
معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد اســتان 
تهران،گفت: مردم استان تهران در ســه ماهه نخست امسال 
۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان صدقه برای رسیدگی به امور 
نیازمندان پرداخت کرده اند.محمد دهرویه با تشریح فعالیتهای 
اداره امور اجرایی مشارکتهای مردمی این اداره کل، افزود: مردم 
خّیر  در ۳ ماهه سال جاری بیش از ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

تومان صدقه نقدی پرداخت کردند.

QR وی با اشاره به اینکه ۱۱۱ هزار و ۷۵۵ مشترک نیز از طریق
کد صدقات خود را پرداخت کرده اند، بیان کرد: میزان صدقات 
مردمی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به  همین مدت 
زمان در سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است.دهرویه، یادآور 
شد: مراکز نیکوکاری تحت نظارت کمیته امداد استان تهران نیز 
۸ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان صدقه جذب و برای معیشــت 

خانواده های نیازمند هزینه کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران با 
تأکید بر اینکه، کمک های جمع آوری شده از صندوق های صدقات 
مطابق جدول سهم بندی و مبتنی بر نیاز جامعه هدف در امور 
معیشتی، درمان، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان هزینه 
می شود، اظهار کرد: هم اکنون۳۲۳ هزار و ۴۸۰ صندوق صدقات 
فعال در استان تهران وجود دارد که از این تعداد   ۲۸۴ هزار و ۹۹۱ 
صندوق در اختیار مشترکان خانگی و مابقی در قالب صندوق 

بزرگ و متوسط در معابر، ادارات، مجتمع های تجاری و مدارس 
نصب شده اند. وی از آمادگی دفاتر ۳۶ گانه کمیته امداد استان 
تهران و حدود ۱۰۰۰مرکز نیکوکاری برای دریافت کمک های 
نقدی خبر داد و افزود: مردم نیکوکار و خّیران می توانند از طریق 
اسکن کد )QR درگاه پرداخت الکترونیکی( شماره گیری تلفن 
گویای ۷۳۵۵،  کد   # ۰۲۱  *۸۸۷۷ * کمک های خود را واریز 
کنند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، دهرویه با 

بیان اینکه QR کد از روش های نوین پرداخت صدقه اســت 
که مشترکان از طریق اسکن کد مشخص، می توانند به آسانی 
صدقات خود را به نیت خانواده های نیازمند پرداخت کنند در 
ســال جاری برنامه ریزی های الزم در مــورد ارائه QR کد  به 
مشترکان حقیقی و حقوقی انجام شده و ادارات تابعه استان تهران 
آمادگی دارند QR کد تولید و در اختیار خّیران حقیقی و حقوقی 

برای پرداخت صدقات قرار دهند.

وزارت بــرق عراق اعالم کرد بــه منظور افزایش 
تولید برق در نیروگاه های این کشــور، با طرف 
ایرانی در حال مذاکره بــرای خرید گاز بیش تر 
است.خبرگزاری رسمی عراق )واع( اعالم کرد که 
وزارت برق عراق با تایید ثبت ثبات بسیار زیاد در 
سیستم انرژی و افزایش حجم تولید برق در این 
کشور می گوید که منتظر افزایش جریان گاز ایران 
به عراق برای ارائه ظرفیت های جدید تولیدی به 

سیستم برق رسانی عراق است.
»احمد موسی« ســخنگوی وزارت برق عراق در 

گفت وگو با خبرگزاری رســمی این کشور )واع( 
گفت: ثبات زیادی در سیستم تولید برق در عراق 
وجود دارد و حجم تولید نسبت به سال گذشته 
تا ۲۲ درصد افزایش یافته است و وزارتخانه برق 
به افزایــش ظرفیت های تولیــد و تقویت بخش 
توزیع ادامــه می دهد.وی تاکید کــرد: تصویب 
نشــدن بودجه در پروژه های این وزارتخانه تأثیر 
بسزایی داشته است، زیرا وزارت برق عالوه بر نیاز 
به طرح سوخت رســانی، بدون بودجه نمی تواند 

فعالیت کند.

موســی گفت: میــزان واردات گاز حــدود ۴۳ 
میلیون مترمکعب بــوده در حالی که نیاز واقعی 
در این زمان ۵۵ تا ۶۰ میلیون مترمکعب اســت.

ســخنگوی وزارت برق عراق گفــت: مذاکرات 
این وزارتخانه و جلســات آن با طــرف ایرانی و 
با هماهنگــی وزارت نفــت برای ســاماندهی 
آزادســازی ســوخت برای راه اندازی نیروگاه ها 
ادامــه دارد به ویــژه اینکه در آســتانه معرفی 
 ظرفیت های جدیــد تولیدی به ســامانه تولید 

برق عراق هستیم.

 )OECD( سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
از افزایش متوســط نرخ تورم در این سازمان به 
۱۰.۳ درصــد در ماه ژوئن خبــر داد و نرخ تورم 
هفت کشور صنعتی موســوم به گروه هفت را در 
این ماه ۷.۹ درصد اعــالم کرد.آخرین اطالعات 
منتشر شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی 
و توسعه که عمده اعضای آن کشورهای صنعتی 
جهان هستند نشان می دهد متوسط نرخ تورم در 
این سازمان در ماه ژوئن دو رقمی شده و به ۱۰.۳ 
درصد رسیده است. در ماه پیش از آن نرخ تورم در 

این سازمان ۹.۷ درصد اعالم شده بود.
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت عامل اصلی 
ثبت تــورم دو رقمــی در ماه ژوئن در ســازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه بوده است. رشد تورم 
در این ماه شــدیدترین افزایش نرخ تورم در این 

سازمان از ژوئن ۱۹۸۸ به این سو بوده است.
بر اساس این گزارش قیمت مواد غذایی از ۱۲.۶ 
درصد در ماه می میالدی به ۱۳.۳ درصد در ماه 

ژوئن افزایش یافت که باالترین رشــد قیمت این 
مواد از ســال ۱۹۷۵ به این سو بوده است.قیمت 
حامل های انرژی هم به رشد خود ادامه داد و تورم 
ساالنه ۴۰.۷ درصدی را در ماه ژوئن تجربه کرد. 
نرخ تورم ساالنه سوخت در ماه می ۳۵.۴ درصد 

گزارش شده بود.
نرخ تورم سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در 
ماه ژوئن به استثنای غذا و سوخت نیز بالغ بر ۶.۷ 
درصد بوده است. در ماه پیش از آن، این رقم ۶.۴ 

درصد اعالم شده بود.
این گزارش افزود همه اعضای سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه به جز آلمان، ژاپن و هلند در ماه 
ژوئن با افزایش نرخ تورم مواجه شده اند. یک سوم 
اعضای این ســازمان تورم دو رقمی داشــته اند. 
ترکیه با نرخ تورم ۷۸.۶ درصــدی باالترین نرخ 
تورم و ژاپن با تورم ۲.۴ درصدی پایین ترین نرخ 

تورم در میان این کشورها را ثبت کرده اند.
نرخ تــورم برخی اعضــای ســازمان همکاری 

اقتصادی و توســعه در ماه ژوئن عبارت است از: 
آمریکا ۹.۱ درصد، اســترالیا ۶.۱ درصد، اتریش 
۸.۷ درصد، کانادا ۸.۱ درصد، بلژیک ۹.۶ درصد، 
آلمان ۲.۱ درصد، فرانســه ۵.۸ درصد، اســپانیا 
۱۰.۲ درصد، یونان ۱۲.۱ درصد، مجارستان ۱۱.۷ 
درصد، ایرلند ۹.۱ درصد، لتونــی ۱۹.۳ درصد، 
لیتوانی ۲۱ درصد، لهستان ۱۵.۵ درصد، هلند ۸.۶ 
درصد، اسلواکی ۱۳.۳ درصد، سوئد ۸.۷ درصد، 
انگلیس ۸.۲ درصد، ایسلند ۸.۸ درصد و استونی 
۲۱.۸ درصد. این گزارش متوسط نرخ تورم هفت 
کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت را نیز 
۷.۹ درصد در ماه ژوئن اعالم کرده است که این 
رقم نسبت به تورم ۷.۵ درصدی در ماه می افزایش 
داشته است. البته نرخ تورم این گروه منهای غذا و 
سوخت ۴.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ 
درصد کاهش داشته است. ایتالیا با ۱.۱ درصد و 
فرانسه با ۰.۶ درصد بیشترین رشد نرخ تورم را در 

این ماه داشته اند.

شاخص قیمت جهانی آژانس موادغذایی سازمان 
ملل متحد در ماه جوالی بار دیگر کاهش یافت و از 
باالترین رکورد در ماه مارس فاصله گرفت.شاخص 
قیمت مواد غذایی ســازمان خواربار و کشــاورزی 
)فائو( که بیشترین کاالهای غذایی در سطح جهان 
را مورد معامله قرار می دهد، در ماه گذشته به طور 
میانگین ۱۴۰.۹ واحد در مقایسه با ۱۵۴.۳ اصالح 
شده در ماه ژوئن بود. رقم ژوئن قبال ۱۵۴.۲ اعالم 

شده بود.
شــاخص جوالی همچنان ۱۳.۱ درصــد باالتر از 

سال قبل بود که به دلیل تأثیر تهاجم به اوکراین، 
آب وهوای نامســاعد و هزینه های بــاالی تولید و 
حمل ونقل افزایش یافت. ماکسیمو تورو، اقتصاددان 
ارشــد فائو گفت: کاهش قیمت کاالهای غذایی از 
سطوح بســیار باال مورد استقبال قرار گرفته است، 
با این حال، ابهامات بســیاری باقی مانده است. او 
گفت که چشــم انداز تیره اقتصاد جهانی، نوسانات 
ارز و قیمت باالی کود که می تواند بر تولید آینده و 
معیشت کشاورزان تأثیر بگذارد، همگی فشارهای 

جدی برای امنیت غذایی جهانی ایجاد می کنند.

بر اساس گزارش رویترز، شاخص های قیمت روغن 
نباتی، شکر، لبنیات، گوشت و غالت همگی در ماه 
جوالی با کاهش ۱۴.۵ درصدی گندم در مقایسه 
با ماه قبل کاهــش یافت که تا حــدودی به دلیل 
توافق بین اوکراین، روســیه، ترکیه و سازمان ملل 
برای رفع انســداد صادرات غالت بود.فائو گفت که 
شــاخص قیمت ذرت در ماه جوالی ۱۰.۷ درصد 
کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل توافق روسیه 
و اوکراین و همچنین افزایش دسترســی فصلی از 
سوی تولیدکنندگان کلیدی آرژانتین و برزیل بود.

روند رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور همچنان 
پایین و در حد ۳۵ درصد است؛ در عین حال باوجود روند 
افزایشی شهرهای قرمز و جوالن کرونا در پیک هفتم، 
میزان استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری و تهویه 
نیز همچنان بسیار پایین تر از حد انتظار است.بر اساس 
اعالم وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از 
۱۲۰ به ۱۳۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۱۲ 
به ۱۲۹ شهر افزایش یافته است. بر این اساس در حال 
حاضر در کشور ۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز، ۱۲۹ شهر در 
وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر در 

وضعیت آبی قرار دارند.
همچنین بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور در هفته 
منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ )از هشتم تا پانزدهم مرداد 

ماه(، همچنان پایین و در حد ۳۵.۳۸ درصد است.در عین 
حال میانگین میزان رعایت بهداشــت فردی در اماکن 
عمومی استان های کشور در بازه زمانی ۵ تا ۱۲ مرداد ماه  
۱۴۰۱، بالغ بر ۴۴.۷۲ درصد بوده است. در این شاخص 
بیشترین میزان رعایت در استان آذربایجان غربی با ۵۹.۱۳ 
درصد و کمترین میزان رعایت هم در اســتان تهران با 
۳۶.۱۸ درصد بــوده اســت.همچنین میانگین رعایت 
بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۲۹ تیر تا ۱۲ 
مرداد مــاه ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۴.۷۲ درصد بوده اســت که 
فرودگاه ها با ۹۳.۴۸ درصد بیشترین میزان رعایت و مراکز 
ورزشی با ۳۹.۳۳ درصد کمترین میزان رعایت را در این 
شاخص داشته اند. بنابر اعالم وزارت بهداشت، میانگین 
اســتفاده از ماسک در شــاغلین و خدمت گیرندگان به 
تفکیک اماکن عمومی استان های کشور از ۵ تا ۱۲ مرداد 

ماه بالغ بر ۲۵.۲۵ درصد بوده است که بیشترین میزان 
رعایت در اســتان هرمزگان با ۴۶.۴۸ درصد و کمترین 
میزان رعایت مربوط به قزوین با ۱۳.۳۲ درصد بوده است.

همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت 
گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از  ۲۹ تیر 
تا ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵.۲۵ درصد بوده است که 
بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط 
به مدارس با ۷۷.۴۴ درصد و کمترین میزان اســتفاده از 
ماســک مربوط به مراکز تفریحی با ۱۶.۴۶ درصد است. 
میانگین درصد رعایت پروتــکل فاصله گذاری در اماکن 
عمومی استان های کشور نیز از  ۵ تا ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، 
۳۲.۸۴ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط 
به اســتان قم با ۵۳.۶۳ درصد و کمترین میزان رعایت 

مربوط به همدان با ۱۹.۰۸ درصد بوده است.

به علت نگرانی در مورد رکود اقتصادی که می تواند 
بر تقاضا تاثیر بگذارد، بازار نفت با پایین ترین قیمت 
از ماه فوریه بســته شــد.به گزارش رویترز، قیمت 
نفت در روز جمعه افزایش یافت اما به علت نگرانی 
در مورد رکود که می تواند بــر تقاضا تاثیر بگذارد، 
بازار با پایین ترین قیمت از ماه فوریه بسته شد.هر 
بشکه نفت برنت با ۸۰ سنت افزایش، ۹۴.۹۲ دالر 
فروخته شد که ۱۱ درصد از قیمت جمعه گذشته 

کمتر است.
هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با ۴۷ سنت افزایش 

۸۹.۰۱ دالر معامله شد.وزارت کار آمریکا گزارش 
داد، رشد مشــاغل در آمریکا در ماه جوالی به طرز 
غیرمنتظره ای شتاب گرفته و فرصت های شغلی در 
بخش غیرکشاورزی ۵۲۸ هزار شغل افزایش یافته 
است که بیشترین میزان از ماه فوریه است.باب یاگر، 
مدیر بخش انرژی در میزوهو گفت: » این آمارهای 
اقتصادی قوی است که سبب رشد بازار نفت شده 
اســت.«تاجران نفتی در هفته گذشته نگران نرخ 
تورم، رشد اقتصادی و تقاضا بودند اما نشانه هایی 

از کمی عرضه مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شد.

شرکت خدمات نفتی بیکر هیوز اعالم کرد، تعداد 
دکل های نفتی فعال آمریکا که شاخص اولیه تولید 
نفت در این کشور اســت که در هفته منتهی به ۵ 
آگوست، ۷ دکل کاهش یافته و به ۵۹۸ دکل رسیده 
است. این کاهش نخســتین کاهش هفتگی طی 
۱۰ هفته گذشته است.پس از اینکه بانک مرکزی 
انگلیس در مــورد یک رکود طوالنــی در روز پنج 
شنبه هشدار داد و نرخ بهره را به باالترین میزان از 
ســال ۱۹۹۵ افزایش داد، نگرانی ها در مورد رکود 

اقتصادی شدت گرفت.

تهرانی ها بهار امسال ۱۳ میلیارد تومان صدقه دادند

نرخ تورم کشورهای صنعتی ۲ رقمی شدعراق: برای افزایش تولید برق، گاز بیش تری از ایران وارد می کنیم

سقوط دوباره قیمت موادغذایی در جهان

تهران در پایین ترین میزان رعایت پروتکل بهداشت فردی

پایین ترین قیمت نفت در 7 ماه گذشته به علت ترس از رکود
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سرمقاله

پیش نیازهای 
اجرای نظام کوپنی 

بر کسی پوشــیده نیست 
که اجرای نظــام کاالبرگ 
یــا توزیــع کوپن نیــاز به 
زیرســاخت هایی دارد که 
برقراری آن نیز به همین سادگی نیست. برای اجرای 
نظام توزیع کاالبرگ باید نیاز به کار کارشناسی و 
ســازوکار دقیق وجود دارد. نظام کوپنی در حالی 
در دســتور کار قرار گرفته که اجرای آن بازگشت 

به عقب است...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۴

2

2

شاخص بورس
 ۱۱ هزار واحد رشد کرد

معامله گران ارزی 
در حالت آماده باش

تکلیف کوپن شهریور مشخص می شود؟

دوراهی کاالبرگ  و  یارانه 
صفحه۴

صفحه3

بازار خودرو  در  فاز انتظار
خودرو  نیمه  دوم  سال  گران   می شود؟

روز شــنبه شــاخص کل بــورس بیشــترین 
رشــد در تابســتان امســال را ثبت کرد. به نظر 
می رســد تزریــق ســرمایه از طریــق صندوق 
 تثبیــت موجــب رشــد تقاضــا در بــورس 
شــده اســت. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز شــنبه پانزدهــم مــرداد مــاه، شــاخص 
کل بــورس پایتخــت بــا افزایــش ۱۱ هــزار و 
۵۶۳  واحــدی نســبت بــه روز چهارشــنبه به 
 رقــم یــک میلیــون و ۴۴۸ هــزار و ۹۲۴ واحد 
رســید.  به نظر می رسد تزریق ســرمایه از طریق 
صندوق تثبیت موجب رشد تقاضا در بورس شده 
است.  شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۶ هزار و ۸۷ 
واحدی در سطح ۳۹۰ هزار و ۱۴۲ واحدی ایستاد. 

همچنین شاخص کل...

هوای مذاکرات برجام همچنان گرگ و میش است و 
در شرایط برزخ برجامی معامله گران دالر در حالت 
آماده باش قرار گرفته اند .قیمت دالر در معامالت 
پشت خطی باالتر از معامالت نقدی روز پنجشنبه 
قرار گرفت. به گزارش اقتصادنیوز ، مذاکرات برجام 
از روز پنجشنبه گذشته با میانجی گری اتحادیه اروپا 
آغاز شده اما همچنان سیگنال قطعی مبنی بر توافق 
یا عدم توافق از مقر مذاکرات هسته ای در وین صادر 
نشده است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا مدعی شد 
در دور جدید مذاکرات رفع تحریم ها در وین پیشرفت 
حاصل شده که شامل تضمین هایی است که ایاالت 
متحده با عقب نشینی از قول خود در آینده، باعث 
مختل کردن توافق نمی شود. تروئیکای اروپایی در 

بیانیه مشترکی اعالم کردند...



اقتصاد2
ایران

جزئیات پرداخت تسهیالت جهش 
تولید مسکن از سوی بانک ها

بانک  مرکزی جزئیات نحوه پرداخت تسهیالت 
جهش تولیــد مســکن از ســوی بانک هــا را 
تشــریح کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از  بانک 
 مرکزی، بر اســاس قانون جهش تولید مسکن، 
بانک ها مکلف هستند تسهیالت ساخت مسکن 
را متناسب با پیشرفت ساخت واحدها، به صورت 
مرحله ای به متقاضیان واجد شــرایط پرداخت 
کنند. طبق این قانون، متقاضیانی واجد شرایط 
دریافت تسهیالت ساخت مسکن هستند که پس 
از تکمیل مدارک، سهم آورده نقدی خود را واریز 
کنند.  بدیهی است اگر بانکی پس از تکمیل مدارک 
و واریز حصه نقدی )آورده( از سوی متقاضی، سهم 
خود را نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی لحاظ شده 
در قانون جهش تولید مســکن خواهد شد. بانک 
مرکزی پیشتر، بخشنامه مربوطه را به شبکه بانکی 

ابالغ کرده بر حسن اجرای آن نظارت می کند.

خودروسازان موظف به پرداخت 
مالیات نقل و انتقال خودرو شدند 

ســازمان امــور مالیاتــی، شــرکت هــای 
تولیدکننــده را مســئول پرداخــت مالیات بر 
 اولین نقــل و انتقال خودروهــای صفر کیلومتر 
اعالم کرد.  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، بر اساس اعالم داوود منظور معاون وزیر 
اقتصاد و رئیس ســازمان امور مالیاتی به حسین 
فرهیدزاده سرپرست ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان مسئول 
پرداخت اولین مالیات خودروهای صفر کیلومتر 
 تولید داخلــی و همچنین خودروهــای مونتاژ 
داخــل هســتند.  در این نامــه آمده اســت: بر 
اســاس ماده 30 قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
مصوب ســال 1400، پرداخت اولیــن مالیات 
نقل و انتقــال خــودرو ، بر عهــده کارخانجات 
ســازنده و  یا وصل کننده قطعات پیش ساخته 
) مونتــاژ کننده( داخلــی و یــا واردکنندگان ) 
 نمایندگی های رسمی شــرکت های خارجی ( 
است. کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات 
پیش ساخته داخلی و واردکنندگان خودرو مکلفند 
بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یاد شده 
را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر 

می کند پرداخت نمایند

بانک مرکزی دستورالعمل وام جهش 
تولید مسکن را به بانک ها ابالغ کرد

بانــک مرکزی »دســتورالعمل اجرایــی اعطای 
تســهیالت احداث و نوسازی مســکن« موضوع 
قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 را 
به بانک های عامل ابالغ کرد. به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از بانک مرکزی، ایــن بانک پیرو نامه 
پیشین خود در خصوص ابالغ سهمیه بانکی و سقف 
فردی تسهیالت موضوع قانون جهش تولید مسکن، 
»دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت احداث و 
نوسازی مسکن« مصوب کمیسیون اعتباری بانک 
مرکزی مورخ 1400.۹.10، را به بانک های عامل  
ابالغ کرد. همچنین با توجه به مفاد تبصره ۶ ماده 
3 قانون جهش تولید مسکن، تسهیالت قابل اعطا 
برای مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه اعم از 
جدید، متمم و یا اقساط تسهیالت در حال پرداخت 
به متقاضی صرفاً پــس از ثبت اطالعات متقاضی 
در ســامانه وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه 
ذی ربط و تأیید وزارت راه شهرسازی و با نرخ های 

مصوب شورای پول و اعتبار قابل پرداخت است.

جزئیات صــادرات صنعتی در 
فروردین ۱۴۰۱

در فروردین ماه ســال جــاری ۲4۲ میلیون دالر 
محصوالت صنعتی صادر شــده کــه محصوالت 
پلیمری، شــیمیایی و نســاجی در صدر صادرات 
https://www.mehrnews.(  هستند. به گزارش
com/(خبرنگار مهر، بررســی جزئیــات صادرات 
صنعتی کشــور در فروردین ماه سال 1401 نشان 
می دهد که در این ماه ۲۵۵ هزار تن کاالی صنعتی 
به ارزش ۲4۲ میلیون صادر شده که بیانگر سهم ۷ 
درصدی از کل صادرات غیرنفتی )3.۷ میلیارد دالر( 
ست. این کاالها شامل محصوالت پلیمری به ارزش 
۷۶ میلیون دالر، نساجی و پوشاک و کفش به ارزش 
31 میلیون دالر، شیمیایی به ارزش ۵3 میلیون دالر، 
ماشین سازی و تجهیزات به ارزش ۲۵ میلیون دالر، 
لوازم خانگی به ارزش ۲۵ میلیون دالر، صنایع برق 
و الکترونیک به ارزش 13 میلیون دالر، محصوالت 
سلولزی به ارزش 1۵ میلیون دالر، خودرو و نیروی 
محرکه بــه ارزش 3 میلیــون دالر، صنایع نوین و 
پیشــرفته و دارو به ارزش ۲ میلیون دالر و ســایر 

تولیدات صنعتی بوده است.

خبر

عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانــی تهران می گوید 
با وجود برنامه هایی برای 
کاهش سختی ها در محیط 
کســب و کار ارائه شــده، 
هنوز در عمل مشکالت و محدودیت های فراوانی 

باقی مانده است.
به گــزارش ایســنا، حســن فروزان فــرد رئیس 
کمیســیون حمایت قضایــی و مبارزه با فســاد 
اتاق تهران، با بیــان اینکه به رغــم ادعای دولت 
برای حفظ منافــع عمومــی در حوزه هایی نظیر 
محیط زیســت، امنیت آب و مدیریت شــهری، 
و ســختگیری های موجــود در رونــد صــدور 
مجوزهــا، با ایــن حــال همچنان مشــکالت و 
 موانع متعــددی پیــش روی تســهیل مجوزها 

وجود دارد.
وی از جمله بخش هایی که در این حوزه مورد غفلت 
واقع شده است را مقوله جبران خسارت عنوان کرد 
و با اشاره به اینکه در مقررات و دستورالعمل های 
تدوینی در رابطه با تســهیل در صدور مجوزهای 
کسب وکار، عمدتا مســئله جریمه پررنگ تر دیده 
شده اســت، یادآور شــد که در مقررات مربوط به 
تسهیل صدور مجوزهای کســب وکار، به مکانیزم 

جبران خسارت به درستی پرداخته نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره 

به اینکه طبق قانون، تمامی دســتگاه های اجرایی 
مکلف شــدند که مقررات فنی خــود را تهیه و به 
تصویب شورای عالی اســتاندارد برسانند، تصریح 
کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده و دســتگاه های 
دولتی نسبت به تدوین و اعالم مقررات فنی مربوط 

به خود کوتاهی کرده اند. 
به گفته فروزان فرد، بــدون این ابزار، کارکردهایی 
که برای هیــات مقررات زدایی تعریــف و تدوین 
شده است، نتیجه بخش نخواهد بود. وی در همین 
رابطه، نقش وزارت اقتصاد را در الزام دستگاه های 

اجرایی به رعایت این مصوبــه قانونی و بارگذاری 
مقررات فنی خــود، پررنگ عنوان کــرد. رئیس 
کمیســیون حمایت قضایــی و مبارزه با فســاد 
اتاق تهران، به ایجاد و اســتفاده از ابزار بیمه های 
مسوولیت به عنوان عاملی تسهیل گر در اکوسیستم 
کسب وکار کشور تاکید کرد. وی همچنین بر لزوم 
جایگزینی نظارت های پسینی به جای نظارت های 
پیشینی در امر صدور مجوزهای کسب وکار، تاکید 

کرد.
بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، این صحبت ها 

در جلسه کمیســیون حمایت قضایی اتاق تهران 
مطرح شده و در این جلسه تعدادی دیگر از فعاالن 
بخش خصوصی نیز به مشــکالت موجود در این 

بخش پرداخته اند.
مهدی فنایــی - عضو هیــات نماینــدگان اتاق 
تهران - در ایــن رابطه، تصریح کرد کــه الزام به 
صدور هرگونــه مجــوز در کســب وکار، موجب 
 انســداد در ایــن اکوسیســتم و بــروز فســاد 

و رانت می شود.
حمیدرضا علومی - رئیس مرکز داوری اتاق تهران 
- نیز، تاکید کرد که باید به جــای اصرار بر اعمال 
نظارت پسینی به جای نظارت های پیشینی، روی 
ضابطه گذاری ها که الزاما دولتی نیز نباشد، تالش 
کرد. رئیس اداره بهبود فضای کســب وکار وزارت 
صمت نیز، در سخنانی بر اقدامات صورت گرفته از 
سوی این وزارتخانه برای کاهش مجوزهای مربوط 
به صمت اشاره کرد و یادآور شد که از حدود یکصد 
مجوز مربوط به وزارت صمت، به 4۷ مجوز کاهش 

یافته است.
در پایان این جلســه و پس از طــرح موضوعات و 
نظرات از ســوی حاضران، مقرر شد تا مجوزهای 
حوزه های مختلف کســب وکار شناسایی و مورد 
پایــش قــرار گرفته و طــی هم فکری از ســوی 
تشــکل ها و نمایندگان بخش خصوصــی، موانع 
پیــش روی تســهیل و کاهــش مجوزهــا احصا 
 و راهکارها بــرای بهبود فرآیندهــای این بخش

 احصا شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

دشواری های راه اندازی کسب و کار در ایران

رشد ارزش معامالت بازار سهام؛
بوی پول، بورس را بیدار کرد

روز شــنبه شــاخص کل بورس بیشــترین 
رشد در تابستان امســال را ثبت کرد. به نظر 
می رســد تزریق ســرمایه از طریق صندوق 
 تثبیــت موجــب رشــد تقاضــا در بورس 

شده است.
بــه گــزارش اقتصادنیــوز، در معامالت روز 
شــنبه پانزدهم مــرداد ماه، شــاخص کل 
بــورس پایتخت بــا افزایــش 11 هــزار و 
۵۶3  واحدی نســبت به روز چهارشــنبه به 
 رقم یــک میلیون و 448 هــزار و ۹۲4 واحد 

رسید. 
به نظر می رســد تزریــق ســرمایه از طریق 
صندوق تثبیت موجب رشد تقاضا در بورس 

شده است.  
شــاخص هــم وزن بــورس نیــز با رشــد 
۶ هــزار و 8۷ واحدی در ســطح 3۹0 هزار 
و 14۲ واحدی ایســتاد. همچنین شــاخص 
کل فرابــورس )آیفکــس( 188 واحــد 
 باال آمــد و در ســطح 1۹ هــزار و ۵0 واحد 

قرار گرفت.  
روز شــنبه نمادهای »فملــی«، »وبملت« 
و »شســتا« بیشــترین تأثیــر را در رشــد 
شــاخص کل بــورس داشــتند و نمادهای 
پاالیشی »شــبندر«، »شــپنا« و »شبریز« 
 بیشــترین تأثیر کاهشــی را بر شاخص کل 

داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »بپاس«، »خدیزل« 
و »دماوند« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »شاوان«، »فغدیر« و 
»کلر« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 

داشتند.  
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای 
بورس شســتا صدرنشــین اســت و شــپنا 
و شــبندر در رتبه هــای بعــدی هســتند. 
در فرابــورس نیــز نمادهــای کرمــان، 
 فرابــورس و شــاوان پرتراکنش  ترین نمادها 

هستند.  

رشد ارزش معامالت 
روز شــنبه ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم 144 هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 140 هزار و 400 میلیارد تومان بود که 
۹۷ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه 

را تشکیل می دهد. 
امروز ارزش معامالت خرد سهام با افزایش ۲۶ 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار 

و ۷۷۹ میلیارد تومان رسید. 

صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت امروز اغلب صف های فروش 
جمع آوری شــد و تنها یک نماد صف فروش 
داشــت. ارزش صف فروش حپتــرو )( 1.4 

میلیارد تومان بود.
ارزش صف هــای خریــد نیــز در پایــان 
معامالت بــه 184 میلیارد تومان بالغ شــد. 
امروز نماد خســاپا )شرکت ســایپا( با صف  
خرید ۲۶ میلیــارد تومانــی در صدر جدول 
تقاضــای بازار قــرار گرفت. پس از خســاپا، 
نمادهای خگستر )شرکت گسترش سرمایه 
گذاری ایــران خــودرو( و حتاید )شــرکت 
 تاید واتــر خاورمیانه( بیشــترین صف خرید 

را داشتند.
در بازار ثانویه 140 هزار و 400 میلیارد تومان 
بود که ۹۷ درصد از ارزش کل معامالت بازار 

سرمایه را تشکیل می دهد. 
امروز ارزش معامالت خرد سهام با افزایش ۲۶ 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار 

و ۷۷۹ میلیارد تومان رسید. 

صف های پایانی بازار 
در پایــان معامــالت امروز اغلــب صف های 
فــروش جمــع آوری شــد و تنهــا یــک 
نمــاد صــف فــروش داشــت. ارزش صف 
 فــروش حپتــرو )( 1.4 میلیــارد تومــان 

بود.
ارزش صف هــای خریــد نیــز در پایــان 
معامالت بــه 184 میلیارد تومان بالغ شــد. 
امروز نماد خســاپا )شرکت ســایپا( با صف  
خرید ۲۶ میلیــارد تومانــی در صدر جدول 
تقاضــای بازار قــرار گرفت. پس از خســاپا، 
نمادهای خگستر )شرکت گسترش سرمایه 
گذاری ایــران خــودرو( و حتاید )شــرکت 
 تاید واتــر خاورمیانه( بیشــترین صف خرید 

را داشتند.
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عــدم محاســبه قیمــت مســکن در مناطــق 
ارزان تهــران بــه علــت معامــالت انــدک در 
تیرمــاه، دلیل بیشــتر بودن نــرخ اعالمی مرکز 
 آمــار درباره قیمت مســکن نســبت بــه بانک 

مرکزی است.
بــه گــزارش ایرنــا، در حالی کــه مرکــز آمار 
متوســط قیمت مســکن در تهران طی تیرماه 
امســال را متری 44 میلیون و 800 هزار تومان 
اعالم کرده بــود، بانک مرکزی این شــاخص را 
 متــری 41 میلیــون و ۷00 هــزار تومــان 

اعالم کرد.
سازمان برنامه و بودجه درباره این اختالف آماری 

توضیحات زیر را منتشر کرده است:
با انتشــار میانگین قیمت مســکن هر متر خانه 
در شهر تهران توســط مرکزآمار و بانک مرکزی 
برخی رســانه ها تفــاوت عددی اعالم شــده را 
اختالف در آمارهــا عنوان کردنــد در حالی که 
 دلیل تفاوت اعداد ارائه شــده، تفاوت در شــیوه 

میانگین گیری است.
به گزارش مرکــز اطالع رســانی، روابط عمومی 
و امــور بین الملــل ســازمان برنامــه و بودجه، 
با توجه بــه اینکه بخش مســکن و ســرپناه، از 
مهم تریــن حوزه های اقتصاد کشــور می باشــد 
و با توجه به نیــاز مبرم به آمارهــای با کمیت و 
کیفیت قابل اتکا در این حوزه، مرکــز آمار ایران 
به عنوان مرجع رســمی آمارهای کشــور، اقدام 

به تولیــد و انتشــار آمارهای این حــوزه نموده 
اســت. مرکز آمار ایران در حوزه قیمت واحدهای 
 مسکونی هر ماه به ارائه گزارشــی با ویژگی های 

زیر می پردازد:
1-تنها منبع تهیه این گزارش داده های خام ثبت 
شده در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 
کشور اســت که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، 
هر دو از این منبع بری انجام محاســبات استفاده 

می نماید.
۲-مرکز آمار ایــران بــه ارائه ۲ نــوع میانگین 
قیمت )حســابی و موزون( و یک مورد شــاخص 
قیمــت آپارتمان هــای مبادله و ثبت شــده در 
ســامانه می پردازد. در حالی که گــزارش تهیه 
 شده توسط بانک مرکزی تنها شــامل میانگین 

حسابی می باشد.
هر یک از این میانگین ها کارکرد و استفاده منحصر 
به فردی دارند. گــزارش مرکز آمــار ایران همه 
نیازهای کاربرهــای مختلف ممکن را پوشــش 

داده است.
روش میانگین حســابی بــه متــراژ واحدهای 
مبادلــه شــده در دوره زمانی مدنظــر توجهی 
نداشــته و به همه واحدهای مسکونی )چه بزرگ 
 و چه کوچــک( به یک دیــد می نگــرد و وزنی 

برابر می دهد.
روش میانگیــن موزون تفاوت متــراژ واحدهای 
مورد مبادلــه را در قیمــت ثبت شــده در نظر 

می گیرد به نحوی  که هر واحد متناســب با متراژ 
در تعیین میانگین قیمــت منطقه وزن می گیرد. 
 بانک مرکزی به این نحوه محاســبه مهم توجهی 

نداشته است.
شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی، با استفاده 
از روش هدانیــک )تعدیــل کیفی( محاســبه 
می شــود و مناســب تعیین دقیق تورم در حوزه 
 آپارتمان های مســکونی مــورد مبادلــه در هر 

دوره است. 
در این راســتا از میانگین های نام برده نمی شود 
)به علت ناهمگــن بودن آپارتمان هــای معامله 
شــده در هر دوره( اســتفاده نمود زیرا تغییرات 
قیمــت را به درســتی نشــان نمی دهنــد امــا 
چون در شــاخص قیمت اثــرات تغییر کیفیت 
از منابع اطالعاتی زدوده شــده اســت، شاخص 
 دقیقــی بــرای محاســبه تــورم ایــن حــوزه 

محسوب می شود.
3-تفــاوت بین متوســط قیمت حســابی اعالم 
شــده توســط مرکز آمار ایران و بانــک مرکزی 
که از روشی مشــابه اســتفاده کرده اند، تقریباً 1 
میلیون تومان بوده است. اما رســانه ها به اشتباه 
به مقایســه میانگین قیمت مــوزون مرکز آمار 
ایــران و میانگین قیمت حســابی بانک مرکزی 
پرداخته اند که این خطا در مقایسه دو نوع متوسط 
 قیمت متفاوت منجر به سوءبرداشــت پیش آمده 

شده است.

4-بر اســاس اطالعات خام ثبت شده در سامانه 
ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، در تیرماه 
ســال 1401 در مناطق 1۹ و ۲0 شهر تهران به 
ترتیب تنها 8 و 11 مورد معامله در ســامانه ثبت 
شــده اســت. این تعداد محدود معامالت امکان 
محاسبه متوســط قیمت منطقه را نمی دهد لذا 
قیمت این مناطق در محاســبه مرکز آمار لحاظ 

نشده است. 
این نکته در گزارش منتشــر شــده توسط مرکز 
آمار قابل مالحظه است. با توجه به پایین تر بودن 
میانگیــن قیمت این مناطــق از میانگین قیمت 
شــهر تهران، لذا عــدم حضور ایــن قیمت ها در 
محاســبات، باعث بیشتر شــدن اندک متوسط 
 قیمت مرکز آمار نسبت به گزارش بانک مرکزی 

شده است.
۵-مرکز آمار ایران با اســتفاده از اطالعات طول 
و عرض دقیــق جغرافیایی در اختیــار، اقدام به 
پاالیش و ادیت آدرس های اســتخراج شــده از 
ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور 
 و لحاظ نمــودن آن ها در مناطــق صحیح خود 

می نماید. 
اما این امــکان برای بانک مرکزی مهیا نیســت؛ 
لذا ایــن نکته نیــز باعــث بــروز اختالفاتی در 
میانگین قیمت های محاســبه شــده در سطح 
 مناطــق و کل شــهر تهــران بین دو دســتگاه 

شده است.

رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی بــا بیــان 
اینکــه در آســتانه اجــرای قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیــان هســتیم، 
گفت: اجــرای ایــن قانــون باید اردیبهشــت 
 پارسال، آغاز می شــد، اما زیرســاخت های آن 

فراهم نبود.
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقــل از صدا و 
ســیما، داود منظور در ارتباط تصویری با بخش 
خبری ۲1 شبکه یک ســیما افزود: بر اساس این 
قانون، نسخه ای از صورتحساب های الکترونیکی 
همــه خریــد و فروش هــا و معامــالت فعاالن 
 اقتصادی باید به ســامانه ســازمان امور مالیاتی 

ارسال شود.
وی گفت: زمانی کــه این قانون اجرا می شــود 
همه فعاالن اقتصــادی، اصحاب کســب و کار، 
کارخانه هــا و تولیــد کنندگان مکلف هســتند 
برای کاالهایی که می فروشــند صورتحســاب 

الکترونیکــی صــادر کننــد ارزش کاال در این 
صورتحســاب ها ثبت و اگر کاال مشمول مالیات 
باشد میزان مالیات ارزش افزوده آن درج می شود 
 و نسخه ای از این صورتحساب ها به سامانه مودیان

 ارسال می شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: با توجه به اینکه 
اجرای این قانون همه فعاالن اقتصادی را از روستا 
و شهر از تولید کنندگان بزرگ تا خرده فروشان 
درگیر می کند به دولت و ستاد اقتصادی پیشنهاد 
کردیم اجرای این قانون به صورت تدریجی انجام 
شــود تا بتوانیم آموزش هــای الزم را به مودیان 
و فعاالن اقتصــادی بدهیم و به مــردم و فعاالن 

اقتصادی فشار وارد نشود.
منظور گفت: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مودیان ابتدا با مودیان بزرگ و فعاالن 
اقتصادی بزرگ آغاز می شود و به صورت مرحله 
به مرحله و تدریجــی نهایتا به خرده فروشــان 

و کســانی که کاالها را به مصــرف کننده نهایی 
می فروشند می رســیم. وی ادامه داد: به همین 
جهت در نخســتین مرحله فراخوانــی که انجام 
می دهیم از شــرکت های بورسی و دولتی دعوت 
خواهیم کرد که به عضویت ســامانه مودیان در 
بیایند و یک فرصت سه ماهه طبق قانون به کسانی 
که فراخوان می شوند می دهیم که مقدمات اجرای 
قانون را فراهم کنند و بتوانند صندوق های فروش 
خود را با دســتورالعمل های مــا منطبق کنند و 
ارسال صورتحساب های آزمایشی را انجام دهند 
و بعد از سه ماه وارد فاز اصلی اجرا خواهیم شد که 

صورتحساب ها به صورت منظم انجام شود.
رئیس ســازمان امــور مالیاتی افــزود: از زمان 
رونمایی این ســامانه، فراخوان کردیم کســانی 
کــه عالقمند هســتند بــه صــورت داوطلبانه 
وارد ســامانه درگاه الکترونیکــی ســازمان 
مالیاتــی شــوند و بــا کد ملــی وارد شــوند و 

 به آن هــا گــذر واژه می دهیــم و وارد ســامانه 
مودیان می شوند.

منظور بــا بیان اینکه تــا کنون ۵ هــزار و 300 
فعال اقتصــادی داوطلبانه وارد شــدند و برای 
خود کارپوشــه ایجاد کردنــد، افــزود: در این 
ســامانه برای هــر کــدام از فعــاالن اقتصادی 
که بــه عضویــت در می آینــد یک کارپوشــه 
پرونــده ویــژه تشــکیل می شــود کــه همه 
صورتحســاب هایی کــه صــادر می کنــد یــا 
صورتحســاب هایی که به نام او صادر می شــود 
 به این پرونده یــا کارپوشــه الکترونیکی انتقال 

داده می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه ثبــت نــام و عضویت 
اجبــاری بر اســاس فراخوان ســازمان مالیاتی 
خواهد بود، اضافه کرد: اکنون در آســتانه اولین 
 فراخوان هســتیم البتــه زمان دقیــق را اعالم 

خواهیم کرد

هوای مذاکرات برجام همچنان گرگ و میش است و در شرایط برزخ 
برجامی معامله گران دالر در حالت آماده باش قرار گرفته اند .قیمت 
دالر در معامالت پشــت خطی باالتر از معامالت نقدی روز پنجشنبه 

قرار گرفت.
به گزارش اقتصادنیوز ، مذاکرات برجام از روز پنجشــنبه گذشــته با 
میانجی گری اتحادیه اروپا آغاز شده اما همچنان سیگنال قطعی مبنی 
بر توافق یا عدم توافق از مقر مذاکرات هســته ای در وین صادر نشده 

است.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا مدعی شــد در دور جدید مذاکرات رفع 

تحریم ها در وین پیشرفت حاصل شده که شامل تضمین هایی است که 
ایاالت متحده با عقب نشینی از قول خود در آینده، باعث مختل کردن 

توافق نمی شود.
تروئیکای اروپایی در بیانیه مشــترکی اعالم کردند  متن بر روی میز 
است. ما ازسرگیری مذاکرات نخواهیم داشت. ایران باید االن تصمیم 

بگیرد و تا زمانی که فرصتش وجود دارد، توافق را نهایی کنند.
اســتفانی لیختن اشــتاین نیز گفت: من فکر می کنــم امکان توافق 
وجود دارد، امــا آســان نخواهد بود.طبــق گفته لیختن اشــتاین 
مشکل خروج ســپاه از لیست ســازمان های تروریســتی حل شده 

و توافق شــده اســت که مســتقیم آمریکا و ایــران در آینده،مورد 
بحث قرار گیرد. همچنین موضوع اخذ تضمین حل شــده اســت و 
ایران دیگر خواهان تضمین سیاســی نیســت و با این حال مســئله 
 بازرســی های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان حل 

نشده است.
هوای مذاکرات برجام همچنان گرگ و میش است و در شرایط برزخ 
برجامی معامله گران دالر در حالت آماده باش قرار گرفته اند .قیمت 
دالر در معامالت پشــت خطی باالتر از معامالت نقدی روز پنجشنبه 

قرار گرفت.

حذف قیمت مسکن در مناطق ارزان؛

 دلیل اختالف نرخ  مرکز آمار نسبت به بانک مرکزی

رئیس سازمان امور مالیاتی:

در آستانه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی هستیم

معامله گران ارزی در حالت آماده باش

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت مرغ در ادامه روند نزولی خود به حدود ۴٨ 
هزار تومان در بازار رسیده در حالی که نرخ مصوب 
آن ۶٠ هزار تومان است.در این راستا، حبیب اسداهلل 
نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
درباره دالیل کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر در 
بازار گفت: تقاضا کم و تولید مازاد است و پیش بینی 
ما نیز همین بود که با اصالح نظام یارانه ای بدون 
ایجاد زیرســاخت، وکاهش تولید متناسب با نیاز 
بازار اتفاقات خوبی برای واحدهای مرغداری اعم از 
واحدهای مرغ گوشتی و واحدهای مرغ مادر رقم 
نخورد که متأسفانه تمامی سناریوهای پیش بینی 

شده در حال وقوع است.
این فعال صنفی افزود: به طوری که بســیاری از 
جوجه های تولیدی، جذب بازار نشده و بازار کشش 
جذب مرغ تولیدی را هم ندارد ضمن اینکه عملکرد 
شرکت پشتیبانی امور دام در جذب مرغ مازاد نیز 
مأیوس کننده است. وی اضافه کرد: در همین راستا 
جمعیت زیادی از جوجه ها بدون رعایت موازین و 
پروتکل های بهداشتی در روستاها توزیع می شود 
و بخش زیادی از آنها نیز به مرغ تبدیل نمی شوند 
با این حال هنوز قیمت مرغ در بازار به قیمت تمام 
شــده نرســیده و تولیدکنندگان در زیان شدید 
هستند ضمن اینکه انگیزه و شجاعت کافی هم برای 
جوجه ریزی با توجه به وضع موجود و غیر منطقی 
بودن قیمت بازار و قیمت مصوب وجود ندارد که این 

امر زنگ هشداری به دولت است.

اسداهلل نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه برخی واحدهای مرغداری بیش از ۴ ماه 
است که از سامانه بازرگاه نهاده خریده اند اما هنوز 
نهاده به آنان تحویل داده نشــده است، از عملکرد 
بازرســی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی در این 
زمینه به شدت انتقاد کرد.وی اضافه کرد: همچنین 
قرار بوده واحدهایی که تا ۲۱ اردیبهشت ماه جوجه 
ریزی کرده اند نهاده با ارز ترجیحی دریافت کنند 
اما بســیاری از مرغداران که از ۱۵ دی ۱۴٠٠ به 
بعد جوجه ریزی کرده بودند هنوز نتوانســته اند 
نهاده با ارز ترجیحی دریافت کنند و موضع انفعالی 
وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص مورد انتقاد 
مرغداران است. اسداهلل نژاد با تاکید بر اینکه هشدار 
می دهیم که ادامه این روند منجر به از دست رفتن 
مزیت تولید و اشتغال خواهد شد، گفت: در صورتی 
که این روند ادامه یابد بنده از ســمت خود کناره 
گیری می کنم چــرا که همه این هشــدارها را از 
۶ ماه پیش داده و نمی توانم پاسخگوی مطالبات 
تولیدکنندگان باشم چرا که عمالً نه می توانم کاری 
انجام دهم و نه اراده ای برای رفع مشکالتی که از 
روی ضعف و بی برنامگی بوجود آمده، وجود دارد.
وی به توان خرید مردم و لزوم حمایت از بازار مصرف 
اشاره کرد و گفت: حمایت از بازار مصرف وظیفه 
دولت است و باید با کاالبرگ الکترونیکی و یا کارت 
اعتباری پروتئینی، محصوالت پروتئینی را بر سر 

سفره های مردم بیاورد.

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی خاطر نشان 
کرد: مســیر بانک های بین المللی برای تجار ایرانی باز 
نیست از این رو آنها مجبورند ارز حاصل از صادرات را به 
صرافان محلی بدهند و آنها با ریال پول را واریز می کنند. 
9۵ درصد صادرات به کشــورهای حوزه خلیج فارس 
به صورت امانی انجام می شــود و فــروش امانی را بازار 
کنترل می کند نه صادرکننــدگان و ما باید با چندین 
کشور تولیدکننده چانه زنی کنیم که بتوانیم در نهایت 
موفق به صادرات شویم. رضا نورانی با بیان اینکه صادرات 
محصوالت کشاورزی به هندوستان از اواخر شهریور آغاز 
می شود، گفت: ســیب مهم ترین محصول صادراتی به 
هندوستان است و در حال حاضر سیبی در انبارها نداریم 

که بخواهیم آن را به هندوستان صادر کنیم.
به گفتــه وی؛ همچنان صــادرات کیــوی از ایران به 
هندوستان ممنوع است.نورانی کشورهای حوزه خلیج 
فارس و CIS را به عنوان خریداران اصلی محصوالت 
کشــاورزی از ایران معرفی کرد و افزود: پیمان سپاری 
ارزی به یکی از ایست های صادرات محصوالت کشاورزی 
تبدیل شده است چراکه صادرکنندگان باید تعهدات 
ارزی بدهند اما از سوی دیگر مسیر آزادی برای واردات 

ارز در شرایط تحریم وجود ندارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مسیر بانک های بین المللی 
برای تجار ایرانی باز نیســت از این رو آنها مجبورند ارز 
حاصل از صادرات را به صرافان محلی بدهند و آنها با ریال 
پول را واریز می کنند. 9۵ درصد صادرات به کشورهای 
حوزه خلیج فارس به صورت امانی انجام می شود و فروش 
امانی را بازار کنترل می کند نه صادرکنندگان و ما باید 
با چندین کشور تولیدکننده چانه زنی کنیم که بتوانیم 
در نهایت موفق به صادرات شــویم. عضو کمیســیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به نبود استانداردهای 

شــبکه حمل و نقل جاده ای و دریایی بــرای صادرات 
میوه و تره بار و گل، خاطر نشان کرد: مسیرهای جاده ای 
نیازمند بازسازی هستند و با توجه به کمبود کانتینرهای 
یخچال دار در کشور نمی توان امیدوار به توسعه صادرات 
محصوالت کشاورزی باشیم. وی در پاسخ به این پرسش 
که به تازگی یکسان ســازی استانداردهای محصوالت 
کشاورزی از سوی ایران و روســیه منعقد شد آیا این 
موضوع می تواند عاملی برای افزایش صادرات محصوالت 
کشاورزی به این کشور شــود؟ گفت: زیرساخت های 
این مهم در ایران آماده نشده اســت و برای تحقق آن 
نخســت باید آزمایشگاه ها در کشــور مجهز شوند که 
بتوانند با سرعت گواهی بهداشت را به موقع صادر کنند. 
آزمایشگاه های ما در این بخش محدود است و نمی تواند 
تمام محصوالت تولیدی در ایران را پوشش بدهد. نورانی 
تاکید کرد: برای توسعه صادرات باید زیرساخت ها در 
این بخش را آماده کنیم که در ۶ ماه دوم ســال مشکل 
صادرات محصوالت گلخانه ای نداشــته باشیم. رئیس 
اتحادیه محصوالت کشاورزی با بیان اینکه عراق باهدف 
حمایت از تولید داخلی صادرات 7 قلم سبزی و صیفی 
از ایران را ممنوع اســت، گفت: باید منتظر ماند و دید 
که آیا تولیدات داخلی عراق می تواند کفاف نیازشان را 
بدهد؟ به نظر می رسد وزارت کشاورزی ایران به عنوان 
متولی صادرات محصوالت کشاورزی باید قراردادهایی 
پایدار و طوالنی مدت با طرف عراقی وضع کند که دیگر 
شاهد مشکالت برای ممنوعیت صادرات به این کشور 
نباشــیم. به گفته وی؛ تولیدات میوه و صیفی جات در 
ایران افزایشی است از این رو باید برای توسعه صادرات 
این محصوالت فکری اندیشــیده شــود تــا قوانینی 
 یک شــبه کشــورهای مانند عراق نتواند در صادرات 

ما خللی ایجاد کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از مدیران 
بورس کاال می خواهیم بــه عرضه زعفران با نرخ 
پایین ورود کنند تا اجحافی در حق کشــاورزان 
زعفران کار و تولیدکنندگان ایجاد نشود. محمد 
صفایی با بیــان اینکه حدود ۲ مــاه و نیم آینده 
فصل برداشت زعفران است گفت: عمدتاً در فصل 
برداشت، زعفران سال قبلش عرضه می شود و در 
چند روز گذشته شاهد ورود عده ای به بورس کاال 
و عرضه زعفران با ۲٠ درصد کاهش قیمت از نرخ 
روز در بورس کاال تحت عنــوان عرضه زعفران 
سال های گذشته هستیم که در صددند با ایجاد 
ســیگنال منفی در بازار، قیمت زعفران را تحت 

تأثیر قرار دهند.
وی افزود: شاید یکی از دالیل عرضه، این باشد که 
کسانی که خودشان می خواهند خریدار زعفران 
باشند کاهش قیمتی به زعفران بدهند.صفایی در 
عین حال بر ضرورت ورود مسئوالن بورس به این 
موضوع تاکید کرده و گفت: مسئوالن باید مانع از 
کاری شوند که دودش به چشم کشاورز می رود؛ 
این اتفاق را البته به اشکال مختلف کسانی که در 
بازار زعفران هستند و تجار بزرگ انجام می دهند 
و این دفعه از طریق بورس وارد شــدند و حتماً 
نیاز است مســؤوالن محترم بورس وارد شوند و 
از این اجحافی که در حق تولیدکننده و کشاورز 

می شود پیشگیری کنند.
این نماینده مجلس با بیــان اینکه زعفران ایران 
از کیفیت باالیــی برخوردار اســت و همه اینها 
مرهون زحمات کشــاورزان زحمتکش اســت 
گفت: زعفران کاران مشکالت زیادی در مراحل 
مختلف کاشــت، داشت و برداشــت دارند ولی 
با این قبیل اتفاقات، در نهایت ســود حاصل از 

زحمات آنها عمدتاً به جیب دالالن می رود. وی 
بیان کرد: با کاهش سطح زیر کشت زعفران در 
سال جاری پیش بینی می شــود تولید زعفران 
کاهش چشم گیری نسبت به سال های گذشته 
داشته باشــد و همین پیش بینی کاهش تولید، 
باعث افزایش تقاضای مشــتریان خارجی برای 
خرید زعفران و افزایش قیمــت آن در چند ماه 
اخیر شده است، متأســفانه در چند روز گذشته 
با ورود مافیای زعفران و دالالن به بورس کاال، با 
عرضه زعفران با ۲٠ درصد کاهش قیمت از نرخ 
روز در بورس کاال در صدد هســتند که با ایجاد 
 ســیگنال منفی در بازار قیمت زعفران را تحت 

تأثیر قرار دهند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس ادامه داد: 
این در حالی اســت که طبق محاســبات دقیق 
انجام شده با توجه به افزایش هزینه های تولید، 
قیمت تمام شــده زعفران در سال جاری بیش 
از ۴٠ میلیون تومان می باشــد و با پایین آمدن 
قیمت، طبیعی است که کشــاورز با ضرر و زیان 
بزرگی روبرو خواهد بود و نا امید تر از قبل، برای 
ســال های آینده دیگر به کشــت این محصول 
اســتراتژیک ایران نمی پردازد و این کار جایگاه 
ایران را به عنوان قطب تولید زعفران دنیا به خطر 

خواهد انداخت.
صفایی تصریح کرد: با توجه به موارد اعالم شده، 
از مدیران ارشد بورس کاالی ایران انتظار می رود 
ضمن موضع گیری سریع نسبت به این قضیه با 
جلوگیری از عرضه زعفران با نرخ پایین، دست 
مافیــا و دالالن را از بورس کاال کوتــاه کنند و 
نگذارند که آینده صنعت زعفران ایران توســط 

عده ای خاص نابود شود.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران گفت: بازار تامین کننده 
مواد اولیه به وسیله یک عده دالل و واسطه محاصره شده است به گونه 
ایي که تولیدکننده را مجبور مي کنند براي ادامه حیات، مواد اولیه 
را به چندین برابر بخرند؛ لذا هر روز از سرمایه آنها کم و در نهایت از 

چرخه تولید خارج مي شوند.
علیرضا عباســي، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران در 
خصوص عدم نظارت بر تامین کنندگان مواد اولیه صنف متبوعش 
بیان داشت: با توجه به اینکه هیچ نظارتي بر بازار تولید و قیمت مواد 
اولیه صورت نمي گیرد در نتیجه محصول نهایي گران تهیه و به بازار 
عرضه مي گردد. روند گراني بر کاالهــا موجب عدم تقاضا و کاهش 
مشتري در بازار شده است؛ بنابراین فروشندگان نیز توان ادامه کار 
را به دلیل هزینه هاي مرتبط با نگــه داري واحد صنفي و کارگر و ... 
نداشته و واحد صنفي را تعطیل مي کنند کما اینکه در ماه هاي اخیر 

شاهد این پدیده بوده ایم.

وي در ادامه تصریح کرد: دولت و دستگاه هاي نظارتي بر عملکرد و 
چگونگي توزیع مواد اولیه هیچ نظارت اصولي ندارند. از سوي دیگر از 
مواد اولیه وارداتي نیز حقوق و عوارض کالن دریافت مي کنند. هزینه 
هاي سربار بر مواد اولیه وارداتي منجر به گراني این کاال شده است. 
مواد اولیه اي که براي گردش چرخ تولید به کشور وارد مي شود نباید 
حقوق و عوارض گمرکي داشته باشد. عوارض گمرکي بر کاالهایي 
منطقي است که وارداتش واجب نیســت. اگر واقعا مي خواهیم به 
شعارهایي که براي اشــتغالزایي و تولید مي شود، عمل کنیم، باید 

تمامي دست اندازهاي تولید از سر راه برداشته شود.
عباســي افزود: براي برچیدن موانع تولید، ظاهراً تا بي شمار، ستاد، 
تشکل و سامانه، تعبیه ، تعریف و تشکیل شــده است.از ستاد رفع 
موانع، مانع زدایي ها و ... ، حال باید پرسید این ستادها کجا هستند؟ تا 
به حال چه کار کرده اند؟ مگر با تشکیل ستاد و همایش، بدون عمل، 
مي توان کاري کرد؟ چرا همه چیز نمایشي است؟ چرا همه به دنبال 

تکرار شعار هستند؟ مگر با گفتن، اعالم و شعار تا به حال مشکلي حل 
شده اســت؟ رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران تصریح 
کرد: مسئوالن شعار دفاع از اشــتغالزایي را بسیار سر مي دهند؛ اما 
براي جلوگیــري از تولید؛ هزاران مانع مي تراشــند. به طور نمونه؛ 
در محاســبات براي افزایش حامل هاي انرژي، هرگز تولیدکننده را 
مالحظه نکرده و نمي کنند. باید براي تولید تسهیالت ایجاد گردد. 
اگر یارانه براي تولید در نظر گرفته نشود پس به چه درد خواهد خورد.
عباسي در پایان اظهار داشــت: برنامه دولت براي ارائه یارانه ها اگر 
تماماً در اختیار تولید قرار گیرد نیازي به ارائه یارانه به افراد نیست؛ 
چرا که تولید در کشور یعني رونق اقتصادي و اشتغال؛ بنابراین همه 
به منویات مادي خود خواهند رسید. با اینکه بارها این موضوعات را 
به مسئوالن اعالم کرده ایم اما تاکنون هیچ اقدام و راهکار عملي براي 
رفع مشکالت ارایه نشده است. امیدوارم از این به بعد اتفاقات خوب 

رخ دهد.

رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران بیان داشت: یکي از 
اهداف مهم؛ ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب است؛ چرا 
که معتقدیم سر و سامان یافتن این واحدها عین نظم و امنیت است.

محمد جواد برازنده، رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران 
در بیان اهداف و برنامه هاي هیئت مدیره جدید جهت پیشبرد اتحادیه 
بیان داشت: خوشبختانه با توجه به سابقه فعالیت در رسته هاي مختلف 
و بویژه در رسته خدمات استوک، آهنگران و صنعتگران خودرو به تمامي 
زوایا و فعالیت هاي صنفي در عرصه تجارت، صنعت و صنف کامالً اشراف 

داریم و تمام تالش خود را براي ساماندهي صنف به کار خواهیم برد.
برازنده ادامه داد: با توجه به اینکه در سال ۱۳9۴ اتحادیه اوراق فروشان 
و اتحادیه صنعتگران خودرو با یکدیگر ادغام و اتحادیه جدیدي تشکیل 
شد، یک سري از اعضاء متاسفانه ساماندهي نشده و تحت لواي قانون 
فعالیت نمي کنند؛ بنابراین یکي از اهداف مهم ســاماندهي این اعضا 

است.
وي تاکید کرد: احیاي بازار شوش به عنوان مقر اصلي فعالیت استوک 
فروشان خودرو از مهمترین اهداف اتحادیه خواهد بود. همانگونه که 

قانون و مسئوالن نیز به دنبال ساماندهي و نظم شهر هستند، اتحادیه نیز 
تمام قد به دنبال این جریان خواهد بود؛ اما از مسئوالن انتظار حمایت و 
همراهي داریم. هر جا که مي توانند براي ساماندهي اعضاي بدون پروانه 

کمک کنند و از همراهي دریغ ننمایند.
رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران با تاکید بر اینکه سر 
و سامان دادن همه واحدهاي بدون پروانه عین نظم و امنیت است افزود: 
تفاوتي نمي کند تمامي صنوف هر جا که باشند باید تحت لواي قانون 
متمرکز کار کنند. نمي شود عده اي قانون را رعایت و مجوز داشته باشند 

و عده اي قانون گریز، عدالت باید براي همه باشد.
برازنده هدفمند شدن ۲۱ رسته کاري اتحادیه مذکور از دیگر کارهاي 
مورد نظر هیئت مدیره برشــمرد و گفت: متاســفانه پس از ادغام کار 
خاصي براي رسته هاي مورد ادغام صورت نگرفت؛ بنابراین برنامه داریم 
این رسته ها را هدفمند و در یک مسیر قرار دهیم. همچنین کلیه صنوف 

وابسته در این اتحادیه باید جواز کار داشته باشند.
برازنده تصریح کرد: انتقال صنوف آالینده و مزاحم به مکاني امن و بدون 
مزاحمت مي تواند هم رفتار قانوني باشد و هم آسایش و آرامش براي 

شــهري که نباید صنوف آالینده موجب مزاحمت شهروندان گردند. 
وجود بیش از ۲۲٠٠ واحد بدون پروانه کســب در شوش که ثبت نام 
شان با همکاري ساماندهي و اداره آگاهي انجام شده است از مهمترین 
اهداف است. قانون طبق ماده ۲۶ بند ۴ صراحتاً تاکید بر نقل و انتقال 

این صنوف به خارج از شهر دارد.
وي ادامه داد: در حال حاضر اتحادیه با بیــش از ۱٠۵٠ عضو با پروانه 
کسب در تالش اســت این تعداد را ارتقاء دهد. مکان مورد اجرا براي 
ســاماندهي نزدیک به شهرري اســت؛ بنابراین موجب تداخالتي در 
عرصه اتحادیه هاي همگــن در آن منطقه که زیر نظــر اتاق اصناف 
شهرري هســتند ایجاد نموده، در حالیکه این مکان ازسوي ارگان و 
ســازمان دیگري تعبیه گردیده و از سوي دیگر شهر ري هیچ اتحادیه 
مستقلي براي این صنوف ندارد و صنوف مجموعه آهنگران و صنعتگران 
خودرو زیر نظر اتحادیه اي کار مي کنند که هیچ اشــرافي بر صنوف 
صنعتگر خودرو ندارند و مناسب نیســت که اتحادیه مستقر در شهر 
 ري با ایجاد تداخل براي ســاماندهي واحدهــاي صنفي این اتحادیه 

مانع تراشي کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: مردم نسبت 
به کیفیت تولیدات داخلي اطالعات کافي ندارند و این موجب شده 

است که به آن اعتماد نکنند.
اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران اظهار 
کرد: تولیدکننده براي جلب اعتماد کســبه و کسبه نیز براي جلب 
اعتماد مصرف کننده تالش نکرده اند. اگــر این اعتماد زنجیره وار 
ایجاد شود موفقیت حاصل خواهد شد و نیاز به تبلیغ ندارد.وي بیان 
کرد: درست است کسبه که در زنجیره آخر لوازم خانگي قرار دارند 
اما آنها به نوعي مي توانند حامي تولید باشند؛ بنابراین نیاز است که 
تولیدکنندگان ارتباطات قوي تر و بهتري با فروشــندگان و کسبه 

بازار داشته باشند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگــي تهــران ادامه داد: 

این ارتباط مــي تواند بــا تخفیف هــا و امتیازات مثبتي باشــد 
که به آنها ارائه مــي دهند. از طــرف دیگر فروشــندگان نیز مي 
توانند به مشــتریان به جــاي معرفــي کاالي خارجــي، کاالي 
تولید داخل کشــور را معرفي و پیشــنهاد دهند تا به جاي خرید 
 کاالي تقلبــي قاچاق و بــدون ضمانــت نامه یــک کاالي ایراني 

با کیفیت را بخرند.
پازوکي تصریح کــرد: البته این نیازمند به یک اعتباري اســت که 
تولیدکننده باید به محصوالت خود دهد. برخي از تولیدکنندگان به 
دلیل قدمت فروش و اعتباري که در بازار دارند مي توانند محصوالت 
ایراني را به آساني به فروش برســانند زیرا این قدمت و اعتبار آنها 
است که به کاال اعتبار مي بخشد. وي تاکید کرد: متاسفانه در کشور 
اینگونه جا افتاده اســت که خدمات پس از فروش یا ضمانت نامه 

نداریم؛ اما زماني که این ضمانت وجود داشته باشد، مصرف کننده 
پس از خرید در صورت بروز مشکل به راحتي مي تواند کاالي خود 
را تعویض یا تغییر دهد و مشتري این اعتماد را به فروشنده و یا حتي 

شرکت تولیدکننده خواهد داشت.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران خاطرنشان کرد: 
مردم به بــازار و کاالي داخلي اعتماد دارند؛ اما متاســفانه در چند 
سال اخیر این اعتماد مقداري سلب شــده و این به دلیل مشکالت 
و معضالتي است که در چند ســال اخیر گریبان بازار لوازم خانگي 
را گرفته اســت.پازوکي تاکید کرد: ما باید این اعتماد و اعتبار را به 
تولید داخل در ذهن مصرف کننــدگان کاالي داخلي ایجاد کنیم.

وي در پایان اضافه کرد: امیدوارم روزي برسد که از واردات کاالهاي 
خارجي بي نیاز شویم

در حالی که بــه نظر می 
رســد بازار خــودرو دیگر 
گوش بــه فرمــان اخبار 
مذاکــرات نیســت امــا 
هنوز بســیاری از فعاالن 
اقتصادی معتقدند برجام می تواند حداقل در کوتاه 
مدت منجر به ریزش قیمت خودرو شود. با طوالنی 
شــدن روند مذاکرات و فرسایشی شدن آن، دیگر 
تاثیری که باید بر بازار خودرو دیده نمی شــود. به 
گفته کارشناسان بازار، تنها نتیجه قطعی و امضای 
توافق اســت که مهم اســت. دیگر اخبار مربوطه 

خنثی شده و تاثیری بر این بازار نخواهد داشت. 
این روزها بازار خودرو چشم به نتیجه مذاکرات وین 
دوخته است، اتفاقی که بالفاصله روی بازار ارز اثر 
گذاشته و نتیجه آن را روی بازار خودرو نیز خواهیم 
دید. آن طور که از گزارش ها پیداست، احتماال در 
این دور از مذاکــرات، برجام تعیین تکلیف خواهد 
شد. تروئیکای شمالی در بیانیه ای اعالم کرده آنچه 

در وین در حال انجام اســت، دور جدید مذاکرات 
نیست و ایران باید االن تصمیم بگیرد!

بر همین اساس، بســیاری می گویند این آخرین 
دور مذاکرات هســته ای اســت و یا توافق حاصل 
می شــود و یا مذاکرات بدون هیــچ نتیجه ای به 
پایان می رســد.بنا به این گزارش، در حال حاضر 
در بازار خودرو پراید ۱۱۱ در حدود ۲٠۶ میلیون 
تومان، پژو۲٠۶ تیــپ دو ۲٨۲ میلیــون تومان، 
پژو۲٠۶ تیپ پنج ۳۵۵ میلیون تومان و پژوپارس 
ال ایکــس مــدل ۱۴٠۱ حــدود ۳7۵ میلیــون 
تومــان قیمــت دارد.همچنین ســمند ال ایکس 
مدل ۱۴٠ یا قیمــت ۳۱٠ میلیون تومــان و دنا 
 معمولی مدل ۱۴٠۱ به قیمت ۴٠۳ میلیون تومان 

فروخته می شود.
در همین رابطه یک کارشناس بازار خودرو در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: افزایش قیمت خودرو 
به دلیل سیاســت ها و متغیرهای کالن اقتصادی 
است. وضعیت این بازار نتیجه عملکرد دولت است. 
عملکرد ضعیف دولتها منجر به افزایش انتظارات 
تورمی در بازار خودرو شده است. در شرایطی که 

دالر باالی ۳٠ هزار تومان است قیمت خودرو های 
پرتیراژ و پرطرفدار داخلــی مانند پراید، پژو، دنا و 

سمند هر روز بیشتر می شود.
فربد زاوه اضافه کرد: تورم افسارگســیخته بر بازار 
خودرو نیز تاثیر داشته اســت. بازار خودرو از بازار 
کاالی مصرفی به کاالی سرمایه گذاری و سودده 
تبدیل شده است. بعید است بتوان با این سیاست 
ها حتــی در کنار تحقق برجام بــه ریزش قیمتها 

امید داشت.
وی اظهار داشت: برجام تبدیل به یک پرونده مزمن، 
لوث و بی انتها شده و حتی در صورت اجرایی شدن 
با تزلزل زیادی مواجه است. اگر برجام احیا شود و 
نوسان قیمت هم اتفاق بیفتد، این اتفاق کوتاه مدت 
است و ساختار خودروسازی ایران نیاز به اصالحات 
اساســی دارد. بنابراین هرگونه تصــوری مبنی بر 
اینکه قیمــت خودرو ولو با احیای برجام ســقوط 
می کند، اشتباه است. این بدان معناست که در نیمه 
دوم سال افزایش قیمت خودرو حتمی است و بعید 
اســت اتفاق خاصی بتواند از روند افزایشی قیمت 

خودرو جلوگیری کند. 

این در حالی اســت که بابک صدرایی، کارشناس 
صنعت خودرو نیــز در این رابطه اظهارداشــت: 
حدود دو سالی است که همه ما چشم انتظار برجام 
نشسته ایم و مدام قیمت خودرو باال و باالتر می رود! 
همین توضیح کافی اســت کسانی که می خواهند 
برای خرید خــودرو اقدام کننــد، تصمیم الزم را 

بگیرند.
او ادامه می دهد: از اواخــر دولت دوازدهم که قرار 
بود برجام احیا شود، تاکنون چقدر قیمت خودرو 
افزایش داشته است؟ ضمن اینکه مشخص نیست 
زمان احیای برجام چه زمانی باشد و اگر برجام احیا 
شود با چه شرایطی احیا می شود؟ این کارشناس 
تاکید می کند: ضمن اینکه بحث اصلی این است که 
اگر توافقی هم انجام شود و آن توافق موقت نباشد 
و امکان سرمایه گذاری طوالنی مدت خودروسازان 
خارجی در ایــران را فراهم کند، حداقل یکســال 
تا یکســال ونیم زمان الزم اســت تا خودروسازان 
خارجی وارد کشور شده و کار خود را شروع کنند، 
تحریم های بانکی رفع شــود و نقل وانتقاالت پول 

روان شود و زیر ساخت های الزم انجام شود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

خودرو نیمه دوم سال گران می شود

بازار خودرو  در  فاز انتظار
روند کاهشی قیمت مرغ ادامه دارد

مسیر بانک های بین المللی برای تجار ایرانی باز نیست

صادرات کیوی به هندوستان همچنان ممنوع است

انتقاد از عرضه ارزان زعفران در بورس کاال 

محاصره بازار تامین مواد اولیه از سوي دالالن و واسطه ها

ضرورت احیاء و ساماندهي استوک فروشان خودرو بازار شوش

لوازم خانگی باید از واردات بی نیاز شود 
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1900 روستا به شبكه ملی اطالعات متصل شدند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه از ابتدای دولت ســیزدهم 
تاکنون ۱۹۰۰ روستا به شبکه ملی اطالعات متصل شدند، گفت که تا هفته 
دولت سال بعد، کل روســتاهای باالی ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطالعات 

متصل می شوند.
عیسی زارع پور افزود: سال گذشته با بیان اینکه هم اکنون ۷۵۰۰ روستا در 
کشور به ارتباطات کامل دسترسی ندارند،  گفته بود: ۴۵۰۰ روستای کشور 
نیز هیچ نوع دسترسی ندارند و حتی از شــبکه برق و جاده نیز برخوردار 
نیستند. در بودجه پیشــنهادی ۱۴۰۱ این موضوع مطرح شده که وزارت 
نیرو اولویت را برای برق رسانی به این روستاها بگذارد و دسترسی ویژه برای 
آنتن های BTS فراهم شود. مسیر سختی در پیش داریم و برنامه مان این 

است که چهار برابر گذشته با سرعت این توسعه را جلو ببریم.
وی همچنین چندی پیش با بیان اینکه اســتفاده از ارتباطات و فناوری 
اطالعات باید برای تسهیل زندگی مردم، حکمرانی مبتنی بر داده و توسعه 
اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، گفته بود: در حالی که دبیرکل اتحادیه 
جهانی مخابرات اعــالم کرده حدود ۶۰ درصد از مــردم دنیا به ارتباطات 
دسترسی دارند، در ایران حتی روستاهای ما هم اینترنت دارند و اکنون،  ۸۶ 
درصد روستاها به شبکه ملی اطالعات متصل هستند و پیش بینی ما این 
است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ کل روستاها به شبکه ملی اطالعات 

متصل شوند.
در این راستا زارع پور در اینستاگرام خود، ویدیویی قرار داد که با اشاره به 
اتصال ۱۹۰۰ روستای جدید به شــبکه ملی اطالعات از زمان آغاز به کار 
دولت ســیزدهم، بیان کرد: در ابتدای دولت ۸۰ درصد روستاهای باالی 
۲۰ خانوار به شبکه ملی اطالعات متصل بودند و اکنون ۸۸ درصد روستاها 
متصل هستند و تا پایان سال، این را به ۹۵ درصد خواهیم رساند و تا هفته 
دولت سال بعد، کل روستاهای باالی ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطالعات 

متصل خواهیم کرد.
همچنین در این ویدیو درباره اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون تخصصی مجلس گفته می شود که 
سیالب به زیرســاخت های ارتباطی هم آسیب رســانده بود که با تالش 

شبانه روزی هم اکنون ارتباط در کل کشور به شکل پایدار برقرار است.

توليد گوشی های سامسونگ كاهش پيدا كرد
اطالعات به دســت آمده از منابع آگاه نشــان می دهد فــروش ضعیف، 
سامسونگ را وادار کرده است در آستانه رکود اقتصادی، تولید تلفن های 
هوشمند را بی سر و صدا کاهش دهد. همزمان با پیش بینی رکود اقتصاد 
جهانی از سوی تحلیلگران بازار، به نظر می رسد شــواهد مالی از افزایش 
هزینه مصرف کنندگان در دوران پســاکرونا، کاهش پیدا کرده است. در 
حالی که سازندگان بهترین تلفنهای هوشمند اندرویدی تحت تاثیر تغییر 
رفتار مصرف کننده و کاهش هزینه مصرف کننده، با کاهش فروش روبرو 
شده اند، اما ظاهرا سامسونگ حاضر نشده است به تاثیر این وضعیت بر تولید 

محصوالت و برنامه های تولیدش اذعان کند.
اگر چه سامســونگ پیش از این فروش ثابت تلفن هوشمند در نیمه دوم 
سال ۲۰۲۲ را پیش بینی کرده بود، اما گزارش انحصاری رویترز، وضعیت 
متفاوتی را در دو کارخانه این شرکت کره ای در ویتنام ترسیم کرده است. 
این دو کارخانه، عامل نیمی از تولید ساالنه تلفنهای هوشمند سامسونگ 
هستند و کارخانه تای گوین، ۱۰۰ میلیون دستگاه در سال تولید می کند. با 
این حال صحبت ها با چندین کارگر این کارخانه حاکی از آن است که بعضی 
از خطوط تولید به جای شــش روز معمول،  تنها سه یا چهار روز در هفته 

فعالیت می کنند و اضافه کاری هم وجود ندارد.
اگر صحبت های این کارگران درست باشد، به معنای کندی کسب و کار 
سامسونگ است. با این حال طبق گزارش رویترز، ممکن است این شرکت 
کمبود تولید در ویتنام را با کمک کارخانــه هایش در هند و کره جنوبی، 
جبران کند. این برند ظاهرا هیچ برنامه ای برای کاهش اهداف تولید ساالنه 
در ویتنام ندارد. کارگران ویتنامی سامســونگ نگران از دست دادن کار 
و کاهش دســتمزد هســتند. برندهای فناوری بزرگی مانند گوگل و ِمتا، 
استخدام را آهسته کرده اند و برندهایی مانند مایکروسافت و نت فلیکس، با 
اشاره به کاهش هزینه مصرفی و نزدیک شدن رکود اقتصادی، کارکنانشان 

را تعدیل کرده اند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اندروید پلیس، از نظر برخی، این تغییرات 
به عنوان مهیا شدن سامســونگ برای کاهش بودجه مصرف کننده برای 
محصوالت پایین رده و میان رده قابل تفسیر است. گزارش مالی سه ماهه 
دوم سامسونگ، رشــد ۱۲ درصدی سود را نشــان داد اما پس از گزارش 
درباره افزایش موجودی مدلهای ارزان قیمت، این شرکت ممکن است به 
گوشی های مدل باالتر متمرکز شود. این اقدام به سامسونگ کمک خواهد 
کرد توان رقابتش در برابر اپل را حفظ کرده و سهم بازارش را تا زمان رفع 

رکود، از دست ندهد.

با فناوری شناسایی چهره صورت می گیرد؛
رصد مهاجران مجرم با ساعتهای هوشمند در انگليس

دولت انگلیس به زودی از ساعت های هوشمند برای رصد مهاجرانی که به 
جرائم  محکوم شده اند، استفاده می کند. این اقدام احتماال از پاییز امسال 

اجرایی خواهد شد.
به نوشته نشــریه گاردین افرادی که مجبور به اســتفاده از چنین ساعت 
های هوشمندی می شــوند، باید طی روز از خود عکس بگیرند و موقعیت 
 شان ساعت به ساعت ردیابی می شود. عکس های ثبت شده با نمونه های 
 فایل های موجــود در وزارت کشــور انگلیس مقایســه می شــود. اگر 
سیســتم های دولتی نتوانند هویت فرد را تایید کنند، باید کنترل عکس 
به طور دستی انجام شود. در طرح ها وزارت کشــور و وزارت دادگستری 
انگلیس، عکس ها همراه نام مهاجــران، ملیت و تاریخ تولد آنها به مدت ۶ 
سال ذخیره می شــود.این قوانین فقط شامل افرادی با ملیت خارجی می 
شود که به جرائمی محکوم شده بوده اند. طبق گزارش ها دولت انگلیس 

بقیه مهاجران مانند پناهجویان را با این شیوه رصد نمی کند.
در ماه می دولت انگلیس قراردادی ۶ میلیون پوندی با یک شرکت به نام 
»بادی لیمیتد« امضا کرد تا دســتگاه های الکترونیکی غیر مجاز را تحت 
»سرویس ردیابی ماهواره ای وزارت کشور« برای ردیابی گروه های خاص 
مجهز کند. در متن قرارداد آمده است: یک دستگاه نامناسب روشی متناسب 

تر برای ردیابی گروه های خاص در بازه های زمانی طوالنی است.
دستگاه های غیرمجاز، ابزارهایی هستند که از بدن فرد جدا می شوند اما 
از او می خواهنــد در فواصل زمانی خاصی داده هــای بیومتریک روزانه را 
ارسال کند.وزارت کشور انگلیس به طور واضح اعالم نکرده از ساعت های 
هوشمند با قابلیت شناسایی چهره برای ردیابی مجرمان مهاجر استفاده می 
کند. اما یک سخنگو به نشریه گاردین اعالم کرده این وزارتخانه به زودی 
 یک دســتگاه قابل حمل بیومتریک ارائه می کند که همراه مچ بندهای 

پا به کار می رود.

اخبار

آمازونواردبازاررباتهایخانگیمیشود
غولاینترنتیآمازوندرقراردادیبهارزش۱.۷میلیارددالر،شرکتسازندهجاروبرقیرباتیکiRobotراخریداریمیکند.بزرگترینفروشندهآنالینجهانبرایخریدشرکتiRobotکهسازندهجاروبرقیرباتیکرومبااست،
مبلغ۶۱دالربرایهرسهماینشرکتپرداختمیکندکه۲۲درصدباالترازآخرینقیمتنهاییسهاماینشرکتاست.آمازونبااینخرید،گامبزرگیبرایکسبسهمدربازاررباتهایخانگیبرمیدارد.کالینآنگل،مدیرعامل

شرکتiRobot،همچنانسمتخودراحفظخواهدکرد.ایندوشرکتاعالمنکردندچهزمانیقراردادخریدنهاییخواهدشدامااینموضوعبهموافقتسهامدارانهردوشرکتورگوالتورهابستگیخواهدداشت.آمازوندراعالم
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قرار بود توزیع کاالبرگ دو ماه 
پس از پرداحت نقدی یارانه ها 
عملیاتی شود. اما این طور که 
پیداست هنوز زیرساخت های 
توزیع آن فراهم نیست. این در 
حالی است که به گفته بسیاری از فعاالن اقتصادی زمانی 
که پرداخت نقدی وجود دارد جایگزین کردن آن با کوپن 
سخت خواهد شد. چراکه یارانه بگیران بیشتر تمایل به 

دریافت پول نقد دارند تا کاالبرگ. 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در جدیدترین 
اظهارات خود گفته اســت برای ارائه کاالبرگ به جهت 
پرداخت یارانه ها منتظر گزارش نهایی تامین زیرساخت ها 
هستیم. به گفته وی، تا اوایل شهریور تصمیم گیری نهایی 
را انجام داده و همان زمان تصمیم  نهایی را درباره جزئیات 

می گیریم.
مسئله جایگزینی کاالبرگ الکترونیک با یارانه معیشتی 
در حالی مطرح شــده که بســیاری از صاحبنظران و 
اقتصاددانان معتقدند اکنون زمان مناسبی برای اجرای 
آن نیســت و بهتر اســت بجای انجام این مهم، دولت 

نظارت خود بر بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت ها را 
تشدید کند و هر چه بیشتر روی عادالنه سازی پرداخت 
یارانه ها تمرکز کند. به هر ترتیب به طور کلی ســر این 
موضع اختالف نظرهای بسیاری وجود دارد؛ بعضی  از 
اقتصاددانان و مســئوالن پرداخت نقدی را به پرداخت 
کاالیی و ارائه جنس ترجیــح می دهند. اگر مردم مبلغ 

کاالهای مورد نیاز و اولیه خود مانند گوشت و برنج و... 
را به صورت نقدی دریافت کنند و پس از آن گالیه های 
مردم از گرانی اجناس شکل بگیرد، یارانه باید به صورت 

کاال توزیع شود. 
در این صورت نیاز غذایی، فیزیولوژیک و معیشتی مردم 
هدفمندتر تامین می شود. با کوپن قدرت خرید مردم 

حفظ می شود و می توانند حداقل کاالهای اساسی خود را 
تامین کنند اما یارانه نقدی که پس از ده سال هم همان 
۴۵ هزار تومان ثابت باقی مانده و سپس در فاصله زمانی 
طوالنی به ۴۰۰ هزار تومان تبدیل شود، یعنی کارآمد 
نیست و این مبلغ باید به تدریج با نرخ تورم افزایش پیدا 

می کرد.

تكليف كوپن شهريور مشخص می شود؟

دوراهی کاالبرگ و یارانه 

پیش نیازهای اجرای نظام کوپنی 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

بر کسی پوشیده نیست که اجرای نظام کاالبرگ یا توزیع کوپن نیاز به زیرساخت هایی دارد که برقراری آن نیز به همین سادگی نیست. برای اجرای نظام توزیع کاالبرگ باید نیاز به کار کارشناسی و سازوکار دقیق وجود 
دارد. نظام کوپنی در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای آن بازگشت به عقب است. سیستم کوپنی که در سالهای دور از آن استفاده شده در شرایط فعلی منجر به افزایش فساد خواهد شد. حذف ارز ترجیحی به 

صورت کامل و یکباره منجر به بروز مشکالت فراوانی شد. در حالی که اگر این ارز به صورت تدریجی و با فاصله انجام می شد تبعات کمتری داشت و نیازی به بازگشت به نظام کوپنی وجود نداشت. 
کاش مسووالن توضیح قابل قبولی برای اجرای این نظام داشته باشند. امروز چند کشور را می شناسیم که نظام کوپنی داشته باشند. در دوره ای که درگیر جنک و مشکالت آن بودیم کوپن راهکاری بود که توانست 

بسیاری از مشکالت را حل کند. اما این موضوع دلیل بر کارایی نظام کوپنی در شرایط فعلی نیست. در حال حاضر نیز نظارت بر قیمت ها، مقدم بر پرداخت یارانه کاالهای اساسی است.
اشتباهات زیادی توسط دولت در این رابطه صورت گرفت. اشتباه اول اینکه دولت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی کرد. اما با عدم مدیریت آن بازار چند نرخی ایجاد شد. در آن زمان نرخ ارز افزایش پیدا کرد و دیدیم 
ارزی که برای کاالهای اساسی تخصیص داده می شود به بخش موردنظر اصابت نمی کند. اشتباه بعدی حذف این سیاست بود. چراکه حذف این ارز به جز اینکه بازار ارز را متشنج کرد و دولت مجبور به دخالت و اعالم 

نرخی باالتر شد، نتیجه دیگری نداشته است.
در مجموع حذف ارز ترجیحی نه تنها بار مالی دولت را کم نکرد بلکه مشغله دولت را افزایش داد. معموال هم در توزیع کاالبرگ فساد ایجاد خواهد شود. واقعا نمی توان تصور کرد که این طرح بتواند با موفقیت همراه باشد. 
اینگونه طرح ها همیشه به دنبال خود سواستفاده دارند. نظارت بر کم فروشی و مرغوبیت کیفیت کاالها اهمیت بیشتری دارد. موضوع دیگر خرید و فروش های با قیمت باالتر است. یعنی احتمال دارد مردم، کاالهایی 

را که با کوپن تحویل می گیرند در بازار آزاد بفروشند. باید طوری باشد که بازار دست دومی ایجاد نشود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

دو منبــع آگاه اعالم کردنــد ایتالیا در آســتانه 
بستن قراردادی به ارزش ۵ میلیارد دالر با اینتل 
 برای تأســیس کارخانه بســته بنــدی و مونتاژ 

نیمه هادی های پیشرفته در این کشور است.
ســرمایه گذاری اینتل در ایتالیا بخشی از برنامه 

گسترده تری است که این شرکت سازنده تراشه در 
اوایل سال جاری میالدی در قالب سرمایه گذاری 
۸۸ میلیــارد دالری برای ایجاد ظرفیت بیشــتر 
تولید در سراســر اروپا اعالم کرد. اینتل در تالش 
است اتکای خود را به واردات تراشه های آسیایی 

کاهش دهد و مشکل کمبود عرضه را کاهش دهد، 
امری که تولید محصوالتی مانند خودرو را در اروپا 
کاهش داده است. این منابع که به دلیل حساسیت 
موضوع خواستند نامشان فاش نشود، گفتند دولت 
ماریو دراگی، نخست وزیر مستعفی ایتالیا در تالش 

است تا پایان ماه اوت و پیش از برگزاری انتخابات 
زودهنگام ملی که قرار است در ۲۵ سپتامبر برگزار 
شود، در این زمینه با اینتل به توافق برسد. ظاهراً 
رم آماده است تا ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاری 

مورد نیاز اینتل در ایتالیا را تأمین کند.

رقابت کســب و کارها در فضای آنالین و اینترنت 
بسیار فشرده اســت و یک شــرکت دانش بنیان 
 بــه کارآفرینــان ایرانــی در ایــن فضــا کمک 

می کند.
ســیدرضا شــیرازی مفــرد مدیرعامل شــرکت 
دانش بنیان تندیس تالش و تفکر با اشاره به این که 
یکی از مهمترین جنبه های موفقیت بســیاری از 
کسب و کارها، حضور در فضای آنالین و استفاده 
از اینترنت است، افزود: با توجه به اینکه رقابت در 
این حوزه بسیار باال است، تالش کردیم که از طریق 
ساخت ابزارهای برخط خاص، خدمات ارزان قیمت 

و موثری به کاربران ارائه کنیم.
این شــرکت دانش بنیان، محصــوالت مختلفی 

را در زمینــه خدمات اینترنتی ارائه کرده اســت. 
یکی از آنها جعبه ابزار جت سئو است. این سامانه 
آنالین، به صاحبان کســب  کارها کمک می کند 
تا عیوب ســایت و ســامانه آنالین فروش خود را 
عارضه یابی کننــد و به کمــک ابزارهای برخط 
، آن را از نظــر ســئو بهینه ســازی کنند.یکی از 
خدمات ســامانه و محصول آنالین شرکت دانش 
بنیان این است که به بر اساس سه محور مختلف، 
کلمات کلیــدی را به کاربــر و مالک ســایت ها 
 پیشنهاد می دهد تا در تولید محتوا از آن استفاده 

کنند.
در ابتدا این ســامانه ســایت رقبا و محتوای آنها 
را تحلیــل می کنــد و کلمات کلیدی کــه آنها از 

آن اســتفاده می کنند و موثر هســتند را احصاء 
و بــه کاربــر پیشــنهاد می دهــد. دســته دوم، 
کلماتی هســتند که مخاطب کســب و کار آنها را 
در گوگل زیاد جســتجو کرده اســت و در سایت 
کاربر نیــز وجــود دارد و باید پررنگ تر شــوند 
و دســته ســوم کلماتی هســتند کــه مخاطب 
 آنها را جســتجو کــرده و در ســایت کاربر وجود 

ندارند.
کاربر سامانه جت سئو با اســتفاده از این خدمت 
می توانــد رتبه ســایت خود را در جســتجوهای 
موتورجســت وجوی اینترنتی ارتقا دهد و بهبود 
بخشد. به گفته مدیریت این شرکت دانش بنیان، 
این ســامانه ۶۰ خدمت مختلف را عرضه می کند. 

یکی از خدمات دیگر سامانه مورد اشاره این است 
که به کاربر یک ســاختار ارائه می دهــد، در این 
ساختار تعیین می شــود که محتوای تولیدی باید 
چگونه لید، تیتر و پیکره ای داشته باشد و کاربر بر 
اساس این ســاختار، محتوای تولیدی می کند که 
بیشتر مورد توجه موتورهای جستجو قرار می گیرد.

مدل درآمدی این شرکت بر اساس اشتراک ماهیانه 
یا ساالنه است و مدیران کسب و کارها و مسئولین 
بازاریابی دیجیتال شــرکت ها از جمله مشتریان 
آن محســوب می شــوند. مدیریت این شــرکت 
اظهار کرد که به کمک معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در تالش است تا سبد محصوالت 

خود را توسعه دهد.

يك گزارش جديد فاش كرد؛

ساخت کارخانه ۵ میلیارد دالری تراشه »اینتل« در ایتالیا

میزان موفقیت کسب و کارها در فضای آنالین افزایش یافت
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