
به گفته مدیرکل دفتــر نظارت بر خدمــات ارتباطی و فنــاوری اطالعات، 
رگوالتوری رومینگ بین الملل به صورت پیش فرض برای تمام سیم کارت های 
دائمی و اعتباری فعال اســت، اما مشــترکان می توانند با استفاده از کدهای 
دستوری )USSD( یا مراجعه به نرم افزارهای اپراتور خود، رومینگ بین المللی 

را برای سیم کارت خود غیرفعال کنند.
به گزاش ایســنا، اگر یک اپراتور خدمات شــبکه خود را در اختیار مشترکان 

اپراتورهای دیگر قرار دهد، به این حالت رومینگ گفته می شود.
در این حالت وقتی مشترکان تلفن همراه از محدوده خدمات دهی شبکه اپراتور 
خودشان خارج می شوند به صورت خودکار امکان برقراری تماس و دریافت دیگر 

خدمات تلفن همراه را از طریق شبکه سایر اپراتورها دریافت می کنند.
 رومینگ ملی نخســتین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتورها برقرار شد و از 
سال ۱۳۹۷، بین هر ســه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور روستایی به صورت 

فراگیر به اجرا درآمد.
در مقابل رومینگ بین الملل برای زمانی اســت که افراد قصد مســافرت به 
کشورهای خارجی را داشته باشــند و بخواهند به جای استفاده از سیم کارت 
کشــور مقصد، از ســیم کارت های ایرانی اســتفاده کنند که در آن صورت، 

تعرفه های رومینگ برایش محاسبه می شود.
 با توجه به اینکه برای اســتفاده از خدمات رومینگ، الزم است این امکان از 
قبل روی سیم کارت آنها فعال باشد، اپراتور با فعال سازی استفاده از خدمات 
رومینگ برای همۀ مشــترکان خود، این امکان را فراهم کرده است تا پس از 
خروج مشترک از کشور و عدم دسترســی به اپراتور مبدأ، استفاده از خدمات 

رومینگ امکان پذیر باشد.
همچنین برخالف تصور، در رومینگ بین الملل فعال شدن سیم کارت، بدون 

برقراری تماس یا اســتفاده از اینترنت برای مشترک هزینه ای ندارد و با فعال 
بودن خدمات رومینگ بین الملل و عدم خروج از کشور، هم نیاز نیست مشترک 

هزینه بیشتری مطابق با تعرفه های رومینگ برای تماس بپردازد.

رومینگ ملی هزینه ای برای مشترکان ندارد
در این راستا، سید محمد امامی -مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و 
فناوری اطالعات رگوالتوری- گفت: براساس مصوبه ۱-۱۸۳ کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، اپراتورها ملزم هستند در صورت داشتن شبکه، خدمات خود 

را در اختیار اپراتور متقاضی قرار دهند.
بر همین اساس، در حال حاضر در بسیاری از روستاها، جاده ها و برخی شهرهای 
کشور خدمت رومینگ فعال است اما چون مشترکان خدمات موردنیاز خود را 

بدون تغییر تعرفه دریافت می کنند، متوجه فعال سازی آن نمی شوند.
وی در توضیح رومینگ ملی عنوان کرد: در بحث رومینگ ملی، هنگامی که 
مشترک یک اپراتور از محدوده پوشش دهی شبکه اپراتور خود خارج می شود، 
یک اپراتور دیگر دارای پوشــش، خدمات شــبکه خود را در اختیار مشترک 
اپراتور میهمان قرار می دهد،در این نوع رومینگ دو اپراتور میهمان و میزبان، 
اپراتورهای ایرانی هســتند. با این اقدام عالوه بر سرعت بخشیدن به توسعه و 
ارتقای کیفی خدمات تلفن همراه، می توانیم در منابع شبکه و سرمایه گذاری 
صرفه جویی و منابع ملی را بهتر مدیریت کرده و پوشش بیشتری ایجاد کنیم 
که همین موضوع رضایت مشترکان در کشور را افزایش می دهد.مدیرکل دفتر 
نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری اعالم کرد: کیفیت 
خدمات دریافتی در ســرویس رومینگ ملی برای مشترکان میهمان مشابه 
کیفیت خدماتی است که مشترکان اپراتور میزبان دریافت می کنند، اما تعرفه 

خدمات براساس تعرفه اپراتور میهمان محاسبه می شود و برای مشترک هزینه 
اضافی ندارد.

رومینگ بین الملل برای چه زمانی است؟
امامی درباره استفاده از رومینگ بین الملل، بیان کرد: رومینگ بین الملل نیز 
برای زمانی است که مشترک از کشور خارج می شــود و می خواهد در کشور 
مقصد از خدمات استفاده کند. تعرفه های این رومینگ بیشتر از تعرفه خدمات 
اپراتورهای ایرانی است و برای تماس های دریافتی و ارسالی محاسبه می شود، 
چون در این نوع رومینگ مشــترک ایرانی از خدمــات اپراتورهای خارجی 
اســتفاده می کند.وی با اشاره به اینکه مشــترکان می توانند تعرفه رومینگ 
بین الملل را روی سایت اپراتور خود مشــاهده کنند، گفت: اپراتورهای ایران 
با اپراتورهای کشــورهای دیگر قرارداد رومینگ منعقد کرده و اجازه داده اند 
مشترک از خدمات اپراتور کشور مقصد استفاده کند.مدیرکل دفتر نظارت بر 
خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری رومینگ ناخواسته در مناطق 
مرزی را یک موضوع مهم دانست و عنوان کرد: به دلیل مجاورت جمعیتی ایران 
با کشورهای همسایه، شاهد تداخالت فرکانسی مرزی در این نواحی هستیم؛ 
چون سیگنال ها رادیویی بوده و به راحتی از مرزهای جغرافیایی عبور می کند، 
این موضوع باعث رومینگ ناخواسته می شود و در مواردی هزینه های سنگینی 

برای مشترکان مناطق مرزی به همراه دارد.

رومینگ بین الملل به صورت پیش فرض است
امامی با اشــاره به اینکه رومینگ بین الملل به صورت پیش فرض برای تمام 
ســیم کارت های دائمــی و اعتباری فعال اســت، افزود: بــرای جلوگیری از 

رومینگ ناخواسته، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اپراتورها 
خواســته اســت شــبکه خود را به گونه ای تنظیم کنند که تــا جای ممکن 
جلوی رومینگ ناخواسته گرفته شود.وی درباره ســایر اقدامات رگوالتوری 
برای رفع این مشــکل گفت: رگوالتوری پوشــش مناطق مــرزی را تقویت 
کرده و با برخی از کشــورهای همســایه نیز تفاهم نامه هایی را به منظور رفع 
تداخالت فرکانسی منعقد کرده اســت. عالوه بر این، اپراتورها ملزم شده اند 
که به مشــترکان خود اطالع رســانی های الزم را انجام دهنــد. اپراتورها نیز 
برای جلوگیری از رومینگ ناخواســته در مناطق مرزی، اطالع رسانی هایی 
را از طریق ارسال پیامک به مشــترک انجام می دهند و تنظیمات شبکه خود 
را به گونه ای انجام داده اند که تا جای ممکن از رومینگ ناخواســته مشترک 
روی شــبکه اپراتورهای خارجی جلوگیری شــود.مدیرکل دفتر نظارت بر 
خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری با اشــاره به اینکه مشترکان 
می توانند با استفاده از کدهای دستوری )USSD( و یا مراجعه به نرم افزارهای 
اپراتور )مانند همراه من، ایرانســل من و رایتل مــن( رومینگ بین المللی را 
برای ســیم کارت خود غیرفعال کنند، افزود: مشترکانی که در مناطق مرزی 
زندگی می کنند باید به اطالع رسانی هایی که اپراتورها انجام می دهند، توجه 
 کرده و بــرای جلوگیری از هزینه هــای اضافی، رومینــگ بین الملل را برای 

سیم کارت خود غیرفعال کنند.
امامــی موضــوع WANGIRI را متفــاوت از رومینــگ بین الملــل 
دانســت و گفــت: اگــر مشــترکان روی گوشــی موبایــل خــود تماس 
ازدســت رفته با پیش شــماره کشــورهای خارجی داشــتند، بهتر است با 
 آن شــماره تماســی برقرار نکننــد، چون بــه احتمــال زیاد بــا این کار

 متحمل هزینه های سنگینی می شوند.

بررسی ها از عملکرد واحدهای صنعتی، همچنین شرکت های 
بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی اســت از ابتدای 
امســال تا پایان مهر ماه تولید ۱۵ محصــول صنعتی و پنج 
محصول معدنی )در مجموع ۲۰ محصول(  در کشــور با رشد 
همراه بوده اســت.به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، تا پایان مهر 
ماه امسال شاهد هستیم که از مجموع ۳۵ محصول منتخب 
صنعتی و معدنی که همه روزه بررسی و پایش می شوند، ۲۰ 
محصول با رشد تولید مواجه شدند. کارشناسان و متخصصان 
امر تحقق رشد در بخش صنعت و معدن را حاکی از افزایش 
عالقه مندی جامعه به سرمایه گذاری و حفاظت از ظرفیت های 
تولید توصیف می کنند.برپایه آمارهای رسمی منتشر شده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت بیشــترین آمار 
رشــد تولید مربوط به ردیف محصوالت »کامیون، کامیونت 
و کشــنده« با ۶۴.۴ درصد، »روغن ساخته شــده نباتی« با 
۴۱.۳ درصد، »ماشین لباس شویی« با ۲۹.۹ درصد، »شمش 
آلومینیوم« با ۲۶.۷ درصد، »شیشه جام« با ۲۳ درصد و دوده 
با ۲۰.۴ درصد بوده اســت.در ادامه نگاهــی گذرا به وضعیت 
تولید محصوالت منتخب صنعتی و معدنــی در هفت ماهه 
۱۴۰۰ می اندازیم.بر اســاس این گزارش، تــا پایان مهر ماه 
امســال تولید انواع خودروی سواری در کشــور با رشد ۱.۴ 
درصدی به ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسید. این رشد در بخش 
اتوبوس، مینی بوس و ون ۱۲.۵ درصد بود و به یک هزار و ۱۳۶ 
دستگاه رسید.در بخش کامیون، کامیونت و کشنده نیز با ثبت 
رشد چشــمگیر ۶۴.۴ درصدی، چهار هزار و ۹۵۷ دستگاه از 

این خودروها تولید شــد، با این حال خودروسازان در بخش 
وانت ۱۱.۸ درصــد افت عملکرد داشــتند و ۴۱ هزار و ۲۵۴ 
دستگاه وانت تولید کردند.در بخش خودروهای کشاورزی نیز 
کارخانجات داخلی ۱۱ هزار و ۲۵۷ دستگاه تراکتور )افت یک 
دهم درصدی( و ۳۹۴ دستگاه کمباین )رشد ۱۳.۵ درصدی( 
تولید کردند.بررسی آمار عملکرد تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در بخش لوازم خانگی بزرگ از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه 
حاکی از رشد تولید ماشین لباس شــویی و یخچال و فریزر و 
افت تولید تلویزیون در هم سنجی با پارسال است.کارخانجات 
تولیدکننده لوازم خانگی موفق شــدند در هفت ماهه امسال 
بیش از ۷۹۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه ماشین لباس شویی تولید 
کنند. آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۲۹.۹ 
درصدی نشــان می دهد.در بخش یخچال و فریزر نیز رشد 
را شاهد بودیم، به طوری که مطابق آمارهای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت یک میلیون و ۲۴۶ هزار و ۱۰۰ دستگاه از آنها 
تولید شد که ۷.۵ درصد بیش از تولید مدت مشابه سال گذشته 
)یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۶۰۰ دستگاه(  است.با این حال، در 
بخش تلویزیون شاهد کاهش تولید کارخانجات و شرکت های 
داخلی بودیم.در مدت یاد شده ۶۴۹ هزار و ۹۰۰ دستگاه انواع 
تلویزیون در کشور تولید شد که ۱۱.۲ درصد کمتر از آمار مدت 

مشابه سال گذشته است.

