
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررســی 
جایگاه گروه بریکس در اقتصاد جهانی و میزان تاثیرگذاری 

آن بر حوزه های مختلف پرداخته است.
به گزارش ایســنا، در ســی وچهارمین گزارش از سلســله 
گزارش ها، گلچینــی از تحوالت اخیــر در دو الیه جهانی و 
منطقه ای محیــط ژئواکونومیک ایران ارائه شــده و آخرین 
روندها و پیش بینی های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ترین 
نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالــب داده های تازه مورد 

واکاوی قرار گرفته اند.
در بخش تحوالت جهان، بازگشت سازمان تجارت جهانی به 
کانون تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته است. در اجالس 
ســاالنه این ســازمان توافق های قابل توجهی حاصل شــد. 
مهم ترین توافق صورت گرفته در این اجالس قاعده مند کردن 
ماهیگیری در جهان در راستای کاهش صید بی رویه ماهیان 

اســت.  دومین توافق معطوف به لغو حقوق مالکیت معنوی 
واکسن های تولید شده برای مقابله با کرونا است. پیامدهای 
جنگ اوکراین برای روسیه از دیگر موضوعات مهم روز است. 
از جمله آنکه در داخل روســیه در جهت کاهش وابستگی به 
نفت و گاز، اعمال اصالحات اقتصادی ساختاری در دستور کار 

قرار گرفته است.
در راستای مقابله با تحریم های غرب نیز به درخواست روسیه، 
کشورهای بریکس - برزیل، روســیه، هند، چین و آفریقای 
جنوبی - در حال ایجاد یک ارز جهانی جدید بر اساس سبدی 

از ارزهای کشورهای عضو هستند.
راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای هند در روسیه در پی خروج 
فروشگاه های غربی و تصویب واردات موازی به شکل قانونی 
به کشور روسیه به معنای ورود کاالها بدون اجازه صاحب حق 
از دیگر واکنش های روســیه به تحریم ها است. در تحوالت 

منطقه ای آغاز مذاکرات تجارت آزاد بریتانیا و شورای همکاری 
خلیج فارس، دعوت پاکســتان از ترکیه برای سرمایه گذاری 
در کریدور اقتصادی چین – پاکســتان، توجه عربســتان به 
فرصت های سرمایه گذاری در پاکستان و قبرس و افتتاح مسیر 
جدید تجاری میان عراق و عربستان برخی از نکات مطرح شده 
در گزارش اســت.  در ســمت شــرق ایران، منابع چینی از 
پیشرفت ۴۰ درصدی در پروژه احداث دومین فرودگاه بزرگ 
پاکستان در گوادر خبر دادند. احداث این فرودگاه در گوادر، 
شکاف آن در زیرساخت های لجســتیک با چابهار را افزون تر 
می کند. دبی نیز با اســتفاده از پتانســیل های اتاق بازرگانی 
 خود در پی ارتقای روابــط تجاری و اقتصــادی با آمریکای 

التین است. 
اتاق بین المللی دبی دفتر خود در آمریکای التین را در مکزیک 
افتتاح کرده است. در قالب استراتژی اتاق بین الملل دبی، این 

اتاق می کوشد در سه ســال آینده ۵۰ شرکت چندملیتی را 
برای حضور در دبی و قرار دادن آن ذیل فعالیت های منطقه ای 

اقناع نمایند.
در بخش داده هــای تازه نگاهــی به جایگاه گــروه بریکس 
در اقتصاد جهان شــده است. کشــورهای عضو بریکس ۴۲ 
درصد جمعیت، ۳۰ درصــد ســرزمین ها، ۲۶ درصد تولید 
ناخالــص داخلی و ۲۰ درصــد تجارت کاالیی جهــان را در 
اختیار دارند. با توجه به تالش بریکس بــرای افزایش تعداد 
اعضا، پیگیری عضویت ایران در این نهاد را می توان به عنوان 
یکی از اولویت های دیپلماسی اقتصادی ایران برشمرد. نفوذ 
ژئواکونومیک فزاینده چین در حیاط خلوت آمریکا نیز نکته 
قابل تاملی است. داده های تجاری سازمان ملل در سال های 
۲۰۱۵ تــا ۲۰۲۱ نشــان می دهد که به اســتثنای مکزیک، 
شریک تجاری اصلی ایاالت متحده، چین در آمریکای التین 

از ایاالت متحده پیشی گرفته و در سال گذشته این شکاف را 
افزایش داده است.

داده ها همچنین نشان از کاهش قابل توجه تعامالت اقتصادی 
چین و روسیه در پیامد جنگ اوکراین دارد. به نظر می رسد که 
جنگ اوکراین علی رغم افزایش قابل توجه تجارت میان چین 
و روسیه به سرمایه گذاری این کشور در روسیه و نیز به طرح 
ابریشــم آن ضربات جدی وارد کرده است. در صورت اعمال 
تحریم های ثانویه علیه روسیه، آسیب به شرکت های چینی 

فعال در روسیه افزایش خواهد یافت.
 برخی کشورها نیز به دنبال بهره برداری از پیامدهای بحران 
اوکراین هســتند. وزیر تجارت ســودان از کشورهای عربی 
خواسته تا با سرمایه گذاری در این کشور زمینه را برای تضمین 
امنیت غذایی جهان عرب فراهم آورند و وابستگی این کشورها 

به اوکراین و روسیه را کاهش دهد.

قیمت نفــت روند کاهــش در ابتــدای معامالت روز 
پنجشنبه بازار آسیا را معکوس کرد و افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در سپتامبر، با ۶۳ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به 
۱۱۳ دالر و هشت سنت در هر بشکه رسید. قرارداد اوت 
که روز پنجشنبه منقضی می شود، با ۱۸ سنت معادل 
۰.۲ درصد کاهش، ۱۱۶ دالر و هشت سنت بود. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۹ سنت 
معادل ۰.۵ درصد افزایش، به ۱۱۰ دالر و ۲۷ سنت در 
هر بشکه رســید. نفت برنت برای تحویل در اوت روز 
چهارشنبه با ۱.۵ درصد کاهش و شاخص نفت آمریکا 

با ۱.۸ درصد کاهش، بسته شده بود. تحلیلگران گروه 
ANZ در یادداشتی نوشتند: قیمت نفت پس از انتشار 
گزارش مثبت از ذخایر نفــت، در ابتدای معامالت روز 
جاری باالتر رفت. کاهش ذخایــر تحت تاثیر افزایش 
تولید پاالیشگاهی در بحبوحه حاشیه سود قوی پاالیش 
اتفاق افتاده است. اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد 
ذخایر نفت در هفته منتهی به ۲۴ ژوئن، به میزان ۲.۸ 
میلیون بشکه کاهش پیدا کرد در حالی که تحلیلگران 
در نظرسنجی رویترز، کاهش ذخایر به میزان ۵۶۹ هزار 
بشکه را پیش بینی کرده بودند. ذخایر سوخت با افزایش 
تولید پاالیشگاهها که با ۹۵ درصد ظرفیتشان فعالیت 

می کنند، افزایش یافت. اما به گفته تحلیلگران ANZ، با 
تعلیق صادرات نفت از دو بندر در شرق لیبی و افت شدید 
تولید اکوادور در بحبوحه اعتراضات داخلی، اختالالت 
بیشــتر در عرضه، از قیمت ها پشتیبانی کرده است. با 
این حال، نگرانی ها نســبت به کندی رشد اقتصادی، 
مانع رشد بیشتر قیمت ها شده است.  دالر قوی تر، هم 
رشد قیمت های نفت را محدود کرده، زیرا نفت را برای 
خریداران غیرآمریکایی گران تر کرده است. در این بین، 
نشست دو روزه گروه اوپک پالس از روز چهارشنبه آغاز 
شده است اما منابع آگاه می گویند فضای اندکی برای 

افزایش بیشتر تولید از سوی این گروه وجود دارد.

طی مدتی کوتاه قیمــت بیت کوین به زیر ۲۰ هزار 
دالر ســقوط کرد و در حال حاضــر معامله گران 
هشدار می دهند که این سطح حمایت بسیار مهم 
ممکن است در نهایت پس از تحمل تعداد فزاینده 

بازآزمایی سقوط کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از کویــن، معامله گران 
ارزهای رمزپایه که امیدوار بودند بازار در مسیری 
باالتر قرار گرفته باشد در ۲۹ ژوئن، کاهش قیمت 
بیت کوین )BTC( به زیر ۲۰ هزار دالر را دوباره در 

طول معامالت روزانه تجربه کردند.
داده هــای کوین تلگــراف و تردینگ ویو نشــان 
می دهند کــه ارز دیجیتال برتر در ســاعات اولیه 
معامالت در ۲۹ ژوئن تحت فشار قرار گرفت و قبل 
از اینکــه قیمت به باالی مرز ۲۰ هزار دالر برســد 
خرس ها توانستند بیت کوین را به پایین ترین حد 

روزانه ۱۹ هزار و ۸۵۷ دالر برسانند.
کلمه هشدار برای معامله گرانی که به دنبال ورود به 
بازار در این سطوح هستند توسط تحلیلگر و کاربر 
 )IncomeSharks( مستعار توییتر اینکام شارکز

با نمودار ارائه شد که یک مسیر احتمالی بیت کوین 
در ماه های آینده را نشان می دهد.

وی معتقد اســت که در نهایت افراد بیشــتری در 
مناطق خرد نســبت به مناطق بزرگ، ســرمایه از 
دست می دهند. تابستان امسال معامالت و انباشت 
در نوسان است و در ماه نوامبر و دسامبر بیشترین 

معامالت صورت خواهد گرفت.
 )Altcoin Sherpa( کاربر توییتر آلتکوین شرپا
احتمال عقب نشینی قوی تری را بیان کرد: ارزش 
بیت کوین بسیار پایین تر از ۲۰ هزار دالر خواهد بود 
و دوباره شاهد حرکت به سمت پایین ترین محدوده 

در حدود ۱۷ تا ۱۸ دالر خواهد بود.
به گفته رکت کپیتال، تحلیلگر محبوب این حوزه، 
اقدام اخیر قیمت منعکس کننده ســایر بازارهای 
نزولی است و می تواند سرنخ هایی را در مورد کف 
قیمت ارائه دهــد. در هفته ۲۰ ژوئــن، بیت کوین 
شاهد حجم خرید مشابهی بود و پایین ترین سطح 
بازار نزولی سال ۲۰۱۸ و میانگین متحرک هفته ای 

نزدیک ۲۰۰ را تجربه کرد.

وی افزود: بــا این حــال، در طول شــکل گیری 
پایین ترین سطح ســال ۲۰۱۸، این حجم خریدار 
قبل از کاهــش ۲۰ درصدی بود. اگــر بیت کوین 
 ریــزش کند، قیمــت بــه ۱۶ هــزار و ۴۰۰ دالر 

خواهد رسید.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۸۹۳.۲۵ میلیارد دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۲.۱۲ درصد کمتر شده 
است. در حال حاضر ۴۲.۹۰ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 

۰.۳۹ درصد افزایش داشته است.
حجم کل بــازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشته ۶۲.۶۰ میلیارد دالر است که ۱۰.۹۰ درصد 
افزایش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۷.۰۲ میلیارد دالر است که 
۱۱.۲۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۵۷.۶۷ میلیارد دالر است که ۹۲.۱۲ درصد از کل 

حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اســتان تهران از افتتاح هفت پروژه  ملی در تهران 
با ســرمایه گذاری حدود ۲۲۰۰ میلیــارد تومان 
و اشــتغال حــدود ۱۵۰۰ نفــر در دهــه تولید و 
تجارت خبر داد و گفت: تامین کاالهای اساســی، 
صادرات و ارزآوری، خنثی ســازی تحریم، تامین 
اقالم ســالمت محور در دوره کرونا و دانش بنیان 
از جملــه معیارهــای انتخــاب واحدهــای برتر 
اســت و واحدهای برتــر در دریافت تســهیالت 
تبصــره ۱۸ و رونــق تولیــد و واگــذاری زمین و 
 خدمــات در شــهرک های صنعتــی در اولویت 

خواهند بود.
محمود ســیجانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
برگزاری جلسات با اتاق اصناف و شورای گفت وگو 
در اتاق بازرگانی به مناسبت دهه تولید و تجارت، 
گفت: همچنین برای افتتاح چند پــروژه در دهه 
تولید تجارت برنامه ریزی شــده که در دو بخش 
خواهد بود که در بخش ملی هفــت پروژه  ملی در 
تهران با ســرمایه گذاری حــدود ۲۲۰۰ میلیارد 
تومان و اشتغال حدود ۱۵۰۰ نفر مستقیم، به ویژه 
در بخش صنایــع های تک و دانــش بنیان افتتاح 

خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای وزارت صمت 
حمایت ایــن از واحدهای کوچــک دانش بنیان 
اســت که از پارک ها و مراکز رشــد به تولید انبوه 
توســعه پیدا می کننــد، اظهار کــرد: راهبر دیگر 
دانش بنیان کردن صنایع موجود اســت تا امکان 
حضــور در بازارهــای جهانی، کاهــش آلودگی 
 های محیــط زیســتی و تامین نیازهای کشــور 

فراهم شود.
همچنین به گفته این مقام مسئول در حوزه استانی 
هم شش طرح در حوزه تامین مواد اولیه پتروشیمی، 
صنایع غذایی و غیره در تهران افتتاح خواهد شد که 
سرمایه آنها بیش از هزار میلیارد تومان است و برای 

حدود ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.
ســیجانی با بیان اینکه باید بــه صنایعی پرداخته 
شــود که اشــتغال برای نیروهای تحصیل کرده 
و دانشــگاهی فراهــم شــود، تصریح کــرد: باید 
 متناسب با این شــرایط جدید واحدهای تولیدی 

ایجاد شوند.
وی با اشــاره به معرفی صنعتگــران و معدنکاران 
برتر اســتان تهــران در همین ماه، گفــت: تامین 
کاالهای اساسی، صادرات و ارزآوری، خنثی سازی 
 تحریم، تامین اقالم سالمت محور در دوره کرونا و 

دانش بنیان از جمله معیارهای انتخاب واحدهای 
برتر اســت. واحدهای برتر در دریافت تســهیالت 
تبصره ۱۸ و رونق تولید و همچنین در بخش ارائه 

خدمات در اولویت خواهند بود. 
بــرای واحدهای صــادرات محور هم تســهیالت 
 صادراتــی، کمک به حضــور در نمایشــگاه های 
 بین المللی و اعزام هیئت های تجاری در نظر گرفته 

شده است.
ســیجانی بــا بیــان اینکــه تهــران محدودیت 
ســرمایه گذاری و زمین دارد، گفت: این واحدهای 
برتر در واگذاری زمین و خدمات در شــهرک های 

صنعتی هم در اولویت قرار می گیرند.
رئیس ســازمان صمت اســتان تهران در ادامه با 
بیان اینکه در اســتقرار صنایع در اســتان تهران، 
به هم ریختگی وجود داشــت، تصریــح کرد: الزم 
بود این صنایع با لحاظ مســائل زیســت محیطی 
ساماندهی شود که با تصمیم اخیر هیئت دولت در 
این مشکالت برطرف و امکان توسعه صنایع تهران 

فراهم خواهد شد.
وی در پایان از احداث زیرساخت هایی در زمینه راه 
دسترسی برای کاهش ترافیک، آب و برق شهرک 

صنعتی شمس اباد در هفته  جاری خبر داد.

عضویتدربریکسبااقتصادایرانچهمیکند؟

قیمتنفتباالرفت
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سرمقاله

جهش  
هزینه های تولید

فرآیند تورم در هم در بخش 
تولید و هم در بخش تقاضا 
اتفاق افتاده است. با افزایش 
قیمتها بدون افزایش درآمد 
کافی، قدرت خرید مصرف کننده واقعی کاهش یافته 
است. با کاهش قدرت خرید مصرف کننده که ناشی 
از ایجاد تورم است، تقاضا برای کاالها نیز کاهش پیدا 
کرده اســت. این اتفاق منجر به کاهش سفارش و 

کاهش تولید...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3
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سیگنالجدید
بهبازارارز

نرخمحاسباتیارزدر
گمرکبه۴2۰۰برمیگردد؟

تورم نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را  افزایش داده است

تشدید کمبود  نقدینگی تولید
صفحه3

صفحه3

خواب  پروژه های  ساخت  مسکن 
رشد   هزینه ها،   ساخت   و ساز   را   برای   انبوه سازان   همراه   با   زیان کرده   است

مذاکرات دو روزه دوحه به پایان رســید بدون آنکه 
پیشرفت چشمگیری در نتیجه مذاکرات ایجاد شود 
و یا موارد اختالف میان طرفین برطرف شــود. این 
احتماال مهم ترین خبری است که امروز بازار ارز را 
تحت تاثیر قرار می دهد. اما قیمت دالر امروز به چه 
سمتی می رود؟  به گزارش تجارت نیوز، قیمت دالر 
از ابتدای هفته گذشــته روند نزولی داشت. خبر از 
سر گیری مذاکرات هسته  ای تاثیر خود را روی بازار 
گذاشت و قیمت دالر حدود دو هزار تومان کاهش 
یافت اما وارد کانال ۲۹ هزار تومان نشد. قیمت دالر 
هرات اما وارد کانال ۲۹ هزار تومان شد. تحلیلگران 
ارزی معتقد بودند که اگــر قیمت دالر هرات به ۲۹ 
هزار و ۸۰۰ تومان برسد باید منتظر ریزش قیمت 

دالر در بازار تهران بود...

بر اســاس اعــالم وزیــر اقتصــاد دولــت الیحه 
دوفوریتی بــرای عدم اجرای حکــم قانون بودجه 
در خصــوص تغییــر نــرخ محاســباتی ارز در 
 گمــرک از ۴۲۰۰ تومان به نــرخ ای تی اس تهیه 
کرده است. به گزارش تسنیم،  اخیرا وزیر اقتصاد با 
اشاره به حکم قانون بودجه در خصوص تغییر نرخ 
محاسبات ارز در گمرک،  اعالم کرد، اجرای سیاست 
عادالنه کردن یارانه ها موجــب افزایش قیمت در 
کاالهای اساسی مردم شده، دولت در نظر دارد این 
حکم را در سال جاری اجرا نکند و الیحه دو فوریتی به 
مجلس دادیم و درخواست داریم که مجلس با هدف 
اینکه اساسا االن زمان مناســبی برای اجرای این 
سیاست نیست، با دو فوریت و اصل الیحه موافقت 

کند تا)اجرای آن( به...



اقتصاد2
ایران

واردات خودروی 150 میلیون تومانی شبیه 
آرزو است

آیا واردات از هند امکان پذیر است؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: امکان 
واردات خودرو 150 میلیونی برای دولت وجود 
ندارد. واردات خودرو با کمترین قیمت 4 مرتبه 
باید اسقاط شود هزینه هر اسقاط 25 میلیون 
تومان است پس 100 میلیون برای اسقاط الزم 
است پس به نظر می رسد واردات خودرو 150 

میلیونی به آرزو بیشتر شبیه است تا واقعیت.
مهدی دادفر در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه 
مطابق با استانداردهای ۸5گانه خودرو، واردات 
خودروهای کیفی  مجاز هستند، گفت: یکی از 
دالیل گرانی خودروهای وارداتی این است که 
باید این استانداردها را پاس کند از این رو قیمت 

آن در ایران باال تمام می شود.
وی 40 درصد اســتانداردهای خودرو در ایران 
را ترجمه شــده اســتانداردهای کشورهای 
اروپایی دانست و خاطر نشان کرد: 30 درصد 
از اســتانداردهای داخلی دیدگاه کارشناسان 
سازمان ملی استاندارد و بقیه آن منطبق با سایر 

استانداردهای کشورهای جهان است.
این فعال حوزه واردات خــودرو با بیان اینکه 
استانداردها در ایران روند واردات خودرو از هند 
را دشــوار می کند، افزود: مدل استانداردها در 
هند 10 تا 160 گانه است اگر ما خواهان خودرو 
با استانداردهای ۸5 گانه هستیم دیگر نمی توان 
با 5 هزار دالر خودرو وارد کرد و قیمت آن باالی 

10 هزار دالر می شود.  
دادفر با اشاره به عالقه مندی مسئوالن در وزارت 
صمت برای واردات خودرو ارزان قیمت، گفت: 
اســتانداردها در ایران بیش از حد زیاد اســت 
اما همه این موارد در تولید رعایت نمی شــود 
و بسیاری از این اســتانداردها در تولید داخلی 
حذف می شد. اگر دولت خواهان واردات خودرو 
ارزان اســت باید مانند تولید داخلی از برخی 
گزینه های استاندارد بگذرند. در این صورت به 

راحتی می توان خودرو 5 هزار دالری وارد کند.
دبیر انجمــن واردکنندگان خــودرو با بیان 
اینکه خودروســازی تاتاموتورز در هندوستان 
صاحب جگوار و لندرور اســت، افزود: صنعت 
خودروسازی درهند قوی است. سال ها پیش 
انجمن واردکنندگان خودرو به دنبال این بود 
که تعامالت برای واردات خودرو از اروپا به سمت 
هند هدایت شــود؛ اما مســئوالن در آن زمان 
عالقه ای به واردات خودرو از هند نشان ندادند و 
متمایل بودند خودرو از اروپا وارد کنند. به گفته 
وی؛ ارزان ترین و کم مصرف ترین خودرو جهان 

به نام تاتا نانو در هند پیش فروش شده است.
دادفر تــوان خرید مــردم در ایــران را با هند 
منطبق دانست و افزود: نبود استراتژی معین 
در صنعت خودرو، این صنعت را پا چالش های 
جدی درگیر کرده است سیاست گذاری ها در 
وزارت صمت سلیقه ای اســت به عبارت دیگر 
 در این وزارتخانه مسئوالن قائم به فرد هستند 

نه قائم به سیستم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشــاره به 
ممنوعیت واردات خــودرو در دولت روحانی، 
تاکید کرد: دولت سیزدهم همه تولیدکنندگان 
را مکلف کرده اســت که ذیل یک کنسرسیوم 
بروند و این مسئله به معنی بی سامانی محض 
در این صنعت است. البته این دیدگاه، وزارتخانه 
صمت در دولت روحانی را زمین زد و ما شاهد 
تغییر سالیانه وزیر بودیم و در دولت جدید هم 
این وزارتخانه زمین خواهد خورد. کسانی که 
گزارش های غلط  به وزیر می دهند منافع آنها در 
نابه سامانی وزارتخانه است و اینکه وزیر درگیر 

مجلس و رسانه ها باشد.
وی در پایان بیان کرد: امــکان واردات خودرو 
150 میلیونی برای دولت وجود ندارد. واردات 
خودرو با کمترین قیمت 4 مرتبه باید اسقاط 
شود هزینه هر اسقاط 25 میلیون تومان است 
پس 100 میلیون برای اسقاط الزم است پس 
به نظر می رسد واردات خودرو 150 میلیونی به 

آرزو بیشتر شبیه است تا واقعیت.

خبر

اینکه اعــالم شــده »دولت 
تصمیم دارد تکلیــف قانون 
بودجه درباره تغییــر نرخ ارز 
حقــوق ورودی از 4200 بــه 
ETS را امســال اجرا نکند« 
در حالی است که این قانون از یک ماه پیش به اجرا در آمده 
و دولت در الیحه دو فوریتی، درخواســت کاهش حقوق 
گمرکی را به مجلس ارائه کرده است، نه عدم اجرای تغییر 
مبنای محاسبه حقوق ورودی و برگشت ارز 4200 تومانی. 
به گزارش ایسنا، آنچه در ســال جاری برای تغییر مبنای 
محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده ، آن را به یکی از 
پرحاشیه ترین تغییرات حوزه تجارت در سال جاری تبدیل 
کرده است. حقوق وروی از جمله بخش های درآمدی دولت 
در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که 
تا سال جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کاالی وارداتی 
آن دالر 4200 تومانی بود. در قانون بودجه 1400، مجلس 
بدون اینکه دولت در الیحه، درخواستی داشته باشد تصویب 
کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کاالهای اساسی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشــکی و نهاده های 
کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و 4200  تومان 
باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای این کاالها 
به یک درصد کاهش پیدا کند. در مورد سایر کاالها مقرر  
شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس  ETS )سامانه 
مبادالت الکترونیک( و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو 
درصد باشد. با این حال گمرک معتقد بود که نتیجه اجرای 
این قانون، افزایش بهای تمام شده کاالی وارداتی و تبعات 
تورمی آن در بازار خواهد بود و از این جهت با پیشنهاداتی به 
دولت،  اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با 

تصمیم سران قوا، در سال گذشته اجرا نشد.

