
قرعه کشــی دومین فروش یکپارچه خودرو در 
محل گروه صنعتی ایران خودرو با حضور نهادهای 
نظارتی و نمایندگان خودروســازان انجام شده 
و آمار تعــداد ثبت نام کننــدگان و ظرفیت ها به 
تفکیک اعالم شده است؛ طبق اعالم سخنگوی 
وزارت صمت، نتایج عصر امروز )حدودا ســاعت 
۱۷ روز یکشــنبه دوم مرداد ماه( اعالم و بر روی 
ســامانه قابل مشــاهده خواهد بود. منتخبان از 
هشت صبح سوم مرداد ماه )دوشنبه( امکان واریز 

خواهند داشت.
به گزارش ایســنا، دومیــن مرحلــه از فروش 
خودروها بصــورت یکپارچه که ثبت نــام آن از 
شنبه هفته گذشــته )۲۵ تیر ماه( آغاز شد و تا 
روز سه شــنبه )۲۸ تیرماه ادامه( ادامه داشــت، 
قرعه کشــی آن صبح امروز )شــنبه اول مرداد 
ماه( با حضــور نهادهای نظارتــی و نمایندگان 
 خودروســازان در محــل شــرکت ایران خودرو 

انجام شد.  
آمار اولیه از تعداد افراد ثبت نام کننده، واجدین 
شــرایط و ظرفیت هــا به تفکیــک محصوالت 

خودروسازان به شرح زیر است:
در مجموع پنج میلیون و ۷۴۰ هــزار و ۳۱۴ نفر در 
دومین مرحله از فروش یکپارچه خودروها ثبت نام 

کردند که از این تعــداد در طرح عادی، پنج میلیون 
و ۶۳۴ هزار و ۶۴۰ نفر پس از احــراز هویت »واجد 
شرایط« شناخته شده و بر این اساس ۱۰۵ هزار و ۶۷۴ 
نفر »فاقد شرایط« بوده و به تبع حذف شده اند. در طرح 
فروش یکپارچه ویژه طرح جوانی جمعیت )طرح ویژه 
مادران(، در مجموع ۳۱۷ هــزار و ۲۴۱ نفر ثبت نام 
کرده که از این تعداد به ترتیب ۱۹۹ هزار و ۹۲۷ نفر 
 واجد شرایط و به تبع ۱۱۷ هزار و ۳۱۴ نفر فاقد شرایط 

معرفی شده اند.
بر اســاس ظرفیت اعالم شــده شــرکت های 
خودروساز، خودروســازی سایپا ۶۱ هزار و ۴۸۳ 
دســتگاه، گروه صنعتی ایران خــودرو ۲۵ هزار 
دســتگاه، اتومبیل ســازی فردا ۱۰۰۴ دستگاه، 
بهمن  موتور ۹۳۰ دســتگاه، خودروسازی ایلیا 
۱۱۱ دســتگاه و آرین پارس موتور ۱۰۰ دستگاه 

خودرو عرضه کرده اند.  

نتایج فردا اعالم می شود/ واریز وجه از 
۸ صبح دوشنبه

طبق اعالم امیــد قالیباف- ســخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت- به ایســنا، به احتمال 
زیاد عصر فردا )یکشــنبه دوم مرداد ماه( نتایج 
اعالم خواهد شــد و متقاضیان می توانند نتیجه 

 نهایی را از طریق ســامانه یکپارچــه به آدرس 
 sale.iranecar.com مشاهده کنند.  

طبق اعالم وی، واریز وجه از ساعت هشت صبح 
روز دوشنبه )سوم مردادماه( لغایت ساعت ۲۴ روز 

پنجشنبه )ششم مرداد ماه( فراهم خواهد بود.
تاکید می شــود، برابر ظرفیت های ارائه شده برای 
محصوالت، ظرفیت رزرو نیز در نظر گرفته شــده 
است که پس از اتمام زمان تکمیل وجه منتخبان 
اصلــی، در صورت عــدم واریز وجه توســط این 

منتخبان، رزروی ها جایگزین خواهند شد.

خروج خودرو از قرعه کشی به تدریج 
اتفاق خواهد افتاد

شایان ذکر است، ســید رضا فاطمی امین-وزیر 
صنعت، معدن و تجارت- نیز روز گذشته )جمعه( 
در جریان بازدید از سه واحد تولیدی و صنعتی در 
شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه، ضمن تاکید 
بر اینکه خروج خودروها از چرخه قرعه کشی تابع 
عرضه و تقاضا و ســازوکار بازار است، اعالم کرد: 
پایان قرعه کشــی به تدریج اتفــاق خواهد افتاد. 
ضمن اینکه در خودروســازی ســایپا به جز دو 
خــودرو، تمامی خودروهای تولیــدی از فرآیند 

قرعه کشی خارج شده اند.

بر اســاس توافق جدیدی که میان ایــران و عراق 
امضا شده اســت، ایران در زمان توانایی شبکه، در 
 مدت ۵ ســال ۴۰۰ مگا وات برق به عــراق صادر 

خواهد کرد.
بر اســاس توافق جدیدی که میان ایــران و عراق 
امضا شده اســت، ایران در زمان توانایی شبکه، در 
 مدت ۵ ســال ۴۰۰ مگا وات برق به عــراق صادر 

خواهد کرد.
احمــد موســی، ســخنگوی وزارت بــرق عراق 
توضیحاتی درخصوص جزئیــات توافق راهبردی 
ایران و عراق در زمینه انرژی ارائه داد و گفت که این 
توافق دو هدف را محقق می کند؛ یکی واردات برق و 

دیگری بهبود کیفیت برق توزیعی است.

وی تاکید کرد که توافقی ۵ ســاله با ایران در این 
زمینه امضا شد و ایران در این مدت ۴۰۰ مگا وات 

برق به عراق صادر خواهد کرد.
احد موســی گفت: ایــن توافق بعــد از پرداخت 
بدهــی گازی به ایران و همچنیــن موافقت دولت 
امضا شــد و هــدف از آن هــا تنهــا واردات ۴۰۰ 
مگا وات برق نیســت بلکــه هدف دیگــر بهبود 
 کیفیــت بــرق توزیعــی و تامین بــرق مصرفی 

عراق است.
سخنگوی وزارت برق عراق خاطرنشان کرد که این 
توافق بر اساس پرداخت هزینه و همچنین بر اساس 

نیاز عراق است.
پیش از این عادل کریم، سرپرست وزارت برق عراق 

در اظهاراتی با اشــاره به افزایش تولید برق در این 
کشور گفت که با توجه به توافقات انجام شده با وزیر 
نیرو ایران، انتظار می رود که روند صادرات گاز ایران 

به عراق بهتر شود.
وی با بیان اینکه شهروند عراقی امروز احساس می 
کند که وضعیت برق بهبود یافته است تاکید کرد: 
یک میلیارد و ۶۴۹ میلیــون دالر به عنوان بدهی 

گازی به ایران پرداخت کردیم.
کریم خاطرنشان کرد که تمام بدهی های قبلی ما به 
ایران پرداخت شد و اکنون پول واردات گاز از ایران 

را به طور ماهیانه به این کشور پرداخت می کنیم.
سرپرست وزارت برق عراق همچنین گفت که ایران 

روزانه ۲۴۰ متر مکعب گاز به عراق صادر می کند.

توافق پنج ساله برای صادرات ۴۰۰ مگاوات برق ایران به عراق
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یک ماه تا وعده وزارت صمت

 چرا آیین نامه واردات 
تصویب نمی شود؟

نرخ بهره بین بانکی 
باز هم افزایش یافت

گرانی ۲ تا ۵ میلیون 
تومانی تیبا در بازار با 

جدی شدن توقف تولید

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

حرکت نقدینگی به 
سمت بازارهای حقیقی

بازارهای دارایــی از لحاظ 
ســهمی که در سبد خانوار 
دارند بازدهی داشته اند. به 
عبارتی در بازارهای دارایی 
باید به حجم و ارزش دارایی که از سوی خانوارها به 
آن بازار اختصاص پیدا می کند، مورد بررسی قرار 
گیرد. در این بخش مسکن سهم باالیی را به خود 
اختصاص داده است. مسکن تحت تاثیر افزایش 

قیمت بازدهی مثبت...

  کمیل طیبی، اقتصاددان 
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التهاب بازارها با 
قیمت گذاری دستوری

شاخص بورس 
جان گرفت

تورم نقطه به نقطه در تیرماه به 54 درصد رسید

تداوم  رکوردشکنی  تورم
صفحه2

صفحه۴

اقبال  سرمایه گذاران   به  بازار مسکن
   بازدهی    بازارها   در  تیرماه   حاکی   از   رشد   بخش   مسکن   است

سرپرست سازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان در نامه ای فرآیند درخواست 
افزایش قیمت کاالها و تعیین آن را اعالم کرد. 
حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت 
تولیدکنندگان و مصرف  کنندگان، در نامه      ای به 
معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید قیمت  گذاری 
کاالها را اعالم کرد. فرهیدزاده در این نامه مطرح 
کرده است:»بر اساس تصمیمات  ستاد تنظیم  
بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کاالها 
از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، 
مقرر شده در فرآیند قیمت  گذاری پیشنهادات 
صنوف و کارخانه  داران از سوی دفاتر تخصصی 
وزارتخانه      های جهادکشاورزی و صنعت، معدن 

و تجارت به سازمان...

شاخص های بورس روز گذشته یکم مرداد ۱۴۰۱ 
رشد کردند و نمادهای شیمیایی با تقاضای حقیقی 
مواجه بودند. به گــزارش اکوایــران، در معامالت 
روز شــنبه یکم مــرداد ماه، شــاخص کل بورس 
پایتخت با افزایش هزار و ۵۹۹ واحدی نســبت به 
 روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۴۹۸ 
واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۷۰۳ 
واحدی در سطح ۴۰۴ هزار و ۴۸۵ واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۲۴ 
واحد پائین آمد و در ســطح ۱۹ هزار و ۴۱۵ واحد 
قرار گرفت.  روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار برای بیست و ششمین روز 

متوالی منفی شد و ۸۱ میلیارد...

اصالحیه آگهی فراخوان عمومی

بدین وسیله به اطالع می رساند شهرداری خرمشهر در نظر دارد پارکینگ 9۰ هکتاری واقع در مرز 
شلمچه را بر اساس دستورالعمل شماره ۴۴/۴2/۸322مورخ 1۴۰1/3/31کمیته زیر ساخت اربعین 

حسینی رابه مدت ۴۵ روز طبق نظر کارشناس دادگستری بصورت اجاره واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط شــرکت در مزایده دعوت بعمل می آید از طریق  ســامانه 
تدارکاتی الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به شــماره ۰۵۰۰1۰9۴113۰۰۰۰۰2 پس از نشر آگهی از 
 تاریخ 1۴۰1/۴/3۰لغایت 1۴۰1/۰۵/۰6به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت جهت دریافت اسناد 

مراجعه نمایید.
ضمنا تحویل پاکات از تاریخ 1۴۰1/۰۵/۰6لغایت 1۴۰1/۰۵/1۸ می باشد.

جلسه کمیسیون معامالت در تاریخ 1۴۰1/۰۵/19 ساعت 12 ظهر می باشد.

شرایط مزایده 
1-متقاضی می بایست مبلغ ۵ درصد مبلغ پایه را بعنوان تضمین شرکت در مزایده بحساب سپرده 
شهرداری به شماره حســاب ۰1۰6۴۰6376۰۰۰ بانک ملی  واریز ویا ضمانت نامه بانکی را به همراه 

مدارک ارائه وتحویل نماید.
2-در صورت انصراف نفر اول ضمن ضبط سپرده وی موضوع مزایده بنابر صالحدید شهرداری به نفر 
دوم ودر صورت انصراف نفردوم ضمن ضبط سپرده وی بنابر صالحدید موضوع مزایده به نفر سوم 

واگذار خواهد شد ودر صورت  انصراف نفرسوم مزایده باطل می شود.
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

۴-برنده موظف است به مدت سه روز پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون معامالت نسبت به سیر 
مراحل اداری مربوطه اقدام در غیر اینصورت شهرداری ضمن ضبط وثیقه مورد مزایده را به نفرات 

بعدی با توجه شرایط فوق الذکر واگذار خواهد نمود
۵-هزینه نشر آگهی وهزینه نظریه کارشناسی برعهده برنده می باشد.