رشد تولید محصوالت پتروشیمی
برپایه این گزارش، تا پایان مهرماه امسال تولید روغن ساخته 

شده نباتی با رشد ۴۱.۳ درصدی به یک میلیون و ۱۷۸ هزار و 
۸۰۰ تن رسید. تولید نئوپان رشــد ۸.۵ درصدی ثبت کرد و 
به ۵۱۰ هزار و ۷۰۰ مترمکعب افزایش یافت.همچنین تولید 
روغن صنعتی و موتور تصفیه اول رشد ۱.۱۴ درصدی تجربه 
کرد و به ۳۸۸ هزار و ۱۰۰ تن رسید. در این مدت ۹۵ هزار و ۶۰۰ 
تن دوده )رشد ۲۰.۴ درصدی(،   ۳۶.۸ میلیون تن محصوالت 
پتروشــیمی )رشــد ۳.۴ درصدی(، ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ تن نخ 
فیالمنت پلی استر )رشــد ۱۵.۱ درصدی(،  ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ 
تن الیاف پلی استر )رشد ۱.۲ درصدی(، ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار 
فوت مربع چرم )رشد ۱۲.۳ درصدی( و ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار 
زوج انواع پاپوش و کفش )رشد ناچیز یک دهم درصدی( تولید 
شد.از دیگر محصوالت صنعتی که در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ با 
افت تولید مواجه شدند می توان به پودر شوینده با ۳۲۵ هزار و 
۱۰۰ تن تولید )کاهش ۱۲.۶ درصدی(، ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تن 
الستیک خودرو )کاهش ۵.۲ درصدی(،  ۸۵۳ هزار و ۵۰۰ متر 
مکعب فیبر )کاهش ۵.۹ درصدی(، ۱۳ هزار و ۹۰۰ تن سموم 
دفع آفات نباتی )افت ۳۳.۷ درصدی(،  یک هزار و ۴۰۰ تن الیاف 
اکریلیک )کاهش ۴۶.۹ درصدی(، ۱۳۶ هــزار و ۲۰۰ تن نخ 
سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی )افت ۱۲ درصدی(،   
و سه میلیون و ۷۵۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه الکتروموتور )افت ۲۵.۷ 
درصدی( قابل اشاره است.بر اســاس این گزارش، از بین ۱۰ 
محصول منتخب بخش معدن و صنایع معدنی، پنج محصول 
رشد و پنج محصول دیگر افت تولید داشتند که جمله مهمترین 

آنها کاهش تولید سیمان و فوالد قابل اشاره است.

طبق گزارشی جدید اپل به تهیه کنندگان قطعات خود اعالم 
کرده تقاضا برای سری آیفون ۱۳ کاهش یافته است.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقــل از رویترز، پیش از این نیز شــرکت 
آمریکایی تولید آیفون را به دلیل کمبود تراشــه ۱۰ میلیون 
دســتگاه کاهش داده بود، اما طبق بیانیه جدید ممکن است 

حتی سفارش های ثبت شده نیز محقق نشوند.کمبود جهانی 
تراشه در اصل به دلیل تقاضای انبوه برای موبایل و گجت های 
شخصی طی دوران پاندمی کووید ۱۹ ایجاد شد و ازآن زمان 
تاکنون روی صنایع مختلف از جمله خودروسازی تاثیرگذاشته و 
تولید محصوالت الکترونیکی را کاهش داده است.تیم کوک مدیر 

ارشد اجرایی اپل در ماه اکتبر هشداد داد تأثیر محدودیت ذخایر 
طی بازه تعطیالت سال نو مسیحی بدتر می شود و کمبود تراشه 
روی اثر محصوالت شرکت تأثیر منفی می گذارد.طبق گزارش 
رسانه نیکی ژاپن، اپل ماه گذشته تولید آی پد را کاهش داد تا 

قطعات بیشتری برای تولید آیفون ۱۳ تخصیص دهد.

دادســتان کل ایالت نیویورک از یک قاضی ایالتی خواسته تا 
بر عملکرد آمازون در زمینه حفظ امنیت کارگران در شــرایط 
شیوع ویروس کرونا نظارت دقیق تری داشته باشد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادستان کل نیویورک آمازون 
را به اهمال در زمینه حفظ امنیت و سالمت کارگران خود متهم 

کرده و افزوده اقداماتی که در گذشــته برای مقابله با ویروس 
کرونا در آمازون انجام شده بودند نیز ناکافی بودند.لتیتیا جیمز، 
دادستان کل نیویورک، همچنین خواستار صدور حکم دادگاه 
برای استخدام مجدد کریستین اسمالز است. آمازون این فرد را 
به اتهام نقض قرنطینه و رهبری اعتراضات مارس ۲۰۲۰ نسبت 

به شرایط نامناسب کاری اخراج کرد.جیمز دموکرات که قصد 
دارد برای فرمانداری نیویورک نامزد شود، در ماه فوریه از آمازون 
در دادگاه ایالتی نیویورک در منهتن به دلیل پروتکل های ایمنی 
نامناسب آن برای هزاران کارگر در تأسیسات استیتن آیلند و یک 

مرکز توزیع در محله کوئینز شهر نیویورک طرح شکایت کرد.

جلوی رومینگ ناخواسته و هزینه هایش را بگیرید

تقاضا برای آیفون ۱۳ کاهش یافترشد تولید ۲۰ محصول صنعتی و معدنی تا پایان مهرماه ۱۴۰۰

تعقیب قضائی آمازون در نیویورک به علت بی توجهی به حقوق کارگران
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 70  درصد کالهبرداری های اینترنتی
 در حوزه اقتصادی است

معاون وزیر امور خارجه: 

وزیر اقتصاد: 

کالهبرداری  با   شیوه  
پرداخت  بیعانه

 اصالحات خود را روی
 پیش نویس اعمال کرده ایم 

 پرداخت وام ۱۰ میلیونی
  به سرپرستان خانوار 

در صورت ابتال به کرونا
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سرمقاله

 کاهش داللی
 با ماليات ستانی

در اکثــر کشــورها قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه 
اعمال می شود. این قانون 
موجب می شــود از اصل 

بازدارندگی قوانین...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3
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 بازار  خودرو  
در  فاز   انتظار

ثبات نسبی قیمت کاالهای 
اساسی در یکماه گذشته

روند قيمت دالر در سایه مذاکرات هسته ای رفت و برگشتی  شد

سردرگمی در  بازار  دالر 
صفحه۲

صفحه3

رصد مالیاتی خرید و فروش طال
خرید و فروش طال مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه می شود

 بیشتر بازارها همچنان چشم انتظار نتایج مذاکرات 
برجامی وین هستند، به همین دلیل بیشتر بازارها 
در شرایط انتظار هستند.بازار ارز روز چهارشنبه هفته 
گذشته با نوسان روزمره دنبال شــد؛ بدین ترتیب 
قیمت دالر در محدوده ۲۹.۱ هزار تومان به کار خود 
پایان داد. البته گزارش های میدانی از بازار نشــان 
میدهد که سود خرید ارز صرافی کماکان باالست و 
همین سود باال، خریداران را به دور زدن ابالغیه بانک 
مرکزی ترغیب می کند. با این وصف بیشــتر بازارها 
همچون بازار ارز به صورت لحظه ای در انتظار اخبار 
جدید از مذاکرات برجامی وین هستند.بازار سهام با 
بازدهی منفی شاخص ها در طول یک هفته گذشته 

مواجه بود. روز چهارشنبه سمت عرضه...

بررسی قیمت کاالهای اساسی نشان از آن دارد 
که قیمت ها طی یکمــاه اخیر تقریبا ثابت بوده 
و اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده اســت.به 
گزارش مهر، بررســی قیمت کاالهای اساسی 
نشــان از آن دارد که قیمت ها طی یکماه اخیر 
تقریباً ثابت بوده و اتفــاق خاصی در این حوزه 
رخ نداده است. براین اســاس در یکسال اخیر 
قیمت برخی کاالهای اساسی و محصوالت میوه 
و صیفی جات افزایش چشمگیری را تجربه کرده 
و همچنان نیز قیمت آنها باالســت و بسیاری از 
مردم توان خرید این محصــوالت را ندارند.در 
همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی چند روزی 
است که توزیع اینترنتی برخی اقالم اساسی را 

به نرخ مصوب آغاز کرده که...



اقتصاد2
ایران وجهان

پرداخت وام ۱۰ میلیونی به سرپرستان 
خانوار در صورت ابتال به کرونا

وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی گفت: به 
خانواده هایی که سرپرستان خانوار آن ها به 
دلیل کرونا بستری می شوند، تسهیالت ۱۰ 

میلیون تومانی پرداخت می شود.
ســید احســان خاندوزی اظهار کرد: برای 
کمک به کاهش خســارات ناشــی از هزینه 
های درمان و دوری از کسب و کار از روز شنبه 
تمام سرپرســتان خانوارهایی کــه به دلیل 
کرونا بستری شده اند، تسهیالت ۱۰ میلیون 

تومانی پرداخت می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اطالعات 
خانوار به صــورت آنالین بــه وزارت اقتصاد 
منتقل می شود و ما هم در اختیار بانک های 
قرض الحسنه به خصوص بانک قرض الحسنه 

مهر ایران، قرار می دهیم.
وی ادامه داد: بــه این ترتیــب خانواده آن 
سرپرســت خانوار مــی توانند بــرای اخذ 
تسهیالت ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه 

مراجعه کنند.
خانــدوزی تاکید کــرد: این تســهیالت در 
کوتاه ترین زمان ممکــن در اختیار خانوارها 
قرارخواهد گرفت تا در ایام بیماری کمک کار 

مخارج بیماری باشد.

افزایش ۱.۴ درصدی تولید 
خودرو سواری در ۷ ماه

بررسی جدیدترین آمار تولید خودرو در ۷ ماه 
ابتدایی امسال نشان می دهد که تولید انواع 
سواری ۱.۴ درصد، تولید اتوبوس، مینی بوس 
و ون ۱۲.۵ درصد و تولید کامیون و کشنده 

۶۴.۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین 
آمار تولید خودرو در ۷ ماه ابتدایی امســال 
نشــان می دهد که تولیــد انواع ســواری، 
اتوبوس، مینی بوس، ون، کامیون، کامیونت 
 و کشــنده افزایــش و تولید وانــت کاهش 

یافته است.
بر این اســاس در این بازه زمانی، ۵۰۷ هزار 
و ۳۰۰ دســتگاه انواع ســواری تولید شده 
که در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته 
 )۵۰۰ هزار دســتگاه( ۱.۴ درصــد افزایش 

داشته است.
در ۷ ماه ابتدایی ســال ۱۴۰۰، هزار و ۱۳۶ 
دســتگاه اتوبوس، مینی بــوس و ون تولید 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
 )هزار و ۱۰ دســتگاه( ۱۲.۵ درصد افزایش 

یافته است.
همچنین تولید کامیون، کامیونت و کشنده 
از ۳ هزار و ۱۶ دستگاه در ۷ ماه ابتدایی سال 
۹۹ به ۴ هزار و ۹۵۷ دستگاه در ۷ ماه ابتدایی 
سال ۱۴۰۰ رسیده است که بیانگر رشد ۶۴.۴ 

درصدی است.
تولید وانت در ۷ ماه ابتدای امســال نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته ۱۱.۸ درصد 
کاهش داشــته، به طوری که تولیــد آن از 
 ۴۶۷۹۷ دســتگاه بــه ۴۱۲۵۴ دســتگاه 

رسیده است.

تجــارت در مــرز ایــران و 
افغانستان عادی شد

گمرک ایــران اعالم کرد که مــرز میلک به 
حالت عادی برگشــته و اکنون تجار امکان 

ارسال کاال دارند.
با درگیری های محدودی کــه در مرز ایران 
و افغانســتان اتفاق افتاد، گمرک ایران اعالم 
کرد که بــه دنبال بــروز درگیــری در مرز 
ایــران و افغانســتان، تجار تا اطــالع ثانوی 
 از ارســال  محمولــه تجاری به مــرز میلک 

خودداری کنند.
اما تازه ترین اعالم لطیفی- سخنگوی گمرک 
ایران- از این حکایــت دارد که پس از عادی 
شدن شرایط در مرز میلک در استان سیستان 
و بلوچســتان، فعالیت تجاری از سر گرفته 

شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه گمــرک میلک در 
استان سیستان و بلوچســتان، مرز تجاری 
مشــترک ایران و افغانستان اســت،  یادآور 
شد که از عصر روز گذشــته که درگیری در 
محدودی در اطــراف مرز میلــک به وجود 
آمده بود که با توجه به ایمن ســازی منطقه 
و شــرایط احتیاطی فعالیت مرز متوقف شد 
اما از صبح امرزو)پنج شــنبه( با عادی شدن 
 شرایط ، مجددا فاعلیت این مرز از سر گرفته 

شده است.

خبر

قیمت دالر در معامالت پشت 
خطی شب چهارشنبه گران 
شــد. معامله گران خود را با 
اخبار برجام هماهنگ کرده اند 
و اخبار مثبت و منفی برجام 

می تواند مسیر بازار دالر امروز را تغییر دهد.
به گزارش اقتصادنیوز ،  بازیگران بازار ارز تهران در روزهای 
اخیر با اخبار ضد و نقیض برجام درسردگمی به سر می 
برند. روند قیمت دالر در سایه مذاکرات هسته ای رفت و 
برگشتی بوده است. معامله گران  خود را با اخبار برجام  
هماهنگ کرده اند و همزمان با خبرهای مثبت، فروش ارز 
را در پیش گرفته اند و با برجسته شدن خبرهای منفی، 

راه خرید را دنبال کرده اند. 

