
وزارت ارتباطات اعالم کرد سرپرســتان خانواری که در سه 
دهک کم درآمد یارانه بگیران هســتند تا پایان هفته جاری 

می توانند برای دریافت اینترنت رایگان ثبت نام کنند.
به گزارش ایســنا، یکی از وعده های دولت سیزدهم تسهیل 
در کســب وکارهای اینترنتی و افزایش سرعت اینترنت بود، 
به نوعی که رئیس جمهوری وعده اینترنت رایگان برای اقشار 
ضعیف و با سرعت باال را داده بود و وزیر ارتباطات هم یکی از 
برنامه هایش را رساندن فیبر نوری به تک تک خانه های مردم، 

اجرای پروژه فیبر در منزل و سرعت های چند گیگی اینترنت 
اعالم کرد.

از سوی دیگر در حالی که در ماه های گذشــته، اپراتورهای 
همراه و ثابت، بسته های اینترنتی که پیش از این ارائه می شد 
را  تغییر دادند و اگر چه در چارچوب مصوبه قانونی کمیسیون 
تنظیم مقررات، اقدام به افزایش تعرفه ها کردند، صادق عباسی 
شاهکوه -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- 
اعالم کرد که وزارتخانه به  دنبال برنامه ای برای جبران افزایش 

قیمت برای اقشار کم  برخوردار است. پس از آن عیسی زارع پور 
-وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- از تخصیص یارانه اینترنت 
به اقشار ضعیف خبر داد و چند روز پیش نیز وی با اشاره به ارائه 
بسته اینترنتی رایگان برای سه دهک درآمدی پایین جامعه 
گفت که این بســته برای کسانی اســت که یارانه ۴۰۰ هزار 

تومانی را در یافت می کنند.
او همچنین درباره مدت زمان استفاده از بسته ها، توضیح داد 
که این بسته ها دائمی است، البته بسته ها چهار ماهه بوده، اما 

به صورت دائمی هر چهار ماه یک بار برقرار می شود و می توانند 
از آن استفاده کنند.

در این راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات امروز اعالم 
کرد تاکنون ۷۵۸ هزار و ۵۶۲ سرپرســت خانوار از سه دهک 
اول یارانه بگیر از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و 
کد USSD برای دریافت اینترنت رایگان ثبت نام کرده اند. بر 
اساس این گزارش، ۱۰۲ هزار و ۹۰۳ سرپرست خانوار از بستر 
پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند برای ثبت نام اینترنت 

رایگان اقدام کرده و ۶۵۵ هزار و ۶۵۹ نفر نیز از طریق بســتر 
کد ussd ثبت نام کرده اند. همچنین ۱۰ میلیون و ۱۴۹ هزار 

و ۷۱۰ استعالم از طریق بستر کد USSd انجام شده است.
با اعالم وزارت ارتباطات سرپرستان خانواری که در سه دهک 
کم درآمد یارانه بگیران هستند تا پایان هفته جاری می توانند 
با مراجعه به ســامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند 
my.gov.ir یا با شماره گیری کد #۱۲۳۴*۴* برای دریافت 

اینترنت رایگان ثبت نام کنند.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که کسانی که موفق 
به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 
۱۴۰۱ تا پایان ۱۵ تیرماه نشــده اند، تا پایان ۲۶ 

تیرماه سالجاری فرصت دارند.
ســازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم 
آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشــارکت 
حداکثری در تســلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده، چنانچه هر یک از مودیان مشمول مالیات 
بر ارزش افزوده که تا تاریــخ ۱۵/۴/۱۴۰۱ موفق 
به تســلیم اظهارنامه دوره اول سال ۱۴۰۱ خود 
نشده اند، حداکثر تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ نسبت 
به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره 

مزبور اقدام کنند.
جرایم عدم تســلیم اظهارنامه و تاخیر پرداخت 
مالیات و عوارض تا زمان مذکور با رعایت ماده ۱۹۱ 

قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار 
خواهد گرفت. طبق این گزارش، مالیات بر ارزش 
افزوده، مالیات غیرمستقیمی است که بر تفاوت 
بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شــده با ارزش 
کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک 

دوره معین وضع می شود.  
در این زمینه، مؤدیان مالیاتــی باید حداکثر ۱۵ 
روز پس از پایان هر فصل مالیات مربوطه در این 
زمینه را پرداخت کنند که پیش از این، براساس 
اعالم سازمان امور مالیاتی آخرین مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار سال 
۱۴۰۱ و پرداخت مالیات متعلــق، تا پایان امروز 
)۱۵ تیرماه( بود که در حال حاضر، تا پایان ۲۶ ماه 

جاری تمدید شد. 
گفتنی است که قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی تصویب و هر ساله 

در بودجه تمدید شــد تا اینکه برای بودجه سال 
۱۳۹۹ این قانون تا مهرماه آن سال اعتبار داشت 
اما در آبان ماه سال ۱۳۹۹ تا زمان تصویب و الزم 
االجرا شدن الیحه اصالح و دائمی شدن این قانون، 
توسط مجلس شورای اسالمی به مدت یک سال 

تمدید شد.
پس از این، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در 
اوایل خرداد سال گذشته تصویب و در تیرماه نیز به 
رئیس جمهوری ابالغ شد که طبق اعالم سازمان 
امور مالیاتی اجرای این قانون از ۱۳ دی ماه سال 

گذشته آغاز شده است.
اما در این زمینه، سازمان امور مالیاتی اعالم کرد 
که تا زمان راه اندازی ســامانه مؤدیان، نحوه ارائه 
اظهارنامه مالیاتی و رســیدگی به آنها، حســب 
مقررات قانــون مالیات بــر ارزش افزوده مصوب 

۱۳۸۷ است.

مدیر بازرگانی شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی ایران گفت: در حوزه ســی ان جــی با توجه 
به اینکــه این ســوخت اکنــون در نقطه ســر به 
ســری قرار دارد یعنی مبلغی کــه از مردم دریافت 
می شــود با کارمزد یکی اســت، برای اینکه بتوان 
هزینه های بهره برداری را پوشــش داد افزایش نرخ 
اعمال شــده اما بحث افزایش نرخ در سوخت های 
 مایــع همچون بنزیــن، نفــت گاز و نفت ســفید 

منتفی است.
علی اکبر عرب عامری در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه  فعال دولت برنامه ای را بــرای افزایش قیمت 
ســوخت های مایع ندارد، اظهار کــرد: اگر قرار بود 
برنامه ای در این راســتا وجود داشــته باشد حتما 
در تبصره ۱۴ مطرح می شــد، امــا تاکنون چنین 
موضوعی مطرح نشده است. وی با اشاره به جزئیات 
افزایش حق العمــل جایگاهــداران و تاثیر آن در 
نرخ ســوخت، گفت: حق العمل به صورت ســاالنه 
بر اســاس ابالغیه هیئت وزیران توســط کمیته ای 
متشکل از سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان 
برنامه و بودجه و شرکت ملی پخش اعمال می شود؛ 
بدین گونه که بعد از مطالعه و بررســی مســتندات 
هزینه های جایگاه ها این مســاله محقق می شــود، 
سازمان حمایت بررســی های الزم را انجام می دهد 
 و طی جلسه ای این موضوع توسط این سه سازمان 

بررسی می شود.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با بیان اینکه امســال نیز مانند هر ســال این 
موضوع بررسی و در جلسه ای روی یک رصد توافق 
و صورت جلسه شــد، گفت: این صورت جلسه باید 

به کمیته تبصره ۱۴ می رفت و در قســمت هزینه 
ها مبلغ مشخص می شــد و بعد از اینکه کمیته ۱۴ 
مصوب کرد توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به 
هیئت دولت اعالم می شد. عرب عامری با بیان اینکه 
این اعالم هفته گذشته در هیئت دولت صورت گرفت 
و امروز هم به صورت غیر رسمی به ما اعالم شده که 
افزایش ۴۵ درصد خواهد بود، اظهار کرد: این طرح 
شــامل بنزین، نفت گاز و ســی ان جی شده و این 
اختیار را به وزارت نفت داده است که این ۴۵ درصد 
را اگر تمایل داشت برای حمایت از جایگاه هایی که 
فروش کمتری دارند به صورت پلکانی با رعایت سقف 

بودجه تخصیصی اعمال کند.

قیمت سی ان جی  ۱۱۵ تومان افزایش یافت
همچنین محمد حسین باقری - مدیر طرح سی ان 
جی شرکت پخش فراورده های نفتی - در خصوص 
میزان افزایش قیمت ســی ان جی به ایسنا گفت: 
با توجه به اینکه کارمزد جایگاه های ســی ان جی 
افزایش پیدا کرده هر چند که خود جایگاه داران از 
این افزایش ۴۵ درصدی راضی نیستند اما اختالف 
بین قیمت هر متر مکعب ســی ان جی با افزایش 
کارمزد موجب شــده تا قیمت ســی ان جی نیز 

افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضــر مبلغ فروش هر 
متر مکعب ســی ان جی ۴۵۳ تومان است اظهار 
کرد: بر اساس اعالم با افزایش ۴۵ درصدی کارمزد 
این عدد به ۵۶۲ تومان می رسد. یعنی حدود ۱۲۰ 
تومان بیشتر از مبلغ سوخت است. لذا برای حل این 
مشکل به اجبار مجبور شدیم در شرایطی که قصد 

نداشتیم قیمت ســی ان جی افزایش یابد چرا که 
هدف افزایش مصرف این ســوخت بود، قیمت آن 

افزایش یافت.
باقری تصریح کرد: شورای اقتصاد و هیات وزیران 
به اجبــار قیمت ســی ان جــی از ۴۵۳ تومان به 
ازای هر مترمکعب بــه ۵۷۰ تومان افزایش دادند. 
 یعنی حــدود ۱۱۵ تومان قیمت هــر متر مکعب 

افزایش یافت.
به گفته وی یک خودرو زمانی که به جایگاه مراجعه 
می کند حدود ۱۰۰۰ تومان به مبلغ سوختگیری 
اضافه می شود که این عدد چندان بزرگ نیست با 

این حال تمایلی به افزایش این مبلغ نیز نداشتیم.
به گزارش ایسنا، روز گذشته، دولت مصوبه مربوط 
به تعیین حق العمل خدمات جایگاه های سوخت 
در ســال ۱۴۰۱ را ابالغ کرد که بر اســاس آن به 
پیشنهاد مشترک ســازمان برنامه و بودجه کشور 
و وزارت نفــت، حق العمل خدمــات جایگاه های 
سوخت را با احتســاب عوارض و مالیات بر ارزش 
افزوده در سال ۱۴۰۱، با اعمال ۴۵ درصد افزایش 

نسبت به سال ۱۴۰۰، تعیین شد.
به موجب این مصوبه، متوســط نــرخ حق العمل 
جایگاه های گاز طبیعی فشرده )CNG( در سال 
۱۴۰۱ نســبت به ســال ۱۴۰۰ )بر حسب طبقه 
بندی( ۴۵ درصد اضافه می شود. مبالغ حق العمل 
جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه 
سوخت برداشت می شــود. همچنین برای جبران 
حق العمل جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده 
)CNG(، قیمت عرضه هــر مترمکعب آن معادل 

۵۷۰۰ ریال تعیین می شود.

