقتصادنیوز 
؛ رکوردار رشد قیمت در حالی در اولین فصل سال جاری به »شکر سفید« 
اختصاص یافت که در تیر ماه »برنج تایلندی )غیر از هومالی( « رکودار رشد 
قیمت در بازار بود و با این شرایط در مرداد ماه سال جاری شاهد جابجایی 
عنوان رکورددار رشد قیمت کاالی اساسی در بازار بودیم و »شکر سفید« در 

این میان جایگزین » برنج تایلندی )غیر از هومالی(« شد.  

طبق گفته های یک اقتصاددان، صنعت لوازم خانگی در سال گذشته سهم حدود نیم درصدی در 
صادرات کشور داشته، بازاری به بزرگی ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای منطقه و همسایگان برای 
آن مهیاست و به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز ظرفیت صادرات ۴ میلیارد 

دالری به عراق وجود دارد.
به گزارش ایسنا،  جهانبخش سنجابی شیرازی،  دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، 
رئیس سابق پژوهشگاه استاندارد ایران، در میزگرد "صیانت از صنعت لوازم خانگی در برابر مافیای 
واردات"، با هرگونه ممنوعیت واردات و صادرات در دراز مدت مخالفت کرد و گفت: ممنوعیت ها 
ممکن است در کوتاه مدت آثار مثبتی به همراه داشته باشد، اما در میان و بلندمدت ناکارآمدکننده 
اقتصاد است. اما در شرایطی همچون شرایط کنونی که با محدودیت منابع ارزی مواجهیم، هر 
اقدامی در کوتاه مدت که بتواند هزینه های ارزی ما را کاهش دهد مقبول است و صیانت از تولید 
داخلی در این شرایط معنی دارد. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گردش مالی بازار 
لوازم خانگی ایران را ساالنه پنج تا شش میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: صنعت لوازم خانگی ۵۰۰ 
تا ۶۰۰ بازیگر تولیدکننده و مونتاژکار دارد.  البته در برنامه ملی تولید لوازم خانگی، ظرفیت ۲.۵ 

میلیارد دالری برای صادرات به کشورهای منطقه و همسایگان دیده شده است.

فرصت طالیی صنعت لوازم خانگی
سنجابی با بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود که بتوان قطعات، ملزومات، مواد اولیه و فناوری 
مورد نیاز را از خارج تامین کرد و در عین حال به تدریج ارزبری ها را در این حوزه کاهش داد، تصریح 
کرد:  بر این اساس، حمایت از تولید داخل و ممانعت از واردات در شرایط تحریم می تواند سیاست 
درستی باشد، اما نه در درازمدت.  شرایط کنونی نیز به گونه ای است که فرصت طالیی برای صنعت 
لوازم خانگی ایجاد کرده و اگر به درستی استفاده شود به رشد این صنعت می انجامد و در غیر این 

صورت بالیی که گریبانگیر خودروسازی شده بر سر آن خواهد آمد.
وی افزود: اگر واردات را محدود کنیم، منجر به گسترش قاچاق شده و همچنین صنایع داخلی را از 
رقابت  پذیری دور خواهد کرد. بنابراین فرصت طالیی که اکنون با ممنوعیت واردات برای صنعت 

لوازم خانگی شکل گرفته، بعدها می تواند به پاشنه آشیل آن تبدیل شود.

۶۰ صادرات لوازم خانگی ایرانی به عراق
سنجابی با بیان اینکه متوسط صادرات در این صنعت ساالنه ۳۰۰ میلیون دالر است، گفت: در 

سال های گذشته محصوالت لوازم خانگی به عراق، افغانستان، اتحادیه اروپا و به طور مشخص 
ایتالیا، سی. آی. اس و شمال آفریقا صادر شده، اما ۶۰ درصد این صادرات به عراق بوده است.

وی درباره راهکارهای افزایش صادرات نیز گفت: با ارتقــای کیفی محصوالت، رقابتی کردن 
قیمت ها و نهادینه کردن شبکه خدمات پس از فروش در بازارهای داخلی و خارجی، می توان به 
بازار دست کم ۱۲۰ میلیونی منطقه و همسایگان چشم دوخت که با در نظر گرفتن بازارهای سی. 
آی. اس و آفریقا تا ۲۰۰ میلیون نفر قابل افزایش است. اما این فرصت طالیی، در صورت افت کیفی 
محصوالت، محروم شدن از رقابت پذیری، گسترش قاچاق و عدم توجه به بازارهای صادراتی، 

دچار خطر جدی خواهد شد.