6-سایر شرایط مزایذه در اسناد مزایده مندرج می باشد
روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری خرمشهر

به دنبال انجام قرعه کشی دومین مرحله فروش یکپارچه خودرو

 منتخبان از سوم مرداد امکان واریز دارند



اقتصاد2
ایران

یک کارشناس مسکن:
ظرفیت بازار مسکن در اطراف 

تهران تکمیل شده است
یک کارشناس بازارمســکن گفت: به دنبال رشد 
قیمت مسکن که در دوره های گذشته اتفاق افتاد 
بسیاری مستاجران از تهران به حومه کوچ کردند که 
همین عامل باعث فشار تقاضا و رشد قیمت در این 
مناطق شده است. سعید لطفی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: اگر تولید و عرضه مسکن به اندازه کافی 
باشد نوسانات بازار مسکن تا حدی کنترل می شود. 
وضعیت سفته بازی و سوداگری که هم اکنون در بازار 
ملک مشاهده می کنیم ناشــی از عواملی همچون 
تورم، رشد قیمت ارز، تالطمات بازارهای موازی و 
کمبود ساخت و ساز، بخصوص در هشت سال اخیر 
است. وی افزود: چه بسا اگر تولید مسکن به اندازه 
کافی صورت می گرفت تا این حد بازار دچار تغییرات 
قیمتی نمی شد. آمار و ارقام نشان می دهد که اوضاع 
ساخت و ساز در بخش خصوصی مناسب نیست. 
کارنامه دو طرح دولتی شــامل مسکن مهر و اقدام 
ملی هم چندان قابل دفاع نبوده است. به طوری که 
هنوز بعد از گذشت ۱۵ سال مسکن مهر در بعضی 
مناطق به اتمام نرسیده است. طرح اقدام ملی هم 
بعد از دو سال که پیشرفت چندانی نداشت با نهضت 
ملی تلفیق شد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به 
وضعیت سفته بازی و سوداگری در این بخش گفت: 
اقداماتی همچون مالیات خانه های خالی و مالیات 
برعایدی سرمایه می تواند تا حدودی جلوی سفته 
بازی را بگیرد. اما قطعــا این برنامه ها باید با مکمل 
عرضه متناسب با تقاضا تلفیق شود. یعنی ساخت و 

ساز رشد کند تا تعادل در بازار ایجاد شود.

فشار تقاضای مســکن به شهرهای 
اطراف کشیده شد

لطفی تاکید کرد: آنچه در کف بازار مسکن مشاهده 
می کنیم این است که فشار تقاضایی در کالنشهرها 
بخصوص شهر تهران برای مسکن وجود دارد. این 
تقاضا اگر به صورت خرید یا اجاره پاسخ داده نشود 
منجر به پدیده هایی مثل حاشیه نشینی، بدمسکنی، 
بافتهای ناکارآمد، مهاجرت به حومه و غیره می شود. 
البته به نظر می رسد ظرفیت شهرهای اطراف هم 
تکمیل شده و قیمت مســکن در این مناطق نیز 
افزایش قابل توجهی داشته است. وی، انکار افت 
تولید مسکن از سوی برخی مسئوالن را پاک کردن 
صورت مساله دانست و گفت: طبق آمار، ساخت 
و ساز در شــهر تهران افت محسوسی در مقایسه 
با سالهای ۹۱ و ۹۲ داشته اســت. رشد سنگین 
قیمت زمین و مسکن و کاهش توان طرف تقاضای 
مصرفی از عوامل پایین آمدن آمار ســاخت و ساز 
است؛ به طوری که آمار رسانه ها درخصوص صدور 
پروانه های ساختمانی نشان می دهد ساخت و ساز 
از حدود ۲۰ هزار واحد در اوایل دهه ۹۰ به حدود 

۲۰۰۰ واحد کاهش پیدا کرده است.

متقاضیان نهضت مسکن توان پرداخت 
آورده را ندارند

به گفته لطفی، دولت طرح نهضت ملی مســکن 
با هدف ســاخت ســالیانه یک میلیــون واحد را 
برنامه ریزی کرده اما ظاهرا این برنامه با چالشهایی 
مواجه اســت که مهمترین آن به عدم واریز آورده 
ناشــی از کمبود توان متقاضیان مربوط می شود. 
این در حالی است که با تورم بیش از ۵۰ درصدی 
در نهاده های ســاختمانی مواجه هستیم. دولت 
اعالم کرده در ماههای آینده ۱۰۰ هزار واحد را به 
مرحله افتتاح می رساند اما شاید این تعداد جوابگوی 
تقاضای موثر در بازار مسکن نباشد. این کارشناس 
بازار مسکن با طرح این پیشنهاد که دولت تسهیالت 
مناسبی در اختیار بخش خصوصی به منظور تولید 
مسکن قرار دهد گفت: کاهش هزینه های صدور 
پروانه، کاهش مالیات، کنتــرل قیمت نهاده های 
ساختمانی و ارایه مشوقهایی به سازندگان می تواند 
روند ساخت و ســاز را از حالت نزولی به صعودی 
برســاند. در آن صورت می توان امیدوار بود که در 

میان مدت، ثبات نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.

میانگین قیمت هر متر خانه در تهران 
۳۹.۴ میلیون تومان

بنابرایــن گــزارش، بــازار مســکن در ماه های 
اردیبهشــت و خرداد با رونق نســبی همراه شد. 
معامالت در خرداد امسال حدود ۱۴ هزار فقره بود 
که نسبت به خرداد سال گذشته رشد ۱۷۲ درصد 
و در مقایسه با اردیبهشت امسال افزایش ۳۲ درصد 
را نشان داد. میانگین قیمت هم به ۳۹.۴ میلیون 
تومان در هر متر مربع رسید. قیمت مسکن در دو 
ماه اخیر دو افزایش ۶ و ۸ درصد را به ثبت رساند. با 
این حال بررسی های میدانی از کسادی معامالت 
و کاهش سرعت رشد قیمت مســکن در تیرماه 

حکایت دارد.

خبر

سرپرست سازمان حمایت 
و  تولیدکننــدگان  از 
مصرف کنندگان در نامه ای 
فرآیند درخواست افزایش 
قیمت کاالها و تعیین آن 

را اعالم کرد.
حســین فرهیدزاده، سرپرست ســازمان حمایت 
تولیدکنندگان و مصرف  کننــدگان، در نامه      ای به 
معاونان وزیر صمــت، فرآیند جدید قیمت  گذاری 
کاالها را اعالم کرد. فرهیــدزاده در این نامه مطرح 
کرده اســت:»بر اساس تصمیمات  ســتاد تنظیم  
بازار درباره روند درخواســت افزایش قیمت کاالها 
از طریق دفاتر تخصصــی مرتبط در وزارت صمت، 
مقرر شــده در فرآیند قیمت  گذاری پیشنهادات 
صنوف و کارخانه  داران از ســوی دفاتر تخصصی 
وزارتخانه      های جهادکشــاورزی و صنعت، معدن 
و تجارت به ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان منتقل شود. این پیشنهادات بعد از 
بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی 
دولت ارجاع می  شــود و بعد از بررسی و تایید، در 
ســتاد تنظیم  بازار تصویب و ســپس به استحضار 
ریاست  جمهوری می رسد. بعد از تایید رئیس جمهور 
نیز قیمت جدید اعالم رســمی می  شود.« در حال 
حاضر شیر، برنج، مرغ و انواع گوشت، نان، نهاده های 
دامی، الســتیک، لوازم  خانگی و پالستیک و... از 

جمله کاالهای اساســی و پر مصرفی هســتند که 
شامل قیمت گذاری شده اند.

در حالی که کارشناســان اقتصادی مکررا در مورد 
آسیب های قیمت گذاری دستوری هشدار داده اند، 
سازمان حمایت یک قدم دیگر برای پیچیده کردن 
فرایند قیمت گذاری برداشــته تا ادامه کار را برای 

تولیدکنندگان سخت تر کند.
بررســی های بازارهای مختلفی که دولت سعی در 
کنترل قیمت از طریق  بخشــنامه و قیمت گذاری 
دســتوری داشــته نشــان می دهد نه تنهــا این 

شــیوه موجب کاهش قیمت ها نشــده بلکه باعث 
شکل گیری رانت و فســاد، افت کم و کیف تولید و 
گرانی بیشتر کاالها برای مصرف کننده شده است. 

نمونه قیمت گذاری دســتوری دولــت را در بازار 
کاالهای اساســی، لوازم خانگی و حتی بازار اجاره 
طی چند وقت اخیر شــاهد بودیم که در هر یک از 
بازارها نتیجه معکوس داده اســت و گرانی بیشتر 
و شکل گیری قاچاق یا قاچاق معکوس را به دنبال 

داشته است. 
قیمت گــذاری دســتوری نادیــده گرفتــن 

بــازار و  سیســتم عرضــه و تقاضاســت کــه 
 در علــم اقتصــاد اصلی تریــن مســیر تعییــن 

قیمت هاست. 
اولین قربانیان قیمت گذاری دســتوری صنعت و 
بنگاه های تولیدی اســت. بررسی شامخ خردادماه 
نشان می دهد یکی از عمده مشکالت فعاالن صنعتی 

قیمت  گذاری دستوری است.
این گزارش نشــان می دهد عدم همکاری وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت در قیمت گذاری و اعمال 
قیمت گذاری دستوری در بعضی از رشته فعالیت ها و 
پایین نگه داشتن قیمت فروش بدون در نظر گرفتن 
حاشیه سود درست باعث کاهش درآمد و زیان ده 
شدن برخی از صنایع شده و آن ها را به مرز تعطیلی 

کشانده است. 
به اعتقاد فعاالن اقتصادی افزایــش نرخ ارز باعث 
کمبود نقدینگی فعاالن اقتصادی شده و بسیاری 
ازفعاالن با موجودیهای قبلی تولید و خدمات را ارائه 
داده  اند. از طرفی با افزایش شدید قیمتها، قادر به 
تولید وارائه خدمات در قیمتهای دستوری نیستند. 
به خصوص که افزایش پی در پی نرخ ارز و کاهش 
قدرت خرید مشــتریان، سفارشــات را در بخش 
خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داده است.

مختل شــدن روند تولید و کاهش کــم و کیفیت 
تولیدات نهایتا گرانی در بازار به ضرر مصرف کننده 
نهایی به دنبــال دارد و به نظر می رســد این روند 
برخالف فلسفه ذاتی تشکیل سازمانی به سازمان 

حمایت از مصرف کننده است.

سازمان حمایت شیوه جدید تعیین قیمت تمام کاالها را ابالغ کرد

التهاب بازارها با قیمت گذاری دستوری

گرانی ۲ تا ۵ میلیون تومانی تیبا در 
بازار با جدی شدن توقف تولید

با توقف تولید تیبا این هفته خانواده تیبا رشد ۲ تا ۵ 
میلیون تومانی قیمت را در بازار تجربه کرد. به گزارش 
تسنیم،  بر اساس اعالم وزیر صنعت قرار است دو عضو 
خانواده تیبا یعنی تیبا صندوقدار، تیبا ۲ و ساینا به 
همراه سمند ایران خودرو  از خط تولید خارج شوند. 
خروج  این خودروها باعث خواهد شد تا ارزان ترین 
محصوالت در سبد محصوالتی دو خودروساز بزرگ 
کشور از دور خارج شوند. البته در حال حاضر مشخص 
نیست برنامه دو خودروســاز برای جایگزین کردن 
محصوالتی که توقف تولید  دارند چیست اما واکنش 
بازار نسبت به این موضوع قابل تامل است.  این هفته 
قیمت خانواده تیبا رشد ۲ تا ۵ میلیون تومانی در بازار 
داشت. با این شرایط تیبا صندوقدار با رشد ۵ میلیون 
در بازار ۲۰۳ میلیونی شد و تیبا ۲ معمولی هم با رشد ۱ 
میلیونی در بازار ۲۰۸ میلیون تومان فروخته می شود. 
ساینا نیز این هفته بدون تغییر در بازار  ۲۱۲ میلیون 
تومان به فروش رفت. در محصــوالت ایران خودرو 
نیزســمندLX در بازار ۳۱۰  میلیون تومان قیمت 
خورد .  سمند LX با موتور EF۷ نیز ۳۵۱ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۳۰۴ میلیون تومان، 
پژو پارس ۳۷۸ میلیون تومان و دنا ۳۰۰ میلیون تومان 

در بازار عرضه شد.

