
معاون کســب و کار، تجارت و خدمات وزارت صمت از ایجاد  
سایت )سامانه ای( از سوی وزارت صمت در حوزه خرید شفاف 
و تامین تسهیالت به صورت زنجیره ای برای خرید کاال خبر 
داد و تاکید کرد وزارت صمت ناظر بر فرآیند زنجیره تولید تا 

توزیع و عرضه به مشتریان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، علیرضا شــاه  میرزایی در حاشیه »رویداد 
روایت برنامه تحولی صنعت خودرو« از برگزاری نمایشــگاه 
خدمات کسب و کار ایران برای اولین بار از ابتدای شهریور ماه 
خبر داد و اعالم کرد: از یکم شهریور ماه لغایت چهارم شهریور 

در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران  در ١١ سالن برگزار 
خواهد شد. در این نمایشگاه شرکت های متعدد ارائه دهنده 
خدمات کسب وکار حضور خواهند داشت. رونمایی از پلتفرم 
خدمات کسب وکار، ارائه خدمات حقوقی در حوزه کسب وکار 
و همچنین خدمات روانشناسی در این حوزه، مدیریت زنجیره 
تامین و.... از جمله خدماتی هســتند که توسط شرکت های 
کسب و کار خصوصی راه اندازی شــده و در این نمایشگاه در 

معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
معاون کســب و کار، تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان 

اینکه تاکنون پنج بانک و تعداد زیــادی از تولیدکنندگان به 
این طرح پیوسته اند؛ گفت: در مرحله نخست بایستی ثبت نام 
از سوی متقاضیان انجام شود تا اسامی به بانک ها ارجاع داده 

شود.
وی از ایجاد سایتی از سوی وزارت صمت خبر داد و خاطرنشان 
کرد: این ســایت مجموعه هایی که در حوزه خرید شــفاف و 
تامین تسهیالت به صورت زنجیره ای برای خرید کاال اقدام می 
کنند را معرفی می کند. این سایت با  نام »توان خرید« فعال 
خواهد بود، البته این سامانه همان سامانه »خرید شفاف« است 

که تاکنون فعالیت داشته است. شاه  میرزایی تصریح کرد:  با 
حذف واسطه ها، ارائه کد رهگیری و شناسه کاال و همچنین 
اسناد فروش در سامانه خرید شفاف و کنترل قیمت و اصالت 
کاال، حال با توجه به اینکه تســهیالت خرید نیز به آن افزوده 
شده است، به »توان خرید« تغییر نام یافته و مصرف کنندگان 

می توانند از طریق تسهیالت دریافتی به این طرح بپیوندند.
معاون کسب و کار، تجارت و خدمات وزارت صمت اعالم کرد: 
تامین مالی برای ۲۰۰ هزار خانوار  انجام شده و به تدریج به هر 
میزان که منابع مالی توســط بانک ها افزایش یابد، گروه های 

هدف نیز اضافه خواهند شد. وی ادامه داد: وزارت صمت بر کل 
زنجیره از تولید تا توزیع و عرضه به مشتریان، نظارت خواهد 
داشت اما هیچ دخالتی ندارد. نظارت بر اصالت کاال، قیمت ها، 
کاهش قیمت به سبب تامین عمده، دارا بودن کدشناسه و کد 
رهگیری کاالها بر عهــده وزارت صمت خواهد بود. این طرح 
در آینده با همکاری وزارتخانه های مربوطه در حوزه خودرو و 

مسکن نیز اجرایی می شود.
در خاتمه این برنامه، از پوســتر طرح توان خرید )تسهیالت 

خرید لوازم خانگی و اثاث منزل( رونمایی شد.

در شرایطی که برخی بانک ها برای پرداخت وام بدون 
ضامن شروطی متفاوت از بخشــنامه وزارت اقتصاد 
مطرح می کنند، معاون امــور بانکی وزارت اقتصاد با 
تاکید بر اینکه کلیه بانک های دولتی باید مفاد بخشنامه 
رعایت کنند و با بانک هــای متخلف برخورد قانونی 
می شود. به گزارش ایسنا، بررسی  وضعیت پرداخت 
وام بدون ضامن در بانک ها نشان می دهد که برخی از 
بانک ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه 
وزارت اقتصاد در این زمینه اعالم می کنند. اینگونه که 
برخی بانک ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک 
مربوطه طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می گیرد.  
حتی یک بانک می گوید که کارکنان دولت می توانند 
معادل ١۰ برابر میانگین حساب جاری  و شش برابر 
معادل حســاب کوتاه مدت خود بــدون ضامن وام 

بگیرند.
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 حســاب داشته باشد، 
حائز اهمیت بیان کرد.   این در حالی است که شروط 

اعالمی از سوی برخی بانک ها خالف مفاد بخشنامه 
اعالمی وزارت اقتصاد اســت و در این زمینه، عباس 
حسینی_معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: کلیه بانک های دولتی مکلف هستند 
کلیه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعایت کنند و هر 
بانکی که مغایر با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به 
اعالم متقاضی در سایت شکایت وزارت اقتصاد پیگیری 
الزم از طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد 

شد و برخورد قانونی با متخلف انجام می شود.
وی همچنین با بیان اینکه تا پایــان تیر ماه ١۴۰١ 
به بیــش از ۵۰۰ هزار نفر به مبلغ بیــش از ١۵ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت طبق بخشنامه وزارت اقتصاد 
پرداخت شده است، تاکید کرد: الزم به ذکر است که 
پرداخت تسهیالت در نظام بانکی متناسب با منابع و 
مصارف بانک ها انجام خواهد شد. طبق این گزارش، 
وزارت اقتصاد در سال گذشــته بانک های دولتی را 
مکلف کرد که به متقاضیان وام های خرد تا ســقف 
١۰۰ میلیون تومان با اعتبارســنجی بدون دریافت 
ضامن، تسهیالت بدهند و در مرحله اول مشموالن 

آن، حقوق بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته ها 
اعالم شــد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم 
مشــمول این طرح شــوند که تاکنون وضعیت این 
موضوع مشخص نشده و بر اساس اعالم مسئوالن با 
متنوع ســازی تضامین بانکی، دریافت وام های خرد 
تسهیل شده اســت. ضوابط پرداخت تسهیالت به 
مشموالن طرح اینگونه اســت که برای کارکنان و 
بازنشستگان 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 ١۰۰ میلیون 
تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از 

حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
 البته، بر اســاس اعالم وزارت اقتصاد چنانچه رتبه 
 C اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر
ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ١۰۰ میلیونی، باید 
یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، 

به بانک ارائه کنند.

رئیس سازمان خصوصی ســازی اعالم کرد که 
مذاکرات برای کاهش سهم دولت در دو باشگاه 
اســتقالل و پرســپولیس در پایان شهریور آغاز 
می شود. حسین قربانزاده در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به فراخوان عرضه بلوک های مدیریتی 
سهام استقالل و پرسپولیس که اوایل فروردین 
ماه توسط سازمان خصوصی ســازی اعالم شد، 
اظهار کــرد: برای عرضــه بلوکی اســتقالل و 
پرسپولیس در حال مذاکره هستیم و امیدواریم تا 
پایان شهریورماه قادر باشیم بخشی از آن را انجام 
دهیم، اما درحال حاضر در مرحله مذاکره پیش 
از مزایده قرار داریم. وی ادامه داد: تالش می شود 
مذاکرات نهایی برای کاهش سهم دولت به کم تر 
از ۵۰ درصد در این دو باشــگاه آخر شهریورماه 
صورت گیرد و پس از آن عرضه بلوکی انجام شود. 
در حال حاضر  اطالعات مذاکره پنهانی اســت و 

نمی توان جزئیات آن را مطرح کرد.

نگاهی به فرایند ورود دو باشــگاه به بازار 
سرمایه

بر اســاس ایــن گــزارش، فراینــد واگذاری 
ســرخابی ها باالخره و پس از وعده های طول و 
دراز، زمستان سال گذشــته انجام شد و بر این 
اساس پذیره نویســی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ 
میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  ســهم از سهام جدید 
شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران )سهامی 
عام( در نماد معامالتی )استقاللح ١( و تعداد یک 
میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم از 
سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس 
)سهامی عام( در نماد معامالتی )پرسپولیسح ١( 
ناشی از ســلب حق تقدم به روش ثبت سفارش 
در تابلو نارنجی بــازار پایه فرابورس ایران، از ١۵ 
اسفندماه آغاز شده بود سرانجام در ۲۸ اسفند به 

پایان رسید.
طبق آمار در پذیره نویســی پرســپولیس ۳۲۰ 

هزار نفر مشــارکت کردند. ۲۶١ میلیارد تومان 
از ســهام این باشگاه توســط حقوقی ها و بیش 
از ۸۸ میلیــارد تومــان نیــز توســط حقیقی 
ها خریــداری شــد. همچنین ۲۸۶ هــزار نفر 
در پذیره نویســی استقالل شــرکت کردند که 
۲۸۰ میلیارد تومان از ســهام این باشگاه توسط 
 حقوقی ها و ۷۹ میلیارد تومان توسط حقیقی ها 

خریداری شد.
بر این اساس و حدود یک هفته پس از اتمام پذیره 
نویسی، سازمان خصوصی سازی در فراخوانی از 
متقاضیان بالقوه برای خرید بلوک های مدیریتی 
استقالل و پرســپولیس دعوت و اعالم کرد در 
جهت تحقق گام بعدی فرآیند خصوصی سازی 
این دو باشگاه و واگذاری ســهام مدیریتی آنها؛ 
ســازمان خصوصی ســازی در نظر دارد نسبت 
 به عرضه رقابتــی بلوک های مدیریتی ســهام 
شرکت  های مذکور از طریق فرابورس اقدام کند.

شــرکت تویوتا موتور روز ســه شــنبه )١۶ اگوست( 
اعالم کرد، پس از صدور دســتور مقامات محلی برای 
صرفه جویی در مصرف برق، فعالیــت کارخانه خود در 
استان سیچوآن چین را به حالت تعلیق درآورده است. 
به گزارش ایسنا، سخنگوی این شرکت اظهار کرد که 
کارخانه سرمایه گذاری مشترک تویوتا در شهر چنگدو 

تا روز شــنبه فعالیت خود را متوقف کرده است. استان 
ســیچوآن مصرف برق صنعتی خود را در بدترین موج 
گرما در ۶۰ سال اخیر سهمیه بندی کرده و تولیدکنندگان 
کودهای شــیمیایی، لیتیوم و ســایر فلزات را وادار به 
تعطیلی کارخانه ها یا کاهش تولید کرده است. بر اساس 
اطالعیه ای، به کاربران صنعتی در ١۹ شهر از ۲١ شهر 

استان دستور داده شــد که تولید خود را از ١۵ اگوست 
تا ۲۰ اگوســت به منظور اولویت تامین برق مسکونی 
متوقف کنند. بر اساس گزارش رویترز، تویوتا از افشای 
میزان خروجی خودرو که تحت تاثیر تعلیق قرار می گیرد 
اجتناب کرد. سخنگوی تویوتا گفت: ما هر روز وضعیت را 

زیر نظر داریم و تابع نظرات دولت هستیم.

