
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشــاره به ورود باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس به بازار سرمایه گفت: با این اتفاق جعبه 
سیاه این دو تیم باز شد. به گزارش ایسنا، حسین قربان زاده 
در مراسم بازگشایی نماد سرخابی ها در فرابورس اظهار کرد: 
بورسی شدن استقالل و پرسپولیس فراز و نشیب های زیادی را 

طی کرد و با این اتفاق جعبه سیاه دو تیم باز شد.
وی با اشــاره به روش بورسی شدن دو باشــگاه، عنوان کرد: 
روش افزایش سرمایه از طریق ســلب حق تقدم کمک کرد 
باشــگاه ها نیز منتفع شوند. بر این اســاس هر باشگاه ماهانه 

بالغ بر چهار میلیارد تومان از محــل درامد حاصل از افزایش 
سرمایه منتفع می شــوند. قربان زاده از تشکیل یک کمیته 
مصارف برای هر دو باشگاه خبر داد و افزود: این کمیته با حضور 
مدیران عامل دو باشگاه و معاون وزیر ورزش برگزار می شود و 
مصوباتی مشخصی دارد. مهم ترین مصوبه درصدهایی است که 
باشگاه ها که از منابع حاصل از پذیره نویسی و ورود به بورس 
کسب کردند مورد استفاده قرار می دهند. بر این اساس حدود 
۵ درصد برای پرداخت بدهی های معوق، حدود ۵ درصد برای 
بازارگردانی و حدود ۶۵ درصد نیز برای ســرمایه گذاری های 

بلند مدت مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان 
خصوصی ســازی در مورد بدهی های مالیاتی دو باشگاه نیز 
توضیح داد: این موضوع در جلســاتی با سازمان امور مالیاتی 
مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از این مالیات بخشیده 
خواهد شد به شــرطی که اصل مالیات پرداخت شود. برای 
این منظور ۸۰ درصد تضمین گرفته شــده است. قربان زاده 
با اشاره به بازگشایی نماد اســتقالل در معامالت امروز اظهار 
کرد: در کم تر از یک ساعتی که نماد استقالل بازگشایی شد، 
۱۴۴ میلیون برگه ســهم به ارزش ۵۸ میلیارد تومان معامله 

شد. ارزش کل باشگاه استقالل نسبت به قیمت گذاری، ۵۷ 
درصد افزایش یافته است. قسمت اعظم معامالت نیز توسط 

حقیقی ها انجام شده است.

بازگشایی نماد پرسپولیس در هفته آینده
وی در مورد زمان بازگشــایی نماد پرسپولیس نیز گفت: سال 
مالی پرســپولیس ۳۱ خرداد ماه اســت و دو ماه بــرای ارایه 
صورت های مالی فرصت داشتند. رئیس سازمان خصوصی سازی 
ادامه داد: صورت های مالی این باشگاه نیز تنظیم شد اما ناظر 

بازار نکاتی را مطرح کرد که باید رعایت می شد. امیدوارم نماد 
این تیم نیز اوایل هفته آینده بازگشایی شود.

رقابت اصلی در زمین بازی است نه تابلوی بورس
رئیس سازمان خصوصی ســازی از هواداران دو باشگاه تقاضا 
کرد از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند و تاکید کرد: معامالت دو 
باشگاه باید بر اساس منطق باشد. رقابت اصلی در زمین بازی 
است نه در تابلوی معامالت. آوردن رقابت حاشیه ای روی تابلو 

در بلند مدت به ضرر دو باشگاه است.

معاون وزیر کار از وقوع ۸۹۰۰ حادثه ناشی از کار در سال 
گذشته خبر داد و گفت: از این میزان ۲ درصد حوادث 

مربوط به بخش معدن بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش ها حوادث معدنی در 
کنار حوادث ساختمانی بیشــترین آمار تلفات نیروی 
کار را به خود اختصــاص داده و عمده حوادث کار پس 
از فعالیت ساختمان مربوط به کارگاه های معدنی بوده 
است. حوادث کار به هر صورت و درجه ای که باشد برای 
کارگر، کارفرما و جامعه زیان های اقتصادی بسیاری در 
بردارد که هزینه های درمانی، خســارت ناشی از توقف 
کار به دلیل حادثه و خســارات پرداختی در صورت از 

کارافتادگی از جمله آنها به شمار می رود.