رئیس کانــون انجمن های صنفی جایــگاه داران 
سوخت کشــور با بیان اینکه در برخی روزها پیک 
مصرف تا ۱۲۰ میلیون لیتر هم بــاال رفت، گفت: 
اگرچه برای تامین این میزان بنزین مشکلی پیش 
نیامد اما اگر این رونــد ادامه پیدا کند دچار چالش 
خواهیم شــد.  همایــون صالحــی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره روند تولید و مصرف 
بنزین در کشــور اظهار داشــت: عرضه سوخت از 
ابتدای امسال روند افزایشــی پیش بینی نشده ای 
داشته است، زیرا مردم ســعی کردند دو سال عدم 
استفاده از تعطیالت به دلیل شیوع کرونا را جبران 
کنند، بنابراین مســافرت ها زیاد شــد و بیشتر از 
خودروهایشان اســتفاه کردند و همین باعث شد 

مصرف بنزین باال برود. 
وی میزان مصرف روزانه بنزین را به طور متوســط 
حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز اعالم کرد و گفت: 
غیر از اســتان های مرزی در دیگر مناطق کشــور 

هیچگونه محدودیت عرضه ای اعمال نشده است.
رئیس کانــون انجمن های صنفی جایــگاه داران 
سوخت کشــور با بیان اینکه در برخی روزها پیک 

مصرف تا ۱۲۰ میلیون لیتر هم بــاال رفت، افزود: 
اگرچه برای تامین این میزان بنزین مشکلی  پیش 
نیامد اما اگر این رونــد ادامه پیدا کند دچار چالش 

خواهیم شد.
وی در ادامه به موضوع جمع آوری کارت ســوخت 
در استان های مرزی اشاره کرد و گفت: جمع آوری 
کارت ســوخت و محدودیت عرضه در استان های 
مرزی مشــکالتی را بوجود آورده بــه طوری که با 
توجه به میزان مصرف و تقاضا بنزین در اختیارشان 

قرار نمی گیرد.
صالحی دلیل جمع آوری کارت سوخت را جلوگیری 
از قاچاق سوخت عنوان و توضیح داد: دولت، شورای 
تامین استان ها و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
قضیه قاچاق سوخت ورود کرده اند، اما واقعیت اینکه 
علیرغم استدالل برخی که سوخت در ایران خیلی 
ارزان اســت، باید گفت اگر به عنوان مسئله مجرد 
به آن نگاه کنیم سوخت ارزان اســت، اما با توجه 
به حقوق و سبد درآمد مردم، حمل و نقل عمومی 
و قیمت و میزان مصرف بنزیــن در خودروها این 
موضوع فرق می کند. باید همه اینها کنار هم دیده 

شود و بعد قیمت سوخت را تعیین کرد نه اینکه فقط 
بحث بر سر افزایش قیمت سوخت باشد. 

وی بیان داشت: باتوجه به اختالف قیمت سوخت 
داخل و خارج از کشور بخصوص کشورهای همسایه 
در اســتان های مرزی شــاهد قاچاق هستیم و به 
همین دلیل در این استان ها عرضه بنزین را محدود 
کرده اند اما این موضوع باعث شده مردم این مناطق 

دچار مشکل شوند.
رئیس کانــون انجمن های صنفی جایــگاه داران 
سوخت کشــور خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
باتوجه به اینکه در استان های مرزی به هر خودرو 
بیش از ۲۰ بنزین داده نمی شــود طبیعی اســت 
مصرف تاحدی کم می شود اما همان خودرو وقتی 
از شهر مرزی خارج می شــود می تواند دوباره باک 
خود را پر کند. مسئله اصلی در کشور ما این است 
که همواره در آزمایش و خطا بسر می بریم، زمانی 
که بنزین دو نرخی و کارتی شد گفته شد که اینها 
فسادزا است و امروز دوباره به این رسیده اند که باید 
این رویه تغییر کند و در این بین بازهم هزینه های 

آن را مردم باید بپردازند.

ثبتناماینترنترایگانبرایدهکهایکمدرآمدتاپایانهفتهانجاممیشود
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نمایندگان از توضیحات 
وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند

وزیر اقتصاد:
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سرمقاله

دالیل رشد 
آمار بیکاری

افزایش ظرفیت هاي اشتغال 
در کشور، در گروي حرکت 
به ســمت خصوصي شدن 
است. سایر عوامل موثر هم 
بر افزایش نرخ بیکاري در کشور دخالت دارند. به 
عبارتی عوامل دیگري نیز دخیل هستند از جمله 
اقتصاد دولتي. هیچ کشــوري نتوانسته با اقتصاد 

دولتي ظرفیت...

  حمید حاج اســماعیلی، 
کارشناس اقتصادی 
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افت
4هزارواحدیبورس

کاهشمعامالت
دربازارارز

نرخ بیکاری بهار امسال با 0.4 درصد افزایش نسبت به بهار گذشته به 9.2 درصد رسید

انباشت  تقاضا  در  بازار  کار 
صفحه4

صفحه2

فعالیت   بنگاه ها  با  2۰  درصد  ظرفیت
کمبود   نقدینگی   میزان   تولید    را   کاهشی   کرده   است

روند نزولی در بازار سرمایه ادامه دارد و روز گذشته 
همه شــاخص های این بازار قرمز پوش بودند. به 
گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس روز گذشته با 
۴۰۶۵ واحد کاهش در رقــم یک میلیون و ۴۸۳ 
هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 
۴۰۸۴ واحد کاهش یافت و رقم ۴۰۵ هزار و ۴۷۵ 
واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۹۷ هزار معامله به 
ارزش ۲۷ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال انجام شد. ملی 
صنایع مس ایران، توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه، معدنی و صنعتی چادرملو و بانک ملت 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در 
مقابل پاالیش نفت تبریز و مبیــن انرژی خلیج 
 فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 

را روی بورس گذاشتند...

دالر در بازار تهران به بی محلی خودش نســبت به 
درهم ادامه می دهد. البته در مورد بازارهای مرزی 
غرب و شرق هم برخی نرخ های غیررسمی منتشر 
شده که نشان از افزایشــی بودن آن بازارها دارد. به 
گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز از مرز مورد حمله قرار 
گرفت، اما در تهران مقاومت کرد، از سوی دیگر یورو 
در همه جای جهان با دالر یکی شــد اما در تهران 
کسی این موضوع را باور نکرد. دالر در تهران باالی 
مرز ۳۱ هزار تومان نرخ خورد، این  قیمت یعنی هیچ 
اتفاق جدیدی در روند نرخ نیفتاده و بازار مثل گذشته 
رنج است، ۱۰ روزی می شود که نرخ در همین حوالی 
نوسان می دهد. در اولین روز بعد عید قربان، نرخی به 
شکل رسمی از مرزهای غرب و شرق نیامد، چرا که 

هنوز بخاطر عید تعطیل...



اقتصاد2
ایران

وزیر اقتصاد:
مهار تورم در ماه های آینده را به 

مردم وعده می دهم
وزیر اقتصاد اظهار داشت: درباره کنترل و مهار نرخ 
تورم، بانک مرکزی باید برنامــه ریزی و مطابق آن 
به مردم وعــده دهد اما بنده به عنوان ســخنگوی 
ستاد اقتصادی دولت اعالم می کنم که کنترل تورم 
اولویت دولت اســت و برنامه ریــزی و تمرکز تمام 
دستگاه های دولتی برای کنترل هر سه منشا تورم 
اســت و مهار و مدیریت تورم در ماه های آینده را به 
مردم وعده می دهیم. به گــزارش ایلنا، هر چند که 
بانک مرکزی مدعی است منفی شــدن نرخ رشد 
نقدینگی در فروردین ماه امسال پیام امیدوار کننده 
در شــاخص های پولی اقتصاد کشورمان محسوب 
می شــود و از عالئــم نوید بخش بهبــود وضعیت 
اقتصادی اســت اما افزایش 12.2 درصدی تورم در 
خرداد ماه عالمت خطرناکی به اقتصاد کشــورمان 
نشــان می دهد به طوریکه طبق گفته کارشناس 
اقتصادی با ادامه این روند تورمی در ماه های آینده در 
سناریو بدبینانه اقتصادی امکان افزایش نرخ تورم به 
بیش از 70 درصد تا پایان امسال نیز وجود دارد. »سید 
احسان خاندوزی« درباره سرنوشت تورم در اقتصاد 
ایران در کوتاه مدت و برنامه دولت برای کنترل تورم 
تا پایان سال و همچنین جلوگیری از ادامه و سرایت 
رشد تورم خردادماه به ماه های آینده اظهار داشت: در 
اقتصاد حداقل با سه منشا دارای تورم مواجه هستیم 
که یکی از آنها نقدینگی اســت. منشا ناشی از رشد 
نقدینگی در حال کنترل است و و منشا دیگر تورم 
ناشی از بی انظباطی پولی و بانکی در اقتصاد است 
که آن را نیز کنترل می کنیم. وی با اشــاره به منشا 
سوم تورم که نقش پررنگی هم در افزایش نرخ تورم 
در ماه های گذشته داشته، گفت: منشا سوم تورم، 
افزایش هزینه های تولید اســت که در ماه های اول 
امسال این منشا تورم به دلیل مسائل خارجی، تورم 
وارداتی، افزایش قیمــت نهاده ها در داخل، افزایش 
حقوق و دستمرد، اجرای طرح یارانه و ... افزایش پیدا 

کرد و در خرداد ماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.  

سخنگوی دولت:
بررسی اعتراضات برای یارانه ها 

به پایان رسید
ســخنگوی دولت درباره آخرین وضعیــت یارانه و 
اعتراضات در این زمینه بیان کرد: بررسی اعتراضات 
به پایان رسید. در همین مرحله افرادی که مستحق 
تشخیص داده شدند یارانه به حساب سرپرست خانوار 
واریز می شــود و این یارانه از ماه اول به آنها پرداخت 
می شود. علی بهادری جهرمی ادامه داد: افرادی بودند 
که پیش از این از یارانه حذف شده اند و افرادی هم اصال 
از قبل هم یارانه دریافت نمی کردند و برخی از این افراد 
در دهک یک تا ۹ قرار گرفتند و یارانه به آنان تخصیص 
داده شد.  سخنگوی دولت درباره حذف یارانه   نان تاکید 
کرد: به هیچ وجه بحث حذف یارانه  مطرح نیست بلکه 
اصالح نظام پرداخت یارانه ها مطرح اســت، در حوزه 
نان هم همین است و پرداخت افزایش قیمت از جیب 
مشتری اتفاق نخواهد افتاد بلکه پرداخت شیوه توزیع 
آرد اصالح خواهند شــد. وی افزود: امروز در سراسر 
کشور دستگاه های خرید نان نصب شده است. تا امروز 
۶0 درصد زیرســاخت ها آماده شده و گفته می شود 
صرفه جویی صورت گرفته است. در خصوص  دارو هم 
همین قضیه اتفاق خواهد افتاد و هیچگونه افزایشی در 

پرداخت از جیب مشتری اتفاق نخواهد بود .

کاهش رشد نقدینگی در بهار ۱۴۰۱ 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته

رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره به کنترل رشــد 
نقدینگی و پایه پولی در ســه ماهه اول ســال جاری 
گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت 
به سه ماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده است. به 
گزارش بانک مرکزی، علی صالح آبادی در نشســت 
دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه 
ضوابط مربوط به عرضه اولیه و معامالت ثانویه گواهی 
سپرده عام با هماهنگی بانک مرکزی در شورای عالی 
بورس تصویب شــده اســت، افزود: این ابزار، امکان 
مناسبی برای تجهیز منابع در اختیار بانک ها می گذارد 
و در بازار سرمایه قابل انتشار و معامله خواهد بود. رئیس 
کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه 
پولی در سه ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه 
رشــد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه ماهه مشابه 
سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متأثر 
از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار 
مؤثر بوده است. صالح آبادی با بیان اینکه اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی، خط قرمز بانک مرکزی است و با 
سخت گیری شدید دنبال می شود، ادامه داد: ساماندهی 
اضافه برداشت بانک ها از طریق ایجاد محدودیت برای 
بانک های ناتراز و لزوم توثیق وثایق نقدشونده در ازای 

اضافه برداشت توسط بانک مرکزی انجام می شود.