افزایش حقوق ورودی در خواست چه کسی بود؟
اما دولت در الیحه بودجه امسال پیشنهاد تغییر مبنای 
محاســبه حقوق گمرکی از 4200 به نرخ ETS را به 
مجلس ارائه کرد؛ با این تفاوت که حتی نرخ دالر 4200 
تومانی برای کاالهای اساسی حذف و حقوق گمرکی سایر 

کاالها کم نشد؛ این عینا توسط مجلس به تصویب رسید 
و در فروردین ماه به دستگاه های مربوطه ابالغ شد. به هر 
حال آثار تورمی تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی آن هم 
در زمانی که حذف ارز 4200 تومانی از تامین ارز کاالهای 
اساسی در دستور کار قرار بود، آثار تورمی خود را به همراه 
داشت. از این جهت اعالم شــد که دولت کاهش سود 
بازرگانی و حتی حقوق گمرکی سایر کاالها )کاالهای 
غیر اساسی( که در بودجه پیش بینی نشده بود را بررسی 
می کند تا از این طریق تا حدودی از تبعات تورمی این 
تصمیم جلوگیری شود. براین اساس سود بازرگانی که در 
اختیار دولت قرار داشت برای تعدادی از تعرفه ها کاهش 
پیدا کرد و با ابالغ دولت ، اجرای تبصره ۷ قانون بودجه 
برای حذف ارز 4200 تومانی از محاسبه حقوق ورودی و 
تغییر آن به نرخ ETS که نرخ حاشیه بازار و بیش از پنج 
برابر بود از سوم خردادماه امسال اجرایی شد . البته در کنار 
آن تغییرات نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز قرار 
داشت و در مجموعه هزینه واردات را تحت تاثیر قرار داد.

الیحه دو فوریتی با امضای وزرای اقتصاد و صمت
اما اخیرا با برخی برداشتها از اظهارات رئیس جمهور در 
مورد تورم،  وزیر اقتصاد توضیحاتی با اشــاره به حقوق 
ورودی  ارائه کرده که با توجه به آنچه اتفاق افتاده و دولت 
پیشنهاد داده قابل تامل است. خاندوزی گفته که »برخی 
از احکام قانونی مثل حکم قانون بودجه مبنی بر اینکه نرخ 
ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان 
به نرخ ETS  افزایش یابد که در بودجه دولت های گذشته 

هم بود و دولت قبل اجرا نکرد اما در بودجه 1401 این حکم 
وجود دارد که دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری 
اجرا نکند . براین اساس الیحه دو فوریتی به مجلس داده 
و درخواســت کرد که مجلس با این هدف که االن زمان 
مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و 

اصل الیحه موافقت کند تا به 1402 موکول شود.«

حقوق ورودی تغییر کرده و در حال اجراست؛ 
پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی به مجلس رفت

این در حالی مطرح شده که این تکلیف قانون، در اوایل 
خردادماه به اجــرا درآمده و در حال حاضر محاســبه 
حقوق ورودی با نرخ ETS انجام می شــود. در عین 
حال دولت در هفتم خردادماه یک الیحه دو فوریتی به 
مجلس فرستاد که درخواست عدم اجرا در آن نبود بلکه 
به اصالح تبصره ۷ هم اشاره و درخواست کاهش حقوق 
گمرکی به عنوان جزئی از حقوق ورودی را مطرح کرد. 
در این الیحه که به امضای وزیر اقتصاد و  وزیر صمت نیز 
رسیده بود دولت خواسته بود که »حقوق گمرکی مواد 
اولیه واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات 
که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر 

10 درصد است به یک درصد کاهش یابد.«

تاکید سخنگوی دولت بر الیحه دو فوریتی 
برای کاهش آثار تورمی حقوق ورودی

موضوع الیحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی مصوبه 
بودجه در مورد حقوق ورودی را بهادری جهرمی -سخنگوی 

دولت- در توضیح صحبت های رئیس جمهور مورد تاکید 
قرار داد و اعالم کرد که » افزایش نرخ ارز مبنای محاســبه 
حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به ETS که در قانون 
بودجه امسال آمده از احکامی است که آثار تورمی دارد. از این 
جهت رئیس جمهور گفته که دولت برای کاهش آثار تورمی 
این مصوبه، الیحه دوفوریتی  به مجلس ارسال کرده است.«

از مجلس خبری نشد؛ وزیر صمت به رئیس 
جمهور نامه نوشت و الیحه را تکرار کرد

از بررسی الیحه دوفوریتی دولت به مجلس با وجود گذشت 
بیش از یک ماه، هنوز خبری نیست اما در دوم تیرماه، بار 
دیگر فاطمی امین-وزیر صمت-در مکاتبه ای با رئیس 
جمهور، خواستار فوری کاهش حقوق گمرکی شد؛ یعنی 
همان موردی که در الیحه دو فوریتــی آمده بود. وی با 
هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، 
افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را 
در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه های تولید، 
افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و 
افزایش تورم خواهد شد. از رئیس جمهور خواست که در 

مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.

قرار نیست حقوق ورودی مثل پارسال و با ارز 
۴۲00 باشد

افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی 
واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شده است. به هر حال 
حدود ۸0 درصد کاالهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه و 
واسطه ای تولید اســت که در قانون بودجه هیچ تصمیمی 
برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشت؛ از این رو حتی 
کاهش سود بازگانی ، بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته 
مانع از افزایش هزینه این بخش شود و تولید را تحت تاثیر 
قرار داده است. تغییر در حقوق گمرکی نیز در اختیار دولت 
نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم 
گیری کند که هنوز به نتیجه ای نرسیده است. بر این اساس، 
واردکنندگان نباید منتظر لغو اجرای قانون بودجه و برگشت 
محاسبات حقوق ورودی به سال قبل و بر اساس ارز 4200 
باشند، بلکه احتماال با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقالم 

مربوط به تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

قانون در حال اجراست

حرف  از  برگشت  ارز ۴۲۰۰  نیست!

تجارت ۹ میلیارد دالری کشور 
در خرداد ماه

سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیر 
نفتی کشور در خرداد ماه با رشد 3درصدی به 
۸.9 میلیارد دالر رسید که با پیشتازی صادرات 
کشــور از واردات در این ماه، تراز تجاری کشور 

مثبت 204میلیون دالر را نشان می دهد.
به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی ،سخنگوی 
گمرک در خصوص کارنامه یک ماهه  تجارت 
غیرنفتی کشــور در خرداد ماه اظهار داشــت:  
تجارت غیرنفتی کشور در سومین ماه سال  با 
13میلیون و 622هزار تن کاال به  هشت میلیارد 

و 902میلیون دالر رسید.
وی افزود:  ســهم صادرات از این میزان تجارت 
خارجی غیر نفتی،10 میلیون و 650 هزار تن 
کاال و به ارزش چهار میلیارد و 553 میلیون دالر 
بود و  واردات نیز ســهم دو میلیون و 9۷2 هزار 
تنی کاال به ارزش  چهار میلیارد و 349 میلیون 

دالر داشته است.
لطیفی در ادامه گفت: با تداوم  پیشتازی صادرات 
بر واردات، در خرداد ماه  تراز تجاری کشور مثبت 

204میلیون دالر بوده است.
سخنگوی گمرک در خصوص تغییرات تجارت 
در خرداد ماه بیان کرد: صادرات کشور در خرداد 
امسال نسبت به خرداد ســال قبل تغییری در 
ارزش کاالی صادراتی نداشته، اما  واردات کشور 

در این ماه  6.5 درصد افزایش یافته است.
لطیفی در خصوص میزان ترانزیت خارجی در 
خرداد ماه گفت: یک میلیــون و 114هزار تن 
کاالی خارجی در این ماه از مســیر کشورمان 
عبور کرده که نســبت به خرداد سال گذشته 
213هزار تن بیشتر بوده و با رشد  24درصدی 

همراه  بوده است.

پلیس:
۴۰ سرشاخه اصلی معامالت 

فردایی دستگیر شدند 
سرهنگ هدایت بهرامی رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی تهــران بزرگ گفت: تعــداد 40 نفر 
از سرشــاخه های اصلــی معامله گــران ارز و 
یا طالفروشان متخلف شناســایی و دستگیر 
شدند. بهرامی خاطرنشان کرد: معامالت فردایی 
معامالت غیرمجازی است، این معامالت هم از 
نظر شرعی و هم از نظر قانونی غیرمجاز است و به 

هموطنان توصیه می کنند وارد این بازار نشوند.
سرهنگ هدایت بهرامی اظهار داشت: در مدت 
یک ماه اخیر تعداد یک میلیون و 600 قلم انواع 

لوازم خانگی قاچاق کشف شده است.
بر اساس گزارش مهر، وی افزود: به عنوان مثال 
می توان به 212 هزار و 900 قلم انواع بلور های 
خارجی اشاره کرد که در بسته بندی و جعبه های 

ایران وارد کشور شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه 
داد: همچنین یک کامیون-خاور کشــف شده 
است که بارش چمدان های خارجی بوده و در 
شهر های جنوبی بارگیری شــده است، اما به 
دلیل اینکه بتواند از چشمان پلیس دور بماند 

روی چمدان ها را علوفه دام بار زده اند.
بهرامی خاطرنشــان کرد: معامــالت فردایی 
معامالت غیرمجازی است، این معامالت هم از 
نظر شرعی و هم از نظر قانونی غیرمجاز است و به 

هموطنان توصیه می کنند وارد این بازار نشوند.
وی بــا بیان اینکــه این معامــالت تحت نظر 
اطالعاتی و عملیاتی پلیس است، گفت: افرادی 
که وارد این بازار می شوند نوعی مجرم هستند که 

در صورت شناسایی با آن ها برخورد می شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصــادی تهران بزرگ 
گفت: در یک ماهه اخیر بــا کار های اطالعاتی 
و هدفمندی که انجام شــده اســت تعداد 40 
نفر از سرشاخه های اصلی معامله گران ارز و یا 
طالفروشان متخلف شناسایی و دستگیر شدند.

بهرامی تصریح کرد: همچنین کانال های قیمت 
گذار فردایی هم رصد شده است که تعداد 11 
کانال قیمت گذار فردایی شناسایی و مسدود 

شده اند.

اخبار
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رییس سازمان توسعه تجارت از توافقات صورت گرفته با اسبربانک 
روسیه جهت فراهم سازی زیرساخت های الزم برای تبادالت مالی 

میان تجار دو کشور خبر داد.
 علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان توسعه 
تجارت در حاشیه دیدار مدیرعامل اسبربانک روسیه با فاطمی امین، 
وزیر صمت در گفتگو با خبرگزاری صداوســیما از انجام توافقات و 
همکاری مالی با اسبربانک روسیه خبر داد و با بیان اینکه اسبربانک 
روســیه هفتمین بانک بزرگ اروپا و یکی از بزرگترین بانک های 
روسیه با حجم باالی گستره مالی است٬ اظهار کرد: این بانک میان 
کشورهای اوراسیا یکی از بزرگترین بانک هاست و ارتباطات متعدد 
با کشورهای متعدد از جمله چین٬ ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج 

فارس دارد. وی با اشاره به برنامه های مشــترک ایران با روسیه در 
راستای توسعه تجارت با اتحادیه اروپا٬ گفت: پس از پیگیری های 
متعدد و جلسات مستمر از طرف وزیر صنعت٬ معدن و تجارت ایران، 
رؤسای این بانک به ایران دعوت شدند و در نشستی که برگزار شد، 
نتایج خوبی در حوزه مبادالت بانکی٬ ارتباطات با بانک های فعال 
کشور برای افتتاح و گشایش حســاب جهت انتقال ارز میان ایران 
و روسیه و توسعه مبادالت تجاری و ســرمایه گذاری حاصل شد. 

به گفته پیمان پاک٬ افزایش حجم مبادالت دو کشور از جمله مباحث 
مطرح شده در این نشست بود.

وی از افزایش ۸0درصدی حجم تجارت ایران و روســیه طی سال 
گذشــته خبر داد و گفت: حجم تجارت ایران و روســیه به عدد 4 
میلیارد دالر رسید که در طول تاریخ تجاری 2 کشور بی سابقه بوده 
است و با ارتباطات مؤثر تجار ایرانی در صنایع مختلف به زودی شاهد 
افزایش چشمگیر این عدد خواهیم بود که رشد ویژه ای داشته است.

معاون وزیر صمت به بســترهای مالی مورد نیاز برای دستیابی به 
رشد تجارت ایران و روسیه اشــاره کرد و گفت: یکی مشکالت در 
تجارت با روسیه همین موضوعات حوزه مالی است و اگر مشکالت 
تبادالت مالی مرتفع شود رشد تجارت میان 2 کشور محقق خواهد 
شد و به توسعه تجارت سرعت بیشــتری می بخشد. به گفته وی 
یکی از موضوعات اصلی جلســه با مدیران و مدیرعامل اسبربانک 
روســیه در همین زمینه کانال های مالی و همکاری های مشترک 

بود. پیمان پاک با اشاره به تصمیمات دولت روسیه درباره جایگزینی 
واردات با بومی سازی صنایعی که پیش از این وابسته بودند٬ عنوان 
کرد: این فرصت مناسبی برای ایران است که در برخی حوزه ها مانند 
لوازم خانگی٬ کشتی سازی و بحث های زیرساختی و صدور خدمات 
فنی و مهندسی به این موضوع ورود کند. وی با ابراز اینکه تمام موارد 
یادشده نیازمند تأمین مالی است٬ افزود:  اسبربانک به عنوان یکی از 
بزرگترین مجموعه های تأمین مالی روسیه در جلسه با وزیر صمت 
در این زمینه مذاکرات جدی داشتند که موفقیت آمیز به نظر می رسد، 
همچنین در این جلسه در زمینه توسعه روابط الکترونیکی بانکی٬ 
فین تک٬ زیرساخت های مجازی و ای سی تی حوزه بانکی گفتگوهایی 

صورت گرفته است و نتایح مثبتی از آن حاصل شد.