بر اساس اعالم معاونت روابط کار وزارت کار از مجموع 
۸۹۰۰ حادثه ناشی از کار در سال گذشته، تنها دو درصد 
مربوط به حوادث معدنی بوده است. به اعتقاد کارشناسان 
بسیاری از حوادث ناشی از کار از کم توجهی و عدم رعایت 
نکات ایمنی در محیط کار رخ می دهد از این رو به روز 
کردن ابزار و امکانات و تجهیزات در معادن با هدف بهبود 
ایمنی کارگران معدن یک اصل مهم در بحث کاهش آمار 
تلفات انسانی و حوادث ناشی از کار است. علی حسین 
رعیتی فردـ  معاون روابــط کار وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعیـ  از وقوع ۸۹۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور 
طی سال ۱۴۰۰ خبر می دهد. او می گوید: از این میزان 
حادثه در سال گذشته ۲ درصد مربوط به بخش معدن 

بوده که ناشی از توجه مدیران معادن به ارتقای ایمنی 
بوده است. معاون وزیرکار از نیروهای انسانی به عنوان 
سرمایه های ارزشــمند جامعه کار و تولید یاد کرده و 
می گوید: صیانت از نیروی انسانی از جمله برنامه های در 
اولویت وزارت مردمی دولت سیزدهم است که با همکاری 
و همیاری سازمان های وظیفه مدار قابل دستیابی است. 
آنطور که رعیتی فرد گفته، در شورای عالی حفاظت فنی 
تالش شده از ظرفیت تشکل های کارگری، کارفرمایی و 
همچنین خبرگان حوزه ایمنی استفاده شود و با تدوین 
آیین نامه ها و ارائه آموزش های الزم ضمن حفظ جان 
کارگران و کارکنان حوزه صنعت با ارتقای ضریب ایمنی، 

شمار حوادث، تلفات و مصدومان کاهش یابد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشــور گفت: 
با توجه به برآوردهــای صورت گرفته، پیش بینی 
می شود در مراسم اربعین امسال ۳ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار زائر حضور یابند و طبق 
تجربه حدود ۹۶ درصــد از طریق مرزهای زمینی 

عازم عتبات می شوند.
وی ادامه داد: طبق پیش بینی های صورت گرفته در 
مراسم اربعین امسال جمعیتی بین ۳ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شرکت خواهند کرد 
و تجربه سال های قبل نشان داده بالغ بر ۹۶ درصد 
آن ها از طریق مرزهای زمینی عازم عتبات عالیات 
می شوند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور 
همچنین با بیان اینکه بیــش از ۶۵ درصد زائران 
اربعین با خودروهای شــخصی به مرزهای ۴ گانه 
مهران، شلمچه، چذابه و خسروی مراجعه کنند، 
افزود: با این حال ۸ هزار دستگاه اتوبوس نیز از طریق 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مهیا و کار 
انتقال زائران را به مرزهای یاد شده برعهده خواهند 
داشت. وی طول مسیرهای تردد زائران اربعین را 
۱۶۰۰ کیلومتر عنوان کرد و گفت: ۶۴۰ کیلومتر 
آن در اســتان کرمانشــاه قرار دارد و خوشبختانه 
اقدامات الزم برای مدیریت بار ترافیکی این مسیر 
اندیشیده شــده و همکاران ما در این استان آماده 

خدمات رسانی به عموم زائران هستند.

آن طور که سخنگوی دولت اعالم و رئیس سازمان 
برنامه تایید کرده است دولت با پرداخت وام ۲۰۰ 
میلیون تومانی ساخت مســکن روستایی موافقت 
کرده و پرداخت این تســهیالت از شــنبه پنجم 

شهریور آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، هیات دولت با افزایش تسهیالت 
نوسازی و بهســازی مسکن در روســتاها از ۱۰۰ 
میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کرد 
و پرداخت این تســهیالت به متقاضیان از شنبه ۵ 

شهریور ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.
این خبر را علی بهادری جهرمیـ  سخنگوی دولت 
در نشســت امروز هیات وزیران اعالم و مســعود 
میرکاظمی ـ  رییس ســازمان برنامه و بودجه نیز 

تایید کرده است.