خبر

روند نزولی در بازار ســرمایه 
ادامــه دارد و روز گذشــته 
همه شــاخص های این بازار 
قرمز پوش بودند. به گزارش 
ایسنا، شاخص کل بورس روز 
گذشته با ۴0۶۵ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۴۸۳ 

هزار واحد ایستاد.
شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۴0۸۴ واحد کاهش 
یافت و رقم ۴0۵ هــزار و ۴7۵ واحد را ثبت کرد. در این 
بازار 2۹7 هزار معامله به ارزش 27 هزار و ۹۸۸ میلیارد 
ریال انجام شد. ملی صنایع مس ایران، توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه، معدنی و صنعتی چادرملو و 
بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و 
در مقابل پاالیش نفت تبریز و مبین انرژی خلیج فارس 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم روز گذشته 122 
واحد کاهش یافت و در رقم 1۹ هزار و ۶۹۸ واحد ایستاد. 
در این بازار 1۶۹ هزار معامله بــه ارزش 1۸1 هزار و ۴0 
میلیارد ریال انجام شد. پلیمر آریاساسول، پتروشیمی 
زاگرس، تولید نیروی برق دماوند و صنعتی مینو نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پاالیش نفت 
الوان و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

هزار و یک سیگنال منفی به بورس! /سال 
سیاه تکرار می شود؟

سال  سیاه 1۳۹۹ هیچگاه از خاطر سهامداران بورسی 
پاک نخواهد شد. همان سالی که بورس روی دور بیماری 
افتاد و صعود غیرمنطقی آن آغاز شد و بسیاری از مردم با 
امید کسب سودهای آنچنانی و با اعتماد به صحبت برخی 
مسئوالن، نه تنها نقدینگی بلکه بسیاری از سرمایه های 
خود را به این بازار سپردند و سپس به تماشای سوختن 
آن نشستند! پای بازار سرمایه هنوز می لنگد، چراکه پس 
از هر صعود نصف و نیمه یک ســقوط جاندار را تجربه 
می کند و درحالی که هنوز ضرر سال های قبل سهامداران 
جبران نشده، خســارت جدیدی بر آن ها وارد می شود. 
خسارتی که برخی کارشناسان می گویند از چند تصمیم 

غیرمنطقی ناشی می شود.
سال  سیاه 1۳۹۹ هیچگاه از خاطر سهامداران بورسی 

پاک نخواهد شد. همان سالی که بورس روی دور بیماری 
افتاد و صعود غیرمنطقی آن آغاز شد و بسیاری از مردم با 
امید کسب سودهای آنچنانی و با اعتماد به صحبت برخی 
مسئوالن، نه تنها نقدینگی بلکه بسیاری از سرمایه های 
خود را به این بازار سپردند و سپس به تماشای سوختن 
آن نشستند! هیچ گاه هم به صورت رسمی مشخص نشد 
چند درصد مردم، تا چه میزان با سرمایه گذاری در بورس 
متحمل ضرر شدند. تنها یک نظرسنجی نشان میدهد که 
از میان حدود 20 درصد مردمی که در سال های 1۳۹۸ 
و 1۳۹۹ در بورس سرمایه گذاری کرده بودند، بیش از 77 
درصد ضرر کرده و تنها ۸.1 درصد از سرمایه گذاری خود 

سود دریافت کردند.
در هر حال سال 1۳۹۹ به پایان رسید و بازار سرمایه در 
سال 1۴00 هم نتوانست راه درست خود را پیدا کند. در 
این ســال وعده های زیادی برای رسیدگی به وضعیت 
بورس داده شد اما در عمل اتفاقات دیگری رخ میداد که 
تصمیماتی که درمورد نرخ گاز و خوراک صنایع بورسی 
در الیحه بودجه اخذ شد نمونه آن است. هرچند در نهایت 
برای قیمت گازسقف تعیین شد اما همان تلنگر کافی 
بود تا بورسی که در لبه سقوط حرکت میکرد را به ورطه 

نابودی بکشاند.

نیاز به حمایت نیست، دست از برخی اقدامات 
بردارید

در هر حال بازار سرمایه از آن روزها هم گذر  و سال جدید 
را با چراغ های سبز آغاز کرد. در ماه های ابتدایی این سال 
شاخص کل آهسته و پیوسته حرکت میکرد و دیگر نه 
خبری از صعودهای هیجانی بود و نه ســقوط های بی 
پایان. در این سال شاخص یک میلیون و ۶00 هزار واحد 

را هم فتح کرد اما عمری طوالنی نداشت. البته شاخص 
کل تنها یک روی ماجرا بود و مهم تر از آن، حجم معامالت 
بود که به باور بسیاری از تحلیلگران دماسنج بازار محسوب 
می شود. به طوریکه زمانی که حجم معامالت کم تر از 
۳000 میلیارد تومان باشد بازار در شرایط رکودی قرار 
دارد. چنانچه حجم معامالت  بین سه تا پنج هزار میلیارد 
تومان شرایط خنثی است و باالی ۵000 میلیارد تومان 
نشان از رونق بازار دارد که بورس در ماه های ابتدایی سال 
بارها این رقم را تجربه کرد. اما روزهای سبز بازار طوالنی 
نبود و از اوایل خرداد تا کنون حرکت بورس نوسانی شده 
است. شاخص کل طی این روزها ارام آرام کاهش یافت 
و مدت ها بین اعداد یک میلیون و ۵01 تا یک میلیون و 
۵11 هزار واحد درجا زد تا اینکه در نهایت این مقاومت 
شکسته شد و شاخص کل پس از مدت ها به کانال یک 

میلیون و ۴00 هزار واحد عقب گرد کرد.
در این روزها که دوباره چشم سهامداران به اعداد قرمز 
تابلوی معامالت دوخته شده است، برخالف یک سال 
قبل، بورس در سخن هیچکدام از مسئوالن جایی ندارد 
تا شاید بتواند از نظر روانی به این بازار کمک کند. دیگر نه 
کسی از اصالح وضعیت بورس صحبت میکند و نه کسی 

از جبران ضرر مردم میگوید.
البته این موضوع بر کسی پوشیده نیست که دولت نباید 
به طور مستقیم از بورس حمایت کند. چراکه حمایت 
دستوری تنها باعث صعود سهم های شاخص ساز شده 
و درحالی که بازار در ظاهر سبز است، سهامداران خرد 
همچنان در ضرر هستند. در این روزها شاید تنها توقعی 
که  از دولت وجود دارد این اســت که دست از اقداماتی 
که به روند نزولی بورس جهت میدهد بردارد. برای مثال 
زمزمه هایی از افزایش سود بین بانکی به گوش میرسد 

اما مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ دهد و تا چه 
میزانی باشد. هرچند افزایش سود بین بانکی به صورت 
مستقیم روی بازار سرمایه تاثیر ندارد اما میتواند تاثیر 

روانی داشته باشد و موجب ترس سهامداران شود.
از طرف دیگر مدت هاست که صحبت از واگذاری بلوک 
ســایپا و ایران خودرو می شــود اما هنوز جزییات این 
واگذاری مشخص نیست. اینکه این واگذاری به چه میزان 
و به نحو خواهد بود. در این بین و درحالی که این واگذاری 
میتوانست به رونق گرفتن بازار کمک کند، ابهاماتی که 

وجود دارد به روزهای منفی بازار دامن زده است.

همه اقداماتی که وزارت صمت انجام داد!
اما جدا از همه مباحث انچه که این روزها بیش از همه 
موجب تکدر و تشویش در بازار شــده، اقدامات وزارت 
صمت و نحوه تعامل با بورس کاال است. درحالی که در 
ابتدای دولت این خوش بینی وجود داشــت که قیمت 
گذاری دستوری حذف می شود و کاالهایی که امکانش 
را دارند از بستر بورس کاال عرضه خواهند شد، حال شاهد 
این هستیم که پای خودرو از بورس بریده می شود و حتی 
زمزمه های اینکه بورس کاال زیر نظر وزارت صمت قرار 
بگیرد نیز به گوش میرســد. در ماه گذشته نیز اتفاقات 
عجیبی در این راستا افتاد و درحالی که قرار بود دو خودرو 
فیدلیتی و دیگنیتی از بســتر بورس کاال عرضه شوند، 
وزارت صمت صبح روز عرضه طــی دو نامه این عرضه 

را  متوقف کرد.
البته این نخستین مخالفت وزارت صمت با بورس کاال 
نبود و پیش از این نیز درمورد عرضه سیمان در بورس 
کاال شاهد همچین اتفاقاتی بودیم. البته بورس کاال اعالم 
کرده است که موضوع عرضه خودرو در این بازار در دست 
بررسی اســت و احتماال با آن  موافقت شود.  همچنین 
اعالم کرده است که دولت مخالفت خود را با اینکه بورس 
کاال زیر مجموعه وزارت صمت شود اعالم کرده است. اما 
سوال اصلی اینجاست که مگر وزارت صمت بخشی از 

دولت نیست و منظور از دولت چه کسی است؟
در هر حــال در روزهایی که توان مــردم به خرید خانه 
نمیرسد و نوسان در بازارهای مالی دیگر قدرت تصمیم 
گیری را از ان ها گرفته است، بورس میتوانست به بازار 
امنی برای ســرمایه گذاری تبدیل شود و در نهایت نیز 
به تولید و رشد اقتصادی کشــور منجر شود. اما به نظر 
میرســد برخی برای کمرنگ کردن نقش بورس، کمر 

همت بسته اند.

شاخص ها سرخپوش شدند

افت 4 هزار واحدی بورس روز گذشته

از سوی کمیته اقدام ارزی
شــروط ســه گانه جدید برای 
صادرکنندگان دارای تعهد ارزی 

تصویب شد
کمیته اقدام ارزی به منظــور ایفای تعهدات 
ارزی صادرکننــدگان در ســال های 1۳۹۸ 
تا 1۴00، ســه شــرط تعیین کرد که به این 
دســت از صادرکنندگان برای ثبت سفارش، 
 تخصیــص ارز و ترخیــص کاال کمــک 

می کند.
بر اســاس مصوبه جدید کمیته اقدام ارزی، 
انقضا یا تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان 
دارای تعهدات ارزی ایفا نشــده سال 1۳۹۸ 
تا پایان ســال 1۴00 با رعایت تمامی شروط 
در نظر گرفته شــده از ســوی کمیته اقدام 
ارزی تــا پایــان مردادمــاه 1۴01، مانع از 
 ثبت ســفارش، تخصیص ارز و ترخیص کاال 

نخواهد بود.
بر اســاس ایــن مصوبــه، چنانچــه تمامی 
شــروط تعیین شــده به صــورت هم زمان 
رعایت شــود، صادرکننــدگان دارای تعهد 
ارزی در فاصلــه ســال های 1۳۹۸ تا 1۴00 
قادر خواهند بود نســبت به ثبت ســفارش، 
 ترخیــص کاال و تخصیــص ارز اقــدام 

کنند.
»کاالی دارای قبــض انبار بــه تاریخ قبل از 
ابالغ مصوبه جلســه 7۶ مــورخ ۳1 خرداد 
ســال جاری »واردات کاالهای مشمول فقط 
در مقابــل صادرات خــود صادرکننده« و در 
عین حال، »ارائه تعهــد محضری به اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت استان صادرکنندگان 
کارت بازرگانــی مبنی بر عــدم تأمین ارز از 
منابــع داخلــی و عدم انجــام صــادرات تا 
ایفای تعهدات ارزی معوقه«، شــروط ســه 
گانه کمیته اقــدام ارزی بــرای برخورداری 
 دارنــدگان تعهــد ارزی از فرصــت ایــن 

مصوبه است.
تخصیص ارز در این پروســه فقــط از محل 
 ارز حاصــل از صــادرات خــود صادرکننده 

خواهد بود.