ممنوعیت ها باید تعدیل شود
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه با تاکید بر لزوم تشخیص مرز بین انحصار و 
رقابت در این صنعت، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم بالیی که بر سر خودروسازی آمد، گریبانگیر 
این صنعت شــود.  ممنوعیت واردات لوازم خانگی در شرایط فعلی باید تعدیل شده و مشمول 
تکنولوژی و قطعات روز محصوالت نشود.  باید پذیرفت داخلی سازی به معنای ساخت صفر تا ۱۰۰ 
محصوالت در داخل نیست؛ کاری که در شرکت ها و برندهای بزرگ جهانی نیز اتفاق افتاده است.

به گفته وی اکنون با فعالیت شرکت هایی در صنعت لوازم خانگی داخل مواجهیم که قطعات 
مختلف را از کشورها و مبادی گوناگون تامین می کنند و در داخل فقط آنها را سر هم می کنند.  
اما حمایت از چنین شرکت هایی، جفا به تولیدکنندگان داخلی و کاله بر سر خود گذاشتن است.

ظرفیت صادرات ۴ میلیارد دالری به عراق
رئیس سابق پژوهشگاه استاندارد ایران در ادامه با اشاره به اینکه اتفاقات سیاسی اخیر در عراق، بازار 
آن را رقابتی تر و آزادتر کرده و فعالیت برای شرکت های ایرانی در آن سخت تر خواهد شد، اظهار 
کرد: اگر بخواهیم با همان سبک و سیاق سابق در این بازار حضور داشته باشیم، این بازار را از دست 
خواهیم داد. بنابراین باید برنامه ریزی برای حضور در بخشی از این بازار،  خدمات پس از فروش 
و شبکه مویرگی پخش را در این کشور نهادینه کنیم. همچنین حضور پر رنگ در استان های 
جنوبی عراق که قرابت فرهنگی بیشتری با ایرانی ها دارند و راه اندازی شرکت های لیزینگی برای 

عرضه کاالها، می تواند حداقل صادرات لوازم خانگی به این کشور را به چهار میلیارد دالر برساند.
وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی پاکستان، ترکیه و به خصوص قطری ها برای حضور در بازار 

افغانستان، تصریح کرد: در این کشور نیز باید بتوانیم خود افغان ها را در زنجیره ارزش به بازی 
بگیریم و محصول مطابق با سلیقه مردم این کشور تولید کنیم. بنابراین ایجاد شرکت های مدیریت 
صادرات، راه اندازی شرت های لیزینگی برای عرضه محصوالت و ارائه طرح های فروش مطابق با 

فرهنگ مبتنی بر خالقیت و نوآوری این کشور ضروری است.

سهم نیم درصدی لوازم خانگی از صادرات
در ادامه این میزگرد، علی حیات نیا،  اقتصاددان،  با بیان اینکه اعمال محدودیت های مختلف 
برای ورود لوازم خانگی به کشور، در کوتاه مدت مسّکنی برای این صنعت و در بلندمدت به ضرر 
مشتریان و حتی تولیدکنندگان است،  به بحران ارزی کشور، مشکالت اشتغال و ظرفیت های 
خالی موجود در صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: در این شرایط هرگونه حمایت از این صنعت 
می تواند به جهش تولید منجر شود، اما طوالنی شدن حمایت ها آن را به سرنوشت خودروسازان 

دچار خواهد کرد.
به گفته وی صنعت لوازم خانگی در سال گذشته ســهم حدود نیم درصدی در صادرات کشور 
داشته است و از طرفی بازاری به بزرگی ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای منطقه و همسایگان برای 
آن مهیاست؛ بنابراین ظرفیت خوبی برای توسعه دارد. بنابراین اگر این صنعت تعامل درستی با 
مراکز تولید دانش و فناوری در خارج داشته و مشکالت عدم ارتباط صنعت و دانشگاه در آن حل 

شود، می تواند به توسعه دست یابد.
حیات نیا با بیان اینکه در جهان فناوری صنعت لوازم الکترونیکی هر شش ماه یک بار دچار تغییر 
شده و به روز می شود، تصریح کرد: بنابراین در برنامه ریزی ها برای این صنعت باید به تغییرات 
فناورانه توجه ویژه داشت.  تداوم محدودیت های وارداتی و حمایت ها از صنعت داخلی، برای این 

صنعت رانت ایجاد کرده و آسیب های جدی در بلندمدت به آن وارد می کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه حضور در بازار افغانستان مستلزم تولید محصوالتی مبتنی بر سالیق 
مردم این کشور، بازارسنجی های درست و انجام ســرمایه گذاری های مشترک است، عراق و 
افغانستان را دو بازار بزرگ صادراتی برای محصوالت این صنعت عنوان کرد و گفت: در مناطق 
جنوبی و شیعه نشین عراق که همگونی فرهنگی بیشــتری با ایرانی ها داشته و از درآمدهای 
پایین تری برخوردارند، می توان بازار صادراتی بهتری ایجاد کرد. همچنین سرمایه گذاری مشترک 
با عراقی ها با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطقی همچون بانه، مهران و قصرشیرین و ایجاد 

شهرک های صنعتی مشترک می تواند ضامن حضور بلندمدت ما در بازار این کشور باشد.