به گفتــه میرکاظمی، ســازمان برنامــه و بودجه 
بــا بررســی همه جوانــب و بر اســاس دســتور 
رییس جمهــور اقدامــات الزم بــرای پرداخــت 
 تســهیالت فــوق از ســوی بانک هــا را آغــاز 

کرده است.
بنابراین گزارش، ابتدای ســال گذشته سقف وام 
مسکن روستایی با نرخ ســود ۵ درصد ۵۰ میلیون 
تومان بود که به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. 
سپس در آبان ماه ســال ۱۴۰۱ در جلسه شورای 
عالی مســکن با حضور رییس جمهــوری به ۲۰۰ 
میلیون افزایش یافت ولی با توجه به این که در قانون 
جهش تولید مســکن یارانه صرفا از محل صندوق 
ملی مســکن پیش بینی شده، ســازمان برنامه و 
بودجه مابه التفاوت نرخ سود را که رقمی حدود ۴۰ 

هزار میلیارد تومان می شود، تضمین نکرده است. لذا 
بانک ها در ۹ ماه گذشته قرارداد ۱۰۰ میلیون تومان 
اضافی را با نرخ سود ۱۸ درصد منعقد کرده اند که 
دلیل تقاضا برای ساخت مسکن روستایی کاهش 

یافته است.
پس از کش و قوس های فراوان قرار بود پرداخت این 
وام از ۸ مردادماه آغاز شود اما تحقق پیدا نکرد. روز 
۱۹ مردادماه سیدرضا حمیدیـ  مدیرکل مسکن 
روستایی بنیاد مسکن به ایسنا گفت: دستورالعمل 
وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی 
تهیه شده، تشکیل پرونده ها و ثبت در سامانه هم 
توسط بنیاد مســکن در حال انجام است ولی برای 
معرفی متقاضیــان به بانک منتظــر تضمین نامه 

سازمان برنامه و بودجه هستیم.

ســخنگوی صنعت آب گفت: در روزهای آینده شرایط 
تامین آب همدان به تدریج بهبود می یابد و تا هفته بعد به 

وضع عادی باز خواهد گشت.
 فیروز قاسم زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره اوضاع سد اکباتان در همدان اظهار داشت: به علت 
کم آبی، شرایط اقلیمی و کاهش بارش ها حجم مخزن سد 
به شدت کاهش یافته، به طوری که در روزهای گذشته 
موجودی مخزن ســد به یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر 
مکعب رسیده و بر اثر کاهش تراز آب مخزن، تصفیه خانه 
شهید بهشتی شهر همدان از مدار خارج شده است. اما 

علیرغم کاهش حجم مخزن اکباتــان، با همین میزان 
موجودی مخزن سد، بخشی از آب مورد نیاز شهر همدان 
از طریق تصفیه خانه اکباتان تا یک ماه آینده قابل تامین 
است. وی افزود: اکنون در حال جایگزینی منابع جدید 
برای جبران کمبود آب این سد هستیم، به گونه ای که در 
روزهای آینده شرایط تامین آب به تدریج بهبود می یابد و 

تا هفته بعد به وضع عادی باز خواهد گشت.
سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: طی یک سال گذشته 
اجرای طرح های آبرسانی به همدان که سال ها متوقف 
مانده بود، در دستور کار قرار گرفت. با تامین مالی مورد 

نیاز، خوشبختانه این طرح باپیشرفت قابل توجهی در 
مراحل پایانی خود قرار دارد و در هفته های آتی مرحله 
اول آن به بهره برداری خواهد رسید و با بهره برداری از این 
طرح مهم و راهبردی مشکل آب شهر همدان به صورت 
اساسی رفع خواهد شد. به گزارش ایلنا، طی روزهای اخیر 
اخباری مبنی بر اینکه ورودی سد اکباتان در حال حاضر 

صفر است، منتشر شد.
بنا بر این اخبــار؛ اکنون ۴۵۰ لیتر در ثانیــه آب از این 
سد برداشت و از طریق تصفیه خانه اکباتان وارد شبکه 

آبرسانی شهر همدان می شود.

عضو اتــاق بازرگانی تهران می گویــد عدم تخصیص 
سرمایه های جدید در زیرساخت های نفتی باعث شده 
ایران در این حوزه از رقبای منطقه ای خود عقب بیفتد. 
به گفته وی، ایران می تواند با شــرایطی به تولید شش 
میلیون بشکه نفت در روز برسد. حمیدرضا صالحی در 
گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: صنعت نفت ایران به عنوان 
یکی از اصلی ترین حوزه هایی که در آن مزیت نســبی 
داریم، در تمام سال های گذشته نقش و سهمی مهم در 
تامین نیازها و درآمدهای اقتصادی کشور داشته اما برای 
تداوم این نقش، نیاز به برنامه ریزی های کالن و جذب 