دومین کارت زرد مجلس به کابینه سیزدهم
نمایندگان از توضیحات وزیر 

جهاد کشاورزی قانع نشدند
نمایندگان مجلس از پاســخ های وزیر جهاد 
کشاورزی در خصوص علت تخلفات گسترده  
مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی 

ایران قانع نشدند.
بــه گــزارش ایلنا، محمــد صفایــی دلوئی 
به نمایندگــی تعــدادی از نماینــدگان در 
نشســت علنی روز گذشــته )سه شنبه 21 
تیــر( مجلس شــورای اســالمی در جریان 
 ســوال ملی خود از سید جواد ســاداتی نژاد 
وزیر جهــاد کشــاورزی درخصــوص علت 
تخلفــات گســترده  مدیرعامــل ســازمان 
 مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران، از 
پاســخ های وزیر قانع نشــد کــه در نهایت 
توضیحــات وزیــر به رأی گذاشــته شــد و 
نمایندگان نیز بــا 7۹ رأی موافق، 121 رأی 
مخالــف و 7 رأی ممتنــع از مجمــوع 22۶ 
 نماینده حاضر در صحــن از توضیحات وزیر 

قانع نشدند.
براســاس این گــزارش ذبیــح اهلل اعظمی 
ساردوئی سخنگوی کمیســیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست در تشریح 
گزارش کمیســیون متبوعــش درخصوص 
سوال از وزیر جهاد کشــاورزی گفت: با توجه 
به نامه مــورخ ۹ اســفندماه 1۴00 گزارش 
کمیسیون کشاورزی در خصوص سوال ملی 
 محمد صفایی دلوئی و تعدادی از نمایندگان 
مبنی برعلت تخلفات گســترده مدیرعامل 
ســازمان مرکزی تعــاون روســتایی ایران 
از ســید جــواد ســاداتی نژاد وزیــر جهاد 
کشــاورزی  در اجرای ماده )207( آیین نامه 
داخلی مجلس شــورای اســالمی ســوال 
فوق در نشست 20 اردیبهشــت ماه 1۴01 
کمیســیون با حضور 12 عضو کمیســیون، 
نماینده سوال کننده و وزیر مربوطه مطرح و 
پس از اســتماع اظهارات طرفین نظر به عدم 
اقناع نماینده ســوال کنندگان از پاسخ های 
مطرح شده ســاداتی نژاد، کمیسیون قلمرو 
ســوال را ملی تشــخیص داده و مستند به 
بنــد )۳( مــاده )207( آیین نامــه داخلی 
مجلس شــورای اســالمی گزارش سوال را 
 برای اعالم وصــول در اولین جلســه علنی 

ارسال کرد.
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بر اســاس طرح جدیدی که در دستور کار دولت 
اســت، بازار جدیدی برای ســرمایه گذاری آحاد 
جامعه ایجاد خواهد شد تا مردم به جای خرید طال 
و ارز و یا سرمایه گذاری در زمین و مسکن، سرمایه 
خود را به خرید نفت خام اختصاص داده و در بازار 

نفت سرمایه گذاری کنند.
به گزارش تسنیم، ابتدای خردادماه سال جاری بود 
که محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران در گفت وگویی اعالم کرد: »پیشــنهاد 
جدیدی را در شــرکت ملــی نفت ایــران و یک 
مدل جدید فروش نفت ارائه کردیــم که فرآیند 
کارشناسی آن رو به اتمام اســت و آن هم انتشار 
اوراق مربوط به گواهی سپرده کاالیی است که با 
انتشــار این اوراق، بخش داخلی کشور می تواند 
منابع در دســترس خود را در اختیار وزارت نفت 
به منظور انجام سرمایه گذاری قرار دهند. همچنین 
تملک معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناسب 
با بخشــی از نفتی که عرضه می کنیم در اختیار 
این شــرکت قرار خواهد داد و به صــورت واقعی 
بخش مهمــی از منابع مالی مورد نیــاز را تامین 
خواهیم کرد. جزییات این طرح با تکمیل فرآیند 

کارشناسی به اطالع مردم می رسد.”
بنابر گفته این مقام مســئول، قرار است با انتشار 
اوراق به روش گواهی سپرده کاالیی، شرکت های 
حقوقی و افراد حقیقی و البته آحاد جامعه در خرید 

و فروش نفت وارد شوند. اوراق سپرده کاالیی اوراق 
بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار 
معینی کاال است و پشتوانه آن قبض انبار استانداری 
است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر 

می شود.
به نظر می رسد در طرح اوراق نفتی جدید، عالوه بر 
نفت موجود در مخازن نفتی کشور، قرار است منابع 
قابل استحصال نفت کشور پشــتوانه ارائه گواهی 

سپرده کاالیی باشد.
اینکه گواهی های ارائه شده چه تاریخ انقضایی دارد 
و در چه پلتفرمی قابل داد و ستد بوده و هر برگ، 
موید چه مقدار نفت است، جزئیاتی است که هنوز 
از سوی شرکت ملی نفت ایران اعالم نشده است اما 
بررسی های تسنیم نشان می دهد، این جزئیات در 
جلسات کارشناسی بین شرکت ملی نفت، بورس 
انرژی و وزارت اقتصاد در حال نهایی سازی است و 
در آینده ای نزدیک قرار است مراسم رونمایی از این 

طرح، با حضور وزرای اقتصاد و نفت برگزار شود.
این طرح هم می تواند در زمینه فروش نفت و تأمین 
منابع مالی برای طرح های نفتی مفید باشد و هم 
بازار جدیدی برای ســرمایه گذاری آحاد جامعه 
ایجاد خواهد شد تا مردم به جای خرید طال و ارز و 
یا سرمایه گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود 
را به خرید نفت خام اختصاص داده و در بازار نفت 

سرمایه گذاری کنند.

 به گزارش خبرگزاری دانشجو رئیس پلیس راهور 
با بیان اینکه با هیچ امضای طالیی مجوز خودرو 
برای تردد در شــهر صادر نمی شود و خودروی 
ناایمن را پالک نمی کنیم، گفت: ســازمان ملی 
استاندارد شماره گذاری خودروی تیبا و سمند 
را متوقف کرده و تمایلی به شماره گذاری آن ها 

نداریم.
سردار ســید کمال هادیانفر، در نشست خبری 
که صبح سه شــنبه 21 تیر ماه 1۴01 در محل 
ساختمان پلیس راهور برگزار شد از تاکید پلیس 
بر عدم شماره گذاری خودروهای ناایمن خبر داد. 
رئیس پلیــس راهور بــا اشــاره بــه اینکه از 
خودروســازان برنامه جامع ارتقا کیفی و کمی 
خودرو ها را طلب کرده ایم، تصریح کرد: با هیچ 
امضای طالیی مجوز خودرو برای تردد در شهر 
صادر نمی شــود و خــودروی ناایمــن را پالک 

نمی کنیم.
هادیانفر گفت: پلیس بر موضع خود برای شماره 
گذاری خودرو  محکم ایستاده است و خودروی 
ناایمن چه داخلی و چه خارجی را شماره گذاری 
نمی کنیم. وی تصریح کرد: علت فوت بیش از ۳۴ 
درصد افراد در تصادفــات، نا ایمن بودن خودرو 

بوده است.
رئیس پلیــس راهور گفت: بر اســاس آمار های 
فراجا در ســال 1۴00 در ۳ ماهه اول، ۴ هزار و 

21۴ نفر در تصادفات فوت کردند، این در حالی 
اســت که در ۳ ماهه اول 1۴01 تعداد ۳ هزار و 
۹۵۳ نفر در تصادفات جان باختند که 2۶1 نفر 

کاهش یعنی ۶ درصد کاهش داشته ایم.
وی ادامــه داد: ۹0 درصــد خودرو های داخلی 
و مونتاژ داخلــی در تصادفــات فوتی و جرحی 
می دهند و 10 درصد خودرو های وارداتی فوتی 
و جرحی می دهند. همچنین 2۴ درصد فوتی ها 

در نقاط حادثه خیز اتفاق می افتد.
هادیانفر بیان کرد: سازمان ملی استاندارد شماره 
گذاری خودروی تیبا و ســمند را متوقف کرده 
و تمایلی به شــماره گذاری آن ها نداریم چراکه 
ناایمن هستند. ســازمان اســتاندارد از پلیس 
خواسته که شماره گذاری نکند و امیدواریم روی 

این حرفش بایستد.
وی گفت: خودروسازان به پلیس فشار می آوردند 
که تعدادی از خودرو های زانتیا و مزدا که متعلق 
به سال 1۴00 است را برای سال 1۴01 شماره 
گذاری کنیــم، پلیس از همیــن تریبون اعالم 
می کند به هیچ عنوان این کار را نمی کند چراکه 
هــم غیرقانونی اســت و هم غیرشــرعی، ما به 
خودروسازان پیشنهاد می دهیم که تفاوت قیمت 
خودرو را به مردم پرداخت کنند تا برای ســال 
1۴01 شماره گذاری شود و گرنه ما برای همان 

سال 1۴00 شماره گذاری می کنیم.

دالر در بازار تهران به بی محلی خودش نسبت به درهم 
ادامه می دهد. البته در مورد بازارهای مرزی غرب و شرق 
هم برخی نرخ های غیررسمی منتشر شده که نشان از 
افزایشی بودن آن بازارها دارد. به گزارش اقتصادنیوز، بازار 
ارز از مرز مورد حمله قرار گرفت، اما در تهران مقاومت 
کرد، از سوی دیگر یورو در همه جای جهان با دالر یکی 

شد اما در تهران کسی این موضوع را باور نکرد.
دالر در تهران باالی مرز ۳1 هزار تومان نرخ خورد، این  
قیمت یعنی هیچ اتفاق جدیدی در روند نرخ نیفتاده و 
بازار مثل گذشته رنج است، 10 روزی می شود که نرخ در 
همین حوالی نوسان می دهد. در اولین روز بعد عید قربان، 
نرخی به شکل رسمی از مرزهای غرب و شرق نیامد، چرا 
که هنوز بخاطر عید تعطیــل بودند. با اینحال درهم در 
معامالت دوشــنبه ۸ هزار و 7۳0 تومان نرخ خورد که 
معادل دالریش چیزی در حدود ۳2 هزار تومان می شود.

قیمت دالر در الک احتیاط نرخ برابری درهم به دالر یک 
کانال باالتر از نرخ فعلی بازار است اما اسکناس آمریکایی 
در بازار پشت خطی شب گذشته تمایل چندانی به صعود 

نداشت. قیمت دالر درتهران بیش از 10 روز است که  در 
یک محدوده خاص معامله می شود.

برخی از تحلیلگران معتقدند با سیاست های جدید ارزی 
حجم معامالت بازار آزاد پایین آمده و عمده افراد حاضر 
در بازار، معامالت خود را در بنگاه های ارزی رسمی و مورد 
تایید بانک مرکزی انجام می دهند.  البته به عقیده برخی 
از کارشناسان بازار و به دلیل وجود سقف عرضه ساالنه در 
معامالت رسمی، سیاست ارزی جدید تنها برای مدتی 
می تواند از نوسانات بازار بکاهد و در بلندمدت با برطرف 
نشدن حجم واقعی تقاضا، بازار ارز مجددا شاهد ایجاد 
شکاف در معامالت بازار های رسمی و غیر رسمی خواهد 
بود. نرخ برابری درهم به دالر یک کانال باالتر از نرخ فعلی 
بازار است  اما اسکناس آمریکایی در بازار پشت خطی شب 

گذشته تمایل چندانی به صعود نداشت. 
به نظر می رسد دفاع بازار ساز در چند وقت اخیر در برابر 
افزایش قیمت دالر و  ترس معامله گران از عرضه بازارساز  
موجب شده بازیگران ارزی بی گدار به آب نزنند و در الک 

احتیاط قرار بگیرند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اظهار داشت: از 
بنگا ه های بزرگ خواسته شده تا از 12 هفته فصل تابستان 
که از 1۵ خردادماه شروع و تا 1۵ شهریور ادامه دارد، ۵ الی ۶ 
هفته را به تعمیرات و بازسازی خطوط تولید و ماشین آالت 
بپردازند و تولید نداشته باشند که همین موضوع تأثیرات 
منفی در وضعیت بازارو قیمت ها خواهد داشــت و قطعاً 
هزینه های بسیار زیادی را به آن ها تحمیل می کند.البته 
شهرک های صنعتی بزرگ هم هفته ای دو روز قطعی برق 
دارند. عباس جبال بارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی ایران، در رابطه با وضعیت سرمایه در گردش 
بنگاه ها تولیدی به خبرنگار ایلنا گفت: در بخشی از بنگاه های 
بزرگ مانند صنایع فوالد که کاال را به صورت نقدی در بورس 
به فروش می رسانند و یا خودرویی ها که پیش فروش دارند 
مشــکل نقدینگی وجود ندارد؛ ولی ســرمایه در گردش 
بنگا های کوچک و متوســط به دلیل تغییرات و نوسانات 
ارزی و افزایش مرتب قیمت های مواد اولیه با مشــکالت 

فراوانی روبه رو است.
وی درباره اجرای سیاست های حمایتی دولت به این بنگاه ها 

گفت: هر ســال در خرداد ماه بانک مرکزی یک بسته ی 
حمایتی را در راستای اجرای سیاست های حمایتی دولت 
به بنگاه های کوچک و نیازمند ارائه می کند؛ این کارگروه زیر 
نظر وزارت صمت با ثبت نام بنگاه های متقاضی بسته های 
حمایتی را تا شــهریور و یا آبان ماه دریافت خواهند کرد. 
جبالبارزی درباره نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های 
کوچک و متوسط اظهار داشت: بنگاه های کوچک و متوسط 
برای تأمین مواد اولیه و تأمین نقدینگی برای سرمایه گذاری 
ثابت مشکالت فراوانی دارند؛ باید توجه داشت که بانک ها 
تمایل به همکاری در ســرمایه  در گردش دارند اما تامین 
سرمایه ثابت را اســتقبال نمی کنند. به اعتقاد وی عوامل 
زیادی مانع فعالیت طبیعی بنگاه ها می شود و این کاهش 
تولید بنگاه ها که متأثر از نبود نقدینگی اســت به افزایش 
آمار بیکاری می انجامد. نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی در ادامه با اشاره به دیگر عوامل کاهنده فعالیت های 
بنگاه های تولیدی بیان کرد: افزایش دســتمزد کارگران، 
تأمین به موقع مواد اولیه و عدم ثبات قیمت ها و نوسانات 

ارزی مانع ادامه فعالیت طبیعی بنگاه ها می شود.

طرح جدید دولت

مردم به جای سکه و دالر، »نفت خام« بخرند
رئیس پلیس راهور؛

 فشار خودروسازان برای شماره گذاری زانتیا و مزدا!

فعالیت بسیاری از بنگاه های تولیدی با ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ درصدیکاهش معامالت در بازار ارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۱ تیرماه به ۱۵ میلیون تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون تومان رسید. هر قطعه نیم سکه ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، هر قطعه ربع 

سکه ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۳۴ دالر و ۷۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و 
۳۸۵ هزار و ۹۹ تومان است.
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رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران اظهار داشــت: ميليون ها نفر در 
کشور خريد و فروش خودرو انجام مي  دهند اما 
آماري که اتحاديه دارد حدود ۹ هزار نفر است و 
اين يعني دالل بازي در بازار خودرو؛ طبق تعريف 
قانون تجارت نمايشــگاه داران وظايف و ميزان 
سود دريافتي مشخص دارند و نقشي هم در بازار 

و تعيين قيمت  ها ندارند.
سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاهداران 
و فروشندگان خودرو تهران با اعالم وجود ثبات 
نسبي در بازار خودرو در پيشــبيني آينده اين 
بازار با اعــالم آزدســازي واردات خودرو گفت: 
خبر واردات خــودرو و عدم نوســانات ارزي از 
داليل وجود ثبات نســبي حاکم بر بازار خودرو 
اســت.وي با بيان اين موضوع ادامه داد: عرضه 
خودرو متناســب بــا تقاضا نيســت، در عرضه 
محدوديت هايي داريــم و همين موضوع باعث 
شــده تا قيمت خــودرو از درب کارخانه تا به 
 دست مصرف کننده در بازار آزد برسد افزايش 

داشته باشد.
موتمني بــا تأکيد بــر اين موضوع کــه توليد 
خودرو در شرايط فعلي کشــور جوابگوي نياز 
بازار نيســت افزود: نياز خودرو در کشورساالنه 
يک ميليون و هزار ۵۰۰خودرو اســت اگر اين 
نياز تأمين شــود فاصله قيمت نخواهيم داشت؛ 
هر جا عرضه کم باشــد دالل بــازي و اختالف 
قيمت ايجاد ميشود. در تمام دنيا خودروهاي با 
عمر ۵ سال اسقاط ميشــوند ولي در خيابانهاي 
 کشــور ما خودروي ۳۰ ســال پيش همچنان 

ديده ميشود.
رئيس اتحاديه نمايشــگاهداران و فروشندگان 
خودرو تهران معتقد است اگر واردات آزاد شود 
تأثيرات مثبتي بر بازار خودروخواهد داشــت و 
بازار خودرو درگير بازي دالالن و ســودجويان 
نميشود. هر بازاري نيازي دارد که تقاضا از طريق 
توليد و يــا واردات تأمين ميشــود در غير اين 
صورت شاهد درگير قيمت و دالل بازي خواهد 
شد. موتمني با ارزيابي رفتار متقاضيان ثبت نام 
خودرو اظهار داشت: وقتي براي ۱۰ هزار خودرو 
۴ ميليون نفر ثبت نام مي کنند يعني تقاضا براي 

ســرمايهگذاري در اين بازار به داليل نوسانات 
ارزي و ســوددهي صد درصدي بيشتر از ديگر 
بازارهاست که خود ناشي از عدم تعادل در بازار 

عرضه و تقاضاست.
وي ادامــه داد: زمانــي که عرضه کافي باشــد 
نهايــت اختــالف قيمــت فــروش کارخانه و 
مصرفکننده بــازار آزاد با اختــالف۵۰۰ هزار 
تومان است چنانچه در ســال ۹۶پژو پارس که 
۳۵ ميليون فروخته ميشــد با اختالف قيميت 
۵۰۰ هزار تومــان نهايــت پايينتــر فروخته 
ميشــد و االن با اختالف قيمتي ۱۵۰ ميليوني 
در بازارخريد و فروش ميشــود. وي در رابطه با 
تقاضاي باال در بازار خودرو گفــت: اين ميزان 
تقاضا در بازار خودرو کاذب و به قصد ســرمايه 
گذراري اســت در حال حاضر اغلب کساني که 
 در بازار خــودور خريد ميکننــد مصرفکننده 

واقعي هستند.
رئيس اتحاديه نمايشــگاهداران و فروشندگان 
خودرو تهران در انتقاد به وجود واســطه هاي 
غيررســمي خريــد و فــروش خــودرو گفت: 
ميليون ها نفر در کشــور خريد و فروش خودرو 
انجــام ميدهند اما آمــاري کــه اتحاديه دارد 
حدود ۹ هزار نفر اســت و اين يعني دالل بازي 
در بازار خــودرو؛ طبق تعريف قانــون تجارت 
نمايشــگاهداران وظايف و ميزان سود دريافتي 
 مشــخص دارند و نقشــي هم در بازار و تعيين 

قيمتها ندارند.
موتمني افزود: اين تحليل ها در حالي مطرح مي 
شود که با واردات خودروهاي خارجي و بيشتر 
شــدن گزينه هاي انتخابي براي مصرف کننده 
واقعي، بازار خودروهاي داخلــي ثبات خواهد 
يافت؛ چنانچه مصرفکننده هــا درپي کاالي با 
کيفيت با شــرايط واگذاري مناسب هستند و 
اگر خودروهاي وارداتي با شرايط بهتري نسبت 
به خودروهاي داخلي واگذار شــوند بازار تغيير 
رفتار خواهد داشــت و به آن ســو مي رود اگر 
خودروهاي واراداتي ارزان و مطابق سليقه مردم 
و مصرفکننده باشــد فاصله قيمتي خودروهاي 
داخلي از ۱۰۰ درصد بــه ۵ درصد کاهش مي 

يابد.

رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي تهران گفت: در حال 
حاضر توزيع کارتخوان  هاي مخصوص در جريان است 
و اين طرح هنوز به  طور کامل راه اندازي نشده است؛ اما 
در اين شرايط قيمت نان بعد از حذف آرد يارانه اي، براي 

مردم تغييري نخواهد داشت.
بيژن نوروزمقدم، رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران 
در خصوص يارانه نان عنوان کرد: در حال حاضر توزيع 
کارتخوان هاي مخصوص در جريان است و اين طرح 
هنوز به طور کامل راه اندازي نشده است. وي افزود: قرار 
بود اين طرح به اين شکل انجام شود که قيمت آرد به 
صورت آزاد اعالم شود. همچنين قيمت نان به صورت 
واقعي محاسبه شود و براساس قيمت واقعي نان مابه 
التقاوت آن به نانوا داده شود تا مردم نان را به قيمت قبل 
خريداري کنند. نوروزمقــدم ادامه داد: طرحي که در 
حال اجراست، فعاًل در فاز اول قرار دارد و هنوز مراحل 
خاصي را پيش نرفته تا بتوان درباره آن نظر داد.رئيس 

اتحاديه نانوايان سنتي تهران با اشاره به اينکه نرخ نان 
براي سال ۱۴۰۰ است، بيان کرد: قرار بود که نرخ جديد 
به نانوايان ارائه شود؛ اما با اين وجود و با افزايش قيمت 
در اين مقطع موافقت نشده است و نرخ هاي سالگذشته 
اعمال مي شود. در واقع نه آرد گران شده نه قيمت نان 

اعالم شده و هنوز همه چيز به نوعي بالتکليف است.
وي اظهار کرد: در حال حاضر نانوايان منتظر نرخ نامه 
جديد هستند؛ اميدواريم اين طرح سريع تر اجرا و وارد 
فاز دوم شود، زيرا نانواها با اين گراني که امسال در بحث 
تورم، حق کارگر، آب و برق، بيمــه و ماليات و ... با آن 
مواجه هستند، موجب شده با قيمتي که در سال ۱۴۰۰ 
داده شده، توان کار را نداشــته باشند. نانوايان در اين 
شرايط متضرر مي شوند و ۱۵ درصدي که قرار است 
براي فروش پرداخت شود، نمي تواند هزينه هاي آنها 
را جبران کند. اگرچه اين قيمت ها از سال ۱۳۹۹ داده 

شده بود و با حدود ۱۶ ماه دوندگي به نتيجه رسيديم.

نوروزمقدم خاطرنشان کرد: با اين شرايط اگر بنا باشد 
نانوا توان ادامه فعاليت را داشته باشد، بايد هرچه سريع 
تر فاز نهايي اجراي طرح انجام شود و آرد و نان آزاد شود 
تا هم نانوا با خيال آسوده به فعاليت خود ادامه دهد و هم 
تکليف مردم روشن شود. در اين شرايط قيمت نان بعد 
حذف آرد يارانه اي، براي مردم تغييري نخواهد داشت.

رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي تهــران توضيح داد: 
در فاز اول و نصب دســتگاه ها با انتقــاد نانوايان در 
ايرادات دستگاه ها روبهرو هستيم و اين موضوع را با 
مسئوالن در ميان گذاشتيم و آنها اعالم کرده اند که 
اين موضوع قابل حل اســت و بزودي برطرف خواهد 
شد. طرح هوشمندســازي کارتخوان هاي نانوايي ها 
براي ساماندهي مصرف نان و آرد در کشور آغاز شده 
و در اين شرايط معلوم مي شود که هر نانوايي به چه 
ميزان نان به مردم فروخته و بر اســاس آن به نانوايان 

يارانه داده مي شود.