بازشدن اولین بندر دریایی روسیه به روی کانتینرهای یخچالی ایران

اسبربانک روسیه آماده تبادالت مالی با ایران است
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مذاکرات دو روزه دوحه به پایان رسید بدون آنکه 
پیشرفت چشمگیری در نتیجه مذاکرات ایجاد 
شــود و یا موارد اختالف میان طرفین برطرف 
شود. این احتماال مهم ترین خبری است که امروز 
بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد. اما قیمت دالر 

امروز به چه سمتی می رود؟ 
به گزارش تجارت نیوز، قیمت دالر از ابتدای هفته 
گذشــته روند نزولی داشــت. خبر از سر گیری 
مذاکرات هسته  ای تاثیر خود را روی بازار گذاشت 
و قیمت دالر حدود دو هزار تومان کاهش یافت 

اما وارد کانال 29 هزار تومان نشد.
قیمت دالر هرات امــا وارد کانال 29 هزار تومان 
شد. تحلیلگران ارزی معتقد بودند که اگر قیمت 
دالر هرات به 29 هزار و ۸00 تومان برســد باید 
منتظر ریــزش قیمت دالر در بــازار تهران بود. 
قیمت دالر هرات این کف را از دست داد و به 29 

هزار و 600 تومان رسید.
با این قیمت، انتظار می رفــت روند قیمت ها در 
بازار ایران هم نزولی شود. اما بیانیه گروه ۷ علیه 
برنامه هسته ای ایران کار خود را کرد و تاثیر منفی 
خود را بر بازار ارز گذاشت. قیمت دالر در همان 
روز اعالم بیانیه حدود 500 تومان افزایش یافت. 
این روند صعودی روز چهارشنبه هم ادامه داشت.

مســاله مهمی که درباره دالر مطرح می شــود 
این اســت که اگرچه دولت در تــالش بود تا با 

مدیریت بازار و تزریق ارز، بــازار را کنترل کند،  
اما کمتر به نتیجه رســید و نتوانســت به هدف 
دالر 29 هزار تومانی بانک مرکزی برسد. اگرچه 
کارشناســان معتقد بودند مذاکرات هســته ای 
می تواند قیمت ها را کاهشی کند و حتی برخی از 
کارشناسان صحبت دالر 26 و 2۷ هزار تومان را 

مطرح می کردند.
اما حــاال مذاکــرات متوقــف شــده. البته هم 
ســخنگوی وزارت خارجه ایــران و هم معاون 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اعــالم کردند 
که مذاکرات متوقف نشــده و طرفین پیگیر آن 
هســتند. حتی وعده داده شــده که مذاکرات 
هسته ای در وین ادامه پیدا می کند. اما زمان دقیق 
مذاکرات مشخص نیســت. بار قبل از سرگیری 

مذاکرات هسته ای حداقل سه ماه زمان برد.
آنچه مشخص است اینکه بازار ارز اخیرا به اخبار 
مثبت کمتر واکنش نشان می دهد اما واکنش ها 
به اخبار منفی ســریع و زیاد است. بر این اساس 
پیش بینی می شــود روند دالر از امروز معکوس 

شود.
ادامه ایــن روند قطعا به از ســرگیری مذاکرات 
هسته ای و سیاست های اقتصادی دولت بستگی 
دارد. اما دولت تاکنون نشان داده برنامه ای برای 
مدیریت اقتصاد ندارد و تنها راهکارش برخورد و 

قیمت گذاری دستوری است.

بر اســاس اعالم وزیــر اقتصاد دولــت الیحه 
دوفوریتی برای عدم اجرای حکم قانون بودجه 
در خصــوص تغییر نــرخ محاســباتی ارز در 
 گمرک از 4200 تومان به نرخ ای تی اس تهیه 

کرده است.
به گزارش تســنیم،  اخیرا وزیر اقتصاد با اشاره 
به حکم قانــون بودجه در خصــوص تغییر نرخ 
محاســبات ارز در گمرک،  اعــالم کرد، اجرای 
سیاست عادالنه کردن یارانه ها موجب افزایش 
قیمت در کاالهای اساسی مردم شده، دولت در 
نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند و 
الیحه دو فوریتی به مجلس دادیم و درخواست 
داریم که مجلس با هدف اینکه اساسا االن زمان 
مناســبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو 
فوریت و اصل الیحه موافقت کند تا)اجرای آن( 

به 1402 موکول شود.
خانــدوزی همچنین درباره انتظــارات تورمی 
در ســال جاری گفت: تقریبا تمام گزارش های 
کارشناسی از ســوی ســازمان برنامه بودجه، 
بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد و دارایــی 
محاســبه شــده اســت، درباره اثرات افزایش 
قیمتی همه موید این اســت که این سیاســت 
در یکی دو ماهه اول جهش قیمــت را دارد، اما 
در تیرماه با ســطح کمتری کنترل می شــود، 
اما در بلند مدت عواملی که بــر پایه تورم موثر 

است بی انضباطی شبکه بانکی و کسری بودجه 
دولت ها بوده اســت و با کنترل این دو از سوی 
 دولت امیدواریم در مسیر بلندمدت شاهد کنترل 

قیمت ها باشیم.
الزم به ذکر اســت، رئیس جمهور در گفتگوی 
تلویزیونی اخیر خود گفتــه بود، برخی از احکام 
قانونی مثل حکمی کــه در قانون بودجه 1401 
وجــود دارد مبنی بر اینکــه نــرخ ارز مبنای 
محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 به نرخ 
ETS  افزایش یابد و ایــن در بودجه دولت های 
گذشــته هم وجود داشــت و اجرا نکردند و به 
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی ســران 
ســه قوه احاله شــد و در نهایت با تغییر دولت 
 عملی نشــد، امــا در بودجــه 1401 این حکم 

وجود دارد.
این درحالی اســت که علی بهادری جهرمی در 
صفحه شخصی خود نوشــت: »افزایش نرخ ارز 
مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 
تومان به ETS )سامانه معامالت الکترونیک( که 
در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که 

آثار تورمی دارد.
رئیس جمهور گفت که دولت برای کاهش آثار 
تورمی این مصوبه، الیحه دو فوریتی به مجلس 
ارسال کرده اســت.ادعای سیاست دولت برای 

گرانی در سال آینده، تحریف است.«

آن طور که معاون گمرک اعالم کرده است از حدود 
4.3 میلیون تن کاالی موجــود در گمرک و بنادر، 
حدود سه میلیون تن در انبارها و مابقی درشناورها 

قرار دارد.
فرود عسگری-معاون امور گمرکی گمرک ایران - 
آخرین وضعیت دپوی کاالی اساسی در گمرک و 

بنادر تا هفتم تیرماه امسال را به ایسنا اعالم  کرد.
بر اســاس این گزارش، در حال حاضر حدود چهار 
میلیون و 346 هزار و ۸20 تن کاال در بنادر موجود 

اســت که از این میزان حدود ســه میلیون تن در 
انبار بنادر است؛ بیشترین موجودی به ذرت با 1.5 

میلیون تن اختصاص دارد.
گندم با 492.۸ هزار تن، جو 145.2 هزار تن، سویا 
150 هزار، برنج 30 هزار، شــکر 24.1 هزار، روغن 
خام 310 هزار و دانه های روغنی با 391.2 هزار تن، 

دیگر اقالم اساسی موجود در بنادر است.
همچنین از این حدود ســه میلیــون تن موجود 
در بنادر، بیشــترین میزان در بندر امام)ره( با 2.2 

میلیون تن قرار دارد. در سایر بنادر نیز 33۷ هزار تن 
بندر امیرآباد، نوشهر 15۷.4 هزار نوشهر، انزلی 49 
هزار تن، شــهید رجایی 234 هزار، بوشهر 2000، 
چابهار 12 هزار،   آستارا 22.4، فریدون کنار 24.3 
هزار، شهید باهنر 3.1، بندر لنگه ۷0،  خرمشهر ۸2 

و آبادان 120 تن کاال موجود است.
اما حدود 1.3 میلیون تن کاالی اساسی نیز توسط 
شناورها به بنادر رســید که 3۸6.2 هزار تن تخلیه 
و در اســکله موجود است؛ شــامل ذرت ، گندم، 

جو، سویا، شــکر و دانه های روغنی. همچنین 21 
فروند شناور حاوی کاالی اساســی در لنگرگاه با 
900 هزار تن منتظر تخلیه است که ذرت، گندم، 
 روغن، دانه های روغنی، جو، ســویا، شکر با خود 

حمل کرده اند.
در چند ماه اخیر با توجه بــه چرخه ورود و خروج 
کاال، اغلب میزان کاالی اساسی موجود در گمرک و 
بنادر حدود چهار میلیون تن بوده است و افزایش یا 

کاهش چشمگیری نداشته است.

موجودی کاالی اساسی در بنادر چقدر است؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

توقف مذاکرات چه اثری بر قیمت دالر می گذارد؟

سیگنال جدید به بازار ارز
الیحه دو فوریتی دولت برای توقف اجرای یک حکم تورم زا

 نرخ محاسباتی ارز در گمرک به ۴۲00 تومان باز می گردد؟
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جهش  هزینه های تولید
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

فرآیند تورم در هم در بخش تولید و هم در بخش تقاضا اتفاق افتاده است. با افزایش قیمتها بدون افزایش درآمد کافی، قدرت خرید مصرف کننده واقعی کاهش یافته است. با کاهش قدرت خرید مصرف کننده که ناشی از ایجاد تورم است، تقاضا 
برای کاالها نیز کاهش پیدا کرده است. این اتفاق منجر به کاهش سفارش و کاهش تولید شده است.  همچنین مصرف کننده تمامی کاالها مردم و خانوارها نیستند. مصرف کاالها ممکن است به صورت نهاده های تولید باشد. کاالها انواع مصارف 
متنوع دیگری نیز دارند. بنابراین وقتی گرانی به این نوع کاالها هم می رسد موجب گرانتر شدن قیمت تمام شده دیگر کاالها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر افزایش قیمت مواد اولیه و تولید هم اثر رکودی خود را گذاشته است. افزایش هزینه 
تولید افزایش سرمایه واحدهای تولیدی را بی اثر می کند. در این حالت ناچار واحدای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش به بانکها مراجعه می کنند. بانکها باید بیشتر وام دهند. بانکها باید از منابعی که وجود ندارد این تسهیالت را پرداخت شود.  
در این فرآیند به واسطه مشکالت ایجاد شده در حوزه تمام زنجیره، از محل خلق نقدینگی تورم مضاعف ایجاد شده است. تورم هم تعمیق رکود را به همراه داشته است. این اتفاق موجب می شود قدرت خرید و بهره وری کاهش پیدا کند. ظرفیت 
تولید هم کاهش پیدا می کند. تورم ایجاد شده مقطعی و اصطکاکی نبوده و تورمی نیست که بتوان به راحتی از پس آن برآمد. امیدواریم تورم دوازده و دو دهم درصدی خرداد که ناشی از سیاست حذف ارز دولتی بود، در چند ماه آینده تخلیه و 
تورم به همان تورم سه درصدی در ماههای گذشته نزدیک شود. اگر این تورم همان یک بار باشد می توان امید داشت تولید و قدرت خرید به گذشته برگردد در غیر این صورت اگر دوباره اتفاق بیفتد بحران زا است و تبعات آن بسیار زیاد خواهد بود.

رئیس اتحادیه میوه و ســبزی تهران گفت: به دلیل 
فراوانی و تنوع میوه، احتمال کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی 

قیمت وجود دارد.
اسداله کارگر گفت: امسال مانند سال های قبل آفت 
و تگرگ زدگی نداشــتیم و بازار میــوه در وضعیت 
مطلوبی به سر می برد. در فصل تابستان میوه از حاشیه 
تهران توزیع می شود و به عبارت دیگر، به سبب تولید 

محصول در تمامی شهرها، بازار میوه مناسب است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: تورم اقتصاد مانند 
کاال های دیگر، بازار میوه را تحت تاثیر خود قرار داده 
اســت؛ بازار تابع مکانیزم عرضه و تقاضاست و مغازه 
داران بر مبنای فاکتور، ســود مصوب و قانونی خود 
را لحاظ می کنند، اما به دلیــل فراوانی و تنوع میوه، 
احتمال کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت وجود دارد.

