
مهمترین نگرانی های دنیا شامل شکاف جنسیتی 
جهانی، تاثیرات نکول بدهی روسیه، کندی حمل 
ونقل و تجارت بــرای انعطاف پذیــری آب وهوا 

خواهد بود.
به گزارش ایســنا و به نقل از ویفروم، بر اســاس 
شــاخص جدیــد Wealth Equity، زنان به 
طور متوسط تنها ۷۴ درصد از ثروت مردان را در 
دوران بازنشستگی دارند. گزارش جدید جهانی 
شکاف جنســیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال 
۲۰۲۲ نیز موضوع کیفیت جنســیت را روشــن 
می کند - پیش بینی می شود که رسیدن به برابری 
جنسیتی کامل، با نرخ پیشرفت فعلی، ۱۳۲ سال 

طول می کشد.
بر اساس یک نظرسنجی جدید، تورم بزرگترین 
نگرانی جهــان اســت. در نظرســنجی جدید 
Ipsos  ســی و هفت درصد از مــردم تورم را به 

عنوان نگرانــی اصلی خود معرفــی کردند. این 
رقم از ماه می ســه واحد درصــد افزایش یافته 
اســت زیرا بحران جهانی هزینــه زندگی و تورم 
 فزاینــده اقتصادهای جهانی را تحــت تاثیر قرار 

داده است.
برای اولین بار از سال ۱۹۱۸، روسیه بدهی های 
خارجی خود را نپرداخت. تحریم های اقتصادی 
از زمان حمله بــه اوکراین در ماه فوریه توســط 
دولت های غربی علیه این کشور اعمال شده است.

ســازمان بین المللی دریانوردی )IMO( از سال 
۲۰۲۳، از همه کشــتی ها می خواهد که شــدت 
کربن ســاالنه خود را بر اساس انتشــار گازهای 
گلخانه ای کشــتی برای محمولــه ای که حمل 
می کند محاســبه کنند. دو گزینه موجود برای 
کشتی های قدیمی این است که یا با فناوری های 
جدید مجهز شوند یا به ســادگی سرعت خود را 

کاهش دهنــد. نتایج نشــان می دهد که کاهش 
۱۰ درصدی سرعت مصرف سوخت را تقریبا ۳۰ 

درصد کاهش می دهد.
خشکســالی های مرتبط با آب وهــوا، موج های 
گرمای مرگبار، طوفان های شدید و یک بیماری 
همه گیر صادرات محصوالت اصلی را بسیار چالش 
برانگیز می کند و تعداد فزاینده ای از مردم را به فقر 

و گرسنگی سوق می دهد.
 بر اســاس مســیر فعلی، حدود یــک چهارم از 
مزارع قهوه برزیــل و ۳۷ درصد از مــزارع قهوه 
اندونزی احتماال به دلیل تغییــرات آب وهوایی 
از بین خواهند رفت. با این حال، اگر کشــورهای 
صادرکننده، شیوه های پایدار و مقاوم در برابر آب 
و هوا را اتخاذ کنند، می توان از تجارت جهانی برای 
کاهش تغییرات آب و هوا و ارتقاء فقیرترین اقشار 

جهان استفاده کرد

چین برای مقابله با بیمــاری همه گیر تغییراتی 
ایجاد کرده اســت، اما سیاست ســخت کووید 

همچنان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.
بــه گــزارش ایســنا، چیــن محدودیت های 
ســخت گیرانه خود را برای کوویــد-۱۹ تغییر 
داده اســت، اما هیچ نشــانه ای از عقب نشینی از 
سیاست صفر خود نشان نمی دهد و در تالش های 
واکسیناســیون که این امــکان را برایش فراهم 
می کند، عقب مانده اســت و ســایه سنگینی بر 

دومین اقتصاد بزرگ جهان می اندازد.
فقدان نقشــه راه برای مقابله بــا کووید صفر و 
انتظارات برای تداوم آن تا سال ۲۰۲۳، ساکنان 
و مشــاغل را با یک دوره طوالنی عدم اطمینان 
مواجه می کند. شیوع پراکنده اخیر کووید، اعمال 
قرنطینه در برخی شهرها و ورود نوع بسیار مسری 

BA.۵ به این نگرانی ها افزوده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار می رود تولید 
ناخالص داخلی چین که تنها یک درصد در ســه 
ماهه دوم رشد داشته است، از پیش بینی رشد کل 
سال چهار درصد، بسیار کمتر از هدف رسمی پکن 

و حدود ۵.۵ درصد برای سال ۲۰۲۲ باشد.
عالوه بر کاهش شدید رشــد اقتصادی ناشی از 
قرنطینه، رشد بازار ملک و چشم انداز نامطمئن 
جهانــی نیز کاهــش یافته اســت. ایــن هفته، 
۲۵ میلیون نفــر از مردم شــانگهای در معرض 
آزمایش های اجباری در سطح شهر قرار گرفتند 
و ترس از اقدامات ســخت تر یا گرفتار شدن در 
سیاســت صفر کووید در چین همچنان عوارض 
اقتصادی از جمله مصرف و مشــاغل را به دنبال 
دارد. شرکت نامورا تخمین زده است که ۳۱ شهر 
از ۱۱ جوالی، قرنطینه کامــل یا جزئی را اعمال 
کرده اند که تقریبا ۲۵۰ میلیون نفر را در مناطقی 

که یک چهــارم تولید ناخالــص داخلی چین را 
تشکیل می دهند تحت تاثیر قرار داده است.

منتقــدان می گویند چیــن به دلیــل موفقیت 
رویکردی که اکنون منسوخ شده است با مشکل 
مواجه شده است و می تواند پیامدهای اقتصادی 
بلندمدتی داشــته باشــد. جورج ووتکه، رئیس 
اتاق بازرگانی اتحادیــه اروپا گفت: جهان منتظر 
نخواهد بود تا چین مصونیت دسته جمعی خود 
را بهبود بخشــد. محدودیت ها تنها پس از اتمام 
واکسیناسیون سالمندان در کشور قابل برداشتن 
است و  این ممکن است قبل از پاییز ۲۰۲۳ نباشد.
چین نزدیک بــه ۹۰ درصــد از جمعیت ۱.۴۱ 
میلیاردی خود را واکســینه کــرده و به حدود 
۵۶ درصد از جمعیت خود واکســن بوستر داده 
 اســت. با این حال، ۳۰ میلیون ســالمند چینی 

واکسینه نشده اند.

در سه ماهه نخست امســال، در مجموع بیش از ۵۸ 
میلیون دالر کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه وارد ایران 

شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا، در آخرین آمار از واردات کاالهای 
اساسی، مشخص شد که در سه ماه نخست امسال  ۵.۹ 
میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد دالر، در ۲۵ 
گروه )شامل ارز ترجیحی و نیمایی( وارد ایران شده 
است، در این بین بررسی وضعیت واردات کاغذ نشان 

داد که ۵۱.۳ هزار تن به ارزش بیش از ۵۴.۷ میلیون 
دالر کاغذ چاپ و تحریر  و همچنین ۳.۷ هزار تن به 
ارزش سه میلیون دالر کاغذ روزنامه واردات صورت 
گرفته است.نگاهی به وضعیت واردات کاغذ در سال 
قبل، از این حکایت دارد که تا اوایل تیرماه پارســال 
۴۱.۲ هزار تن به ارزش ۳۳.۹ میلیون دالر واردات کاغذ 
چاپ و تحریر انجام شده است. همچنین ۲.۳ هزار تن 

به ارزش ۱.۵ میلیون دالر کاغذ روزنامه وارد شده بود.

بر این اساس حجم واردات کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه 
در سه ماه نخست امسال نسبت به تقریبا همین دوره 

در سال قبل، افزایش داشته است.
در مجموع در ســال ۱۴۰۰، کل واردات کاغذ، مقوا، 
کرافت و محصوالت مرتبط با کاغذ حدود ۵۸۵.۶ هزار 
تن به ارزش ۸۰۵ میلیــون دالر بوده که از این میزان 
بیش از ۱۵ هزار تن به ارزش ۱۱.۳ میلیون دالر به کاغذ 

رول روزنامه اختصاص داشت.

با وجــود وعــده های بی شــماری کــه در مورد 
زمان بازگشــایی نمــاد دو باشــگاه اســتقالل 
و پرســپولیس در بازار ســرمایه داده شده است، 
ســرخابی ها هنوز پشــت تــاالر شیشــه ای در 
انتظار به ســر می برند. در این راســتا سرپرست 
دفتر شرکت ها و اماده ســازی بنگاه های سازمان 
خصوصی ســازی از احتمال بازگشایی نمادهای 
 اســتقالل و پرســپولیس در هفته جــاری خبر 

داده است.
حسین امیررحیمی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه همه تالش این اســت که بازگشــایی دو 
نماد استقالل و پرسپولیس در اواخر هفته جاری 
صورت گیرد، اظهار کرد: در این راستا با فرابورس، 
سازمان بورس و دو باشــگاه هماهنگی های الزم 
انجام شده اســت. برای بازگشــایی به یک سری 
مدارک و مســتندات نیاز اســت کــه مهم ترین 
آن صورت های حسابرســی شــده بوده که طبق 
 آخرین اخبار، آماده نشــده، اما قرار است به زودی 

آماده شود.
وی با بیــان اینکه  تالش می شــود بازگشــایی 
نمادهــا سه شــنبه یــا چهارشــنبه) ۲۸ یا ۲۹ 
تیرماه( بــه صــورت همزمان صــورت گیرد، در 
مورد علت تاخیر بازگشــایی توضیح داد: در مورد 
اســتقالل،  صورت هــای مالی بندهایی داشــت 
 که هیات مدیره باشــگاه به دنبــال کاهش آن ها 

بودند. 
سازمان خصوصی ســازی نیز در مورد بازگشایی 
برای رعایت کامــل اصول حسابرســی پیگیری 
نکرد. در مورد پرســپولیس نیز حساب های مالی 
 دیتر آماده شده بود و به همین دلیل بازگشایی به 

تعویق افتاد.