رئيس اتحاديه خياطان زنانــه و مردانه تهران اظهار 
داشــت: افزايش روزانه نرخ مواد اوليه از اصلي  ترين 
مشکالت ما است. هزينه توليد يک نوع پوشاک هر روز 
با روز قبل تفاوت دارد. حبيب طهماسبي نيک، رئيس 
اتحاديه خياطان زنانه و مردانه تهران در خصوص ميزان 
تقاضا مردم براي خريد لباس اظهارکرد: ميزان تقاضا 
درحال حاضر نسبت به سال گذشته بسيار مطلوب تر 
است. با کاهش کرونا و برگزاري مهماني و عروسي مردم 

نسبت به خريد لباس بيشتر اقدام ميکنند.
وي پيرامون تاثير تغيير نرخ مواد اوليه شــامل )نخ، 
دکمه، پارچه و...( بر نرخ تمام شــده گفت: تنها نرخ 
پارچه بر نرخ تمام شده موثر نيست زماني که يک مانتو 
دوخته ميشود يکي از بخشهاي آن پارچه است اما در 
اصل دکمه، جاي چسب، نخ و... را هم بايد مدنظر قرار 
داد. متاسفانه نرخ مواد اوليه روزانه تغيير ميکند و هزينه 
توليد خيلي باال ميــرود. يک توليدکننده خيلي هنر 

کند تنها به علت تعهد به صنــف خود و کارگراني که 
زيرمجموعه وي هستند و با اين کار هزينه هاي زندگي 
خود را تامين ميکنند، هزينه آب، برق و دستمزد کارگر 

را مي دهد و سودي براي او ندارد.
رئيس اتحاديه خياطان زنانه و مردانه تهران با بيان اينکه 
در اين صنف نرخ مصوبي وجود ندارد، افزود: خياطي 
يک هنر است و به داليل مختلف ممکن است نرخ دو 

کار مشابه با يکديگر تفاوت داشته باشد.

بنابر گزارش های منتشــر 
شده بنگاه های امالک ۱.۸ 
برابــر نانوايی ها شــده اند. 
برخی فعاالن بازار مسکن 
سود خوبی که در اين بازار 
است را ناشی از ازدياد مشاوران امالک عنوان کرده اند. 
اين در حالی است که خود مشاوران امالک و بنگاهها 
بر اين اعتقادند رکود بازار مسکن موجب کاهش درآمد 
آنها شده و برخی از اين بنگاهها در ماه حتی يک معامله 
مسکن يا تنظيم قرارداد اجاره بها ندارند. اين در حالی 
است که رشد ۱۰۰ درصدی اجاره بها و نياز بيش از ۸ 
ميليون مستاجر به خانه منجر به رشد درآمد بسياری از 
اين واحدهای صنفی شده است. عدم نظارت بر دريافت 
کميســيون مصوب اتحاديه نيز بر درآمد مشاوران 
امالک بخصوص در خريــد و فروش های ميلياردی 

مسکن و ملک افزوده است. 

به گفته فعاالن بازار مسکن، برخی مشاوران امالک 
فاقد پروانه کسب، به فروشنده ها وعده می دهند که اگر 
اين ملک را باالتر از رقم مورد نظر تو بفروشيم، مقدار 
کميسيون خود را بيشتر می کنيم. فروشنده نيز به 
اين معامله راضی است چون می تواند واحد مسکونی 
خود را به رقمی باالتــر از نرخ عرف منطقه به فروش 
برســاند. اين نوع اقدامات برای بازار مشاوران امالک 

تهديد است.
رغبت به فعاليت در بنگاه های امالک به عنوان شغلی 
پردرآمد و بی زحمت آنچنان زياد شده است که اکنون 
بيش از مشاغل ضروری همچون نانوايی، توليد پوشاک 
و غيره در کشور بنگاه امالک داريم. اين حجم از بنگاه 
امالک يکی از داليل بی نظمی در بازار مسکن به ويژه 
اجاره بها است. به گونه ای که بنگاه داران برای دريافت 
کميسيون بيشتر از هر ترفندی برای افزايش قيمت 

ملک و اجاره استفاده می کنند.
رئيس اتحاديه مشاوران امالک در گفت و گو با "کسب 
و کار" در اين رابطه گفــت: اعضای اين صنف مقصر 

گرانی مسکن نيستند. برای جلوگيری از گرانی در بازار 
مسکن می بايست مسکن از اين حالت سرمايه داری 

خارج و به يک کاالی مصرفی تغيير شکل دهد.
مصطفی قلی خسروی اضافه کرد: از هر روشی برای 
بی اعتبار کردن مشاوران امالک استفاده می کنند. 
اين در حالی است که بنگاه امالک تمام سعی خود را 
برای چانه زنی با مالکان برای راحتی خيال مستاجران 
و جويندگان ملک انجام مــی دهند. تمام تالش اين 
صنف برقراری آرامش در بازار مسکن است و اين بی 
انصافی است که مشاوران امالک را عامل گرانی مسکن 

عنوان کنيم. 
وی اظهار داشت: هر زمان که قيمت مسکن باال رفت 
مشاوران را مقصر جلوه دادند. در سال های اخير هر 
گرانی که شــد گفتند تقصير مشــاور امالک است. 
مشاوران امالک قيمت ها را باال نمی برند بلکه هميشه 
قيمت را حتی االمکان پايين تر هم می آورند تا زودتر 
به ســود خود برسند اما مســئوالن به محض اينکه 
کم می آورند تقصيرها را به گردن مشــاوران امالک 

می اندازند. اين در حالی است که نه مصالح دست ما 
است، نه برنامه ريزی و نه سياســتگذاری. مشاوران 
امالک همواره پايين آورنده قيمت مسکن هستند. 
برای يافتن داليل گرانی مسکن بايد علت را در شرايط 

اقتصادی کشور جست وجو کنيم.  
در شرايط حاضر، سهم بنگاهی ها از يک معامله ملکی 
به ارزش معامله وابسته است؛ مثالً از مبلغ کامل اجاره 
يک ماه )با فرض تبديل تمام رهن به اجاره( به اندازه 
۵۰ درصد کميسيون به مشاور امالک تعلق می گيرد. 
بنابراين در نگاه اول هر گونه افزايش نرخی به ســود 
مشاوران امالک است. در اين راستا ممکن است بنگاه 
پيشنهاد قيمت باالتر را به موجران بدهد و تالشی هم 
برای اقناع مستأجر جهت پذيرش قيمت باالتر بکند. 
اما نکته ای که وجود دارد اين است که مسئله بنگاه 
کمی پيچيده تر از اين است؛ هم زمان که در صورت 
سرانجام رسيدن معامله درآمد بنگاه از طريق افزايش 
مبلغ اجاره توافق شده بيشــتر می شود، اما هم زمان 
امکان کاهش احتمال انجام معاملــه هم با افزايش 
مبلغ اجاره به وجود می آيد. بديهی است که با افزايش 
قيمت تقاضا کم می شــود، چرا که متقاضيان اجاره 
قيدهای بودجه و سبد هزينه ای خاص خود را دارند و 
صرف اقناع بنگاه امالک بعيد است اثر شديدی روی 
تقاضايشان بگذارد. بنابراين افزايش اجاره پيشنهادی 
از ســويی تقاضای کمتری دارد و از ســوی ديگر در 
صورت انجام معامله، درآمد بيشــتری برای بنگاه به 

ارمغان می آورد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

بنگاه های امالک ۱.۸ برابر نانوایی ها است

تولید انبوه مشاوران امالک!
سهم مشاوران امالک در گرانی مسکن چقدر است؟

حضور ۹ هزار واسطه غيررسمي در بازار خودرو

اطالع نامه 
آقای امير چاپاری فرزند ذولفعلی و سارا به موجب 
دادنامــه شــماره ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۶۸۸۸۵۴۴ 
مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ صورتجلســه طالق رجعی 
فی مابين شما و خانم  زينب دهبکری که در تاريخ 
۱۴۰۰/۱/7 تنظيم شده بود اينک به اطالع شما می 
رساند با حضور خانم زينب دهبکری و شهود طالق 
رجعی فی مابين با رضايت زوجه به ثبت رســيد و 
زوجه جهت دريافت حقوقشــان  برابر سند طالق 
اقدام خواهد نمود. شــما هم مــی توانيد به دفتر 
طالق 2۵ بوکان جهت اخذ ســند طالق مراجعه 

نمايد. ۹۸۹7
بوکان – خيابان استاد حقيقی کوچه بفرانبار 7 

سردفتر ازدواج و طالق شماره 2۵/2۵ بوکان 
سيد محمد حسينی قوزلو

مفقودی 
برگ ســبز تراکتور  اينور ســال تيپ ۶۶۵۰ مدل 
۱۳۶2 به شــماره انتظامــی ايــران ۱7 – ۳۵۱ 
ک ۴۸ و بــه شــماره شاســی ۶۵۰2۹۶۵۸ و 
بــه شــماره موتــور ۴7۵۹۹۱ بنــام رحمــان 

 خفــده مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار 
ساقط می باشد. ۹۸۹۸

--
مفقودی 

برگ سبز خودروی ســواری پژو پارس مدل ۸۸ و 
به شــماره انتظامی ايران 27 – ۳۳2 ط ۶۴ و به 
شماره موتور ۱2۴۸۸27۳۹۸۰ و به شماره شاسی 
NAAN21CAXAE419633 به نام عاصف 
زمانی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد. ۹۸۹۹
آگهی فوت فرضی )نوبت دوم(

 پيرو پرونده کالسه ۱۴۰۱۳۵۹2۰۰۰۰777۸۵۹ 
شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
سردشت آقای عثمان اســمعيلی فرزند ابوبکر با 
شماره شناســنامه : 2۶۴ از مورخه ارديبهشت ماه 
۱۳7۰ پس از خروج از منزل واقع در شهر سردشت 
و عده مراجعه به موجب دادخواســت اقای ابوبکر 
اســمعيلی فرزند صالح بطرفيت رياســت محترم 
دادســرای سردشت بخواســته صدور حکم فوت 
فرضی  طرح و در حال رسيدگی است ؛ اين آگهی در 

اجرای ماده ۱۰2۳ قانون مدنی در ۳ نوبت متوالی هر 
کدام به فاصله يکماه و در يکی از روزنامه های محل و 
يکی از روزنامه های کثير االنتشار تهران منتشر می 
شود. تا اشخاصی را که ممکن است از غايب خبری 
داشته باشند دعوت شده که اگر خبر داشته باشند 

به اطالع محکمه برسانند.۹۵۱۴
دادرس دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان سردشت -مجيد امير محمدی

--
مفقودی )نوبت سوم (

گواهی نامه پايان تحصيــالت اين جانب معصومه 
ســلطان احمــدی فرزنــد فرضعلی به شــماره 
شناسنامه ملی 2۸۵۱7۹۵۸۳۱ صادره از سلماس 
در مقطع کارشناســی ناپيوســته رشــته علمی 
کاربردی حســابداری صادره از واحد دانشگاهی 
با شــماره )۰2/22/۱(۱۳۱۶۰ مفقــود گرديده 
است و فاقد اعتبار می باشــد . از يابنده تقاضا می 
گردد اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی 
 واحد سلماس به نشــانی بلوار جمهوری اسالمی 

ارسال نمايند . ۹۵۴۹

توزیع کارتخوان  ها در نانوایي ها کامل راه اندازي نشده است

نانوايان منتظر نرخ نامه جديد

۸۰ درصد پارچه لباس ها خارجي است

آگهی مزايده  عمومی سازمان مديريت حمل ونقل 
بارومسافر شهرداری اراک

نوبت دوم
سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بند4 مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخه 1401/01/10 نسبت به 

واگذاری حق بهره برداری تعداد 13 باب غرفه را از طریق مزایده عمومی و به باالترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

حق بهره برداری تعداد 13 باب ازغرفه های سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری اراک  عنوان مزایده و مبلغ تضمین :
با قیمت پایه کارشناسی در اسناد مزایده ) شماره مزایده در سامانه ستاد:5001094384000001 ( 

نحوه و زمان دریافت اسناد مزایده
 دریافت اسناد مزایده ازساعت 08:00روز سه شنبه 1401/04/21 تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ

 1401/04/25به مدت 5روز و صرفا"  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد .

آخرین مهلت بارگذاری مدارک و 
پیشنهاد قیمت

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندرج در 
اسناد مزایده و تحویل نسخه فیزیکی ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه سازمان مدیریت 
حمل ونقل بارومسافر شهرداری اراک تا ساعت 1300 روز پنجشنبه مورخ  06 /05 /1401 می باشد .