سرمایه های تازه وجود دارد.
وی با اشاره به محدودیت هایی که صنعت نفت ایران در 
سال های گذشته داشته است، بیان کرد: ما در سال های 
پیش از تحریم و در دوران اجرای برجام توانستیم میزان 

صادرات نفت خود را به باالترین حد ممکن برسانیم اما 
در سال های اخیر این عدد کاهش یافته و به دنبال آن 
فعالیت پاالیشگاه ها نیز محدود شده است. این در حالی 
اســت که این حوزه برای تداوم فعالیت، نیاز به جذب 
سرمایه های جدید به شکل دائمی دارد و غفلت از این 
موضوع در سال های اخیر، فاصله با رقبای منطقه ای را 

بیشتر کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تولید باالی روزانه 
نفت در کشورهایی مانند روسیه و عربستان سعودی، 
توضیح داد: اینکه عربستان ســعودی می گوید که به 
زودی امکان تولید نفت روزانه خــود را به ۱۰ میلیون 
بشکه می رساند، نشان از آن دارد که این کشور چه در 
حوزه حفظ بازار و چه در حوزه ســرمایه گذاری های 
جدید موفق عمل کرده است و برای آنکه ما نیز به حداکثر 

توان تولیدی خود برسیم، باید گام های اجرایی مهمی 
را برداریم. صالحی ادامه داد: در برنامه های باالدستی و 
در طرح هایی که از ســوی وزارت نفت ارائه شده، ایران 
می تواند به تولید شش میلیون بشکه نفت در روز برسد 
اما این مسئله نیاز به استفاده از تجهیزات به روز، جذب 
سرمایه داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت ها 
دارد؛ موضوعی که در ســال های گذشته کمتر به آن 

پرداخته ایم.
وی با بیان اینکه صنعت نفت ایــران در حال حاضر به 
حدود ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری تازه نیاز دارد، 
تاکید کرد: ما در این ســال ها کمتر از ظرفیت میادین 
نفتی و گازی مشــترک اســتفاده کرده ایم و در سوی 
مقابل، کشورهای همسایه توانسته اند فعالیت خود در 

این میدان ها را به شکل جدی توسعه بدهند. 

جعبه سیاه استقالل و پرسپولیس باز شد

سهم ۲ درصدی معادن از حوادث کار پیش بینی حضور بیش از ۴ میلیون زائر در مراسم اربعین

وام مسکن روستایی باالخره تایید شد

سد اکباتان خشک می شود؟

شرط تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت در ایران
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وزیر اقتصاد:

مالیات کارمندان و 
کارگران کاهش می یابد

سیگنال مثبت 
برجام به بورس

صعود قیمت دالر 
به کانال ۲8 هزار تومان

راه اندازی  بورس 
بین الملل با سرمایه 
۳۰ میلیون یورویی
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سرمقاله

ابهامات 
واردات خودرو 

اظهاراتی که هر روز در رابطه 
بــا واردات خودرو توســط 
مســووالن مطرح می شود 
تناقض بسیار زیادی دارد. هر 
روز یک مقام مسوول در این رابطه صحبت می کند. 

اصال مشخص...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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تکنولوژی قدیمی 
بالی جان صنایع شد 

حجم نقدینگی به ۵2۵۰ 
هزار میلیارد تومان رسید

تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش خدمات رکورد زد

شتاب تورم در بخش خدمات
صفحه2

صفحه۴

زمزمه  انحصار در  واردات  خودرو
2  شرط   اصلی   واردات   خودرو   از   زبان   وزیر  صمت

واردات   خودرو   عملیاتی   می شود؟

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای 
واحدهــای اقتصادی با بیان اینکــه ۵۲ هزار واحد 
تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شده اند، 
گفت: بخش زیادی از این واحد ها به دلیل تکنولوژی 
قدیمی باید تغییر وضعیت شوند. در همین زمینه 
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با "کسب و 
کار" گفت: تولید و بازار کار طی چند سال اخیر مسیر 
پیچیده و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. طی 
دو سال اخیر و شرایط شــیوع ویروس کرونا، نقطه 
اوج تالطم ها و بحران ها در بازار کسب و کار را شاهد 
بودیم. حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: متأسفانه 
ابهام و رکود ناشی از تشــدید و تهدید تحریم های 
غیرقانونی و یکجانبه امریکا بر محیط کسب و کار 

مزید بر علت شده است...