ماجرای بورسی شدن سرخابی ها چیست؟
به گزارش ایسنا، ســال ۱۴۰۰ یک سال متفاوت 
بــرای دو تیــم محبــوب پایتخت بــود، چرا که 
این تیــم ها پس از حدود ۸ ســال فراز و نشــیب 
توانســتند به بازار ســرمایه راه پیدا کنند. بر این 
اســاس ارزش گذاری کارشناسی ســرخابی ها در 
 ۲۳ بهمن ماه ســال گذشــته در هیات واگذاری 

مصوب شد.
در این راستا پرســپولیس ۳۲۰۰ میلیارد تومان و 
 استقالل ۲۸۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شدند 
که البته نحوه ارزشگذاری و اینکه چرا پرسپولیس 
۱۴ درصد از استقالل گران تر بود، انتقادات زیادی 
را در پی داشــت. ســرخابی ها ۳۰ بهمن ماه نزد 
سازمان بورس ثبت شدند و اعالم شد که ۲۰ درصد 
سهام این دو باشــگاه به مردم، هواداران، بازیکنان 
و پیشکسوتان واگذار شود. در واقع سهم مردم ۱۰ 
درصد، سهم هواداران پنج درصد و سهم بازیکنان 
و پیشکســوتان نیز پنج درصد در نظر گرفته شده 
بود. همچنین این واگذاری در بازار پایه فرابورس 

صورت گرفت.
نکته بســیار مهم برای مشــارکت در این پذیره 
نویسی این بود که شــیوه واگذاری این دو باشگاه 
از طریق »افزایش ســرمایه از محل صرف سهام« 
بود. بنابراین عنوان »خصوصی ســازی دو باشگاه 
پرســپولیس و اســتقالل« اشتباه اســت و صرفا 
به اندازه ۱۰ تــا ۲۰ درصد ارزش این دو باشــگاه 
از طریق افزایش ســرمایه از محل صرف ســهام 
واگذار شد و در نهایت پس از انجام این فرآیند هم 
 مدیریت و هم مالکیت سرخآبی ها در اختیار دولت 

خواهد ماند.
بر این اساس پذیره نویســی تعداد یک میلیارد و 

۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  سهم از سهام جدید 
شرکت فرهنگی ورزشــی استقالل ایران )سهامی 
عام( در نماد معامالتی )استقاللح ۱( و تعداد یک 
میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ ســهم از 
سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس 
)سهامی عام( در نماد معامالتی )پرسپولیسح ۱( 
ناشــی از ســلب حق تقدم به روش ثبت سفارش 
در تابلو نارنجی بازار پایه فرابــورس ایران، از ۱۵ 
اسفندماه آغاز شده بود سرانجام در ۲۸ اسفند به 

پایان رسید.
طبق آمار در پذیره نویســی پرســپولیس ۳۲۰ 
هزار نفر مشــارکت کردند. ۲۶۱ میلیارد تومان از 
سهام این باشگاه توســط حقوقی ها و بیش از ۸۸ 
میلیارد تومان نیز توسط حقیقی ها خریداری شد. 
همچنین ۲۸۶ هزار نفر در پذیره نویسی استقالل 
شرکت کردند که ۲۸۰ میلیارد تومان از سهام این 
باشگاه توسط حقوقی ها و ۷۹ میلیارد تومان توسط 

حقیقی ها خریداری شد.
طبق قانــون بازگشــایی نمادهای اســتقالل و 
پرســپولیس باید بعد از انجام یک ســری فرایند 
صورت میگرفت تاکنون نیــز وعده های مختلفی 
در مورد زمان بازگشــایی دو باشــگاه داده شده 
که هیچکدام به مرحله اجرا نرســیده است. برای 
مثال در تاریــخ نهم خردادماه بود که اعالم شــد 
نماد استقالل قابل بازگشایی بوده و احتمال دارد 
همزمان با جشــن قهرمانی این باشگاه، معامالت 
سهام استقالل نیز صورت بگیرد که البته این اتفاق 
نیفتاد. پس از ان نیز اعالم شد که احتماال نماد هر 
دو باشگاه در اواخر خردادماه بازگشایی شود که در 
نهایت خردادماه بدون اینکه شاهد این اتفاق باشد 

به پایان رسید.

بانک ملی سوئیس حداقل ۵۰ واحد افزایش نرخ بهره را 
در گزارش سپتامبر برنامه ریزی کرده است.

به گزارش ایسنا، یک روزنامه سوئیسی اعالم کرد که بانک 
ملی سوئیس در حال برنامه ریزی برای افزایش ۵۰ یا ۷۵ 
واحد پایه در اعالمیه سیاســت پولی برنامه ریزی شده 

بعدی خود در ماه سپتامبر است.
بانک مرکزی ماه گذشــته برای اولین بار طی ۱۵ سال 
گذشته نرخ سیاستی خود را افزایش داد و توماس جردن، 
رئیس این بانک بالفاصله پس از آن گفت که فشارهای 

تورمی ادامه دار به معنای تشدید بیشتر است. داده های 
منتشر شده در هفته گذشته نشــان می دهد که تورم 
سوئیس در ماه ژوئن به باالترین میزان در ۲۹ سال گذشته 
یعنی ۳.۴ درصد رسیده که بیش از انتظار اقتصاددانان 
بود و برای اولین بار از سال ۲۰۰۸ از سه درصد فراتر رفته 
است. این پنجمین ماه متوالی بود که تورم باالتر از رقم 

محدوده هدف بانک ملی صفر تا دو درصد است.
این روزنامه گزارش کــرد که بانک مرکــزی در حال 
برنامه ریزی برای افزایش نرخ بهره از منفی  ۰.۲۵درصدی 

۵۰ واحد پایه به ۰.۲۵ درصد در اعالمیه سیاست پولی 
برنامه ریزی شده بعدی خود در ۲۲ سپتامبر است، اگر چه 
وضعیت هنوز می تواند از هم اکنون تا آن زمان تغییر کند.

در صورت افزایش بیشتر تورم، افزایش ۷۵ واحدی نرخ 
بهره ممکن است. بیزنس نوشت، برخی از تحلیلگران 
گفته اند که بانک مرکزی ســوئیس می تواند نرخ ها را 
قبل از ۲۲ ســپتامبر یعنی نزدیک به افزایش نرخ بهره 
برنامه ریزی شده توسط بانک مرکزی اروپا در نشست 

شورای حاکم در روز پنجشنبه افزایش دهد.

سایه سنگین کرونا بر دومین اقتصاد بزرگ جهانبزرگ ترین نگرانی های دنیا چیست؟

واردات ۵۸ میلیون دالری کاغذ تحریر و روزنامه

بانک سوئیس در آستانه افزایش نرخ بهرهاحتمال بازگشایی نمادهای استقالل و پرسپولیس در هفته جاری
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سرمقاله

شفاف سازی 
با عرضه خودرو در بورس 

بــازار خــودرو با ســامانه 
یکپارچــه فــروش، دچار 
نابســامانی های مقطعی 
خواهد شد. آن هم به دلیل 
اینکه هر سه ماه یک بار این ثبت نام انجام می شود 
و بسیاری از از متقاضیان وارد آن می شوند تا برای 
خودروی خود ثبت نام کنند. ورود متقاضیان واقعی 
و دالالن همزمان منجر به افت سرعت این سامانه 
و عدم دسترسی مردم و مصرف واقعی برای خرید 

خودرو می شود... 

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 
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رکود  معامالت 
بازار سهام

رئیس سازمان امور مالیاتی : همه باید 
مالیات دهند؛ حتی صوری ها

فرار مالیاتی 
سه شرکت فوالدی

سازوکار تأمین مالی دانش بنیان ها  نیاز به اصالح دارد

بن بست  تامین مالی دانش بنیان ها
صفحه2

صفحه4

تداوم  اختالف  قیمت  کارخانه  و  بازار
خودروسازان  حاضر  در دومین   مرحله    از فروش خودرو   در  سامانه   یکپارچه   تغییر  کردند

روز یک شنبه روند نزولی شاخص ها تداوم داشت، 
ارزش معامالت افت شــدیدی کرد و مرز مهم یک 
میلیون و ۴۸۰ هزار واحد شکســته شد. به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز یکشنبه بیست و ششم 
تیر ماه، شــاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۱۱ 
هزار و ۶۱۱ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک 
میلیون و ۴۶۸ هزار و ۴۳۹ واحد رسید.  شاخص هم 
وزن بورس نیز با افت ۳ هزار و ۲۰۶ واحدی در سطح 
۴۰۲ هزار و ۳۷۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۱۳۰ واحد پائین آمد و در 
ســطح ۱۹ هزار و ۶۲۰ واحد قرار گرفت.   روز روز 
یک شنبه نمادهای »میدکو«، »تاپیکو« و »نوری« 
 بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند 

و نمادهای »شیران«، »وساپا« و...

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعالم 
شناسایی سه شــرکت فوالدی که به فرار مالیاتی 
گسترده اقدام کرده بودند، از مطالبه اصل و جرایم 
مالیاتی معوق به مبلغ ۳۲۵.۷ میلیارد تومان خبر 
داد. به گزارش ســازمان امور مالیاتی، داوود منظور 
با اعالم خبر شناســایی نحوه فعالیت سه شرکت 
فوالدی که اقدام به معامــالت صوری کالن کرده و 
مرتکب فرارهای مالیاتی سنگینی شده اند، گفت: 
این سه شرکت اقدام به معامالت صوری به طرفیت 
شرکت های کاغذی کرده بودند که با توجه به عدم 
معرفی ذی نفعان اصلی شرکت های صوری از طرف 

شرکت های فوالدی سه گانه...



اقتصاد2
ایران

رای دیوان عدالت اداری درباره 
بیمه بیکاری

با رای هیات عمومی دیــوان عدالت اداری، 
کارگــران شــاغل در کارهــای بــا ماهیت 
دائم جهت دریافــت بیمه بیــکاری نیاز به 
 ارائه نامــه عــدم نیــاز از ســوی کارفرما 

ندارند.
به گــزارش روابــط عمومی دیــوان عدالت 
اداری، بــه دنبال شــکایت از وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی و درخواســت ابطال 
بخشــنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ 
مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مبنی 
بر ارائه نامه عدم نیاز از ســوی کارفرما برای 
کارگران شــاغل در کارهای با ماهیت دائم 
که در پایان مــدت قــرارداد کار، بیکار می 
گردند جهت پرداخت بیمــه بیکاری، هیات 
 عمومی دیــوان عدالــت اداری وارد بحث و 

بررسی شد.
در نهایــت پــس از بحث و بررســی، هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری با این استدالل 
که: اوال براســاس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری 
مصــوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ " بیمه شــده بیکار با 
معرفی کتبی واحــد کار و امــور اجتماعی 
محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد« 
ثانیا؛ براســاس ماده ۶ قانون مذکور شرایط 
اســتحقاق دریافت مقرری بیمــه بیکاری 
عبارتند از : الف( بیمه شده قبل از بیکار شدن 
حداقل ۶ ماه ســابقه پرداخت بیمه را داشته 
باشد. مشــمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون 
از شــمول این بند مســتثنی می باشد. ب( 
بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ 
بیکاری با اعالم مراتب بیکاری به واحدهای 
کار و امــور اجتماعی آمادگی خــود را برای 
اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطالع 
دهد. مراجعه بعد از ســی روز با عذر موجه و 
با تشــخیص هیات اختالف تا سه ماه امکان 
پذیر خواهد بود. ج( بیمه شــده بیکار مکلف 
است در دوره های کار آموزی و سواد آموزی 
که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت 
سواد آموزی و یا ســایر واحدهای ذیربط با 
تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می 
شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی 
الزم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی 

تسلیم نماید.
ثالثا؛ براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون 
بیمه بیکاری واحدهای کار و امور اجتماعی 
موظفند حداکثر ظرف ســی روز پس از اخذ 
مدرک تکمیل شــده نســبت به غیر ارادی 
بودن بیــکاری متقاضــی اظهارنظر نموده و 
در صورت تأیید وی را کتبا به سازمان تامین 
اجتماعی معرفــی نمایند. واحدهای اجرایی 
سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ده روز 
پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به 
احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون 
اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری 

وی را برقرار نمایند.
بنابراین بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل 
و بیمه بیــکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم 
نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در 
کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از 
بیمه بیکاری بود را به جهــت ایجاد تکلیف 
اضافی بــرای کارگران و مشــخص نبودن 
ضمانت اجــرای عدم ارائــه آن، مغایر قانون 

تشخیص و آن را ابطال نمود.

عقبگرد دوباره قیمت سکه به 
کانال ۱۴ میلیون تومان  

قیمت سکه طرح جدید )یکشنبه، ۲۶ تیرماه( 
با ۲۰۰ هزار تومــان کاهش نســبت به روز 
گذشــته به ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هــزار تومان 

رسید.
ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیــم نیز  ۱۴ 

میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین نیم سکه هشت میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان، ربع ســکه پنج میلیــون و ۲۰۰ هزار 
تومان و ســکه یک گرمی سه  میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر ایــن، در بازار طال نیــز نرخ هر گرم 
طالی ۱۸ عیار به یک میلیــون و ۳۵۹ هزار 
تومان رســید و قیمت هر مثقــال طال پنج 

میلیون و ۸۹۰ هزار تومان شد.
قیمت اُنس جهانی طال با بــه دلیل تعطیلی 
بازارهای جهانی بدون تغییر قیمت یک هزار 

و ۷۰۹ دالر ماند.