میزان و نوع تضمین شــرکت در 
مزایده

برابر 5 درصد مبلغ پایه کارشناسی و صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( با 3 
ماه اعتبار یا فیش واریزی به حساب سپرده سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری به 

شماره حساب 100817768814 بانک شهر شعبه شهید بهشتی

زمان گشــایش پاکت ها و محل 
تشکیل کمیسیون مزایده

روزیکشــنبه مورخ 1401/05/09 راس ساعت 9:00 دفتر سرپرست ســازمان  – حضور شرکت 
کنندگان بالمانع است ) همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مزایده الزامی است ( .

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقیحداقل صالحیت شرکت کننده

به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کم تر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت 
ترتیب اثر داده نمی شود.

هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مزایده خواهد بود .
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم 

عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده انجام دهند . 

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری اراک 
واقع در بلوار آیت اله اراکی روبروی کارخانه ماشین سازی سازمان مدیریت حمل ونقل بار  ومسافر شهرداری اراک  مراجعه  و یا با شماره تلفن 

08633130083 تماس حاصل فرمایند.

محمد حسین ساده وند، سرپرست سازمان
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ليست سفيد اينترنت امن كودک در اختيار اپراتورها 
قرار گرفت

سخنگوی وزارت ارتباطات اعالم کرد لیست سفیدی برای اینترنت کودک و 
نوجوان آماده و در اختیار اپراتورها و سرویس دهنده های اینترنت قرار گرفته 
است. »مهدی ســالم«، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، به آخریــن جزئیات راه اندازی اینترنت امن 
کودک و نوجوان اشاره کرد و اظهار داشت: »بخش زیادی از لیست سفید 
وزارت ارشاد با همکاری سایر دستگاه ها در خصوص محتوای قابل ارائه برای 
کودکان و نوجوانان آماده شده است. این لیست برای اپراتورها و سرویس 
دهنده ها ارسال شده و در حال حاضر قابلیت معرفی عمومی را پیدا کرده 
است.«  رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در این خصوص بیان 
داشت: »»قابلیتی که وجود دارد این است که اگر خانواده ها عالقمند باشند 
که بخش هایی به این لیست اضافه و یا کم بشود، می توانند در سامانه های 
تعبیه شــده اعالم کنند. این پیام ها بررسی می شــود، اگر درخواستشان 
مناسب همه خانواده ها باشد به لیســت اضافه می شود در غیر این صورت 
خود پدر و مادر می توانند برای فرزند خود این دسترسی را باز کنند.« سالم 
در ادامه به نحوه فعال سازی اینترنت کودک و نوجوان بر روی مودم های 
ثابت خانگی و همچنین کامپیوترهای شخصی اشاره کرده و گفت: »این 
قابلیت بر روی دستگاه مودم وجود دارد و می توان اینترنت کودک را فعال 
کرد. همچنین افرادی که می خواهند این نــوع اینترنت را روی کامپیوتر 
استفاده کنند، اپلیکیشن های جداگانه ای برای این منظور تعریف و تعبیه 
شده است. زمانی که افراد وارد این اپ می شوند و آن را فعال می کنند، یک 
سیستم امن در اختیار فرزندانشان قرار می دهند به طوری که وی پی ان ها 
در این حالت بســته می شود و جلوی دسترسی به ســایت های نامناسب 
گرفته می شود. خانواده ها هر زمان که بخواهند می توانند از این اپلیکیشن 
خارج شوند.« وی با اشاره به اینکه از گذشته سیم کارت های کودک در بازار 
وجود داشته و در حال حاضر هم امکان خرید آن برای همگان وجود دارد، 
اظهار داشت: نسخه اندرویدی اینترنت کودک و نوجوان هم آماده شده و 
ظرف یکی دو هفته آینده با حضور مسئوالن مربوطه از این طرح رونمایی 

خواهد شد.

1٨00 كارمند مايكروسافت در آستانه اخراج
مایکروسافت برای همسو کردن گروه های کسب و کار خود و سمت ها پس از پایان 

سال مالی این شرکت در ۳۰ ژوئن، بعضی مشاغل را حذف می کند.
مایکروسافت قصد دارد استخدام برای سمت های دیگر را ادامه دهد و سال مالی 
جاری شمار کارمندانش را افزایش دهد. این اخراج ها شامل کمتر از یک درصد 
از ۱۸۰ هزار کارمند مایکروسافت می شود و در گروه های مختلف شامل مشاوره و 
راه کارهای مشتری و شرکا صورت خواهد گرفت و در مناطق جغرافیایی پراکنده 
خواهد بود. مایکروسافت در بیانیه ای اعالم کرد امروز ما تعداد اندکی حذف مشاغل 
داریم. مانند همه شرکتها، اولویتهای کسب و کار خود را به طور مرتب ارزیابی کرده 
و بر اساس آن، تغییرات الزم را صورت می دهیم. این شرکت به سرمایه گذاری در 

کسب و کار خود و افزایش شمار کارمندانش در سال پیش رو ادامه می دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مایکروسافت در سال های اخیر معموال حذف مشاغل را 
مدت کوتاهی پس از تعطیالت چهارم ژوییه در آمریکا اعالم کرده است. این شرکت 
اعالم کرد اخراج های اخیر ارتباطی به دورنمای اقتصادی تیره ندارد اما در ماه مه، 

روند استخدام در گروه های ویندوز و آفیس را آهسته کرده بود.

قابليت خروج از گفت وگوها به توييتر اضافه شد
توییتر در جدیدترین به روزرســانی خــود، قابلیت خــروج از مکالمات توییتر 
)Unmention( را برای همه کاربــران فراهم کرد. اکنون همه کاربران توییتر 
می توانند از منشن شدن خود در گفت وگوهای این شبکه اجتماعی جلوگیری 
کنند. توییتر قابلیت حذف منشن یا Unmention را به عنوان توانایی خروج از 
گفت وگوهای ناخواسته در این پلتفرم، توصیف کرده است. هنگامی که کاربران از 
این قابلیت استفاده می کنند، دیگر در توییت های آینده نام آنها منشن نمی شود و 
دیگران قادر نخواهند بود در رشته توییت مذکور، به آنها پاسخ دهند. این قابلیت 
مانع از آن نمی شود که دیگران وارد گفت وگو شوند اما حداقل پاسخها و اعالنهای 
شخص را مصون نگه می دارد. این قابلیت به مدت بیش از یک سال تحت آزمایش 
بود. توییتر نخستین بار تابستان گذشته این ایده را مطرح و اعالم کرد هدف آن، 
جلوگیری از توجه ناخواسته ای اســت که اغلب به آزار و اذیت منتهی می شود. 
آزمایش این قابلیت در آوریل آغاز شد اما به گروه کوچکی از کاربران در وب محدود 
بود. با به روزرسانی جدید، همه کاربران خواه از اپلیکیشن توییتر استفاده کنند یا 
از وب سایت این پلتفرم، می توانند منشن خود را در یک رشته گفت وگوی توییتر 
حذف کنند. بر اساس گزارش وب سایت انگجت، توییتر با این به روزرسانی، تالش 
کرده است به کاربران راه های بیشتری برای کنترل تعامل با دیگران به خصوص 
در شرایطی که بیم دارند در معرض آزار قرار بگیرند، فراهم کند. توییتر همچنین 
 )Safety mode( "قابلیتهای محدود کردن پاسخ را اضافه کرده و "حالت امن
را آزمایش می کند که به صورت خودکار، حسابهای مشکل ساز را مسدود می کند.

بازگشت بيت كوين به زير 20 هزار دالر
بیت کوین پس از اینکه از قوی ترین هفته خود در بیش از سه ماه گذشته برخوردار 
بود، به زیر ۲۰ هزار دالر سقوط کرد زیرا افزایش ارزش دالر توجه بازارهای جهانی 
را به خود جلب کرده است. بزرگ ترین ارز دیجیتال با افت ۲.۶ درصدی به محدوده 
۱۹هزار دالر رسید و برای چهارمین روز متوالی در آستانه انتشار داده های قیمت 
مصرف کننده آمریکا در روز سه شنبه کاهش یافت. با بازگشت ریسک پذیری به 
دارایی های گسترده تر، قیمت بیت کوین در روز جمعه به ۲۲هزار و ۴۷۲ دالر رسید 
همچنین دومین سکه بزرگ، اتریوم با ۴.۱ درصد کاهش در ۱۰۹۰.۹۴ دالر قرار 
گرفت. نوئل آچسون و گوردون گرانت از شرکت جنسیس اظهار کردند: »منتظر 
جریان های بی تفاوتی در این هفته معامالتی تابستانی باشید که انتشار داده های 

قیمت مصرف کننده احتماال رویداد اصلی در ۱۳ جوالی خواهد بود«.
جمعه گذشــته شــاهد آن بودیم که بیت کوین از ۲۲هزار دالر عبور و میانگین 
متحرک ۲۰۰ هفتــه ای را لمس کرد و اتریوم نیز با همدردی به ســمت ۱۳۰۰ 
دالر حرکت کرد اما جلسه آخر هفته شاهد از سرگیری اقدامات متالطم و نزولی 
بود و منجر به کاهش قیمت شد. دالر روز دوشنبه قبل از انتشار داده های قیمت 
مصرف کننده جهش کرد که می تواند بینشی از مسیر احتمالی افزایش نرخ بهره 
فدرال رزرو ارائه دهد. بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده در حالی که بانک 
مرکزی برای مبارزه با نرخ تورم باال تالش می کند با مشــکل مواجه شده اند در 
صورتی که طی چند سال گذشته تمایل به معامله  دارایی های ریسک پذیر باال 
 MLIV بود. طبق گفته ۶۰ درصد از ۹۵۰ سرمایه گذار شرکت کننده در نظرسنجی
Pulse که در پنجم تا هشتم جوالی انجام شد، بیت کوین به احتمال زیاد به ۱۰هزار 
دالر سقوط می کند و ارزش آن را تقریبا به نصف کاهش می دهد. آنان معتقدند که 
این رمزارز به ۳۰هزار دالر صعود نمی کند البته ۴۰ درصد باقی مانده  مسیر مخالفی 
را پیش بینی کردند. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۸۸۷.۰۴ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۱۹ درصد 
کمتر شده است. در حال حاضر ۴۲.۸۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 

بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۷ درصد افزایش داشته است.

اخبار

تعلیق کارخانه تویوتا تمدید شد
تویوتا تعلیق کارخانه موتوماچی را با فراخوانی برخی از مدل ها تمدید کرد. خودروساز ژاپنی تویوتا موتور اعالم کرد که تعلیق خط یک را در کارخانه موتوماچی خود تمدید می کند زیرا همچنان به 

بررسی علت فراخوان برای یک مدل خاص ادامه می دهد.این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد که حجم تحت تاثیر این تعدیل حدود ۴۰۰۰ دستگاه خواهد بود و برنامه تولید جهانی برای ماه جوالی 
نسبت به حجم تقریبا ۸۰۰ هزار دستگاهی که اخیرا اعالم شده بدون تغییر باقی می ماند.بر اساس گزارش رویترز، تویوتا در بحبوحه کمبود عرضه نیمه هادی ها و ادامه تاثیر کووید، نسبت به 

احتمال برنامه تولید کمتر هشدار داد.

بنا به آخرین آمار منتشــر 
شــده از مرکز آمــار، نرخ 
بیکاری بهار امسال با ۰.۴ 
درصد افزایش نســبت به 
بهار سال گذشــته به ۹.۲ 
درصد رسیده اســت. بررسی ها نشــان می دهد 
جمعیت بیکار مناطق شهری در بهار امسال کاهش 
محسوس و قبل توجهی داشــته است، به گونه ای 
که به جمعیت آن بالغ بر ۱۱۸ هزار نفر افزوده شده 
است که باعث می شود وضعیت اشتغال در مناطق 
شهری کشــور آنچنان مساعد نباشــد. همچنین 
بررس ها نشــان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی 
در مناطق روستایی ایران به شــکل قابل توجهی 
کاسته شده است. در این گزارش به شاخص های 
اشــتغال در مناطق شهری و روســتایی کشور در 

 بهار امســال در مقایســه با بهار ۱۴۰۰ پرداخته 
شده است.

فعاالن اجتماعی بر این باورند نرخ بیکاری کل بیشتر 
شــده ولی نرخ بیکاری جوانان با شتاب بیشتری 
افزایش یافته است. تمامی یافته های گزارش های 
رسمی نشان می دهد که وعده ها و برنامه های گفته 
شده دولت در زمینه اشــتغال مطلقا محقق نشده، 
حتی نتوانسته اند شــرایط قبل را نیز حفظ کنند و 
با پسرفت مواجه شده ایم. با عادی شدن کرونا باید 
اشــتغال خودبه خود افزایش می یافت. این را دیگر 
تقصیر دولت پیش هم نمی توان گذاشت. متاسفانه 
هیچ چشم اندازی برای تحقق وعده های اشتغال در 

۸ ماهه باقی مانده هم دیده نمی شود.
مهم ترین مساله ای که کارشناسان بازار کار به آن 
تاکید دارند ایجاد فضاي کسب و کار مساعد است. 
باید شــرایطي ایجاد کنیم که مردم براي ورود به 
کارهاي تولیدي و خدماتي انگیزه داشــته باشند. 
باید به حدي فضــا را تلطیف کنیم که رتبه جهاني 

ما در شــاخص هاي فضاي کســب و کار به حدود 
۲۵ برسد. کشور با این رتبه مورد انتظار، مي تواند 
وارد رونق فعالیت هاي اقتصادي و مشارکت بخش 

خصوصي شود. در حال حاضر نرخ اشتغال در کشور 
هاي توسعه یافته به شدت باالست و میزان بیکاري 

آن ها کمتر از ۴ است.

نرخ بيكاری بهار امسال با 0.4 درصد افزايش نسبت به بهار گذشته به 9.2 درصد رسيد

انباشت تقاضا در بازار کار 

دالیل رشد آمار بیکاری
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 

افزایش ظرفیت هاي اشتغال در کشور، در گروي حرکت به سمت خصوصي شدن است. سایر عوامل موثر هم بر افزایش نرخ بیکاري در کشور دخالت دارند. به عبارتی عوامل دیگري نیز دخیل هستند از جمله اقتصاد 
دولتي. هیچ کشوري نتوانسته با اقتصاد دولتي ظرفیت هاي کافي براي اشتغال را فراهم کند. براي حل مشکل بیکاري در کشور باید به دنبال حل مسائل ریشه اي باشیم. اولین اقدام این است که ساختار اقتصادي کشور 
اصالح شود. این ساختار، ساختاري دولتي بوده و الزم است که حضور دولت در عرصه هاي اقتصادي کمرنگ شود. اجازه دهیم تا مشارکت مردم بیشتر شود و بخش خصوصي در ایران شکل بگیرد. تجربه نشان داده که 

امکان افزایش ظرفیت ها براي بخش دولتي وجود ندارد. 
دو عامل تحریم و کرونا، از عوامل موثري بودند که نرخ بیکاري را افزایش دادند. اما یک اتفاق دیگري که معلول این دو علت بوده و به بیکاري دامن زده تورم و گراني است که در کشور شکل گرفته و معیشت مردم را تحت 
تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه کشور گرفتار یک تورم افسارگسیخته است، به تبع این موضوع بر روی افزایش اشتغال تاثیرگذار است. در این رابطه اگر برجام احیا شده و سرمایه گذاری خارجی و داخلی انجام شود، 

با توجه به نیروی کار ارزان در کشور، می توان یک اشتغالزایی مناسب را ایجاد کرد. 
از سوی دیگر سرمایه گذاری و تولید مشترک با کشور های دیگر نیز از یک طرف اشتغال زایی مناسبی را در کشور ایجاد می کند و از طرف دیگر زمینه انتقال دانش و تکنولوژی روز را به کشور فراهم خواهد کرد. مسأله ای 
دیگر که در کاهش نرخ بیکاری موثر است بحث انطباق دانشگاه با بازار کار بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.، ســازمان های متولی و وزارتخانه های مربوطه مثل صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارتخانه های علوم و امور اقتصاد و دارایی باید مشاغل جدید در بازار کار را تعریف کنند. امروز در کشورهایی که به نسبت ما از جمعیت و منابع کمتری برخوردارند، نزدیک به ۱۵ هزار شغل تعریف شده ولی متاسفانه 

در ایران حداکثر مشاغلی که تعریف شده حدود ۴۲۰۰ شغل است که نشان می دهد متناسب با نیازهای کشور مشاغل را تعریف نکرده ایم لذا تعریف مشاغل جدید باید در دستور کار قرار گیرد.
همچنین گفته نشده نرخ بیکاري باید صفر شود. اما زماني نرخ بیکاري مطلوب است که به نرخ تک رقمی حدود ۶ یا ۵ برسیم. این نرخ مطلوبي است که مي تواند فعالیت هاي اقتصادي را در ایران افزایش دهد. مادامي 

که نرخ بیکاري دو رقمي داریم، مطمئن باشید که شرایط، شرایط خوبي نخواهد بود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

ظرفیت جذب سرباز تخصصی برای شرکت های 
دانش بنیان دو بخش امریه و پروژه جایگزین دو 
برابر و یکی از دغدغه های مهم این مجموعه ها رفع 
شــد. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، رضا اسدی فرد رئیس مرکز شرکت ها 
و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از دو برابر شدن ظرفیت جذب 
سرباز در زیست بوم فناوری و نوآوری خبر داد و 
گفت: نیروی انسانی یکی از مهم ترین زیرساخت ها 
برای افزایش کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان 
اســت و این دغدغه، همیشــه یکی از مهم ترین 
چالش های شرکت های دانش بنیان در این سال ها 
بوده اســت و مقام معظم رهبری نیز این دغدغه 

را در دیدارهای خود مطــرح کرده اند. وی افزود: 
در برخی از شــرکت های دانش بنیان، بســیاری 
از نیروهای مهم و کلیــدی از جمله مدیرعامل، 
اعضای هیات مدیره و نیروهای دانشــی شرکت، 
با مساله سربازی مواجه هســتند و خروج آن ها 
از شــرکت حتی به صورت کوتاه مدت، شرکت را 
دچار مشکالت عدیده می کند. از سوی دیگر پایین 
بودن ظرفیت های امریه و پروژه جایگزین خدمت 
در شرکت های دانش بنیان در سال های گذشته 
باعث می شد که بسیاری از این نیروهای کلیدی 

نتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.
وی ادامه داد: با توجه بــه پیگیری های معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری در خصوص 

افزایش واگذاری ظرفیــت دانش آموختگان برتر 
فناور و ســربازان فناور، پس از بررسی های ستاد 
کل نیروهای مسلح و همچنین موافقت فرمانده 
معظم کل قوا، این ظرفیــت به طور قابل توجهی 

افزایش یافت.
عضو هیات علمی پژوهشــکده مطالعات فناوری 
ریاســت جمهــوری گفــت: ظرفیت ســاالنه 
واگذاری افراد دانش آموخته برتر به شرکت های 
دانش بنیــان از ۲۰۰ نفــر بــه تعــداد ۴۰۰ نفر 
و ظرفیت ســاالنه واگــذاری ســربازی فناوری 
به صورت مأمور امریه از ۷۵۰ نفــر به ۱۵۰۰ نفر 
در مصوبه جدید افزایش یافته اســت و ســاالنه 
نزدیــک به ۲ هزار نفــر می توانند از تســهیالت 

سربازی تخصصی در شــرکت های دانش بنیان 
اســتفاده کنند. در این خصــوص از همکاری و 
 همراهی ستاد کل نیروهای مســلح تشکر ویژه 

می کنیم.
اســدی فرد به معیارهای جذب سرباز تخصصی 
در شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در 
برخورداری شرکت های دانش بنیان از تسهیالت 
ســربازی تخصصی، همکاری با بخش دفاعی و یا 
داشتن پروانه ســمتا، داشتن سطح فناوری برتر، 
توان تولید محصوالت دانش بنیــان گلوگاهی و 
تحریمی، قابلیت رفع نیازهای اساســی کشور و 
اجرای پروژه های اولویت دار ملی و اقتصادی کشور 

از جمله مالک های جذب سرباز است.

با اعالم معاونت علمی؛

ظرفیت جذب سرباز تخصصی در شرکت های دانش بنیان  ۲ برابر شد
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مفقودی
برگ سبز  خودرو ســواری سیستم پراید تیپ 

جی تی ایکس آی
رنــگ نقــره ای –متالیــک مــدل ۱۳۸۵ 
شــماره موتور ۱۴۳۹۰۷۰شــماره شاســی 
پالک۲۴ایــران   S1412285773335
۷۲۵ج۵۲مفقــود گردیده واز درجــه اعتبار 

ساقط میباشد.

مفقودی
پروانه تردد وانت-دوکابین سیستم تویوتا تیپ 
هایلوکس 2700CC مدل۲۰۱۸رنگ سفید-

متالیک شماره موتور 2TRA316625 شماره 
 MROHX8CD5J1377142 شاســی
پالک۳۳-۶۶۴۹۴مفقــود گردیــده وازدرجه 

اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 

۱۳۱SE :سیستم: سایپا  تیپ
مدل: ۱۳۹۸ به رنگ: سفید 

۶۳۸۷۵۵۵/M13 :به شماره موتور
NAS411100K3574546 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ۴۸و۴۱۱ایران۷۲
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ فریدونکنار

رئیس سازمان فضایی گفت: در چند سال گذشته مقداری فرایند پرتاب ماهواره 
با افت سرمایه گذاری دولتی مواجه بوده و یک عقب افتادگی در این زمینه داریم . 
حسن ساالریه در حاشیه اولین همایش سراسری کیوبست و گردهمایی تیم های 
شرکت کننده در مسابقات ماهواره مکعبی در پاسخ به سوالی درباره برنامه سازمان 
فضایی در افق ۱۴۰۴ توضیح داد و گفت: سازمان فضایی در ۴ سالی که پیش رو 
دارد چند مدل برنامه را پیگیری می کند؛ یکی بحث اتمام پروژه هایی است که از 
سال های قبل ناتمام باقی مانده و باید هرچه سریع تکمیل شود. ساالریه افزود: در 

حال حاضر حدود ۶ ماهواره در سطح پرتاب داریم که شامل ماهواره های سنجشی 
و مخابراتی با دقت های مختلف می شود و ان شاءاهلل ظرف امسال و سال آینده 
تکمیل و یا پرتاب می شوند. رئیس سازمان فضایی ضمن اشاره به اینکه یکی از 
مهمترین برنامه هایی که دنبال می کنیم، بحث تقویت بخش خصوصی است، 
ادامه داد: برنامه فضایی کشور در افق ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰ تقریباً نهایی و برنامه جدیدی 
تدوین شده و برنامه های گذشته نیز مورد بازنگری قرار گرفته است؛ سهم عمده ای 
را در این برنامه ها برای حضور بخش خصوصی در حوزه ساخت انواع ماهواره و ارائه 

سرویس ها و خدماتی که از طریق ماهواره های سنجشی صورت می گیرد، در نظر 
گرفته ایم. وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه حضور شرکت های دانش 
بنیان و مراکز رشد دانشگاهی در عرصه فضایی در چند سال گذشته را چطور 
ارزیابی می کنید، گفت: در حوزه بهره وری و بهره برداری از ماهواره و تصاویری که 
ماهواره های سنجشی در اختیار قرار می دهند، یک رشد آرامی داشتیم و به هر 
حال شرکت هایی شکل گرفتند و آرام آرام حاکمیت و تا حدی بخش های تجاری 

به اهمیت این قضیه پی می برند.

رئيس سازمان فضايی خبرداد:

افت سرمایه گذاری در حوزه پرتاب ماهواره در چندسال اخیر