شکر سفید رکوددار افزایش قیمت شد

رشد ۶3 درصدی قیمت کاالهای اساسی در مردادماه

۶۰ صادرات لوازم خانگی ایرانی به عراق

سهم نیم درصدی لوازم خانگی از صادرات
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کاهش  فاصله تورمی دهک  ها 
پايين  ترين دهك درآمدی، بيشترين تورم نقطه  ای 

شهريورماه را تجربه كرد
نرخ تورم کل کشور در شهریور سال جاری برابر با ۴۵.٨درصد بوده است.این نرخ 
برای دهک اول ۴٧.٣درصد و برای دهک دهم ۴٩.۴درصد بوده اســت.محدوده 
تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بین ٦١.٣ درصد برای دهک دوم تا ۵٧.۵ درصد برای دهک دهم اســت.همچنین 
اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیــر خوراکی و خدمات« بین ۵.۴٧ 
درصد برای دهک دهم تا ٣٣.٨ درصد برای دهک اول است.بر اساس اعداد مربوط به 
تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ٠,۴ 
درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۵.۴ درصد( ١.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
قبل ٠.٦واحد درصد کاهش  و گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت 
به ماه قبل  ١.٩ واحد درصد کاهش را نشــان می دهد.متوســط هزینه پایین ترین 
دهک درآمدی در آخرین ماه تابستان سال ١۴٠٠ نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
)تورم نقطه به نقطه(  ۴٨.۴ درصد افزایش یافت که باالترین میزان میان دهک های 
درآمدی به حســاب می آید.کم ترین تورم نقطه به نقطه بــا ۴٠.٦ درصد مربوط به 

باالترین دهک درآمدی بوده است.

جريمه 607 ميليون دالر ايران در مناقشه قرارداد 
گازی با امارات

شــرکت »دانا گاز« امارات مدعی شــد شــرکت ملــی نفت ایــران را 
در رابطــه با پرونده کرســنت بــه پرداخــت جریمه به میــزان ۵.٦٠٧ 
میلیون دالر محکــوم کرده است.تســنیم: به گزارش رویترز، شــرکت 
»دانا گاز« امارات روز ســه شــنبه مدعی شــد یک دادگاه بین المللی، 
شــرکت ملی نفت ایران را به علــت اختالف بر ســر تامیــن گاز با این 
 شــرکت به پرداخت جریمه بــه میــزان ٦٠٧,۵ میلیــون دالر محکوم 
کرده است.این پرونده مربوط به یک قرارداد 2۵ ساله خرید و فروش گاز بین 
شرکت »کرسنت پترولیوم« که وابسته به شرکت »دانا گاز« امارات است و 
شرکت ملی نفت ایران می باشد.بر اساس این گزارش، جریمه ای که قرار 
است به شرکت اماراتی پرداخت شود مربوط به هشت و نیم سال اول این 
توافقنامه 2۵ ساله است که قرار بود در سال 2٠٠۵ آغاز شود. در سال 2٠١۴ 
نیز حکم مشابهی به نفع دانا گاز صادر شده بود.دانا گاز در بیانیه ای اعالم 
کرد که آخرین جلسه رسیدگی به "طلب بسیار بزرگتر" این شرکت، یعنی 
برای ١٦ سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده 
است و تصمیم گیری در مورد این جریمه در سال 2٠2٣ انجام می شود.١۴ 
درصد ایرانی های باالی ١٨ سال تمایلی به تزریق واکسن کرونا ندارند .مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران با انتشــار یافته های یک نظرسنجی اعالم 
کرد ١۴ درصد شهروندان باالی ١٨ ســال اصال تمایلی به تزریق واکسن 
کرونا ندارند.مرکز افکارسنجی دانشــجویان ایران با انتشار یافته های یک 
نظرسنجی اعالم کرد ١۴ درصد شــهروندان باالی ١٨ سال اصال تمایلی 
به تزریق واکســن کرونا ندارند.به گزارش »انتخــاب«، طبق تحقیق این 
 مرکز، بی میلی بــه دریافت واکســن کرونا در میــان گروه های مختلف، 
متفاوت است:- مردان )١٧.2 درصد( بیشتر از زنان )١١.٣ درصد( گفته اند 

تمایلی به واکسن زدن ندارند.
- عدم تمایل به دریافت واکسن در گروه ســنی زیر ۵٠ سال )١٧ درصد( 

به طرز قالب توجهی بیش از گروه سنی باالی ۵٠ سال )٧ درصد( است.
- مجرد ها )١٧.٨ درصد( بیش از متأهل ها )١٣.۴ درصد( گفته اند رغبتی 

به دریافت واکسن ندارند.
- عدم تمایل به دریافت واکسن در میان افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی 
١۵.٧ درصد و در بین افراد دارای تحصیالت دانشگاهی ١١.٣ درصد است.