ریزش قیمت دالر جدی است؟
قیمت دالر در هفته گذشته نوسانی بود. یک روز قیمت 
دالر مرز ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشت 
و زمان دیگر، قیمت دالر به مرز ۲۸ هزار تومان رســید. 
اگرچه به نظر می رســد هیجان افزایشــی قیمت دالر 
متوقف شده، اما معامله گران همچنان سردرگم هستند 

چون قیمت دالر روند ثابت و مشخصی ندارد. 
به گزارش تجارت نیوز، قیمت دالر پنج شنبه ۱۱ آذرماه 
به ۲۹ هزار و ۲۲۰ تومان رسید. قیمت دالر صرافی ملی 
هم با اندکی افزایش نســبت به روز گذشته، ۲۶ هزار و 

۷۰۰ تومان بود. به نظر می رســد انتشار قطره چکانی 
اخبار مذاکرات وین، معامله گران بازار ارز را دچار مشکل 
کرده اســت. قیمت دالر در این روزها رفت و برگشتی 
شده اســت. یک روز قیمت دالر افزایش پیدا می کند و 
روز بعد می ریزد. حرکت رفت و برگشتی و نوسان قیمت 
دالر نشان می دهد معامله گران حس واحد و مشخصی 
نسبت به آینده مذاکرات وین ندارند. آنها نه از ثمربخشی 
مذاکرات مطمئن هستند و نه از ناکامی این دور مذاکرات.

ریزش قیمت دالر نزدیک است؟
این در حالی است که به نظر می رســید قبل از شروع 
مذاکرات وین، بــازار ارز تصمیم خــود را گرفته بود و 
می دانســت که مذاکرات حداقل در این دور به نتیجه 
نمی رســد. برای همین ظرف مدت کوتاهی دالر کانال 

عوض کرد و وارد محدوده ۲۹ هزار تومان شد.
اما حاال به نظر می رسد معامله گران سردرگم شده اند. 
در واقــع بازیگران ارزی، خــود را با اخبــار هماهنگ 

کرده اند. زمانــی که اخبــار مثبــت و امیدوارکننده 
اســت قیمت دالر کمــی ارزان  می شــود و به محض 
 ارســال اخبار منفی و یــا تعویق توافــق، قیمت دالر 

صعودی می شود.
و همزمان با خبرهــای مثبت، فــروش ارز را در پیش 
گرفته اند و با برجسته شدن خبرهای منفی، راه خرید را 
دنبال کرده اند. برای مثال روز سه شنبه نماینده روسیه 
ابراز امیدواری کرد که توافق هسته ای به زودی حاصل 
می شود و فضای مذاکره را به طور کلی مثبت ارزیابی کرد. 
اثر این اظهارات روز سه شنبه خود را در کاهش قیمت 

دالر مشخص کرد.
اما روز چهارشــنبه نماینده روســیه خبر داد که هنوز 
مشکالت اساسی سد راه توافق هسته ای است و احتماال 

توافق نزدیک نیست.
حاال بایــد دید رونــد مذاکــرات به کجا می رســد و 
سیگنال های رسیده از وین چگونه خواهد بود. اگرچه 
کارشناســان اقتصادی می گویند بازار مدت هاســت 
انتظارات مثبــت توافق هســته ای را پیش خور کرده 
اســت. همچنین به نظر کارشناســان، قیمت دالر در 
مدت اخیر بیــش از آنکه تحت تاثیر اخبــار مذاکرات 
 هســته ای باشــد، تحت تاثیر فضای اقتصــاد کالن 

ایران است.
نرخ تورم از ابتدای سال تاکنون ۲۲ درصد رشد کرده و 
نرخ دالر، حدود ۱۷ درصد. برای همین برخی می گویند 
علت افزایش قیمت دالر این است که دالر می خواهد خود 

را با نرخ تورم هماهنگ کند.

روند قیمت دالر در سایه مذاکرات هسته ای رفت و برگشتی  شد

سردرگمی در  بازار  دالر 

روند سودآوری شرکت های تحت 
پوشش بورس تا پایان سال ادامه دارد

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار گفت: »با 
اطمینان می گویم که روند سودآوری شرکت های 
تحت پوشش بورس تا پایان ســال ادامه دارد و با 
توجه به رویکرد و تصمیمات اخیر دولت، این روند 

در سال آینده هم تداوم خواهد داشت.«
به گزارش ســازمان بورس و اوراق بهادار، »مجید 
عشــقی« افزود:  دولت در حمایت از بازار بورس 
مصمم اســت و ما نیــز مکاتبات متعــددی با 
وزارتخانه های مختلف ذی ربط داشته ایم تا درباره 
سیاست گذاری هایی که می تواند روی بازار سرمایه 
اثر بگذارد، به نحوی عمل کنند که این بازار آسیب 

نبیند و سیاست ها نیز شفاف باشد.
این مقام مســوول درباره آغــاز گمانه زنی های 
سهامداران درباره بودجه سال آینده، اظهار داشت: 
امسال هم این گمانه زنی ها در چند روز اخیر توسط 
فعاالن بازار رصد شــده و در نتیجــه اثراتی روی 
معامالت سهام و قیمت های آن داشته است، اما 
واقعیت این اســت که گمانه زنی ها دقیق نیست 
و زمان زیادی تا تصویــب بودجه در مجلس باقی 

مانده است.
وی با بیان اینکه اعداد و ارقام بودجه ای باید ابتدا 
در دولت و ســپس در مجلس به صــورت دقیق 
کارشناسی و بررسی شود و در نهایت درباره این 
اعداد تصمیم گیری خواهد شــد، گفت: اعداد و 
ارقام مطرح شده دقیق نیست و با قاطعیت اعالم 
می کنم که با دولت و مجلــس رایزنی کرده ایم تا 
تصمیماتی که در نهایت گرفته خواهد شد، به نفع 
سرمایه گذاران و سهامداران باشد چراکه نوسانات 
زیاد در این اعداد و ارقام بودجه ای باعث می شود 

وضعیت شرکت ها متالطم شود.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: 
دولت نیز عزم و اراده جــدی دارد که تصمیمات 
اتخاذ شــده در نهایت به نفع شرکت ها باشد و در 
خصوص بعضی از ارقام بودجه مثل قیمت خوراک 
یا حقوق معادن باید بگویم که این اعداد به صورت 
فرمولی تعیین می شوند و در طول زمان به واسطه 
نوســانات قیمت جهانی و شاخص های مختلف 
تغییر می کند و به طور طبیعی فروش شرکت ها نیز 
متناسب با همین اعداد تغییر می کند، بر این اساس 
در سودآوری نهایی شرکت ها اثر چندانی ندارد و 
در بعضی موارد باعث افزایش سودآوری شرکت ها 
می شود. وی گفت: این تحوالت را از نزدیک رصد 
می کنیم تا بتوانیم در نهایت تصمیماتی اتخاذ کنیم 
که کاماًل با سودآوری شرکت ها هماهنگ باشد و 

ضرری به آن ها نزند.

بررسی بودجه در دولت
عشــقی افزود: الیحه بودجه در حال بررسی در 
دولت اســت و پس از دولت وارد کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی شده و آنجا مورد 
بررسی بیشتر قرار می گیرد. تاکنون تصمیم نهایی 
در خصوص اعداد و ارقام بودجه گرفته نشده، اما 
رایزنی هایی با دولت داشته ایم و دولت نیز مصمم 
است با توجه به جمعیت ۶۰ میلیونی سهامداران 

بورس، تصمیماتش به سود سهامداران باشد.

وزیر راه:
 بازار مســکن با همراهی دولت و 

مجلس سر و سامان می یابد
وزیر راه و شهرسازی ضمن ارزیابی مثبت خود از 
نشست مشترک مجلس و دولت، گفت: همگرایی 
دولت و مجلس باید با تعامل و ارتباط بیشــتری 
همراه باشد تا بتوانیم شــرایط و اوضاع مسکن را 

سرو سامان دهیم.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از خانه ملت، »رستم 
قاسمی« با اشاره به نشســت مشترک مجلس و 
دولت که به مناسبت روز مجلس در صحن علنی 
مجلس برگزار شد، افزود: همگرایی دولت و مجلس 
باید با تعامل و ارتباط بیشتری همراه باشد تا بتوانیم 
شــرایط و اوضاع مسکن را سرو ســامان دهیم. 
امیدوارم با تعامالت دولت و مجلس شاهد بهبود 

شرایط بازار مسکن باشیم.
گفتی اســت مجلس یازدهم بــا تصویب قانون 
جهش تولید و تامین مســکن گام بلندی برای 
صاحبخانه شدن مردم برداشــت که  می توان به 
مواردی همچون الزام دستگاه های اجرایی برای 
تامین زمین برای ساخت مسکن،  تصویب ساخت 
یک میلیون مسکن در سال، تخفیف ۳۰ درصدی 
هزینه پروانه ساختمانی در طرح حمایتی مسکن، 
فراهم کردن امکان پیش خرید مصالح ساختمانی 
در بورس کاال، تشکیل صندوق ملی مسکن با هدف 
تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی 
بخش مسکن و الزام ثبت معامالت دستگاه های 

دولتی و غیردولتی در سامانه امالک اشاره کرد.

اخبار
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 بیشتر بازارها همچنان چشــم انتظار نتایج مذاکرات 
برجامی وین هستند، به همین دلیل بیشتر بازارها در 

شرایط انتظار هستند.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز روز چهارشنبه با نوسان 
روزمره دنبال شد؛ بدین ترتیب قیمت دالر در محدوده 
۲۹.۱ هزار تومان به کار خود پایان داد. البته گزارش های 
میدانی از بازار نشان میدهد که سود خرید ارز صرافی 
کماکان باالست و همین سود باال، خریداران را به دور 
زدن ابالغیه بانک مرکزی ترغیب می کند. با این وصف 
بیشتر بازارها همچون بازار ارز به صورت لحظه ای در 

انتظار اخبار جدید از مذاکرات برجامی وین هستند.

 بورس فعال فروشی است
بازار سهام با بازدهی منفی شاخص ها در طول یک هفته 
گذشته مواجه بود. روز چهارشنبه سمت عرضه سنگین 

تر شد و بازار یکسره قرمز پوش شد. فعال خریداران در 
ورود به بازار مرددند و از همین ناحیه اقبال به فروش 
بیشتر شده است. هر چند که سیگنال های مثبت از بازار 
ارز، کامودیتی ها و مذاکرات برجامی وین میتواند رفتار 

بخشی از معامله گران بورس را تحت تاثیر قرار دهد.

 منتظر یک جرقه
قیمت محصوالت پرتیراژ دو خودروساز تغییری نکرد و 
این در حالی است که به دلیل انتظار برای نتایج مذاکرات 
وین و رفت و برگشت دالر، بازار در حالت انتظار منتظر 
جرقه تا مسیر دیگری را بپیماید. باید در این خصوص 
منتظر بود. امروز هم پیش بینی می شود بازار درصورت 
نتایج اولیه از مذاکرات وین و تغییر جهت دالر، شاهد 

تغییرات جدی باشد.
هر چند که بعید است در روز آخر هفته تغییری در بازار 

صورت گیرد. فعال نتیجه ای از جلسه ستاد تنظیم بازار 
در خصوص افزایش قیمت خودرو منتشر نشده است.

 مصوبه مهم شورای عالی مسکن
در دومین ماه پاییز رشــد معامالت مســکن رشــد 
۳۳.۵درصدی را تجربه کرد و ۱۰ منطقه تهران تعداد 
رشد معامالتشان بیش از رشد میانگین معامالت در 
تهران بود. همچنین در ابتدای آذر هزینه وام مسکن 
به رکورد بی سابقه خود در تمام یکسال گذشته دست 
پیدا کرد. این هزینه که از طریق کشف قیمت در بازار 
اوراق تسهیالت بانک مســکن کشف می شود تحت 
تاثیر دادوستد در این بازار روندی صعودی را ثبت کرده 
و قیمت هر کدام از اوراق وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد.

در مهمترین رویداد هم محمــود محمودزاده، معاون 
وزیر راه و شهرسازی گفته است: با مصوبه شورای عالی 

مسکن تغییرات جدیدی در دو طرح نهضت ملی مسکن 
و اقدام ملی مسکن روی داد. در مجموع در این دو طرح 
که هم اکنون ادغام شدند بیش از ۳.۶ میلیون نفر در 
سامانه ثبت نام کردند. در دور جدید ثبت نام نهضت ملی 
مسکن، متقاضیان در ۵۴۰ شهر امکان ثبت نام یافتند. 
با شرایط جدید ثبت نام و تسهیل در فرایند آن انتظار 

می رود که میزان مشارکت باال برود. 