مؤسســه اقتصــادی ایفو)مؤسســه تحقیقــات 
اقتصــادی دانشــگاه مونیــخ( گــزارش داد که 
تولیدکنندگان ماشــین آالت و تجهیزات آلمانی 
به طــور فزاینده ای با کمبود نیــروی ماهر مواجه 
هســتند، محدودیتــی که بــر کمبود مــواد و 
 کاالهای واسطه ای که آنها نیز از آن رنج می برند، 

می افزاید.
به گزارش ایسنا، ایفو گفت که نظرسنجی خود از 

حدود ۴۰۰۰ شرکت نشان داد که کمبود مهارت 
فراتر از مهندســان آموزش دیــده، مکانیک ها و 
متخصصــان فناوری اطالعات اســت و همچنین 
 کمبــود کارکنــان کــم مهــارت نیــز در حال 

ظهور است.
در نظرسنجی جوالی، ایفو دریافت که ۴۳ درصد 
از شــرکت های تولیدی که در نظرسنجی شرکت 
کرده اند، کمبود نیروی ماهر را گزارش کرده اند، در 

حالی که این رقم در آوریل ۳۸.۷ درصد بوده است.
بــه نقــل از رویترز، نیــکالس بوند، کارشــناس 
صنعت ایفــو گفت: تولیدکنندگان ماشــین آالت 
و تجهیزات اثــرات تعدیل نیروهایــی را که قبل 
و در طــول همه گیــری ویــروس کرونــا انجام 
داده انــد، احســاس می کننــد. اکنــون ایــن 
 شــرکت ها به شــدت به دنبال کارکنان مناسب 

هستند.

بانک انگلیسی بارکلیز پیش بینی کرد مازاد عرضه نفت در 
کوتاه مدت افزایش می یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
بانک بارکلیز روز سه شنبه )۲۵ مردادماه( با احتمال افزایش 
مازاد عرضه نفت در کوتاه مــدت به دلیل عرضه موجود از 
سوی روســیه، پیش بینی خود را درباره قیمت نفت خام 
شاخص برنت دریای شــمال در ســال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ 

میالدی هشــت دالر کاهش داد. بانک بارکلیز هم اکنون 
پیش بینی می کند میانگین قیمت نفت خام برنت دریای 
شمال و نفت خام وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا در 
سال جاری میالدی و سال آینده به ترتیب به ١۰۳ و ۹۹ 
دالر به ازای هر بشکه برســد. معامله های آتی نفت خام 
شاخص برنت روز سه شنبه به حدود ۹۴ دالر به ازای هر 

بشکه رسید، حال آنکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با قیمتی کمتر از ۸۹ دالر به ازای هر بشکه معامله 
شد.بارکلیز پیش بینی می کند با آغاز تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه واردات نفت روسیه و بیمه آن، تولید نفت روسیه 
در مقایسه با سطح پیش از آغاز تنش های مسکو و کی یف به 

یک میلیون ۵۰۰ هزاربشکه در روز کاهش یابد.

ارائه تسهیالت برای خرید اثاثیه منزل و لوازم خانگی

هشدار وزارت اقتصاد به بانک های متخلف سهم دولت از سرخابی ها چه زمانی به کم تر از ۵۰ درصد می رسد؟

تعلیق کارخانه تویوتا به علت کمبود برق

کمبود نیرو، معضل تولیدکنندگان آلمانی

پیش بینی بانک بارکلیز درباره مازاد عرضه نفت در کوتاه مدت
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سرمقاله

چشم انداز تورم 
با احیای برجام

در مسائل اقتصادی سیاسی 
و میــزان تاثیــر مســائل 
بین المللی و سیاســی بر 
اقتصاد بایــد واقع بین بود. 
رویکردهای سیاســی با فرمت رســانه ای نباید 
از سیاســت گذاران اقتصادی تاثیــر بپذیرند. 
اقتصاددانان بایســتی با واقع بینی و میزان تاثیر 
فاکتورهــای مختلف در کلیت اقتصــاد و تورم، 
به آســیب شناســی و ارایه راه حل ها بپردازند. 
البته فضای رسانه ای و کاستن از التهابات برای 

جلوگیری از سو...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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 تورم 
مهار می شود؟

 ۲۲ میلیون  وصولی مالیات 
خانه های خالی در 4 ماه

قیمت دالر، سکه و طال فرو ریخت 

خوش بینی  بازارها  به  برجام
صفحه2

صفحه2

فضای کسب و کار نامساعدتر  شد
شاخص   ملی   محیط   کسب وکار   در   فصل   بهار   به  ۶,۰۷   واحد   رسید

گمانه زنی ها درباره به نتیجه رسیدن برجام در این 
دوره از مذاکرات منجر به خوش بینی اقتصادی شده 
است. کاهش تورم به باور بسیاری از فعاالن اقتصادی 
در گرو تحقق برجام و تغییرات کالن اقتصادی است. 
هرچند کاهش تورم به عملکرد دولت و سیاست های 
دولتی گره خورده اما برجام نیز یکی از حیاتی ترین 
ملزومات کنترل تورم به شــمار می رود. در همین 
رابطه وزیر اقتصاد گفته است چه توافق برجام انجام 
شود، چه نشود، مهار تورم، سیاست اول دولت است. 
احســان خاندوزی درباره برنامه دولت درباره نحوه 
برخورد بازار با شرایط دستیابی به توافق یا عدم توافق 
هسته ای، اظهار کرد: برنامه مهار تورم در بازارهای 
مختلف به عنوان برنامه قطعی ستاد اقتصادی دولت 

در حال اجراست و معاون...

در شــرایطی که صاحبان خانه های خالی تا پایان 
مردادماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند، بررسی 
عملکرد درآمدهای مالیاتی کشــور تا پایان تیرماه 
امسال حاکی از آن است که از این واحدهای مسکونی 
فقط ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات گرفته 
شده است. به گزارش ایســنا، سازمان امور مالیاتی 
اوایل ماه جاری در اطالعیه ای از محاســبه مالیات 
واحدهای مسکونی خالی از سکنه برای سال ١۴۰۰ و 
اعالم آن به صاحبان این خانه ها خبر داد. این سازمان 
همچنین اعالم کرد که صاحبــان خانه های خالی 
حداکثر تا پایان مرداد ماه بــرای پرداخت مالیات 
فرصت دارند. پیش از این نیز، سازمان امور مالیاتی 

در دی ماه سال گذشته ...



اقتصاد2
ایران

کاهش ارزش معامالت کل بازار سهام؛
نزول دالری و صعود ریالی در بورس

در روزی که نمادهای دالری بــازار نزول کردند، 
نمادهای ریالی همچنان لیدر هســتند و اغلب 
آن ها سبزپوش شدند. به گزارش اقتصادنیوز، در 
معامالت روز چهارشنبه بیست و ششم مرداد ماه، 
شاخص کل بورس پایتخت با ریزش 8 هزار و 104 
واحدی نسبت به روز سه شنبه به رقم یک میلیون 
و 451 هزار و 395 واحد رسید.   اما شاخص هم وزن 
بورس با رشد 452 واحدی در ســطح 399 هزار و 
75 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 57 واحد پائین آمد و در سطح 19 هزار و 
44 واحد باقی ماند.   روز گذشته نمادهای »فارس«، 
»شبندر« و »شپدیس« بیشــترین تأثیر را در افت 
شاخص کل بورس داشــتند و نمادهای »خودرو«، 
»خســاپا« و »وتجارت« بیشترین تأثیر افزایشی را 
بر شاخص کل داشــتند.  در فرابورس نیز نمادهای 
»زاگرس«، »آریا« و »شاوان« بیشترین تأثیر کاهنده 
را بر شــاخص کل فرابورس داشــتند و »بپاس«، 
 »دماوند« و »بپیوند« بیشــترین تأثیــر مثبت را 
بر شــاخص داشــتند.   در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خســاپا صدرنشین است و خودرو 
و شپنا در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز 
نمادهای دی، ریشــمک و زکشت پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.  

ارزش معامالت بورس
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقم 13 هزار و 132 میلیارد تومان کاهش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 7 هزار و 
497 میلیارد تومان بود که 57 درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 2 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 

821 میلیارد تومان رسید. 

صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل کاهش 
یافت و 3 میلیارد تومان بود. ارزش صف های خرید 
نیز نســبت به پایان روز کاری گذشته 15 درصد 

رشد کرد و در رقم 60 میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشته نماد خساپا )شــرکت سایپا( با صف  
خرید 11 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای 
بازار قرار گرفت. پس از خســاپا، نمادهای بکاب 
)شرکت صنایع جوشکاب یزد( و غگلستا )شرکت 

پگاه گلستان( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به 
نماد حپترو )شــرکت حمل و نقل پتروشیمی( 
تعلق داشت که ارزش آن 2 میلیارد تومان بود. پس 
از حپترو، نمادهای جم پیلن و کطبس بیشترین 

صف فروش داشتند.

وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
جزئیات برنامه کاهش خروج 

غیر رسمی ارز از کشور
وزیر اقتصاد از تصویب بســته 10 بندی مبارزه با 
خروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش مهر، سیداحسان خاندوزی در برنامه 
زنده تلویزیونی درباره تصویب بسته جلوگیری از 
خروج ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت گفت: در این جلسه گزارشی مبنی بر میزان 
برآوردی خروج سرمایه از کشور در سال 1400 و 

ماه های گذشته ارائه شد.
وی افزود: در این گزارش اعالم شد برخی از مجاری 
خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشــور از 
ســوی ایرانیان افزایش یافته است؛ همچنین در 
این گزارش آمده بر اســاس رشد طبیعی تجارت 
خارجی کشــور در ســال 1400 میزان خروج 
غیررسمی ارز هم افزایشــی بوده است. به عنوان 
مثال در بخش صادرات که در سال 1399 معادل 
50 میلیارد دالر بود در سال 1400 به 80 میلیارد 
دالر افزایش یافت، در بخــش واردات نیز میزان 
واردات از 46 میلیــارد دالر ســال 1399 به 63 

میلیارد دالر سال 1400 برآورد شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کســری حساب سرمایه 
کشــور نیز از منفی 6 به منفی 7.5 میلیارد دالر 
در ســال 1400 افزایش یافت. ایــن وضعیت بر 
اساس سیاست های ارزی کشور مطلوب نیست 
و باید تجارت غیررســمی ارز در کشور به سمت 
تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و 

واردات است.
به گفته خاندوزی، سه عامل قاچاق ورودی، قاچاق 
خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید 
ملک و امثالهم از مهمترین عوامل خروج غیررسمی 

ارز از کشور محسوب می شود.

اخبار

بررســی نتایج پایش ملی 
محیط کسب وکار در فصل 
بهار امســال نشان می دهد 
که این شاخص ملی نسبت 
به فصل زمستان 0.24 واحد 

افت کرده و به مراتب نامساعدتر شده است.
بر اساس نتایجی که مرکز آمار و اطالعات اقتصادی 
اتاق ایران از پایش ملی محیط کســب وکار ایران در 
بهار 1401 منتشــر کرده، رقم شاخص ملی در این 
فصل 6.07 )نمره بدترین ارزیابی 10 است( محاسبه 
شده که به مراتب از وضعیت این شاخص در ارزیابی 
فصل قبل از آن )زمستان 1400 با میانگین 5.83( 
نامساعدتر است. طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق 
ایران، در بهار 1401، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی 
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیــه و محصوالت«، 
»بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های 
اجرایی ناظر بر کسب وکار« و »دشواری تأمین مالی 
از بانک هــا« را نامناســب ترین مؤلفه های محیط 
کسب وکار کشور نسبت به ســایر مؤلفه ها ارزیابی 

کرده اند.
همچنین بر اساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت 
تولیدی )واقعی( بنگاه های اقتصادی شرکت کننده 

در فصل بهار 1401 معادل 39.51 درصد بوده است.
فعاالن اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر کرونا 
بر کســب وکار را 5.11 ارزیابی کرده اند. الزم به ذکر 
است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر 
شاخص ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل 

محاسبه و گزارش شده اند.

شاخص کسب وکار در استان ها
بر اساس یافته های طرح پایش ملی محیط کسب وکار 

در بهار 1401، اســتان های قم، کرمان و بوشهر به 
ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کســب وکار و 
اســتان های آذربایجان غربی، مرکزی و آذربایجان 
شــرقی به ترتیب دارای بهتریــن وضعیت محیط 

کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.