- عدم تمایل به دریافت واکســن کرونا در بین افرادی که ســاکن مراکز 
استان ها هستند ١۴.٧ درصد، شهر های کوچکتر ١۵.١ درصد و روستا ها 

١2.٣ درصد است.
نظرســنجی 2١ تــا 2۵ شــهریور ١۴٠٠ در ســطح ملــی اجــرا 
و اطالعــات نظرســنجی بــا در نظرگرفتــن جمعیــت بــاالی 
 ١٨ ســال کشــور با نمونــه ١۵٨١ نفر بــه شــیوه تلفنی گــردآوری

 شده است.

تقويت انگيزه سرمايه  گذاری
 کمیل طیبی، اقتصاددان 

نوســانات دالر تا زمان نهایی نشــدن مذاکرات ادامه دارد. همچنین در 
شرایطی که بی ثباتی اقتصادی، تورم و ... وجود دارد و رشد اقتصادی منفی 
است، انگیزه سرمایه گذاری پایین است. با وجود متغیری مانند تورم طبیعی 
است که ریال با کاهش ارزش مواجه شود و انتظارات برای رشد ارزش قیمت 

ارز وجود داشته باشد.
 کنترل تورم و هدف گذاری تورم عامل مهمی است که در مسیر رسیدن به 
نرخ بهینه ارز تاثیرگذار است. کنترل تورم نقش زیادی در رشد اقتصادی و 
سرمایه گذاری دارد و می  تواند به ثبات بازار ارز کمک کند. از طرفی دیگر تا 
زمانی که رشد اقتصادی پایین باشد عاملی برای کنترل تورم نخواهد بود. 

همین امر موجب افزایش قیمت دالر می شود.
عامل دیگر مربوط بــه انگیزه های ســرمایه گذاری می شــود. تا وقتی 
که انگیزه های ســرمایه گذاری وجود ندارد رشــد اقتصــادی نیز تحقق 
نخواهد یافــت. به همین دلیل ســرمایه گــذاری باید تقویت شــود. به 
طور کلــی متغیرهای اقتصادی نقــش واقعی تــری را در تعیین نرخ ارز 
ایفا می کنند. صحبت از مذاکرات تا به جایی نرســد نوســانات ظاهری 
قیمت ارز ادامه خواهد داشــت. البتــه زمانی که تحریم هــای برجامی 
برداشــته و جریــان اقتصادی عادی شــود، رونــق در تجــارت ایجاد و 
 جذب ســرمایه گذاری تقویت شــود آن موقع اثر لغو تحریمها ملموس

 خواهد شد. 
یک ســری عوامل بلندمدت مثل ســرمایه گــذاری و رشــد اقتصادی 
وجود دارد که باید سیاســت گذار به آنها توجه ویژه ای داشــته باشــد. 
هرچند در شــرایط کنونــی اقتصادی کــه االن قرار داریــم و به صورت 
کاربردی قابــل لمس هســت، پیگیری مذاکــرات و آزاد شــدن منابع 
مالی بلوکه شــده و برداشــته شــدن تحریمها، در ســمت عرضه ارز در 
 بازار کمــک خواهد کــرد و در جهت بهینه شــدن نــرخ ارز واقعی موثر

 خواهد بود.
الزم به ذکر اســت نرخ ارز بهینه یا همان نرخ ارز واقعی، یک متغیر درون 
زاست. از نظر اقتصادی یک بازار ارز وجود دارد. بنابراین اینکه بگوییم این 
نرخ به صورت دستوری تعیین شود یا به عنوان یک متغیر و شاخص برون 
زا آن را در نظر بگیریم که خارج از سیســتم، توسط بانک مرکزی و دولت 
تعیین شود، اساسا روش اقتصادی نیست و هیچ وقت هم این نرخ ارز بهینه 

حاصل نمی شود.

