
با الزام وزیر اقتصاد، بانک های دولتــی مکلف به پرداخت وام 
بدون به ضامن به حقوق بگیران دولتی، خصوصی و بازنشسته ها 
شــدند که در حال حاضر این پرداخت ادامه دارد اما در برخی 
بانک ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه مربوطه 
اعالم می شود. به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در سال گذشته، 
بانک های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام های خرد تا 
سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، 
تسهیالت بدهند و در مرحله اول مشموالن آن، حقوق بگیران 
دولتی و خصوصی و بازنشســته ها اعالم شــد که قرار بود در 
مراحل بعدی همه مردم مشــمول این طرح شوند که تاکنون 
وضعیت این موضوع مشخص نشده و براساس اعالم مسئوالن با 
متنوع سازی تضامین بانکی، دریافت وام های خرد تسهیل شده 

است. ضوابط پرداخت تسهیالت به مشــموالن طرح اینگونه 
است که برای کارکنان و بازنشســتگان دستگاه های اجرایی 
دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت های معتبر 
بخش خصوصی، )صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را 
دریافت می کنند(، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با 
نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز 
به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا 

سفته خواهد بود.
کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی از کارگاه ها، شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد 
بانک دریافت کننده حقوق خود، )به تشخیص بانک( دارای رتبه 
اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز 

به ضامن ندارند و با ارائه نامه کســر از حقوق، همراه اخذ سفته 
یا چک می توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ 
میلیون تومانی عالوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه 
کنند.  البته، براساس اعالم وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری 
افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای 
وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته 

یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.
در این زمینه، آخرین اعالم وزارت اقتصاد بیانگر این است که از 
ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال بانک های دولتی ۱۵ 
هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و 

۴۴۸ نفر تسهیالت پرداخت کرده اند.
در این بین، بررســی شــرایط پرداخت وام بــدون ضامن در 

بانک های دولتی نشان می دهد که پرتکرارترین شرط اعالمی 
از سوی بانک ها برای پرداخت این تسهیالت، بررسی معدل و 
میانگین حساب متقاضی است. البته، برخی بانک ها میانگین 
حقوق دریافتی متقاضی در یک سال را نیز مالک پرداخت وام 
بدون ضامن اعالم می کنند. به عبارت دیگر، براســاس اعالم 
برخی بانک ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه 
طی سه تا شش ماه مورد بررســی قرار می گیرد و این بررسی 
مبلغ وام را مشخص می کند. در این زمینه، مسئول اعتبارات 
یک بانک دولتی درباره شرایط پرداخت وام بدون ضامن اینگونه 
توضیح می دهد که کارکنــان دولت می توانند معادل ۱۰ برابر 
میانگین حساب جاری  و شش برابر معدل حساب کوتاه مدت 
خود بدون ضامن وام بگیرند. وی همچنین سقف این تسهیالت 

را ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد اعالم کرد. عالوه بر این، 
یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی 
گردش حساب می داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده 

حساب داشته باشد، حائز اهمیت بیان کرد. 
این در حالی است که در بخشــنامه ابالغی وزارت اقتصاد به 
بانک های دولتی این شروط وجود ندارد و وزیر اقتصاد هرگونه 
شرط اضافه ای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، را تخلف 
دانســته و اعالم کرده که با آن برخورد خواهد شد. همچنین، 
خاندوزی از مدیران بانک ها در این راســتا خواست تا شکایات 
مردم در رابطه با وام بدون ضامن طی ۴۸ ســاعت پاسخ داده 
شــود و در صورت ثبت تخلف بانک ها در این زمینه نسبت به 

تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خواستار تجمیع کارت های بانکی شد. 
به گزارش ایسنا، بیش از سه ماه پیش بود که بانک مرکزی نسبت به 
اجاره حساب یا کارت های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از 
این هشدار آمده بود: »اجاره حساب های بانکی توسط افراد کالهبردار 
و به منظور پوشش فعالیت های مجرمانه انجام می شود، بر این اساس 
هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی 
و قانونی اطالع دهند.« همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز 
آمده بود که »اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره 
کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال ها 
و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از 
کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت 

می شود.با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه 
هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای 
پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و 
پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت های 
خالف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره 
متوجه اجاره دهندگان می کنند.« هشداری که به نظر می رسد درپی 
وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این خصوص صادر شــده است. 
مجرمانی که با وعده هایی نظیر »درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه 
بدون یک ریال سرمایه«، »کسب درآمد بدون حتی یک دقیقه کار« 

یا حتی در پوشش شروط استخدام و ... اقدام به دریافت کارت بانکی یا 
اطالعات دسترسی به حساب بانکی افراد کرده و از این طریق صاحب 
حساب بانکی و کارت را در فعالیت های مجرمانه خود شریک می کنند. 
شراکتی که گاهی حتی سبب می شود که فرد اجاره دهنده کارت به 
عنوان مجرم اصلی شناسایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین 
و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش ها و مبادالتی که از طریق 
حساب و کارت بانکی انجام می شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ 
ادعایی مبنی بر اجاره دادن حســاب برای مراجع قانونی، مالیاتی، 
انتظامی و قضایی مسموع نیست. در همین راستا نیز چندی پیش، 

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام 
باند ۱۰ نفره اجاره کارت های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی 
خبر داده بود. او هم به شهروندان هشدار داده بود که به هیچ عنوان 
کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند 
که در صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه ای که با آن 

کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.

هویت خود را اجاره ندهید
همانطور که گفته شد، سودجویان برای اســتفاده از مدارک هویتی 

همواره از وعده های فریبنده ای اســتفاده می کنند، اما در واقع ممکن 
است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را در سایت های 
شرط بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقدامات کالهبردارانه و ... 
مورد استفاده قرار دهند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راستا 
به ایسنا »ممکن است افراد سودجو در کانال ها و گروه ها و دیگر بسترها 
در شبکه های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی 
و ... اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت های بانکی شان کنند؛ 
در حالی که این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت 
را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می گذارد. اجاره کارت بانکی در واقع به 
نوعی اجاره هویت فرد اســت و طبیعی است که هیچ فردی تمایلی به 

اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ مختلف نخواهد کرد.«

بیت کوین عملکرد قابل تحسینی طی چند هفته 
اخیر نشان داده است؛ ارز دیجیتال محبوب از زمانی 
که طی دو ماه قبل در ماه جوالی شاهد پایین ترین 
قیمت خود در ۱۷هزار و ۵۹۲ دالر بود، به ســمت 
باالترین ارزش هفتگی ۲۴ هزار و ۹۲۱ دالر حرکت 

کرده است.
به گزارش کریپتو، علیرغــم افزایش ۴۰ درصدی 
ارزش بیت کوین، پیشــرفت تا این مرحله آسان و 
بدون مشکل نبوده است و چندین شاخص فنی و 
ابزارهای تجزیه و تحلیــل زنجیره ای نیز ایده روند 

ضعیف را مخدوش می کنند.
در زمان نگارش این مطلب، بیت کوین در محدوده 
۲۴ هزار و ۲۳۸ دالر معامله می شــود که این رقم 

نزدیک به هدف پیش بینی شده هفته گذشته یعنی 
۲۴ هزار و ۶۰۰ دالر اســت. شاخص قدرت نسبی، 
واگرایی نزولی کالسیک را نشان می دهد، در حالی 
که نشانگر نمایه حجمی نشــان دهنده عدم عالقه 

بازیگران با سرمایه عظیم است.
عالوه بر این، قیمت بیت کوین شاخص تراکنش های 
فعال سانتیمنت )Santiment( رشد قابل توجهی 
را در معامالت روزانه نشــان داده اســت. در ۴ مه، 
۱۴ مه و ۲۴ ژوئن، ایــن اندیکاتور افزایش پراکنده 
مشابهی را نشــان داد که هر بار اندکی پس از آن 
حداقل ۲۰ درصد کاهش قیمــت بیت کوین را به 

دنبال داشت.
قیمت بیت کویــن همچنان می تواند به ســمت 

۲۶ هــزار و ۸۰۰ دالر افزایش یابد اما ســناریوی 
روند نزولی، بسته شدن روزانه زیر ۲۳ هزار و ۱۴۹ 
دالر خواهد بود. اگــر خرس ها بتوانند قیمت گفته 
شده را ایجاد کنند، ممکن اســت بتوانند اشتیاق 
فروشــندگان را با هدف قرار دادن ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
دالر تحریک کنند که منجر به کاهش ۲۰ درصدی 

قیمت فعلی بیت کوین می شود.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱.۱۷ تریلیون دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۲.۲۱ درصد بیشتر شده 
است. در حال حاضر ۴۰.۰۳ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 

۰.۰۱ درصد افزایش داشته است.

اقتصاد متکی به گردشگری تایلند در سه ماهه دوم سال 
۲۰۲۲ سرعت گرفته است.

به گزارش ایســنا، نظرســنجی رویترز نشــان داد که 
اقتصاد تایلند به لطف افزایش گردشــگری با کاهش 
محدودیت های همه گیر، احتماال با سریع ترین سرعت 
خود در یک سال گذشته رشد کرده است اما نظرسنجی 
رویترز نشــان می دهد که هزینه های باالی زندگی و 

کاهش رشد در چین چشم انداز را تهدید می کند.
به گزارش ایسنا، بر اســاس پیش بینی ۱۶ اقتصاددانی 
که بین ۸ و ۱۱ اگوســت در نظرسنجی شرکت کردند، 
رشد اقتصاد وابسته به گردشگری در سه ماهه دوم ۳.۱ 
درصد سال به سال تخمین زده می شود که از رشد ۲.۲ 
درصدی در سه ماهه قبل افزایش یافته است. با این حال، 

پیش بینی از نمونه کوچک تر از ۱۲ اقتصاددان نشان داد 
که بر اساس سه ماهه، تولید ناخالص داخلی با ۰.۹ درصد 
تعدیل فصلی رشد کرد که اندکی از ۱.۱ درصد در سه 
ماهه قبل کاهش یافت. پیش بینی هــا از ۰.۱ درصد تا 
۱.۳ درصد متغیر بود که بر عــدم قطعیت های مربوط 
به بهبود دومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی از 
همه گیری نشان می دهد. چوا هان تنگ، اقتصاددان در 
DBS گفت: بخش مهم گردشگری تایلند، بخش مهمی 
از اقتصاد است و احیای سریع تر از حد انتظار باید رشد 
کلی را افزایش دهد. به گفته وی، اتکای قابل توجه بخش 
گردشگری به گردشگران چینی نشان می دهد که اگر 
چین سیاست های مقابله با کووید صفر خود را کاهش 
ندهد، بهبودی کامل نسبت به اعداد پیش از همه گیری 

زمان زیادی باقی خواهد ماند. تایلند در ماه جوالی ۱.۰۷ 
میلیون گردشگر خارجی را دریافت کرد که این رقم در 

ماه قبل از آن ۷۶۷ هزار و ۴۹۷ نفر بود.
دولت تخمین زده است که تعداد گردشگران خارجی 
امسال به ۱۰ میلیون نفر برسد. پرایوت چان اوچا، نخست 
وزیر گفت که انتظار می رود اقتصاد امسال ۳.۳ درصد و 
در سال آینده ۴.۲ درصد رشد کند که به کمک افزایش 
گردشگری کمک می کند اما وضعیت جاری کووید- ۱۹ 
در چین، که همچنان استراتژی مقابله با کووید صفر را 
دنبال می کند، ترس از تاخیر در بازگشــت گردشگران 
چینی را برانگیخته است. این، همراه با کندی در دومین 
اقتصاد بزرگ جهان، خطر یــک رکود عمیق جهانی را 

افزایش می دهد.

بانک ها برای پرداخت وام بدون ضامن چه شروطی دارند؟

درخواست پلیس برای تجمیع کارت های بانکی

اقتصاد تایلند سرعت گرفته است؟افزایش ۴۰ درصدی بیت کوین ادامه دارد؟
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قائم مقام وزیر صمت:

رئیس کانون صرافان عنوان کرد؛

اختصاص ارز یارانه ای 
به واردات فسادآور است

واردات کدام کاالها 
از روسیه آزاد شد؟

آمادگی کانون صرافان 
برای استفاده از رمزارز 
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سرمقاله

خسارت 
ناهماهنگی دستگاه ها

دالیل مختلفی برای رسوب 
کاال در گمــرکات وجــود 
دارد. عدم هماهنگی میان 
وزارت صمت، بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد یکی از دالیل اصلی این اتفاق است. 
همچنین عــدم هماهنگی میان نظــام تجاری، 
تولیدی و توزیعی دیگر دلیل عدن ترخیص کاالها 
از گمرکات سراسر کشور است. از سوی دیگر برای 

برخی کاالها عدم از...

  وحید شقاقی، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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هشدار به بدهکاران 
کالن بانکی 

جهش 
شاخص بورس

موجودی کاالهای اساسی در انبار های بنادر از 5.2 میلیون تن عبور کرد

رکوردشکنی رسوب کاال  در  بنادر
صفحه3

صفحه2

افت  تولید  با  نرخ های  دستوری
قیمت گذاری   دستوری   فعالیت های   تولیدی   را   مختل  کرده   است

مدیرکل روابط عمومــی بانک مرکزی گفت: طبق 
تاکید رئیس کل بانک مرکزی و بر اساس تعاریفی که 
در سامانه سمات بانک مرکزی انجام شده است افراد 
متخلف )بدهکاران کالن( دیگر نمی توانند تسهیالت 
جدیدی دریافت کنند. مصطفی قمری وفا در صفحه 
شــخصی خود در توییتر نوشــت: بانک مرکزی با 
بانک هــای که طی ســالیان گذشــته در موضوع 
بدهکاران کالن، بیش از حد به اشخاص مرتبط خود 
وام داده اند برخورد و آنــان را هم به هیات انتظامی 
بانک ها معرفی می کند. طبق تاکید رئیس کل بانک 
مرکزی و بر اساس تعاریفی که در سامانه سمات بانک 
مرکزی انجام شده اســت افراد متخلف )بدهکاران 
کالن( نیز دیگر نمی توانند تسهیالت جدیدی دریافت 

کنند و تسهیالت قبلی را...

روز گذشته قیمت سهام تمامی نمادهای گروه های 
»خودرو و ســاخت قطعات«، »بانک ها و مؤسسات 
اعتباری«، »ســرمایه گذاری ها« و »شــرکت های 
چندرشته ای صنعتی« افزایش یافت و این ۴ گروه 
یکپارچه سبزپوش شــدند. در معامالت روز شنبه 
بیست و دوم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت 
با افزایش ۱۸ هــزار و ۶۳۶ واحدی نســبت به روز 
چهارشــنبه به رقم یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۱۰۰ 
واحد رسید.   شــاخص هم وزن بورس نیز با رشد 
۶ هزار و ۲۸۲ واحدی در ســطح ۳۹۵ هزار و ۸۸۴ 
واحدی ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۱۱۳ واحد باال آمد و در سطح ۱۹ هزار و 
۲۶۴ واحد باقی ماند.   روز گذشته نیز همانند روزهای 

سه شنبه و چهارشنبه نماد...

همکار عزیز سرکار خانم مهابادی
درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال 

برای آن مرحوم غفران واسع و برای حضرتعالی صبر درخواست داریم.

ازطرف همکاران شما در روزنامه کسب وکار



اقتصاد2
ایران

انتشار  اوراق گام شتاب گرفت
تأمین مالی غیرتورمی  تولید در 

دستور کار بانک مرکزی
بانک مرکزی از شتاب انتشار اوراق گام در یک 
ماه گذشــته خبر داد و اعالم کرد: انتشار اوراق 
گام در این مــدت هفت هــزار و ۵۶۰ میلیارد 
تومان رســید. مدیرکل روابــط عمومی بانک 
مرکزی در حســاب کاربری خــود در توییتر 
نوشت: درحالی که میزان انتشــار اوراق گام به 
عنوان ابزار تامین مالی از بهمن 1399 تا 1۵ تیر 
14۰1 در مجموع هشــت هزار و 8۰۰ میلیارد 
تومان بوده، میزان انتشار این اوراق تنها در یک 
ماه اخیر با اصالحات دستورالعمل قبلی در بانک 

مرکزی به 7 هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید.
وی افــزود: اوراق گام یک ابــزار تامین مالی 
زنجیره ای و اعتباری اســت که با سهولت و 
ریسک پایین، امکان تامین مالی غیرتورمی 
تولید را فراهــم می کند. گفتنی اســت، بر 
اســاس آخرین داده های بانــک مرکزی از 
ابتدای راه اندازی اوراق گام )بهمن ماه  ســال 
1399( تــا 18 مردادمــاه، در مجموع 1۶4 
هزار میلیارد ریال اوراق گام توسط بانک های 
عامل صادر شده اســت که از کل اوراق صادر 
شده، حدود 88.4 هزار میلیارد ریال بر اساس 
دستورالعمل قبلی و حدود 7۵.۶ هزار میلیارد 
ریال طی چند هفته اخیر و از زمان عملیاتی 
شدن دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام 

)نیمه دوم تیرماه( بوده است.

قائم مقام وزیر صمت:
اختصــاص ارز یارانــه ای به 

واردات فسادآور است
قائم مقــام وزیر صمت گفــت: اختصاص ارز 
یارانه ای به واردکننده مــواد اولیه به عنوان 
اولین حلقه، زمینه ایجاد فساد سیستماتیک 
و ســازمان یافته را فراهم می کند. به گزارش 
وزارت صمت، محمدصادق مفتح با اشاره به 
دستاوردهای طرح مردمی سازی و بازتوزیع 
عادالنه یارانه ها، اظهار کرد: این طرح از ایجاد 
مفاسد و رانت در تأمین ارز سوبسیدداری که 
در اختیار نظام های مختلف وارداتی و تولید 

قرار می گیرد، جلوگیری می کند.
وی با اشــاره به حلقه های متعدد ایجاد شده 
از واردات مواد اولیه تولید تا تحویل محصول 
به دست مصرف کننده، افزود: به عنوان مثال 
نهاده های دامی کــه در اختیــار مرغداران 
قرار می گیــرد ۵ یا ۶ حلقــه را طی می کند، 
لذا اختصاص ارز یارانه ای به واردکننده مواد 
اولیه به عنوان اولین حلقه، زمینه ایجاد فساد 
سیستماتیک و سازمان یافته را فراهم می کند.

قائم مقام وزیــر صمت در امــور بازرگانی با 
ابراز تأسف از اینکه طی ســال های گذشته 
شاهد رانت های بزرگی در این زمینه بوده ایم، 
تصریح کــرد: به میزانی که کشــور متحمل 
هزینه بــرای تأمین ارزهای ارزان می شــد، 
مصرف کننده هــای نهایی که گــروه هدف 
دولت بودند، منتفع نمی شدند. مفتح با تاکید 
بر اینکه در همه جای دنیا به حلقه نهایی که 
تولیدکننده است یارانه داده می شود، افزود: 
اجرای این طرح باعث شناسایی دهک هایی با 
درآمد پایین تر شده و همچنین شبکه توزیع 

سالم تر و بدون رانت کار خواهد کرد.

رئیس کانون صرافان عنوان کرد؛
آمادگی کانــون صرافان برای 

استفاده از رمزارز در واردات
رئیس کانون صرافان کشــور گفــت: کانون 
صرافان و شــبکه صرافی کشــور به عنوان 
بازوی اجرایی بانک مرکــزی آمادگی دارد از 
رمزارزهای استخراج شده جهت تسهیل در 

واردات کشور استفاده کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، کامــران 
سلطانی زاده رئیس کانون صرافان کشور گفت: 
مطابق اعــالم بانک مرکــزی مبادله و خرید 
و فروش رمزارزها به عنوان ســرمایه گذاری 
ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان 
استخراج رمزارز از وزارت صمت و وزارت نیرو 
دارند، می توانند از رمز ارز استخراج شده برای 

واردات استفاده کنند.
وی افــزود: مطابــق هماهنگی هــای انجام 
شــده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از 
رمزارزها می توان برای واردات اســتفاده کرد 
که آیین نامه آن هفته آینده اعالم خواهد شد. 
کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان 
بازوی اجرایی بانک مرکــزی آمادگی دارد از 
رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در 

واردات کشور استفاده کند.

اخبار

مرکــز پژوهش های مجلس 
گزارش پایش بخش حقیقی 
اقتصاد ایران در تیرماه امسال 
در بخش صنعــت و معدن را 
منتشر کرده است که نشان 
می دهد شاخص های تولید و فروش شرکت های صنعتی 
و معدنی بورســی در تیر امسال نســبت به خرداد ماه 

کاهشی شده اند.
به گزارش اتاق تهــران، گزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس نشــان می دهد، در تیرماه 14۰1، شــاخص 
تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل با افزایش 8/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل 
با کاهش ۵/2 درصدی مواجه شده است. برآوردها نیز 
حاکی از این است که شاخص تولید شرکت های صنعتی 
بورسی ۵.2 درصد و شاخص تولید شرکت های معدنی 
بورســی 34.1 درصد نســبت به خرداد کاهش داشته 
است. در تیرماه 14۰1 نسبت به ماه قبل، از بین 1۵ رشته 
فعالیت صنعتی بورسی تنها چهار رشته فعالیت افزایش 
در شاخص تولید داشته اند و 11 رشته فعالیت کاهش 
در شــاخص تولید را ثبت کرده اند؛ رشته فعالیت های 
»خودرو و قطعات«، »ســایر کانی غیرفلزی«، »فلزات 
پایه« و »سیمان« بیشترین سهم را در کاهش شاخص 
تولید داشته اند. یکی از مهم ترین دالیل کاهش تولید در 
تیرماه نسبت به ماه قبل قطعی برق صنایع عنوان شده 
است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، شاخص فروش 
شرکت های صنعتی بورسی نســبت به ماه مشابه سال 
قبل با افزایش 2/8 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 
11/7 درصد ی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه 
قبل، تنها دو رشته فعالیت »کک و پاالیش« و »غذایی و 
آشامیدنی به جز قند و شکر« افزایش در شاخص فروش 
داشته اند و سایر رشته فعالیت ها با کاهش فروش مواجه 
شده اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق 
به رشته فعالیت های »تجهیزات برقی« و»ماشین آالت و 

تجهیزات« و »فلزات پایه« بوده است.
 مرکز پژوهش های مجلس گزارش پایش بخش حقیقی 
اقتصاد ایران در تیرماه امسال در بخش صنعت و معدن را 
منتشر کرده است که نشان می دهد شاخص های تولید و 
فروش شرکت های صنعتی و معدنی بورسی در تیر امسال 
نسبت به خرداد ماه کاهشی شده اند. بر اساس این گزارش 
در تیرماه 14۰1، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی 

نسبت به ماه مشابه ســال قبل با افزایش 8.۵ درصدی و 
نسبت به ماه قبل با کاهش ۵.2 درصدی مواجه شده است. 
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 13 رشته فعالیت 
افزایش در شــاخص تولید و 2 رشــته فعالیت کاهش در 
شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های »منسوجات«، 
»ماشین آالت و تجهیزات«، »کاشی و سرامیک « و »کک و 
پاالیش« بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت 
به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های »شیمیایی به 
جز دارو « و »الستیک و پالستیک « بیشترین سهم را در 

کاهش شاخص تولید داشته اند.
در تیرماه 14۰1 نســبت به ماه قبل، از بین 1۵ رشته 
فعالیت صنعتی بورسی تنها چهار رشته فعالیت افزایش 
در شاخص تولید داشته اند و 11 رشته فعالیت کاهش 
در شــاخص تولید را ثبت کرده اند؛ رشته فعالیت های 
»خودرو و قطعات«، »ســایر کانی غیرفلزی«، »فلزات 
پایه« و »سیمان« بیشترین سهم را در کاهش شاخص 
تولید داشته اند. یکی از مهم ترین دالیل کاهش تولید 
در تیرماه نســبت به ماه قبل قطعی برق صنایع عنوان 
شــده اســت که در گزارش های ماهیانه نیز شرکت ها 
به این مشکل اشــاره کرده اند.بر مبنای گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، شاخص تولید شرکت های معدنی 
بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 3.9 
درصدی و نســبت به ماه قبل با کاهش 34.1 درصدی 
مواجه شده است. همچنین در تیرماه امسال، شاخص 
فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه 

ســال قبل با افزایش 2.8 درصدی و نسبت به ماه قبل 
با کاهش 11.7 درصدی مواجه شــده است. در این ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 1۰ رشته فعالیت افزایش 
در شاخص فروش و ۵ رشته فعالیت کاهش در شاخص 
فروش داشته اند. رشــته فعالیت های »ماشین آالت و 
تجهیزات«، »کاشی و سرامیک«، »تجهیزات برقی« و 
»منسوجات« بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش 
نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های »دارو« 
و »شیمیایی به جز دارو« بیشــترین سهم را در کاهش 
شاخص فروش داشته اند.  همچنین در این ماه نسبت به 
ماه قبل، تنها دو رشته فعالیت »کک و پاالیش« و »غذایی 
و آشامیدنی به جز قند و شکر« افزایش در شاخص فروش 
داشته اند و سایر رشته فعالیت ها با کاهش فروش مواجه 
شده اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق 
به رشته فعالیت های »تجهیزات برقی« و»ماشین آالت 
و تجهیزات« و »فلزات پایه« بوده است. شاخص فروش 
شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال 
قبل با افزایش 12.۵ درصدی و نســبت بــه ماه قبل با 
کاهش 11.1 درصدی مواجه شده است.در تیرماه 14۰1 
شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی ۰.۶ 
درصد افزایش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به 48.1 
درصد رسید. شایان ذکر است میانگین ساالنه شاخص 
قیمت ۵9.۶درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت های 
»دارو« و »ســیمان« باالترین نرخ رشــد ماهانه را در 

شاخص قیمت داشته اند.

در تیرماه 14۰1 شــاخص تولید رشته فعالیت خودرو 
و قطعات برمبنای شرکت های بورســی نسبت به ماه 
مشــابه ســال قبل افزایش 13/4 درصدی و نسبت به 
ماه قبل کاهش 3 /17 درصدی داشته است. همچنین 
شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 
1۰/9 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 1۵/2 درصدی 
داشته است. همانطور که در نمودار 11 نشان داده شده، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها خودرو سنگین افزایش 
در شاخص تولید و فروش داشته است. براساس اطالعات 
منتشر شده، ســه زیربخش صنعت خودرو و قطعات 
نسبت به ماه قبل کاهش چشمگیری در شاخص تولید 

و فروش داشته اند.
در تیرماه 14۰1 شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی 
به جز دارو برمبنای شرکت های بورسی، نسبت به ماه 
مشابه سال قبل کاهش 3/1 درصدی و نسبت به ماه قبل 
کاهش 2/8 درصدی داشــته است. همچنین شاخص 
فروش آن نسبت به ماه مشابه ســال قبل کاهش ۶ /7 
درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 7 درصدی داشته 
است. دلیل اصلی کاهش شاخص تولید رشته فعالیت 
شیمیایی نسبت به ماه مشــابه سال قبل کاهش تولید 
گروه خوراک پاالیشــگاه ها )برش سنگین و سبک( و 
متانول در تیرماه 14۰1 بوده است، ازطرفی نسبت به ماه 
قبل تمام زیربخش ها کاهش تولید و فروش داشته اند.  
در تیرماه 14۰1 شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه 
برمبنا ی شرکتهای بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش 2 /2۰ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 1۵/3 
درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت 
به ماه مشابه سال قبل کاهش 7/9 درصدی و نسبت به 
ماه قبل کاهش 2۶/7 درصدی داشته است. دلیل اصلی 
کاهش شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به 
ماه مشابه سال قبل کاهش فروش گروه شمش در تیرماه 
14۰1 بوده است، درحالی که همه گروه ها نسبت به ماه 

قبل کاهش تولید و فروش داشته اند.
در تیرماه 14۰1 شــاخص تولید رشته فعالیت غذایی 
و آشامی دنی به جز قند و شــکر برمبنا ی شرکت های 
بورسی، نســبت به ماه مشابه ســال قبل افزایش ۵/9 
درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 8/4 درصدی داشته 
است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل افزایش ۵/3 درصدی و نســبت به ماه قبل 
افزایش 7 درصدی داشته است. افزایش شاخص تولید و 
فروش نسبت به ماه قبل ناشی از افزایش تولید و فروش 

گروه روغن خوراکی و لبنیات بوده است.

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش نشان می دهد  

حال تولید همچنان خوب نیست

بورس کاال، راه نجات صنعت خودرو
خریداران قالبــی خودرو غزل 

خداحافظی را بخوانند
دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: با عرضه 
خودرو در بورس کاال و کشــف واقعی قیمت ها در 
تقابل عرضه و تقاضا، صف طوالنی خریداران قالبی 
خودرو که ماه هاست برای دریافت رانت از این صف 
خارج نمی شوند، جمع خواهد شد. محمدرضا نجفی 
منش دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت 
و گو با تسنیم با اعالم رضایت فعاالن صنعت خودرو با 
عرضه محصوالت در بورس کاال گفت: دولت با دخالت 
های خود در بازار و قیمت گذاری خودرو باعث ایجاد 
اختالف قابل توجه قیمت های درب کارخانه و بازار 
آزاد شده است. وی افزود: در دهه 7۰ با تصمیم شورای 
اقتصاد، قیمت خودرو در حاشیه بازار کشف و تعیین 
می شد و اختالف قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار 
به عنوان سود از سوی سازمان حمایت مصرف کننده 
از خودروسازان گرفته می شد تا از این طریق اختالف 

ایجاد شده از بین برود. 

عمده حاضران در قرعه کشی، مصرف 
کننده نیستند

وی تصریح کرد: بسیاری از خریداران فعلی خودرو 
در سیستم قرعه کشــی مصرف کننده نیستند 
بلکه به دنبال اســتفاده از اختالف قیمت بازار و 
درب کارخانه هستند و بررسی ها نشان می دهد 
خودروهایی که بیشترین اختالف قیمت را دارند 
بیشترین تقاضا در قرعه کشی ها نیز برای همان 
ها ثبت می شود. دبیر انجمن قطعه سازان اظهار 
کرد: دولت در برهه ای برای رهایی از این وضعیت 
و جلوگیری از افزایش بیشتر این اختالف، زمانی 
که 4۰ درصد تورم در کشــور وجود داشت اجازه 
افزایش 18 درصدی را به خودروسازان داد اما با اما 

و اگر نمایندگان مجلس همراه شد.

واردات کدام کاالها از روسیه 
آزاد شد؟

اظهارارت رئیس ســازمان توسعه تجارت مبنی 
بر امکان واردات هر کاال از روســیه و کشورهای 
اتحادیه اوراسیا در مقابل صادرات به این کشورها، 
این ابهام را ایجاد کرده بود که آیا واردات کاالهای 
ممنوعه نیز از روسیه آزاد شده است؛ اما بر اساس 
توضیحات ســخنگوی وزارت صمت، این مجوز 

واردات، کاالهای ممنوعه را شامل نمی شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان پاک،  معاون وزیر 
صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، روز گذشته 
درباره آخرین اقدامات سازمان توسعه تجارت در 
جهت توسعه روابط تجاری با روسیه، گفته بود که در 
کمیته اقدام ارزی مصوب شده تا هر شرکت و تاجری 
که به کشورهای اتحادیه اوراسیا و روسیه صادرات 
دارد، می تواند در ازای این صادرات، هر نوع کاالیی را 
وارد کند و همچنین 2۵ درصد مشوق های صادراتی 
به کاالهایی که به روسیه صادر می شود اختصاص 
یابد. از سال 1397 و در پی مشکالت ارزی در کشور، 
واردات بیش از 2۰۰۰ قلم کاال تحت عنوان کاالهای 
غیرضروری و لوکس ممنوع شد. از جمله مهم ترین 
این کاالها می توان به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک 

و اسباب بازی اشاره کرد.
البته وزیر صنعت، معدن و تجارت خرداد ماه گفته 
بود که حذف ممنوعیت واردات 4 یا ۵ قلم کاال به 
دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما 
عمده ساختار ممنوعیت واردات 2۰۰۰ قلم کاال 
که از ســال 1397 تصویب شده، حفظ می شود؛ 
اما هنوز این چند قلــم کاال که جزئیات آن ها هم 
مشخصن نیست، تعیین تکلیف نشده است. هر 
چند این مقام مسئول در آخرین نشست خبری 
خود در سال 14۰۰ اعالم کرده بود که با واردات در 
همه حوزه ها به میزان حداکثر 2۰ درصد و با برنامه 
ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است 

که ظاهرا تاکنون به نتیجه نرسیده است. 

هشدار به بدهکاران کالن بانکی 
دیگر اجازه دریافت تسهیالت ندارید

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: طبق تاکید 
رئیس کل بانک مرکزی و بر اساس تعاریفی که در سامانه 
سمات بانک مرکزی انجام شــده است افراد متخلف 
)بدهکاران کالن( دیگر نمی توانند تسهیالت جدیدی 
دریافت کنند. مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشــت: بانک مرکزی با بانک های که 
طی سالیان گذشته در موضوع بدهکاران کالن، بیش 
از حد به اشخاص مرتبط خود وام داده اند برخورد و آنان 
را هم به هیات انتظامی بانک ها معرفی می کند. طبق 
تاکید رئیس کل بانک مرکزی و بر اساس تعاریفی که 
در سامانه سمات بانک مرکزی انجام شده است افراد 
متخلف )بدهکاران کالن( نیز دیگر نمی توانند تسهیالت 
جدیدی دریافت کنند و تسهیالت قبلی را هم باید در 

یک برنامه زمانی مشخص تسویه کنند.

اخبار
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  مریم بابایی
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران در نشســت خبری با انتقــاد از قیمت گذاری 
دستوری، ادامه این سیاســت را به ضرر تولید دانست 
و گفت: این سیاست منجر به کاهش کم و کیف تولید 
خواهد شــد و به ضرر مصرف کننده اســت. هاشمی 
هشدار داد ادامه قیمت گذاری دستوری، نهایتا منجر 
به گرانی محصوالت، رونق قاچاق، استفاده از قطعات 
 بی کیفیت و ناکامی در دســتیابی به اهداف صادراتی 

خواهد شد.
اولین نشست خبری هیات مدیره جدید انجمن صنایع 
لوازم خانگی ایران با حضور دبیرکل و سخنگوی این 
انجمن برگزار شد.  محمود قهاری، سخنگوی انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران در ابتدای این نشست با اشاره 
به برخی مشکالت تولیدکنندگان گفت: هدف ما این 
است که تمام تولیدکنندگان به صورت منسجم در یک 
انجمن جمع شوند و صدای واحدی از آنها شنیده شود 
تا صنعت لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت بزرگ 
کشور بتواند مسیر رشد و توسعه خود را طی کند و قدم 

در بازارهای صادراتی بگذارد.
قهاری با انتقاد از قیمت گذاری دســتوری گفت: این 
موضوع را بارها به وزارت صمت عنوان کردیم. چرا که 
طی چند وقت اخیر قیمت ارز، قیمت  نهاده های تولید، 
هزینه های حمل داخلی و خارجی و….چندین برابر 

شده و افزایش داشته است.
ســخنگوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان 
اینکه تولیدکننده نمی تواند روند تولید را متوقف کند، 
ادامه داد با توجه به شرایط بازار حتی اگر تولیدکننده ها 
اجازه افزایش قیمت داشتند نیز اقدام به افزایش 4۰/3۰ 

درصدی قیمت ها نمی کردند.
وی با اشاره به افزایش رقابت تولیدکننده ها برای فروش 
اجناس گفت: در حال حاضر انبارهای تولیدکننده پر از 
جنس است و تمام تالش تولیدکنندگان فروش کاال 
است؛ در حالی که هجمه هایی مبنی بر تاخیر در تحویل 

کاال به مشتری وجود دارد که به هیچ وجه شامل همه 
تولیدکنندگان و همه اقالم نیست.

تولیدکنندگان به دنبال افزایش قیمت نیستند
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران نیز در این نشست با اشاره به برخی چالش های 
صنعت لوازم خانگی گفت: در حال حاضر قیمت گذاری 
دستوری روند تولید صنعت لوازم خانگی را مختل کرده 
است و این موضوع را بارها با وزارت صمت مطرح کردیم.
هاشمی افزود: در حال حاضر مجلس شورای اسالمی 
به موضوع قیمت گذاری دســتوری ورود کرده است. 
همچنین از طریق اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه شریف 
جلســاتی برگزار و راه حل های علمی خروج از قیمت 
گذاری دســتوری تهیه و به مجلس ارائه شده است. 
راهکار انجمن روش های آزموده شــده و دانش محور 
در دنیا اســت. مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین روش 
برای تعیین قیمت در بازار است. حتی اگر ستاد تنظیم 
بازار مجوز ۶۰ درصدی افزایش قیمت بدهد امکان پذیر 
نیست، چون رقابت در بازار وجود دارد. چرا که در هر 

گروه کاالیی باالی 2۰ تولیدکننده فعال هستند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران ادامه داد: 
اگر هم دولت بر نظارت اصرار دارد، ســازمان حمایت 
ضوابطی دارد که بر اساس آن تولیدکننده مجاز است 
قیمت تمام شده کاال را با 17 درصد سود بفروشد که 

اآلن خود این سازمان آن را نقض می کند.
هاشمی با بیان اینکه پیشنهاد بعدی ما نظارت پسینی 
اســت، گفت: یعنی واحد تولیدی بر اســاس قیمت 
نهاده ها، قیمت مصرف کننده را برآورد در سامانه اعالم 
کند و اگر شاکی وجود داشت سازمان حمایت رسیدگی 
کند. اما ستاد تنظیم بازار اصرار به نظارت پیشینی دارد 

که کارآمد نیست. دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری برای زمانی 
است که تولید کمتر از عرضه است و امکان سو استفاده 
وجود دارد، تصریح کرد: اما در شرایط عادی نباید چنین 
روندی حاکم باشد. این در حالی است که دولت توجهی 
به افزایش قیمت نهاده های تولید ندارد و بعد از چند 
ماه از درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت 
در نهایت گفت بخاطر وضعیت معیشت مردم بیشتر 
1۰ درصد مجوز افزایش قیمت نمی دهــد. اما به هر 
حال اقتصاد پویا اســت و راه خود را پیدا می کند. مثال 
تولیدکنندگان ســرعت تولید را کاهش می دهند که 
احتماال منجر به کمبــود و افرایش قیمت و در نهایت 

افزایش قاچاق می شود.
همچنین به گفته وی با توجه به اینکه به دلیل قیمت 
گذاری دســتوری، تولیدکنندگان باید قیمت تمام 
شده را پایین بیاورند، برخی سراغ قطعات ارزان قیمت 
رفته اند که فاجعه است. در مقابل دولت برای صادرات 
هدفگذاری کرده، اما استراتژی ندارد. تحقیق، توسعه 
و افزایش کیفیت هزینه دارد. بنابراین قیمت گذاری 
دستوری منجر به کاهش تولید، افزایش قیمت، افرایش 

قاچاق و افت کیفیت می شود.

تولیدکننده ها به فروش اقساطی روی آورده اند
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه 
لوازم خانگی اولویت دوم و سوم مردم است و فعال تامین 
خوراک مهم  است، گفت: خیلی ها از تولیدکنندگان به 
فروش مدت دار اقساطی روی آورده اند. اما اگر شرکتی 
پول کامل از مشتری گرفته و کاال را چند ماه بعد تحویل 
داده، قابل بررسی است. البته نام شرکت باید برده شود 

و به کل صنعت تعمیم داده نشود.

صادرات نیاز به تولید با کیفیت و بازار خوب دارد
هاشمی با بیان اینکه صادرات نیاز به تولید با کیفیت 
و بازار خوب دارد و باید پایدار باشــد، اظهار کرد: االن 
صادرات مقطعی اســت؛ مثال یک دوره ای به عراق و 
افغانستان صادر می شــود و بعد با یک اتفاق متوقف 
می شود. ما دنبال پایداری صادرات با قوانین هستیم. 
اما وقتی سیاست های سرکوب قیمتی دنبال می شود 
نمی توان تولیــد داخل و صادرات را جــدا کرد. تولید 
پیوسته است و وقتی نمی توان آپشن های جدید اضافه 

کرد و قطعات با کیفیت آورد در صادرات تاثیر دارد.
وی ادامه داد: موضوع قاچاق مشکل دیگری است که 
شاهد آن هســتیم و به تولید ضربه می زند.همچنین 
تامین نقدینگی مشکل دیگری است که در برخی موارد 

تولیدکنندگان را به پیش فروش واداشته است.
دبیرکل انجمن صنابع لوازم خانگی کشور با اشاره به 
رکود نسبی موجود در بازار و افزایش قیمت نهاده های 
تولید گفت: باید اجازه داده شود تولیدکننده بر اساس 
تورم نسبت به تعدیل قیمت ها اقدام کند؛ این روند یک 

اقتصاد سالم است.
هاشــمی با بیان اینکه تولیدکننده بر اساس قیمت 
نهاده ها برای بقای واحد تولیــدی مجبور به افزایش 
قیمت است، گفت: با ســازمان حمایت توافق کردیم 
چنانچه درصد تغییر نهاده ها زیر ۵ درصد در خواست 

افزایش قیمت ندهیم.
عباس هاشمی در نشست خبری اظهار کرد: در انتهای 
ســال 1399 حدود 24۰ واحد تولیدی عضو انجمن 
بودند که 41 واحد قطعه ساز بودند. اما انتهای 14۰۰ 
اعضای انجمن به 2۵2 واحد رســید که 44 تا از این 
واحدها قطعه سازان هستند. تعداد کل اعضای انجمن 

نیز 12 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه انجمن طی 21 سال مداوم نمایشگاه 
بین المللی تخصصی لوازم خانگی را برگزار کرده، گفت: 
سال گذشته 418 واحد صنعتی در نمایشگاه مشارکت 

داشتند که 411 شرکت داخلی و هفت خارجی بودند.

روز گذشته قیمت ســهام تمامی نمادهای گروه های 
»خودرو و ســاخت قطعات«، »بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری«، »ســرمایه گذاری ها« و »شــرکت های 
چندرشــته ای صنعتی« افزایش یافــت و این 4 گروه 
یکپارچه سبزپوش شدند. در معامالت روز شنبه بیست 
و دوم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش 
18 هزار و ۶3۶ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم 
یک میلیون و 4۶7 هزار و 1۰۰ واحد رسید.   شاخص هم 
وزن بورس نیز با رشــد ۶ هزار و 282 واحدی در سطح 
39۵ هزار و 884 واحدی ایســتاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 113 واحد باال آمد و در سطح 
19 هزار و 2۶4 واحد باقی ماند.   روز گذشته نیز همانند 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه نماد »فوالد« بیشترین اثر 
مثبت را بر شاخص کل داشت و پس از فوالد، نمادهای 

»شستا« و »فملی« بیشترین تأثیر را در رشد شاخص 
کل بورس داشتند و نمادهای »نوری«، »شپدیس« و 
»پارس« بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص کل داشتند.  
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »خدیزل« و »فغدیر« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »شراز«، »شاوان« و »دماوند« بیشترین تأثیر کاهنده را 
بر شاخص داشتند.   در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس شستا صدرنشین است و فوالد و شپنا در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، کرمان و 

کایزد پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

رشد ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 1۶ هزار و 
4۶2 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی 
در بازار ثانویه 1۰ هزار و ۵33 میلیارد تومان بود که ۶4 درصد از 
ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  روز گذشته 
ارزش معامالت خرد سهام با افزایش ۵4 درصدی نسبت به روز 

کاری قبل به رقم 3 هزار و 29۶ میلیارد تومان رسید. 

گروه های سبز بازار
روز گذشته قیمت سهام تمامی نمادهای گروه های »خودرو 

و ســاخت قطعات«، »بانک هــا و مؤسســات اعتباری«، 
»سرمایه گذاری ها« و »شرکت های چندرشته ای صنعتی« 

افزایش یافت و این 4 گروه یکپارچه سبزپوش شدند. 

صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل ۶3 درصد کاهش 
یافت و 11 میلیارد تومان بود. ارزش صف های خرید نیز 
نسبت به پایان روز کاری گذشته رشد کرد و در رقم 48۵ 
میلیارد تومان ایستاد.  روز گذشته نماد خساپا )شرکت 
سایپا( با صف  خرید 1۰۵ میلیارد تومانی در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پس از خساپا، نمادهای وبانک 
)شرکت سرمایه گذاری هلدینگ توسعه ملی( و خودرو 

)شرکت ایران خودرو( بیشترین صف خرید را داشتند.

قیمت گذاری دستوری فعالیت های تولیدی را مختل کرده است

افت تولید  با  نرخ های  دستوری

فوالد پیشران بازار سهام؛

جهش شاخص بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس تهران از نارضايتي مردم 
نسبت به عکس هاي درج شده روي کارت ملي شان، به عنوان نمونه اي 
از دخالت سازمان هاي دولتي در امور اين صنف ياد کرد و خواستار پايان 

دادن به اين امر شد.
زعفر ياوري، رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس تهران در اين 
رابطه گفت: چند سالي است که ارگان هاي مختلف از جمله پليس + ۱۰ 
به صراحت اقدام به موازي کاري با اعضاي اين صنف مي کنند. پليس + 
۱۰ در هر يک از دفاتر خود با قرار دادن يک دوربين عکاسي اقدام به ثبت 
عکس براي امور خود مي کند. اين در حالي است که تمامي اعضاي اين 
صنف ساالنه با پرداخت هزينه هاي جاري از جمله ماليات، بيمه و حامل 
هاي انرژي و اجاره هاي باال از سويي و اشتغالزايي از سوي ديگر بخش 
وسيعي از مسئوليت دولت براي اشتغال را بدون کوچکترين منتي بر 

عهده گرفته اند.
رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس تهران بيان داشت: بسياري 
از وزارت خانه ها مانند وزارت آموزش و پرورش هــم با موازي کاري و 

دخالت در امور عکاسي، کسب و کار عکاسان را مختل کرده اند. اين درست 
و منطقي نيست که هر کسي، خودمختار در کار صنوف دخالت کرده و 
کسب شان را مختل کند، عده اي سود ببرند و عده اي زيان. وي با بيان 
اينکه هر حرفه و صنفي را بايد نخبگان آن حرفه و شغل هدايت کنند تاکيد 
کرد: اين گونه موازي کاري ها پايمال کردن حق و انصاف است. رئيس 
اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس تهران اظهار کرد:عکاسي فقط يک 
شغل نيست؛ بلکه يک حرفه و هنر است. دوربين عکاسي به تنهايي کار 

نمي کند؛ بلکه بايد دوره هاي مختلف عکاسي طي شود.
ياوري تصريح کرد: از عکس هاي درج شــده بر روي کارت ملي نه تنها 
کسي راضي نيست؛ بلکه بعضا افراد حتي قابل شناسايي هم نيستند و 
کاماًل با قيافه اصلي فرد متفاوت اســت و اين نتيجه دخالت ها و موازي 
کاري هاست. با تمامي اعتراضاتي که اعضا به اتحاديه مي فرستند و تمامي 
اقداماتي که انجام داده ايم متاسفانه سازمان ها و وزارت خانه ها گوش 
شنوا ندارند. وي تصريح کرد:اتحاديه ها دلسوزانه مدافع اعضاي صنف 
در تمامي سازمان هاي مربوطه هستند؛اما گوش شنوايي وجود ندارد. 

عکاسان به جاي حمايت از سوي دولت، مورد بي مهري نيز قرار گرفته اند 
اين اساساً عادالنه نيست. رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس 
تهران از کاهش چشمگير اعضاي صنف متبوعش گفته و خاطرنشان کرد: 
با شرايط اقتصادي و کاهش چشمگير درآمدي، اعضايي که واحدهاي 
اجاره اي داشته اند آن را به صاحب مغازه واگذار کرده و تغيير شغل داده 
اند بنابراين تعداد اعضاء در دو سال گذشته از ۱۸۰۰ واحد به ۱۰۰۰ واحد 

رسيده است و اين يعني فاجعه.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود در خصوص وظايف اتحاديه 
صنفي بيان کرد: صدور پروانه کسب از جمله مسئوليت هاي اتحاديه 
براي اعضاي تحت پوشش است؛ اگر چه حدود و اختياراتي که اتحاديه 
ها بايد داشته باشند بايســتي فراتر از صدور پروانه کسب باشد. به طور 
مثال اعضاء انتظار دارند در خصوص احکام صادره از سوي سازمان امور 
مالياتي مورد دفاع قرار گيرند؛ که متاسفانه هر چند مسئوالن اتحاديه ها 
دلسوزانه مدافع اعضا در تمامي سازمان هاي مربوطه هستند؛اما گوش 

شنوايي وجود ندارد.

رئيس اتحاديه دکه داران تهران با انتقاد از عملکرد ســازمان امور مالياتي در 
محاسبه و مطالبه ماليات از دکه داران گفت: دکه ها اساساً درآمد قابل توجهي 
ندارند که سازمان امور مالياتي معادل واحدهاي صنفي بزرگ برايشان محاسبه 
و مطالبه ماليات مي کند. مگر نه اين است که محاسبه ماليات بر اساس درآمد 

است؛ اما سازمان بدون توجه به اين مهم محاسبه و عمل مي کند.
نادر فداکار با اشاره به تالش هاي اتحاديه جهت برآورد منويات اعضا بيان داشت: 
اتحاديه دکه داران داراي چهار رسته تنقالت، گل، صنايع دستي و کتاب فروشي 
و اطالعات شهري با کد آيسيک هستند، اما شرکت ساماندهي شهرداري تهران 

تنها يک رسته گل فروشي را به رسميت مي شناخت. با توجه به اين که در سال 
هاي اخير که دکه فروشي هاي گل، نه تنها هيچ درآمدي نداشتند بلکه متضرر 
هم بودند، از سويي به خاطر کرونا کسي گل نمي خريد و از سوي ديگر گل را 

نمي شد نگه داري کرد بنابراين سرمايه اندکشان هم آب شد و از بين رفت.
وي در ادامه تاکيد کرد: از آنجايي که دکه داران جزو صنف ضعيف کشور بوده 
و ممر درآمدي ديگري نداشــتند تا ارتزاق کنند، درخواست کردند رسته کار 
خود را به تنقالت تغيير دهند؛ اما شرکت ســاماندهي مدت هاي مديد با اين 
تغييرات موافقت نمي کرد. با تالش هاي اتحاديه و مساعدت برخي از مسئوالن 

اين شرکت، جلســات زيادي را برگزار کرديم که نهايتا شرکت موافقت کرد تا 
به آن دسته از اعضاي متقاضي تغيير رسته بعد از بازديد و بررسي کارشناسانه 
محل و منطقه و تقاضاي عضو مورد نظر، رسته تنقالت به جاي گل واگذار گردد.

فداکار با اشاره به مشکالت اتحاديه در ارتباط با ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي 
مســتقيم تصريح کرد: به لحاظ اجراي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم 
افراد براي تمديد پروانه کسب با مشکالت زيادي روبه رو هستند. سازمان امور 
مالياتي در پي صدور پروانه به دنبال تسويه مالياتي است. اتحاديه هاي صنفي 

مامور سازمان امور مالياتي نيستند که وظايف آنها را انجام دهند.

رئيس اتحاديه دکه داران تهران با تاکيد بر حق و حقــوق دکه داران از نصب 
تابلوهاي تبليغاتي بر روي دکه ها بيان داشت: شرکت ها از سقف و برق دکه ها 
استفاده مي کنند؛ لذا از ابتدا قرار بود منافع و درصدي براي صاحب دکه در نظر 
گرفته شــود؛ اما تاکنون هيچ عايدي نصيب دکه داران نشده است. با جلسات 
متعددي که اتحاديه با شرکت ساماندهي انجام داشت، اين شرکت متقاعد شد 
منافع مورد موافقت را براي دکه ها در نظر بگيرند. اميدوارم تا به تعهد و حرف 
شان عمل کنند. اگر شرايط فوق االشاره انجام شود، دکه داران پس از سال ها 

آزار و اذيت به آرامش نسبي خواهند رسيد.

پليس + ۱۰ به صراحت اقدام به موازي کاري می کند

پاي دولتي ها در کفش عکاسان

محاسبه ماليات دکه داران معادل واحدهای صنفی بزرگ
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رئيــس اتحاديــه برنج فروشــان بابــل گفت: 
خريد و فروش برنج متوقف شــده است و حتی 
فروشــگاه های زنجيره ای نيز برای خريد و دپو 
محصــول ورود نکردند چراکه اين باور شــکل 
گرفته است که قيمت ها باالســت، بايد ريزش 
کند و به زير کيلويی ۸۰ هزار تومان برسد.حسن 
تقی زاده در پاســخ به اين ادعای مطرح شده که 
برخی از فروشــندگان برنج آرد برنج های طارم 
را در برنج هايی مانند شــيرودی می ريزند و آنها 
را با نرخ باال عرضه می کنند آيا چنين ادعايی با 
واقعيت همخوانی دارد؟ گفت: 9۰ درصد مردم 
توانايی تشخيص نوع برنج را ندارند اما پاشيدن 
آرد برنج موضوعی است که برای من تازگی دارد و 
تا به امروز نديده ايم شخصی اقدام به اين کار کند.

به گفته وی؛ آرد برنج، باعث کاهش کيفيت برنج 
می شود.وی ادامه داد: مخلوط کردن ارقام برنج 
اتفاق تازه ای نيست و سالهاست که اين تخلف از 
سوی برخی فروشندگان سودجو انجام می شود 
از اين رو همواره به مردم توصيه می شود که برنج 

را از واحدهايی شناخته شده خريداری کنند.
اين فعال اقتصادی با بيــان اينکه برنج خارجی 
را با نام برنــج ايرانی در بــازار عرضه می کنند، 
افزود: قيمــت برنج خارجی کيلويــی 3۰ هزار 
تومان و برنج طارم نيز ۱۱۰ هزار تومان است اين 
فروشندگان بعد از مخلوط کردن برنج داخلی و 
خارجی و ريختن برنج خارجــی در گونی طارم 
آنها را باقيمتی مابين اين دو نرخ به عنوان مثال 

کيلويی ۶۰ هــزار تومان بفروش می رســانند. 
رئيس اتحاديه برنج فروشان بابل با اشاره به نرخ 
انواع برنج در بنکداری شهرهای شمالی، اذعان 
کرد: طارم و هاشــمی کيلويی 97 هزار تومان، 
شيرودی کيلويی 55 هزار تومان، ندا کيلويی 5۰ 
هزار تومان و فجر کيلويی ۶۰ هزار تومان بفروش 
می رسد.اين نرخ ها در بنکداری شهرهای شمالی 
است و بنکداری تهران می تواند بر اين قيمت ها 3 

درصد سود در نظر بگيرد.
وی با بيان اينکه بازار برنج در شرايط رکود قرار 
گرفته است، ادامه داد: خريد و فروش برنج متوقف 
شده است و حتی فروشــگاه های زنجيره ای نيز 
برای خريد و دپو محصول ورود نکردند چراکه اين 
باور شکل گرفته است که قيمت ها باالست، بايد 
ريزش کند و به زير کيلويی ۸۰ هزار تومان برسد.
تقی زاده کيفيت و کميت برنج در ســال زراعی 
۱4۰۱ را قابل توجه عنوان کــرد و افزود: دولت 
قيمت دستوری برای برنج اعالم نکرد اما به طور 
ضمنی به فروشگاه ها اعالم کرد که برنج باالتر از 
کيلويی ۸5 هزار تومان نبايد عرضه شود از اين رو 
فروشگاه ها رغبتی برای خريد برنج سال زراعی 
جديد از خود نشان نداده اند. به نظر می رسد اگر 
در 2 هفته آينده اقدام به خريد برنج نکنند قيمت 
اين محصول در شهرهای شمالی افت کند. وی 
تاکيد کــرد: برنج ها در کارخانه دپو شــده و در 
دست کشاورزان است و هيچ واسطه گر و داللی 

برای خريد برنج ورود نکرده است.

رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران با اشاره به کاهش ۶ درصدي اونس 
طال در معامالت پيش بيني کرد: معامالت بازار 
طال با کاهش نرخ دالر روندي نزولي و کاهشي به 

خود مي گيرد.
ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه ســازندگان 
و فروشــندگان طال و جواهر تهــران در تحليل 
وضعيت بازار طال و جواهر در هفته گذشته، اظهار 
کرد: در هفته اي که گذشــت به دليل تعطيلي 
چندروزه مناسبت هاي محرم، بازار طال و سکه 
در وضعيتي تقريبا تعطيل به سر مي برد. خرده 
فروشان در اين ايام فعاليت دو سه روزه داشتند، 
اما از روز شنبه 22 مرداد فعاليت طالفروشان از 

سرگرفته خواهد شد.
وي درباره پيــش بيني قيمت طال و ســکه در 
هفته جاري عنوان کرد: با وجــود نيمه تعطيل 
بودن بازار طال و ســکه نوســانات رو به کاهش 
يا افزايش بازار وجود داشــت و هــر اونس طال 
در بازار داخلي نوســاني در محدوده 5 ميليون 
 و 9۰۰ تــا ۶ ميليــون و 2۰۰ هــزار تومــان 

در نوسان بود.
رئيس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر تهران 
با اشاره به رکود و توقف معامالت طال و سکه در 
هفتهاي که گذشت، عنوان کرد: اونس جهاني در 
ابتداي هفته گذشته تغييرات و نوسان عمدهاي 
نداشت، اما در روز پنجشــنبه اونس با کاهش ۶ 
درصدي در بازار همراه بود که ادامهداربودن آن 
بر تغييرات قيمتي طال در هفته جاري تاثيرگذار 

خواهد بود.

محمدولي خاطرنشــان کرد: نــرخ ارز نيز اگر 
در هفتــه جــاري روندي کاهشــي داشــته 
باشــد پيشــبيني ميشــود بازار طال و جواهر 
 در هفته جــاري رونــدي رو به کاهــش را در 

پيش گيرد.
وي در پاسخ به اين پرسش که باتوجه به تاثيرات 
تقاضا بر بازار با فروکش کــردن تقاضاي خريد 
چرا اين تاثير را در نرخ طال و سکه مشاهده نمي 
کنيم، افزود: در بازار طال، عرضــه و تقاضا تنها 
در صورت افزايش هاي شــديد تقاضا تاثير مي 
گيرد، اما کاهش تقاضا در ســطحي که اکنون 
وجود دارد چندان بر بازار طال موثر نيســت، اما 
در مورد بازار سکه تقاضا عاملي تاثيرگذار است 
بانک مرکزي ســکه را ضرب و عرضه مي کند و 
 گاهي حباب متاثر از کمبــود عرضه يا افزايش 

تقاضاست.
رئيس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر درباره 
کارمزد طال و سقف قيمتي آن بيان کرد: کارمزد 
طال از يک محدوده قيمتــي معين پيروي نمي 
کند بســته به نــوع کار و ميــزان کاربري آن 
هزينه هاي مختلفــي وجــود دارد و به همين 
 دليل کارمزدهاي متفاوتي در بازار طال يا جواهر 

ديده مي شود. 
تالش مي شود که بتوان ساماندهي بهتري درباره 
کارمزد و درصدهاي آن تعييــن کرد.وي افزود: 
توليدکنندگان صنف طال وجواهر بايد مسيري 
را طي کنند که مصرف کنندگان رغبت به خريد 
داشته باشند و اين بازار بتواند از رونق بيشتري 

برخوردار باشد.

گرانی و تورم بــه بازار ميوه 
و ســبزی نيز رسيده است. 
مشتريان نسبت به ماههای 
گذشته کمتر شده و تقاضا 
تا ۶۰ درصد افت پيدا کرده 
است. ميوه فروشی های سطح شهر مشتری بسيار کمی 
نسبت به ميادين ميوه و تره بار دارند. حتی مشتريانی 
که تا يک سال گذشــته از ميوه فروشی ها خريد می 
کردند نيز برای تامين ميوه و سبزی مورد نياز خود به 

ميادين ميوه و تره بار مراجعه می کنند. 
به عبارت بهتر، افزايش قيمت برخی اقالم از جمله ميوه 
و صيفی و به تبع آن کاهش قدرت خريد مردم باعث 
شده که شهروندان به خريد دانه ای محصوالت مورد 
نياز خود روی بياورند يا برای خريد به ميادين ميوه و 

تره بار مراجعه کنند.
رئيس اتحاديه ميوه و ســبزی تهران در گفت و گو با 

"کسب و کار" داليل گرانی ميوه را تشريح کرد. اسداهلل 
کارگر گفت: قيمت ميوه در مبدا و بر اساس عرضه و 
تقاضا تعيين می شود. شــاخص دقيقی برای قيمت 
گذاری ميوه وجود ندارد. بــه همين دليل نمی توان 

گفت گرانفروشی اتفاق افتاده است. 
کارگر اضافه کرد: قيمت واحدی بــرای ميوه وجود 
ندارد. مغــازه دار هم هر روز ميــوه را به قيمت های 
مختلف خريداری می کند. اگر بتوان قيمت مشخصی 
برای هر ميوه تعيين کرد اين اتفاقات نخواهد افتاد. به 
عبارتی در حال حاضر نمی توانيم قيمت مشــخصی 
برای محصوالت اعالم کنيم زيرا هــر زمان مغازه دار 
مراجعه کند و با هرقيمتی خريد کند، همان قيمت 

مبنا خواهد بود. 
رئيس اتحاديه ميوه و ســبزی تهران در ادامه اظهار 
داشت: متاسفانه کاهش مصرف ميوه در سبد خانوار 
آن هم به سبب افزايش نرخ اين محصوالت غيرقابل انکار 
است. اما بايد در نظر گرفت زمانی که شوک گرانی نرخ 
به تمام بخش های اقتصادی و ســاير کاال در بازارها 

رســيده چطور نرخ ميوه نبايد افزايش داشته باشد. 
طبيعی است با  افزايش قيمت ساير  کاالها، نرخ ميوه 

نيز دچار افزايش می شود.
کارگر گفت: در سال جاری  حاشيه های   تورم زا باعث 
شد تا  ميوه افزايش قيمت 4۰ تا 5۰ درصدی را تجربه  
کند. درچنين شــرايطی مردم ناگزيرند که خريد و 
مصرف ميوه خود را مديريت می کنند اما بازهم مصرف 

ميوه بيش از 5۰ درصد کاهش داشته است.
در اين رابطه رئيس اتحاديه بارفروشان تهران با اشاره 
به کاهش قدرت خريد مردم گفت: تقاضاي خريد و 
مصرف ميوه و صيفي 5۰ تــا ۶۰ درصد کاهش يافته 
است. مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان 
تهران با بيان اينکه تقاضاي خريد ميوه و صيفي کاهش 
يافته است، گفت: امسال توليد محصوالت کشاورزي 
ما ۱.5 برابر نسبت به سال قبل بيشتر شده ولي از آن 
طرف تقاضاي خريد و مصرف ميوه و صيفي 5۰ تا ۶۰ 
درصد کاهش يافته است و همين موضوع نيز باعث شده 

با افت قيمت مواجه شويم.

وي علت کاهش تقاضاي خريد را کاهش قدرت خريد 
مردم، گرماي هوا و کاهش تقاضا در ماه محرم دانست. 
رئيس اتحاديه بارفروشان تهران در بخش ديگري از 
صحبت هايش به افزايش هزينه هاي توليد اشاره کرد 
و گفت: افزايش کرايه حمل ونقل، سبد، پالستيک، 
دستمزد کارگر را متضرر کرده و از آن طرف صادرات هم 
نسبت به قبل نصف شده است، زيرا عراق محصوالتش 
به دست آمده و واردات ندارد و به روسيه، ازبکستان، 
قزاقستان، قطر و امارات نيز ميوه کمي صادر مي شود.

وي در رابطه با اين که بسياري از کشاورزان از قيمت 
پايين صيفيجات از جمله بادمجان سرمزرعه گاليه 
دارند، گفت: در ميدان مرکــزي ميوه وتره بار قيمت 
عمده فروشي هر کيلو بادمجان 5۰۰۰ تومان است که 
با احتساب کرايه حمل و نقل در نهايت چيزي دست 
کشاورز را نميگيرد و توليد براي آنها صرفه اقتصادي 
ندارد. دارايي نژاد در پايان گفــت: چون مصرف هم 
کاهش يافته اکثر بارها روي دســت کشاورزان مانده 

و خريداري ندارد. 
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ميوه و سبزی مشتری ندارد 

انباشت میوه روی دست کشاورزان
کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدي تقاضاي خريد و مصرف ميوه و صيفي

همه منتظر ريزش قيمت ها هستند

خرید و فروش برنج متوقف شده است

روند کاهشي قيمت طال و سکه 

رئيس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس 
تهران گفت: همه هزينه ها در حال افزايش و درآمد 
روز به روز در حال کاهش است؛ لذا انگيزه رستوران 
داران هر روز براي فعاليت در اين حيطه کم مي شود. 
مغازه هاي استيجاري که بسته مي شود و واحدهايي 
هم که رستوران دار مالک آن است با تعديل نيرو و 

کمترين درآمد در حال فعاليت است.
ســيدعلي اصغــر ميرابراهيمــي بــا انتقــاد از 
عملکردســازمان امور مالياتي بيــان کرد: چگونه 
مي شــود با اين اوصاف درآمدهاي ميليارد داشت 
که سازمان امور مالياتي بر اساس سليقه و انتخاب 
مميزين خود، محاسبات مالياتي راه مي اندازد. مگر 
نه اين اســت که همه ما در يک کشور زندگي مي 
کنيم؟ شــرايط کرونا و گراني و کم شدن مشتري 
را سازمان و عواملش نمي بيند؟ سرنوشت موديان 
صنفي در دســتان مميزين مالياتي به دام افتاده 
است. سازمان امور مالياتي ماليات حقه را با بررسي 
و بدون طمع رسيدگي و از اصناف بگيرد. بايد نان و 
پول حاللي که مردم راضي باشند در کشور بچرخد.

وي در خصوص محاســبات مالياتي صنوف توسط 
مميزين سازمان امور مالياتي بيان داشت: متاسفانه 
مميزين مالياتي هيچ معيار و مالک مشــخصي در 
ارزيابي هاي خود براي محاســبات ماليات اصناف 
ندارند. نه قانون مي شناسند و نه وجدان عمل دارند. 
در سال هاي اخير خصوصاً سال۱399 همه کشور 
مي دانند که صنف رســتوران در سال هاي سخت 
کرونا، عمــاًل در ماه هايي از ســال کاماًل تعطيل و 
يا نيمه تعطيل بودند، بنابراين درآمدي نداشــته 
است. ميرابراهيمي بيان کرد: پيرامون موضوعات 
مختلف و مشکالتي که در پس کرونا به وجود آمد، 
گراني ها مزيد بر علت شد. افزايش حقوق کارگر از 
سويي و اجاره بهاي واحدهاي صنفي و گراني مواد 
اوليه از سوي ديگر، مشتريان اين واحدها را بسيار 

کاهش داد.
رئيس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس 
تهران تصريح کرد: مهمترين و بيشترين تفريح در 
کشورها خصوصاً در ايران عزيزمان از گذشته هاي 
دور تا کنون استفاده از رســتوران بوده است. براي 

آخر هفته يا انتهاي ماه خانــواده ها براي تفريح به 
رستوران سر مي زدند که به يمن گراني هاي افسار 
گسيخته، اين تفريح هم از مردم گرفته شد. با اين 
روند هر روز بيکاران در کشــور بيشتر و بيشتر مي 
شــوند. تعداد زيادي از افراد که در رستوران ها کار 
مي کنند داراي تخصص هســتند. هر کسي که از 
روز اول در رستوران ها کار مي کند نمي تواند موفق 
عمل کند. اين صنف هم مانند ســاير مشاغل نياز 
به تجربه دارد. در حالي که ايــن کارگران با تجربه 
در حال بيکار شدن هستند و مجبورند به کارهاي 
کاذب روي آورند که نه براي کشور سودي دارد و نه 

مي تواند، آينده فرد را تامين کند.
رئيس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس 
تهران در خصوص حمايت دولت جهت تامين مواد 
اوليه رستوران ها گفت: دولت مي تواند با در اختيار 
دادن گوشت، برنج، مرغ و روغن دولتي به شرکت 
تعاوني اين صنف هم هزينه تهيه غذا را کاهش دهد 
و هم از بيکار شــدن عده اي به دليل بسته شدن و 

احدهاي صنفي جلوگيري کند.

يک کارشناس حوزه کار می گويد: بايد به توليد و اشتغال 
مولد در بخش های صنعت، کشــاورزی و گردشگری روی 
بياوريم و کارخانه های صنعتی خود را به معنای واقعی احيا 
کنيم. احيای کارخانه فقط باز کردن درهای آن نيست، بلکه 
بايد تحول جدی رخ دهد و تجهيزات و تکنولوژی قديمی 
آن به روز شــود. ولی اهلل صالحی از بخش گردشــگری و 
کشاورزی به عنوان بخش های دارای اشتغال و ارزش افزوده 
باال ياد کرد و گفــت: ما بايد به توليد و اشــتغال مولد روی 
بياوريم و خوشبختانه بســتر آن را در بخشهای کشاورزی، 
گردشگری، صنعت و خدمات داريم. وی ادامه داد: در حال 
حاضر بسياری از کشورها منبع درآمدشان از راه گردشگری 
است و زيرساخت های توسعه گردشگری را فراهم کرده اند، 
ولی متاسفانه ما در اين بخش ضعيف عمل کرده ايم در حالی 
که اقليم چهارفصل و متنوعی داريم که می تواند ظرفيتهای 
اشتغال بسياری را فعال کند. اين کارشــناس حوزه کار با 
تاکيد بر لزوم حرکت به ســمت کشــاورزی مدرن، اظهار 
کرد: زمانی که جنگ اوکراين و روســيه رخ داد کسی نمی 
دانست که اوکراين بخش اعظمی از محصوالت کشاورزی 
و غالت اســتراتژيک جهان را تامين می کنــد ما هنوز در 

بخش کشــاورزی مثل ديگر کشــورها ورود نکرده ايم و از 
ظرفيت های آن بهره نبرده ايم اگر به سمت کشاورزی مدرن 
پيش می رفتيم و تجهيزات و سيستم های جديد را به کار 
می گرفتيم قطعا امروز بخش کشــاورزی ما به پيشــرفت 
چشمگيری می رســيد.صالحی تصريح کرد: خوشبختانه 
فضا و بستر توسعه کشــاورزی در کشور مهيا است و بايد از 
اين ظرفيت برای اشــتغال و توليد مولد استفاده کنيم. ين 
کارشــناس حوزه کار بخش صنعت را از ديگر بخش های 
دارای اشــتغالزايی باال دانســت و گفت: زمانی در صنعت 
نســاجی و کفش مطرح بوديم، ولی امــروز کارخانه های 
نساجی، کفش ملی و ارج کجا هســتند؟ ما در بخش لوازم 
خانگی هم می توانيم صادرکننده باشيم و بازارهای خارجی 
را در اختيار بگيريم به شرط آنکه زيرســاخت ها را فراهم 
کنيم. وی خاطرنشان کرد: کارخانه ای که کلی بدهی دارد 
و تکنولوژی آن عقب مانده است و ناچار است محصوالتش 
را به داخل ترزيق کند در حالی که مشتری چندانی ندارد 
نمی تواند دوام بياورد، احيای کارخانه فقط باز کردن درهای 
آن نيست بلکه بايد تحول جدی رخ دهد و ابزار و تجهيزات 
و تکنولوژی به روز وارد آن شود. صالحی افزود: متاسفانه به 

دليل تحريم های بيرونی و کرونا که اخيرا با آن مواجه شديم 
بسياری از بخشها از جمله صنعت دچار آسيب شد ولی اگر 
بسترها فراهم شود و در اين شــرايط دولت خودش ورود و 
سرمايه گذاری کند، بهتر اســت. اين کارشناس گفت: در 
حال حاضر بخش تعاونی به آن معنا در کشور شکل نگرفته 
و بخش خصوصی واقعی و متشکلی هم نداريم چون بيشتر 
کارها دولتی اســت. اما اگر بخش خصوصی واقعی شکل 
بگيرد و سرمايه بياورد و تعاونی ها تقويت شوند، به تدريج 
می توان کارها را به بخش خصوصی و تعاونی سپرد و مردم 
را برای سرمايه گذاری تشويق کرد. وی در پايان با تاکيد بر 
ضرورت ايجاد اشتغال مولد توســط دولت، تصريح کرد: با 
توجه به نيروهای تحصيلکرده فراوانی که در کشور داريم بايد 
از ظرفيت و ايده های آنها به نحو شايسته استفاده کنيم، از 
طرفی بسياری از کارخانه ها با تکنولوژی قديمی و فرسوده کار 
می کنند که بايد به روز شوند تا توليد مولد داشته باشيم، لذا در 
شرايط حاضر دولت بايد به بخش های کشاورزی، گردشگری 
و صنعت ورود کند تا به تدريج که زيرساخت های قوی ايجاد 
شد و بخش خصوصی واقعی شکل گرفت، تصدی گری ها به 

بخش های خصوصی و غيردولتی واگذار شود.

ضرورت به روزرسانی تجهيزات و تکنولوژی قدیمیگرانی ها و کاهش مراجعه به رستوران ها
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اينستاگرام اسكرين شات ها را لو می دهد؟
زمانی که کسی از استوری های شما اسکرین شات بگیرد، اینستاگرام بهتان اطالع 
نمی دهد، البته اگر شما از تصویر ناپدیدشونده ای که در چت برای شما فرستاده اند، 
اسکرین شات بگیرید، اینستاگرام به آن کاربر اطالع می دهد. اسکرین شات گرفتن به 
شما اجازه می دهد تا تصویری از مطلبی که دیده اید داشته باشید، اما در اینستاگرام، 
این کار گاهی نقض حریم خصوصی به شمار می رود، به خصوص اگر کاربری بخواهد 
آن مطلب را بعدا پاک کند. اما آیا راه هایی وجود دارد که به شما نشان دهد چه کسی 
از محتوای صفحه اینستاگرام شما، اسکرین شات گرفته است؟ یا اگر کسی از استوری 
شما اسکرین شات بگیرد، اینستاگرام به شما اطالع می دهد؟ اینستاگرام پر از محتوای 
تصویری است و اگر بدانید دیگران بدون آگاهی شــما، از تصاویر و ویدیوهایتان، 
اسکرین شات می گیرند، کمی آزاردهنده است. البته متاسفانه اینستاگرام در حال 
حاضر اگر کسی از استوری شما، اسکرین شات بگیرد، بهتان اطالع نمی دهد؛ این اتفاق 
درباره تمامی پیام های شخصی، پست های اینستاگرامی، ریلز و هر محتوای دیگری 
در این پلتفرم صدق می کند. تنها زمانی که اینستاگرام به شما اطالع می دهد که کسی 
اسکرین شات گرفته، در چت  شخصی است؛ هرچند در همان چت های شخصی هم 
می توان از تمامی پیام ها بدون اینکه طرف مقابل مطلع شود، اسکرین شات گرفت، 
اما تنها زمانی اسکرین شات گرفتن را اطالع می دهد که با دکمه دوربین که در پایین 
صفحه اینستاگرام وجود دارد، عکسی بگیرید و آن را بفرستید. این بدین خاطر است 
که ارسال این تصاویر زودگذر، طوری طراحی شده که تنها یک یا دو بار دیده شوند و 
نه بیشتر و به همین خاطر، اگر کسی از این تصاویر اسکرین شات بگیرد، اینستاگرام 
اطالع می دهد. برای فهمیدن روند این کار، به صفحه چت خود با یکی دیگر از کاربران 
اینستاگرام بروید و دکمه آبی دوربین در پایین صفحه را بزنید، یک عکس بگیرید 
 VIEW ONCE اجازه پخش مجدد( و( ALLOW REPLAY و آنگاه گزینه های
)یک بار تماشــا( را انتخاب کنید و در این حالت اگر طرف مقابلتان از این استوری 

اسکرین شات بگیرد، اینستاگرام به شما نوتیفیکیشن می دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد
بيش از 90 درصد نسخه ها الكترونيكی شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اقداماتی که در یک سال گذشته صورت 
گرفته، بیان کرد: نسخه پیچی الکترونیکی در این دولت محقق شده است و اکنون 
بیش از ۹۰ درصد نسخه ها به صورت الکترونیکی نوشته و پیچیده می شود. عیسی 
زارع پور، در جلسه شورای اداری شهرســتان راور، با حضور نمایندگان و مدیران 
شهرستان، با اشاره به یک سالگی دولت ســیزدهم گفت: در طول این یک سال 
کارهای بزرگی انجام شده است که متاسفانه برای مردم به خوبی تبیین نشده و اگر 

این اتفاق رخ می داد باعث امیدآفرینی بیشتر در میان مردم می شد.
وی افزود: در حوزه تجارت خارجی تراز تجاری ما مثبت شده و صادرات از واردات 
پیشی گرفته اســت و در شــاهد انجام تفاهمات برای بیش از ۴۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی بوده ایم. در حوزه بهداشت هم بیش از شش میلیون نفری 
که فاقد بیمه پایه بودند بیمه شده اند و نسخه پیچی الکترونیکی هم در این دولت 
محقق شده است و اکنون بیش از ۹۰ درصد نسخه ها به صورت الکترونیکی نوشته 
و پیچیده می شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به طرح مردمی سازی 
یارانه ها نیز گفت: این طرح یک اقدام شجاعانه بود که زمینه از بین بردن فقر مطلق را 
فراهم کرد و باعث کاهش شکاف طبقاتی شد و در آخرین گزارش ها، ضریب جینی 
در کشور و فاصله بین فقیر و غنی کاهش پیدا کرده است. در حوزه ارتباطات هم در 
این دولت کارهای بزرگی انجام شده است، در این مدت کوتاه حدود ۲۰۰۰ روستا 
به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند و امیدوارم تا پایان سال تعداد روستاهای 
متصل به ۹۵ درصد برسد و تا پایان شهریور ۱۴۰۲ تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار 

کشور به شبکه ملی اطالعات متصل شوند.
زارع پور در ادامه با اشاره به توفیقات دولت سیزدهم در حوزه صنعت فضایی نیز 
گفت: بعد از یک دهه سال گذشته جلسه شــورای عالی فضایی با حضور رئیس 
جمهور برگزار شد که تصمیمات بسیار خوبی در آن گرفته شد و آثار آن را شاهد 
هستیم، از جمله توانمندی تزریق ماهواره های سبک در مدارهای لئو که یکی از 
نتایج آن بر مدار قرار گرفتن ماهواره نور ۲ با پرتابگر بومی بود که هم اکنون در مرحله 

عملیاتی قرار دارد و تصاویری با دقت ۱۰ متر را ارسال می کند.

اخبار

سود شش ماهه هواوی نصف شد
سود شرکت هواوی تکنولوژیز چین در نیمه اول سال ۲۰۲۲، به دلیل وضعیت اقتصادی دشوار که تقاضای مصرف کنندگان را ضعیف کرد، بیش از نیمی کاهش پیدا کرد. درآمد شرکت 

هواوی در نیمه اول سال میالدی جاری، بر مبنای سال به سال، ۵.۹ درصد کاهش پیدا کرد و به ۳۰۱.۶ میلیارد یوان )۴۴.۷۳ میلیارد دالر( رسید و افت شدیدتری در فاصله ژانویه تا مارس 
داشت. ِکن هو، رئیس هیات مدیره دوره ای هواوی اعالم کرد: در حالی که کسب و کار دستگاه های مصرفی دچار افت شد، کسب و کار زیرساخت ICT این شرکت، رشد ثابت خود را حفظ کرد. 

حاشیه سود این شرکت فناوری چینی، به پنج درصد رسید و سود خالصش ۱۵.۰۸ میلیارد یوان بود که طبق محاسبات رویترز، کمتر از ۳۱.۳۹ میلیارد یوان در نیمه اول سال ۲۰۲۱ بود.

در حالی واردات بخش جدا 
نشدنی از اقتصاد ایران است 
که حجم بســیار زیادی از 
کاالها در گمرکات کشــور 
رســوب کرده و تعادل در 
بازارها را بر هم می زنند. بســیاری از تجار بدون در 
نظر گرفتن مراحل قانونی ثبت ســفارش اقدام به 
واردات می کنند و زمانی که این کاالها وارد گمرکات 
می شــود با ممنوعیت ترخیص مواجه می شوند. از 
سوی دیگر حجم بسیار باالیی از کاالها نیز با وجود 
ثبت سفارش به دلیل عدم هماهنگی دستگاه های 
مرتبط با یکدیگر، ماهها و در برخی موارد ســالهای 
در گمرکات خاک می خورند. ایــن اتفاق جدای از 
 خســارت ســنگینی که بر بدنه اقتصاد کشور وارد 
می کند، نظم بازارهای نیازمند به واردات را نیز بر هم 

می زند. فرآیندی در سالهای اخیر شاهد آن هستیم. 
ساالنه حجم باالیی از کاال وارد گمرک و بنادر شده و 
بخشی از آن بعد از طی تشریفات گمرکی، ترخیص 
و وارد ایران می شود. تجارت خارجی ایران در سال 
گذشته ۱۶۳.۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد 
دالر بوده که از این میزان ۴۱.۱ میلیون تن به ارزش 
۵۳ میلیــارد دالر واردات اســت. در کنار کاالهای 
ترخیص شده، همواره میلیون ها تن از اقالم، پشت 
درهای خروج قرار دارند که به دالیل مختلف یا امکان 
ترخیص ندارند و یا اینکه صاحب کاال نسبت به طی 
تشریفات گمرکی اقدام نکرده و درنهایت به مرحله 
 اظهار به گمرک هم نرســیده و به رســوب منتهی 

می شود.
آنچــه در حوزه تجارت در این ســال ها گذشــته، 
نشــان داده که عوامــل مختلفی در رســوب کاال 
دخیــل بوده اند کــه در کنــار جریــان تامین ارز 
و طوالنی بــودن فرایند صــدور مجوزهــا و البته 
عدم هماهنگی دســتگاه های مربوطه، بخشی به 

شــرایط قبل از اظهار کاال برمی گــردد که مربوط 
به ثبت ســفارش به عنوان مجوز اولیــه ورود کاال 
به کشــور اســت و تا زمانی که صادر نشده باشد، 
 صاحب کاال امکان اظهار به گمرک و ادامه مراحل 

ترخیص را ندارد.
موجودی کاالهای اساسی در انبار های بنادر کشور، 
شناورهای پای اسکله و شناورهای منتظر در لنگرگاه 

از ۵.۲ میلیون تن عبور کرد.
ســازمان بنادر و دریانوردی آخرین آمار موجودی 
کاالهای اساسی بنادر کشور را تا پایان روز ۱۹ مرداد 
ماه اعالم کرد که بر این اســاس مجموع کاالهای 
اساسی اعم از موجودی انبارهای بندری، پای اسکله 
و کشــتی های منتظر در لنگرگاه ۵ میلیون و ۲۷۳ 

هزار و ۶۱۸ تن است.
بیشترین موجودی انبارهای بنادر مربوط به ذرت با 
یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۵۳۴ تن است. موجودی 
گندم انبارهای بندری نیز ۳۳۸ هزار و ۵۴۷ تن اعالم 
شده اســت. بندر امام خمینی با دو میلیون و ۵۲۰ 

هزار و ۵۸۴ تن انواع کاالهای اساسی شامل گندم، 
ذرت، جو، سویا، برنج، شــکر، روغن خام و دانه های 
روغنی، بزرگترین انبار کاالهای اساسی کشور است. 
همچنین موجودی برنج در انبارها ۱۲ هزار و ۸۳۷ 

تن و شکر ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ تن است.
۱۳ بندر شامل آبادان، خرمشهر، شهید باهنر، لنگه، 
فریدون کنار، آستارا، چابهار، بوشهر، شهید رجایی، 
امام خمینی، انزلی و نوشهر و امیرآباد درگاه های ورود 
کاالهای اساسی در کشور هستند که در مجموع سه 
میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۸۷ تن انواع کاالهای اساسی 

در انبارهای بندری ذخیره شده است.
مجموع کاالهای اساســی موجود در شــناورهای 
پای اسکله ۵۴۷ هزار و ۷۹۷ تن و مجموع کاالهای 
اساسی موجود در شناورهای منتظر در لنگرگاه ها 

یک میلیون و ۲۷۶ هزار و ۲۳۴ تن است.
تا کنون ۲ هزار و ۳۹۳ دســتگاه کامیــون و ۱۳۲ 
دســتگاه واگن اقدام به حمل ۶۷ هــزار و ۸۷۰ تن 

کاالی اساسی کرده اند.

موجودی كاالهای اساسی در انبار های بنادر از 5.2 ميليون تن عبور كرد

رکوردشکنی رسوب کاال  در  بنادر

خسارت ناهماهنگی دستگاه ها
وحید شقاقی، اقتصاددان 

دالیل مختلفی برای رسوب کاال در گمرکات وجود دارد. عدم هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یکی از دالیل اصلی این اتفاق است. همچنین عدم هماهنگی میان نظام تجاری، تولیدی و توزیعی 
دیگر دلیل عدن ترخیص کاالها از گمرکات سراسر کشور است. از سوی دیگر برای برخی کاالها عدم از کاالهای مرتبط با مواد غذایی نیازمند همکاری وزارت کشاورزی نیز هستیم. باید در این زمینه هماهنگی تمامی 

دستگاههای مرتبط وجود داشته باشد. نگاه دیگری هم باید به این مساله داشت. موضوع هماهنگی نظام تولیدی، وارداتی و تجاری کشور که امری ضروری است.
به دلیل عدم هماهنگی های عنوان شده رسوب کاالها رخ داده است. این در حالی است که برخی واردکنندگان نیز به دلیل پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران، تغییرات مکرر قوانین و یا به علت بهره مندی از سود حداکثری 
بدون طی طریق و هماهنگی واردات انجام می دهند. بارها شاهد بوده ایم که قوانین و مقررات توسط واردکنندگان رصد نمی شود. همچنین برخی افراد برای سود بیشتر زودتر از موعد تغییر قوانین با رانت دست به 
واردات می زنند تا اعالم کنند محموله رسیده به گمرک قبل از تغییر قوانین ثبت سفارش شده است. حل بخشی از این مشکل، هماهنگی دستگاه ها را می خواهد و بخش دیگر هماهنگی میان نظام تولیدی، تجاری و 

توزیعی کشور را می طلبد. همچنین واردکنندگان باید قوانین را مدنظر قرار دهند تا رسوب کاال بیشتر از این منجر به خسارت نشود. 
وزارتخانه ها نیز باید هماهنگی های الزم را انجام دهند. باید بتوان بین نظام واردات، تولید و توزیع هماهنگی ایجاد کرد تا وارد کننده هنگامی که کاال را وارد می کند با ممنوعیت ترخیص مواجه نشود. رانت اطالعاتی 
باید از بین برود تا برخی برای سوددهی اقدام به واردات بیش از اندازه و بدون ثبت سفارش نکنند. به هر ترتیب رسوب کاال در گمرکات منجر به عدم شفافیت در بازار و شبهه اقتصادی خواهد شد. نظام تولید با مشکل 
واردات دیرهنگام مواد اولیه مواجه می شود. همچنین بخشی از سرمایه در گردش کشور که می توانست به بهبود تولید کمک کند در گمرکات خاک می خورد. از سوی دیگر بخشی از تجهیزات و مواد اولیه نیازمند 

تولید دیر به دست تولیدکننده و بنگاهدار می رسد و عمال در نظام تولیدی و توزیعی کشور دچار مشکالت عدیده ای خواهیم شد.

شایلی قرائی 
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یوتیوب سرگرم برنامه ریزی برای راه اندازی یک فروشگاه 
آنالین برای خدمات پخش آنالین یا ویدئو استریم است. 
وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه خبر داد یوتیوب 
مذاکرات با شرکتهای سرگرمی درباره مشارکت در این 
پلتفرم که در داخل این شرکت از آن به عنوان یک " کانال 

فروشگاهی" یاد می شود را مجددا آغاز کرده است.
این پلتفرم حداقل به مدت ۱۸ ماه اســت که در دست 
طراحی بوده و ممکن است تا ابتدای پاییز امسال، آماده 
فعالیت شود. شرکت آلفابت – مالک یوتیوب- درباره این 

گزارش، اظهارنظر نکرد. با روی آوردن مصرف کنندگان 
از تلویزیون ماهواره ای و کابلی، به خدمات پخش آنالین 
ویدئو، راه اندازی برنامه ریزی شــده این ســرویس، به 
یوتیوب اجازه می دهد به شــرکتهایی مانند روکو و اپل 
بپیوندد و سهمی از بازار پخش آنالین را در اختیار بگیرد.

بر اساس گزارش رویترز، روزنامه نیویورک تایمز اوایل 
هفته گذشته گزارش کرده بود شرکت والمارت مذاکراتی 
با شرکتهای رسانه ای درباره پخش آنالین سرگرمی در 

سرویس عضویت خود انجام داده است.

دستگاه پایش هوای محیط ایران ساخت، با بکارگیری ۱۶ 
سنسور امکان بررسی آنالین کیفیت هوا و تجمیع اطالعات 
را ممکن کرد. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، شرکت آب ســامان ابرگان با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق به تولید دستگاهی 
شده است که پایش هوای محیطی را بدون نیاز فیزیکی و به 
شکل آنالین مورد سنجش قرار می دهد و همه اطالعات را 

به مرکز ارسال می کند.
در حال حاضر حدود یکصد نقطه در کشور از ابزار سنجش 
استفاده می کنند و پایش هوای محیط را به صورت آنالین 
انجام می دهند. اتاقک سنجش کیفیت هوای محیط به طور 
خالصه تشکیل شده از ابزار سرویس آناالیزرها، تهویه هوای 
سرمایشی، گرمایشی، لوله های نمونه برداری و دیتاالگر 
است که سنجش های انجام شده توسط آناالیزرها جهت 

ثبت وقایع ارسال می شود. مشتریان این شرکت از تمامی 
محصوالت این شرکت ۲ ســال گارانتی تعویض و ۲ سال 
خدمات رایگان دریافت می  کنند که مشخصا استفاده از 

نمونه های خارجی چنین شرایطی را فراهم نمی کند.
در طراحی محصول به شــاخص کیفیت و پایداری توجه 
شده است. این عوامل در کنار دقت متناسب با نیاز کشور 
که قیمت تمام شده بسیار ارزان نسبت به رقبای خارجی و 
امکان قرارداد مستقیم با تولیدکننده و پشتیبانی داخلی 
و فراوانی در تامین قطعات به دلیل تولید داخل می  تواند 
نیاز صنعت و محیط زیست را پاسخ دهد. مشتری جنس 
و قطعات داخلی را انتخاب می  کنــد و در جزئیات تولید 
محصول قرار می  گیرد و پس از تولید می تواند در تمامی 
بخش های محصول تغییراتی لحاظ کند و این عوامل به 

لطف تولیدکننده ایرانی حاصل شده است.

راه اندازی خدمات پخش آنالین در یوتیوب

سنجش آنالین کیفیت هوا با محصولی دانش بنیان
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