 همه در شرایط صعود به جز بیت کوین
برخالف بیت کوین که در ۲۴ ساعت گذشته نوسان 
قابل توجهی نداشــته اســت ، اغلب آلت کوین های 
بزرگ بازار دستاوردهای چشمگیری را ترسیم کردند و 
رشد های خوبی را برای معامله گران رقم زدند. بیشتر 
آلت کوین های دارای ارزش دیروز در محدوده سبز بازار 

قرار داشتند.

معاون سیاسی وزیر خارجه ارائه ۲ سند از سوی ایران 
به طرف مقابل شامل لغو تحریم ها و مسائل هسته ای 
را نشــانه جدیت جمهوری اســالمی خواند و گفت: 
در وین هســتیم که گفت وگوها را ادامه دهیم. علی 
باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیأت 
ایرانی در مذاکرات با گروه ۱+۴ پنجشــنبه در جمع 
خبرنگاران در وین به تشریح رایزنی های انجام شده در 
این چند روز در وین پرداخت و گفت: امروز چهارمین 
روز گفت وگوها را آغاز می کنیــم. در طول روزهای 

گذشته هیأت جمهوری اســالمی ایران در تعامل با 
دیگر هیأت های عضو ۱+۴ نشست های متعددی اعم 
از دوجانبه و مشترک چندجانبه را برگزار کرده است. 
به گزارش »انتخاب«. وی بیان کرد: از روز شنبه این 
جلسات در وین برگزار شد و تا دیشب )چهارشنبه( تا 
پاسی از شب جلسات ادامه داشت. امروز نیز جلساتی 
پیش رو داریم از جمله جلساتی با نمایندگان روسیه و 
چین داشتم و همینطور نشست با روسای هیأت های 
نمایندگی سه کشــور اروپایی و اتحادیه اروپا که دو 

نشســت دیروز برگزار شد و یک نشســت هم امروز 
خواهم داشت. معاون سیاسی وزیر خارجه یادآور شد: 
در این نشست ها ما دیدگاه های خودمان را در مورد 
موضوعات محوری و اصلی ایــن دور از گفت وگوها 
به ویژه موضوع لغو تحریم های غیر قانونی و ظالمانه 
طرح کردیم و شاخص ها و مالک هایی که برای بیان 
مواضع خودمان الزم بود با آن ها در میان گذاشتیم. 
آن ها هم در این زمینه ســؤاالتی را مطرح می کردند 
و ابهام هایی داشتند که در این نشست ها تالش شد 

که این ابهام ها رفع و به سؤاالت آن ها پاسخ داده شود. 
وی گفت: دیشب دو سند را در اختیار طرف مقابل قرار 
دادیم. سند اول دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران در 
مورد موضوع لغو تحریم ها است و همینطور سند دوم 
در مورد موضوع اقدامات هسته ای ایران است که در 
اختیار طرف مقابل قرار گرفت. قاعدتا طرف مقابل باید 
اینها را بررسی و آمادگی الزم را کسب کند برای این که 
وارد گفت وگوها و مذاکرات جدی با جمهوری اسالمی 

ایران در مورد متن های ارائه شده، شود.

بررسی قیمت کاالهای اساسی نشان از آن دارد که 
قیمت ها طی یکماه اخیر تقریبا ثابت بوده و اتفاق 

خاصی در این حوزه رخ نداده است.
به گزارش مهر، بررسی قیمت کاالهای اساسی نشان 
از آن دارد که قیمت ها طی یکماه اخیر تقریباً ثابت 
بوده و اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده اســت. 
براین اساس در یکسال اخیر قیمت برخی کاالهای 
اساســی و محصوالت میوه و صیفی جات افزایش 
چشمگیری را تجربه کرده و همچنان نیز قیمت آنها 
باالست و بسیاری از مردم توان خرید این محصوالت 

را ندارند.
در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی چند روزی 
است که توزیع اینترنتی برخی اقالم اساسی را به نرخ 
مصوب آغاز کرده که باید دید این اقدام وزارت جهاد 
کشاورزی چه تأثیری روی بازار خواهد داشت و آیا 
طی روزهای آینده منجر به کاهش قیمت ها در بازار 

و متعادل شدن آنها می شود یا خیر؟

قیمت گران میوه و بازار کم رونق آن!
گشــت و گذاری در بازار میــوه و مراکز عرضه این 
محصوالت، نشان از ادامه گرانی و کوتاه شدن دست 
مردم از خرید آنها دارد و به عبارتی بسیاری از مردم 
از روبروی مراکز خوش رنگ و لعاب عرضه میوه ها 
رد می شــوند بدون اینکه فکر خرید آنها از سرشان 
بگذرد. براساس مشــاهدات میدانی خبرنگار مهر 
قیمت هر کیلوگرم سیب زرد ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، 
پرتقال تامســون ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومــان، نارنگی 
شــمال ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان، انار ریــز ۱۵ هزار 
تومان، متوســط ۲۵ هزار تومان و درشت ۳۵ هزار 

تومان است. قیمت هر کیلوگرم هویج ۸۵۰۰ تومان، 
سیر ۳۸ هزار و ۹۰۰ تومان، فلفل تند ۱۹ هزار و ۸۰۰ 
تومان، کاهو ساالدی ۷ هزار و ۹۰۰ تومان و کرفس 

اصفهان ۸ هزار و ۹۰۰ تومان است.
قیمت هر کیلوگــرم به اصفهان ۲۸ هــزار و ۹۰۰ 
تومان، ســیب زمینی ۹ هزار و ۴۰۰ تومان، گوجه 
فرنگی ۱۲ هــزار و ۸۰۰ تومان و فلفل دلمه نیز ۱۳ 

هزار و ۵۰۰ تومان است.

جزئیات قیمت کاالهای اساسی در بازار
براین اســاس قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه بین ۳۳ 
تا حدود ۳۷ هزار تومان، هر کیلوگرم ســینه مرغ 
حدود ۵۳ هزار تومان، بســته ۴۰۰ گرمی پای مرغ 
۸ هزار تومان، هر کیلوگرم ماهی قزل آال حدود ۸۸ 
هزار تومان، ماهی کیلکا کیلویــی ۲۰ هزار تومان، 
تخم مرغ شانه ای ۵۵ هزار تومان، تخم مرغ کیلویی 
حدود ۳۰ هزار تومان، برنج هندی هر کیلوگرم ۲۵ 
هزار تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۸ هزار تومان، 
شــیربطری پرچرب ۱۴ هــزار و ۵۰۰ تومان، پنیر 
۴۰۰ گرمی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ماســت ۲.۵ 
کیلوگرمی ۴۵ هزار تومان است. قیمت برنج ایرانی 
نیز در هرکیلوگرم بین ۵۰ هــزار تا حدود ۶۰ هزار 

تومان است.
همچنین قیمت راســته با اســتخوان گوسفندی 
۱۴۴ هزار تومــان، ران کامل ممتاز گوســفندی 
۱۶۹ هزار تومان، کف دست گوسفندی با ماهیچه 
۱۵۶ هزار تومــان، ران پاک کرده گوســاله ۱۶۶ 
 هزار تومان و شــقه الشه گوســفندی ۱۲۲ هزار 

تومان است.

انتقاد فعاالن صنعت مرغداری در رابطه با عدم تامین ذرت و 
سویای الزم در حالی مطرح و تاکید می شود که باید با نرخ بازار 
آزاد خوراک بخرند که این دو محصول از جمله نهاده هایی 
هســتند که باالترین ســطح واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
داشته و در حال حاضر میلیون ها تن هم در گمرک دپو شده 
است، اما در این بین جریان ترخیص و توزیع آنها قابل توجه 
است؛ آن هم در شرایطی که گاهی آنقدر در گمرک می ماند 
که فاسد یا خوراک حشره ها می شود. به گزارش ایسنا، اخیرا 
دبیر کانون مرغداران گوشتی اعالم کرد حدود ۱۰ روزی است 
که ذرت و سویای مورد نیاز مرغداران در سامانه بازارگاه شارژ 
نشده و مجبورند نهادهای مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین 
کنند. این موضوع قابل تامل است، چرا که ذرت و سویا در کنار 
گندم، دانه های روغنی، روغن خام، جو و البته بخشی از دارو 
و تجهیزات پزشکی تنها اقالمی هستند که در حال حاضر در 
لیست کاالهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ قرار دارند و در 
کنار تامین ارز ترجیحی امتیــاز ویژه ترخیص ۹۰ درصدی 
برای آنها وجود دارد؛ به طوری که صاحب کاال می تواند بدون 
صدور کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۹۰ درصد کاال 

اقدام و ما بقی بعد از تامین ارز ترخیص شود.

ذرت و سویا در صدر واردات با ارز ۴۲۰۰!
 بررسی آمار واردات کاالهای اساسی در فاصله ابتدای سال 
تا اواسط آبان ماه  نشــان  می دهد که بالغ بر ۱۶.۴ میلیون 
تن کاال به ارزش بیش از ۹.۱ میلیــارد دالر با ارز ترجیحی 
ترخیص و به عبارتی وارد کشور شــده است که از این رقم 
۵.۵ میلیون تن به ارزش ۱.۹  میلیارد دالر ذرت بوده است 
که باالترین واردات کاالی اساسی با ارز ترجیحی را همواره به 
خود اختصاص می دهد. واردات ذرت نسبت به مدت مشابه 
سال قبل گرچه ۱۱ درصد از  نظر وزنی کاهش داشته اما ۲۶ 

درصد از لحاظ ارزش افزایش دارد. دیگر خوراک طیور که به 
آن نیز اشاره شده، کنجاله سویا است که در دوره مورد بررسی 
۱.۷ میلیون تن به ارزش بیش از ۹۵۲.۱ میلیون دالر واردات 
داشته که افزایش واردات آن از نظر وزن ۱۲۵ درصد و حجم 
۲۰۱ درصد است که نشان می دهد کنجاله سویا باالترین حد 
افزایش واردات کاالهای اساسی را در سال جاری داشته است.

دپوی میلیون ها تنی غذای مرغ در بنادر
در کنار ایــن واردات و ترخیص قطعــی صورت گرفته 
خوراک طیور ، میزان ورودی و دپوی آن در گمرک نیز 
قابل توجه اســت؛ به طوری که تا اواسط آبان ماه سال 
جاری از حدود ۷.۲  میلیون تن کاالی  اساســی که در 
گمرک و بنادر موجود بوده یا در شناورها در کنار اسکله 
قرار داشته است بالغ بر ۱.۸  میلیون تن به ذرت و بیش 

از ۸۰۰ هزار تن به کنجاله سویا اختصاص داشته است.

ابهام در کم آمدن...
بر این اساس این که حجم واردات خوراک طیور یا میزان دپوی 
آن در گمرک و بنادر کاهشی بوده که بتواند عامل عدم شارژ در 
سامانه بازارگاه باید، آمار آن را تائید نمی کند،  اما این که در روند 
ترخیص کاال و بعد از آن توزیع چه اتفاقی می افتد که سامانه 
بازار گاه شارژ نشده و مرغداران بدون نهاده می مانند و ناچار به 
تامین آن از بازار آزاد هستند، جای سوال دارد. این در شرایطی 
است که ورود کاال به کشور با ارز ۴۲۰۰ صورت می گیرد اما 
تامین آن از بازار آزاد که در حال حاضر با نرخی تا مرز ۳۰ هزار 
تومان است، بر قیمت مرغ در بازار اثر گذار است هر چند که 
حتی دریافت ارز ۴۲۰۰ هم طی ســال های گذشته با اما و 
اگرهایی همراه بوده و همواره تاکید شده که اقالم در نهایت با 

نرخی نزدیک به بازار به دست مردم می رسد.

قیمت خودرو منتظر یک جرقه 

بازار  خودرو  در  فاز   انتظار

معاون وزیر امور خارجه: اصالحات خود را روی پیش نویس اعمال کرده ایم 

آخرین وضعیت قیمتی کاالهای اساسی در بازار

ثبات نسبی در یکماه گذشته
با وجود واردات و دپوی میلیاردها دالری

سفره مرغ ها از ارز ۴۲۰۰ خالی شد!