محیط کسب وکار در بخش های سه گانه 
اقتصاد

بر اســاس نتایج این پایش در بهار 1401، وضعیت 
محیط کسب وکار در بخش خدمات )6.12( در مقایسه 
با بخش های کشــاورزی )5.94( و صنعت )5.91( 

نامناسب تر ارزیابی شده است.
در بین رشــته فعالیت هــای اقتصادی برحســب 
طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت های 
»سایر فعالیت های خدماتی«، »امالک و مستغالت« و 
»آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های 
تصفیه« دارای بدترین وضعیت محیط کســب وکار 
و رشــته فعالیت های »مالی و بیمه«، »اطالعات و 
ارتباطــات« و »ســالمت انســان و مــددکاری 
اجتماعی« بهتریــن وضعیت محیط کســب وکار 

 را در مقایسه با سایر رشــته فعالیت های اقتصادی 
در کشور داشته اند.

وضعیت بنگاه ها از منظر شاخص کسب وکار
وضعیت محیط کسب وکار کشــور برحسب تعداد 
کارکنان شــاغل در بنگاه های بر اســاس نتایج به 
دســت آمده به صورت بنگاه های کمتر از 5 کارکن 
)6.18( دارای بدترین وضعیت و بنگاه های بیشتر از 
200 کارکن )5.86( دارای بهترین وضعیت محیط 

کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.
همچنیــن وضعیت محیط کســب وکار کشــور 
برحسب سال تأسیس بنگاه اقتصادی نشان می دهد 
کارگاه های 11 تا 15 سال با شاخص 6.13 بدترین 
وضعیت و کارگاه های کمتر از 2 سال، با شاخص 5.37 

دارای بهترین وضعیت بوده اند.

شاخص محیط کسب وکار بر اساس نظریه 
عمومی کارآفرینی شین

بر اســاس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص 
ملی محیط کسب وکار ایران در بهار 1401، عدد 6.21 

)عدد 10 بدترین ارزیابی است( به دست آمده است که 
بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته 
)زمســتان 1400 با میانگین 6.05( است. میانگین 
ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.52 است که در ارزیابی 
فصل گذشته عدد 6.31 حاصل شده بود و میانگین 
ارزیابی محیط نهادی عدد 5.95 اســت که در فصل 
گذشته عدد 5.84 ارزیابی شــده بود. بر این اساس، 
محیط علمی آموزشــی با عدد 5.16 و محیط مالی 
با عدد 8.33 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین 
محیط ها بر اســاس نظریه عمومی کارآفرینی شین 
بوده اند. الزم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در 
نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت 
بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

اثرات کرونا بر محیط کسب وکار
بررســی های مرکز پژوهش های اتاق ایران نشــان 
می دهد در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب 
طبقه بنــدی اســتاندارد ISIC.rev4 در فصل بهار 
1401، فعالیت های »امالک و مستغالت )8.24(«، 
»ســایر فعالیت های خدماتی )8.02(« و »اداری و 
خدمات پشتیبانی )7.22(« بیشــترین آسیب را از 
شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته 
فعالیت های »مالی و بیمه )3.51(«، »استخراج معدن 
)3.62(« و »آب رســانی، مدیریت پسماند، فاضالب 
و فعالیت های تصفیه )4.32(« کمترین آسیب را از 
شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت ها متحمل 

شده اند.
همچنین در فصل بهار 1401، میزان آســیب وارده 
بر کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان های 
اردبیل )7.58(، خراسان شمالی )7(، بوشهر )6.59(، 
بیشترین مقدار و در اســتان های اصفهان )2.06(، 
آذربایجان غربی )2.13( و سمنان )3.34( کمترین 
مقدار نسبت به سایر استان ها توسط فعاالن اقتصادی 

ارزیابی شده اند.

شاخص ملی محیط کسب وکار در فصل بهار به ۶,۰۷ واحد رسید

فضای کسب و کار نامساعدتر شد

با توافق فاصله چندانی نداریم
بازه زمانی برای راستی آزمایی رفع 

تحریم ها در نظر گرفته شده است
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت که در مسیر توافق هستیم 
اما هنوز به توافق نرسیدیم هر چند فاصله چندانی 
نداریم، ولی اگر اراده جدی وجود داشــته باشد 
خیلی سریع این اتفاق را شــاهدیم. به گزارش 
ایسنا، ابوالفضل عمویی در جمع خبرنگاران در 
توضیح جلسه غیرعلنی مجلس درباره مذاکرات 
هســته ای گفت: امروز مجلس جلسه مهمی به 
صورت غیرعلنی تشــکیل داد. با توجه به اینکه 
در هفته های اخیر در روند مذاکرات هســته ای 
پیشرفت هایی داشــتیم الزم بود نمایندگان در 

جریان تحوالت و موضوعات قرار گیرند.
وی افزود: در هفته گذشته در وین متنی در اختیار 
جمهوری اسالمی ایران قرار دادند که پیشنهادات 
جدیدی در موضوعات باقی مانده بود. ایران آن ها 
را مرور کرد که طبق گزارش ارائه شده پاسخ را 
ارســال کردیم و نیاز است که نظرات جمهوری 

اسالمی مد نظر قرار گیرد.
وی توضیــح داد:  امروز در این جلســه میزبان 
شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیــت ملی، 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه، باقری رئیس تیم 
مذاکره کننده و اســالمی رئیس سازمان انرژی 
اتمی بودیم که روز گذشته کمیسیون امنیت ملی 
با همین افراد جلسه ای را تشکیل دادند و جزئیات 

مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: مهمترین نکته اهمیت 
قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها اســت 
که آقای شمخانی هم به آن اشاره داشت که این 
قانون گام مهمی برای پیشبرد برنامه هسته ای 
کشور و تقویت موضع مذاکرات است. این قانون 

یکی از سرمایه های اصلی ما است.

شرط میرکاظمی برای افزایش حقوق 
شاغالن و بازنشستگان

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش 
حقوق شاغالن و بازنشستگان کشوری و لشگری 
منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است. 
مسعود میرکاظمی در گفت وگو با ایسنا، در مورد 
تصمیم دولت بــرای افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشستگان کشوری و لشــگری، اظهار کرد: 
رئیس جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق 
شاغالن و بازنشستگان دادند. البته با این فرض 

که خلق پول یا استقراضی انجام نشود.
وی ادامه داد: ما هم جلســاتی گذاشــته ایم تا 
این موضوع را دنبال کنیــم که هنوز به نتیجه 
نهایی نرسیده ایم. امیدوارم در روزهای آینده به 

جمع بندی نهایی برسیم.
او در پاسخ به این پرسش که این کار به مصوبه 
مجلس هم نیازمند است، تصریح کرد: بله، البته 
باید ببینیم توان پرداخت بیشتر داریم یا نه؟ چون 
نمی شود پرداختی انجام شود ولی از آن طرف 
خلق پول کرده و تورم بیشتری به مردم تحمیل 
کنیم. بنابراین افزایش حقوق منوط به تامین 

منابع یا مدیریت مصارف است.

وزیر صمت اعالم کرد:
واردات خودرو نهایی شد

رضا فاطمی امین، وزیر صمت از نهایی شدن 
واردات خــودرو خبر داد و دو نکتــه مورد از 
شرایط این طرح را هم اعالم کرد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی دیارمیرزا، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از نهایی شدن واردات خودرو 
خبر داد و گفت: شنبه هفته آینده خبر قطعی 
واردات اعالم می شود. سیدرضا فاطمی امین 
در حاشیه نشست امروز چهارشنبه 26 مرداد 
هیات دولت گفت: طرحــی در مورد تفکیک 
وزارت صمت در مجلس بررسی شده و دولت 

نیز با آن طرح موافقت کرده است.
وی افزود: البته مســیر انجام این کار باید در 

مجلس شورای اسالمی طی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بهتر 
است من درباره این موضوع صحبت نکنم، اما 
در مجموع باید گفت کــه تصمیم الزم را باید 

مجلس بگیرد.
فاطمی امین در رابطه با آخرین وضعیت آیین 
نامه واردات خودرو بیان داشت: واردات خودرو 
نهایی شــده است و شــنبه هفته آینده خبر 

قطعی واردات آن اعالم می شود.
وی با بیــان اینکه در طــرح واردات خودرو، 
خــودروی دســت دوم وارد نمی شــود، 
 گفت: مــدل واردات خــودرو بــه بازرگانان 

بستگی دارد.

اخبار
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در شــرایطی که صاحبان خانه های خالی تا پایان 
مردادمــاه برای پرداخــت مالیات فرصــت دارند، 
بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان 
تیرماه امسال حاکی از آن است که از این واحدهای 
مسکونی فقط 22 میلیون و 600 هزار تومان مالیات 
گرفته شده است. به گزارش ایســنا، سازمان امور 
مالیاتی اوایل ماه جاری در اطالعیه ای از محاســبه 
مالیات واحدهای مســکونی خالی از ســکنه برای 
ســال 1400 و اعالم آن به صاحبــان این خانه ها 
خبــر داد. این ســازمان همچنین اعــالم کرد که 
صاحبــان خانه های خالی حداکثر تــا پایان مرداد 
ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند. پیش از این 
نیز، ســازمان امور مالیاتی در دی ماه سال گذشته 
فهرســتی از اطالعات خانه های خالــی و مالیات 
آن ها منتشر کرده بود که براساس آن معادل 568 
هزار خانه خالی شناسایی شد. البته این تعداد واحد 
مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده فقط مربوط 
به 9 ماهه سال گذشته بود اما فهرست جدید سازمان 

مالیاتی به کل سال 1400 مربوط می شود.
در این بین، از زمان اجرای قانون مالیات خانه های 
خالی در سال گذشته انتقاداتی به روند اخذ مالیات از 
خانه های خالی از نحوه شناسایی و اخذ مالیات از این 

خانه ها مطرح می شود.
بدین منظور، بررســی عملکرد درآمدهای مالیاتی 

کل کشور تا پایان تیرماه امسال نشان می دهد که 
در این مدت 22 میلیون و 600 هزار تومان مالیات 
از واحدهای مسکونی خالی از سکنه اخذ شده است. 
در سه ماهه ابتدایی امسال نیز 5 میلیون و 800 هزار 
تومان مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه 

دریافت شده است.  
طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه های 
خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی 
در شــهرهای باالی 100 هزار نفر بیش از 120 روز 
خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به 
ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشــمول 
مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شــرح 
ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، 
سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم 

به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  
در این بین، وظیفه شناســایی خانه های خالی بر 
عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک 
و اسکان گذاشــته شده اســت که این وزارتخانه با 
راه اندازی سامانه امالک و اســکان نسبت به ثبت 
اطالعات ســکونتی افراد اقدام کرد و کســانی که 
در مهلت تعیین شده نتوانســتند این اطالعات را 
ثبت کنند، خانه آن هــا به عنوان خالــه خالی به 
 سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی 

معرفی شد.  