تداوم روند رکوردشکنی در سال 1۴01
نرخ بهــره بین بانکــی باز هم 

افزایش یافت
با اعالم بانک مرکزی، نرخ بهره بیــن بانکی در پایان 
چهارمین هفته تیر ۱۴۰۱ به ۲۱.۳۱ درصد رســید و 
به روند رکوردشــکنی خود در دو ساله اخیر ادامه داد. 
به گزارش تجارت نیوز، با اعالم بانک مرکزی، نرخ بهره 
بین بانکی در پایان چهارمین هفته تیر ۱۴۰۱ به ۲۱.۳۱ 
درصد رســید و به روند رکوردشکنی خود در دو ساله 
اخیر ادامه داد. مطابق اعــالم بانک مرکزی، نرخ بهره 
بین بانکی در ۳۰ تیر ۱۴۰۱ با ثبت رقم ۲۱.۳۱  درصد، 
رشدی ۰.۱۷ واحد درصدی را نسبت به هفته گذشته 
ثبت کرد. نرخ بهره بین بانکی یکی از ابزارهای مهم برای 
کنترل تورم است و افزایش آن می تواند اثر مثبتی در 
کاهش نرخ تورم داشته باشد. الزم به ذکر است که نرخ 
بهره بین بانکی با ثبت این رقم، رکورد خود از سال ۹۸ 
به این سو را شکست. در سال ۱۴۰۱ نیز این باالترین 
رقمی است که برای نرخ بهره بین بانکی ثبت شده است. 
بسیاری از فعاالن بازارهای مالی در طول هفته گذشته به 
این موضوع اعتراض کرده و آن را در تعارض با وعده های 
دولت دانســتند. این در حالیســت که سید احسان 
خاندوزی در قالب بسته حمایت از بورس وعده داده بود 

نرخ بهره از ۲۰ درصد افزایش پیدا نکند.

آغــاز ثبت نام بــرای انتخاب 
صادرکنندگان نمونه

ســازمان توســعه تجارت از آغاز نام نویسی برای 
انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش ایســنا، ثبت نــام انتخــاب صادرکننده 
نمونه ملی در ســال ۱۴۰۱ در وبگاه رسمی سازمان 
توسعه تجارت ایران آغاز شده است و صادرکنندگان 
می توانند با مراجعه به این وبگاه فرم های الزم جهت 
ثبت نام را به صورت آنالین تکمیل کنند. با توجه به 
اینکه در تقویم رسمی کشــور ۲۹ مهرماه به عنوان 
روز )ملی( صادرات نامگذاری شــده اســت و طبق 
مصوبه هیأت وزیران، سازمان توســعه تجات ایران 
موظف است هر سال با تشکیل کارگروه ویژه مرکب 
از نمایندگان بانک مرکزی، اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، وزارت 
جهاد کشــاورزی، گمرک ج.ا.ایران، ســازمان ملی 
اســتاندارد ایران و ســازمان برنامه و بودجه کشور 
نســبت به تعیین شــاخص های ارزیابی و انتخاب 
صادرکنندگان نمونه ملی و معرفــی آن در روز ملی 
صادرات اقدام کند، فرایند ثبت نام از صادرکنندگان 
آغاز شده است. سامانه ثبت نام متقاضیان در پرتال 
 رســمی ســازمان توســعه تجارت ایران به نشانی 
tpo.ir/expo۱۴۰۱  فعال اســت و صادرکنندگان 
می توانند تا تاریخ ۵  مرداد نسبت به ثبت نام در این 
رویداد ملی اقدام کنند. مهمترین شاخص های انتخاب 
در هر گروه، آمار صادرات و رشــد آن، تنوع بازارهای 
هدف صادراتی، نام و نشــان تجاری و کیفیت کاالی 
صادراتی، ســطح فناوری و ارزش افزوده محصوالت 
صادراتی ، حضور در کنسرســیوم هــای صادراتی، 
اشتغال مولد و دائمی و مهارت های فنی و تخصصی 
بنگاه های صادراتــی در حوزه بازاریابــی و صادرات 
است. در ســال جاری بیش از هفتاد گروه کاالیی و 
خدماتی در زیرمجموعه های کشــاورزی و صنایع 
غذایی، محصوالت صنعتی، معدنی، خدمات فنی و 
مهندسی، فناوری اطالعات و ارتباطات و ... به رقابت 
پرداخته که در نهایت بــا توجه به تعداد متقاضیان و 
عملکرد صادراتی سال ۱۴۰۰ در گروه ها، حداکثر ۵۰ 

صادرکننده نمونه ملی انتخاب می شوند.

اخبار
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نرخ تورم ساالنه تیر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای 
کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در مــاه قبل، ۱.۱ واحــد درصد افزایش 

نشان می دهد.
نرخ تورم تیر ماه سال ۱۴۰۱ از سوی مرکز آمار 

ایران منتشر شد.
منظــور از نرخ تــورم نقطه ای، درصــد تغییر 
عدد شــاخص قیمت، نســبت به ماه مشــابه 
سال قبل اســت. نرخ تورم نقطه ای در تیر ماه 
۱۴۰۱ بــه عدد ۵۴.۰ درصد رســیده اســت؛ 
یعنــی خانوارهای کشــور به طــور میانگین 
۵۴.۰ درصد بیشــتر از تیر ۱۴۰۰ برای خرید 
 یــک »مجموعه کاالهــا و خدمات یکســان« 

هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای تیر ماه ۱۴۰۱ در مقایســه با 
ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته اســت. 
نرخ تورم نقطــه ای گروه عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ۴.۴ واحد 
درصدی بــه ۸۶.۰ درصد و گــروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« بــا افزایش ۰.۱ واحد 

درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهای شهری ۵۲.۸ درصد است که نسبت 
به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روســتایی 
۶۰.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد 

درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نــرخ تورم ماهانه، درصــد تغییر عدد 
شــاخص قیمت، نســبت به ماه قبل است. نرخ 
تورم ماهانه تیر ۱۴۰۱ به ۴.۶ درصد رسیده که 
در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ۷.۶ واحد 
درصد کاهش داشته اســت. تورم ماهانه برای 
گروه های عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 

به ترتیب ۵.۷ درصد و ۳.۸ درصد بوده است.
این در حالی اســت که نرخ تــورم ماهانه برای 
خانوارهای شــهری ۴.۵ درصد است که نسبت 

به ماه قبل ۷.۰ واحد درصد کاهش داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.۸ 
درصد بوده که نســبت به ماه قبل ۱۱.۰ واحد 

درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشــابه قبل از آن است. 
نرخ تورم ساالنه تیر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای 
کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در مــاه قبل، ۱.۱ واحــد درصد افزایش 

نشان می دهد.
همچنین نرخ تورم ســاالنه بــرای خانوارهای 
شهری و روستایی به ترتیب ۴۰.۰ درصد و ۴۳.۲ 
درصد است که برای خانوارهای شهری ۱.۱ واحد 
درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.۴ 

واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نســبت 
به ماه قبل مربــوط به گروه »گوشــت قرمز و 
گوشــت ماکیان« )مرغ ماشــینی، سوسیس و 
کالباس(، گــروه »لبنیات و تخــم مرغ« )دوغ 
پاســتوریزه، خامه و تخم مــرغ( و گروه »نان و 
غالت« )انواع برنج ایرانی، کیک و بیســکویت( 
می باشد. در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات«، گروه »بهداشت و درمان« )خدمات 
طبی ســرپایی و خدمات بیمارســتانی(، گروه 
»هتل و رستوران« )هزینه هتل و تاالر پذیرایی( 
و گروه »مبلمان و لوازم خانگی« )انواع شوینده( 
 بیشترین افزایش قیمت را نســبت به ماه قبل 

داشته اند.

درصــد تغییرات شــاخص قیمت در 
دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در تیر ماه ۱۴۰۱ 
برای دهک های مختلف هزینه ای از ۳۸.۹ درصد 
برای دهک دهم تا ۴۴.۸ درصد برای دهک اول 

است.

شــاخص های بورس روز گذشــته یکم مرداد 
۱۴۰۱ رشــد کردند و نمادهای شــیمیایی با 

تقاضای حقیقی مواجه بودند.
به گزارش اکوایران، در معامالت روز شنبه یکم 
مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش 
هزار و ۵۹۹ واحدی نســبت به روز چهارشنبه 
 به رقــم یــک میلیــون و ۴۷۳ هــزار و ۴۹۸ 

واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۷۰۳ واحدی 
در ســطح ۴۰۴ هزار و ۴۸۵ واحدی ایســتاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۲۴ 
واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۴۱۵ واحد 

قرار گرفت.  

خروج سرمایه
روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار برای بیســت و ششــمین روز 
متوالی منفی شــد و ۸۱ میلیــارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شــد. گروه محصوالت 
شیمیایی بیشترین ورود پول حقیقی را داشت و 

معدنی ها مقصد پول های حقوقی  بودند.
در معامالت روز شــنبه بیشــترین خروج پول 
حقیقی به سهام شستا )شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی( اختصاص داشــت که ارزش 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۲۶ میلیارد 
تومان بود. پس از شستا، نمادهای بپاس )شرکت 
بیمه پاسارگاد( و ومعادن )شرکت توسعه معادن 
و فلزات( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در مقابل، وبملت، تاپیکو، پارســان، شپدیس، 
کرماشا، پاالیش و شیراز بیشــترین ورود پول 

حقیقی را داشتند. 

نمادهای پیشران
روز گذشته نمادهای »پارســان«، »تاپیکو« و 
»شپدیس« بیشترین تأثیر را در رشد شاخص 
کل بــورس داشــتند و نمادهــای »کگل«، 
»ومعادن« و »نوری« بیشــترین تأثیر کاهشی 

را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهــای »بپاس«، »هرمز« و 

»کگهر« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »شــاوان«، »شگویا« و 
»غصینو« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص 

داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین است و نوری و وتجارت در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز دی، ددانا و هرمز 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  
 

ارزش معامالت
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام 
به رقم ۹ هــزار و ۹۵۲ میلیــارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهــی در بازار 
ثانویه ۴ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان بود که ۴۲ 
 درصــد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را 

تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
۶۶ درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ۲ 

هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان رسید. 

صف های پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت بــه روز کاری قبل 
افزایش یافت و ۱۷ میلیــارد تومان بود. ارزش 
صف های خرید نیز نســبت به پایان روز کاری 
گذشــته ۴۳  درصد رشــد کرد و در رقم ۱۰۷ 

میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشــته نماد وبملت )بانــک ملت( با صف  
خریــد ۵۰ میلیــارد تومانی در صــدر جدول 
تقاضای بــازار قرار گرفــت. پــس از وبملت، 
نمادهای تاپیکو )شــرکت سرمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروشــیمی تأمین( و غمینو )شــرکت 
 صنایــع غذایی مین شــرق( بیشــترین صف 

خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت 
به نماد سپاها )شرکت ســیمان سپاهان( تعلق 
داشت که ارزش آن ۱۵ میلیارد تومان بود. پس 
از سپاها، نمادهای سدبیر، حپترو، فسپا و پارتا 

بیشترین صف فروش داشتند. 