بنابر اعالم اتحادیه میوه و ســبزی قیمت کنونی هر 
کیلو آلبالــو ۲۰ تا ۳۵ هزار تومــان، گیالس تکدانه 
۵۰ تا ۹۰ هــزار تومان، گیالس مشــکی ۳۰ تا ۵۰ 
هزار تومان، آلو شــابلون ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان و آلو 

قطره طال ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان است. قیمت کنونی 
هر کیلو زردآلو رســمی ۱۵ تا ۳۰ هزارتومان، زردآلو 
بادامی ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان، هلو هســته جدا ۱۵ تا 
۲۵ هزار تومان، گوجه ســبز ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، 
شلیل شبرنگ ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان، سیب گالب ۳۰ 
تا ۵۰ هزار تومان، انگور یاقوتی ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان، 
خربزه ۱۵ تــا ۱۸ هزار تومان، طالبــی ۷ تا ۱۱ هزار 
 تومان و هندوانه ۵ تا ۷ هزار تومان در میدان مرکزی 

عرضه می شود.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت کنونی 
هر کیلو آلو شــابلون ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان، آلو قطره 
طال ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان، آلبالو ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان، 
گیالس ۶۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، توت فرنگی ۵۰ تا ۱۰۰ 
هزار تومان، زردآلو ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، خربزه ۲۰ تا 
۲۸ هزار تومان، طالبی ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، هندوانه 
۶ تا ۱۰ هزار تومان، انگور یاقوتی ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان، 
سیب گالب ۴۰ تا ۶۵ هزار تومان و خیار ۱۰ تا ۱۸ هزار 

تومان است.

عضو هیئت علمی دانشــکده خودرو دانشگاه علم و 
صنعت گفت: از تصمیمات اشتباه وزارت صمت در 
یک ماه گذشته، تغییر نظر لحظه ای درباره قرعه کشی 
خودرو بود. امیرحســن کاکایی گفت: وزارت صمت 
ابتدا اعالم کرد، قرعه کشی باید برای تمام محصوالت 
و تمام خودروسازان خصوصی باشد، اما متوجه شد 
که نیاز نیست بخش خصوصی در فرآیند قرعه کشی 
شرکت داده شوند. این تغییر نظرات، به صنعت خودرو 

آسیب وارد می کند.
او گفت: به جای ۳۰ کارخانه خودروســازی و افتتاح 
کارخانه های جدید در شهرســتان ها، برای داشتن 
خروجی  بهتر در این صنعت، باید روی یک کارخانه 
تمرکز کرد و می توانســتیم مانند کره جنوبی، یک 

کارخانه داشتیم.
به گفته عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت، 
معیار های مدیریتی و سیاست گذاری در کشور، بیش 
از اقتصادی بودن، سیاسی هستند و همین عامل باعث 

شده  تا صنعت خودرو به حال کنونی دچار شود.

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت، ۲۲ خرداد اعالم 
کرد که تا پایان شهریور، تقریبا ۵۰ خودرو یا مدل های 

فروش خودرو، از دایره قرعه کشی خارج می شود.
 به گفته او ، عرضه خــودرو در بورس به علت تالش 
وزارت صمت جهت عرضه متمرکز خودرو در سامانه 
یکپارچه رخ داده و ســتاد تنظیم بــازار هم، اختیار 
تصمیم گیری در این حوزه را بــه وزارت صمت داده 

است.
هفته پیش آقای سید احســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گفت: عــدم هماهنگی با بورس 
موجب شده، دو بخشــنامه متفاوت از وزارت صمت 
و یک دستورالعمل و شــیوه نامه از سوی بورس کاال 
صادر شود و ناچار شدیم برای تدوین بخشنامه واحد، 
عرضه خودرو در بورس را به طور موقت، متوقف کنیم.

آن طور کــه او می گوید، عرضه خــودرو در بورس 
گره گشاســت و ظرف چند روز و چند هفته آینده، 
وزارتخانه های صمت و اقتصاد، از یک بستر واحد برای 

عرضه خودرو استفاده خواهند کرد.

معاونت مسکن و ساختمان از ثبت نام متقاضیان جدید 
بعد از تعیین تکلیف متقاضیان قبلی و شناســایی و 
تدقیق ظرفیت ثبت نام بر اســاس اســتعداد اراضی 
موجود خبر داد. به گزارش وزارت راه و شهرســازی، 
معاونت مسکن و ســاختمان طی درخواستی از وزیر 
راه و شهرسازی خواســتار بازگشایی برخی از شهرها 
که ظرفیت ثبت نام آنها تکمیل نشده است بعد از اتمام 
پاالیش و پس از تعیین تکلیف متقاضیان قبلی و احصا 
و تدقیق ظرفیت ثبت نام بر اســاس استعداد اراضی 
موجود شد. بر این اساس در جلسه شورای مسکن روز 
یکشنبه ۵ تیر مقرر شد تا ادارات کل راه و شهرسازی 
اســتانی تا قبل از ۱۵ تیرماه نسبت به تعیین تکلیف 
متقاضیان ثبت نامی نهضت ملی مســکن در سامانه 
اقدام کنند. همچنین مقرر شد بعد از پاالیش و تعیین 

تکلیف متقاضیان در صــورت وجود ظرفیت مازاد در 
اراضی تخصیصــی به نهضت ملی مســکن و اراضی 
جدید احصا شده از سوی استان و بعد از اعالم ظرفیت 
واحدمســکونی قابل احداث بر روی اراضی مذکور به 
معاونت مسکن و ساختمان، فاز جدید ثبت نام بر اساس 
ظرفیت اراضی مذکور و با فراخوان عمومی به صورت 
بر خط از طریق سامانه آغاز شــود. معاونت مسکن و 
ساختمان در درخواست خود از وزیر راه و شهرسازی 
تاکید کرده است: با توجه به اینکه بعد از اتمام مهلت 
مقرر زمانی برای تعیین تکلیف متقاضیان قبلی و احصا و 
تدقیق ظرفیت ثبت نام بر اساس استعداد اراضی موجود 
الزم است بازگشایی سامانه برای ثبت نام مجدد بعداز 
تعیین تکلیف متقاضیان قبلی و احصا و تدقیق ظرفیت 

ثبت نام بر اساس استعداد اراضی موجود انجام شود.

بعد از مدت ها کشــمکش در رابطه با تعیین تکلیف 
کامیون های وارداتی دپو شــده در گمرک، موضوع 
در ریاست جمهوری نیز مطرح و پیشنهاد رقم حدود 
۷۰۰ میلیون تومانی برای گواهی اسقاط آنها که از اهم 
مشکالت پیش روی صاحبان این کامیون ها بوده ، ارائه 

شده است، ولی هنوز نهایی نیست.
در سال ۱۳۹۸ و بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه، به منظور  نوسازی ناوگان حمل و 
نقل عمومی، شرایط واردات این کامیون ها از سوی 
وزارت راه و شهرســازی به گمرک اعالم شد و بعد از 
آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت 
صمت طی ابالغیه هایی شرایط واردات از جمله ردیف 
تعرفه کامیون های وارداتی، نحوه واردات، کامیون های 
اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تائید 
منشأ ارز این کامیون ها را مشخص و ابالغ کردند، ولی 
ورود  کامیون ها با موانعی مواجه و در گمرک دپو باقی 
ماند و صاحبان آنها نتوانستند نسبت بهترخیص اقدام 
کنند. یکی از موانع پیش روی صاحبان کاال،  افزایش 
هزینه اســقاط بود که به بیش از یک میلیارد تومان 
افزایش یافته و اغلب توان پرداخت نداشــتند و در 
این شــرایط کامیون امکان پالک شدن نیز نداشت. 
مدت ها این مســاله مطرح بود و صاحبان کامیون ها 
بارها خواستار بررسی موضوع شدند تا اینکه جریان 

در دولت مورد مطرح و پیشنهاداتی ارائه شده است.
آن طور که عســگری-معاون امور گمرکی گمرک 
ایران- اعالم کرده است از ســال ۱۳۹۹ که واردات 
کامیون های زیر سه سال در دستور کار قرار گرفته، 
حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ دســتگاه وارد گمرک شد که 
تا کنون بیش از ۱۱ هزار دســتگاه ترخیص و ۵۰۰۰ 

دستگاه دیگر باقی مانده است.
وی با بیان اینکه بخشــی از کســانی که کامیون را 
ترخیص کرده اند نیز نتوانسته اند پالک کنند چون 
هزینه اسقاط قابل توجه است، گفت: زمانی این هزینه 
حدود سه میلیون تومان بوده ولی اکنون به بیش از 

۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و صاحب 
کاال با مشکل مواجه شده است، از این رو موضوع در 
جلســاتی با دولت و حتی در حضور شخص رئیس 

جمهور مطرح شد.
معاون گمرک گفت که طی بررسی های صورت گرفته 
در معاونت اقتصادی دولت، پیشنهاد شد که یک مبلغ 
به عنوان عدد میانگین به جای گواهی اسقاط در نظر 
گرفته شود که بتوانند ترخیص شوند؛ این عدد بین 

۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.
عسگری این را هم گفت که پیشنهاد مطرح شده فعال 
در معاونت اقتصادی تصویب شده ولی باید نهایی  و به 
گمرک جهت اجرا ابالغ شود که هنوز به این مرحله 
نرسیده است. پیش از این ، موضوع صدور کد رهگیری 
بانک جهت تائید منشا ارز نیز مورد تاکید عسگری 
قرار گرفته و گفته بود که بانکها همکاری الزم را در 
این زمینه نداشته اند ولی اعالم اخیر او از این حکایت 

دارد که مشکل تائید منشا ارز نیز برطرف شده است.
گفتنی است که جریان واردات کامیون های زیر سه 
سال که بر اساس تکلیف قانون بوده بسیار پرحاشیه 
پیش رفته است؛ به طوری که حتی در شهریور ۱۴۰۰ 
پای معاونان دادستان تهران به این ماجرا  باز شد و طی 
بازدیدی از گمرک، جهت اقدام دستگاه های ذیربط 

برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند.
تعیین تکلیف و ترخیص کامیون های وارداتی از ششم 
مهرماه پارسال رسما در دستور کار قرار گرفت و باید تا 
ششم آبان ماه به پایان می رسید اما گزارشی که در آن 
زمان ارونقی-معاون پیشین گمرک ایران- به معاون 
دادستان تهران  اعالم کرده بود نشان داد که گرچه 
ترخیص ســایر کامیون های وارداتی از گمرک ها در 
حال بود اما طبق بررسی های صورت گرفته، تعلل، 
قصور و تخلفات متعددی از سوی برخی از دستگاه ها و 
مراجع ذیصالح و همچنین برخی از واردکنندگان این 
کامیون ها انجام که موجب تعلل در تعیین تکلیف و 

ترخیص این کامیون ها شده بود.

اظهارات مسووالن در رابطه 
با کاهش قیمت سیمان در 
حالی ادامه دارد که فعاالن 
صنعت ساختمان از خواب 
پروژه های تولید مسکن به 
دلیل گرانی ســیمان خبر می دهند. دبیر انجمن 
انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: قیمت هر تن 
سیمان در کشور از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت. ایرج 
رهبر گفت: پارسال قیمت هر تن سیمان در کشور 
۶۰۰ هزار تومان بود و تا ماه گذشته به یک میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان در هر تن رسید، اما هم اکنون روند 

کاهشی ۲۰ درصدی دارد.
به گفته دبیر انجمن انبوه ســازان مســکن استان 
تهران، افزایش قیمت سیمان و مصالح ساختمان 
نسبت به پارســال باعث شــده، کار ساخت وساز 
برای انبوه ســازان همراه با زیان باشد؛ بسیاری از 

سازندگان هم اکنون بدهکار شده اند و تنها برای آن 
که پروژه های ساخت وساز تعطیل نشود و کارگران 

بیکار نمانند، فعالیت را ادامه می دهند.
او می گوید: دولت باید برای افزایش سرعت اجرای 
پروژه ها بــه ویژه پروژه های نهضت ملی مســکن، 
کارتی را صادر کند که سازندگان مصالح ساختمانی 
را به طور مستقیم از کارخانجات خریداری کنند و 
اجازه ندهند که این مصالح بــا ورود دالل ها گران 
شوند. پیش از این در برخی رسانه ها اعالم شده بود 
که با قطع برق کارخانجات تولید مصالح ساختمانی 
و فوالد، قیمــت این مصالح بیــش از ۱۰۰ درصد 
افزایش یافته و روند پروژه های نهضت ملی مسکن 

کند شده است.
در همین زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح 
ساختمانی مشــهد در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: گرانی سیمان در مدت اخیر به یکی از مهم 
ترین مشکالت پروژه های ساختمانی تبدیل شده 
است. مصالح ســاختمانی نقش اصلی در پیشروی 

مراحل ساخت و تولید مسکن دارد.