خبر

اتاق ایران در بیست و سومین 
نشســت هیات نمایندگان، 
میزبان سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور 
بود. در این نشســت مسائل 
مربوط به حوزه های دانش بنیان، صادرات و مسائل روز 

اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با 
حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
برگزار شد. در این نشست، فعاالن اقتصادی به بحث درباره 
اقتصاد دانش بنیان و مســائل روز اقتصاد پرداختند و 
راهکارهایی بــرای اصالح رویه ها و رفع مشــکالت در 

حوزه های اقتصاد دانش بنیان ارائه دادند.

قیمت پایه صادراتی محصوالت کشاورزی 
تعدیل شود

در تنهــا نطق پیــش از دســتور این نشســت، علی 
شریعتی مقدم، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با 
اشاره به شرایط سه چهار سال اخیر اقتصاد کشور، از عدم 
تعدیل قیمت پایه های صادراتی محصوالت کشاورزی 
انتقاد کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز در این سال ها قیمت 
محصوالت کشاورزی متناســب با شرایط تغییر نکرده 
و به روز نشده و باوجوداینکه وعده هایی که در جلسات 
متعدد با بانک مرکزی و سایر دستگاه های مربوطه برای 
به روزرسانی قیمت ها داده شد، هیچ کدام تاکنون اجرایی 
نشــده اســت. این فعال اقتصادی ادامه داد: متأسفانه 
تعدیل نشدن قیمت پایه های صادراتی موجب قاچاق 
و گسترش اقدامات غیرقانونی می شود و این به صادرات 
آسیب می زند. دراین بین صادرکنندگان باید عوارض آب 
مجازی را هم پرداخت کنند و این عوارض به نادرستی 
مشمول همه انواع محصوالت حتی زعفران و گیاهان 
دارویی می شود. به عقیده شریعتی مقدم، اگر قرار باشد 
چنین سیاستی به نتیجه برسد باید شامل محصوالتی 
شود که واقعاً آب بر هستند و فقط اجرای هدفمند این 

قانون منجر به بهبود شرایط می شود.

مفهوم اقتصاد دانش بنیان نیازمند بازبینی است
در ادامه بیســت و سومین نشســت هیات نمایندگان 
اتاق ایران، غالمحســین شــافعی، رئیس اتاق ایران با 
اشــاره جایگاه اقتصاد دانش بنیان گفت: توجه ویژه به 
اقتصاد دانش بنیــان را به وضوح می تــوان در برنامه ها 
و سیاســت گذاری های حاکمیــت کشــور ردگیری 
کرد، بااین وجــود تجربیات کسب شــده در دهه اخیر 
در راســتای تحقق اقتصاد دانش بنیان نشان می دهد 
به رغم تالش های صورت گرفته، این سیاســت ها هنوز 
انتظارات پیش بینی شــده را برآورد نکرده اند. به عقیده 
او، یکی از دالیل این امر فقــدان دانش نظری موردنیاز 
برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. رئیس اتاق ایران 
ادامــه داد: اقتصاد دانش بنیــان دارای ماهیتی نظام وار 
است و تمامی مناســبات اجتماعی را در برمی گیرد. لذا 
نباید صرفاً بــه تعداد بنگاه هایی کــه در فعالیت های با 

فناوری باال مشغول کار هستند، تقلیل داده شود. تعداد 
شرکت های دانش بنیان مهم اســت اما باید توجه کرد 
این شاخص ماهیت نمادین دارد و کارکرد و اثربخشی 
این شرکت ها باید در تولید محصول پیچیده، ارزآوری، 
بهبود رقابت پذیری و افزایش بهره وری دیده شود. شافعی 
ادامه داد: آمارهای بین المللی نشــان می دهد بهره وری 
کامل عوامل تولید ایران به قیمت هــای جاری تقریباً 
طی ۳۰ سال گذشته به صورت مستمر یک روند نزولی 
را تجربه کرده است. همچنین کاالهای تولیدی کشور 
در زمره تولیدات پیچیده با سطح باال فناوری باال نیست. 
لذا باید یک بازبینی مجدد در مفهوم اقتصاد دانش بنیان، 
بایســته های آن و شــاخص های اندازه گیری در سطح 
سیاست گذاری صورت گیرد. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: 
در حال حاضر نگرش جایگزینی واردات در راستای توسعه 
فعالیت های دانش بنیان، بین سیاست گذاران حاکم شده 
و تمرکز اصلی بر روی صرفه جویی ارزی است. درحالی که 
این مسئله به تنهایی برای توسعه اقتصادی کشور کفایت 
نمی کند و در کنار آن بایــد به تقاضای بنگاه های بزرگ 
داخلی و تقاضای خارجی هم توجه داشــت. متأسفانه 
لینک بین شــرکت های دانش بنیان با بنگاه های بزرگ 
در جهت تجاری سازی محصول چندان برقرار نیست و 
بعضاً محصولی تولید می شود که بنگاه های بزرگ خریدار 
آن نیســتند. هم چنین غفلت از بازارهای جهانی و عدم 
نقش آفرینی در زنجیره های ارزش جهانی مانع رشد پایدار 

این شرکت ها گشته است.

لزوم اصالح سازوکار تأمین مالی دانش بنیان ها
او همچنین درباره نقش بانک های ســرمایه گذاری در 
اقتصاد دانش بنیان گفت: در کشــورهای پیشــرفته و 
درحال توســعه بانک های سرمایه گذاری نقش کلیدی 
در تأمین مالی اقتصــاد دانش بنیان ایجاد می کنند؛ اما 
عدم وجود ســازوکارهای قانونی در ایران موجب شده 
شرکت های نوپایی که قصد ورود به عنوان سرمایه گذار 
در اکوسیستم دانش بنیان را دارند، تنها به صورت شرکت 
سهامی خاص ثبت شوند و از امکان جذب سرمایه گذار 
جدید بدون دادن سهم اکثر بنیان گذاران بهره مند نشوند.
با بن بست سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان مواجهیم

در ادامه این نشست افشین کالهی، رئیس کمیسیون 
کســب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران بــا بیان اینکه 
دانش بنیان ها در حال حاضر از زیست بوم مناسبی برای 

تبدیل ایده به محصول برخوردارند گفت: مشــکل این 
شرکت ها از جایی آغاز می شود که قصد ورود به فضای 

واقعی کسب وکار و بازار را دارند.
او ادامه داد: فضای نامناسب کسب وکار، عدم وجود یک بازار 
رقابتی و انحصار کامل از سوی برخی شرکت های خصولتی 
و همچنین نبود ارتباطات بین المللی تحت تأثیر تحریم ها 
که موجب شده این شرکت ها در زمینه تأمین سرمایه و 
تبادل دانش مدیریت با دنیا چالش جدی داشته باشند، 
توسعه فعالیت های آنها را با مانع مواجه کرده است. کالهی 
با تأکید بر اینکه ورود شرکت ها و صنایع بزرگ به حوزه 
دانش بنیان تا حد زیادی می تواند این سه چالش را برای 
شرکت های دانش بنیان مرتفع کند افزود: در قانون جهش 
تولید دانش بنیان مشوق های مهمی برای تشویق این امر 
وجود دارد. او اظهار کرد: شرکت ها و فعاالن اقتصادی نباید 
از تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در این قانون 
غافل شوند. بر مبنای بند ۱۱ این قانون مالیات شرکت ها 
می تواند با هزینه های انجام شده این شرکت ها در حوزه 
تحقیق و توسعه معادل ســازی و پرداخت شود. کالهی 
تأکید کرد: بر مبنای این قانون سرمایه گذاری شرکت ها 
و صنایع بزرگ در حوزه دانش بنیــان بدون محدودیت 
می تواند اعتبار مالیاتی محسوب شود. او با بیان اینکه در 
حوزه دانش بنیان با بن بست سرمایه گذاری مواجهیم گفت: 

امیدوارم با این تدابیر این بن بست شکسته شود.

تعامل با دنیا برای تجاری ســازی علم یک 
ضرورت است

فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون کسب وکارهای 
دانش بنیان اتاق ایران با نگاهی به فرآیند تجاری سازی 
نوآوری فناورانه گفت: ایران در تولید علم رتبه بسیار خوبی 
نسبت به سایر کشورها دارد؛ اما جایگاه ایران ازنظر تولید 
ثروت به کمک علم شکل گرفته به هیچ عنوان قابل دفاع 
نیست. این فعال اقتصادی با اشاره به ده شرکت برتر دنیا 
در ثبت موفق پتنت، ادامه داد: کشورهایی مانند چین، 
آمریکا و کره جنوبی در این حوزه بسیار فعال هستند و در 

تجاری سازی فناوری ها به شدت با هم رقابت می کنند.
 GDP بر اســاس اظهارات او ایران کمتر از یک درصد
خود را صرف پژوهش می کند و دراین بین سهم بخش 
خصوصی بسیار ناچیز است هرچند وضعیت دولت هم 
قابل دفاع نیست که دلیل آن هم وجود محیط کسب وکار 

نامناسب است.

علم با ســرمایه گذاری بخش خصوصی به 
محصول تبدیل می شود

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در 
این نشست با اشاره به هزینه هایی که دولت برای پژوهش 
انجام می دهد را ناکارآمد ارزیابی و کلید موفقیت در این 

حوزه را سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست.
به اعتقاد او، دولت نمی تواند سرمایه گذار موفقی باشد 
چراکه قادر به تولید محصول نیست و هیچ مثال نقضی 

برای این منظور وجود ندارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهــور ادامه داد: ایران 
با اقتصاد نفتی حرکت کرده و ســاختاری را شکل داده 
که مخالف کارآفرینی است و این در ذات دولت هاست. 
قوانین کشور مخالف بخش خصوصی است و این رویکرد 
در فرهنگ اجتماعی کشور هم نهادینه شده و همچنان 
ادامه دارد. ستاری از تغییر رویکردها با مبارزه مداوم سخن 
گفت و تصریح کرد: هنگام شروع کار شرایط بسیار سخت 
بود؛ اما امروز شاهد فعالیت شرکت های دانش بنیان در 
کشور هستیم، پس این مبارزه مستمر است و باید ادامه 
داد. او به تفاوت صنعت و کارخانه اشاره کرد و ضمن نگاه 
به جایگاه کارخانه ها در دهه ۴۰ نیاز امروز کشور را صنعت 
دانســت. به باور او الزم است از دانشــجویان خود بهره 
درســت ببریم و تولید ارزش افزوده کنیم و این موضوع 
محتاج سرمایه بخش خصوصی است. اگر زیرساخت ها 
مهیا باشد، ســرمایه گذار وارد عمل می شود. پس الزم 

است اکوسیستم مناسب را فراهم کنیم.
این مقام مســئول چگونگی جذب سرمایه گذار بخش 
خصوصی را چالش جدی کشور برشمرد و افزود: دولت 
تالش می کند اکوسیستمی را شکل دهد؛ اما درنهایت 
شکست می خورد چون توان چنین کاری را ندارد. باید 
اجازه دهیم بخش خصوصی ورود کند و سرمایه گذاری 
کند. معاون رئیس جمهور قانون دانش بنیان که به تازگی 
و بعد از سه سال بررسی، تصویب شده را باوجود مشکالت 
و نواقص موجود بســیار کارآمد ارزیابی کرد و از وجود 
امکانات، حمایت ها و موقعیت های مناسب برای رشد 
شرکت های دانش بنیان خبر داد. به اعتقاد ستاری این 
قانون تغییر ریل در این حوزه اســت. او تصریح کرد: در 
تدوین آیین نامــه اجرایی قانون وارد عمل شــدیم و با 
اتاق ایران همکاری داریــم تا در این بخش هم عملکرد 
مناسبی داشته باشیم. بر اســاس اظهارات ستاری در 
کنار قانون خوب به فرهنگ و رویکردهای مناسب نیاز 
اســت. در این ســال ها اتفاقات خوبی افتاده؛ اما کافی 
نیست. ساختارهای اقتصادی تغییر کرده و باید همراه 
با این تحوالت، نظام های سنتی را تغییر دهیم. معاون 
رئیس جمهور از پیگیری طرحی در سایر کشورها با عنوان 
خانه فناوری خبر داد که همگی به کمک بخش خصوصی 
انجام می شود. به گفته ســتاری اولین خانه فناوری در 
کشور کنیا راه اندازی شده که موفق ترین مورد بوده است. 