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
تهران می گوید کــه با توجه به شــرایطی که در 
سال های گذشــته در بازار خودرو به وجود آمده 
یک حبــاب قیمتی بزرگ شــکل گرفتــه برای 
 بعضی خودروها بــه بیــش از 50 درصد قیمت 

نهایی می رسد.
محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: ما در تمام این سال ها بارها اعالم کرده ایم که 
مدیریت بازار خودرو به این شکل نه منطقی است 
و نه اصولی و همینطور که در نتیجه به وجود آمده 
می بینیم، از شــرایط نه مردم راضی هستند و نه 
خودروسازان. صرفا این فضا منجر به شکل گیری 
داللی هایی شده که حبابی بزرگ را در بازار خودرو 

به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه در روزهای گذشته دو اتفاق باعث 
شــده حباب خودرو تا حدی تخلیه شود، توضیح 
داد: امروز عرضه خودرو گروه بهمن در بورس باعث 
شد، قیمت این خودرو در بازار کاهشی قابل توجه 
را ثبت کند و این به معنای آن اســت که با شفاف 
شدن فرایند توزیع و حضور در عرصه هایی مانند 
بورس می توان انتظار داشــت که قیمت خودرو 

معقول شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: از طرف دیگر 
با توجه به افزایش امیدواری ها به احیای برجام، در 

روزهای گذشته روند کاهشی قیمت خودرو در بازار 
آغاز شده که می توان انتظار داشت با نهایی شدن 

مذاکرات با سرعت بیشتری نیز ادامه پیدا کند.
نجفی منش با انتقاد از نحوه مدیریت بازار و صنعت 
خودرو از سوی دولت، بیان کرد: در تمام سال های 
گذشته ما اعالم کرده ایم که دولت ها باید دو کار را در 
دستور کار قرار بدهند. نخست توقف قیمت گذاری 
خــودرو و دیگر خروج از مدیریت خودروســازان 
بزرگ. تا زمانی که این دو اتفاق در دستور کار قرار 
نگیرد، نمی توان انتظار داشــت که شرایط در این 

بازار آرام شود.
وی با بیان اینکه آنچه در بازار خودرو ایران رخ داده 
در جهان نظیر ندارد، تصریح کــرد: ما با بازاری رو 
به رو هستیم که حباب بسیار بزرگی برای قیمت 
خودروها به وجود آمده و نرخ ها را غیر واقعی کرده 
است و از ســوی دیگر با خودروســازانی رو به رو 
هســتیم که با توجه به قیمت گذاری دستوری، 
خودرو تولیدی خود را با زیان به فروش می رسانند. 
این فضا جز برای دالالن برای چه گروهی ســود 
داشــته اســت؟ اگر این رویه تغییر کند و دولت 
اصالحات اساســی را در بازار و صنعت خودرو در 
دستور کار قرار دهد، می توان انتظار داشت که از این 
شرایط عبور کنیم اما در غیر این صورت روند زیان 

دهی خودروسازان ادامه خواهد داشت.

در بازار روز گذشته چهارشنبه 26 مرداد ماه قیمت دالر ؛ 
قیمت سکه و قیمت طال فرو ریخت . به گزارش اقتصادنیوز؛ 
قیمت دالر در معامالت نقدی روز گذشته چهارشنبه 26 
مرداد 1401 در تهران و بازارهای همسایه مسیر سراشیبی 
را دنبال کرد.  نرخ دالر روز گذشته نسبت به روز قبل تقریبا 
400 تومان از ارزش خود را از دست داد. در معامالت پشت 
خطی دیشب هم نرخ دالر آرایش نزولی به خود گرفته بود 
.  قیمت دالر در هرات روز گذشته نزدیک به 500 تومان 
کاهش را ثبت کرد. نرخ اسکناس آمریکایی در سلیمانیه 
هم روز گذشته تقریبا 400 تومان ارزان تر از دیروز به فروش 
رســید. ریزش همزمان دالر در بازارهای همسایه از نگاه 
برخی از تحلیلگران ارزی مسئله را پیچیده کرده است زیرا 
در روز های گذشته ریزش در هر سه بازار اتفاق نیفتاده بود 
.  نرخ حواله درهم نیز روز گذشته همزمان با کاهش قیمت 
دالر نزدیک به 200 تومان عقب نشینی کرد و پایین تر از 
مرز مقاومتی ایستاد.  این درحالی است که روز گذشته رشد 
قیمت درهم از سایر ارزها باالتر بود بنابراین عده ای از معامله 
گران در بازار روز گذشــته معتقد بودند که احتماال بازار با  

مداخله ارزی روبرو شده باشد . 

ترس از برخوردهای انتظامی در بازار دالر 
البته به نظر می رســد که عــده ای از معامله گران 
همچنان از برخوردهای انتظامی روز گذشته ترسیده 
اند. دیروز معامله گران مدعی بودند گســتره برخورد 
انتظامی در مقایســه با دفعات قبل بیشتر شده بود. 
دلیل برخورد انتظامی هم روشن نبود خصوصا که در 
بازار نسبت به قبل برگشت غیرطبیعی قیمتی اتفاق 

نیفتاده است.

فرضیه خروج از بازار دالر 
برخی از تحلیلگران  هم می گفتند که برگشت دالر به کف 
فرصتی را مهیا کرده تا بدون زیان از از بازار خارج شوند. 
اگر این فرضیه درست باشد در روز های اینده باید شاهد 

کاهش قیمت دالر بود . 

بازار دالر خوشبین به برجام 
در کنار شوک ریزش بازار های همسایه و احتمال مداخله 
ارزی توسط نهاد مرکزی بازارساز  عده ای از معامله گران 
معتقدند خوشبینی ها نسبت به احیای توافق برجام در 
بین معامله گران بیشتر از قبل شده  و بازار با فشار فروشنده 
ها روبرو شده است. ند پرایس ، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در تازه ترین اظهارات خــود درباره برجام گفته 
موضوعات بزرگ درباره برجام تا حد زیادی حل شده است. 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی ایران هم گفته طبق 
مباحث مطرح شده، در مذاکرات هسته ای، طرف مقابل بر 
اساس منطق جمهوری اسالمی، اصل دو موضوع راستی 
آزمایی رفع تحریم ها و ارائه تضمین را پذیرفته اســت. 
همچنین حل و فصل مسائل باقیمانده پادمان بین ایران 
و آژانس از مطالبات جدی ایران در مذاکرات است و طرف 
اروپایی برای آن پیشنهادهایی را ارائه داده است. شهریار 
حیدری ؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی گفته متن توافق در حال رد و بدل 
شدن برای دست یابی به نتیجه نهایی است.لذا جلسه آینده 

وزاری امور خارجه 1+4 منتج به توافق هسته ای خواهد 
شد.  یک منبع مطلع در گفت وگو با ایسنا درباره انتظار برای 
دریافت پاسخ طرف های مقابل به ویژه آمریکا به جمع بندی 
ایران گفت که »انتظار است تا دو روز آینده پاسخ طرف 
مقابل را دریافت کنیم.” خبرگــزاری بلومبرگ هم  روز 
گذشته در خبری به نقل یک مقام مطلع از مذاکرات وین 
نوشت پاسخ ایران به پیش نویس نهایی توافق سازنده بوده 

و تنها »راه پیش رو« رایزنی با ایاالت متحده است.

پیام فوری ایران به آمریکا در بازار دالر 
ســخنگوی وزارت امور خارجــه از آمادگی جمهوری 
اسالمی ایران برای اجرای فوری توافق با آمریکا درباره 
زندانیان خبر داد و گفت: آماده ایم با اجرای توافق ایرانیان 
بیگناه زندانی شــده در آمریکا امکان رهایی و بازگشت 

سریع به آغوش خانواده های خود را داشته باشند.

فراز و فرود قیمت دالر رسمی 
صرافی ملی هم روز گذشته شاهد فراز و فرود قیمت دالر 
بود . نرخ دالر صرافی ملی روز گذشته تا 28 هزارو 117 
تومان باال رفت اما ظهر روز گذشته  به قیمت 28 هزار و 62 
تومان معامله شد که نست به دیروز اندکی پایین تر بود . 

در بازار متشــکل ارزی هم نرخ دالر روز گذشته اندکی 
رشد را ثبت کرد. قیمت دالر متشکل روز گذشته با  47 

تومان رشد به قیمت 27 هزار و 978 تومان مبادله شد.

قیمت اونس طال ثابت ماند
قیمت اونس طال روز گذشته در مقایسه با دیروز تقریبا 
ثابت بود . فلــز زردد رنگ جهانی روز گذشــته هم در 

محدوده 1775 دالر معامله شد . 

قیمت طال  کاهش یافت
در بازار داخلی ایران هم قیمت دو فلز گران بها فرو ریخت. 
قیمت طال 18 عیار در زمان نوشتن این گزارش 1 میلیون 
و 282 هزار تومان بود  که در مقایسه با دیروز بیش از 24 

هزار تومان کاهش پیدا کرده بود .

قیمت سکه ارزان شد 
 بازار سکه هم روز گذشته شاهد قدرت نمایی معامله گران 
کاهشی بود . قیمت هر قطعه سکه امامی که روز گذشته در 
محدوده 14 میلیون و 100 هزار تومان معامله شده بود در 
بازار روز گذشته به کانال 13 میلیون تومان برگشت و در 

محدوده 13 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد.

احتمال ریزش مجدد در بازار سکه؟
برخی از تحلیلگران بازار سکه معتقد بودند که با تداوم 
ریزش قیمت دالر احتمال برگشت سکه تا نیمه کانال 13 

میلیون تومان هم وجود دارد .

حباب سکه کوچک شد
ارزش ذاتی سکه روز گذشــته 12 میلیون و 419 هزار 
تومان بود و حباب ســکه کوچکتر از روز گذشته بود . 
حباب فلز زرد رنگ داخلی روز گذشته در محدوده 10 

درصد بود .

آخرین وضعیت مالیات خانه های خالی

 فقط ۲۲ میلیون وصولی در ۴ ماه!
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

احیای برجام با قیمت  خودرو چه می کند؟

قیمت دالر، سکه و طال فرو ریخت 

خوش بینی بازارها  به برجام

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ریزش ۳۴۰ هزار تومانی سکه امامی
روز گذشته قیمت فروش هر سکه تمام طرح امامی در صرافی های تهران بطور میانگین ۱۳ میلیون و ۷۱۸ هزار تومان درج شده است که نسبت به روز گذشته ۳۴۵ هزار تومان کاهش یافت. 
هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بطور متوسط در صرافی های پایتخت به مبلغ ۱۲ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان اعالم شده که با نوسان ۱۴۷ هزار تا ۱۶۰ هزار تومانی مواجه است. نرخ هر 

سکه نیم بهار آزادی اما بطور متوسط در صرافی های تهران به مبلغ ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله می شود. همچنین قیمت هر سکه ربع بهار آزادی نیز بطور متوسط هم اکنون در صرافی ها 
۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان درج شده است.گفتنی است هر سکه یک گرمی در صرافی های تهران به طور متوسط به قیمت ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان در نوسان است.
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رئيس اتحاديه کفاشان دســتدوز تهران گفت: 
بازارهاي جزيره کيش با توجه به نزديکي به ايام 
برگزاري مسابقات جام جهاني ۲۰۲۲ در کشور 
قطر از کاالها و کفش هاي خارجي اشــباع شده 
است و معتقدم اين نوعي ظلم به توليدکنندگان 
و کارگران ايراني است که عرصه طاليي معرفي و 

فروش کاال و توليدات خود را از دست مي دهند.
رسول شجري، رئيس اتحاديه کفاشان دستدوز با 
گاليه مندي از پوشش بازار جزيره کيش از کفش 
هاي خارجي گفت: با توجه بــه نزديکي به ايام 
برگزاري مسابقات جام جهاني ۲۰۲۲ در کشور 
قطر و احتمال ورود گردشگران و توريست هاي 
خارجي به جزيره کيش اين مي تواند يک فرصت 
طاليي براي فروش و معرفي کاالهاي ايراني به 

ديگر کشورها و گردشگران باشد.
وي تصريح کرد: آيــا در برهه زماني که کارگر ما 
نياز به اشتغال و درآمد دارد، واردات کااليي که 
در داخل کشور توليد مي شود و سپردن بازار به 
خارجيان بيانصافي نيست. شجري ادامه داد: اين 

درحالي است که بازارهاي جزيره کيش از کاالها 
و کفش هاي خارجي اشباع شده است و معتقدم 
که اين نوعي ظلم به توليدکنندگان و کارگران 
ايراني است که عرصه طاليي معرفي و فروش کاال 

و توليدات خود را از دست ميدهند.
وي ادامه داد: ميتوانيم به جاي واردات کاالهاي 
اســتوک و فيک برندهــاي خارجــي کاالها و 
توليدات خــود را با قيمت هاي مناســب تر به 
فروش برســانيم. کيفيت توليدات مــا نه تنها 
قابليت رقابت با کفش هاي خارجي را دارد بلکه 
بسيار باالتر از برخي برندهاي مطرح در دنياست 
اين درحالي است که به نسبت قيمت هاي بسيار 

پايين تري را نيز داريم.
رئيس اتحاديه کفاشان دســتدوز تهران يادآور 
شد؛ طبق مصوبه مجلس واردات کاالهايي که در 
داخل کشور توليد مي شود ممنوع است، در برهه 
زماني که کارگر ما نياز به اشتغال و درآمد دارد آيا 
واردات کااليي که در داخل کشور توليد ميشود 

و سپردن بازار به خارجيان بي انصافي نيست.