اگرچــه مســئوالن وزارت صمــت وعــده تعییــن تکلیــف آیین 
نامه واردات تــا پایان خــرداد و انجــام واردات تا شــهریور ۱۴۰۱ 
 را وعــده داده اند امــا هنوز خبــری از تصویب آیین نامــه در هیات 

دولت نیست.
به گزارش مهر، تقریباً ۴ ســال از ممنوعیت واردات خودرو می گذرد 
و اگرچه طبــق وعده دولت قرار بــود در خردادماه امســال وضعیت 
واردات خودرو تعیین تکلیف و تا شــهریور مــاه خودروهای خارجی 
اقتصادی وارد کشــور شــوند اما با این حال هنوز خبــری از نهایی 
شــدن آئین نامه واردات نیست و مشخص نیســت دلیل این تأخیر 
از کجا نشــأت می گیرد. آیا دولت بــه دنبال محدودیت بیشــتر در 
 واردات است و یا اینکه سیاســت گذار ارزی با نحوه واردات مخالفت 

کرده است.
به هر حال آنطور که فاطمــی امین وزیر صمت وعــده داده بود این 
آئین نامه تا خرداد امســال باید در هیأت دولــت تصویب و طی ۲ تا  
۳ ماه بعــد از تصویب واردات به کشــور انجام شــود؛ حتی منوچهر 

منطقی معاون صنایع حمــل و نقل وزیر صمت وعــده ورود خودرو 
تا شــهریور ماه را داده و گفته اســت که »اجرایی شــدن این آئین 
نامه منــوط به مصوبــه هیئت دولت اســت ضمن اینکه بر اســاس 
 برنامه ریزی صــورت گرفته، تا شــهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام 

می شود.«
همچنین نمایندگان مجلس نیز ضمن ابــراز تمایل به واردات خودرو 
می گویند که دولت باید هر چه ســریع تر در این بــاره تصمیم گیری 
کند؛ مصطفی طاهری رئیس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
تاکید می کند که »ابــالغ آئین نامه واردات خــودرو در اختیار دولت 
 است و هیچ منع قانونی ندارد باید آئین نامه مربوطه در دولت تصویب 

و ابالغ شود.«

بازار بالتکلیف
بالتکلیفی در واردات خودرو در حالیست که طبق گفته بازیگران بازار 
خودرو، این بازار طی ۲ ماه گذشته در کما فرو رفته است زیرا خریدار 

و فروشنده منتظر تعیین تکلیف واردات خودرو هستند و فعالیتی در 
بازار نمی کنند.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران به مهر می گوید: در حال حاضر همه طرف ها در بازار خودرو چه 
فروشنده و چه خریدار منتظر تعیین تکلیف واردات هستند از این رو 
حتی نوسانات نرخ دالر هم روی قیمت های خودرو تأثیری نگذاشته 

است.
نکته قابل توجه آنکه حتی با گذشــت یک ماه از تابستان که به طور 
معمول فصل خرید و فروش خودرو اســت باز هم بــازار خودرو تکان 
نخورده و در رکود به ســر می برد؛ موتمنی در ایــن ارتباط می گوید: 
خروج مصرف کنندگان از بازار در شرایط فعلی یک امر طبیعی است 
زیرا متقاضیان ترجیح می دهند صبر کنند تا واردات خودرو انجام شود 
و سپس اقدام به خرید خودرو با کیفیت بهتری کنند و یا اینکه با ریزش 
قیمت ها، خودرو با قیمت بهتری بخرند. بنابراین به نظر می رسد تا زمان 

انجام واردات خودرو، بالتکلیفی بازار ادامه خواهد داشت.

تورم نقطه به نقطه در تیرماه به ۵۴ درصد رسید

تداوم رکوردشکنی تورم
شاخص بورس جان گرفت

 حمایت حقیقی از شیمیایی ها

یک ماه تا وعده وزارت صمت

 چرا آیین نامه واردات تصویب نمی شود؟

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com

نوسان سکه در کانال ۱۴ میلیون تومان 
قیمت سکه طرح جدید )شنبه، یکم مردادماه( با ۲۱۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۳۰ تیرماه( به ۱۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه 

سکه طرح جدید در ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه، ۱۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان داد و ستد شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه هشت 
میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه پنج میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه  میلیون و ۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک 

میلیون و ۳۵۹ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال پنج میلیون و ۸۹۰ هزار تومان شد. قیمت اُنس جهانی طال با ۴۳ دالر افزایش قیمت به یک هزار و ۷۲۸ دالر و ۱۵ سنت شد.



3 بازار

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار صادرات 
زعفران به طور متوسط در ۶ ماه اخیر ۴۵ درصد کاهش 

داشته است.
غالمرضا میری گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو زعفران 
دســته ۲۴ میلیون تومان، پوشــال ۳۰ تا ۳۱ میلیون 
تومان، ســرگل ۳۲ میلیون و نگین ۳۲ تا ۳۸ میلیون 
تومان بوده که نسبت به یک  ماه گذشته تغییری نداشته 
است.او حداقل قیمت هر مثقال زعفران را ۲۰۰ تا ۲۱۰ 
هزار تومان و حداکثر آن را ۲۵۰ هزار تومان اعالم کرد.
میری می گوید: بازار داخلی و صادراتی زعفران همچنان 

در رکود به سر می برد و برآوردها حاکی از آن است که 
کاهش صادرات زعفران تا رفع موانع و مشکالت سد راه 

صادرکنندگان ادامه یابد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار از دی 
سال گذشته تا خرداد امسال به طور متوسط ۴۵ درصد 
کاهش صادرات داشتیم به طوریکه در دی ۵۷ درصد، 
بهمن ۳۸ درصد، اسفند ۳۳ درصد، فروردین ۶۰ درصد، 
اردیبهشت ۱۹ درصد و خرداد ۵۷ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل صادرات کاهش یافته است.
بنابر اعالم شورای ملی زعفران با توجه به موانع سد راه 

صادرات، روند قاچاق زعفران روبه توسعه است چرا که 
صادرات رســمی یک کیلو زعفران ۱۵ میلیون تومان 
هزینه برای صادرکننده در بردارد، درحالیکه قاچاقچیان 
زعفران با کیفیت پایین تر را ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر عرضه 
می کنند که این امر نــرخ محصول در بازارهای جهانی 

کاهش می دهد.
بررسی ها از سطح بازار نشــان می دهد که هر مثقال 
زعفران  در بسته بندی های معمولی از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار 
تومان و در بسته بندی های همراه با ظروف خاتم و ... ۳۰۰ 

تا ۴۰۰ هزار تومان عرضه می شود.

توافق بین کی یف و مسکو با کمک ترکیه و سازمان ملل می تواند نگرانی های مربوط به 
بحران غذایی جهانی را کاهش دهد. اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل قراردادی را 
امضا کردند که راه را برای از سرگیری محموله غالت اوکراینی از بنادر دریای سیاه هموار 
می کند.به گفته سازمان ملل، در حالی که همه جزئیات این توافق فاش نشده است، حمل 
و نقل از بنادر اوکراین تا چند هفته دیگر به طور کامل آغاز خواهد شــد. انتظار می رود 
مقامات روسیه و سایر کشــورها محموله ها را بازرسی کنند تا مطمئن شوند که هیچ 

سالحی قاچاق نشده است. راه اندازی مجدد محموله های غالت از اوکراین، پنجمین 
تولیدکننده بزرگ جهان، به تامین امنیت جهانی مواد غذایی و رفع نگرانی های فزاینده 
در مورد امنیت غذایی کمک خواهد کرد.بیشتر صادرات از طریق بنادر دریای سیاه انجام 
می شد که به دلیل درگیری ها مسدود شده است، همچنین کشتی های خارجی از نزدیک 

شدن به منطقه درگیری هراس دارند.
اوکراین و غرب، روسیه را که نیروی دریایی آن بر دریای سیاه تسلط دارد، به دلیل مسدود 

کردن بنادر اوکراین مقصر می دانند. با این حال، مسکو می گوید نیروهای اوکراینی بندر 
باقی مانده این کشور در اودسا را   مین گذاری کرده تا از شهر در برابر حمله روسیه محافظت 
کنند. مسکو پیشنهاد داده است که این غالت را از بنادر روسیه در دریای آزوف و دریای 

سیاه حمل کند.
اتحادیه اروپا اخیراً به اصطالح » خطوط همبستگی » را ایجاد کرده است که شبکه ای از 
کامیون ها، قطارها و سایر کشتی ها است و صادرات از اوکراین را تسهیل می کند. با این 

حال، محموله های زمینی نمی توانند به بزرگی محموله های دریایی باشند. مذاکرات برای 
از سرگیری حمل و نقل غالت از طریق دریای سیاه چند هفته است که ادامه دارد. مسائل 
اصلی این است که بندر اودسا برای ایجاد یک کریدور حمل و نقل ایمن باید مین زدایی 
شود، و اوکراین در صورت حذف مین ها به دنبال تضمین های امنیتی است. از همین 
روی ترکیه برای تضمین امنیت کشتی هایی که به دنبال تحویل محموله های اوکراینی 

هستند، وارد عمل شده است.

بررســی وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم 
ضروری خانوار در هفتــه اول مردادماه حاکی از 
ثبات نســبی قیمت اکثر کاالهاست ضمن اینکه 
گرانی قیمت ها منجر به کاهش استقبال مردم و 

رکود بازار شده است. 
بررســی وضعیــت قیمــت کاالهای اساســی 
و اقــالم ضــروری خانــوار در هفتــه اول 
مردادماه حاکــی از ثبات نســبی قیمــت اکثر 
کاالهاســت ضمــن اینکــه گرانــی قیمت هــا 
 منجر بــه کاهش اســتقبال مردم و رکــود بازار 

شده است. براین اساس قیمت مرغ نسبت به هفته 
گذشــته با حدود ۴ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش به 
۵۴ هزار تومان رســیده اســت. براین اساس رب 
گوجه فرنگی که طی دو ماه گذشته، بازار پر تنشی 
داشته همچنان کمیاب است و قیمت آن در برخی 
مناطق حتی از ۴۵ هزار تومان هم گذشــته و هر 
قوطی ۸۰۰ گرمی آن به قیمت ۴۸ هزار تومان نیز 

به فروش می رسد. 
در این راســتا، فروشــندگان زیــادی از کاهش 
تقاضــا در بــازار بــرای کاالهای مختلــف اعم 

 از مرغ، گوشــت قرمــز، شــکر، روغــن و برنج 
خبــر دادنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
کارشناســان پیش از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
 و اصــالح نظــام یارانــه ای بــه دولتمــردان 
درباره کاهش قدرت خرید مردم هشدار داده و از 
دولت خواســته بودند برای افزایش قدرت خرید 
مردم برنامه ریزی الزم را داشته باشند چرا که اگر 
مصرف کننده نتوانــد کاال را بخرد، محصول روی 
دســت تولیدکننده می ماند و تولید دچار مشکل 

می شود.