غالمرضا سلطانی اضافه کرد: ورود سیمان به بورس 
کاال می توانست از قیمت آن بکاهد ولی مشکالتی 
بر سر راه این عرضه وجود داشت که تحقق آن را با 

مشکالتی روبرو ساخت.
وی اظهار داشت: باید برای بازار مصالح ساختمانی 
راهکارهایی ارایه شــود که تورم ایجاد شده در آن 
کاهش پیدا کند. متاسفانه در حال حاضر سیمان 
هیــچ قیمت مصوبی نــدارد، این در حالی اســت 
که تولید کم شــده، و میزان مصرف این محصول 
ساختمانی با وجود رکود بازار ساخت و ساز در ابهام 

قرار گرفته است. 
این در حالی اســت کــه رئیس اتحادیــه مصالح 
ســاختمانی با بیان اینکه قیمت هر کیسه افزایش 
یافته اســت، گفــت: قیمت ها براســاس کارخانه 
تولیدکننده تعیین می شــود. دلیــل اصلی گرانی 
این محصول بــه عرضه محصــول در بورس کاال 

بازمی گردد.
ناصر محمدی اظهار کرد: در دو ماه اخیر ســیمان 
افزایش قیمت صددرصدی داشــته است و دلیل 

اصلــی آن به عرضــه محصــول در بــورس کاال 
بازمی گردد. وی افزود: با توجه به رکود ساخت وساز 
در کشور در شــرایط فعلی نباید با کمبود سیمان 
نسبت به تقاضا روبه رو باشیم؛ درواقع سیمان موجود 

در کشور، کفایت میزان مصرف داخل را می دهد.
رئیس اتحادیه مصالح ســاختمانی ادامــه داد: با 
عرضه سیمان در بورس کاال، هر فردی از هر صنف 
و حرفه ای با دریافت کد بورســی، امــکان خرید 
ســیمان را دارد و این چنین تقاضا باال و قیمت ها 
به طور غیرواقعــی افزایش یافته اســت.محمدی 
گفت: درصورتی که اگر در بورس کاال سیمان فقط 
به مشتریان واقعی عرضه می شد، این مشکالت به 

وجود نمی آمد.
وی تصریح کــرد: البته در آغاز هــم قرار بر فروش 
ســیمان به مصرف کننده واقعی بود، اما اکنون به 
دلیل سود هنگفت خریدوفروش سیمان، بسیاری از 
افراد خریدار سیمان از بورس کاال شده اند و همین 

موضوع این بازار را نابسامان کرده است.
رئیس اتحادیه مصالح ســاختمانی اظهار کرد: به 
عبارتی بورس به کانون بخت آزمایی تبدیل شــده 
و یک رقابت ناســالم را ایجاد کرده است.محمدی 
تأکید کرد: ناگفته نماند که با عرضه کاال در بورس 
مخالفتی نیست، به شــرط آنکه نظارت کامل هم 
وجود داشته باشد؛ اما متأســفانه نظارتی نیست و 

هیچ رصدی انجام نمی گیرد.
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بر اساس گزارش های منتشر 
شده میزان نقدینگی بخش 
های تولیدی به کمترین اندازه 
خود رسیده اســت. به دلیل 
گرانی کاالها میــزان خرید 
مردم هم افت کرده است. همین اتفاقات منجر به کاهش 
ســفارش کاال و کمبود ســرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی شده است. تبعات این اتفاقات بر کمبود نقدینگی 
تولید غیرقابل انکار است و خطر تعطیلی تولید را پررنگ 

تر کرده است. 
در همین زمینه نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران به "ایلنا" گفت: دور زدن تحریم ها، هزینه نقل 
وانتقاالت پول و حمل و نقل را باال می برد از این رو بهای 
تمام شــده واردات باال می رود و در نهایت مصرف کننده 
داخلی باید این هزینه ها را پرداخت کند. عباس آرگون 
با بیان اینکه در اقتصاد کالن، پیش بینی پذیری، ثبات و 
رقابت پذیری در فضای کسب وکار اهمیت ویژه ای دارد، 

گفت: ۶۰ درصد اقتصاد در ایران معطوف به خدمات است 
و کمتر از ۴۰ درصد آن به تولید اختصاص دارد. وی تصریح 
کرد: مولفه هایی چون نوسان های نرخ ارز و تورم روند تولید 
را با چالش های جدی مواجه کرده و از سوی دیگر نحوه 
ارتباط ما با سایر کشورها به گونه ایی است که فعالیت در 
غالب نظام عادی بانکی به صورت اعتبارنامه های ال سی 
فراهم نیست و فعاالن اقتصادی باید به  صورت حواله ای 

و از طریق صرافی ها مراودات بانکی خود را دنبال کنند.
آرگون با اشاره به دشواری در تامین منابع مالی واحدهای 
تولیدی، خاطر نشان کرد: تورم موجود در کشور نیاز به 
نقدینگی واحدهای تولیدی را دوچندان کرده است؛ به 
عنوان مثال اگر یک واحد تولیدی با یک رقم مشخص 
ســطحی از عملیات را انجــام می داد در ۶ مــاه آینده 
نمی تواند با همون سطح منایع مالی تولید را پیش ببرد 
چرا که حداقل در این مدت شاخص های تورم ۳۰ درصد 
باال رفته است. نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران تورم در ۳ ماه نخســت سال جاری را حدود 
۲۰ درصد دانست و افزود: بنگاه اقتصادی از فروردین تا 
اردیبهشت سال جاری حدود ۲۰ درصد باید منابع مالی 

خود را ارتقا می دادند. اینجا این پرسش مطرح است که 
این بنگاه اقتصــادی و تولیدی چگونه می توانند تامین 
منابع کند؟ پس به نظر می رســد تورم تاثیرات خود را 
درهمه حوزه های تولید، تجارت و خدمات گذاشته است.
این فعال اقتصادی با اشــاره به کاهــش قدرت خرید 
مصرف کنندگان، گفت: تورم موجود در کشور در میزان 
تقاضا نیز تاثیر گذاشته است. درآمد بخش قابل توجهی از 
مردم در طول یک سال ثابت ماند این در حالیست که در 
۳ ماه نخست سال ۲۰ درصد تورم را تجربه کردیم و اگر 
این شیب مالیم ادامه داشته باشد تا پایان سال تورم ۴۰ 

تا ۵۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد.
آرگون ادامه داد: شــرایط صادرات در روال عادی برای 
فعاالن اقتصادی در ایران فراهم نیست؛ به عبارت دیگر 
امکان مراودات مالی و تجاری با هر کشوری برای ما فراهم 
نیست و دور زدن تحریم ها، هزینه نقل وانتقاالت پول و 
حمل و نقل را باال می برد از این رو بهای تمام شده واردات 
باال می رود و در نهایت مصرف کننــده داخلی باید این 

هزینه ها را پرداخت کند.
عضو هیات نماینــدگان اتاق تهــران با بیــان اینکه 

قیمت گذاری دستوری تولیدکنندگان را با چالش های 
جدی مواجه کرده اســت، افزود: به نظر می رســد باید 
مجموعه ای از سیاست  ها و اقدامات در حوزه کالن و خرد 
اقتصاد صورت بگیرد تا بتوان امیدوار به گذر از این شرایط 
باشیم؛ مهم ترین اقدامات عبارتند از تعامل میان دولت و 
بخش خصوصی، پرهیز از نگاه باال به پایین، تدوین برنامه 
محوری تسهیل روابط با دنیا، تقویت دیپلماسی اقتصادی، 
حمایت از بخش ها مولد، به حاشــیه بردن و غیرجذاب 
کردن بخش های غیرمولد، ثبــات و اصالح در قوانین و 

مقررات، پرهیز از تصویب قوانین خلق الساعه.
وی تصریح کرد: آزمون و خطا راه به جایی  نمی برد و باید 
چشم اندازهای تولید را ترسیم و در راستای آن عمل کنیم 
در حال حاضر اصالحات جزیی دیگر جواب نمی دهد و 
باید استراتژی مشخص تدوین و بنا به آن جلو برویم به 
عبارت دیگر باید ریشه ای مسائل را حل و فصل کنیم. 
آرگون در پایان با طرح این پرسش که تولیدکنندگان 
داخلی چه میزان از دانش و فن آوری روز بهره می گیرند؟ 
افزود: مدیران چه میزان از دانش روز بهره مند هستند؟ 
آیا ما بهره وری الزم را در صنایع مختلف از فوالد سازی 
تا خودرو سازی داریم؟ ما برای تولید یک تن فوالد چه 
میزان انرژی مصرف می کنیم و در کشورهای پیشرفته 
چه میزان انرژی مصرف می شــود؟ اینها مسائلی است 
که باید به آن توجه کرد و برای حل آنها راهکار ارائه داد 
متاسفانه عدم مدیریت صحیح در کشور باعث شده است 

روند خروج نیروهای انسانی خبره از کشور تسریع شود.

افزایش تورم نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را افزایش داده است

تشدید کمبود  نقدینگی تولید
شایلی قرایی
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افزایش هزینه ها، ساخت وساز  را برای انبوه سازان همراه با زیان کرده است

خواب پروژه های ساخت مسکن 

کار کامیون های وارداتی به ریاست جمهوری کشید

احتمال کاهش قیمت میوه با افزایش تنوع در عرضه

راه اندازی مجدد سیستم قرعه کشی، اشتباه وزارت صمت بود

ثبت نام های جدید طرح نهضت ملی در شهرهای دارای ظرفیت



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2521| شنبه 11 تیرماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

بز
ه س

شاخ
پ:  

چا
30

00
48

00
ك:

يام
پ

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ت: 
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
52

ه  1
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

ر ما
1  تی

1  |
به

شن
ش

رنو
 مه

ینا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبی

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
یر

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
یابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

یابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

با اجرای قانون جدید؛
صادر كنندگان رمزارز در روسيه از ماليات معاف می شوند

قانونگذاران روســی پیش نویس الیحه ای را تایید کردنــد که احتماال 
صادرکنندگان دارایی دیجیتال و رمزارزی را از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده معاف می کند. روســیه از مدت ها قبل دربــاره رمزارزها و دیگر 
دارایی های دیجیتال ابراز شک و تردید کرده بود. همچنین بانک مرکزی 
این کشــور نیز به نگرانی هایی درباره ثبات مالــی در این زمینه پرداخته 
بود. اما در فوریه ۲۰۲۲ میــالدی رگوالتورها به پلتفرم بالکچین »اتمایز 
راشا«)Atomyze Russia( به عنوان نخســتین صرافی دارایی های 
دیجیتال در این کشــور مجوز دادند. پس از آن بانک سبربانک نیز مجوز 
صرافی دیجیتال دریافت کرد. پس از حمله روسیه به اوکراین، تحریم های 
بی سابقه غرب به سیستم مالی این کشور آسیب زده و قانونگذاران سعی 
دارند با وضع این قانون جدید شدت خسارت را کاهش دهند. پیش نویس 
قانون مذکور توسط مجلس دوماً تایید شده و طبق آن مالیات ارزش افزوده 
برای صادر کنندگان دارایی های دیجیتال و اپراتور سیســتم های مربوط 
به این حوزه لغو می شود. همچنین براساس پیش نویس مذکور مالیات بر 
درآمد فروش دارایی های دیجیتال نیز وضع می شود. در حال حاضر نرخ 
مالیات هر تراکنش ۲۰ درصد است، که این امر برای دارایی های استاندارد 
در نظر گرفته شــده اســت. تحت قانون جدید مالیات برای شرکت های 
روسی ۱۳ درصد و برای ماهیت های خارجی ۱۵ درصد خواهد بود. پیش 
نویس الیحه پس از بررسی شورای عالی روسیه باید به امضای والدیمیر 

پوتین رییس جمهور کشور برسد تا وارد مرحله اجرایی شود.

ارزش بيت كوين به محدوده 16 هزار دالر خواهد رسيد؟
اعتماد تجاری بریتانیا به پایین ترین سطح رسید

اعتماد تجاری بریتانیا به پایین ترین ســطح زمان قرنطینه ویروس کرونا 
در سال ۲۰۲۱ ســقوط کرد، زیرا تاثیر بحران هزینه زندگی فیلتر کردن 

شرکت ها را آغاز کرده است.
به گزارش ایسنا، بانک لویدز گفت که ضریب اطمینان گروه بانکی لویدز 
در ماه ژوئن ۱۰ واحد کاهش یافت و به ۲۸ درصد رسید که پایین ترین رقم 

در ۱۵ ماه گذشته است.
شرکت ها نیز گزارش کردند که برنامه استخدام خود را تعدیل کرده اند.