بانک مرکزی در گزارش تحلیــل تحوالت اقتصاد 
کالن اعالم کرده است که حجم نقدینگی در پایان 
تیرماه سال ۱۴۰۱ )معادل ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد 
ریال( نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۸.۶ درصد 
افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در 
دوره مشابه ســال قبل )۹.۹ درصد( به میزان ۱.۳ 
واحد درصد کاهش نشان می دهد.  به گزارش بانک 
مرکزی، بانک مرکزی با هدف جهت دهی صحیح 
به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در 
راســتای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد 
اقتصادی، به صورت مســتمر و منظم اقدام به ارائه 
گزارش روند ماهانه تحــوالت اقتصادی و اقدامات 

سیاستی خود می کند...



اقتصاد2
ایران

تصمیم نهایی دولت برای قیمت بنزین
طرح بنزین برای همه به کجا رسید؟

افزایش مصرف بنزین طی ماه های اخیر در شرایطی 
اتفاق افتاده که این گمانه مطرح می شود که شاید 
دولت برای کنترل مصرف، تصمیم به  گرانی بنزین 
بگیرد. به گزارش خبر آنالین الیحه دو فوریتی برای 
مجلس تهیه کرده ایم کــه افزایش قیمت برخی از 
کاالها به سال بعد موکول شود؛ این جمله ای بود که 
چهارم تیرماه از زبان رییس دولت سیزدهم شنیده 
شد؛ اظهارنظری که در گام اول، این شائبه را در ذهن 
بسیاری ایجاد کرو که دولت در سال آینده احتماال 
تصمیم برای تغییر قیمت بنزین خواهد داشت. اگرچه 
سید ابراهیم رییسی در همان برنامه تاکید کرده بود 
که برنامه ای برای تغییر قیمت سوخت نداریم، اما با 
این حال، با توجه به این که طرح بنزین برای همه به 
صورت آزمایشی در جزیره کیش در حال اجرا بود، به 
نظر می رسید که دولت شاید تصمیم هایی در رابطه با 

قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲ داشته باشد.

آخرین وضعیت طرح بنزین برای همه
طرح بنزین برای همه، اســفند ماه سال گذشته به 
صورت آزمایشــی در جزایر کیش و قشــم اجرا شد. 
براساس این طرح، سهمیه بنزین همه خودروها حذف 
می شــود و بنزین به جای خودرو، بــه کدملی تعلق 
می گیرد. در این طرح به جای سهیمه بنزین ماهانه 
هر خودرو، برای هر کدملی ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر 
ماهانه سهمیه بنزین در نظر گرفته می شود، صاحبان 
خودرو می توانند این ســهمیه را مصرف کنند و در 
صورت مصرف بیشتر از این سهمیه، باید آن را با قیمت 
آزاد خریداری کنند. افراد فاقد خودرو نیز می توانند 
سهمیه بنزین خود را بفروشند. هیچ چیزی تاکنون 
هنوز از جزییات طرح بنزین برای همه منتشر نشده 
و ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین نیز طی 
اطالعیه ای از اتمام دوره اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع 
یارانه بنزین در جزیره کیش خبر داده اســت. ستاد 
هماهنگی طرح بازتوزیع یارانــه بنزین با اعالم اتمام 
اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره 
کیش اعالم کرد: اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه 
بنزین در جزیره کیش ۴ ماهه بوده و قرار است نتایج 
اجرای طرح مذکور در کمیته های تخصصی بررسی 
شده و مراتب جهت تصمیم گیری به دولت تقدیم شود. 
وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز اعالم کرده است: طرح 
»واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی« از اولویت خارج 
شده است. سید احسان خاندوزی در رابطه با آخرین 
وضعیت اجرای طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر 
ایرانی، عنوان کرده، به جهت اینکــه در دولت چند 
موضوِع تصمیم گیری اقتصادی دیگر مدنظر بود، این 
طرح فعال از اولویت خارج شده است تا دولت در مورد 
سیاست های اولویت دار تصمیم گیری کند و بعد پرونده 
جدید باز شود؛ بنابراین فعال اولویت تصمیم گیری و 

سیاست گذاری برای این طرح وجود ندارد.