در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای خودکفایی مجدد در 
تولید گندم خبر می دهد، کارشناسان مولفه های بسیاری از جمله پرداخت 
به موقع مطالبات گندمکاران را در این مســاله موثر می دانند. طی سال های 
اخیر رهبر انقالب تاکید ویژه ای بر بحث خودکفایی در محصوالت استراتژیک 
کشاورزی داشتند و همواره این موضوع را پیگیری کرده اند. ایشان امسال نیز در 
سخنرانی نوروزی خود بر این مساله تاکید و عنوان کردند: »مسئله کشاورزی 
و دامداری بسیار مهم است و کشــور باید در محصوالت پایه غذایی همچون 
گندم، جو، ذرت، خــوراک دام و دانه های روغنی به امنیت کامل و خودکفایی 

الزم دست پیدا کند.«
ایشان دستیابی به این هدف را با توجه به وسعت سرزمینی و فراوانی دشت های 
حاصلخیز در کشور ممکن دانستند و گفتند: »متأسفانه بخش کشاورزی جزو 
وابسته ترین بخش های کشــور به واردات است که این وضع حتماً باید تعدیل 
شود.« با توجه به تأکیدات رهبر انقالب، شــرایط تحریم و جنگ اقتصادی و 
همچنین وضعیت جهان و جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی 
مواد غذایی کشور چاره ای جز دستیابی به این سیاست ها ندارد هر چند که طی 

سال های گذشته اهمال کاری های گسترده ای در این حوزه نیز انجام شده اما 
باید با شناخت ظرفیت ها و توانمندی های داخلی و با بهره گیری از روش های 

نوین کشت و تولید در این مسیر حرکت کرد.
آخرین باری که وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در محصوالت اساسی 
برنامه جامعی ارائه کرد حدوداً مربوط به ۷ سال قبل است که آن زمان نیز وزارت 
جهاد کشاورزی به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری برای ۸ کاالی اساسی 
شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه های روغنی برنامه 
خوداتکایی تدوین کرد که در سالهای ابتدایی نیز دستاوردهای تقریباً خوبی 
در این زمینه ها حاصل شد اما به تدریج به دنبال اتخاذ سیاست های نادرست، 
طرح ها یا دچار عقب ماندگی شــدند و یا اینکه به طور کل شکست خوردند و 
در حال حاضر ما تقریباً در همه زمینه ها وارد کننده هستیم و در برخی کاالها 

میزان وابستگی بسیار باال است.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف آرد 
گندم در حال حاضر ۱۴۶ کیلوگرم در ســال است. با جمعیت ۸۵ میلیون نفر 
و مصرف سرانه فعلی نیاز کشور به گندم حدود ۱۴.۵ میلیون تن است. میزان 

تولید در سال هایی که شرایط مطلوب باشد در همین حدود است اما در شرایط 
خشکســالی فعلی میزان تولید حدود۹ تا ۹.۵ میلیون تن که و میزان نیاز به 
واردات با احتساب ذخایر راهبردی حدود ۶ تا ۸ میلیون تن است و حاال دوباره 
وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای خودکفایی دوباره در تولید گندم 
می گوید. در همین راستا اخیراً، علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد 
کشاورزی در برنامه میز اقتصادی رسانه ملی گفت: در زمینه قیمت محصوالت 
کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک از جمله گندم، قدم های خوبی برداشته 
شده است. برای تشویق کشــاورزان قیمت پایه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هزار 
تومان هم به عنوان جایزه، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومــان به ازای هر کیلوگرم، مقرر 
شد که دولت از کشاورزان بخرد. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: 
برنامه ریزی ما در سه سال آینده دســتیابی به خودکفایی پایدار در تولید این 
محصول استراتژیک است یعنی خودکفایی دائمی شده و هیچ وقت به صورت 

سینوسی باال پایین نشود.
با توجه به اینکه در افزایش تولید گندم بحث قیمت آن بسیار مهم است، دولت 
باید قیمت آن را به موقع و منطقی اعالم کند. در همین زمینه، عطااهلل هاشمی، 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان تعیین 
قیمت خرید تضمینی گندم برای ســال زراعی آینده با اشاره به برنامه وزارت 
جهاد کشاورزی برای ســوق دادن محصوالت اســتراتژیک به سمت کشت 
قراردادی، گفت: بر همین اساس باید هر چه زودتر قیمت محصوالت نهایی و 
مشخص شود و در همین راستا حداکثر تا دهم مردادماه قیمت خرید تضمینی 

محصوالت استراتژیک از جمله گندم تعیین می شود.
در این راستا، عطاء اهلل هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران ضمن انتقاد 
از عملکرد دولت در تسویه مطالبات گندمکاران گفت: برآورد می شود بتوانیم 
حدود ۶.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم، البته این در صورتی 

است که دولت بتواند روند پرداخت مطالبات را مرتب کند.
هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر روند پرداخت مطالبات نگران کننده است 
و قرار بود که مطالبات حداکثر طی یک هفته بعد از تحویل گندم پرداخت شد 
اما هم اکنون بین ۲۵ تا ۳۰ روز طول می کشد. وی اضافه کرد: دولت باید توجه 
کند به هر اندازه که گندم به دالالن فروخته و یا وارد چرخه خوراک دام شود، 

به همان اندازه به میزان واردات و وابستگی به خارج از مرزها افزوده می شود.

درحالی حــدود ۴۰ درصد مســکن مهر پردیس 
تکمیل نشــده که برخی اقدامات در دولت قبل از 
جمله اســتخدام های بی ضابطه بار مالی فراوانی 
را به شــرکت عمران این شهر تحمیل کرده است. 
اواسط اردیبهشت ماه امســال با حکم مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید ایران، امیرحسین 
جابرانصاری به عنوان سرپرســت شرکت عمران 
پردیس منصوب شد. این انتصاب در حالی صورت 

گرفته که پروژه های مسکن مهر شهر جدید پردیس 
روزهای خوبی را پشت  سر نمی گذارد.

حدود ۴۰ درصد از پروژه هــای این طرح تاکنون 
تکمیل نشده، ضمن این که برخی اقدامات صورت 
گرفته در دولت قبل شــرایط بغرنجی را به لحاظ 
تامین منابع مالی برای این طرح به وجود آورده است.

استخدام بی ضابطه نیروی کار و تحمیل هزینه های 
سنگین به شرکت عمران،  اجرای برخی پروژه های 

زیرساختی که ارتباطی به وزارت راه ندارد و... از جمله 
اقداماتی است که در دولت قبل زمینه نابه سامانی 
کنونی را بــرای پروژه های مســکن مهر پردیس 
به وجود آورده است. یکی دیگر از مشکالت،تحمیل 
بدهی حــدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشــی 
از تســهیالت بانکی، بدهی دســتگاه های دولتی 
 و پیمانکاران اســت کــه در دولت قبل تشــدید

 شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران گفت: با 
توجه به فراواني میوه در فصل تابستان، پیش بیني مي 
شود که ثبات قیمت در بازار استمرار یابد. اسداله کارگر، 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران گفت: با 
توجه به تنوع میوه در فصل تابستان، و نوسان خاصي در 

بازار میوه متصور نیستیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران گفت: 
گرچه امسال قیمت میوه تحت تاثیر تورم و افزایش هزینه 

تولید، نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، 
اما به سبب فساد پذیري، امکان دپو شدن وجود ندارد. 
به گفته او، قیمت کنوني هر کیلــو آلبالو ۲۰ تا ۳۰ هزار 
تومان، آلو شــابلون ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان، آلو قطره طال 
۱۰ تا ۳۰ هزار تومان، انگور رطبي ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، 
انگور عسگري ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، انگور یاقوتي ۱۵ تا 
۲۵ هزار تومان و توت فرنگي ۳۵ تا ۷۵ هزار تومان است. 
کارگر بیان کرد: هم اکنون هر کیلو زردآلو با نرخ ۲۰ تا 

۴۰ هزار تومان، سیب گالب ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان، شلیل 
شبرنگ ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان، گیالس تکدانه ۵۰ تا ۹۰ 
هزار تومان، گیالس صورتي ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان، هلو 
۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، خیار بوته اي ۷ تا ۱۴ هزار تومان، 
خیار گلخانه ۷ تا ۱۳ هزار تومان، جانا ۶ تا ۱۰ هزار تومان، 
هندوانه ۵ تا ۷ هزار تومان، خربزه ۶ تا ۱۴ هزار تومان و 
طالبي ۶ تا ۱۰ هزار تومان در میدان مرکزي و با احتساب 
حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده فروشي عرضه مي شود. 

کاهش ۴۵ درصدی صادرات زعفران در ۶ ماه اخیر

چرا قرارداد ایجاد کریدور غالت مهم است؟

قیمت مرغ کاهش یافت

خیز دوباره برای خودکفایی در تولید گندم

انتقاد از عملکرد دولت در تسویه مطالبات گندمکاران 

 استمرار ثبات قیمت میوه در بازارعدم تکمیل ۴۰ درصد مسکن مهر پردیس
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چند هفته ای می شــود که چهار قلم محصول لبنی 
تنظیم بازاری شامل شــیر کیسه ای کم چرب ۹۰۰ 
گرمی، شــیر بطری کم چرب یک لیتری، ماســت 
ست ساده کم چرب ۲.۵ کیلویی و پنیر یو اف نسبتا 
چرب ۴۰۰ گرمی کمتر در فروشگاه ها و مراکز عرضه 
دیده می شود. موضوعی که مدیرکل دفتر بازرسی و 
نظارت کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی آن را 
اختالفات میان تولیدکننده و توزیع کننده دانست و 
عنوان کرد که از هفته  آینــده تولید و توزیع به اندازه 

کافی خواهد بود.
مسعود امراللهی در پاسخ به این سوال که از یک طرف 
گفته می شود تولید چهار محصول لبنی تنظیم بازاری 
کاهش یافته و از طــرف دیگر صنایع لبنی معتقدند 
تقاضای خرید این محصوالت به دلیل ســود پایین 
وجود ندارد و آیا وزارت جهادکشاورزی به این موضوع 
ورود کرده اســت یا خیر، گفت: جلسه ای با حضور 

صنایع، فروشگاه ها، اصناف و سازمان حمایت برگزار 
کردیم و طی این جلسه نیز توافقاتی صورت گرفت.

وی ادامــه داد: موضوع ضرایب درصد ســودی بین 
تولیدکننــده و توزیع کننده بود که مرتفع شــد و 
قرار اســت از هفته آینده تولید توزیع به اندازه کافی 
انجام شود.مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت کاالهای 
اساسی وزارت جهاد کشــاورزی اضافه کرد: وزارت 
جهادکشاورزی همچنان بر روند تولید و توزیع نظارت 
خواهد داشت تا اگر در این روند خدشه ای وارد شد آن 

را برطرف کند.
وی تصریح کرد: هیچ افزایش قیمتی در حوزه لبنیات 
نداریم، زیرا زمانی که نظام یارانه ای اصالح شد، لبنیات 
نیز با قیمت های جدید عرضه شد.امراللهی در پایان 
گفت: قیمت پایه شیر ۱۲ هزارتومان است و طبیعتا 
قیمت محصوالت لبنی باید براساس فرمول مشخصی 

تعیین شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه 
دولت در ثابت نگه داشتن قیمت کاالهای اساسی 
نسبت به شــهریور ۱۴۰۰بدقولی کرد، گفت: از 
آنجا که نهاده مورد نیاز مرغداران به موقع تامین 
نمی شود، عرضه و تقاضا بر هم خورده و به دنبال 
آن قیمت ها باال رفته اســت و این ضعف وزارت 

جهاد کشاورزی است.
جالل محمودزاده با انتقاد از عدم تامین به موقع 
نهاده های دامی و افزایش قیمت کاالهای اساسی 
نسبت به شــهریور ۱۴۰۰ برخالف قول دولت، 
گفت:  دولت قول داد در حالی ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
حذف می کند که قیمت کاالهای اساسی نسبت 
به شهریور سال گذشته تغییر نکند اما قیمت ها 
چندبرابر شده است، ضمن آنکه نهاده مورد نیاز 
مرغداران و دامداران به موقع تامین نمی شود و 
همین سبب شده مرغدار، مرغ تخمگذار خود را 
به کشتارگاه ببرد چراکه نهاده ندارد و این سبب 
می شود عرضه و تقاضا بر هم خورد و به دنبال آن 

با کاهش تولید، قیمت ها باال رود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه دولــت می خواهد با واردات کمبود 

نهاده را جبران کند اما باید ایــن محصول را به 
دو برابر قیمت از پول بیت المال خریداری کند، 
افزود: در واقع در حالی که می توان مرغ با عرضه 
آزاد کیلویی ۵۰ هزار تومان تولیــد کرد باید با 
قیمت ۹۰ هزار تومان از کشــورهای دیگر وارد 
کنند و این ضعف دولت و وزارت جهاد کشاورزی 

است.
وی ادامــه داد: همچنین دولت بــا وجود آنکه 
نزدیک به دو ماه اســت گندم را از کشــاورزان 
خریداری کرده اما هنوز پول آن ها را نداده و این 
سبب می شود کشــاورز گندم خود را به دالل و 
واسطه ها بفروشــند تا بتوانند پول نقد بگیرند، 
درواقع به دولت نمی فروشــند و دولــت باید از 
دیگر کشورها گندم وارد کند بنابراین باید گفت؛ 
دولت در بخش کشاورزی به شدت دچار ضعف 

مدیریتی است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: دولت باید پول گندم کشاورزان را بالفاصله 
پرداخت کند تا آن ها تشــویق شوند محصول را 

تحویل دولت دهند نه دالل و واسطه ها.