در این حوزه بازارهای منطقه و آفریقا در اولویت است.
بعد از ســخنان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: وقتی آقای 
ستاری کار متفاوت خود را در حوزه اقتصاد دانش بنیان 
شروع کردند، مقاومتی در برابر تغییر صورت گرفت؛ اما 

باوجود مقاومت ها، توفیق های زیادی اتفاق افتاد.

سازوکار تأمین مالی دانش بنیان ها  نیاز به اصالح دارد

بن بست  تامین مالی دانش بنیان ها

رکود معامالت بازار سهام
روز یک شنبه روند نزولی شاخص ها تداوم داشت، 
ارزش معامالت افت شــدیدی کرد و مرز مهم یک 
میلیون و ۴۸۰ هزار واحد شکسته شد. به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز یکشنبه بیست و ششم 
تیر ماه، شــاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۱۱ 
هزار و ۶۱۱ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک 
میلیون و ۴۶۸ هزار و ۴۳۹ واحد رسید.  شاخص هم 
وزن بورس نیز با افت ۳ هزار و ۲۰۶ واحدی در سطح 
۴۰۲ هزار و ۳۷۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۱۳۰ واحد پائین آمد و در 

سطح ۱۹ هزار و ۶۲۰ واحد قرار گرفت.  

مهم ترین نکاتی که باید درباره هلو بدانیم
روز روز یک شــنبه نمادهای »میدکــو«، »تاپیکو« و 
»نوری« بیشــترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس 
داشتند و نمادهای »شــیران«، »وساپا« و »خراسان« 
بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل داشتند.  در 
فرابورس نیز نمادهای »آریــا«، »زاگرس« و »کگهر« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »خدیزل«، »دتوزیع« و »دماوند« بیشــترین تأثیر 
مثبت را بر شاخص داشتند.  در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس شپنا صدرنشین است و شستا و شبندر 
در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز دی، ددانا و 

فرابورس پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

افت ارزش معامالت خرد
روز روز یک شــنبه ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقم ۷۶ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش 
معامــالت اوراق بدهی در بازار ثانویــه ۷۱ هزار و ۲۲۸ 
میلیارد تومان بود که ۹۳ درصد از ارزش کل معامالت 
بازار سرمایه را تشکیل می دهد. روز روز یک شنبه ارزش 
معامالت خرد سهام با کاهش ۹ درصدی نسبت به روز 

کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان رسید. 

رشد صف های فروش
در پایان معامالت روز روز یک شنبه ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل تغییری 
نکرد و ۲۷ میلیارد تومان بود. ارزش صف های خرید 
نیز نسبت به پایان روز کاری روز یک شنبه ۹۲ درصد 
افت کرد و در رقم ۱۶ میلیارد تومان ایستاد.  روز روز 
یک شنبه نماد سنیر )شرکت سیمان سفید نیریز( با 
صف  خرید ۷ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای 
بازار قرار گرفت. پس از سنیر، نمادهای تکنو )شرکت 
تکنو تار( و سکرد )شرکت سیمان کردستان( بیشترین 
صف خرید را داشتند.  بیشترین صف فروش بازار در 
پایان معامالت به نماد غدشت )شرکت دشت مرغاب( 
تعلق داشت که ارزش آن ۷ میلیارد تومان بود. پس 
از غدشت، نمادهای فلوله، وساخت، غویتا و سدبیر 

بیشترین صف فروش داشتند.

رئیس سازمان امور مالیاتی : همه باید مالیات 
دهند؛ حتی صوری ها

فرار مالیاتی سه شرکت فوالدی
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور ضمن اعالم 
شناسایی سه شرکت فوالدی که به فرار مالیاتی گسترده 
اقدام کرده بودند، از مطالبه اصل و جرایم مالیاتی معوق به 
مبلغ ۳۲۵.۷ میلیارد تومان خبر داد. به گزارش سازمان 
امور مالیاتی، داوود منظور با اعالم خبر شناسایی نحوه 
فعالیت سه شرکت فوالدی که اقدام به معامالت صوری 
کالن کرده و مرتکب فرارهای مالیاتی سنگینی شده اند، 
گفت: این سه شرکت اقدام به معامالت صوری به طرفیت 
شرکت های کاغذی کرده بودند که با توجه به عدم معرفی 
ذی نفعان اصلی شرکت های صوری از طرف شرکت های 
فوالدی ســه گانه، برای این سه شرکت پرونده قضایی 
تشکیل شده و محاسبه مالیات و وصول بدهی های معوق 
شرکت های صوری یاد شده، با توجه به تعهد شرکت های 
فوالدی در پرداخت بدهی مالیاتی شرکت های صوری 
به استناد ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم، از سه 
شرکت فوالدی فوق در حال اجراست و هم اکنون پس از 
وصول اصل مالیات ها، در مرحله وصول جرایم قرار دارد. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این 
سه شــرکت فوالدی در مجموع طی سال های ۱۳۹۱ 
لغایت ۱۳۹۷، تعــداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معامالت 
اقتصادی خود را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال 
به طرفیت ۲۳۶ شــرکت کاغذی در سامانه معامالت 
فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند که 
پس از رسیدگی در دادســرای جرایم اقتصادی تهران 
و تعهد پرداخت، هم اکنون پــس از وصول مبلغ ۲۹۶ 
میلیارد ریال بابت اصل مالیات، مانــده اصل و جرایم 
مالیاتی بابت معامالت صوری به مبلغ ۲۸۶۴ میلیارد 
ریال و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز بابت جرایم مالیات عملکرد 
و ارزش افزوده شــرکت های یاد شده در جریان وصول 
قرار دارد. منظور ادامه داد: این مهم با حمایت دادسرای 
عمومی و انقالب تهران در صــدور احکام نمایندگی و 
 پیگیری موثر دادسرای ناحیه ۳۲ ) مفاسد اقتصادی ( 

به نتیجه رسیده است.
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در حالی معاون حمل ونقــل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( اعالم کرده است که »واردات خودرو 
تا شهریورماه انجام خواهد شــد« که هنوز آیین نامه 
نهایی واردات، از هیات دولت بیرون نیامده و هیچ قانون 
مشخص و قطعی وجود ندارد. به گزارش ایسنا، اواخر 
اردیبشهت ماه بود که وزیر صمت از نهایی شدن مصوبه 
واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید 
کرد کرد که »محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و 
همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، 
بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به 
گفته وی، هماهنگی های الزم انجام شده تا این واردات 
در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد 

بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.”
همزمان با اعالم این خبر، ســخنگوی هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی نیز نهایی شدن قانون واردات 
خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و 
گفت که به زودی فرآیند ابالغ این مصوبه انجام می شود. 

پس از آن با همه شرط  وشروط  و پیشنهادها، انجمن 
واردکنندگان خودرو و فعاالن این حوزه تاکید داشتند 
تا زمانیکه دستورالعمل نهایی ابالغ نشود، هیچ موردی 

قطعیت ندارد؛ لذا بایستی منتظر ماند. اما روز سه شنبه 
)۲۱ تیرماه( منوچهر منطقی، معاون حمل ونقل وزارت 
صمت ضمن اشاره به اینکه  آئین نامه واردات خودرو 
تدوین شده و در دست بررســی توسط هیات دولت 
است تا آن را ابالغ کند، اعالم کرد: پیش از اجرا، جلسه 
توجیهی با صنعت گران و واردکنندگان برگزار خواهیم 
کرد. به گفته وی در آئین نامه تدوین شده، عالوه براینکه 
واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست، برای 
خودروهای اقتصادی مشوق هایی در نظر گرفته شده 
است تا با قیمت نهایی پایین تری به دست مصرف کننده 
برسد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تا شهریور 
۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود. منطقی در حالی 
این موضوع را مطرح کرده است که همانطور که اشاره 
شد، هنوز آیین نامه واردات خودرو از سوی هیات دولت 

نهایی و ابالغ نشده است.

واردات خودرو تا شهریور بعید است
عالوه بر بالتکلیفی آیین نامه واردات، این نکته نیز حائز 
اهمیت است که هنوز هیچ ثبت سفارشی شکل نگرفته 
اســت و حداقل چهار ماه پس از نهایی شدن مصوبه، 

امــکان واردات خودرو وجود خواهد داشــت. آخرین 
روزهای اردیبهشــت اعضای انجمــن واردکنندگان 
خودرو به صراحت اعالم کردند که واردات در شهریور 
ماه در صورتی ممکن خواهد بود که همین امروز مصوبه 
واردات نهایی و ابالغ شده باشد و ثبت سفارش صورت 
گیرد تا مراحل طــی و خودروها وارد شــود. حداقل 
و خوشــبینانه، چهار ماه از زمانی کــه مصوبه صادر و 
دستورالعمل ها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو 
وارد شود و با توجه به مقررات، هیچ کسی هم نمی تواند 
این زمان را کاهش دهد. در این رابطه مهدی دادفر، دبیر 
انجمن واردکنندگان خودرو به ایسنا گفت: ابتدا باید 
منتظر بمانیم تا ببینیم آیین نامه واردات خودرو کی و 
با چه شیوه ای اعالم و ابالغ خواهد شد تا بعد بتوان در 

مورد زمان واردات صحبت کرد. 
وی خاطر نشان کرد: ابتدا این نکته را باید در نظر داشت 
که بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس اعالم خبر 
آزادسازی واردات خودرو را عامل افزایش نرخ ارز در ماه 
گذشته دانسته و لذا انجام این کار را منجر به افزایش 
نرخ ارز می دانند و از اساس مخالف این موضوع هستند؛ 
ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو در شهریور ماه را 

قطعی می دانند، می تواند بدین معنا باشد که شخص 
یا اشخاصی را برای مذاکره با طرف خارجی به منظور 
واردات اعزام کرده اند و این اشــخاص هم مذاکرات را 
انجام داده و نوع خودرو را مشخص کرده اند و کارهای 

مربوط به استاندارد را هم انجام داده اند.
دادفر افزود: اگر اینگونه باشــد که کار غلطی است اما 
اگر این اتفاق نیفتاده باشد، پس اظهارات مطرح شده 

وعده ای بیش به نظر نمی رسد.

به زودی های وزیر صمت همچنان ادامه دارد
در حالی وزیر صمت روز گذشته در نشست خبر خود 
در رابطه با وضعیت ابالغ آیین نامه واردات خودرو اعالم 
کرده است که این آیین نامه در دستور کار دولت قرار 
دارد و به زودی ابالغ می شــود که از اولین  »به زودی« 
وزیر صمت قریب به یکماه است که می گذرد و همانطور 
که اشاره شد، در ۲۲ اردیبشهت ماه، مقام عالی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم  خبر نهایی شدن 
مصوبه واردات خودرو تا پایان اردیبشهت ماه تاکید کرد 
هماهنگی های الزم انجام شده تا این واردات در اسرع 

وقت انجام شود.

طبق گزارش گمرک ، سهم ترکیه در تجارت خارجی 
ایران به ۱۱ درصد می رسد. به گزارش ایسنا، سید روح اله 
لطیفی - سخنگوی گمرک ایران در آستانه سفر رئیس 
جمهور ترکیه به ایران، جزئیات تجارت خارجی بین دو 

کشور را تشریح کرد.

تجارت ۱۱.۴ میلیارد دالری ایران-ترکیه
بر اساس این گزارش، در سال گذشته حدود ۱۹ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۱۱.۴میلیارد دالر، بین ایران 
و ترکیه مبادله شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ با رشد ۷۳ 
درصدی در وزن و ۶۴درصدی در ارزش همراه بوده است، 
از این میزان کاال،  ۱۵.۷ میلیون تن به ارزش ۶.۱ میلیارد 
دالر از ایران به ترکیه صادر شد و ۳.۷میلیون تن کاال به 
ارزش ۵.۳میلیارد دالر هم از ترکیه به کشورمان وارد شده 
است که نسبت به مدت مشابه، ۱۴۰ درصد صادرات به 

ترکیه و ۲۰درصد واردات از این کشور به ایران افزایش 
داشته است. اما وضعیت جایگاه ترکیه در تجارت خارجی 
با ایران نشان می دهد که این کشور هم  در واردات و هم 
در صادرات در بین چهار شریک اول ایران بوده و در سال 
گذشــته، ۱۲درصد وزن و ۱۱ درصد ارزش کل تجارت 

کشورمان با دنیا مربوط به ترکیه بوده است.

افزایش ۸۴ درصدی تجارت در بهار
آنطور که سخنگوی گمرک در گزارش خود اعالم کرده است 
در سه ماهه اول امسال، ســه میلیون و ۷۷۰ هزار تن کاال به 
ارزش سه میلیارد و ۱۰ میلیون دالر بین دو کشور تبادل شد 

که ۱۴۱درصد در وزن و ۸۴ درصد در ارزش نسبت به بهار سال 
قبل افزایش دارد.  از این میزان کاالی تبادل شده در بهار، سه 
میلیون و ۷۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۳۷میلیون دالر 
صادرات کاالی ایرانی به ترکیه با رشد ۳۶۳درصدی در وزن و 
۱۹۲درصدی در ارزش بوده است و ۷۰۰ هزار تن کاال به ارزش 
یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دالر هم  واردات از ترکیه بوده که با 

رشد ۲۲درصدی همراه بوده است.

صادرات و واردات ایران و ترکیه از یکدیگر 
چه کاالیی است؟

محصوالت دامی، شیالتی، لبنی، گل و گیاه و نباتات، میوه 

و تره بار، خشــکبار، ادویه و زعفران، مــواد غذایی، توتون 
و ســیگار، مصالح ســاختمانی، مواد معدنی، محصوالت 
پتروپاالیشگاهی، مواد شــیمیایی، دارو، لوازم آشپزخانه، 
لوازم خانگی، محصوالت بهداشــتی، محصوالت صنعتی، 
محصوالت فوالدی، پوشاک، چرم، کیف و کفش، نخ و پارچه، 
صنایع دستی، شیرآالت، ماشــین آالت کشاورزی، لوازم 
التحریر، تجهیزات پزشکی، مبلمان، لوستر و وسایل ورزشی و 
 بازی کودکان کاالهای عمده صادراتی ایران به ترکیه در بهار
 امسال بوده اند. همچنین دام مولد، مرغ منجمد، تخم مرغ 
نطفه دار، انواع بذر، حبوبات، موز، قهوه، گندم، ذرت، جو، دانه 
های روغنی، روغن خام، انواع روغن خوراکی، شکر، مواد اولیه 
و ماشین آالت صنعتی، مکمل ها، مواد اولیه، کود، الستیک، 
چوب، کاغذ، خمیــر چوب، لوازم الکترونیکــی و پارچه و 
 نخ از مهمترین کاالهای وارده از ترکیه بــه ایران گزارش 

شده است.

ابهامات در مورد زمان واردات خودرو

گمرک اعالم کرد

سهم ۱۱ درصدی ترکیه از تجارت خارجی ایران

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: جنگ 
روســیه و اوکراین، باعث افزایش قیمت برنج در 
بازارهای جهانی شد، اما وزارت جهادکشاورزی 
برای ثبت ســفارش برنج با نادیــده گرفتن این 
شرایط نسبت به پذیرش تغییر قیمت جهانی برنج 
مقاومت می کند که در عمل روند خرید خارجی 
و واردات را کند کرده است. مســیح کشاورز با 
اشاره به بی توجهی به ظرفیت بخش خصوصی در 
واردات برنج، گفت: ستاد تنظیم بازار کشور بدون 
حضور تشکل های بخش خصوصی تشکیل جلسه 
می دهد و به جای استناد به گزارش های مستند و 
واقعی تشکل ها و بخش خصوصی، از گزارش های 
دوایر دولتی که برپایه آمار مقطعی، غیرمتمرکز و 

با تاخیر تهیه شده است، استفاده می کند.
وی با بیان اینکه  طرح و بررســی موضوعات در 
وزارت کشاورزی زمان بر است، خاطر نشان کرد: 
ســتاد تنظیم بازار پیگیری موارد مرتبط به این 
حوزه را از وزارت جهادکشــاورزی درخواســت 
می کند که متأسفانه طرح و بررسی موضوعات 
در این وزارتخانه نیز زمان بر اســت و بســیاری 
مشــکالت با تاخیر زیاد و پس از آنکه به چالش 
یا بحران تبدیل می شود در ســتاد تنظیم بازار 
مطرح می شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
ایران ادامه داد: در ســنوات قبل وزارت صمت 
مسئول بازار محصوالت کشاورزی بود و باتوجه 
به قدمــت و تجربه بــا بهره گرفتــن از ظرفیت 
تشــکل های بخش خصوصی، موارد با سرعت 
بیشــتری پیگیری می شــد، اما در حال حاضر 
وزارت کشاورزی اعتقادی به استفاده ازظرفیت 

بخش خصوصی ندارد.
کشاورز با اشــاره به نحوه قیمت گذاری برنج در 
چهاردهمین جلســه ســتاد تنظیم بازار است، 
توضیح داد: گزارش دستگاه های مرتبط در حالی 
با تاخیر در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته 
است که در این گزارش ها به عواملی چون تغییر 
قیمــت در بازارهای جهانی و تغییــرات روزانه 
نرخ ارز توجه نشده اســت این در حالیست که 
مواردی چون عوارض گمرکــی و دیگر عوارض 
قابل پرداخت بر اســاس این متغیرهای تغییر 
می کند. وی گفت: بر این اســاس قیمت گذاری 

ثابت برای برنج امری غیراجرایی است و این در 
حالی است که با قیمت گذاری دستوری، مراجع 
نظارتی بدون توجه به اسناد، برای واردکنندگان 
پرونده تعزیراتی تشکیل داده و ایشان را ملزم که 
محصول برنج خود را با ضرر در بازار عرضه کنند 
که این روند بدون تردید به توقف واردات و عرضه 

برنج در بازار داخلی منتهی می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه 
ثبت سفارش  برنج براساس ارزش های تأیید شده 
وزارت جهاد کشــاورزی و تخصیص ارز توسط 
بانک مرکزی انجام می شود، اذعان کرد: قیمت 
گذاری های انجام شده براساس قیمت ثابت بدون 
در نظر گرفتن این اســناد و همچنین تغییرات 

روزانه ذکر شده، که امری غیرمنطقی است.
وی با بیان اینکه در انتهای فصل زراعی و کاهش 
عرضه برنج در بازارهای جهانی هســتیم، گفت: 
جنگ روسیه و اوکراین، باعث افزایش قیمت برنج 
در بازارهای جهانی شد، اما وزارت جهادکشاورزی 
برای ثبت ســفارش برنج با نادیــده گرفتن این 
شرایط نسبت به پذیرش تغییر قیمت جهانی برنج 
مقاومت می کند که در عمل روند خرید خارجی و 

واردات را کند کرده است.
کشــاورز با انتقاد به موازی کاری سازمان ملی 
استاندارد و سازمان غذا و دارو، افزود: در گذشته 
با توافق این دو سازمان نمونه برداری و آزمایش 
برنج های وارداتی به صورت توأم انجام می گرفت 
در حالی که هم اکنون با نادیده گرفتن توافقات 
قبلی هر کــدام از این دو ســازمان جداگانه به 
نمونه برداری و آزمایش اقدام می کند که عالوه 
بر تحمیل هزینه سنگینی که به افزایش قیمت 
تمام شده منتهی می شــود، با توجه به زمان بر 
بودن فرآیندها، موجب معطلی و توقف محموله ها 
می شود. وی با اشاره به مشکالت گمرک زاهدان 
در واردات برنــج، تصریح کــرد: گمرک زاهدان 
از زیرساخت های مناســب انبارداری برخوردار 
نیست و بسیاری از محموله های برنج در فضای 
باز انبار می شوند که باتوجه به شرایط آب و هوایی 
منطقه، این محموله ها در معرض آسیب هستند 
و بی توجهی به این مهم موجب کاهش تبادالت 

تجاری در این منطقه می شود.

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی گفت: نبود 
بیمه فســادپذیری کاال در ایران باعث شــده است که 
صادرکنندگان همواره با ریسک اقدام به صادرات  کنند؛ 
همچنین با باال رفتن هزینه حمــل دریایی و جاده ای 

قیمت صادرات افزایش یافته است.
رضا نورانی با بیان اینکه تحریم ها امکان مراودات مالی 

مستقیم را برای تجار ســلب کرده است، گفت: امکان 
صادرات در مسیرهای دور مانند اروپا و کشورهای آسیایی 
شرقی برای تجار و بازرگانان ایرانی وجود ندارد و بیشترین 
حجم محصوالت کشاورزی ما به کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس به صورت امانی صادر می شود. وی با اشاره 
به باال بودن قیمت محصوالت کشاورزی در بازار داخلی، 

تصریح کرد: افت صادرات در حوزه میوه مشهود است 
چراکه نرخ میوه باالست و با روش پیمان سپاری نمی توان 
در روند صادرات موفق بود. نورانــی با بیان اینکه بیمه 
فسادپذیری کاال در ایران تعریف نشده است، تصریح کرد: 
نبود این بیمه باعث شده است که صادرکنندگان همواره 

با ریسک اقدام به صادرات کنند. 

به دنبال  اصــالح نرخ ارز و 
هدفمندســازی پرداخت 
یارانه هــا، بــازار کاالهای 
اساســی از قبیــل مرغ و 
گوشــت قرمز بــا افزایش 
شدید قیمت همراه بوده است . این افزایش قیمتها 
همچنــان ادامــه دارد و برخی گــزارش ها حاکی 
 است قیمت گوشــت قرمز نیز به ۲۵۰ هزار تومان 

رسیده است.
قیمت مرغ نیز به دلیل نبود نظارت بیش از یکسال 
است که در نوسان به سر می برد و به دلیل افزایش 
نهاده های دامی رو به گرانی رفته است. همچنین در 
روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی 
قیمت گوشت گوساله و افزایش ۴۰ تا ۴۶ درصدی 
گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره بار هم شنیده 
می شود. این در حالی است که دولت بارها اعالم کرده 

است قیمت مرغ و گوشت گران نیست و مرغ و گوشت 
تنظیم بازاری در میادین میــوه و تره بار عرضه می 
شود. مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای )پوشش 
کیســه نایلونی( به قیمت ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان به 
فروش می رسد. فیله مرغ 119 هزار و 9۰۰ تومان و 
سینه مرغ 1۰8 هزار تومان قیمت گذاری شده است. 
گفتنی است که همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و آغاز ســال جاری قیمت ها در بازار گوشت به طور 
بی ســابقه ای جهش کرد و نرخ تورم مــواد غذایی 
در خرداد ماه 1۴۰1 رکورد شکســت. هر کیلوگرم 
گوشت ران کامل ممتاز گوســفندی از 1۷۲ هزار 
تومان در اســفند ماه 1۴۰۰ بــه ۲1۶ هزار تومان 
رسیده اســت و هر کیلوگرم گردن گوسفندی نیز 
از 1۳۳ هزار تومان امروز به 18۰ هزار تومان رسیده 
است. گوشت سفید نیز در این مدت از این افزایش 
قیمت ها در امان نبوده است و هر کیلوگرم از آن در 
حالی امــروز در بازه قیمتی ۶۵ تــا ۷۰ هزار تومان 
خرید و فروش می شــود که در اسفند ماه 1۴۰۰ و 

تنها در ۴ ماه پیش کیلویی ۳۰ تــا ۳۵ هزار تومان 
قیمت داشته است.

در همین رابطه رئیس شــورای تامین دام در گفت 
و گو با »کسب و کار« گفت: در پی این اقدام دولت، 
نرخ دام زنده و گوشت قرمز در فرآیند عرضه و تقاضا 

واقعی خواهد شد. 
منصور پوریان اضافه گرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و اعالم قیمــت جدید برای نهاده هــای دامی، بازار 
دچار شوک شد. همچنین در پی اصالح سیاست ارز 
ترجیحی تولیدکنندگان انتظار داشتند که عالوه بر 
تامین نهاده های موردنیاز برای یک تا دو ماه اخیر ، 
ممنوعیت صادرات دام زنده رفع و نقدینگی موردنیاز 
صنعت دام و طیور تامین شود. اما به دلیل بروز وقفه 
در این امر بازار دچار شــوک شد. همین امر موجب 

شده قیمت گوشت قرمز در بازار افزایش یابد.
به گفته وی، یکی دیگر از مسائل و مشکالت مهم در 
این زمینه، نبود بازار مناسب و مشکل مدیریت در 
بخش تصمیم گیری های کالن است. به همین دلیل 

این صنعت دچار مشــکالت عدیده ای شد. نهاده و 
قیمت نهاده، تنها یکی از ایــن عوامل تاثیرگذار بر 

قیمت گوشت است. 
پوریان گفت: تولید گوشت در کشــور ما تابع یک 
سری عوامل اســت. ازجمله این عوامل می توان به 
نهاده دامی و قیمت آن اشاره کرد. وقتی قیمت نهاده 
شش برابر شد، قیمت گوشــت نیز قاعدتا افزایش 
می یابد. کمبود مرتع به دلیل خشکسالی و کم آبی 
بی سابقه در کشــور نیز ازجمله مسائلی است که بر 

تولید گوشت تاثیر می گذارد.
این در حالی اســت کــه رئیس اتحادیه گوشــت 
گوســفندی می گوید: گوشــت کیلویی 8۰ هزار 
تومان روی دست دامداران مانده  است و کسی آن را 
خریداری نمی کند. علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندی، با تکذیب این افزایش قیمت ها 
گفت: گوشت کیلویی 8۰ هزار تومانی روی دست 
دامداران مانده است و کسی آن را نخریده است و این 

افزایش قیمت ها اصال معنا پیدا نمی کند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

هر کیلوگرم گوشت ران کامل ممتاز گوسفندی به ۲۱۶ هزار تومان رسید

گوشت و مرغ مشتری ندارد 
مرغ گران تر می شود؟ 

واردات برنج خارجی ُکند شد

روس ها پول محموله ها را با تاخیر ۳ ماهه پرداخت می کنند

امکان صادرات محصوالت کشاورزی به شرق آسیا را نداریم

آگهی تغییرات شــرکت تجارت الکترونیک آراد صنعت آویژه شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 1۵۵۶8 و شناسه ملی 1۴۰۰89۵۶۵۳۲ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۴۰1/۰1/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه علیخانی فرزند عباس به شماره ملی ۰۵۲۰9۰8۰8۲ با پرداخت 
مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شــرکا قرار گرفت .در نتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .شرکای نهایی و مبلغ سهم الشرکه ایشــان بدین شرح می باشد : -وحید خرمی مقدم به شماره 
ملی۰۵۳۴9۲8۶۴1 دارای مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه -حمزه سلیمی به شــماره ملی۰۵۳۴9۴۳8۷1 دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه -فاطمه علیخانی به شماره ملی ۰۵۲۰9۰8۰8۲دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ./ اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک )1۳۴۳9۶۲(

آگهی تجدید مزایده 

    شهرداری بوکان در نظر دارد در اجرای  بند ۷ مصوبه شماره  ۴۶  مورخ  1۴۰1/۰۳/۰۴ شورای محترم اسالمی شهر ، نسبت به  واگذاری 
 CNG شماره  ۳  و  ۴  وصول درآمد حاصل از فروش وعرضه مداوم گاز CNG کلیه امورات مربوط به مدیریت جایگاه های  تک منظوره
به خودروهای گازسوز و نگهداشت وتعمیرات تجهیزات و تأسیسات موجود در جایگاه را  بصورت اجاره یکساله  و به شرح ذیل به شرکت 

های دارای صالحیت ازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و دارا بودن سقف مجاز  بهره برداری  از جایگاه CNG از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(   با شماره مزایده ۵۰۰1۰9۲۷۲۵۰۰۰۰۰9  واگذار نماید .

ف
ره ردی شما

قیمت پایه اجاره بهاء قیمت پایه اجاره بهاء ماهانه به ریالجایگاه
ساالنه به ریال

سپرده شرکت در 
مزایده به ریال

اشــتراک  شماره 
آدرس جایگاهجایگاه

پشت پایانه مسافربری ۳۶/۰۰۰/۰۰۰۲۲۰۶8۲۵19۳۰ 1۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰

جنب مسکن مهر۲۴1۷۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰1۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲۲۰88۲۷8۰۴۷
 مهلت ثبت نام  :  تاریخ  1۴۰1/۰۴/۲1              لغایت          1۴۰1/۰۵/۰8   ساعت  19/۰۰
مهلت دانلود اسناد : 1۴۰1/۰۴/۲9       تاریخ بازگشایی 1۴۰1/۰۵/۰9 ساعت 11/۰۰   
تاریخ انتشار درروزنامه    :  نوبت اول  :  1۴۰1/۰۴/۲1                 نوبت دوم:  1۴۰1/۰۴/۲8
1- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۲- هزینه  خرید اوراق مزایده۷۵۰/۰۰۰ ریال .
۳- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن ۴۶۲۲۶۳۳9-۰۴۴ در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم میباشد.

۴-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی و سامانه ستاد  به عهده برنده مزایده است.
   )www.setadiran.ir( میر حسامی، شهردار بوکان۵-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.مراجعه به سایت

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات /هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی مهاباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند، ) برابر ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی(، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان مهاباد تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم داد 
خواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم داد خواست را از دادگاه اخذ و ظرف مهلت 
مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند . در غیر این صورت پس 
از انقضای مهلت مذکور چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به دادگاه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم داد خواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه به اعتراض مطابق 

مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
امالک واقع در بخش 1۵ مهاباد 

1-آقای حمید عینی فرزند خالد به شماره شناسنامه ۳۰ و کد ملی ۲8۷1898189 
صادره مهاباد برابر رای 1۴۰1۶۰۳1۳۰۰۷۰۰۰۳۵۲ مورخه 1۴۰1/۰1/۲8 نسبت 
به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۵۲/۵۰ متر مربع در قسمتی از پالک 1 فرعی 
از 19۵8 - اصلی بخش 1۵ مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده مع الواسطه 

از آقای عبدالخالق حسن زاده
 ۲. آقای سوران شاه محمدی فرزند عزیز به شماره شناسنامه ۵۴۷ و کد ملی

۲8۷۰۳۵1۳1۳ صادره مهاباد برابر رای 1۴۰1۶۰۳1۳۰۰۷۰۰۰8۲۲ مورخه
1۴۰1/۰۳/۰۴ نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۶۲ متر مربع در قسمتی 
از پالک 1 و ۲۳۳۶/۴ - اصلی بخش 1۵ مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده مع 

الواسطه از آقای سید رحیم حسینی
 ۳- آقــای امید کریمی مهــر فرزند رحمان به شــماره شناســنامه ۲۳ و کد ملی 
۲8۷۲۴۵8۷۰۰ صادره مهابــاد برابــر رای 1۴۰1۶۰۳1۳۰۰۷۰۰۰۷9۰ مورخه 
1۴۰1/۰۳/۰1 و خانم شهین بایزیدی فرزند عمر به شــماره شناسنامه و کد ملی 

۲8۶۰۰8998۵ صادره مهاباد برابر رای 1۴۰1۶۰۳1۳۰۰۷۰۰۰۷91 مورخه
1۴۰1/۰۳/۰1 هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه به 
مساحت ۷۲/۴۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۲۳۴۳/۲/1۷ - اصلی بخش 1۵ مهاباد 

برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده مع الواسطه از آقای عبداله پیر مندی
 ۴. آقای واحد چاویده فرزند محمد امین به شماره شناسنامه ۲۷۵۳ و کد ملی

۲8۷۲۲۴۵۶8۵ صادره مهاباد برابر رای 1۴۰1۶۰۳1۳۰۰۷۰۰۰1۰۵
مورخه 1۴۰1/۰1/1۴ نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به 

مساحت ۶۵1۷/۷۰ متر مربع در قسمتی از پالک
۲۳۶9 - اصلی بخش 1۵ مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده از احمد مصطفی 
احدی از وراث اسماعیل مصطفی زارع نســق ۴۲۵۵/۳۷۶۶1 مورخ 1۳۵1/1۰/۲8 

دفتر ۳ مهاباد

امالک واقع در بخش 1۷ مهاباد 
۵-آقای کیــوان جهانگیــری فرزند ابوبکــر به شــماره شناســنامه ۲ و کد ملی 
۲8۷۲۳8۳۶۳8 صادره مهابــاد برابــر رای ۶۰۳1۳۰۰۷۰۰۴۷۷8 1۴۰۰مورخه 
1۴۰۰/1۲/۰8 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 18۳۷۰ 
متر مربع در قسمتی از پالک ۴1 - اصلی بخش 1۷ مهاباد روستای قلعه جوغه برابر 

سند رسمی ۳۵۳1۲ مورخ
1۴۰۰/۰۲/۲۰ دفتر 1۲ مهاباد انتقالی از وراث مرحوم حسین تابشی )زله( احدی از 

زارعین نسق شماره 191۳۵ مورخ 1۳۴۲/۰۴/1۰ دفتر ۳ مهاباد
۶- اقای کیــوان جهانگیــری فرزنــد ابوبکر به شــماره شناســنامه ۲ و کد ملی 
۲8۷۲۳8۳۶۳8 صادره مهابــاد برابــر رای 1۴۰1۶۰۳1۳۰۰۷۰۰۰۴۴9 مورخه 
1۴۰1/۰۲/۰۴ نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 
۷9۳۷۰/۷۰ متر مربع در قســمتی از پالک ۴1- اصلی بخش 1۷ مهاباد روستای 
قلعه جوغه برابر سند رسمی ۳۵۳1۲ مورخ 1۴۰1/۰۲/۲۰ دفتر 1۲ مهاباد انتقالی 
از وراث مرحوم حسین تابشــی )زله( احدی از زارعین نسق شماره 19.1۳۵ مورخ 

1۳۴۲/۰۴/1۰ دفتر ۳ مهاباد
۷- خانم کژاو منصوری فرزند صباح به شماره شناسنامه و کد ملی ۲8۶1۰۶9۶۰۰ 
صادره مهاباد برابر رای 1۴۰1۶۰۳1۳۰۰۷۰۰۰۷1۲ مورخه 1۴۰1/۰۲/۲۵ نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 11۰۳1/8۰ متر مربع در 
قسمتی از پالک ۶1 - اصلی بخش 1۷ مهاباد روستای کولیجه برابر مبایعه نامه عادی 
خریداری شده مع الواسطه از آقای صباح منصوری سهم ارث از رحمن نصوری احدی 
از وراث اسماعیل نصوری زارع صاحب نسق به شماره سند 9۷۵ مورخ 1۳۵۰/۰9/۲۴ 

دفتر 11 مهاباد
امالک واقع در بخش ۲1 مهاباد

8-اقای ابراهیم قادر پور فرزند عمر به شماره شناسنامه ۷1۰ و کد ملی ۲8۷1۴891۳۰ 
صادره مهاباد برابر رای ۷۵۰ 1۴۰1۶۰۳1۳۰۰۷۰۰۰ مورخه ۲۷/ 1۴۰1/۰۲ نسبت 
به شش دانگ یک قطعه باغ به مســاحت ۴9۳۶/۵۰ متر مربع در قسمتی از پالک 
۳۳ - اصلی بخش ۲1 مهاباد روستای دهبکر برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده از 

آقای حسن عزیزی جزء مالکین مستثنیات روستا  . )م الف 98۰۵(
تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه 1۳ تیر ماه 1۴۰1

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۲8 تیر ماه 1۴۰1
علی گلی - رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد

--
مفقودی 

برگ کمپانی رنو مدل 1۳89 به شماره انتظامی 9۶8 و ۳۴ ایران 1۷ به شماره شاسی 
NAPLSRALD91076423 به شماره موتور K4MA690D096489  به 

نام مرضیه سادات خزر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .99۴۵
--

مفقودی 
برگ کمپانی ماشین سواری نیسان پاترول ۴ درب مدل 1۳۷۵ به شماره انتظامی ۷۲1 
ن ۲۳ ایران ۲۷ به شماره شاسی 35T521950  به شماره موتور P023482Z بنام 

ارسالن تیلکوئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 99۴۴

مفقودی
برگ کمپانی ماشین سواری پراید مدل 1۳8۷ به شماره انتظامی ۲۷۴ ن 1۶ ایران۲۷ 
به شماره موتور ۲۳۲1۴8۵ به شماره شاسی S1482287244907 به نام سمیه 

ربیعی  مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  99۴۲
--

مفقودی
برگ  سبز خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل  8۵ به شماره انتظامی 99۵ 
 S1412285935899 ج ۶۶ ایران۳۷ به شماره  موتور 1۶8۳8۴1 به شماره شاسی

به نام محمدرضا خانی قرمز خلیفه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد. 99۴1
--

آگهی درخواست حصر وراثت 
اقای شهدیار رجب پور فرزند حسین به شرح دادخواستی که به شماره  ۰1۰۰۳۰۰ / 
1۴۰1 از این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شادروان نرگس احمدی  فرزند حسین به شماره شناسنامه ۷9 صادره از  
مینودشت در تاریخ1۴  / ۰۲ /  1۴۰1 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سیمرغ فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1.شــهریار رجب پور   به شماره شناسنامه   
۲1۵۰۲۳۶۷۶1 پسر متوفی ۲. اردوان سرخی به شماره شناسنامه ۲۰81۶۴۷9۳1  

پسر متوفی ۳. عفت رضیائی به شماره شناسنامه ۰۷9۳1۳9۳8۴ مادر متوفی والغیر، 
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی

م  الف :  1۵  / 1۴۰1
آگهی مفقودی

 برگ سبز سیستم:  تیپ:دایجی
  مدل: 1۳91 به رنگ: نارنجی به شماره موتور : 167FML000964 شماره شاسی  
N2G***248T9110150  به شماره پالک: ۵8۷ - ۳8۵8۶ مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.ب.ص

آگهی مفقودی
سند کمپانی سیستم:  تیپ:دایجی

مدل: 1۳91 به رنگ: نارنجی به شماره موتور : 167FML000964 شماره شاسی  
N2G***248T9110150  به شماره پالک: ۵8۷ - ۳8۵8۶ مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.ب.ص



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2534| سه شنبه 28 تیرماه1401
ی

WWW.KASBOKARNEWS.IR

I N FO@biznews. ir

گر
کار

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

کار
ب و 

کس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

    2
53

ه  4
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

ر ما
2  تی

8  |
به

 شن
سه

ش
رنو

 مه
ینا

ر م
دکت

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
 

کار
ب و 

کس
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

بی اعتنايی آيفون به ركود بازار تلفن هوشمند
با این که بازار جهانی تلفن هوشمند وضعیت بغرنجی پیدا کرده، اما فروش آیفون 
۱۳ همچنان خوب است و اپل انتظار دارد آیفون ۱۴ پس از عرضه به بازار، وضعیت 
بهتری از این داشته باشد. انتظار اپل برای فروش باالتر آیفون ۱۴، منعکس کننده 
باور فزاینده تحلیلگران وال استریت است که انتظار دارند فروش این شرکت حتی 

در صورت وقوع رکود در اقتصادهای بزرگ، بهتر از کل بازار تلفن هوشمند باشد.
اپل که گزارش مالی سه ماهه سوم خود را ۲۸ ژوییه منتشر می کند، همزمان با 
تولید آزمایشی آیفون ۱۴، انتظار خود از فروش باالتر جدیدترین مدل این گوشی 
پرچمدار را در پیش بینی های اولیه خود به تولیدکنندگان قراردادی اعالم کرد. با 
توجه به صدرنشینی اپل در بازار تلفن هوشمند، تحلیلگران بر این باورند که تورم 
در کاالهایی اساسی مانند مواد غذایی و سوخت، تاثیر کمتری روی پایگاه کاربران 
نسبتا مرفه اپل گذاشته اســت. با این حال ناظران صنعت مانند شرکت فوبون 
سکیوریتیز بر این باورند که تقاضا برای محصوالت الکترونیکی مصرفی امسال و 

سال آینده، کند خواهد شد.
طبق آمار موسسه تحقیقاتی کانترپوینت ریسرچ، کندی اقتصادی در چین ضربه 
بزرگی به بازار تلفن هوشمند زده و فروش جهانی را در ماه مه ۱۰ درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش داد و به ۹۶ میلیون دستگاه رساند. برای دومین 
بار در حدود یک دهه گذشته است که آمار ماهانه فروش، کمتر از ۱۰۰ میلیون 
دستگاه بوده است. اما دو منبع آگاه در زنجیره تامین آیفون به رویترز گفتند: فروش 
آیفون در ژوییه با وجود سیگنال هایی که از افت تقاضای بازار برای سازندگان تلفن 

هوشمند دیگر مشاهده شد، همچنان خوب بوده است.
یکی از این منابع گفت: سازندگان دیگر از افت تقاضا آسیب دیده اند؛ منبع دومی هم 
گفته است که ارسال آیفون ۱۳ از یک کارخانه به بازار، در ماه ژوییه یک سوم باالتر از 
مدت مشابه سال میالدی گذشته بود. این الگو غیرمعمول است زیرا فروش مدلهای 
فعلی آیفون معموال در ژوییه و اوت که مصرف کنندگان منتظر معرفی مدلهای 
جدید از سوی اپل در سپتامبر هستند، افت می کند. با توجه به دستگاه های عرضه 

شده به بازار، می توان گفت فروش آیفون ۱۳ نسبتا خوب بوده است.
کریش سانکار، تحلیلگر شرکت کوئن، در یادداشتی به مشتریان این شرکت نوشت: 
فروش آیفون ۱۳ در اواخر سیکل این گوشی، خوب مانده زیرا تقاضای چین پس 
از پایان قرنطینه های کرونا، بهبود چشمگیری پیدا کرد و آیفون از خرید تعطیالت 

ژوئن در چین سود برد.
اپل طبق برنامه ساالنه خود، تولید آزمایشی آیفون ۱۴ را با هدف افزایش تولید انبوه 
در اوت، آغاز کرده بود. بنابراین این دستگاه عرضه این دستگاه به بازار می تواند در 
پاییز آغاز شود. پیش بینی های اولیه از فروش که اپل به تولیدکنندگان قراردادی 

اعالم کرده است، اندکی باالتر از برآورد فروش آیفون ۱۳ در یک سال پیش است.
بعضی از تحلیلگران وال استریت انتظار دارند در پایان سه ماهه مالی سوم، فروش 
آیفون ۱۳ با وجود عرضه حجم باالتری از این دستگاه به بازار، کاهش نسبی پیدا 
کند اما تحلیلگران همچنان انتظار دارند آیفون بهتر از رقیبانش ظاهر شود. به عنوان 
مثال، کوئن انتظار دارد فروش دستگاه های اپل در سه ماهه اخیر حدود یک درصد 
کاهش پیدا کند، در حالی که فروش کلی تلفن هوشمند حداکثر ۱۳ درصد دچار 

افت خواهد شد.

خبر

محموله ۲۶۳۰ کیلوگرمی به ایستگاه فضایی بین المللی رسید
کپسول دراگون متعلق به شرکت اسپیس ایکس همراه ۲۶۳۰ کیلوگرم بار در کنار ایستگاه فضایی بین المللی پهلو گرفت. اسپیس ایکس این عملیات را برای ناسا انجام داده است. کپسول 
رباتیک مذکور همراه یک موشک فالکون ۹ دو قسمتی به فضا ارسال شد. این موشک کپسول را به مدار زمین رساند و قسمت نخست آن نیز به طور موفقیت آمیز روی پهپاد کشتی اسپیس 

ایکس فرودآمد. زمانی که کپسول به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد، هر دو فضاپیما در ارتفاع ۴۳۰ کیلومتری زمین برفراز جنوب اقیانوس آتالنتیک قرار داشتند. این بیست و 
پنجمین مأموریت ارسال محموله اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین المللی بود که CRS-25 نام گرفته بود. کپسول مذکور حاوی تجهیزات علمی و همچنین مواد غذایی تازه است.

در حالیکه یکی از اصلی ترین 
اهداف از راه اندازی ســامانه 
یکپارچــه فروش خــودرو، 
کاهش اختالف قیمت کارخانه 
با بازار آزاد بوده، تا به امروز و در 
مرحله دوم ثبت نام در سامانه یکپارچه، این هدف محقق 
نشده است. الزام حضور خودروسازهای خصوصی در این 
نمایش به عقیده کارشناسان عجیب است و بر این باورند 
برای خصوصی ها کسی نمی تواند اجبار و الزامی در نظر 
بگیرد. از سوی دیگر با وجود ضرر و زیان های میلیاردی 
خودروسازان طرح های فروش همچنان ادامه داد و تنها 
مدل فروش به سامانه یکپارچه تغییر نام داده است. باید 
دید تغییر روش فروش خودرو با این سامانه تا چه اندازه 
می تواند مشکل مردم با بازار خودرو و قیمتهای سرسام 

آور آن را حل کند. 
اهدافی که تا به امروز هیچ کدام از آنها به نتیجه نرسیده و 
کارشناسان دلیل آن را ناکارآمدی و نفع برخی افراد و وجود 
مافیا در این بازار عنوان کرده اند. متاسفانه این سامانه هم 
در مرحله اول ثبت نام دارای مشکالت بوده و هم در مرحله 
دوم ثبت نام با سرعت پایین اجاره دسترسی به سامانه را 

به مردم و متقاضیان نمی دهد. سخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در این رابطه گفته اســت سرعت پایین 
سامانه یکپارچه خودرو با اضافه کردن سرور های جدید به 

زودی برطرف می شود.
اولین دوره ثبت نام در ســامانه جدید قرعه کشی خودرو 
تحت عنوان ســامانه یکپارچه تخصیص خــودرو، ۲۷ 
اردیبهشت ماه آغاز شد و یازدهم خردادماه اسامی منتخبان 
اعالم و مقرر شد بیش از ۱۹۱ هزار دستگاه خودرو هم به 

برندگان نهایی و هم به رزروی ها تخصیص داده شود.
پس از پایان دور نخست قرعه کشی، نامه ای منتشر شد که 
نشان می داد دو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت )معاون 
هماهنگی به معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت( در 
مورد ایرادات فنی و امنیتی سامانه اطمینان نداشته و تاکید 
کرده بودند که فعاًل از طریق این سامانه قرعه کشی انجام 
نشود. البته پس از انتشار این نامه، امید قالیباف سخنگوی 
وزارت صمت اعالم کرد که »سامانه مشکلی ندارد و قرعه 
کشی هم به خوبی انجام شده اســت و آن نامه الزاماتی را 
لحاظ می کند که سامانه بتواند در وزارت صنعت فعالیت 
کند.« در ادامه نیز اعالم شد که مرحله دوم ثبت نام و قرعه 

کشی در اواخر تیر ماه انجام خواهد شد.
در همین رابطه نیز قالیباف اعالم کرد که روز یکشنبه ۲۵ 
تیر ماه ساعت ۱۷ مرحله دوم ثبت نام در سامانه یکپارچه 
آغاز شده و تا ساعت ۱۷ روز سه شــنبه ۲۸ تیرماه ادامه 

خواهد داشت و تعداد دقیق خودروهای عرضه شده اعالم 
می شود. به گفته سخنگوی وزارت صمت، در این دور هم 
مثل دور قبلی همه خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی 

حضور خواهند داشت.

جزئیات عرضه
بر این اســاس، در این مرحله گروه صنعتی ایران خودرو 
هشت محصول خود را به صورت پیش فروش یکساله و پنج 
محصول را در قالب فــروش فوق العاده عرضه می کند که 
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ با سقف شیشه ای، پژو ۲۰۷ دستی سقف 
شیشه ای، پژو ۲۰۷ اتوماتیک شــش سرعته، پژو پارس 
سال سفارشی با موتور XU۷P، پژو پارس سال سفارشی 
)ELX( با موتور XU۷P، سورن پالس، دناپالس توربوشارژر 
دستی با گیربکس شش سرعته و فرمان برقی و دناپالس 
توربوشارژر اتوماتیک در قالب پیش فروش یکساله عادی و 
ویژه مادران )بهمن و اسفند ۱۴۰۱( و پنج محصول شامل 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو پارس سال، پژو ۲۰۷ اتوماتیک شش 
سرعته، تارا اتوماتیک و دناپالس توربوشارژر اتوماتیک به 

صورت فوق العاده عرضه خواهد شد.
همچنین گروه خودروسازی سایپا نیز در این مرحله، پنج 
محصول در قالب فروش فوق العاده، هفت محصول در قالب 
طرح پیش فروش یکساله و چهار محصول در قالب مشارکت 
 ،S در تولیــد عرضه خواهد کرد که پنج محصول ســاینا

کوییک S، کوییک معمولی، کوییک R با گیربکس معمولی 
و شاهین G را در قالب فروش فوق العاده، هفت محصول 
 R کوییک ،S کوییک معمولی، کوییک ،S شامل ســاینا
معمولی، کوییک R اتوماتیک و ســایپا SE ۱۵۱ با موتور 
M۱۳ در قالب پیش فروش یکساله )موعد تحویل خودروها 
بســته به نوع خودروها از آبان ۱۴۰۱ تا تیر ماه ۱۴۰۲( و 
چهار محصول شامل ساینا S، کوییک معمولی، کوییک 
S، کوییک R با گیربکس معمولی را در قالب مشــارکت 
در تولید به صورت عادی و همچنین ویژه مادران )موعد 

تحویل شهریور تا مهر ۱۴۰۲( در این مرحله خواهد کرد.
در بخش خصوصی نیز شــرکت آرین پارس موتور در این 
مرحله، محصول الماری ایما را در قالب فروش فوق العاده 
عرضه کرده اســت. طبق اعالم این شــرکت، در فروش 
فوق العاده الماری ایما، این خــودرو با قیمت قطعی یک 
میلیارد و ۷۹ میلیون تومان و با موعد تحویل ۹۰ روز کاری 
عرضه شده است. شرکت مدیران خودرو نیز در این طرح، 
پنج مدل از محصوالت خود شامل MVM X۲۲ اسپورت 
 MVM X۳۳ ،توربو PRO IE MVM X۲۲ ،الکچــری
اکسلنت اسپرت اتوماتیک، آریزو ۵ توربو IE و تیگو IE ۷ را 
در قالب فروش فوق العاده با قیمت قطعی و موعد تحویل 
حداکثر ۹۰ روزه و PRO X۵۵ اکســلنت را در دو مدل 
اکسلنت و اکسلنت اسپورت بصورت فروش فوری با قیمت 

قطعی و موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه عرضه کرده است.

خودروسازان حاضر در دومين مرحله از فروش خودرو در سامانه يكپارچه تغيير كردند

تداوم  اختالف  قیمت  کارخانه  و  بازار  

شفاف سازی با عرضه خودرو در بورس
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

بازار خودرو با سامانه یکپارچه فروش، دچار نابسامانی های مقطعی خواهد شد. آن هم به دلیل اینکه هر سه ماه یک بار این ثبت نام انجام می شود و بسیاری از از متقاضیان وارد آن می شوند تا برای خودروی خود ثبت نام کنند. ورود متقاضیان واقعی و 
دالالن همزمان منجر به افت سرعت این سامانه و عدم دسترسی مردم و مصرف واقعی برای خرید خودرو می شود.  سیاست گذار بدون توجیه و بدون کار کارشناسی، اقدام به اجرای راهکارهایی برای بازار خودرو می کند که بر تنش های موجود در آن 
می افزاید. در قرعه کشی خودرو شاهد بودیم چه اتفاقاتی افتاد. دست مصرف کننده واقعی برای خرید خودرو خالی ماند. دالل و رانت خوار خودروهای خود را دریافت کردند و در بازار آزاد حواله فروشی به راه انداختند. این سامانه نیز تنها تغییر روش و در 
قالب همان طرح در حال انجام است. نمی توان تفاوتی در این سامانه با طرح قرعه کشی خودرو قایل شد. نتایج درستی هم در بازار خودرو نخواهد داشت.  از سوی دیگر فروش خودرو در سامانه یکپارچه منجر به رشد قیمت خودرو می شود. به دلیل تورم 
موجود، قیمت خودرو افزایشی است. همچنین تجمیع توزیع خودرو در سامانه یکپارچه به نحوی که با دفعات محدودی در سال عرضه شود، منجر به تنش های مقطعی در بازار می شود. پیش از این با پیش فروش شرکت ها تنش بازار کمی کنترل می شد 
که اکنون این اتفاق نخواهد افتاد. این سامانه از بزرگترین اشتباهات وزارت صمت محسوب می شود. به نظر می رسد وزیر صمت به نمایندگان خودش در سایپا و ایران خودرو، به نماینده سازمان حمایت در زمان قرعه کشی، به نماینده دادستان، به پلیس و 
به هرکسی که در فرآیند قرعه کشی ها با سازوکار قبلی حضور داشته، مشکوک بوده و حاال می گوید وزارتخانه می خواهد قرعه کشی کند. این در حالی است که در ماهیت ماجرا فرقی نمی کند. شما تا زمانی که اختالف قیمت کارخانه و بازار را حفظ کنید 
و تا زمانی که شرایط کشور تورمی است، هرچقدر خودروسازان تولید کنند، قرعه کشی خواهد شد. جدا از اینکه االن گفته شده شرکت های خصوصی هم بایستی در سازوکار جدید قرعه کشی قرار بگیرند. این رویکرد مساوی است با دخالت آشکار در 
رویه شرکت داری توسط دولت. از یک طرف می گویند که می خواهیم از تصدی گری خودروسازان خارج شویم و از یک طرف هم می گویند که فروش کل خودروسازان را در یک سازوکار دولتی قرار می دهند. به طور کلی فروش و عرضه خودرو در بورس 
کاال می تواند راهکار بهتری باشد. سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه ای دولتی است که هر سه ماه یکبار قرار است ثبت نام داشته باشد. در این روش تعداد محدودی خودرو عرضه و به فروش می رسد. در حالیکه سامانه بورس کاال، خودرو را مستقیما 

از کارخانه عرضه می کند. قطعا برای عرضه خودرو، بورس کاال گزینه بهتری است و شفاف سازی بیشتری در آن وجود دارد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

یک عضو کارگــروه تعیین مصادیق محتــوای مجرمانه 
رایانه ای از رفع فیلترینگ اینترنت برای اساتید دانشگاه ها 
خبر داد. سید جواد حســینی کیا عضو کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای در حاشــیه جلسه 
روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ مجلس شــورای اسالمی در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش ایسنا درباره وضعیت 
فیلترینگ اینترنت اظهار کرد: برخالف برخی نگاه هایی که 
درباره فیلترینگ وجود دارد، در حال برداشتن فیلترینگ 

اینترنت برای اساتید و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه 
های خاص هستیم. این طرح در مقطعی کوتاه و به شکل 
آزمایشی اجرا می شود. وی افزود: در گام بعدی، این طرح 
برای اساتید کل دانشگاه های کشــور اجرا خواهد شد و 
اینترنت بدون فیلتر در داخل دانشگاه ها در دسترس اساتید 
قرار می گیرد. این نماینده مجلس با بیان اینکه »تا پیش 

از بررسی و اجرایی شدن طرح صیانت از فضای مجازی، 
کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نقش کلیدی را در کشور 
برعهده دارد«، تاکید کرد: در حال حرکت به سمتی هستیم 
تا اینترنت بدون فیلتر توسعه پیدا کند؛ ابتدا فیلترینگ 
اینترنت برای گروه های هدف برداشــته می شــود و ان 
شاءاهلل این موضوع گسترش پیدا خواهد کرد و در نهایت 

تنها یک سری ســایت های خاص که منجر به گسترش 
فساد می شوند فیلتر خواهند ماند. این عضو کمیته تعیین 
مصادیق مجرمانه رایانه ای تصریح کرد: نگاه اساسی نظام بر 
این است که فیلترینگ اینترنت برداشته شود اما این اتفاق 
در صورتی رخ می دهد که شرایط آن وجود داشته باشد و 
شرایط امنی در فضای مجازی به وجود بیاید که گرگ ها 
جوالن ندهند؛ امروز پلتفرم های فضای مجازی نظیر تلگرام 

در اختیار این گرگ ها قرار دارد.

اتکا به نیروی متخصص داخلی 
بــرای ســاخت محصــوالت 
ایران ساخت توسط شرکت های 
دانش بنیــان باعث توســعه و 

رشــد حوزه دارو و فرآورده های 
پیشرفته تشخیص و درمان شده 
است. به گزارش معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، تعداد 

شــرکت های دانش بنیان فعال 
در تولیــد دارو و فرآورده هــای 
پیشرفته حوزه تشخیص و درمان 
رو به افزایش است، این حوزه در 

توسعه  صنعت ســالمت کشور 
نقش مهمی دارد. فعالیت های 
شرکت های دانش بنیان در این 
حوزه تاکنون باعث دستیابی به 
دستاوردهای مهم، رشد و توسعه 

شده است.

فیلترینگ اینترنت برای اساتید دانشگاه ها برداشته می شود؟

424 شرکت دانش بنیان برای توسعه صنعت سالمت گام برداشتند
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