وزیر اقتصاد:
مالیات کارمندان و کارگران 

کاهش می یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اصالح نظام مالیاتی 
و ایجاد پایانه فروشگاهی و ســامانه مؤدیان مالیاتی، 
اظهار کرد: راه اندازی این سامانه یک تکلیف قانونی بود 
که سال ها وجود داشت و در عمده اقتصاد های مترقی 
هم اینگونه اســت که افرادی که استفاده بیشتری از 
اقتصاد کشور دارند، بار بیشــتری از کشور بر دوش 
بکشند و اکثریت مردم که به لحاظ درآمدی ضعیف تر 
هســتنند باید بار مالیاتی کمتری را بر عهده داشته 
باشند. سال های ســال اینگونه نبود و از کارمندان، 
کارگران، شرکت های شفاف و کسبه روشن مالیات اخذ 
می کردیم، اما کسانی که فعالیتشان آشکار نبود گرچه 
ممکن بود گردش مالی بسیار باالیی داشتند و یا دالالن 
و سوداگرانی که سود های زیادی می کردند، هیچگاه 
در تور مالیات قرار نمی گرفتند. خاندوزی گفت: برای 
اینکه بار برای اکثریت مردم سبک تر شود امسال برای 
نخستین بار بعد از ۱۵ ســال، ۵ درصد نرخ مالیات بر 
شرکت های کشور با پیشــنهاد ما در وزارت اقتصاد، 
کاهش یافت. این کاهش زمانی موجب کاهش درآمد 
دولت نمی شود که در عوض از فرار های مالیاتی بزرگ 
جلوگیری و با شناسایی درگاه های مختلف پرداخت و 
دریافت مالیات آن را جبران کنیم. وی با اشاره به اتصال 
همه دستگاه های پوز به پرونده مالیاتی تأکید کرد: در 
این راستا بیش از ۵ میلیون دستگاه غیر فعال شد که یا 
نیاز به دستگاه نداشتند یا اجاره ای بود، اما االن شفاف 
اســت و این به هدف عدالتی که مد نظر دولت کمک 
می کند. وزیر اقتصاد گفت: دوستان ما فعال اقتصادی 
را شناسایی کردند که هزار میلیارد تومان در یک سال 
گردش مالی داشت، اما حتی ریالی تا به حال مالیات 
پرداخت نکرده بود و مشخص شد در حوزه رمز ارز و 
موارد اینچنینی فعالیت می کند. وی افزود: با این روال 
است که در سال های آینده برای کارمندان و کارگران 

می توانیم کاهش مالیاتی داشته باشیم.

خبر

قیمت دالر، طال و سکه در 
بازار روز گذشته چهارشنبه 
ریزش کــرد. در معامالت 
روز گذشته چهارشنبه ۲ 
شهریور ماه بازار ارز تهران 
شاهد ســقوط قیمت دالر به کانال ۲8 هزارتومان 
بود. نرخ دالر روز گذشته در مقایسه با عصر دیروز 
بیش از ۴۰۰ تومان کاهش را ثبت کرد و به قیمت 

۲8 هزار و 9۰۰ تومان معامله شد.
عده ای از معامله گران معتقدند بودند در صورتی که 
نرخ دالر محدوده حمایتی ۲8 هزار و 8۰۰  تومان 
را از دست دهد ممکن است  دالر تا نیمه کانال ۲8 

هزار تومان هم  عقب نشینی کند . 
البته روز گذشــته بازار های همســایه هم آرایش 
نزولی به خود گرفته بود و همین امر موجب شــد 

قدرت معامله گران افزایشی کاهش پیدا کند. 
نرخ دالر هرات و  ســلیمانیه دیشب رنج بود اما در 
بازار روز گذشته در سراشــیبی قرار گرفت. قیمت 
دالر هرات روز گذشــته مانند دالر تهــران کانال 
۲9 هزار تومان را از دست داد و با قیمت ۲8 هزار و 
9۵۰ تومان مبادله شد. این قیمت در مقایسه با روز 

گذشته تقریبا ۱۲۰ تومان پایین آمده بود. 

عقب نشینی نرخ حواله درهم 
قیمت درهم نیز روز گذشته  از کانال 8 هزار تومان 
عقب نشــینی کرد و  و تقریبا 7۰ تومن کاهش را 

تجربه کرد . نرخ حواله درهم روز گذشته 7 هزار و 
97۰ تومان بود. نرخ برابری درهم به دالر هم یک 
کانال باالتر از نرخ فعلی بازار است که نشن دهنده 

حباب منفی در بازار دالر است. 