نانوایی ها معتقدند به دلیل 
ارزانی نان دورریز آن زیاد 
شــده و درآمد افرادی که 
نان ضایعاتی خرید و فروش 
می کنند بســیار باالتر از 
واحدهای صنفی نانوایی است. به گفته نانوایان نان 
ضایعاتی درآمدی به مراتب بیشتر از پخت و فروش 
قانونی دارد. البته نانوایان از جهت درآمد پایین حق 
گالیه دارند و اگر مشکالت آنان حل نشود نانوایان 

متعهد در دراز مدت دلسرد می شوند.
همچنین فعاالن بازار نان عنوان کرده اند قیمت نان 
به اندازه ای که هزینه های آن باال رفته صرفه ندارد و 
واحدهای بسیاری تغییر شغل داده اند. نان به دلیل 
اینکه قوت غالب بسیاری از مردم است مالحظاتی در 
رشد قیمت داشته و البته با تمام این مالحظات، اکثر 
قریب به اتفاق نانوایی ها قیمتها را باال برده و نسبت 

به هزینه ها انواع نان را قیمت گذاری کرده اند.  این 
در حالی اســت که مردم نیز از کاهش کیفیت نان 
ناراضی هســتند و افزایش قیمت را به این کیفیت 
نمی پذیرند. هرچند مسووالن مرتبط با این موضوع 
کاهش کیفیت نان را تا اندازه ای قبول کرده اند اما از 
نحوه مصرف نان توسط مردم ناراضی بوده و ضایعات 

نان را بیش از اندازه استاندارد اعالم کرده اند. 
در همین زمینه مدیرعامل تعاونی نانوایان کشور در 
گفت و گو با »کسب و کار« گفت: نان بخش بسیار 
مهمی از معیشت مردم را شــامل می شود. تالش 
تمامی نانوایان در راستای ارایه خدمات باال و کیفیت 
خوب نان است. مشــکالتی برای واحدهای صنفی 
این بخش وجود دارد که باید برای حل آن دســت 

بکار شد.
قاسم زراعتکار اضافه کرد: نان هم باید مانند دیگر 
کاالها باید بر اساس تورم هرسال قیمت گذاری شود. 
در شرایط فعلی تورم دستمزد ما در سال جاری ۷۵ 
درصد افزایش پیدا کرده که این اتفاق بر هزینه های 

واحدهای نانوایی تاثیر گذار است. افزایش قیمت نان 
باید در راستای جبران هزینه ها اعمال شود. 

وی اظهار داشت: متاسفانه خالف خیلی از کشور ها 
قیمت نان ســنتی از صنعتی پایین تر است. در این 
رابطه حتما باید با کارشناسی دقیق یک نرخ مناسب 
برای نان تعیین کنیم. باید اجازه دهیم نانوا خودش 
بتواند آرد مناسب خود را سفارش دهد. سفارش آرد 
را باید مصرف کننده بدهد.نه اینکه کارخانه برایش 
تعیین بکند.انتخاب مواد باید به عهده نانوا باشد که 

در نتیجه کیفیت نان بهترهم خواهد شد.
عضو هیئت مدیره انجمن ملــی حمایت از حقوق 
مصرف کننده نیز چندی پیــش پیرامون افزایش 
قیمت نان، گفت: بیشــترین شــکایت مــردم در 
خصوص نان مربوط به کم فروشی، کیفیت و فروش 
اجباری نان کنجدی است. محمد محمدی با بیان 
اینکه حقوق مصرف کننده در خصوص نان رعایت 
نمی شود، افزود: با اصالح قیمت نان هیچ تضمینی 

بر رفع مشکالت کم فروشی و کیفیت وجود ندارد.

 وی با اشاره به اینکه دلیل نانوایان برای کم فروشی 
باال رفتن هزینه ها است، ادامه داد: کم فروشی تخلف 
مشهودی است که از سوی اکثر نانوایان کشور انجام 
می شــود لذا در این رابطه مصرف کننده بیشترین 
شکایت را دارند، باید فکری اساسی کرد، قرار نیست 
نانی به دست مردم بدهیم که سبب نارضایتی شود. به 
گفته محمدی، بیشترین شکایت را مصرف کنندگان 

دارند و مردم از گران شدن نان متضرر می شوند.
از سوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
پیرامون گرانی نان از ابتدای آذر ماه به خبرنگار ایمنا، 
گفت: چند سال پیش زمانی که بحث افزایش قیمت 
آرد و نان مطرح شد با توجه به اینکه این محصول نیاز 
اکثریت مردم از غنی و فقیر است، با مخالفت های 

بسیاری مواجه شد که سوبسید نان برداشته شود.
ســید ناصر موســوی الرگانی با بیان اینکه مطابق 
برخی آمارها مصرف آرد در کشورمان ۲ برابر بیش 
از کشورهایی با جمعیت مشابه ایران است، افزود: با 
توجه به اینکه نرخ نان پایین است به طور میانگین از 
هر ۳ نان خریداری شده حدود ۱.۵ نیم نان مصرف 

و بقیه دورریز دارد.
وی با اشــاره به اینکه چهارسال پیش اعالم شد که 
گرانی نان و آزادپز شــدن آن موجب رقابت نانوایی 
ها و در نهایــت افزایش کیفیت نان خواهد شــد، 
تاکید کرد: در حقیقت ما شاهد این اتفاق نبودیم و 
با وجودی که آرد و نان گران شد اما در عمل کیفیت 

نان بهبود نیافت.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

نارضایتی نانوایی ها از پایین بودن قیمت نان ادامه دارد 

نان گران و بی کیفیت در سفره مردم 
درآمد باالی خرید و فروش نان ضایعاتی 

دولت در تثبیت قیمت کاالهای اساسی بدقولی کرد

لبنیات تنظیم بازاری تولید وتوزیع خواهد شد
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اپليكيشن ضد اينستاگرام محبوب ترين برنامه اپل شد
اپلیکیشن شــبکه اجتماعی BeReal که ضد اینســتاگرام نام گرفته، با وجود 
شــکایت های متعددی که از خرابی این برنامه وجــود دارد، در هفته های اخیر 
محبوبیت فوق العاده ای پیدا کرده اســت. این اپلیکیشــن همه کاربران در این 
پلتفرم را ملزم می کند هر روز در یک فرصت دو دقیقه ای، از خود عکس بگیرند 
اما هنگامی که کاربران تالش می کنند عکسهای لحظه ای خود را بارگذاری کنند، 
هنگ می کند. اما این مشکل مانع از آن نشد که این اپلیکیشن در سه روز اول هفته 
گذشته، جایگاه نخست را در فروش اپ استور اپل در آمریکا به دست آورد. طبق 
آمار پلتفرم تحلیلگر دیجیتالی سنسور تاور، این اپلیکیشن در هفته منتهی به ۱۱ 

ژوییه، ۱.۷ میلیون بار نصب شد که بزرگترین رشد هفتگی بود.
آرون الکشمان، دانشــیار بازاریابی در مدرسه مدیریت دانشگاه بوفالو گفت: این 
مسئله در میان شرکتهای شبکه اجتماعی متداول است و هنگامی که با افزایش 
تقاضا روبرو می شوند، زیرســاخت آنها تحت فشــار قرار می گیرد. هر چه یک 

اپلیکیشن سریع تر رشد کند، به احتمال زیاد، محبوب و باثبات می شود.
محبوبیت BeReal منعکس کننده موفقیت اولیه اینستاگرام و توییتر است که 
هنگ کردن این پلتفرمها به دلیل هجوم کاربران، رایج بود. این اپلیکیشن ها مورد 
استقبال قرار گرفتند و دوام آوردند اما در شرایطی که بسیاری از اپلیکیشن های 
شبکه اجتماعی برای جلب توجه کاربران رقابت می کنند، BeReal باید ثابت کند 

که یک تب زودگذر نیست.
این اپلیکیشن فرانسوی از سال ۲۰۲۰ فعالیتش را آغاز شد و ۳۰ میلیون دالر تامین 
مالی دریافت کرده است. پس از رشد محبوبیت در فرانسه، این اپلیکیشن اوایل 
امسال در میان کاربران سن کالج در آمریکا محبوبیت پیدا کرد و جذابیتش در میان 
 ،BeReal بسیاری از کاربران، ضدیتش با جنبه فوق زیبایی اینستاگرام است. در
افراد با دریافت اعالنی که به آنها می گوید وقت آن است که واقعی باشند، تنها روزی 
یک بار پست می گذارند. با یک کلیک، این اپلیکیشن دو عکس همزمان یکی از 

دوربین جلویی و دیگری از دوربین عقبی می گیرد.
بسیاری از کاربران در این مرحله با هنگ کردن اپلیکیشن روبرو می شوند. کاربران 
ممکن است مجبور شوند اپلیکیشن را دفعات زیادی بسته و باز کنند یا اگر عکسی 
می گیرد، زمان زیادی طول می کشد تا بارگزاری شود. کاربران تا وقتی خودشان 
پست نگذارند، نمی توانند ببینند دوستانشان چه پستی ارسال کرده اند؛ بنابراین 
هنگ کردن برنامه، مانع استفاده آنها از این اپلیکیشن می شود. طبق آمار پلتفرم 
اپتوپیا، در دو هفته نخســت ژوییه، ۲۵۴ درصد افزایش در شمار بازخوردهای 
منفی از BeReal به دلیل عملکرد و باگهای آن وجود داشــته است. در ماه مه، 
بازخوردهای منفی یا عملکرد متوســط و باگها، ۵۶.۴ درصد از کل بازبینی ها را 
تشکیل دادند. بر اساس گزارش بلومبرگ، با وجود نارضایتی فنی، افراد برای ارسال 
پست روزانه به این اپلیکیشن مراجعه می کنند. کاربران BeReal این اپلیکیشن 
را در نرخ باالتر از ۱۰ اپلیکیشن اجتماعی برتر نگه داشته اند. در ماه مه، کاربرانی که 
پس از هفت روز همچنان از اپلیکیشن استفاده می کردند در BeReal تقریبا ۵۰ 
درصد در مقایسه با ۳۷ درصد در اپلیکیشن های دیگر بود. پس از مدت ۳۰ روز، این 

رقم به ترتیب ۳۵ درصد و ۳۴ درصد بود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اعالم کرد
محدوديت در سقف ثبت سفارش اقالم فناوری

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از محدودیت در بازار فناوری خبر داد و گفت: 
وزارت صمت در زمینه ثبت ســفارش اقالم حوزه فناوری محدودیت جدیدی را 
اعمال کرده و واردکنندگان از این پس باید نصف سال های گذشته اقالمی مانند 
لپ تاپ، تبلت و پرینتر وارد کنند. بررسی ها نشان می دهد اخیرا در بازار آی تی اتفاق 
جدیدی رخ داده است و از این پس واردکنندگان تا سقفی که تعیین شده، اجازه 
واردات اقالم آی تی را دارند. البته سال های گذشته هم در مواردی محدودیت برای 

ثبت سفارش اقالم فناوری اعمال می شد.
در این زمینه، محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران - با 
اشاره به آخرین وضعیت بازار اجناس مرتبط با حوزه فناوری اطالعات گفت: در 
شرایط تحریم و کرونا، تجار به فکر تامین اقالم مورد نیاز شرکت ها و ادارات هستند، 
این در حالی است که هنوز سقف ســابقه تجار آی تی افزایش داده نشده است. 
وزارت صمت اعالم کرده که از این پس واردکنندگان باید نصف سال های گذشته 
اقالمی مانند لپ تاپ، تبلت و پرینتر وارد کنند. این تصمیم عالوه بر نوسان قیمت ها 
سبب ضرر و زیان تجار هم شده است که با شرکت های خارجی صاحب نام قرارداد 
بسته اند. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین اظهار کرد: در دوران کرونا 
از طرفی شــاهد دورکاری ادارات بودیم و از طرف دیگر آموزش و پرورش سبک 
آنالین را در پیش گرفت. این شیوه فعالیت  شرایط تهدید کرونا را برای تجار آی تی 
به فرصت تبدیل کرد، به طوری که تقاضا برای خرید اقالم آی تی باال گرفت. اکنون 
وارد موج هفتم کرونا شده ایم و وزارت صمت ثبت سفارش اقالم فناوری را محدود 
کرده است. چنانچه این محدودیت ادامه دار باشد واردات کاالهای غیر رسمی به 

کشور رونق می گیرد.