رئيس اتحاديه فروشــندگان کاغذ و مقوا تهران 
از کاهش تمايــل تاجران بــراي واردات کاغذ 
تحرير خبر داد و گفت: گرانــي در بازار داخلي، 
نتيجــه افزايش قيمــت جهاني اســت. احمد 
شريفان، رئيس اتحاديه فروشــندگان کاغذ و 
مقوا تهران از افزايش تعرفه قيمت کاغذ در هفته 
جاري در بازار خبر داد و گفت: متاسفانه دوباره 
شــاهد افزايش قيمت جهاني کاغذ هســتيم و 
 اين موضوع روي قيمت دخلي نيــز تاثيرگذار

 بوده است.
وي ادامه داد: قيمت جهاني کاغذ از ابتداي سال 
تاکنون حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ دالر افزايش داشته 
واکنون قيمت کاغذ به تُني هزار و ۳۵۰ تا هزار 
و ۴۰۰دالر رسيده اســت. اين افزايش، قيمت 
داخلي کاغذ را نيز به بندي ۹۸۰تا يک ميليون 

تومان رسانده است.
به گفته شــريفان؛ قيمت هاي فعلي بر اساس 
خريدهاي قبلي تنظيم شده اســت و با قيمت 

هــاي جهاني کاغذ، محاســبه قيمــت کاالي 
جديد رقم باالتري را نشــان خواهــد داد. وي 
از عدم تمايل واردکنندگان بــه واردات کاالي 
جديد خبر داد و گفت: بــا توجه به اينکه جنس 
جديد گــران ترتمام خواهد شــد و بــازار فعاًل 
کشــش اين قيمت ها را نــدارد، واردکنندگان 
تمايلي بــه واردات از خود نشــان نمي دهند؛ 
البته ايــن موضوع جــاي نگرانــي ندارد،؛زيرا 
 تا پايان ســال مشــکلي از جهت کمبود کاغذ 

نداريم.
شــريفان در پاســخ به اينکه با توجه به نزديک 
شدن ســال تحصيلي و باالرفتن تقاضا در بازار، 
آيا افزايش قيمت هاي جديد در راه خواهد بود، 
گفت: نه من تصور نمي کنم فعاًل قيمت ها باالتر 
رود، البته کاغذ a۴ هنــوز دچار افزايش قيمت 
نشده اســت؛اما اگر قرار باشــد بار جديد وارد 
شود،قيمت تمام شده براي تاجر بسته اي ۱۳۰ 

هزار تومان خواهد بود.

رئيس اتحاديه بارفروشــان خاطر نشان کرد: قدرت 
خريد مردم کاهش چشــم گيری کرده اســت در 
ســال های گذشــته که مردم حداقل ۲ کيلو ميوه 
خريداری می کردند امروز خريدها دانه ای شده است 
و اگر اين روند ادامه داشــته باشد کشاورزان متضرر 
خواهند شد.مصطفی دارايی نژاد با بيان اينکه رکود 
در ۱۰ روز محرم بر بازار ميوه و تره بار حاکم می شود، 
گفت: در سال جاری توليد ميوه ۱.۵ برابر بيشتر از سال 
گذشته شد؛ از اين رو شاهد ريزش نرخ برخی از اقالم 

در بازار هستيم.
وی با اشاره به افزايش کشت هندوانه در سال زراعی 
۱۴۰۱، گفت: سال گذشته هندوانه در دشت مغان در 
فضای بالغ بر ۱۵۰۰ هکتار کشت شد؛ اين در حاليست 
که امسال کشت اين محصول در اين منطقه ۳ برابر 
افزايش پيدا کرد.به گفته اين فعال صنفی؛ کشاورزی 
در ايران نيازمند الگوی کشــت است متاسفانه بالغ 
بر 7۰ درصد محصوالت کشت شــده در ايران آب بر 
هستند و اين موضوع با تنش های آبی که ساالنه شدت 
آنها افزايش پيدا می کند در تضاد اســت. دارايی نژاد 
با اشــاره به کاهش ۵۰ درصدی خريد ميوه از سوی 
مردم، گفت: قدرت خريد مردم کاهش چشم گيری 
کرده است در ســال های گذشته که مردم حداقل ۲ 

کيلو ميوه خريداری می کردند امروز خريدها دانه ای 
شده است و اگر اين روند ادامه داشته باشد کشاورزان 

متضرر خواهند شد.
رئيس اتحاديه بارفروشان از نصف شدن روند صادرات 
ميوه و تره بــار خبر داد و افــزود: ميوه و صيفی جات 
کشاورزان عراقی برداشت شده است از اين رو حجم 
کمی از اين محصــول از ايران به اين کشــور صادر 
می شود، برای اين مقدار کم نيز عراق تعرفه سنگين 
گمرکی وضع کرده که قيمت محصوالت را باال می برد 
به همين دليل هم اکنــون صادرات ميــوه و تره بار 
به عراق توجيه اقتصــادی ندارد.اين فعال صنفی با 
بيان اينکه روند صادرات ميوه از ۲۰ روز آينده بهبود 
می يابد، گفت: پيش بينی می شود که از شهريور ماه 
قيمت ها به نفع کشاورزان تغيير کند. وی با اشاره به 
نبود برنامه ريزی اصولی درباره صادرات ميوه وتره بار، 
خاطر نشان کرد: مســئوالن در وزارت خارجه ديگر 
کشــورها برای تصاحب بازارهای جديد در تالش از 
يکديگر سبقت می گيرند؛ ترکيه هم اکنون برای 7۰ 
کشور محصوالت کشاورزی صادر می کنند و دولت آنها 
برای صادرکنندگان مشوق های الزم را در نظر می گيرد 
اين در حاليست که در ايران صادرکنندگان از چنين 

حمايت هايی برخوردار نيستند.

رئيس بنياد ملی گندمکاران گفت: خشکسالی در سال 
جاری ۸۰ درصد از توليد گنــدم در مزارع آبی و ديمی 
استان های جنوبی و مرکزی را کاهش پيدا داد. عطااهلل 
هاشمی ميزان خريد تضمينی گندم را حدود 6 ميليون 
و ۹۰۰ هزار تن دانســت و افزود: خريد گندم نسبت به 
مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزايش داشت. همچنان 
اميد افزايش ميــزان خريد گندم وجــود دارد چراکه 
برداشت در استان های شــمال غرب و سردسير ادامه 
دارد. به گفته وی؛ پيش بينی خريد گندم تا 7.۵ ميليون 
تن دور از انتظار نيست چراکه احتمال توليد گندم به ۹ 
ميليون تن وجود دارد؛ اما بخشی از اين توليد به عنوان 
بذر و خود معيشتی در اختيار کشاورزان باقی می ماند و 
به دولت فروخته نخواهد شد. هاشمی با بيان اينکه سطح 
زير کشت گندم حدود 6 ميليون هکتار است، تصريح 
کرد: ۴ ميليون هکتار از اراضی گندم ديمی و ۲ ميليون 
آن آبی است؛ سال گذشته خشکسالی ها باعث شد حدود 
۹۰ درصد از اراضی ديم را از دست بدهيم. وی با اشاره 
به پراکنش مناسب بارندگی ها در سال جاری، بيان کرد: 
ستاد اجرايی فرمان امام طرحی را به نام جهش توليد در 
مزارع ديم آغاز کرد که اين ورود با پراکنش های مناسب 

همراه و افزايش توليد را به همراه آورد.
رئيس بنياد ملــی گندمکاران افزايــش قيمت خريد 
تضمينی گندم را عامل اصلی افزايش خريد عنوان کرد 
و افزود: خريد گندم کيلويی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باعث 

شد که کشاورزان رغبت خوبی برای برداشت محصول از 
خود نشان بدهند. هاشمی در پاسخ به اين پرسش که آيا 
خشکسالی در سال جاری در کاهش توليد گندم تاثير 
گذاشته است؟ گفت: ۸۰ درصد از توليد گندم در مزارع 
آبی و ديمی استان های جنوبی و مرکزی کاهش پيدا 
کرد. وی توليد گندم در مزارع ديم استان ها غرب و شمال 
غرب را مناسب دانست و افزود: توليد گندم در استان های 
گلستان، آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل و 
کردستان نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرد و اين 

افزايش توليد، کمبود استان های جنوبی را جبران کرد.
رئيس بنياد ملــی گندمکاران با بيــان اينکه افزايش 
نرخ خريد گندم بعــد از فصل بودجه تصويب شــد، 
افزود: مجلس خريد گندم را بر اســاس 7 هزار و ۵۰۰ 
تومانی بســته بود اما بعد از تغيير نرخ گندم در شورای 
قيمت گذاری، دولت را تامين مبلغ اضافی با چالش های 
جدی مواجه کرد اما اميدواريم در هفته جاری پرداخت ها 
به موقع انجام شود و بتوان کشــاورزان را راضی کنيم. 
هاشمی در پاسخ به اين پرسش که تا به امروز چند درصد 
مطالبات کشاورزان پرداخت شده است؟ تصريح کرد: 
ميزان خريد گندم بر اساس آمار بانک کشاورزی حدود 
7۸ هزار ميليارد تومان است که از اين ميزان 6۳ هزار 
ميليارد تومان آن را پرداخت و دولت ۱۵ هزار ميليارد 
تومان بدهکار است که سازمان برنامه و بودجه قول داده 

اين مبلغ در هفته آينده پرداخت شود.

رئيس اتحاديه نمايشگاه  داران و فروشندگان خودرو 
تهران گفت: روند کاهشــي قيمت  ها در بازار خودرو 
که از حدود دو ماه پيش آغاز شده، تحت تاثير اخبار 
مذاکرات برجام نيز تداوم يافته و بازار شيب نزولي را 
طي مي  کند؛ اين در حالي اســت که بازار از خريدار 
خالي مانده و همه فروشنده هســتند، اما مشتري 
نيست. سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران در رابطه با آخرين وضعيت 
بازار خودرو و تاثير اخبار مذاکرات برجام بر اين بازار، 
اظهار کرد: طي دوماه الي دو ماه و نيم گذشته، قيمت 
ها در بازار با ثبات همراه بوده است. طي چند روز اخير 
نيز که صحبت هايي پيرامون مذاکرات برجامي مثبت 
بوده و اخبار مثبت از مذاکرات گزارش شــده است، 
مشتري عقب نشيني کرده و منتظر است تا در آينده 
چه اتفاقي خواهد افتاد. در اين شرايط مشتريان خريد 

انجام نمي دهند.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران خاطرنشان کرد: طي دو ماه و نيم اخير قيمت 
اکثر محصوالت ريزشــي بوده اســت. به طور مثال 
محصوالت ســايپا در اين مدت دو تا چهار ميليون 
کاهش يافته يــا محصوالت پرفــروش ايرانخودرو 
)سمند، ۲۰6، پارس و...( عالوه بر اين کاهش دو تا پنج 
ميليون توماني دو ماه اخيــر، از ابتداي هفته کاهش 
قيمت بيشتري داشته است. در يک ماه گذشته پژو 

۲۰7 اتوماتيــک حدود ۸۰ الــي ۸۵ ميليون تومان 
ريزش قيمت داشته است؛ چرا که عرضه اين محصول 
در مقطعي افزايش پيدا کرد با توجه به اينکه خريدار 

در بازار کم است.
وي تاکيد کرد: در بازار خودرو هرچه عرضه بيشتر شود، 
قيمت ها قطعا ريزش بيشتري خواهند داشت. طي 
روزهاي اخير نيز همچون روال دو ماهه اخير فروشنده 
در بازار بسيار است، اما خريداري در بازار وجود ندارد. 
مشتري مي داند که با صورت گرفتن توافق، اثر رواني 
خود را خواهد داشت و ميتوان به کاهش بيشتر قيمت 
ها اميدوار بود. بازار همچنان آرام است و طي دو-سه 

ماهه اخير ثبات قيمتي خود را حفظ کرده است.
موتمني براي آينده بازار خــودرو پيش بيني کرد: 
خودرو يک کاالي مصرفي است بايد با عرضه متناسب 
و پاســخگوي نياز بازار باشــد، اختالف قيمت بين 
بازار تا کارخانه کمتر خواهد شد و اگر بيش از تقاضا 
شود، ديگر اختالف قيمتي نخواهيم داشت. ديديم 
که محدوديت عرضه در دو ســال گذشته، اختالف 
قيمت کارخانه و بازار فاصله بيشــتري بگيرد. اما دو 
ماه گذشــته، ايرانخودرو، بطور مثال ۲۰7 به تعداد 
بسيار فاکتور کرد، بنابراين قيمت آن از 6۰۰ ميليون 
تومان به کانــال ۵۰۰ ميليون هم رســيد. حال اگر 
 بيشتر عرضه کند، ظرف يک ماه برابر قيمت مصوب 

کارخانه اي خواهد شد.

۸۵ دســتگاه خــودروی 
فيديليتــی در بورس کاال به 
فروش رفت که حدود ۱۰ الی 
۲۰ درصد پايين تر از قيمت 

بازار معامله شده است.
روز گذشته  ۸۵ دســتگاه خودروی فيديليتی ۵ نفره 
مشکی گروه بهمن برای نخستين بار در بازار فيزيکی 
بورس کاال به قيمت پايه 7۵۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
از طرف کارگزاری آپادانا بر روی ميز فروش بورس کاال 
رفت که در باالترين قيمت به رقم ۹6۲ ميليون تومان 
و در پايين ترين رقم نيز تا مبلــغ ۹6۰ ميليون تومان 
رقابت و معامله شد. همچنين تا لحظه انتشار اين خبر 
تعداد ۱۲۵ دستگاه ديگنيتی سفيد 7 نفره در اين بازار 
معامله شده که در باالترين رقم به مبلغ يک ميليارد و 
۵۰ ميليون تومان و در پايين ترين رقم نيز با مبلغ يک 

ميليارد و ۳۳ ميليون تومان معامله شده است.
در اين زمينه حيدری مدير عرضــه کااليی کارگزاری 
آپادانا در گفتگو با مهر با بيان اينکــه رقابت در رينگ 
معامالت خودروی بورس کاال ادامه دارد، گفت: تا اين 

لحظه ۹۰ دستگاه فيديليتی 7 نفره سفيد نيز معامله 
شده که رقابت در اين معامالت بين ۹۹6 ميليون و ۵۰۰ 

هزار تومان تا ۹۹7 ميليون تومان بوده است.
وی افــزود: هم اکنون ســه رديف عرضــه خودروی 
فيديليتی ۵ نفره سفيد در رينگ عرضه خودروی بورس 
کاال در حال رقابت است که شامل ۸۵ دستگاه فيديليتی 

مشکی و ۱۲۵ دستگاه ديگنيتی مشکی می شود.
حيدری در خاتمه گفت: عرضه موفق خودرو در بورس 
کاال نشــان داد که با رفتار منطقی بازار عالوه بر انتفاع 
خودروساز، مردم نيز می توانند از اين بازار نفع ببرند. به 
طوری که مطابق با معامالت صورت گرفته تا اين لحظه 
همه خودروهای معامله شده بين ۱۰ تا ۲۰ درصد زير 
قيمت بازار معامله شده اند و در عين حال نسبت به قيمت 
کارخانه نيز حدود ۲۰ درصد به نفع خودروساز تمام شده 
است.در همين زمينه يک کارشناس خودرو در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: ورود خودرو به بورس کاال اگر 
در مسير درست خود باشد می تواند بر بازار تاثيرات خوبی 
داشته باشد. صنعت خودروسازی کشور بايد شفاف شود 
و تا زمانی که اين امر ميسر نشود ورود سازمان حمايت از 
مصرف کننده به بازار خودرو و يا عرضه اين محصول به 
بورس کاال بی اثر است. همچنين اميد به تحقق مذاکرات 

دليل ديگری برای بازگشت رونق به بازار خودرو است. 
همانطور که شاهد هستيم چشم انداز مثبت مذاکرات 

منجر به کاهش جزئی قيمت خودرو شده است.  
بابک صدرايی اضافه کرد: کاهش قيمت حاصل از نهايی 
شدن برجام و يا واردات خودرو به شــکل روانی اما به 
صورت کوتاه مدت دور از ذهن نيست. اما واقعی شدن 
قيمت ها و ثبات اين بازار حتی در صورت نهايی شدن 

عوامل مذکور با سپری شدن زمان طوالنی ميسر است.
صدرايی اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس کاال بايد 
منجر به شفاف سازی شود. نبايد اجازه داد زمينه ورود 
عده ای دالل فراهم شده و منجر به سه نرخی شدن بهای 
خودرو شــود. قيمت خودرو به عوامل مهم تری نسبت 
به عرضه خودر بستگی دارد. قيمت خودرو در ابتدا به 
قيمت دالر بستگی دارد. در شرايطی که قيمت خودرو به 
مذاکرات وين بستگی دارد، با اين مسائل قيمت خودرو 

تغيير و يا حتی ثبات پيدا نمی کند.
وی در اين باره گفت: امروز صنعت خودروسازی و صنعت 
ما در يک جمله وضعيت ملتهبی دارد. شايد مسولين 
وزارت صمت و ساير مســوولين گمان کنند با گفتار 
درمانی به صورت موقتی می توانند بار فاجعه را کاهش 
دهند و نتايجی کسب کنند اما در يک بازه زمانی ميان 

مدت و مشخص، نتايج فاجعه بارتری به دنبال می آورد 
که نمی توان عمق آن را کاهش داد.

به هر ترتيب معامالت خــودرو در بورس کاال با معامله 
۱۲۵ دستگاه ديگنيتی کليد خورد. طی امروز پس از ۳۰ 
دقيقه رقابت نفسگير خريداران، ۱۲۵ دستگاه ديگنيتی 
سفيد با قيمت پايه ۸۲۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان عرضه شد 
که با حداقل قيمت يک ميليــارد و ۳۲ ميلون تومان و 
حداکثر قيمت يک ميليارد و ۸۰ ميليون تومان معامله 
شد. ميانگين قيمتی ديگنيتی سفيد، يک ميليارد و ۳۳ 

ميليون و ۳۰۴ هزار تومان بود.
بالتکليفی بازار خودروهای داخلی در کنار تورمی که 
در آن ايجاد شده عمال فعاالن بازار را دچار سردرگمی 
کرده است، چراکه تحليل های مختلفی از بازار به گوش 
می رسد. برخی  می گويند روند فعلی بازار پايدار نيست و 
برخی ديگر معتقدند اين شروع يک روند صعودی برای 
بازار خودروهای ســايپا و ايران خودرو خواهد بود. اين 
درحالی است که در ماه های اخير تعداد خريداران نسبت 
به فروشندگان کاهش قابل مالحظه ای داشته و دليل آن 

هم انتظار برای نهايی شدن واردات خودرو است.
رسول علی  محمدی فعال در بورس کاال گفت: برای 
اين که عرضه خودرو در بورس کاال تداوم پيدا کند بايد  
تمام عرضه خودرو، در بورس کاال انجام گيرد تا بتوان 
بررسی درستی از نحوه عرضه انجام داد. اگر عرضه ها 
ناقص باشد و تنها خودرو های خاصی در بورس کاال 
عرضه شــوند. قطعا به عنوان يک سياست شکست 
خورده از اين طرح ياد خواهد شد. در کل نبايد استثنای 
برای عرضه در بورس کاال در نظر گرفته شود. فعاالن 
صنعت خودرو و بورس کاال معتقدند؛ اگر اين عرضه ها 
به صورت اوصولی درست و رعايت تمام نکات انجام 
گيرد بخشی از مشــکل صنعت خودرو که مربوط به 
وجود اختالف بين قيمت کارخانه و قيمت بازار است 

در اين رويداد مرتفع می شود.
مهدی بيات منش کارشناس حوزه بورس کاال گفت: اگر 
بنابر عرضه کامل و صفر تا صد انواع خودرو در بورس کاال 
باشد موافق اين طرح هستم در غير اين صورت اگر بنا 
بر استفاده ابزاری از بورس کاال برای فروش محصوالت 
لوکس و خودرو هايی که بعضا قيمت غير منصفانه و گران 
قيمت دارند، است به شدت با آن مخالفم. چرا که در غير 
اين صورت گره ای از مشکالت مردم باز نمی شود. طبيعتا 
در صورت در دسترس بودن يک کاال و عدم نياز به قرعه 
کشی، در يک بازه زمانی شاهد کاهش اختالف قيمت 
کارخانه و بازار خواهيم بود که اين مورد می تواند با عرضه 

در بورس کاال رقم خورد.

News kasbokar@gmail.com

معامالت خودرو در بورس کاال با ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی سفید کلید خورد

فروش موفق  نخستین خودروی لوکس در بورس کاال
بازار خودرو رونق می گیرد؟

وقفه در عرضه خودرو موجب اختالل قيمت می شود۱۵ هزارمیلیارد از مطالبات گندمکاران پرداخت نشد

اشباع بازار کفش کیش با کفش هاي خارجي

کاهش تمايل به واردات کاغذ

خرید دانه ای افزایش یافت

صادرات میوه نصف شد
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توليد اپل واچ و مك بوک در ويتنام
تولیدکنندگان قراردادی محصوالت اپل سرگرم مذاکره هستند تا برای نخستین 
بار، اپل واچ و مک بوک را در ویتنام تولید کنند. روزنامه نیک کی به نقل از منابع آگاه 
نوشت: شرکت چینی الکس شیر پرسیژن اینداستری و شرکت تایوانی فاکسکان، 
تولید آزمایشی اپل واچ و مک بوک در شــمال ویتنام را آغاز کرده اند. اپل در حال 
تغییر بعضی از پایگاه های تولید آیفون، از چین به بازارهای دیگر از جمله هند است 
و  تولید آیفون ۱۳ در هند را از سال میالدی جاری آغاز کرده و سرگرم برنامه ریزی 
برای تولید تبلت های آی پد اســت. هند که دومین بازار بزرگ تلفن هوشمند در 
جهان است، به همراه کشورهای دیگری مانند مکزیک و ویتنام به پایگاه های مهمی 
برای تولیدکنندگان قراردادی برندهای آمریکایی تبدیل شده اند که تالش می کنند 
تولیدشان را از چین جا به جا کنند. شرکت فاکسکان پس از انتشار گزارشهای مالی 
که فراتر از حد انتظارات بود، با اشاره به کندی تقاضا برای تلفن هوشمند، دورنمای 
محتاطانه ای برای سه ماهه جاری ترسیم کرد. فاکسکان مانند تولیدکنندگان دیگر با 
کمبود شدید تراشه روبرو بوده که به تولید این شرکت ضربه زده است زیرا موانع ناشی 
از قرنطینه های کرونا و جنگ در اوکراین، کانال های لجستیکی را مختل کرده است. 
در این بین، شرکت BOE Technology Group که تامین کننده قراردادی اپل 
است، به دلیل سهمیه بندی برق در سیچوان، اعالم کرد تغییراتی در فعالیت هایش 
در این منطقه می دهد. این شرکت اعالم کرد با مقامات تماس گرفته و انتظار می رود 
تاثیر زیادی روی عملکرد عملیاتی این شرکت ایجاد نشود. این شرکت چهار خط 
تولید نمایشگر برای دستگاه های سخت افزاری در این منطقه، دو خط تولید صفحه 
 BOE دارد. شرکت AMOLED نمایش ال سی دی و دو خط تولید صفحه نمایش
Technology Group حجم اندکی از نمایشگرها را برای گوشی های آیفون ۱۳و 
مدلهای قدیمی تر را عرضه می کند و احتماال نمایشگر برای مدل جدید آیفون ۱۴ 
را هم تامین خواهد کرد. بر اساس گزارش رویترز، موج گرمای کم سابقه در استان 
سیچوان، باعث شده است مقامات چین سهمیه بندی برق را در شهرهای متعدد اجرا 

کنند که متعاقبا باعث کاهش تولید شماری از شرکت ها شده است.