اخبار

سرمقاله

اگرچه پوشاک خارجی به 
وفور در بازار وجود دارد اما 
طبق اعالم مسئوالن، اغلب 
این محصــوالت تولیدات 
داخلی هستند که منقش 
به مارک و برچسب برند خارجی شده اند تا با تعداد 

و قیمت باالتری فرش بروند.
به گــزارش مهر، »برندمداری خارجی« چالشــی 
اســت که در ایران بنا به دالیلی همچون نامرغوب 
بــودن بعضی از کاالهای ســاخت داخــل، پایین 
بودن تکنولوژی ســاخت نســبت به موارد مشابه 
خارجی، عدم فرهنگ سازی، عدم تبلیغات مناسب، 
ناهماهنگی قیمت و قدرت خرید مردم و … اپیدمی 
شده است؛ به شکلی که در سطح جامعه اینگونه القا 
شده که جنس ایرانی بی کیفیت و جنس خارجی 

با کیفیت است.
مردم از بازار کاالهــای برقی و لــوازم خانگی که 
شرکت های داخلی توانسته اند با کوشش به تولیدات 
نســبتاً باکیفیتی دســت یابند تا بازار محصوالت 
خوراکی و پوشــاک به دنبال تولیــدات خارجی 

می گردند.
نکته عجیب آنکه این فرهنگ خارجی پســندی 
به قــدری در فرهنگ جامعه ایرانی رســوخ کرده 
که تولیدکنندگان ایرانی طبق یک رسوم قدیمی 
کاالهای تولیدی خود را با برند خارجی می فروشند. 
طبق اظهارات متولیان حوزه پوشاک عمده کاالهای 
خارجی در بازار، در واقع کاالی ایرانی هســتند که 
برند خارجی دارند و تولیدکننده سعی دارد از این 

طریق محصوالت خود را در تعداد و قیمت مناسب 
به فروش برساند.

این در حالیست که واردات پوشــاک طی ٣ سال 
گذشته ممنوع بوده و طبق اعالم ســتاد مبارزه با 
قاچاق، قاچاق این محصول نیز افت کرده اســت؛ 
بنابراین اغلب پوشاک خارجی در بازار یا محصول 
ایرانی با برند خارجی و یا محصول تقلبی خارجی 

هستند.

تولید داخلی با برند خارجی
در همین رابطه مصطفی پورکاظم شایسته، معاون 
حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه به 
دالیل مختلفی همچون عدم فرهنگ سازی و پایین 
بودن کیفیت از گذشته مرسوم بوده که تولیدکننده 
ایرانی کاالی تولید خود را بــا برند خارجی به بازار 

عرضه کند.
وی افزود: چندی پیش به مــا اطالع دادند که یک 
فروشگاه بزرگ در تهران محصوالت برند آدیداس 
را می فروشد، وقتی به آن فروشگاه مراجعه کردیم، 
تولیدکننده گفت وقتی محصول را با برند خودمان 
عرضه می کنم کسی از من نمی خرد؛ اما زمانی که 
برند آدیداس را نصب می کنم مشــتریان زیادی به 

فروشگاه می آیند و محصوالت را می خرند.
شایسته گفت: قاچاق پوشــاک در سال ٩٦ بیش 
از 2 میلیــارد دالر بود که این رقم در ســال ٩٩ به 
۵٠٠ میلیون دالر رســید؛ از این رو اغلب پوشاک 
خارجی در بازار پوشــاک داخلی هستند که برند 

خارجی دارند.
معاون حقوقی و امور مقابله ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز تصریح کــرد: در بازار به وفــور مارک و 

برچســب برند خارجی وجود دارد و قابل دسترس 
است. به راحتی این برچسب ها را می خرند و روی 
کاال می چسبانند.وی در مورد اینکه نمی توان مانند 
سیگار یا موبایل از روشــی مشابه رجیستری برای 
ساماندهی صنعت پوشاک استفاده کرد، افزود: در 
کشور ما ٧٠ درصد کاالهای پوشاک در کارگاه های 
زیرپله ای و به صورت بی هویت تولید می شــوند، 
بنابراین نمی توان از این روش ها استفاده کرد.معاون 
حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گفت: در حال حاضر هیچ کاالی پوشاک قاچاقی از 
سوی سازمان اموال تملیکی به بازار بر نمی گردد و 

مقرر شده که کاالی پوشاک امحا شود.

تولیدکننــده داخلی اعتمــاد به نفس 
برندسازی را ندارد

همچنیــن روح اهلل مرادلــو، رئیــس اتحادیــه 

پیراهن دوزان کرج گفت: بســیاری از پوشاکی که 
در حال حاضر به عنوان پوشــاک خارجی فروخته 
می شود تولید داخل است؛ مشــکل این است که 
تولیدکنندگان ما هنوز اعتماد به نفس کافی برای 
برند سازی و تبلیغات مناسب برای معرفی تولیدات 

با کیفیت خود ندارند.
وی ادامه داد: اغلــب تولیدکننــدگان ایرانی که 
موفق به برندســازی نشــده اند، تولیدات خود را 
به بازاری ها می فروشــند و آنها هم چــون با ذائقه 
مردم آشــنا هســتند، با دوخت مارک و برچسب 
برندهای خارجی، پوشــاک داخلــی را به عنوان 
برند خارجــی به فروش می رســانند. متاســفانه 
فرهنگ سازی درستی در خصوص تولیدات ایرانی 
نشــده و مردم فکر می کنند هر برنــد خارجی از 
 نمونه ایرانی کیفیت بهتــری دارد که این نگرش

 نیاز به اصالح دارد.

قبضه بازار با پوشاک داخلی منقش به برند خارجی

برندمداری خارجی 
News kasbokar@gmail.com

معاون اجرایی سازمان بورس شایعه فعالیت ماینرها در 
شرکت بورس را رد نکرد و گفت: چنین فعالیتی خارج 
از فعالیت های شرکت بورس محســوب می شود و این 
مجموعه باید پاســخگو باشــد.به گزارش تجارت نیوز، 
ماجرای کشف ماینرها در شــرکت بورس تهران چند 
روزی اســت که در فضای مجازی نقل محفل ها شــده 
است؛ و بر اساس شنیده ها چند دستگاه ماینر در شرکت 
بورس کشف شده که به استخراج رمزارز در این شرکِت 
متولی بازار سهام مشغول بوده اند؛ حتی برخی می گویند 
این دستگاه ها برای فرد خاصی بوده است.در این زمینه 
معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با 

رسانه ها گفته، اطالع رســانی های الزم در این زمینه را 
شرکت بورس تهران باید انجام دهد. در مورد اینکه گفته 
می شود »این دستگاه ها متعلق به شخص خاصی بوده 
است«، هم باید بگویم با اطالعاتی که تاکنون به دست 
آورده ام این دستگاه ها شخصی نبوده اند، اما بطورکلی 
چنین فعالیتی خــارج از فعالیت های شــرکت بورس 
محسوب می شــود و این مجموعه باید پاسخگو باشد. 
شخصا دستگاه ها را رؤیت نکرده ام. باز هم تاکید می کنم 

که این شــرکت باید پاسخگو باشــد، چرا که سهام دار 
دارد و ســهام داران هم باید خواهان پاسخگویی باشند.
در مقابل اما علی صحرایی، مدیرعامل شــرکت بورس 
تهران گفته این موضوع صحت نــدارد و آنهایی که آن 
را مطرح کرده اند، اشــتباه کرده اند.در این زمینه یک 
کاربر در فضای مجازی نوشــت: راست و دروغ این خبر 
رو هنوز نمی دانیم و کاری به آن نداریم، اما اگر این خبر 
درست باشــد، این مطلب قابل تامل هست که شرکت 

بورس به عنوان نهاد متولی بازار ســرمایه خود به بازار 
سهام اعتقادی ندارد که برای درآمدزایی به بازار رمزارز 
روی آورده اســت.یک کاربرد دیگر هم نوشت: اگر این 
خبر درست باشد، نصب ماینر در شرکت بورس به هیچ 

بهانه ای حتی دور زدن تحریم ها، هم قابل قبول نیست.
کاربری هم اعالم کرد: اگر بــا ارز حاصل از این ماین ها 
هسته معامالتی جدید می خریدند، دلمان نمی سوخت.

این گزارش می افزاید: در ایــن زمینه باید منتظر اعالم 
نظر قطعی و رسمی ریاست سازمان بورس در این زمینه 
به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بود و دید آیا فعالیت 

ماینرها در قلب بورس تهران شایعه  بوده است یا نه؟

معاون ســرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی از 
امکان سرمایه گذاری مردم روی طرح های دانش بنیان 
خبر داد و گفت: این صندوق در صورت شکست پروژه، 
ســرمایه کامل مردم را بــاز می گرداند.علی ناظمی در 
گفتگو با مهر درباره »تامین مالی جمعی« گفت: تامین 
مالی جمعی یک مدل حمایتی برای توســعه ایده های 
نوآورانه توسط مردم اســت.وی با بیان اینکه این روش 
تامین مالی شرکت های دانش بنیان و طرح های فناورانه 
از سوی مردم در دنیا ســابقه طوالنی ندارد اما اجرایی 
می شود، گفت: در این روش، مردم می توانند مبالغ خرد 
خود را روی پروژه های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند 
تا ایده ها به نتیجه برسند.معاون سرمایه گذاری صندوق 
نوآوری و شــکوفایی ادامه داد: در این صندوق در صدد 
برآمدیم تا بــا تضمین یا بیمه این نــوع از تامین مالی، 

نگرانی مردم در صورت شکست پروژه را از بین ببریم.

ناظمی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی بر حسب 
ماموریت و وظیفه خود به دنبال کمک به شــرکت های 
دانش بنیان است که رشــد کنند و تامین مالی شوند؛ 
اما از طرفی هم ســعی داریم از مردمی کــه روی این 
طرح های دانش بنیان ســرمایه گذاری می کنند نیز با 
ارائه تضمین هایی، پشــتیبانی کنیم.وی با بیان اینکه 
مردم با حداقل سرمایه ۵٠٠ هزار تومانی می توانند روی 
طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند، افزود: در 
صورت پیش رفتن پروژه، مردم در سود شرکت سهیم 
خواهند بود و اگر پروژه با شکست مواجه شود، صندوق 
نوآوری و شکوفایی صددرصد پول سرمایه گذاری شده 
را به سرمایه گذاران از قشر مردم باز می گرداند.معاون 

سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: 
هدف ما حمایت از شــرکت های دانش بنیان است به 
همین دلیــل از ظرفیت تامین مالی جمعی اســتفاده 
کردیم تا شــرکت ها درگیر چالش های سرمایه گذاری 
بانکی، وثیقه و …نشوند.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
2۴ طرح دانش بنیان بعد از داوری ها انتخاب شدند که 
امکان سرمایه گذاری از سوی مردم را دارند، گفت: مردم 
می توانند روی محصوالت این شرکت ها سرمایه گذاری 
کنند.به گفته وی، نکته حایز اهمیت در این تامین مالی 
جمعی، از بین نرفتن پول مردم به هنگام شکست پروژه 
بوده و ریسک این سرمایه گذاری صفر است؛ ضمن اینکه 
در صورت موفقیت طرح، مردم در ســود شرکت سهیم 

هستند.ناظمی با اشاره به کمترین میزان سرمایه گذاری 
روی پروژه های دانش بنیان گفت: مردم می توانند از ۵٠٠ 
هزار تومان به باال روی طرح های دانش بنیان ســرمایه 
گذاری کنند و برای کشور نیز ارزش افزوده ایجاد کنند.

ناظمــی اضافــه کــرد: ایــن 2۴ طرح شــرکت های 
دانش بنیــان برای حضــور در یک برنامــه تلویزیونی 
داوری شــده اند که به محــض پخش برنامــه، مردم 
 می تواننــد از طریــق ســایتی ســرمایه گــذاری
 خود را آغاز کنند.وی تاکیــد کرد: اگر این روش تامین 
مالی جمعی جا بیافتد خیلی از شــرکت های جوان با 
سرمایه مردم پا می گیرند.معاون سرمایه گذاری صندوق 
نوآوری و شکوفایی ادامه داد: فناوری اطالعات، ماشین 
آالت، پزشکی، نانو، مس، فوالد و… از جمله حوزه های 
این شرکت های دانش بنیانی هستند که مردم می توانند 

روی آنها سرمایه گذاری کنند.

شــرکت اماراتی داناگاز روز ســه شــنبه اعالم 
کرد کــه در یــک دادگاه بین المللــی در مقابل 
شــرکت ملی نفــت ایران بــه پیروزی رســیده 
 و غرامــت ٦٠٧.۵ میلیــون دالری دریافــت 

خواهد کرد.
به گــزارش رویتــرز، شــرکت انــرژی اماراتی 
»داناگاز« روز سه شــنبه اعالم کــرد یک دادگاه 
داوری بین المللــی در خصــوص پرونــده گازی 
کرسنت، شــرکت ملی نفت ایران را به پرداخت 
٦٠٧.۵ میلیــون دالر بــه دلیــل اختــالف در 
تأمین گاز محکوم کرده اســت. ایــن اختالفات 

مربوط به یک قــرارداد خرید و فــروش گاز 2۵ 
ســاله میان ایران و شــرکت کرســنت اســت. 
داناگاز مدعی اســت کــه این میــزان گاز هرگز 
تحویل این شــرکت نشــده اســت. این جریمه 
 به ریال حدود معــادل ١۵ هزار میلیــارد تومان

 خواهد شد.
این حکم مربوط به هشــت و نیم سال اول از این 

قرارداد 2۵ ساله است که از ســال 2٠٠۵ شروع 
شده است. 

روند دادرســی مربــوط بــه ١٦.۵ ســال بقیه 
ایــن قــرارداد، اکتبــر ســال آینــده میالدی 
 برگــزار خواهد شــد. ایــن دادگاه قرار اســت 

در پاریس برگزار شود.
الزم به ذکر است قرارداد کرسنت، قراردادی است 

که در دولت اصالحات و زمان وزارت بیژن زنگنه 
بین شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت کرسنت 
منعقد شــد که پس از بررســی نهادهای نظارتی 
مشــخص شــد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار 

ناچیز است. 
برای متخلفــان این قرارداد در داخل کشــور هم 
پرونده قضائی تشــکیل شده اســت. بیژن زنگنه 
در اوایل دولت یازدهم وعده مختومه شــدن این 
پرونده را داد درحالی کــه هم اکنون این پرونده با 
محکومیت ١۵ هزار میلیارد تومانی ایران به خاتمه 

می رسد.

رئیس کمیسیون گردشــگری اتاق ایران با اشاره 
به فعالیــت 2٧ ارگان مرتبط با گردشــگری در 
کشور، پیشنهاد تشــکیل کانون ملی هماهنگی 
 گردشــگری را بــا هــدف جلوگیــری از موازی 

کاری ها مطرح کرد.
علی اکبر عبدالملکی رئیس کمیسیون گردشگری 
و کســب وکارهای وابســته اتاق ایران همزمان 
با آغاز هفته گردشــگری در گفت وگــو با پایگاه 
خبری اتــاق ایران به چالش هــای عمده صنعت 
 گردشــگری در ایــران و راه کارهــای حــل این

 چالش ها پرداخت.
 او با بیان اینکه گردشــگری، صــادرات نامرئی و 
صنعت بدون دودکش اســت تاکید کــرد: باید 
 در اقتصــاد ایــران، گردشــگری را جایگزیــن

 نفت کنیم. سال ٩٩ ما توانستیم روزانه ١٨٠ هزار 
بشکه نفت به قیمت حدود ٣٠ دالر صادر کنیم. در 

صورتی که ســال های قبل از تحریم روزانه حدود 
١میلیون و ۵٠٠ هزار تا 2 میلیون بشکه نفت آن 
هم با رقم بشکه ای ١٣٠ دالر صادرات داشتیم. اما 
متاسفانه این درآمد فوق العاده را به جای ایجاد و 
بهبود زیرســاخت های صنعت گردشگری، صرف 
ریخت و پاش های عجیب و غریــب و یارانه های 

آن چنانی کردیم.
عبدالملکی با اشــاره به برگزاری اکســپو2٠2٠ 
در دبــی و میزبانــی قطر بــرای جــام جهانی 
2٠22 ادامه داد: کشــورهای عربی توانســتند با 
درآمدهــای نفتی خود گردشــگر جــذب کنند 
 اما مــا نتوانســتیم درآمــد حاصــل از نفت را

 مدیریت کنیم.
او با بیان اینکه یکی از زیرساخت های گردشگری 
توسعه حمل و نقل اســت تاکید کرد: مسئولین 
برای خرید هواپیمــا در دوران وفور فروش نفت 

چه اقدامی انجام دادند؟ چنــد اتوبوس دو طبقه 
توریســتی خریدند؟ چنــد کیلومتــر بزرگراه و 
جاده های دوبانده ایجاد کردند؟ ناوگان ریلی را به 
کجا رساندند. متاسفانه با درآمدهای نفتی سرشار 
فقط آقازاده ها را بــزرگ کردیم و آنها هم منابع را 

از کشور بردند.
رئیس کمیســیون گردشــگری اتاق ایــران با 
یادآوری اینکه ترکیه از نعمت نفت و گاز برخوردار 
نیســت گفت: ترکیه رتبــه اول پروازهای هوایی 
را در کشورهای اروپایی کســب کرده و در ٩ ماه 
گذشته 2١ میلیون مســافر داخلی و خارجی را 
فقط از طریق فرودگاه استانبول جابجا کرده است. 
حاال همه هم و غم ما این است که در سند١۴٠۴ 
 برســیم به جایی که بتوانیم 2٠ میلیون گردشگر 

جذب کنیم. 
بنابراین کامال روشن است که صنعت گردشگری 

ما نسبت به کشورهای همســایه و منطقه در چه 
شرایطی به سر می برد.

ضرورت تسریع واکسیناسیون کرونا در 
کشور برای جذب توریست خارجی

او با بیان اینکه رئیســی به این نتیجه رســیده که 
توسعه گردشــگری چاره برون رفت از این وضعیت 
 و موتــور محرک اقتصاد کشــور اســت بین کرد:
 آقای رئیســی بعــد از ١٩ ماه که به دلیل شــیوع 
کرونــا ورود گردشــگر به کشــور ممنوع شــده 
 بود، دســتور صــدور ویــزا بــرای گردشــگران
 خارجی را صــادر کرد. اما در شــرایطی که روزانه 
٣٠٠ نفر در ایران بر اثر کرونا فوت می کنند خیلی از 
خارجی ها عالقه ای به آمدن به ایران ندارند. بنابراین 
باید با سرعت بخشیدن به واکسیناسیون در ایران 

هرچه زودتر به احیای این صنعت کمک کرد.

واکنش ها نسبت به فعالیت ماینرها در بورس

امکان سرمایه گذاری مردم روی طرح های دانش بنیان

نتايج بخش اول دادگاه كرسنت اعالم شد؛

محکومیت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران در پرونده کرسنت

کانون ملی هماهنگی گردشگری تشکیل شود