برخی از شرکت های خصوصی پست مجوز فعالیت ندارند
عودت مبالغ اضافی دريافتی بابت مرسوالت

مدیرکل کیفیت و امور مشــتریان شــرکت پست خاطر نشــان کرد: برخی از 
شرکت های خصوصی مجوز فعالیت از سازمان تنظیم و مقررات را دریافت نکرده اند 
که الزم است در این خصوص نهادهای حاکمیتی مطابق مقررات موضوعه اقدام 
کنند. محمد اخالقی تعهدات شرکت ملی پست نسبت به مشتریان را در ۲ حوزه 
دانست و افزود: تمامی مرسوله ها و کاالهای پستی در زمره تعهد غرامت اجباری 
شرکت پست محسوب می شوند به عبارت دیگر اگر در فرآیند پست به مرسوالت 
مشتریان آسیبی وارد شود این شرکت تا سقف یک میلیون تومان به مشتریان 
غرامت پرداخت می کند. وی با بیان اینکه مشتریان باید مستندات خود را درباره 
ارزش بسته های خود به شرکت پست ارائه بدهد، خاطر نشان کرد: اگر مشتری 
به شرکت پست مراجعه کند و ارزش مرسوله اش را با ارائه مستندات بیش از یک 
میلیون تومان اعالم کند با درخواست مشتری، واحد های پستی دولتی یا خصوصی 
می توانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان متعهد شود که در صورت بروز مشکل برای 
مرسوله مشتری تا سقف اظهار شده به واحد قبول غرامت دریافت کنند. این مقام 
مسئول ادامه داد: استاندارهایی که سازمان تنظیم مقررات برای کاالها و بسته های 
پستی تعریف کرده عبارتند از؛ دست خوردگی، مفقودی، آسیب دگی و خسارت 
در تاخیر بسته های پستی. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت ملی پست بر 
عملکرد پست های خصوصی نظارت دارد؟ اذعان کرد: واحدهای  خصوصی مجوز 
دار ارائه خدمات پستی ۲ گروه می باشند، واحدهایی که  فعالیت مشترک با شرکت 
ملی پست دارند مانند دفاتر پیشخوان دولتی نمایندگی های شرکت ملی پست و... 
که این دفاتر با شرکت ملی پست قرارداد مشترک دارند و به عنوان نماینده شرکت 
پست در فرآیند قبول مرسوالت ایفای نقش می کنند و تمام تعهداتی که در حوزه 

غرامات ابن واحدها متقبل می شوند عینا متوجه شرکت ملی پست می باشد.
 مدیرکل کیفیت و امور مشتریان شرکت ملی پست گروه دوم را واحدهای ارائه 
خدمات پستی دارای پروانه اپراتوری خدمات پستی برشمردند مانند پست اول 
و...  که از نظر مقررات اداری و  نظارتی زیر مجموعه شرکت پست نیستند. این مقام 
مسئول افزود: طبق قانون اساسنامه شرکت ملی پست سازمان تنظیم مقررات 
متولی نظارت بر فعالیت شرکت های خصوصی است و این سازمان بر عملکرد این 

پست ها در زمینه ایفای تعهد به مشتریان نظارت دارد.

اخبار

ساخت نسل جدید هواپیماهای ترابری نظامی مافوق صوت
اولین پرواز نسل بعدی هواپیماهای مافوق صوت غیرنظامی هنوز انجام نشده، اما تولید سریع انواع نظامی آن در حال بررسی است.نورث روپ گرومن و شرکت بوم در نمایشگاه 

بین المللی هوایی فارنبرو توافق نامه ای برای ساخت مدل به روز شده هواپیمای مافوق صوت اورچر که قبالً توسط شرکت بوم عرضه شده، امضا کردند.هنگامی که آخرین هواپیمای 
مسافربری مافوق صوت کنکورد در سال ۲۰۰۳ آخرین پرواز خود را انجام داد، بخش هوافضا در جهان دچار وقفه ای در حوزه فناوری شد که از پایان مأموریت های آپولو دیده نشده بود. 

اما هم اکنون یک نسل جدید از هواپیماهای مافوق صوت غیرنظامی در حال تولید است.

از ابتدای تیرماه تاکنون در 
حالی تمام بازار ها ازجمله 
طال، ارز، بورس و... با نزول 
مواجه شــدند کــه بازار 
مسکن در حرکتی خالف 
جهت، مســیر صعودی را در پیش گرفته اســت. 
آمارهای منتشر شده نشــان می دهد بازدهی بازار 
مســکن از ابتدای تابستان ســال جاری نسبت به 
دیگر بازارهای دارایی بیشــتر بوده است. بازارهای 
دارایی دیگر اعم از طال و سکه، بورس و خودرو و... 
نسبت به بازار مســکن بازدهی کمتری داشته اند. 
هرچند خودرو و لوازم خانگی که در لیست کاالهای 
بادوام هستند از طال و ســکه و ارز بازدهی باالتری 
از خود نشــان داده اند. به هر ترتیب پیش بینی ها 
حاکی است در موضوع بازدهی بازارها، بازار مسکن 

همچنان تا پایان سال پیشتاز باشد.
آمار ها نشــان می دهد که فضای ســرمایه گذاری 
از ابتدای تابســتان دســتخوش تغییــرات جدی 
شــده اســت؛ به طوری که در رویدادی کم سابقه 
همــه بازار ها ازجمله طــال و ارز و بــورس با نزول 
مواجه شده اند اما بازار مســکن در حرکتی خالف 
جهت، مســیر صعودی را در پیش گرفته اســت. 
رشد نقدینگی و میزان تورم همیشه یکی از عوامل 
اثر گذار بــر بازارها بوده اســت. ســوابق تاریخی 
سال های گذشته نشــان می دهد که نقدینگی در 
شرایطی که تورم ۲ رقمی اســت تمایل دارد وارد 

بازار هایی شــود که بیشترین رشــد را در مقایسه 
با تورم دارد؛ بر همین اســاس در طول ســال های 
گذشته نخستین دغدغه سیاستگذاران پولی کنترل 
نقدینگی بوده است. در شرایطی که نرخ بهره واقعی 
در ایران منفی اســت، شــرایط برای سیاستگذار 
پولی بسیار دشوار شده؛ زیرا بازگرداندن نقدینگی 
به بانک ها به همین راحتی میســر نیســت و بازار 
ســهام نیز با توجه به اینکه مدتی اســت در رکود 
است جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست 

داده است.
آمار ها نشان می  دهد دوره رکود در بورس طوالنی 
شــده و نرخ بهره مصوب بانکی ۱8درصد اســت. 
سرمایه  گذاران تمایل خود را برای سرمایه  گذاری 
در بورس یا باز کردن حساب های بانکی بلندمدت از 
دست داده اند؛ زیرا نرخ تورم ۱۲ ماهه ارقامی بیش 
از ۴۰ درصد است، یعنی اینکه نرخ بهره واقعی در 
اقتصاد ایران با درنظر گرفتن نرخ سود بانکی منفی 
است. به همین دلیل برخی اقتصاددانان پیشنهاد 
می کنند بانک مرکزی نرخ سود را افزایش دهد. از 
سوی  دیگر در طول چند ماه گذشته  بانک مرکزی 
با وضع مقررات جدید در بــازار ارز و در عین حال  
بازارگردانی از نوسان های قیمت ارز جلوگیری کرده 
و این روند با توجه  به اثر گذاری نرخ طال و ســکه از 
بازار ارز روی بازار طال و سکه نیز تأثیر گذاشته است.

به  نظر می رســد مجموعه این عوامــل از ابتدای 
تابســتان آثار خود را در بازار ها نمایــان کرده و به 
چرخش نقدینگی به سمت بازار مسکن منجر شده 
است. آمارها نشــان می  دهد که در تیر ماه امسال 
همه بازارهای سرمایه  گذاری در ایران با نزول مواجه 

شــده  اند. آخرین قیمت ثبت شده برای قیمت هر 
دالر آمریکا در تیر ماه امســال ۰.9 درصد کمتر از 
قیمت های خرداد ماه بوده؛ یعنی سرمایه  گذارانی 
که در تیرماه امســال دالر خریده اند، نه تنها سود 

نکرده اند بلکه با زیان نیز مواجه شده اند.
این رونــد نزولی روی قیمت طال و ســکه هم تأثیر 
داشته است به  طوری که قیمت هرگرم طال ۱8 عیار 
در تیر ماه امسال ۵.89 درصد و قیمت هر سکه ۴.۶9 
درصد پایین  تر از قیمت های خرداد ماه بوده است. 
این آمارها همچنین نشان می دهد سهامداران بورس 
نیز در تیر ماه امســال به  طور میانگین با ۴.۴ درصد 
زیان مواجه شده اند، ضمن اینکه آمار معامالت روزانه 
سهامداران نیز نشان می دهد بازار سهام با بیشترین 

میزان رکود از سال ۱۳98 تاکنون روبه رو است.

با وجود نزول همــه بازار ها در تیر ماه امســال اما 
آمارها نشان می دهد میانگین قیمت هر مترمربع 
مسکن در تهران در نخستین ماه از فصل تابستان 
بین ۶تا ۶.۵درصد رشــد کــرده و بــه رقمی در 
حــدود ۴۲ میلیون تومان برای هــر متر آپارتمان 
رســیده اســت. این باالترین میزان رشد در همه 
بازار هاست و نشــان می دهد به دلیل رکود در سایر 
بازار ها، نقدینگی به ســمت این بازار حرکت کرده 
است. به این معنا که ســرمایه گذاران به دلیل آنکه 
نتوانســته اند از دارایی های خــود در مقابل تورم 
از طریق ســپرده گذاری بانکی، ســرمایه گذاری 
در بــورس، خریــد طــال و ارز محافظــت کنند 
 ترجیــح داده انــد نقدینگی خــود را راهــی بازار 

مسکن کنند.