شــرکت ها نســبت به خانوارها با ســریع ترین نرخ تــورم در چهار دهه 
انعطاف پذیرتر بوده انــد و با وجود اینکه بدبینــی مصرف کننده به رکورد 

رسیده اما احساسات تجاری حتی در سال جاری نیز حفظ شده است.
کاهش در نظرسنجی لویدز نشــان می دهد که این عملکرد تغییر را آغاز 

کرده است.
نتایج این گزارش بیان کرد که کسب وکارها نسبت به چشم انداز معامالت 

خود احساس ناراحتی بیشتری می کنند.
به نقل از بلومبرگ، هان جو هو، اقتصاددان ارشــد در بانک تجاری لویدز 
گفت: »عملکرد شــرکت ها به طور کلی مثبت اســت اما بــا چالش های 
متعــددی ازجمله نگرانــی در مــورد هزینه های باالتــر و کاهش تقاضا 
روبرو هستند. اگر این روند ادامه یابد، کســب وکارها ممکن است زمینه 
 کمتری برای انتقال هزینه های باالتر برای حمایت از سود حاشیه ای خود 

داشته باشند.«

ايمنی كاربران اينترنت، ايران عقب تر از هند و استراليا؟
ایمنی کاربران در فضای مجازی موضوعی است که در کشورهای مختلف 
جهان مورد توجه قانون گذاران بوده اســت و برای اینکه بدانیم در ایران 
چطور می تواند در این حوزه قانون گذاری کرد، الزم است نگاهی به قوانین 

کشورهای مختلف در این زمینه انداخت.
»حمیدرضا حســینی دانا« مدیر اندیشــکده راهبردی رسانه ها و فضای 
مجازی به همراه چند پژوهشگر واحد دماوند دانشگاه آزاد اسالمی، قوانین 
چند کشــور را در زمینه ایمنی کاربران با یکدیگر مقایسه کرده اند. آنها 
در میزگرد ایرنا یافته های مطالعات خود را شــرح دادند. در این میزگرد 
»محمد شیربیگی« کارشناس راهبردی رسانه و »سیده مهناز حسینی« 
دبیر اجرایی اندیشــکده راهبردی رســانه ها و فضای مجازی نیز حضور 
داشتند. حسینی دانا گفت: این پروژه حاصل کار محققان ما در اندیشکده 
راهبردی رسانه ها و فضای مجازی و همکاران ما در هسته های پژوهشی 
پدافند رسانه ای در دانشگاه آزاد اسالمی است. بعد از اینکه فضای مجازی 
پدیدار شد و از سال ۲۰۰۸ گسترش پیدا کرد، در کشورهای مختلف بابت 
قانون مندســازی این فضا بحث های زیادی مطرح شــد، همانطور که در 
کشور ما نیز در ســال ۱۴۰۰ به دنبال این مهم بودیم و هنوز به یک قانون 

مدون نرسیده ایم.
بررســی قوانین نشــان می دهد بعد از دهه ۱۹۹۰ که اینترنت به صورت 
اینترنِت شــخصی ظاهر شــد، لزوم قانون مند شــدن ضرورت یافت. ما 
قوانینی داشتیم برای رسانه ها سنتی که منســوخ شدند و قوانین جدید 
آمدند. از سال ۲۰۰۸ به بعد هم شــاهد بودیم که به تدریج این قوانین در 
حال تصویب اند، به خصوص از سال ۲۰۱۳ به بعد این قوانین در کشورها 

بیشتر شد.
دغدغه کشــورها این بود که جامعه را از خطرها و آســیب های این فضا 
حفظ کنند. بنابراین بیشــتر قوانینی که در ســال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ 
می بینیم، قوانینی هســتند که روی سانســور، مســدودکردن و بستن 
محتوا و دسترســی ها کار می کردند اما بــا توجه به شــکایت هایی که 
خدمات دهنده های فضای مجازی داشــتند و آزادی عملی که بیشــتر 
کاربران نیاز داشــتند، این قوانین متمرکز شــدند بر شناسایی محتوای 
سمی، محتوای مضر، تهدیدهای مســتقیم به ویژه روی کودکان اما برای 
همراه ســازی جامعه و جذب مشــارکت مردم در نظم بخشی در فضای 
مجازی، این قوانین تمرکزشــان را روی حوزه ایمنــی در فضای مجازی 
آورد؛ اینکه شــما یک تجربه ایمــن و دارای آرامــش در فضای مجازی 
داشته باشــید و بدون اینکه اعصاب شــما خرد شــود و دچار تشویش 
 یا ابهام یا مشــکالت اینچنینی شــوید بتوانید در فضــای مجازی کار، 

جست وجو و فعالیت کنید.
حد فاصلی هم بیــن واژه »ایمنی« و »امنیت« وجــود دارد: امنیت را به 
اصطالح برای حوزه های سایبری و زیرساخت ها و حمالت به وب سایت ها 
و مواردی اینچنینی اســتفاده می کنند اما ایمنی به طور مشخص حوزه 
کاربران و به طور عمده حمایت از کاربر برای فعالیت در فضای مجازی را 

در بر می گیرد.
نکته دیگری که در پژوهش ها به آن پرداختیم، حوزه نظارتی  اســت که 
در ایمنی مطرح می شــود؛ از تهدید به قتل و خودکشــی و دیگرکشــی 
ـ  مالــی، زورگویی و قلدری  تا پورنوگرافی، قاچــاق و تهدیدهای پولیـ 
مجازی و حریم خصوصی. این مسایل جزو مواردی است که دغدغه های 
کاربران فضای مجازی هســتند و در قوانین تالش می شود این دغدغه ها 
به حداقل برســد. ما قوانیــن پارلمانی حدود ۱۰ کشــور را مقایســه و 
 ابعاد مختلــف آن ها را بررســی کردیم که دوســتان ما خدمت شــما 

تشریح می کنند.

اخبار

رد پای کره شمالی در سرقت ۱۰۰ میلیون دالری رمزارز
هکرهای کره شمالی احتماال در حمله هفته گذشته که در جریان آن حداکثر ۱۰۰ میلیون دالر رمزارز از یک شرکت آمریکایی به سرقت رفت، دست داشته اند. دارایی های رمزارز ۲۳ ژوئن 

از Horizon Bridge که توسط بالک چین هارمونی اداره می شود و امکان انتقال دارایی های رمزارز به بالکچینهای دیگر را فراهم می کند، به سرقت رفت. این سومین هک یک پل بالک چین مهم 
در سال میالدی جاری است. هکرها در فوریه، بیش از ۳۰۰ میلیون دالر از پل بالک چین وارمهول به سرقت بردند. پل بالک چین رونین در اواخر مارس حدود ۶۲۰ میلیون دالر را در یک 

حمله هک از دست داد.طبق یافته های شرکتهای تحقیقات دیجیتالی، از آن زمان فعالیت هکرها نشان می دهد این سرقت، ممکن است به کره شمالی ارتباط داشته باشند. 

فیلترینگ شبکه اجتماعی 
توییتــر در حالــی پس از 
گذشــت بیش از ۱۰ سال 
همچنــان ادامــه دارد که 
تعدادی از مسووالن و عمدتا 
برخــوردار از اینترنت بدون فیلتــر، از این فضا برای 
برقراری ارتباط با مخاطبانی اســتفاده می کنند که 
برای حضور در توییتر ناچار به استفاده از فیلترشکن 

هستند.
به گزارش ایسنا، یک بام و دو هوای موجود در ایران در 
برخورد با فیلترینگ و شبکه های اجتماعی فیلترشده، 
بدین صورت است که اگرچه در یک قانون نانوشته، 
استفاده از فیلترشکن ممنوع اســت و مردم عادی 
نمی توانند یا نباید از شبکه های اجتماعی فیلترشده 
استفاده کنند، اما برخی مســووالن با برخورداری از 
اینترنت بدون فیلتر و عموما برای اطالع رسانی درباره 

خدماتشان، در این شبکه ها حضور دارند.
مواجهه وزیران ارتباطات و فناوری اطالعات در برابر 
توییتر، در دو دوره گذشته بدین صورت بوده که یکی 
از آنها )محمدجواد آذری جهرمی( از اینترنت بدون 
فیلتر برخوردار بوده و بدون اســتفاده از فیلترشکن،  
از شبکه های اجتماعی فیلترشــده ای مانند توییتر 
اســتفاده می کرد و اتفاقا نقش نسبتا پررنگی در این 
فضا داشــته؛ تا جایی که برخی اخبار حوزه را در این 

فضا منتشر می کرد.
آذری جهرمی در یکی از اظهــارات خود گفته بود: 
»استفاده خیلی خوب من از توییتر نشان می دهد که 
من اعتقادی به محدودسازی یا فیلتر کردن شبکه های 
اجتماعی ندارم و معتقدم محدودیت ها به ایران آسیب 

می زند.«

هرچند او همواره در پاســخ به اینکه آیا برای حضور 
در توییتر فیلترشده از فیلترشکن استفاده می کند؟ 
اعالم می کرد که به جای اســتفاده از فیلترشــکن، 
شرایطی فراهم شده تا برخی افراد و مسئوالن با توجه 
به مسئولیت شــان می توانند از اینترنت بدون فیلتر 
استفاده کنند.در مقابل، وزیر فعلی ارتباطات و فناوری 
اطالعات )عیسی زارع پور( از ابتدا اعالم کرد که اینترنت 
بدون فیلتر ندارد؛ در شــرایطی که مردم نمی توانند 
بدون ابزارهــای دور زدن فیلترینگ از شــبکه های 
اجتماعی اســتفاده کنند، خط قرمزش، استفاده از 

شبکه های اجتماعی فیلتر شده  است.
هرچند وی با حضور در اجالسی خارج از کشور، برای 
ابراز مواضع جمهوری اسالمی ایران در توییتر حضور 
یافت و البته این حضور کوتاه با معلق شدن اکانت او 

توسط توییتر، متوقف شد.
زارع پور در روزهای آغازین نشستن بر مسند وزارت، 
در ابتدا تلفن همراه و پیامک را وسیله ارتباطی خود 
با مردم اعالم کرد و پس از گذشت چند ماه در آذرماه 
۱۴۰۰، تصمیم گرفت عالوه بر شبکه های اجتماعی 
داخلی و پیامک و تماس، در اینستاگرام هم حضور 

داشته باشد و چندی پیش هم به توییتر پیوست.
مهدی ســالم -ســخنگوی وزارت ارتباطات- هم 
درباره حضور زارع پور در این شبکه اجتماعی نوشت: 
هر وزارتخانه ای در مجامــع بین المللی هم فعالیت 
دارد، آقای زارع پور برای مخاطبــان داخلی از تمام 
پیام رسان های داخلی و همینطور اینستاگرام استفاده 
می کنند و برای مخاطبان مجامع بین المللی مرتبط 

مثل ITU از توییتر.
وجه مشــترک وزیران ارتباطات و فناوری اطالعات 
این اســت که مســوولیت فیلترینــگ را در جایی 
خــارج از وزارت ارتباطــات می داننــد، عموما به 
کمیته فیلترینگ اشاره می کنند که تنها یک عضو 
از وزارتخانــه در آن حضور دارد. اگرچه خودشــان 

مخالف فیلترینگ توییتر هســتند، اما نمی توانند 
به تنهایی نقشــی در رفع فیلترینگ بر عهده بگیرند 
 و به همین دلیل تصمیــم گرفتنــد در این زمینه 

منفعل باشند.
کما اینکه زارع پــور در آخرین اظهارات خــود درباره 
توییتر و حضور مسووالن در این شبکه  اجتماعی، گفت: 
من همیشه این خط قرمز را داشــتم که به عنوان وزیر 
ارتباطات در هیچ شــبکه اجتماعی فیلترشده حضور 
نداشته باشم، اما تکلیف بقیه هم با خودشان است. البته 
این رویه ای اســت که باید اصالح شــود. من در جلسه 
اول دولت هم گفتم که مطابق با قســم نامه مان باید به 
قانون پایبند باشیم. یکی از مزایای قانون هم این است 
که فعالیت هایمان را در شــبکه های اجتماعی قانونی 
سامان دهیم. هرچند این تصمیمی است که باید جمعی 

گرفته شود.
وعده رفع فیلتر توییتر بــه وزارت ارتباطات محدود 
نیست و حتی در ســال ۱۳۹۷، اعالم شد با توجه به 
افزایش تقاضای عمومی و جامعه رســانه ای کشور 

برای رفع فیلتر توییتر و فعالیت جوانان و رســانه ها 
در این فضــا، نامه ای با تایید و امضای هشــت تن از 
اعضای کمیته تعیین مصادیــق محتوای مجرمانه 
)شــش نفر از اعضای دولت و دو نفــر از نمایندگان 
مجلس( برای دادســتان کل کشــور مبنی بر طرح 
این موضوع در کارگروه تعییــن مصادیق محتوای 
 مجرمانه و رفع فیلتر توییتر ارسال شد، اما این نامه هم 

راه به جایی نبرد.
در حالی کــه زارع پور، رفع فیلترینگ شــبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها را یک تصمیم جمعی می داند، 
اگر به چند ســال پیش برگردیم، به خاطر می آوریم 
که تصمیم برای فیلترینگ تلگرام توسط یک قاضی 
گرفته شد؛ تصمیمی که از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا امروز 
هم ادامه یافته است. در عین حال، اگرچه در سال های 
گذشته هرازگاهی اخباری از تالش برای مذاکره جهت 
رفع فیلتر توییتر مطرح شده و حتی شرط و شروطی 
هم برای آن ذکر شده، اما به نظر می رسد هنوز اراده 

جمعی برای رفع فیلتر توییتر وجود ندارد.

در يك قانون نانوشته، استفاده از فيلترشكن ممنوع است

توییتر؛ فیلتر برای مردم، تریبون برای مسووالن
News kasbokar@gmail.com

فعالیت نسخه پولی اسنپ چت در آمریکا و چند 
بازار دیگر با هزینه اشتراک ماهانه ۳.۹۹ دالر آغاز 
شد.فعالیت این نسخه پولی، گام مهمی در فاصله 
گرفتن شــرکت اســنپ از مدل درآمد مبتنی بر 

تبلیغات است.
اســنپ که اوایل ماه میالدی جاری از راه اندازی 
نسخه اشتراکی "اسنپ چت پالس" خبر داده بود، 

اعالم کرد: این ســرویس ابتدا در کانادا، انگلیس، 
فرانســه،  آلمان، اســترالیا، نیوزیلند، عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربی قابل دســترس 

خواهد بود.
با کاهش پیدا کردن بودجه تبلیغات شــرکتها در 
واکنش به افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید 
مصرف کننده، شرکتهای شــبکه اجتماعی برای 

متنوع کردن منابع درآمدشــان تحت فشار قرار 
گرفته اند. اســنپ ماه گذشــته اعالم کرد در سه 
ماهه دوم سال ۲۰۲۲، به هدف سود و درآمد دست 
پیدا نمی کند و باید روند استخدام را آهسته کرده 
و هزینه هایش را کمتر کند. در پی این هشــدار، 
ارزش سهام اسنپ در یک روز، بیش از ۴۰ درصد 

ریزش کرد.

بر اســاس گــزارش رویتــرز، جیکــوب اندرئو، 
نایب رئیس محصول اســنپ به ســایت خبری 
فنــاوری ورج گفــت: قابلیت هــای اولیــه در 
نســخه پولی، شــامل امکان تغییر آیکن برنامه، 
مشــاهده افــرادی کــه اســتوری را دیده انــد 
 و پیــن کــردن کاربــران دیگــر در تاریخچــه 

چت است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران اعالم 
کرد: دانشجویان قبل از دفاع از پایان نامه و رساله 
هم می توانند دستاوردهای خود را به سمت فناوری 
سوق دهند و در قالب هســته های نوآور حمایت 

شوند.
به گزارش دانشــگاه تهران، دکتر علی اســدی از 
اعمال تغییرات ســاختاری در دانشــگاه تهران 
جهت ایجــاد ارتبــاط ارگانیک میــان آموزش، 
پژوهش و فناوری خبر داد و گفت: در گذشــته، 
ارتبــاط ارگانیــک میــان آمــوزش و پژوهش 
وجود داشــت اما اکنــون بر اســاس فعالیت ها 

و حمایت هــای متنوعــی کــه در پــارک علم و 
فناوری دانشــگاه تهران برنامه ریزی شده است، 
 دانشــجویان به محض دفاع از پایان نامه و رساله 
و قبل از دفــاع می توانند دســتاوردهای خود را 
بــه ســمت فنــاوری ســوق دهنــد و در قالب 
هســته های نــوآور و ســپس شــرکت های 
 دانش بنیان از طریق پارک علم و فناوری هدایت 

شوند.
اســدی از پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
به عنــوان بزرگترین پارک دانشــگاهی کشــور 
نام بــرد و افزود: بــا بهره منــدی از ظرفیت های 

پارک علم و فنــاوری برای توســعه فعالیت های 
دانش بنیــان، می تــوان پیاده ســازی تحقیقات 
علمی را در مســیری هدایت کرد که فعالیت های 
 انجام شــده در دانشــگاه صرفــاً در کتابخانه ها 

باقی نمانند.
رئیس پارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهران 
با اشــاره بــه قدمــت طرح توســعه دانشــگاه 
تهــران، گفــت: در راســتای موضــوع شــهر 
دانش، در طول ســالیان نزدیک بــه ۲۰۰ واحد 
 از میدان انقالب تا پارک الله توســط دانشــگاه 
تهران خریداری شــده است که بخشــی از آنها 

بــر اســاس دســتور رئیــس دانشــگاه تهران 
بــرای توســعه واحدهــای فنــاور و اســتقرار 
 شــرکت های دانش بنیان مورد بهره برداری قرار 

خواهند گرفت.
رئیس پــارک علم و فنــاوری دانشــگاه تهران با 
اعالم اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ شــرکت 
دانش بنیان و بیش از ۵۰۰ هســته فناور و نوآور 
در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران مســتقر 
هســتند، گفــت: در حــال بسترســازی برای 
 تحقق اســتقرار ۲۰۰۰ واحد فناور در دانشــگاه 

تهران هستیم.

شــرکت ملی نفت ۵ حلقه چاه غیر فعال و بدون 
بازده را در اختیار شــرکت های دانش بنیان قرار 
می دهد تا با اســتفاده از فناوری به بهره برداری 

برسند.
به گزارش مهر، امیر مقیسه معاون مدیریت سرمایه 
گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت در نشست 
تأمین مالی طرح احیای چاه های کم بازده و غیر 
فعال شرکت ملی نفت توسط شرکت های دانش 
بنیــان و فناور کــه در محل صندوق نــوآوری و 
شکوفایی برگزار شد، گفت: طرح احیای چاه های 
بسته و کم بازده نفتی به صورت جدی در شرکت 
ملی نفت آغاز شده تا به واسطه شرکت های دانش 

بنیان به بهره برداری برسند.
وی افزود: در مجموعه باالدستی نفت، ۳۹۳۳ حلقه 
چاه نفتی وجود دارد که در پروسه تولید تزریق و 
اکتشاف به بهره برداری رسیده اند.مقیسه با بیان 
اینکه از این تعداد ۷۱۰ حلقه چاه بسته، ۳۹ حلقه 
معلق، ۵۹۷ حلقه چاه متروکه هستند، تأکید کرد: 
همچنین ۶۱ حلقه در حال تکمیل و یا تعمیر بوده 
و به صورت کلی می تــوان گفت ۲۵۲۵ حلقه چاه 

فعال داریم.
معاون امور سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت 
ملی نفت با بیان اینکه براساس این آمار ۷۱۰ حلقه 
چاه به دالیلی به بهره برداری نمی رســند، گفت: 
هدف ما در این پــروژه کاندید کــردن چاه های 

بالاستفاده است.

وی با اشاره به دالیل عدم اســتفاده از این حلقه 
چاه هــا تصریح کــرد: ایــن ۷۱۰ چاه بــه دلیل 
محدودیت هــای مالــی، تکنولوژیکــی و زمانی 
مورد اســتفاده و بهره برداری قــرار نمی گیرند. 
 زیــرا اولویت مــا با چاه هایی اســت کــه زودتر 

به بازده برسند.
مقیسه با بیان اینکه شرکت ملی نفت نتوانسته از 
این چاه ها اســتفاده کند، اظهار داشت: امیدوارم 
بتوانیم با این طرح که به واسطه مشارکت صندوق 
نوآوری و شکوفایی و همکاری دیگر شرکت های 
دانش بنیان اجرایی می شــود، به نتیجه مطلوب 

برسیم.
معاون امور سرمایه گذاری مدیریت سرمایه گذاری 
و کسب و کار شرکت ملی نفت با بیان اینکه استفاده 
از فناوری برای احیای این چاه های می تواند به نفع 
کشور باشد، گفت: ما می توانیم براساس الگوهای 
حقوقی با شرکت هایی کار کنیم که در این زمینه 
موفق باشند و بتوانند از قبل اجرای پروژه عایدی 

نیز داشته باشند.
وی با اشــاره به اقدامات شــرکت ملی نفت برای 
اجرای طرح احیای چاه های کم بازده و غیر فعال 
خاطرنشــان کرد: ما بــه هر شــرکتی می توانیم 
حداکثر ۵ حلقه چاه بســته اختصــاص دهیم تا 
آنها پروسه مطالعات و اجرای پروژه و پیاده سازی 

فناورانه را انجام دهند.
وی افزود: اگــر عملیات احیای چاه اول توســط 

شرکت های دانش بنیان و فناور موفقیت آمیز باشد 
می توانند ۴ حلقه چاه دیگر را در اختیار بگیرند و 

آنجا را به مرحله بهره برداری برسانند.
مقیسه گفت: در صورتی که شرکت فناور، از اجرای 
پروژه خود در چاه اول شکست بخورد در صورت 
تقاضا می تواند چاه دوم را با موافقت شرکت ملی 
نفت به شرط اصالح ایده و تغییرات مورد مصوب 
شرکت ملی نفت، درخواســت کند و با در اختیار 
گرفتن ســه حلقه چاه دیگر بهره برداری از چاه را 

در پیش بگیرد.
معاون امور ســرمایه گذاری مدیریت ســرمایه 
گذاری و کسب و کار شــرکت ملی نفت تصریح 
کرد: تحقیقات و عملیات اجرایی شرکت روی چاه 
اول باید در بازه زمانی ۱۸ ماهه انجام گیرد. در هر 
صورت طی این مدت ضروری اســت تکلیف چاه 

مشخص شود.
مقیسه با اشاره به مدت زمان استفاده از حلقه چاه 
دوم توسط شرکت دانش بنیان در صورت شکست 
پروژه اول، اظهار داشت: این شرکت ها برای بار دوم 
می توانند تنها در مدت زمان شش ماهه تغییرات 
را در چاه دوم پیاده سازی کنند و اگر موفقیت آمیز 

بود، تا حلقه چاه پنجم می توانند پیش بروند.
وی با اشاره به عایدی شــرکت های دانش بنیان 
در صورت موفقیت آمیز بــودن پروژه تأکید کرد: 
ما به تصویب رساندیم که به ازای هر بشکه نفتی 
که از چاه غیرفعال توســط این شرکت ها بیرون 

می آید عدد ثابتی را در قالب دستمزد به شرکت ها 
پرداخت کنیم.

مقیسه با بیان اینکه طول دوره زمانی احیای چاه ها 
توسط این شرکت ها ۵ سال و نیم است، گفت: طی 
این مدت می توانیم به شــرکت های دانش بنیان 

پرداختی داشته باشیم.
معاون امور سرمایه گذاری مدیریت سرمایه گذاری 
و کســب و کار شــرکت ملی نفت اظهار داشت: 
همچنین به ازای هر بشــکه نفت اضافی دستمزد 

ریالی و دالری را به شرکت اختصاص می دهیم.
وی افزود: پرداخت دســتمزد بــر مبنای تعرفه و 
بابــت بازپرداخت کلیه هزینه هــا، حق فناوری و 
حق الزحمه شرکت فناور بوده و به غیر از آن هیچ 

پرداخت دیگری انجام نمی شود.
به گفته مقیســه واحدهای فناور مجــاز به ثبت 
اختراع فناوری احیا خواهند بود مشروط به آنکه 
حق بهره برداری شــرکت ملی نفت ایــران را به 

صورت رسمی در گواهی اختراع درج کنند.
وی گفت: شرکت ملی نفت ایران با آغاز پرداخت 
دســتمزد برای اولین چاه احیا شده مجاز به بهره 
برداری از فناوری مربوطه به هــر طریق از جمله 

برگزاری مناقصه خواهد بود.
مقیســه با تأکید بــر اینکه این ســرمایه گذاری 
جسورانه اســت، تصریح کرد: شرکت ملی نفت و 
پارک فنــاوری و نوآوری نفت مســئولیت هزینه 

شرکت های دانش بنیان و فناور را برعهده ندارد.

سرویس اشتراکی اسنپ چت پالس راه اندازی شد

اختصاص 5 حلقه چاه غيرفعال نفتی به فناوران

دانش بنیان ها دستمزد نفتی می گیرند

رئيس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:

میدان انقالب تا پارک الله گذر دانش بنیان  می شود