امكان بازيابی پيام های حذف شده به واتس اپ اضافه شد
گزینه بازیابی پیام های حذف شده در واتس اپ برای کاربران برنامه آزمایشی بتای 
این پیام رسان قابل دسترس شد. برای همه کاربران ممکن است پیش آمده باشد 
که پیامی را در واتس اپ به مخاطب اشتباهی ارسال کنند یا پیام ناخواسته ای را 
تصادفی به مخاطب مورد نظرشان ارسال کنند. خوشبختانه گزینه ای برای حذف 
این پیامها وجود دارد اما تصور کنید هنگامی که برای پاک کردن پیامی که به اشتباه 
به گروهی ارسال کرده اید، به جای گزینه "حذف برای همه"، گزینه"حذف برای 
من" را انتخاب کنید، چه وحشتی را احساس خواهید کرد. گزینه بازیابی پیام حذف 
شده اکنون در مرحله آزمایشی بتا قرار دارد تا این نگرانی را برای همیشه رفع کند.

پایگاه خبری اندروید پلیس اوایل ژوئن گزارش کرده بود واتس اپ در حال تســت 
گزینه بازیابی پیام حذف شده است. اکنون وب سایت WABetaInfo  گزارش 
کرده اســت که این قابلیت برای شمار محدودی از شــرکت کنندگان در برنامه 
آزمایشی واتس اپ در نســخه ۲.۲۲.۱۸.۱۳ اندروید، قابل دسترس شده است اما 
بعضی از کاربران می توانند گزینه بازیابی پیامهای حذف شده در نسخه های قدیمی تر 
را هم بیابند. فعال سازی برای شمار بیشتری از آزمایش کنندگان بتا در هفته های 
آینده فراهم خواهد شد. پس از این که پیام را برای خودتان حذف کردید، یک اعالن 
)نوتیفیکیشن( در پایین صفحه ظاهر می شود و این حذف را تایید می کند. همچنین 
گزینه آندو یا بازگردانی وجود دارد تا پیام های حذف شده، بازیابی شود. البته این نوار 
ابزار تنها برای چند ثانیه قابل مشاهده خواهد بود و این فرصتی است که کاربران برای 
تغییر نظر و بازیابی پیام دارند. اپلیکیشن های زیادی رابط کاربری مشابهی برای گزینه 
بازیابی دارند که جی میل در راس آنها قرار دارد. عرضه این گزینه به صورت آزمایشی، 
به معنای آن است که ممکن است برای همه کاربران عرضه نشود اما امید می رود که 

واتس اپ بتواند این گزینه را برای همه کاربران قابل دسترس کند.

تاسیس صندوقی برای حمایت بالعوض از پژوهشگران
عدم پيش بينی منابع مالی برای 20 طرح كالن ملی

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تاسیس صندوقی برای 
حمایت بالعوض از پژوهشگران گفت: این طرح به زودی در دولت تصویب می شود.

پیمان صالحی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درباره آخرین وضعیت 
طرح های کالن ملی توضیح داد و گفت: در یک دوره ای معاون وقت توانست بودجه ای 
را از صندوق توسعه ملی برای اجرایی کردن طرح های کالن بگیرد و در حال حاضر در 
دوره جدید اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کالن 
در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دستور کار قرار دارد. دبیرکل شورای 
عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در یک برهه ای از زمان برخی از طرح های کالن 
بهره بردار بالفعل داشتند و قرار بود بخشی از بودجه را آنها و بخشی دیگر را شورای 
عتف تخصیص دهد که تعداد این طرح ها به ۲۰ مورد رســید اما چون منابع شورا 
تأمین نشد طرح ها نیز اجرایی نشدند. وی افزود: نکته قابل توجه این است تمامی ۴۷ 
طرح کالنی که مصوب شد و بودجه ای به آنها تخصیص داده شد فقط در فاز مطالعاتی 
آنها پیشرفت هایی صورت گرفت و تقریباً هیچ کدام به مرحله پایانی نرسیدند. صالحی 
ادامه داد: ۲۰ طرح کالنی که در حال حاضر وجود دارد برای اجرایی کردن آن به منابع 
بزرگی نیاز داریم که برای هیچ کدام منابع مالی پیش بینی نشده است و باید متولی 
پیدا کنند و آنهایی که مورد نیاز کشور است پیگیری شوند در حال حاضر دستگاه 
سفارش دهنده ای که بودجه یک طرح را به طور کامل اختصاص دهد، نداریم. اینکه 
آیا ما در شورای عتف طرح های کالن را پیگیری می کنیم یا خیر، باید بگویم که این 
طرح ها در دستور کار ما قرار دارد و نمونه آن قانون جوانی جمعیت است که قانون آن 
نیز ابالغ شده است. وی درباره آخرین وضعیت و تخصیص ۴۰ درصد بودجه پژوهشی 
شرکت های دولتی و بانک ها گفت: بر اساس محاسبات انجام شده کل این بودجه 
حدود ۲۵۰ میلیارد تومان می شود. آن دسته از شرکت ها و بانک هایی که سفارش 
دهنده پروژه ای هستند خودشان موضوع پژوهش را مشخص می کنند. این اعتبارات 
مستقیما به شورای عتف اعطا نمی شود و شورای عتف بر اساس قانون در سامانه 
ساتع فراخوان می دهد و تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از موضوعات پژوهشی و 
مبلغ تخصیص یافته اطالع می یابند. صالحی بیان کرد: امسال برای نخستین بار به 
تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نامه زدیم و تمامی مبالغ و صاحبان پول )شرکت ها 
و بانک ها( را اعالم کردیم و باید خودشان درباره موضوعات پژوهشی به توافق برسند. 
وی با اشاره به اینکه با پیگیری های وزیر علوم در ۱۲ مرداد جلسه شورای عالی عتف 
بعد از یازده سال با حضور رئیس جمهور برگزار شد، خاطرنشان کرد: در این جلسه 
مقرر شد جلسات شورای عالی عتف به صورت فصلی برگزار شود و رئیس جمهور 
شخصاً در جلسات حضور یابند. صالحی افزود: اولین دستور جلسه در خصوص راه 
اندازی شورای عالی عتف بود؛ ما در حال حاضر مشکالتی در نظام تأمین مالی نظام 
نوآوری داریم؛ نخست نداشتن حمایت )گرنت( بالعوض است و در حال حاضر تنها 
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری کشور ذیل معاونت علمی حمایت هایی را 
انجام می دهد و ۲۰ میلیارد تومان بودجه دارد. ما به طور مثال در حوزه آموزش باید 
صندوقی داشته باشیم که از پژوهشگران حمایت بالعوض کند. وی با اعالم اینکه 
در حال حاضر حدود ۱۶۳ هزار دانشــجوی دکتری در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی وجود دارد و سالیانه حدود ۱۵ هزار نفر فارغ التحصیل می شوند، گفت: یکی از 
ابزارهای سیاستی اصلی که برای بهره گیری از این ظرفیت در راستای منافع ملی در 
سطح دنیا استفاده می شود، جذب و به کارگیری فارغ التحصیالن دوره های دکتری 

در قالب محققان پسادکتری است.

اخبار

وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت افزایش یافته است
وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات با بیان اینکه سرعت اینترنت افزایش یافته است، ضمن اظهار بی اطالعی از میزان دقیق این افزایش، آن را به طور متوسط حدود ۲۷ مگابیت بر ثانیه اعالم 

کرد. عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: سرعت اینترنت افزایش یافته است. میزان دقیق آن را نمی دانم، اما افزایش یافته و به طور متوسط به حدود ۲۷ مگابیت بر 
ثانیه رسیده است. البته در حوزه ارتباطات ثابت وضعمان خوب نیست و این را بارها گفته ایم. وی افزود: یک پروژه زیربنایی را دنبال می کنیم و آن فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست که 

خوب پیش می رود و در هفته دولت هم شاهد افتتاح پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در چند شهر خواهیم بود.

گمانــه زنی ها دربــاره به 
نتیجه رســیدن برجام در 
این دوره از مذاکرات منجر 
به خوش بینــی اقتصادی 
شده است. کاهش تورم به 
باور بسیاری از فعاالن اقتصادی در گرو تحقق برجام 
و تغییرات کالن اقتصادی است. هرچند کاهش تورم 
به عملکرد دولت و سیاست های دولتی گره خورده 
اما برجام نیز یکی از حیاتی ترین ملزومات کنترل 
تورم به شمار می رود. در همین رابطه وزیر اقتصاد 
گفته است چه توافق برجام انجام شود، چه نشود، 

مهار تورم، سیاست اول دولت است.
احسان خاندوزی درباره برنامه دولت درباره نحوه 
برخورد بازار با شرایط دســتیابی به توافق یا عدم 

توافق هســته ای، اظهار کرد: برنامه مهار تورم در 
بازارهای مختلف بــه عنوان برنامه قطعی ســتاد 
اقتصادی دولــت در حال اجراســت و معاون اول 
جلسات مختلفی با تمام وزرا و دســتگاه ها دارند. 
وی ادامه داد: چه توافق خارجی صورت بگیرد و چه 

نگیرد، مهار تورم دستور کار اول دولت است.
در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی می گوید: با احیاء 
برجام نه قیمت دالر کم می شــود، نه تورم. بهمن 
عشقی خاطرنشان کرد: اگر مذاکرات هم به نتیجه 
برســد تورم باالیی خواهیم داشت، مگر قرار است 
به محض اینکه ما ذیل این کانال را امضا کردیم ۲ 
تریلیون دالر پول به اقتصاد ایران بیاید؟ تورم ناشی 
از افزایش پایه پولی است، افزایش پایه پولی ناشی 
از ناترازی بودجه است، اگر امروز دولت ایران ۱۰۰ 
میلیارد دالر هم ارز دستش بیاید می تواند ناترازی 
بودجه را بــا دالر حل کند؟ ناتــرازی بودجه را که 
 نمی شود با دالر حل کرد آیا این ناترازی را با ریال 

می شــود حل کرد؟ خیر بلکه با ریالی که از بانک 
مرکزی قرض می گیریم. به دلیل اینکه ریالی که از 

بانک مرکزی قرض می گیریم پایه پولی را افزایش 
می دهد و افزایش پایه پولی تورم ایجاد می کند.

نرخ تورم با احيای برجام چه تغييری می كنند؟

 تورم مهار می شود؟
خاندوزی: چه توافق بشود يا نشود، دولت دنبال مهار تورم است

چشم انداز تورم با احیای برجام
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

در مسائل اقتصادی سیاسی و میزان تاثیر مسائل بین المللی و سیاسی بر اقتصاد باید واقع بین بود. رویکردهای سیاسی با فرمت رسانه ای نباید از سیاست گذاران اقتصادی تاثیر بپذیرند. اقتصاددانان بایستی با واقع بینی و میزان تاثیر فاکتورهای 
مختلف در کلیت اقتصاد و تورم، به آسیب شناسی و ارایه راه حل ها بپردازند. البته فضای رسانه ای و کاستن از التهابات برای جلوگیری از سوء استفاده سوداگران و دالالن ضرورت دارد.   اما نباید بر تصمیمات اقتصادی و عملکرد واقعی خود 
مسووالن تاثیرگذار باشد. نیاز است حتی بدبینانه ترین سناریوها طراحی و برای مقابله با آنها استراتژی تدوین کرد. ظرفیت های اقتصادی هر کشوری به راحتی قابلیت سنجش دارد. اما در بسیاری از موارد ظرفیت های بالقوه مبنای تصمیمات 
بوده و موجب آسیب شده اند. به عنوان مثال در بحث تولید و صادرات با وجود ظرفیت منابع انسانی، مواد اولیه و حتی تا حدودی بازار مصرف در منطقه، عدم سرمایه گذاری مناسب در زیرساخت ها از جمله آب، برق، گاز، حمل و نقل دریایی، 
زمینی و ریلی، افزایش عملی ظرفیت تولید بسیار سخت و زمان بر شده است.  در حوزه صادرات نیز به جز ایام مذاکرات، صادرات و برگشت پول به کشورهای همسایه همچون عراق و ترکیه نیز بسیار سخت است. بی تردید تحمل چنین شرایط 
تحریمی طاقت فرسا است. اقتصاد با توجه به فاکتورهای تاثیرگذار در آن بخصوص در کشور ما بسیار پیچیده است. هر اقدامی و هر تصمیم به تغییر یک متغیر، بر ده ها متغیر دیگر تاثیرگذار بوده و با نبود بازار مناسب، مکانیزم نقل و انتقال 

مناسب و کمبود منابع ارزی ابزارهای کنترل اقتصاد محدود می شود. تورم ادامه دار چندین دهه گذشته و سالهای اخیر ساختارهای اقتصاد را به دلیل کمبود سرمایه گذاری و خروج سرمایه متزلزل کرده است.
از سوی دیگر تولید زمین گیر و داللی و سوداگری پر سود شده و در کنار سیاست قیمت گذاری دستوری دولت، انگیزه های تولید کاهش یافته  است. روز به روز نیز انگیزه های سوداگری و داللی با تبدیل ریال به کاال، شرکت در قرعه کشی 
خودرو، بیشتر شده و تنها راه نجات اقتصاد کشور که همان تولید است را نحیف تر کرده است.  شاید مهم ترین نکته برای کشوری مانند ایران که در معرض انواع تحریم ها قرار می گیرد داشتن برنامه های سناریو محور است. چیزی که نه در 
برنامه های پنج ساله دیده شد و نه در بودجه ساالنه گنجانده شد. این اتفاق موجب شد تصمیمات خلق الساعه، عده ای رانت خوار را تقویت کرده و کمر تولید و مردم را خم کند. ابر چالش های ایجاد شده نه با شعار برطرف می شود و نه با وعده 

و خوش بینی. حرکت در این مسیر تنها برنامه دقیق عملیاتی با سناریوی های مشخص و با مسوولین بی ادعا امکان پذیر است.
متاسفانه تجربه نظام مدیریتی کشور نشان داده که در کل در مدیریت اقتصاد موفقیت چندانی نداشته ایم. این اتفاق ناشی از آن است که سیاست در الیه به الیه اقتصاد دخالت دارد. مدیران اقتصادی حتی در سطوح پایین کامال سیاسی بوده 
و حفظ پست و مقام، گروه و دسته چالش اصلی نظام مدیریتی شده است. برای تغییر عملکرد در نظام مدیریتی، کاهش دخالت سیاست در اقتصاد و چینش مدیران شایسته بر اساس دانش تجربه و خالقیت ضرورت دارد. برای متفاوت بودن 

نسبت به گذشته تغییرات اساسی الزم است. در غیر این صورت با تغییر اسمی از سپردن مدیریت به فارغ التحصیالن این دانشگاه و آن دانشگاه، قرن ها بعد نیز مشکالت و ابر چالش ها برطرف نخواهد شد. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

بازار فناوری نانو در ایران به دو حوزه محصوالت و 
تجهیزات فناورانه تقسیم می شود و در حال حاضر 
۱۱۹۰ محصول ایران ساخت در این دو عرصه ثبت 
شــده اســت. به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، هزار و ۱۹۰ محصول و تجهیز 
فناورانه در حوزه نانو تولید شد. از این تعداد ۹۶۱ 
مورد به حوزه محصوالت فناورانه و ۲۲۹ مورد آن 
به عرصه تجهیزات تعلق گرفته است. روند صعودی 
و رشــد یافته تولید محصوالت و تجهیزات ایران 
ساخت از ســال ۸۷ به وضوح قابل مشاهده است. 

عددی که از حدود ۱۱ محصول و تجهیز آغاز شده 
و به ۱۱۹۰ مورد رسیده است.

این اتفاق هم دستاورد تالش شرکت های دانش 
بنیان و حمایت های دولتی و سعی بر رفع مشکالت 
و چالش های پیــش روی فناورانی اســت که در 
این حوزه فعالیت می کنند. شــکل گیری زیست 

بوم فنــاوری و نــوآوری و هم افزایــی های موثر 
میان بخش دولتی و خصوصی مهم ترین عواملی 
اســت که این اتفاق را رقم زده است. محصوالتی 
که ســهم بیشــتر آن به حوزه تولید مواد اولیه، 
حمل و نقل و عمران و ســاختمان می رسد. این 
تولیدات حاصل تالش ۲۶۱ شرکت تولیدکننده 

محصول و ۶۴ شــرکت تولیدکننــده تجهیزات 
نانوفناورانه اســت. تولیداتی که بــا کیفیت باال و 
 کارایی زیاد به دســت مصرف کنندگان صنعتی

 و خانگی می رسد.
ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری هم با هدف ایجاد شفافیت بازار 
و افزایش اعتمــاد مصرف کنندگان به محصوالت 
فناوری نانو، اقدام به ایجاد واحد ارزیابی محصوالت 
فناوری نانو کرده است تا رقابت ها برای تولید این 

محصوالت بیشتر شود.

شرکت زوم از رفع آسیب پذیری خطرناکی خبر 
داده کــه باعث می شــد هکرها از طریــق برنامه 
برگزاری نشست های آنالین، بتوانند به رایانه های 

مک کاربران نفوذ کنند.
شــرکت زوم نرم افزار خود برای رایانه های مک 
شــرکت اپل را به روز کرده تا آســیب پذیری را 
برطــرف کند که بــه مزاحمان احتمالــی اجازه 
می دهد کنترل رایانه های آنها را در دست بگیرند. 

نفــوذ بــه زوم در رایانه های مــک از طریق فایل 
به روزرسانی خودکار این نرم افزار تماس ویدئویی 
و از طریق دســتکاری سیســتم تأیید هویت آن 
رخ می داد. پاتریک واردل، خالــق و محقق بنیاد 
آبجکتیو ســی، برای اولین بار این حفره امنیتی 
را کشف کرد و در دسامبر ســال گذشته آن را به 

اطالع زوم رســاند. زوم بخشــی از این مشکل را 
برطرف کرد، اما نتوانســت بخــش دیگری از آن 
را حل کند. زوم ســپس این بخش از مشــکل را 
هم حل کرد، امــا واردل یک نقص دیگــر را نیز 
پیدا کرد. وی هفته گذشــته یافته های خود را در 
کنفرانــس دف - کان مورد بحث قــرار داد. زوم 

 سرانجام به کمک وی توانست همه این مشکالت 
را حل کند.

نرم افزار زوم که پــس از همه گیری ویروس کرونا 
مورد توجه قرار گرفت، بارها با مشــکالت امنیتی 
جدی مواجه شده است. در سال ۲۰۱۹ نیز مشکل 
دیگری در این نرم افزار کاربران رایانه های مک را 
دچار چالش جدی کرد، زیرا هکرها قادر به کنترل 

وب کم های کاربران آن بودند.

اتاق سرور به عنوان بخش مهمی از هر مجموعه نیاز 
به رصد شبانه روزی دارد که به وسیله نرم افزار دیدبان 
این امر ممکن شد. به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، اتاق سرور به عنوان بخش مهمی از 
هر مجموعه نیاز به رصد شبانه روزی دارد که به وسیله 
نرم افزار دیدبان این امر ممکن شــد.رضا محمدی 
عضو هیات مدیره شرکت هوشمند افزار پاز اندیش 
با اشاره به این که دیدبان کنترل از راه دور اتاق سرور 
را نیز ممکن کرده است، گفت: دیدبان یک نرم افزار 
است که قابلیت ماژول شدن را دارد و هر سنسوری 
که به آن متصل شــود، به آن ظرفیت های بیشتری 

برای کنترل می دهد. بر همین اســاس دیدبان این 
توانایی را دارد تا دما، رطوبت و سایر متغیرهای اتاق 
سرور را از طریق پیامک به مسئول اتاق سرور اطالع 
دهد و زمانی کــه تغییرات به مرحله خطر رســید، 
پیام هشــدار نیز ارســال کند. دیدبان این امکان را 
ایجاد می کند کــه از راه دور و یا به صورت اتوماتیک 
بتوان سیســتم های تهویه، اطفای حریق، کولرها و 
سیستم های گرمایشی را نیز کنترل کرد تا آسیبی 
به ذخایر اتاق سرور وارد نشود. مشخصا دیدبان کمک 
می کند تا خرابی سیستم در هر مجموعه ای به حداقل 
برسد و امروز نیز در چندین درمانگاه در شهرستان 

اصفهان نیز با موفقیت راه اندازی شده است. دیدبان 
نمونه خارجــی نیز دارد اما محصول ایران ســاخت 
حدود ۲۰ درصد ارزان تر از نمونه خارجی اســت و 
همان خدمات و قابلیت هــا را ارائه می دهد. دیدبان 
این قابلیت را دارد که به محض افزایش دما از محدوده 
خطر اتاق سرورفرآیند ویژه ای را برای کنترل دما رقم 
بزند یا ســرور را برای جلوگیری از سوختن خاموش 
کند. از سوی دیگر در صورت قطع برق اتاق سرور به 
 کاربران اطالع رســانی می کند تا تمهیدات مناسب 

اندیشیده شود.
همچنین دیدبان این قابلیــت را دارد که اطالعات و 

دیتای دما و رطوبت و خطاهــا و ثبت الگین و الگ 
اوت را با ۲ تاریخ شمســی و میالدی ارایه دهد. این 
مدیر حوزه دانش بنیان توضیح داد: شرکت هوشمند 
افزار پاز اندیش تاکنون ۱۰ فرصت شغلی به صورت 
مستقیم ایجاد کرده و با توسعه تولیدات دانش بنیان 
خود در تالش است تا موقعیت های شغلی جدیدی 
نیز خلق کند. عالوه بر این تولیدات ایران ســاخت با 
توجه به این که متناسب با شــرایط بومی طراحی 
می شــوند، هزینه های کم تری بــه مجموعه های 
 اســتفاده کننده تحمیل مــی کنند و بهــره وری 

بهتری رقم می زنند.

معاونت علمی اعالم كرد؛

۱۱۹۰ محصول و تجهیز فناورانه در حوزه نانو تولید شد

رفع آسیب پذیری خطرناک زوم برای رایانه های مک

حفاظت از داده های دیجیتال با محصولی ایرانی
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