   بازدهی  بازارها  درتيرماه  حاكی  از رشد بخش  مسكن است 

اقبال  سرمایه گذاران  به  بازار مسکن

حرکت نقدینگی به سمت بازارهای حقیقی
کمیل طیبی، اقتصاددان 

بازارهای دارایی از لحاظ سهمی که در سبد خانوار دارند بازدهی داشته اند. به عبارتی در بازارهای دارایی باید به حجم و ارزش دارایی که از سوی خانوارها به آن بازار اختصاص پیدا می کند، مورد بررسی قرار گیرد. در 
این بخش مسکن سهم باالیی را به خود اختصاص داده است. مسکن تحت تاثیر افزایش قیمت بازدهی مثبت داشته است. افزایش قیمت نیز عامل ترغیب کننده و اصلی برای سرمایه گذاری و گسیل سرمایه به این 

بخش شده است. 
هر بازاری که رشد قیمت در آن بیشتر باشد انگیزه برای سرمایه گذاری در آن بیشتر می شود. بازدهی بازار مسکن بیشتر از بازارهای دارایی دیگر اعم از طال، سکه، ارز، بورس، خودرو و... بوده است. پیش بینی هم این است 
که تا پایان سال همین منوال ادامه پیدا کند. باز هم مسکن در صدر بازدهی بازارهای دارایی خواهد ماند. در یک دوره خودرو با توجه به رشد ناگهانی و سرسام آور قیمت، هسته اصلی سرمایه گذاری شد. یعنی بازدهی 
آن به لحاظ قیمتی آنقدر افزایش پیدا کرد که مردم تمام سعی خود را برای خرید خودرو بکار بستند. در حال حاضر بازارهای دیگر به لحاظ اینکه سهم کمتری از نظر ارزش دارایی که توسط خانوارها به آنها تخصیص 

داده می شود، از بازده کمتری برخوردار بوده اند. از سوی دیگر بازار طال و سکه تحت تاثیر بازار جهانی هم است. نوسان جهانی قیمت طال بر بازار داخلی تاثیرگذار است. 
بازار مسکن تا زمانی که به یک رکود وسیع و دامنه دار برخورد نکند، شرایط همین است. به نظر می رسد تداوم سرمایه گذاری در بخش مسکن را داشته باشیم. در بازار خودرو نوسان چندانی دیگر مشاهده نشد. اما آمارها 
در بخش مسکن به طور مثال میانگینی که هر دفعه برای هر متر مربع قیمت مسکن اعالم می شود، رشد قیمت را نسبت به آمار قبلی نشان می دهد. دلیل بازدهی باال همین اتفاق است. هرچند خودرو باز هم نسبت به 

دیگر کاالها بازدهی باالتری داشته اما در بازارهای دارایی دیگر این بازدهی به حداقل رسیده است.
به طور کلی باید میانگین بازده بازارهای دارایی را در یک فصل یا یک ماه درنظر گرفت. اما به نظر می رسد با توجه به شاخص ها، بیشترین بازده متعلق به بازار مسکن خواهد بود. اما در این شرایط بازار ارز برای اینکه از 

بازار سرمایه عقب نماند، حالت افزایشی به خود گرفته است.
به طور کلی اگر کاهش نرخ ارز باثبات باشد التهاب از بازارهای سودده که سوددهی آنی دارند به سمت بازارهایی خواهد رفت که شکل حقیقی بیشتری دارند. بنابراین نقدینگی نیز در همین راستا به سمت بازارهای 
حقیقی حرکت خواهد کرد. با کاهش نرخ ارز جهت دهی به نقدینگی بهتر خواهد شد و بخش صنعت، کشاورزی، تولید و… از سرمایه ها نفع می برند. هر چه ثبات بیشتری در نرخ ها ایجاد شود به طور قطع تأثیرگذاری 
بیشتری در بازارهای حقیقی تر ایجاد خواهد شد که اثرات مستقیم و غیرمستقیمی در اقتصاد خواهد گذاشت. البته مهم اســت که در شرایط ریزش نرخ ارز یک سیاست گذاری درستی وجود داشته باشد که به سود 

ثبات اقتصادی باشد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

معاون توســعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان 
اینکه تاکنون با هیاتهای تجاری ۳۵ کشور دنیا برای 
صــادرات محصوالت دانش بنیــان مذاکره کردیم 
گفت: ســعی در ایجاد شــرایط صادرات بدون ویزا 
داریم. دکتر ســیاوش ملکی فر با بیان اینکه حجم 
تولید محصوالت شمار قابل توجهی از شرکت های 
دانش بنیان مازاد بر نیازهای بازار ایران است، گفت: 
حتی اگر این شــرکتهای دانش بنیان بخش اعظم 
بازار کشــور را به دســت آورند به میزان مناسبی 
از فروش نخواهند رســید. بنابراین بــرای این نوع 
شــرکت ها ضرورت صادرات هر روز بیش از دیروز 

اهمیت می یابد.
ملکی فر در ادامه با بیان اینکه بین المللی شــدن و 
دستیابی به بازارهای جهانی سازوکارهای متفاوتی 
را می طلبد، اظهار کرد: صادرات در شــکل متعارف 
آن، یکی از ســازوکارهای بین المللی شدن است. 
برای مثال یک ســازوکار که کشــورهای همسایه 
ما در منطقه نیز در حال اســتفاده از آن هســتند، 
سرمایه گذاری مشــترک یا احداث خطوط مونتاژ 

محصوالت ایرانی در این کشورها است.

وی ادامه داد: همســایگان ایــران همچون خود ما 
ترجیح می دهند به جای اینکه یک محصول صنعتی 
را به صورت کاالی مصرفی و آماده از کشور دیگری 
بخرند، آن را در داخل کشــور خــود تولید کنند تا 
بخشی از ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال ناشی از 

تولید آن نصیب خودشان شود.
معاون توســعه صندوق نــوآوری و شــکوفایی با 
اشاره به اینکه بین المللی شــدن به طور کلی و چه 
صادراتی شــدن به طور خاص، الزامــات متعددی 
دارد، تصریح کرد: شرکت هایی که قصد دارند وارد 
بازارهای خارجی شــوند، باید ابتدا شناخت نسبتاً 
خوبی از بازار یا بازارهای هدف خود به دست آورند؛ 
مشتریان خود را شناسایی کنند؛ محتوای تبلیغاتی 
مناسب از کاتالوگ گرفته تا وبسایت دوزبانه را تهیه 
کنند و با فضای سیاســی - اقتصادی و مالحظات 
حقوقی کشور هدف آشنا شوند که نهایتاً از هر طریق 

ممکن با مشتریان بالقوه خود مذاکره کنند.
وی با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز 
پس از مطالعه و بررسی های مختلف، چندین برنامه 
را در راستای ورود شرکت  های دانش  بنیان به عرصه 

تجارت بین الملل پیاده ســازی کرده است، گفت: 
صندوق نوآوری خدمات مختلفی را برای کمک به 
بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان با همکاری 
نهادهای ذی ربط و باالخــص وزارت امور خارجه، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان 

توسعه تجارت و اتاق بازرگانی تدارک دیده است.
به گفته ملکی فــر، یکی از ایــن برنامه ها، پذیرش 
هیأت های تجاری و فناوری از کشــورهای مختلف 
اســت که به طور منظم و مداوم در صندوق نوآوری 
و شــکوفایی اتفاق می افتد. این برنامه تحت عنوان 
یکشــنبه های صادراتی زمینه میزبانی از مشتریان 
خارجی بالقوه شــرکت های دانش بنیان کشــور را 

فراهم می سازد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: 
در این برنامه صندوق نوآوری با پرداخت بخشی از 
هزینه های پذیرش هیأت تجاری خارجی به صورت 
بالعوض، کمک می کند تا اعضای این هیأت به کشور 
ما بیایند و از نزدیک با توانمندی ها، دســتاوردها و 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان آشنا شوند و 
با آنها مذاکره کنند. گرچه امکان اعزام نمایندگان 

شرکت های دانش بنیان در قالب هیأت های تجاری 
به بازارهای هدف خارجی نیز وجود دارد.

ملکی فر در ادامه با ارائه آماری درباره برپایی سلسله 
رویدادهای »یکشــنبه های صادراتی« در صندوق 
نوآوری و شــکوفایی، گفت: صندوق نوآوری از سال 
9۷ پذیرش هیأت های تجاری را کلید زده و تا امروز 
نزدیک به ۳۵ هیأت تجاری از کشورهای مختلف به 
صندوق نوآوری آمده و با شــرکت های دانش بنیان 
به صــورت رودررو مذاکــره کــرده و محصوالت و 
توانایی های آنان را دیده اند. بسیاری از شرکت های 
دانش بنیــان توانســته اند در همیــن مالقات ها و 

مذاکرات، به قراردادهای صادراتی نیز دست یابند.
وی همچنیــن گفــت: در رویداد »یکشــنبه های 
صادراتی«، معمــوالً ســفیر یا رایــزن اقتصادی 
کشورمان در کشور هدف و نیز سفیر کشور مقابل 
در ایران نیز حضــور دارند. اعضای اتــاق بازرگانی 
مشترک دو کشور و چندین نفر از بازرگانان و فعاالن 
اقتصادی ایران در کشور هدف نیز حضور دارند. این 
رویداد امکان صادرات بدون ویزا را برای شرکت های 

دانش بنیان کشور فراهم آورده است.

در حالی که قرار بود تکلیــف تخصیص ارز موبایل های 
باالی ۶۰۰ دالر تا ۲۱ تیر مشخص شود، پیگیری های 
ایسنا نشــان می دهد که هنوز خبری از تعیین تکلیف 
واردات موبایل هــای بــاالی ۶۰۰ دالر نیســت. اواخر 
اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون 
منتشر شــد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختالل 
سیستمی نسبت داده شد و اعالم شد که ممنوعیتی در 

واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد.
اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشــی 
آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیــت واردات آن بود، رئیس 
اتحادیــه دســتگاه های مخابراتی، ارتباطــی و لوازم 
جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل 
گوشی ها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی 
آژانس های مسافرتی اطالعات مسافران را بدون اطالع 
آنها می فروشند و موبایل به اسم آن ها )به صورت قاچاق( 
وارد کشور می شود. این موبایل ها رجیستر می شوند، اما 
خدمات پس از فروش ندارند که باعث می شود مردم در 

سطح عرضه به مشکل بربخورند. اما این ماجرا همین جا 
تمام نشد و اوایل تیرماه انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی گفت که واردات آیفون قانونی است، 
اما به دلیل مشکالت مربوط به تامین ارز، شدنی نیست و 
در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است. به 
عبارت دقیق تر طبق اعالم این انجمن از ۲۴ اردیبهشت، 
واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر تامین ارز نشــده و 
واردات موبایل های زیــر ۶۰۰ دالر هم به صورت قطره 

چکانی در حال انجام است.
البته در همان گفت وگو این نکته هم مطرح شده بود که 
قرار است تکلیف تخصیص ارز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر 
تا یک هفته بعد )یعنی ۲۱ تیر( معلوم شود. اما پیگیری 
های ایسنا از انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی نشان می دهد که هنوز خبری از تعیین تکلیف 
واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر نیســت. البته این 

روزها تجارت با بالتکلیفی های دیگری هم مواجه است و 
احتماال تخصیص ندادن ارز به موبایل های باالی ۶۰۰ دالر 
تنها مشکل موجود نیست. یکی از مهم ترین بالتکلفی های 
واردکنندگان در حــال حاضر مربوط به حقوق گمرکی 
است. بر اساس بند )ه( تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، 
نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه 
موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز 
اعالم شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی 
)ای تی اس( در روز اظهــار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور 
گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد 
حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند )د( ماده )۱( قانون 
امور گمرکی برای کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات و 
ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی 
و دامی به یک درصد تقلیل می یابد. نرخ سامانه ای. تی. 
اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. در بودجه 

سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به 
دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد.  این 
موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان 
را تحت تاثیر قرار می دهد و اوایل امسال هم اعتراض های 
زیادی را به دنبال داشــت و بسیاری از فعاالن اقتصادی 
پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کاالها 

را افزایش خواهد داد.
در پی همین اعتراضات و همچنین افزایش قیمت برخی 
کاالها، وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت(، اوایل تیر 
طی نامه ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ 
مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش 
افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع 
باعث افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش 
نیاز به نقدینگی، کاهش تولیــد و افزایش تورم خواهد 
شد، خواســتار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، 
واسطه ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. درخواستی که 

هنوز نتیجه آن مشخص نیست.

احداث خطوط مونتاژ محصوالت ايرانی در كشورهای همسايه

مذاکره دانش بنیانها با هیات های تجاری ۳۵کشور

بالتکلیفی واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر