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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کاهش داللی با مالیات ستانی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

در اکثر کشورها قانون مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می شود. این قانون موجب می شود از اصل بازدارندگی قوانین مالیاتی در جهت کاهش داللی استفاده شود. همچنین منابع به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت شود. در کشور ما نیز 
با تاخیر بسیار ناشی از البی سنگین دالالن و سوداگران، کلیات این قانون در مجلس تصویب شده و در طول یک تا دو هفته آینده نیز جزئیات آن بررسی و به تصویب خواهد رسید.  قانون مربوطه می تواند به جز موضوع هدایت گری نظام مالیاتی از 
فعالیت های داللی مالیات اخذ کند. اشخاصی با داللی در بازار مسکن، طال، ارز و خودرو سودهای چند صد درصدی به جیب می زنند. این افراد نه مالیاتی می پردازند و نه اینکه تاثیر مثبتی بر بخش اقتصادی دارند. همچنین موجب ایجاد التهاب در 
بازار، رونق داللی، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف تولید می شوند. این در حالی است که کارمندان در حالی که در زیر خط فقر زندگی می کنند با کوچکترین دریافت حقوق یا اضافه کار بایستی مالیات بپردازند. از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز برای 
کاالهای خود مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد 25 درصدی پرداخت می کنند.  در مجموع بسیاری از ثروتمندان امروزی از راه داللی، رانت خواری، سوداگری و احتکار که رویکردی ناثواب و نامطلوب در کسب ثروت است به منابع رسیده اند. 
پس هم باید از چنین فعالیت هایی مالیات اخذ شود و هم اینکه مالیات سنگین بایستی فضای بازدارنده در حوزه داللی ایجاد کند. باید منابع را به سمت کسب روزی شرافتمندانه از طریق فعالیت های اقتصادی مولد با پرداخت مالیات مربوطه پیش برد.  
البته برای فعالیت های جزئی و خرید و فروش های خرد و معمولی مالیاتی اخذ نخواهد شد. مثال در حوزه مسکن، خانه اول، در حوزه خودرو، خودرو به تعداد افراد خانواده و در حوزه طال و ارز خرید و فروش در عرف معمولی یک خانوار مثال حدود 
80 گرم معاف از مالیات خواهد بود. از طرفی دیگر برای فعاالن صنف مربوطه نیز معافیت هایی لحاظ خواهد شد. اما حضور، سرمایه گذاری و داللی در این حوزه ها مشمول مالیات می شود تا منابع به سمت تولید و بورس در جهت تامین مالی بخش 
 مولد اقتصاد هدایت شود.  به نظر می رسد مسوولین و مردم نباید تحت تاثیر القائات منفی و جوسازی دالالن مفت میلیاردر شده و کاسبان ثروت بادآورده قرار بگیرند. همچنین در مطالبه حق و حقوق خود از بخشی که هم به اقتصاد ضربه وارد 

می کنند، هم ترس ایجاد کرده و هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند قرار نگیرند.  

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در پاســخ به 
این پرسش که اصلي  ترین موضوع خودروهاي خارجي 
در زمینه تامین قطعات و دریافت خدمات تعمیرگاهي 
و لوازم یدکي مربوط به کــدام خودروها و کدام قطعات 
است، گفت: بیشترین سهم از خدمات تعمیرگاهي، بعد 
از خودروهاي تولید داخل، به محصوالت هیوندا کیا و 
تویوتا اختصاص دارد. علیرضا نیک آیین، رئیس اتحادیه 
تعمیرکاران خودرو تهران تصریح کرد: اگر قطعه استاندارد 
و اورجینال بر روي این خودروها نصب شود؛ مراجعه براي 
تعمیر، بسیار کم خواهد شد.وي تصریح کرد: در صورتي 
که مشاهده شده اســت قطعات تقلبي و غیراستاندارد 

مربوط به خودروهاي خارجي به کشور وارد شده است.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در خصوص 
اینکه در شرایط فعلي، قطعهسازان، مشکالت بسیاري 
براي تامین نیاز خط تولید دارند و آیا این مشــکل در 
تامین قطعات و لوازم یدکي بازار نیز وجود دارد یا خیر، 
تشریح کرد: قطعه ســازاني که براي خودروسازها کار 
میکنند متاسفانه، از تولید و سهم بازار، عقب هستند و 
میزان تولید کمتري دارند. نیک آیین، اظهار کرد: این 

موضوع، باعث شده است که این خال توسط قطعات بي 
کیفیت جبران شود و این صدمه بسیاري را به بازار وارد 
مي کند.وي تصریح کرد: وقتي که قطعات بي کیفیت در 
بازار عرضه شود و به جاي قطعات اصلي مورد استفاده قرار 
بگیرد؛ صدمه سنگیني به خودروها و مالکین و مکانیک 
ها وارد میکند و مشخص نیست که چه زماني این معضل 
برطرف خواهد شد. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو 
تهران در پاسخ به این پرسش که به دلیل افزایش شدید 
قیمت قطعات و لوازم یدکي، مصرف کنندگان ترجیح مي 
دهند قطعاتي که داراي ایراد هستند را به جاي تعویض، 
تعمیر کنند و این موضوع در بازار، چقدر رایج است، تاکید 
کرد: متاسفانه، به علت گراني قطعات و لوازم یدکي نو، 
مشــتریان براي اینکه هزینه پایین تري را براي تعمیر 
خودرو خود پرداخت کنند، تصمیم مي گیرند که قطعات 
را تعمیر کنند. نیک آیین، اظهار کرد: مالکان خودروها 
وقتي که براي تعمیر خودرو خود به تعمیرگاه ها مراجعه 
مي کنند، اصرار دارند کــه قطعه معیوب خودرو آنها به 
جاي تعویض، تعمیر شود و این تعمیرات غیراستاندارد به 

اصرار مالکان خودروها انجام مي شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران دالیل کاهش تولید گندم 
را در سال جاری تشریح کرد و گفت: حذف ارز ۴200 تومانی 

موجب افزایش قیمت نهاده تولید شد.
علیقلی ایمانی با اشاره به اینکه در سال جاری مجموعاً حدود 
5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد، گفت: کاهش 
تولید در سال جاری دو دلیل عمده داشت، نخست اینکه در 
ابتدای سال زراعی گذشــته دولت اقدام به حذف ارز ۴200 
تومانی و جایگزینی ارز نیمایی برای واردات نهاده های تولید 
کرد که همین مسأله منجر به افزایش شدید قیمت نهاده های 
تولید شــد. وی اضافه کرد: به دنبال این اتفاق شاهد افزایش 
شدید و ناگهانی در قیمت نهاده های تولید بودیم و نرخ کود، بذر 
و سم 5 تا ۶ برابر شد. همچنین قیمت ماشین آالت به گونه ای 

افزایش یافت که امکان تهیه آن از عهده کشاورزان خارج شد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: عالوه بر این خشکسالی نیز 
رخ داد و منجر به این شد شرایط تولید مناسب نباشد. ایمانی 
با بیان اینکه در کشور ۴ میلیون هکتار اراضی دیم و 2 میلیون 
هکتار اراضی آبی گندم وجود دارد، افزود: اگر شــرایط تولید 

مساعد بود و قیمت نهاده ها منطقی؛ فقط در همین 2 میلیون 
هکتار اراضی آبی باید حدود ١0 میلیون تن تولید می کردیم.

این فعال بخــش خصوصی گفت: برای ســال زراعی جدید 
١۴00-١۴0١ روند کشــت تاکنون مطلوب بوده و امیدوار 
هســتیم اتفاقات خوبی رخ دهد. ایمانی اضافه کرد: در اکثر 
مناطق کشور وضعیت بارندگی های پاییزه بسیار خوب بوده و 
امیدوار هستیم که این روند همچنان ادامه داشته باشد تا در 

مرحله داشت محصول نیز دچار مشکل نشویم.
وی گفت: تاکنون 80 درصــد اراضی دیم و ۶0 درصد اراضی 
آبی گندم زیر کشت رفته و تا کشــت تا دی ماه ادامه دارد بر 
این اساس انتظار داریم سطح زیر کشت به بیش از ۶ میلیون 
هکتار برسد. ایمانی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی 
گندم نیز برای سال زراعی جاری ٧500 تومان تعیین شده 
که نسبتاً مورد تأیید کشاورزان اســت، افزود: در صورتی که 
بارندگی ها ادامه پیدا کند و قیمت نهاده های تولید متعادل شود 
تا کشاورزان قادر به تأمین آنها شوند برای سال آینده می توانیم 

نیاز کشور را در داخل تأمین کنیم.

در حال حاضر به دلیل مشکالت تامین ارز، ریل گذاری 
های غلط و عدم تسلط کافی دولت و تنظیم گران، بازار 
کاغذ بیش از پیش آشــفته شــده و به دست دالالن و 

سوداگران افتاده است.
چند سالی اســت که بازار کاغذ هر چند وقت یک بار با 
نوسانات شدیدی مواجه می شود؛ منابع مورد نیاز این بازار 
بنا به سیاست های غلط گذشته عالوه بر داخل، از خارج 
نیز تأمین می شود که البته در بخش کاغذ روزنامه کشور 
وابستگی صد در صدی و در بخش کاغذ تحریر وابستگی 
بیش از ٧0 درصدی به واردات دارد. همین وابســتگی 
موجب شده که افزایش های گاه و بیگاه نرخ ارز و نوسانات 
این بازار، دامن حوزه کاغذ را نیز بگیرد و کاغذ تبدیل به 

کاالی گران شود.
حاال نیز به دلیل مشکالت تأمین ارز، ریل گذاری های 
غلط و عدم تســلط کافی دولت و تنظیم گران -وزارت 
صمت و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی- بر این حوزه 
عالوه بر از بین رفتن آرامش بازار، زمینه برای موج سواری 

دالالن و سوداگران فراهم شده است.
دالالن با شناســایی خالءهای سیاست گذاری دولت، 
کنترل بازار را به دست گرفته و به قدری به التهابات ناشی 
از نوسانات نرخ ارز، مشکالت تأمین ارز و واردات کاغذ، 
دامن زده اند که می توان از بازار کاغذ به عنوان »آشفته 
بازار« یاد کرد. از سویی دیگر نیز با توجه به نوسانات نرخ 
ارز و پروسه طوالنی واردات کاغذ، واردات این محصول 
فاقد ارزش شده است.  ئ  در این رابطه ابوالفضل روغنی 
رئیس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا به مهر 
می گوید: در حوزه کاغذ تحریر نیاز کشور ۳80 هزار تن 
است اما در بهترین حالت به دلیل ضعف در تولید داخل، 
١50 هزار تن در داخل تولید می شــود از این رو در این 

بخش نیاز به واردات داریم.
وی با بیان اینکه دولت های گذشته بیشتر طرفدار واردات 
بوده اند، یادآور می شــود: به دلیل عدم حمایت از تولید 
داخل و دادن امتیاز به واردات همچون اعمال ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده از تولید، بازده سودهی این بخش 
پایین است، از این رو حجم سرمایه گذاری در حوزه تولید 

کاغذ تحریر عدد قابل توجهی نیست.
روغنی می گوید: در بازار کاغذ تحریر تقاضا باال و عرضه 
کم است بنابراین طبیعتاً قیمت ها در این بازار باال می رود. 
گزارش های میدانی از بازار نیز حاکی از این است که عالوه 
بر کمبود کاغذ، بخشی از کاغذهای موجود نیز احتکار 
شده و به طور کلی فروخته نمی شوند؛ تا جایی که می توان 
گفت در این شــرایط، نبض بازار کاغذ به جای بخش 

خصوصی و فروشندگان واقعی، در دست دالالن است.
عالوه بر مصــرف کنندگان کاغذ تحریــر، روزنامه ها و 
مطبوعات چاپی نیز از جملــه مهم ترین قربانیان وضع 
موجود هستند؛ به گونه ای که طی روزهای گذشته برخی 
از مدیر مسئوالن روزنامه ها اعالم کردند که دیگر توان 
چاپ نشریه خود را ندارند چراکه بررسی ها نشان می دهد 
در حال حاضر قیمت کاغذ روزنامه در بازار آزاد به ۳0 هزار 
تومان رسیده است. نکته ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، 

بی توجهی دولت های قبلی به تولید داخل در بخش کاغذ 
است. پیش از این یک کارخانه داخلی با ظرفیت تولید 
ساالنه ۶0 هزار تن، اقدام به تولید کاغذ روزنامه کرد اما در 
کنار عدم حمایت های دولتی و مدیریت غلط، استقبالی 
هم از سوی مصرف کنندگان برای خرید تولیدات این 

کارخانه نشد.
در این رابطه روغنی می گوید: هم اکنون، عرضه خاصی 
در حوزه واردات کاغذ روزنامه انجام نمی شود و آن مقدار 
عرضه ای هم که داریم بسیار گران است؛ کاغذ روزنامه 
داخل کشور تولید نمی شــود؛ از سویی دیگر نیز حجم 
مصرف کاغذ روزنامه نسبت به ۳ تا ۴ سال پیش به شدت 
کاهش یافته و از آن طرف نرخ ارز صعودی شده است، 
از این رو واردات کاغذ روزنامه چندان مقرون به صرفه 
نیســت. وی می گوید: یک شــرکت داخلی قباًل کاغذ 
روزنامه تولید می کرد اما به دلیل عدم استقبال فعاالن 
مطبوعات دیگر تولید نکرد؛ با شرایط امروز امکان حمایت 
از تولید داخل وجود دارد و می تــوان با تولید داخل، تا 

حدودی مشکالت روزنامه ها را حل کرد.
همچنین یک فعال صنعت کاغذ نیز به مهر می گوید: 
دولت ارز ۴200 تومانی برای واردات کاغذ اختصاص داد 
و در مقابل تولیدکننده داخلی باید با دالر بازار آزاد اقدام 
به خرید مواد اولیه و قطعات کند. وی تاکید می کند: اگر 
دولتمردان به دنبال حل مشکالت بازار کاغذ به ویژه کاغذ 
روزنامه بودند، قطعاً با تدابیری اقدام به حمایت از تولید 
داخل و کمک به خودکفا شدن کشور و افزایش کیفیت 
تولیدات در این حوزه می کردند؛ اما در عمل اتفاقاتی که 

افتاد برعکس این مسائل بود.
این در حالیست که عدم سیاســت گذاری دولت برای 
حمایت از تولید داخل مورد تأیید مسئوالن وزارت صمت 
نیز قرار گرفته است. در این رابطه افسانه محرابی، مدیرکل 
دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت می گوید: 
واحدهای تولیدی داخلی، توان تولید کاغذهای چاپ و 

تحریر مورد نیاز کشور را دارند و باید حمایت شوند.
وی با اشاره به اینکه ۳ واحد تولیدی در کشور داریم که 
توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز را در سطح 
کشور دارند، افزود: در این زمینه چند طرح داریم اما بحث 
ضوابط سخت گیرانه قرنطینه ای برای مواد اولیه، حقوق 
ورودی بــرای واردات کاغذ، ارز ۴ هــزار و 200 تومانی 
برای کاغذ و معافیت مالیاتی ۹ درصد ارزش افزوده برای 

واردات، از جمله مشکالت است.
آنچه که مسلم بوده این اســت که تعدد مراکز تصمیم 
گیری موجب می شــود که تصمیم گیری جامعی در 
صنعت کاغذ نشــود و نه تنها تولیدکننده بلکه مصرف 
کننده نیز از این مســائل ضربه بخورد. بنابراین به نظر 
می رســد اولین اقدام دولت باید جلوگیری از تصمیم 
گیری های متعدد ذی نفعان در این حوزه باشد. همچنین 
با توجه به اتفاقات اخیر بازار، زمان آن رسیده که دولت 
تدبیر دقیقی برای ســاماندهی بــازار و صنعت کاغذ 
بیاندیشد نه اینکه با نسخه های مقطعی، اقدام به درمان 

دردهای این حوزه کند.

برخــی از مردم به واســطه 
قیمت پایین کاالها در فضای 
مجازی و به دلیل طمع ورزی 
و از روی اعتماد نابجا، اقدام 
به واریز وجه به عنوان پیش 
پرداخت می کنند و از این طریق مــورد کالهبرداری 
قرار می گیرند. افزایش آگهی های فروش محصوالت 
ارزان قیمت به دست مایه ای برای برداشتن کاله مردم و 

خریداران در فضای مجازی تبدیل شده است.
به عنوان مثل خریــداری با آگهی فــروش کفش در 
اینستاگرام مواجه شــده و به دلیل پایین بودن قیمت 
درج شده، برای نگه داشت کاال، مبلغی را به عنوان بیعانه 
پرداخت نموده و پس از آن فروشنده دیگر پاسخگوی 

وی نبوده است.
مالباختگان بیان می کنند که در سایت های آگهی محور 
با آگهی هایی تحت عنوان کاال زیر قیمت بازار برخورد 
کرده اند. ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم 
مبلغ اندکی وجه به عنوان بیعانه از آنان درخواست و پس 

از دریافت وجه دیگر جوابگوی تماس آنها نبوده است. 
در حالیکه همواره پلیس فتا تاکید دارد که خریداران 
در فضای مجازی از پرداخت هر گونه بیعانه خوددرای 
کنند اما پیش  پرداخت ها یا بیعانه در خریدهای آنالین 
تا به امروز زمینه ســاز کالهبرداری از کاربران بسیاری 

شده است. 
امروزه کانال ها و صفحات فروشگاهی زیادی در شبکه 
های اجتماعی ایجاد شده و بعضاً مخاطبان زیادی را به 
دست آورده اند اما در این بین مجرمان فضای مجازی 
هم بعضاً با راه اندازی صفحات فروشگاهی جعلی اقدام 
به کالهبرداری از شهروندان کرده و بعد از دریافت هزینه 
محصول، هیچگونه کاال یا خدماتی به مشــتریان ارائه 
نمی دهند. ضروری است که شهروندان سطح آگاهی و 
دانش عمومی و تخصصی خود را در رابطه با کالهبرداری 

های اینترنتی افزایش دهند.
خرید از شــبکه های اجتماعی می تواند زمینه ســاز 
کالهبرداری اینترنتی گردد. به هیــچ عنوان پیش از 
رویت و دریافت کاال مبلغی تحت عنوان بیعانه پرداخت 
نکنید. درج اجناس با قیمت پایین تر از بازار از شگردهای 
افراد کالهبردار است. در مواجهه با آگهی های موجود در 

شبکه های اجتماعی، توجه داشته باشید که زیاد بودن 
دنبال کننده های صفحات دلیل بر اعتبار آن نبوده و حتما 

خریدهای خود را از فروشگاه های معتبر انجام دهید.
در همین رابطه رییس پلیس فتای فارس در خصوص 
کالهبرداری های اینترنتی به شــهروندان هشدار داد 
و گفــت: ٧0 درصد از کالهبرداری هــای اینترنتی در 
حوزه اقتصادی است. سرهنگ سیلمانی، رییس پلیس 
فتای اســتان فارس در خصــوص کالهبرداری های 
اینترنتی به شهروندان هشــدار داد و گفت: ٧0 درصد 
از کالهبرداری های اینترنتی در حوزه اقتصادی است. 
او افزود: به علت گستردگی فضای مجازی کالهبرداران 
شــگرد هایی همچون خرید های جعلی با درگاه های 
اینترنتی تقلبــی راه اندازی کرده اند و از شــهروندان 

کالهبرداری می کنند. 
یک کارشناس فضای مجازی در گفت و گو با "کسب 
و کار" گفت: عدم رعایــت نکات امنیتی در خریدهای 
اینترنتی باعث سوءاستفاده سودجویان سایبری شده 
است براین اساس باید توجه شــود که استفاده از این 
تکنولوژی نیازمند رعایت کردن نکات امنیتی است که 
مانع سوءاستفاده کالهبرداران اینترنتی خواهد شد به 

همین دلیل پلیس فتا به کاربران فضای مجازی توصیه 
می کند در خرید اینترنتی نماد اعتماد الکترونیک کسب 
و کارهای اینترنتی را مد نظر قرار دهند بنابراین در اولین 
اقدام باید به انتهای سایت فروشــگاه مراجعه کرده و 
در صورت مشاهده این نماد، خرید اینترنتی با خیالی 

راحت تر داشته باشید.
بهنام اعظمی اضافه کرد: شــهروندان تا قبل از رویت و 
کسب اطمینان از اصالت کاال از واریز هرگونه مبلغی تحت 
عنوان بیعانه به فروشندگان خودداری کنند و به ماهیت 
فریبنده سایر آگهی هایی که در شبکه های اجتماعی و 
پیا م رسان ها منتشر می شود توجه نکرده و پس از رویت 

کاال نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
به گفته وی، کالهبرداران با سوء اســتفاده از بســتر 
سایت های واسط، با درج آگهی های غیر واقعی و تعیین 
قیمت های عمدتا پایین تر از عرف بازار از مشــتریان 
درخواســت مبلغی به عنوان بیعانه می کنند و این در 
صورتی اســت که پس از واریز بیعانه توسط خریدار، 
کالهبردار یــا همان فروشــنده، دیگر پاســخگوی 
 تلفن خود نبوده و از تحویل و یا اســترداد وجه یا کاال 

امتناع می ورزد. 

كاهش قدرت خرید، مردم را به سمت آگهی های محصوالت ارزان قیمت در فضای مجازی كشانده است

کالهبرداری  با   شیوه  پرداخت  بیعانه
۷0 درصد كالهبرداری های اینترنتی در حوزه اقتصادی است

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

یکی از موارد مشــمول قانون 
مالیــات بر عایدی ســرمایه، 
معامالت طال اســت که زیر 
ســاخت های زیادی برای به 
مرحله اجرا رسیدن نیاز دارد. 
طال یک کاالی مصرفی نیست و تنها موردی که در طال 
هنگام فروش از بین می رود اجرت ساخت آن است و اصل 
کاال قابل خرید است، بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید 

از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود.
در همین رابطه حجت اله فرزانی کارشناس اقتصادی می 

گوید: نحوه محاسبه این مالیات، براساس صورتحساب های 
الکترونیکی صــادره در زمــان خرید و اختــالف آن با 
صورتحساب های صادره در زمان فروش است. به جهت 
جلوگیری از ســوداگری، درصد مالیات برای نگهداری 
دارایی مورد نظر، کمتر از یکسال معادل ۳5 درصد و بیش 
از یکسال براساس ماده ١۳١ قانون مالیات های مستقیم، 
کاهش می یابد، به گونه ای که تا سال پنجم به بعد، حداقل 

خواهد شد.
او ادامه داد: زیرساخت  صورتحساب های الکترونیکی در 
حال حاضر بابت مسکوکات سکه و طال براساس کد ملی که 
در فاکتور ها درج می شود، لحاظ خواهد شد، یعنی بخشی از 
زیرساخت های الزم عملیاتی شده است. اما نحوه محاسبه 

و اینکه مبنای قیمتی برای ســایر منسوجات طال به چه 
ترتیبی خواهد بود، در هاله ای از ابهام است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در این قانون، 
معادل گرمی طالی ١8 عیار مبنا قرار گرفته و براســاس 
نرخ اعالمی بانک در تاریخ خرید و فروش لحاظ می شود 
که این مســاله نیز به پیچیدگی های محاسبه می افزاید. 
از جمله موارد چالش برانگیز دیگر، این اســت که دوره 
5 سال و بیشتر را مشمول تعدیل شده با تورم می دانند. 
یعنی می خواهند برای دوره بیش از 5 سال، آثار تورم را در 
عایدی بر سرمایه حذف کنند. اما با توجه به اینکه کشور ما 
دچار تورم باالیی است، می طلبد که بند تعدیل، برای مدت 
زمان 5 سال، کوتاه تر شود. زیرا گرفتن مالیات از بخشی 

که به علت افزایش سطح عمومی قیمت ها رخ داده، خیلی 
منطقی نیست. او گفت: در این قانون به کارپوشه های افراد 
اشاره شده است که از این بابت تعبیه شدن زیرساخت های 
آن در سازمان امور مالیاتی، جای سوال خواهد بود. فرزانی 
گفت: در این پایه مالیاتی، صورتحساب های الکترونیکی 
مبنای محاســبه قرار می گیرند. اما باید در نظر داشــت 
که طال می تواند موارد ثبت نشده ای نیز داشته باشد که 
شناسایی را دچار مشکل می کند. بنابراین، این طرح در این 
موارد نیازمند بازبینی است. به ویژه اینکه موارد غیر ثبتی و 
الکترونیکی و زیرساخت های فناوری اطالعات ما در سطح 
پایین قرار دارند که خود این موضوعات مزید بر علت خواهد 

شد و بی نظمی هایی را ایجاد می کند.

خرید و فروش طال مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه می شود

رصد مالیاتی خرید و فروش طال
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت نهاده تولید گندم را باال برد

هیوندا كیا و تویوتا بیشترین سهم از خدمات تعمیرگاهي دارند

جوالن قطعات بي کیفیت در بازار

بازار كاغذ ملتهب تر از همیشه

نبض بازار در دست دالالن است
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فروش تجهيزات آزمايشگاهی نانو 48 درصد رشد كرد
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری اعالم کــرد فروش تجهیزات 
آزمایشگاهی نانو ۴۸ درصد رشد کرد. به گزارش معاونت علمی و فناوری، 
یکی از حمایت های ارائه شــده در معاونت علمی و فناوری توســعه بازار 
تجهیزات آزمایشگاهی داخلی است. تولیدات حوزه نانو نیز از این خدمات 

بهره مند هستند.
پروژه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی نانو که با حمایت ستاد نانو 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی شده است گامی موثر در 

مدیریت و توسعه فناوری و کسب وکار در کشور محسوب می شود.
این کار نقشــی مهم و راهبردی در رونق اقتصــادی، ثروت آفرینی، حفظ 
دارایی های فکری و تخصصی و پیشگیری از خروج ارز دارد. این طرح که 
از سال ۸۵ در ستاد آغاز شد روند ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و 
صنعتی نانو را به یک باره با جهشی در خور مواجه کرد و در حال حاضر بخش 
قابل توجهی از حجم فروش تجهیزات حوزه نانو متعلق به دســتگاه های 
آزمایشگاهی است و مشــتریان اصلی این تجهیزات، دانشگاه ها و مراکز 

تحقیقاتی هستند.
آمارها گواهی می دهند که طی یک ســال اخیر فروش این تجهیزات ۴۸ 
درصد رشد داشته اســت. عددی قابل توجه که نشان دهنده توانمندی و 
ظرفیت داخلی موجود برای طراحی و ساخت این دستگاه های گران قیمتی 
است که پیش از این از بازار خارجی تامین می شد. اما با آغاز فرآیند حمایت 
از تولید محصوالت، طراحی و عرضه داخلی آنها رشد کرد و تولیدکنندگان 
ایرانی به سمت بازار هدایت شدند.بر اساس گزارش های منتشر شده، میزان 
فروش این محصوالت و تجهیزات سال ۹۲، ۱۷۹میلیارد ریال بود که این 
عدد سال ۹۸ به ۷۰۱ میلیارد ریال رسید و امروز رقمی بیش از ۸۰۰ میلیارد 

ریال را ثبت کرده است.

پيشنهاد وزارت ارتباطات80 درصد با طرح حمايت 
اشتراک دارد

سخنگوی کمیسیون طرح حمایت از کاربران با بیان اینکه طرح پیشنهادی 
وزارت ارتباطات با طرح فعلی ۸۰ درصد اشتراک دارد، انتشار فایل مذاکره 
هیات رئیسه کمیسیون را غرض ورزی برای به حاشیه بردن طرح دانست.

لطف اهلل سیاهکلی با اشاره به فایل صوتی منتشرشده از مذاکره هیأت رئیسه 
کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی قبل از شروع جلسه علنی 
کمیسیون، اظهار داشت: روال کار هیأت رئیسه این است که قبل از شروع 
جلسه با نمایندگان عضو کمیسیون، مقدمات مربوط به موضوعاتی که قرار 
است در جلسه مطرح شود را آماده می کند و مذاکره هیأت رئیسه در مورد 
رأی گیری روز گذشته نیز که با شــیطنت برخی منتشر شد، از این دست 

مذاکرات بود.
وی با بیان اینکه انتشار فایل صوتی مذاکره هیأت رئیسه کمیسیون قبل از 
شروع جلسه علنی کمیسیون، غرض ورزی عده ای برای به حاشیه بردن این 
طرح بوده است، گفت: هیچ موضوع غیرشفاف در مورد طرح وجود ندارد 
و مذاکره میان هیأت رئیسه قبل از شروع جلســات طبیعی و روال عادی 
است. سخنگوی کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و 
خدمات پایه کاربردی انتشار این فایل صوتی را کم توجهی و یا غرض ورزی 
عده ای برای به حاشیه بردن این طرح عنوان کرد و گفت: ما در کمیسیون 
مشترک قصدمان شفاف سازی اســت و به همین منظور تمامی موارد در 

حضور دوربین گفته می شود.
وی ادامه داد: در مورد روز گذشــته نیز دولت، نامه ای را به رئیس مجلس 
ارائه کرد و پیشــنهاداتی در مورد طرح داد که با توجه به اینکه بنا بر این 
است از همه ظرفیت ها استفاده شود، مقرر شــد بررسی پیشنهاد دولت 
نیز به رأی گذاشته شــود. در صورتی که بنا بر آئین نامه کمیسیون، فقط 
نمایندگان می توانند در مورد طرح پیشــنهاد دهنــد و اگر دولت نظری 
دارد باید آن را در قالــب الیحه به مجلس ارائه دهد کــه به طور قطع آن 
الیحه، مقدم بر طرح خواهد بود.ســیاهکلی گفت: اما بــه دلیل اهمیت 
موضوع و بــا وجودی که دولت نظر خــود را در قالب الیحــه ارائه نکرد و 
تنها پیشنهاداتی در مورد طرح داشــت، مقرر شد با رأی گیری اعضا، این 
پیشنهادات برای تطبیق با طرح اصلی یا به کمیته های چهارگانه زیربنایی، 
 کســب و کار، امنیتی و حقوقی و یا به مرکــز پژوهش های مجلس ارجاع

 داده شود.
وی گفت: در این زمینه هیأت رئیسه قبل از شروع جلسه برای آنکه چگونه 
رأی گیری را انجام دهد تا موضوع با اجماع باالتر و قوام بیشتری رأی بیاورد 
وارد مذاکره شده بود که برخی با شیطنت تنها گوشه ای از این صحبت ها 
را منتشر کردند. ما این را به حساب جهل این افراد می گذاریم و امیدواریم 
با نیت درســت و خدمات در جهت مردم، جلوی سیاسی شدن این قانون 

گرفته شود.
ســخنگوی کمیســیون طرح حمایت از حقوق کاربــران فضای مجازی 
و خدمــات پایه کاربــردی تاکید کــرد: در نهایــت نیز نماینــدگان به 
ارجاع پیشــنهاد وزارت ارتباطات بــه مرکز پژوهش ها بــرای تطبیق با 
طــرح رأی دادند و پیشــنهاد ارجــاع بــه کمیته های تخصصــی و نیز 
 اســتفاده از یکی از مواد آئیــن نامه داخلــی مجلس در این بــاره رأی

 نیاورد.
سیاهکلی افزود: در همین حال اعضای کمیسیون به دکتر تقی پور رئیس 
کمیســیون برای حضور در جلسات بررســی طرح در مرکز پژوهش های 
مجلس رأی دادند و مقرر شــد ظرف ۱۰ روز این مرکز پیشنهادات وزارت 
ارتباطات را بررسی کرده و تطبیق دهد؛ حتی در صورت نیاز زمان بیشتری 
به این بررسی اختصاص خواهد یافت. وی گفت: این به نفع همه است چرا 
که مرکز پژوهش های مجلس نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی نسبت 
به تمامی بندهــای این طرح دارد. این مرکز برای بررســی نظرات وزارت 
ارتباطات، از متخصصان، نمایندگان دولت و مرکز ملی فضای مجازی نیز 
ظرف چند روز آینده دعوت خواهد کرد که در جلسات بررسی طرح حضور 

داشته باشند.
به گفته سخنگوی کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی 
و خدمات پایه کاربــردی، نظر دولت در مورد این طــرح در قالب ۴ محور 
مطرح شده است و بررسی ها نشــان می دهد که ۸۰ درصد با طرح موجود 

اشتراکات نزدیک دارد.
ســیاهکلی افزود: نظر دولت در مورد این طرح در خصوص جایگاه قانونی 
شــورای عالی فضای مجازی، نحوه تنظیم گری اشــتراکی )تنظیم گری 
دولت و نهادهــای تخصصی(، ایجاد کمیســیون های مقــررات گذاری 
صنفی و نیز توجه به پلتفرم های بومی مطرح شــده اســت کــه اگر در 
جزئیات با طرح فعلی تفاوت هایی داشــته باشــد، مرکــز پژوهش های 
مجلس آن را بررســی کرده و تطبیق می دهد و در نهایــت نظر خود را به 
کمیســیون اعالم می کند. وی گفت: تــا زمان ارائه طرح از ســوی مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، جلسات کمیســیون مشترک 
 طرح حمایت از حقــوق کاربران فضای مجازی و خدمــات پایه کاربردی

 برگزار نمی شود.

اخبار

تقاضا برای آیفون ۱۳ کاهش یافت
طبق گزارشی جدید اپل به تهیه کنندگان قطعات خود اعالم کرده تقاضا برای سری آیفون ۱۳ کاهش یافته است. پیش از این نیز شرکت آمریکایی تولید آیفون را به دلیل کمبود تراشه ۱۰ 
میلیون دستگاه کاهش داده بود، اما طبق بیانیه جدید ممکن است حتی سفارش های ثبت شده نیز محقق نشوند.کمبود جهانی تراشه در اصل به دلیل تقاضای انبوه برای موبایل و گجت های 

شخصی طی دوران پاندمی کووید ۱۹ ایجاد شد و ازآن زمان تاکنون روی صنایع مختلف از جمله خودروسازی تاثیرگذاشته و تولید محصوالت الکترونیکی را کاهش داده است.تیم کوک مدیر 
ارشد اجرایی اپل در ماه اکتبر هشداد داد تأثیر محدودیت ذخایر طی بازه تعطیالت سال نو مسیحی بدتر می شود و کمبود تراشه روی اثر محصوالت شرکت تأثیر منفی می گذارد. 

اقتصــادی  دیپلماســی 
و برقــراری ارتبــاط بــا 
کشــو رهای همســایه از 
وعده های دولت سیزدهم 
اســت که گام هایی مثل 
حضور در ســازمان اکو به تحقق این وعده کمک 
می کند. به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
پانزدهمین جلســه روســای جمهور کشور های 
عضو همکاری اقتصــادی، اکــو، در روز ۷ آذرماه 
 در شــهر عشــق آباد ترکمنســتان برگزار شــد

 و  موضوعات مهــم اقتصادی از جملــه ترانزیت، 
همکاری های تجــاری، انرژی، بانکی و ســرمایه 
گذاری، از اولویت هــای کار اجالس اکــو در این 
دوره بود. موضوعاتــی که با توجه بــه گفته های 
رئیســی و مســئوالن، از اهــداف اصلــی دولت 
ســیزدهم اســت .با توجه به موقعیت جغرافیایی 
ایران و قــرار گرفتــن آن در مســیر کریدور های 
 اصلی، کشــور ما از ظرفیت تجاری چشــمگیری

 برخــوردار اســت، ایــران از لحــاظ جغرافیایی 
۱۵ کشــور همســایه دارد که یکی از کشور های 
 پــر همســایه در دنیــا محســوب می شــود، 
اما با توجــه به گفته کارشناســان فعــال در این 
زمینه و آمار تجــارت، ایــران از فرصت های خود 
برای برقــراری ارتباط با کشــور های همســایه و 
ایجاد مبادالت تجاری استفاده نمی کند. براساس 
آمار های منتشر شده از سوی علیرضا پیمان پاک، 
رئیس ســازمان توســعه تجارت، میزان تجارت 
کشور های همسایه حدود ۱۲۳۰ تا ۱۲۴۰ میلیارد 
دالر اســت که ســهم ایران از این میزان تنها ۲۱ 
میلیارد دالر اســت و این یعنی زیر یک درصد، که 
 این مقدار قابل قبول نیست. پاک آیین، سفیر سابق

 ایــران در آذربایجان، در رابطه بــا همکاری ایران 
با کشورهای آســیای مرکزی و قفقاز به خصوص 
در حــوزه تجــارت  گفت: یکــی از موانــع، نبود 
ارتباطــات بانکی بــه خاطر تحریم هــای آمریکا 
 علیه ایران است که با ارز خارجی کمتر می توانیم 

همکاری کنیم.
او افزود: راهــکاری که در این زمینه بیان شــده و 
در برخی از کشــور ها هم به صورت غیر رســمی 
جریان دارد اینگونه اســت که به جای یورو و دالر 
از پول کلی کشورها استفاده شــود. با کشورهایی 
مثل ترکیه، آذربایجان و روســیه در سطوحی این 
موضوع تجربه شــده و جواب داده اســت. بابقیه 
کشورهای آســیای مرکزی و قفقاز هم مذاکرات 
 در ایــن ارتباط ادامــه دارد که می توانیــم از این

 موضوع استفاده کنیم.
او در خصوص میزان صادرات ایران به کشــور های 

عضو اکو در ۷ ماهه ۱۴۰۰ توضیــح داد:  ترکیه با 
۳ میلیارد و ۳۹۷ میلیون دالر رتبه اول، افغانستان 
با یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون رتبه دوم، پاکســتان 
با ۶۵۰ میلیــون و ۱۵۰ هــزار دالر رتبه ســوم، 
کشــور های جمهوری آذربایجان با ۲۷۳ میلیون، 
ازبکســتان با ۲۴۴ میلیون، ترکمنســتان با ۱۷۵ 
میلیون، قزاقســتان با ۹۵ میلیون، قرقیزســتان 
با ۴۲ میلیون و تاجیکســتان بــا ۲۵ میلیون دالر 
 در ردیف های بعــدی قــرار دارند کــه صادرات 

با ایران را انجام داده اند.
عابدی، رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی 
ایران بیان کرد: میزان تجارت ایران با کشــورهای 
عضو اکــو اصال قابــل توجه نیســت در حالی که 
این کشــور ها از ظرفیت هــا و فرصت های زیادی 
برخوردار هســتند. او افزود: براســاس برنامه پنج 
ســاله ششــم توســعه، میزان صادرات غیر نفتی 
 ایران در ســال ۱۴۰۰ باید به بیش از ۱۱۲ میلیارد 
دالر می رســید کــه بــا توجــه بــه آمار هــای 
گمرک بــا ایــن میــزان فاصله ای حــدود ۱۱۱ 
میلیــارد دالری وجــود دارد.به گفتــه برخی از 
 کارشناســان وجود تحریم هــا و محدودیت های

 بانکــی مانــع از تجــارت ایــران با کشــور های 
همســایه می شــود؛ اما یکــی از موانــع مهم در 
 ایــن زمینه نادیــده گرفتــن و اســتفاده نکردن 
از ظرفیت های کشــور اســت. کالهی، عضو اتاق 
بازرگانی ایران، گفت: مشــکالت زیــادی در این 
زمینه وجود دارد که از مهم تریــن آن ها می توان 
به دیپلماســی اقتصادی ایــران، ارتبــاط با نظام 
 بانکــی و ضعیــف بودن نشــان تجــاری داخلی

 اشاره کرد.

نادیده گرفتن بازارهای هدف از سمت ایران
طبق گفته امیــرزاده، عضو اتــاق بازرگانی ایران، 
سهم تجارت ایران با کشور ســوریه تنها ۳ درصد 

اســت در حالی که ســهم تجارت ترکیه با سوریه 
۳۰ درصد اســت. او بیان کــرد: میــزان واردات 
ارمنســتان ۵ میلیارد دالر است و ســهم ایران از 
این میزان تنهــا ۳۰۰ میلیون دالر اســت یعنی 
حــدودا ۶ درصــد، در صورتــی که بــا توجه به 
موقعیت جغرافیایی، ارمنســتان تنها کشور عضو 
اوراسیاســت که با ایران مرز زمینی مشترک دارد 
 که با توجه به آمارها، ایران استفاده چندانی از این

 فرصت نکرده است.
براساس برنامه ششم توســعه ایران باید ۶۰ رایزن 
بازرگانی در کشــور های هدف خود داشته باشد، 
اما با توجه به اعالم ســازمان توسعه تجارت، ایران 
تنها ۶ رایــزن بازرگانــی دارد که ایــن تعداد هم 
در کشــور های هدف قرار ندارند ایــن درصورتی 
اســت کــه بســیاری از کشــورها در برخــی از 
 بازارهای هدف خود بیش از یــک رایزن بازرگانی 

دارند.

تعداد رایزن های بازرگانــی ایران در 
کشورهای همسایه

 شاه پری، کارشــناس امور اقتصادی، در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با تک رقمی 
بودن تعداد رایزن های بازرگانی گفت: نقش وزارت 
امور خارجه در ایــن زمینه محوری اســت و اگر 
دیپلماســی اقتصادی ایران تا کنــون به موفقیت 
نرسیده است به دلیل بی توجهی و کم کاری وزارت 

امور خارجه است.

صادرات به کشورهای همسایه ۳۰درصد 
افزایش یافته است

با وجود تمام این مشــکالت و بــی توجهی نهاد ها 
در زمینه دیپلماســی اقتصــادی و حجم تجارت 
ایران بــا کشــور های مختلف، دولت ســیزدهم 
قصــد دارد از ظرفیــت بیــش از ۶۰۰ میلیــارد 

دالری کشور های همسایه اســتفاده کند؛ تسریع 
مذاکرات با اتحادیه اوراســیا و عضویــت دائم در 
سازمان شانگهای نشان دهنده  اهمیت دیپلماسی 
اقتصادی و مــراودات تجاری ایران با کشــور های 
همســایه اســت، اقداماتی که باعث افزایش بیش 
 از ۳۰ درصدی صادرات به کشــور های همســایه

 شده است.
صفری، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور 
خارجه گفت: در دو ماه گذشــته تسهیالت برای 
صادرات به کشور های حوزه قفقاز افزایش پیدا کرده 
است. این تســهیالت برای صادرات به کشور های 
همسایه غربی و شرقی بیشتر است و برای صادرات 
به عراق ۳۰ درصد افزایش داشته که تا پایان سال به 

۷۰ درصد خواهد رسید.

افزایش مبادالت تجاری، یکی از اهداف 
دولت سیزدهم

رئیس جمهور پس از  شــرکت در نشســت اکو  از 
افزایش مبادالت تجاری بین کشور های منطقه خبر 
داد و در گام نخســت وزیر صمت هم برای افزایش 
مبادالت تجاری با کشور های عربی در ۸ آذرماه به 

سوریه سفر کرد.
فاطمی امیــن، وزیر صنعــت، معــدن و تجارت 
در این خصــوص گفت: اگــر بتوانیم در کشــور 
ســوریه صنایعــی را کــه عمدتا مونتاژ هســتند 
را مســتقر کنیم، می توانیــم از ظرفیت هایی که 
در تجــارت آزاد بین کشــور های عربی اســتفاده 
 کنیم و صادرات را بــه مصر، اردن و کشــور های 

دیگر داشته باشیم.  
بیشتر کارشناســان فعال در زمینه تجارت ایران 
عقیده دارند اگر این اقدامات دولت برای رفع موانع 
صادرات انجام می دهد عملی شــود می توانیم به 
 هدف تجارت ۱۱۲ میلیارد دالری برنامه ششــم 

توسعه نزدیک شویم.

سهم ايران از بازار كشورهای همسايه چطور افزايش می يابد؟

سهم یک درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه
News kasbokar@gmail.com

تهدید نزدیک شدن بیش از حد زباله های فضایی 
به ایستگاه فضایی بین المللی سبب شد ناسا انجام 
یک راهپیمایی فضایی را به تعویق بیندازد.قرار بود 
دو فضانورد طی یک پیاده روی ۶ ساعت و نیمه یک 
سیستم آنتن معیوب را جایگزین کنند اما ناسا اعالم 
کرد روز قبل از آن هشداری درباره گذر زباله های 
فضایی از کنار ایستگاه فضایی بین المللی دریافت 
کرده است.هنوز مشخص نیست در این هشدار به 

چه مواردی اشاره شده یا زمان و مسافت گذر زباله 
تا ایستگاه چقدر بوده است.این سازمان در بیانیه ای 
اعالم کرد: به دلیل نبود فرصت ارزیابی مناســب 
ریســکی که این زباله برای فضانوردان دارد، تیم 

پروژه تصمیم گرفت پیاده روی فضایی برنامه ریزی 
شده برای ۳۰ نوامبر تا دریافت اطالعات بیشتر به 
تعویق می افتد.به همین دلیل تصمیم گرفته شد 
توماس ماشبورس و کایال بارون پیاده روی فضایی 

را روز پنج شــنبه انجام دهند.اما در نهایت آژانس 
فضایی آمریکا پس از ارزیابی زباله های موجود در 
مدار زمین اعالم کرد خطری برای برخورد آنها با 
فضانوردان طی پیاده روی فضایــی وجود ندارد. 
این نخســتین باری نیســت که زباله های فضایی 
عملیات های ایستگاه فضایی بین المللی را مختل 
می کنند. مقدار زباله های موجود در مدار زمین طی 

سال های اخیر افزایش یافته است.

راســکاموس، ســازمان فضایی روســیه تهدید 
کرده از یک فضانورد ناســا به دلیل ایجاد سوراخ 
در ماژول روســی ایســتگاه فضایی بین المللی 
 شــکایت می کند. ادعا می شــود فضانورد مذکور 
در ســال ۲۰۱۸ میــالدی یــک ســوراخ ۲ 
میلیمتری در کپســول ســایوز MS-۰۹ ایجاد 
کرده کــه در آن زمان کنــار ایســتگاه فضایی 
 بین المللــی پهلو گرفته بود.ایــن اخبار در حالی 
منتشــر می شــود که ســازمان فضایی روسیه 
اخیراً تحقیقــات درباره ایجاد ســوراخ در ماژول 

را تکمیــل کرده اســت. طبق نتایــج تحقیق به 
نظر می رســد رویداد مذکور خرابکاری اســت و 
 ســرنا آنیون چنســلور )فضانورد ناســا( متهم

 به انجام آن است.
این تحقیق به مجریان قانون روســیه اعالم شده 
و راســکاموس می تواند اتهاماتی جنایی را علیه 
این فضانورد مطرح کنــد. روزنامه Izvestia به 

نقل از منابع آگاه گزارشــی در این باره منتشــر 
کرده است. به نوشته تاس آنیون چنسلور به امید 
 آنکه زودتر به زمین برگردد این ســوراخ را ایجاد 

کرده است.
به گفتــه منابــع آگاه ایــن فضانــورد تصمیم 
داشــت به دلیــل لخته خــون یا عامــل دیگر 
 تصمیــم داشــته زودتــر ایســتگاه فضایــی 

بین المللی را ترک کند.
طبق گزارشی که در تاس منتشــر شده، منابعی 
آگاه در راســکاموس ادعا می کنند چند ســوراخ 
 به وسیله یک فرد ناآشــنا با طراحی ماژول ایجاد 

شده است.
ســوراخ مذکور در ۳۰ آگوســت ۲۰۱۸ میالدی 
ردیابی شــد کــه در نتیجــه آن فشــار داخل 
ماژول کاهش یافته بــود. فضانــوردان روس به 
 ســرعت این ســوراخ را ترمیم و فشــار ماژول را

 احیا کردند.

شرکت خودروســازی هنســی از طراحی اولین 
خودروی مفهومی برقی قدرتمند خود خبر داده 
که با شــش چرخ و موتور ۲۴۰۰ اسب بخار تولید 

خواهد شد. 
هنسی قباًل هم خودروهایی مانند هایپرکار ونوم 
F۵ با قدرت ۱۸۱۷ اسب بخار تولید کرده بود که 
حداکثر ســرعت آن به ۴۸۰ کیلومتر در ساعت 

می رسد.

این شــرکت تا به حال چندان توجهــی به تولید 
خودروهای برقی نداشته، زیرا باتری های سنگین 
لیتیومی را مانــع تولید خودروهــای قدرتمند و 

پرسرعت می داند.
 اما حاال هنسی نیز به دنبال تولید اولین خودروی 
برقی خود اســت که ۶ متر طول و شــش چرخ 
دارد. این خــودرو با موتور ۲۴۰۰ اســب بخاری 
عرضه شــده و قرار اســت تنهــا ۱۰۵ عــدد از 

ان توزیع شــود. خودروی یادشــده ۴ سرنشین 
 داشــته و حداکثر ســرعت آن به ۳۲۲ کیلومتر

 در ساعت می رسد.
هنســی که از چندین دهه قبــل در زمینه تولید 
خودروهای پرشــتاب فعال بوده، همیشه از نظر 
عملکــرد مکانیکی بــا محدودیت هایــی مواجه 
بوده و ظاهراً پیشــرانه الکتریکی شــش چرخ را 
راه حلی برای این مشــکل تصور می کند. چرخ ها 

نیز می توانند باریک تر از بســیاری از ابر خودروها 
باشــند، که مزایای آیرودینامیکی را نیز به همراه 

خواهد داشت. 
صندلی راننده این خودرو در وســط قــرار دارد 
و دو صندلــی در دو طــرف وی و یــک صندلی 
منعطف تر در پشــت ســر این ســه صندلی قرار 
 می گیــرد. انتظار مــی رود تولید این خــودرو از

 سال ۲۰۲۶ آغاز شود.

دادستان کل ایالت نیویورک از یک قاضی ایالتی 
خواســته تا بر عملکرد آمــازون در زمینه حفظ 
امنیت کارگران در شرایط شــیوع ویروس کرونا 
نظارت دقیق تری داشــته باشــد. دادستان کل 
نیویورک آمــازون را به اهمــال در زمینه حفظ 
امنیت و ســالمت کارگــران خود متهــم کرده 
و افزوده اقداماتی که در گذشــته بــرای مقابله با 

 ویروس کرونــا در آمازون انجام شــده بودند نیز
 ناکافی بودند.

لتیتیا جیمز، دادســتان کل نیویورک، همچنین 
خواســتار صدور حکــم دادگاه برای اســتخدام 
مجدد کریستین اسمالز اســت. آمازون این فرد 

را به اتهام نقــض قرنطینه و رهبــری اعتراضات 
 مارس ۲۰۲۰ نسبت به شــرایط نامناسب کاری

 اخراج کرد.
جیمز دموکرات که قصد دارد بــرای فرمانداری 
نیویــورک نامزد شــود، در ماه فوریــه از آمازون 

در دادگاه ایالتــی نیویــورک در منهتن به دلیل 
پروتکل های ایمنی نامناسب آن برای هزاران کارگر 
در تأسیسات استیتن آیلند و یک مرکز توزیع در 
محله کوئینز شهر نیویورک طرح شکایت کرد.وی 
قباًل گفته بود که آمازون بیشــتر به کسب سود و 
افزایش درآمد اهمیت می دهد تا حفظ ایمنی برای 

نیروهای کارش.

به دليل نزديك شدن به ايستگاه؛

زباله های فضایی پیاده روی فضانوردان را به تاخیر انداخت

سازمان فضایی روسیه از فضانورد ناسا شکایت می کند

اولین خودروی برقی هنسی با ۶ چرخ و موتور ۲۴۰۰ اسب بخار

تعقیب قضائی آمازون در نیویورک 