 نرخ دالر پتانسیل رشد را دارد
 عده ای از معامله گران با اشاره به نرخ تورم نقطه ای 
در مرداد امســال می گفتند که نرخ دالر پتانسیل 
رشد را دارد اما خوشــبینی ها درباره احیای توافق 

برجام سد راه معامله گران افزایشی شده است . 
مرکز آمار ایران اعالم کرده نــرخ تورم نقطه ای در 
مرداد امســال به عدد ۵۲.۲ درصد رسیده، یعنی 
خانوارهای کشــور به طور میانگیــن ۵۲.۲ درصد 
بیشــتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

بازار ارز در انتظار برجام 
به نظر می رســد فضای مذاکرات و اظهارات طرف 
های گفت وگو به ویژه آمریکایی ها خوشبینانه شده 
است. ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که 
کمتر سخنان مثبت از او می شنیدیم نیز در نشست 
خبری گفته که فضا برای توافق از دو هفته قبل بهتر 
است. با این حال هوای برجام همچنان نیمه تاریک 
است و عده ای از معامله گران احتیاط را سر لوحه 
خود قرار داده اند و همین موضوع موجب شده است 

که رفت و برگشت های قیمتی دالر بیشتر شود.

جــان کربی، مقــام ارشــد شــورای امنیت ملی 
کاخ ســفید در گفت وگویــی با انتقــاد از تصمیم 
دولت پیشــین آمریــکا بــرای خــروج از توافق 
هســته ای گفت که جو بایــدن  با وجــود این که 

نگرانی هــای رژیم صهیونیســتی دربــاره احیای 
 توافق هســته ای را درک می کند، مصمم اســت 

به توافق بازگردد.
واشنگتن پســت به نقل از مقامات امریکایی گفته 
اســت که آمریکا و ایران به توافق هسته ای نزدیک 
شــده اند و انتظار مــی رود ایاالت متحــده تا روز 
چهارشنبه پاســخ خود را درباره توافق هسته ای 

با ایران ارائه دهد. 
عده ای از معامله گران دالر نسبت به پاسخ مثبت 
آمریکا خوشبین هستند اما عده ای دیگر می گفتند 
احتماال آمریکا جواب میانه ای خواهد دادو مجدداً 

مذاکرات وین رو خواهیم داشت.

ریزش قیمت طال و سکه در بازار
قیمت اونس طال روز گذشته ۱۲ دالر رشد کرد اما 
در بازار روز گذشته تقریبا ۴ دالر پایین آمد. فلز زرد 
رنگ جهانی ظهر روز گذشــته در محدوده ۱7۴6 

دالر معامله شد .
قیمت طال در بــازار ایران روز گذشــته مانند روز 
گذشــته ریخت. فلز گران بهــای داخلی ظهر روز 
گذشته تقریبا ۱۰ هزار تومان از روز گذشته پایین 
تر معامله شــد. قیمت طال ۱8 عیار روز گذشته ۱ 

میلیون و ۲36 هزار و ۱۰۰ تومان بود . 
قیمت سکه هم روز گذشته مانند روز گذشته ریزش 
کرد . قیمت هر قطعه سکه امامی روز گذشته ۱۰9 
هزار تومان ارزان تر از دیروز به فروش رسید. قیمت 
سکه امامی روز گذشــته ۱3 میلیون و ۵8۰ هزار 

تومان بود.

قیمت دالر در لبه سطح حمایت قرار گرفت

صعود قیمت دالر  به کانال 28 هزار تومان

تصمیم گیری دربــاره افزایش 
حقوق کارمندان تا پایان شهریور 

نهایی می شود
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش 
حقوق کارمندان و بازنشستگان در حال بررسی 
اســت و در صورت تامین منابع طی همین ماه 
تصمیم گیری و در نهایت الیحه برای تصویب به 

مجلس ارایه می شود.
به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در حاشیه 
جلسه هیات دولت در پاسخ به این پرسش که 
اصالحیه الیحه بودجه ۱۴۰۱ به کجا رســیده 
اســت، اظهار کرد: در حال حاضر همان چند 
موردی است که فرستاده شده بود. مورد تازه ای 
از طرف دولت فرستاده نشده است. وی افزود: در 
این زمینه، یک بحث مربوط به یارانه بود که قرار 
بود اگر قیمت ها تا شهریور اصالح نشود، میزان 
یارانه بر اساس آن قیمت تنظیم شود که االن 
ما باید اصالحیه یارانه را بدهیم. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه ادامه داد: درباره افزایش حقوق 
کارمندان در حال بررسی هستیم تا اگر منابع آن 
تامین شود، تا شهریور تصمیم گیری شود و برای 

سیر مراحل تصویب به مجلس برود.

رئیس سازمان بورس خبر داد
آخرین وضعیت توثیق سهام عدالت

رئیس ســازمان بورس ضمن تشریح آخرین 
وضعیت توثیق سهام عدالت، از موافقت شورای 
عالی بورس با راه اندازی بورس بین الملل خبر 

داد.
به گزارش ایسنا، مجید عشقی، در حاشیه جلسه 
روز گذشــته شــورای عالی بورس در رابطه با 
سامانه توثیق سهام عدالت و حواشی اخیر مبنی 
بر عدم همکاری بانک ها با سهامداران اظهار کرد: 
زیرساخت سامانه توثیق سهام در بازار سرمایه 
فراهم و ســرویس های مرتبط با آن در اختیار 
تمامی بانک ها قرار گرفته است. اکنون تمامی 
بانک ها امکان استفاده از سرویس سامانه توثیق 
سهام را دارند، به نحوی که تاکنون در دو بانک 
به مرحله اجرا رسیده و مابقی نیز منتظر تکمیل 

زیرساخت های حقوقی و الکترونیکی هستند.
وی ادامه داد: فراهم ســازی زیرســاخت های 
الکترونیکی وظیفه بانک ها اســت و ســازمان 
بورس ماموریتی را در این رابطه ندارد. ابالغیه 
توسط خود شعبه اصلی بانک مربوطه به شعبات 

زیر مجموع ارسال خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان بورس سامانه متوفیان 
قرار بود تا پایان شهریور مهیا شود اما راه اندازی 
کامل آن نیازمند همکاری همه جانبه قوه قضائیه 
است. عشقی بیان کرد: از آنجایی که کار متوفیان 
و انحصار وراثت در اکثر شهرستان ها به صورت 
دســتی انجام و تعــداد متوفیان زیاد اســت، 
اکنون مســئوالن مربوطه در حال فراهم سازی 
زیرساخت های الکترونیکی در این شهرها هستند. 
دبیر شورای عالی بورس بیان کرد: همچنین امروز 
در جلسه شورای عالی بورس بحث تاسیس بورس 
بین المللی مطرح شد که شورا با راه اندازی آن به 

صورت اصولی موافقت کرد.
او افزود: با اعطای این مجوز موسسین این بورس 
می توانند بحث های مربوط به مقدمات تاسیس 
بورس بین الملل را فراهم سازند. امید می رود 
در فرصتی که برای موسســین و درخواســت 
کنندگان مشخص می شود شرکت تاسیس شده 

و کار خود را آغاز کند.

راه اندازی بورس بین الملل با سرمایه 
۳۰ میلیون یورویی

در همین زمینــه مناطق آزاد اعــالم کرد که 
راه اندازی بورس بین الملــل در مناطق آزاد از 
سوی شورای عالی بورس مجوز آن صادر شده و 
این بورس با سرمایه ارزی در مناطق آزاد تاسیس 

می شود و تمامی معامالت آن ارزی خواهد بود.
بورس بین الملل مناطق آزاد پنجمین بورس 
کشور است که با هدف تامین مالی ارزی پروژه 
های صنعتی و عمرانی با سرمایه اولیه 3۰ میلیون 

یورو در مناطق آزاد راه اندازی می شود.
بورس بین الملل مهم ترین بســتر برای جذب 
منابع مالی خارجی به کشور است که از طریق 
انتشار ابزارهای ارزی، زمینه جذب سرمایه های 
خارجی و همچنین شرکت های واجد شرایط در 
حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی و انرژی را 
فراهم می آورد. راه اندازی بورس بین الملل در 
مناطق آزاد، بستر الزم را برای اتصال به اقتصاد 
جهانی و بین المللی کردن بازار سرمایه در این 
مناطق ایجاد می کند و از طریق پیوند با بازارهای 
جهانی، جذب سرمایه های خارجی و فناوری 
پیشرفته، زمینه افزایش صادرات کاال و خدمات 

در کشور را فراهم می کند.
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تورم نقطه به نقطه بخش خدمات در بهار سال جاری 
۴9.۴ درصد برآورد شــده، به بیان ســاده تر بهای 
خدمات در مبدا ارائه آن ها در بهار سال جاری نسبت 
به بهار سال گذشته به طور متوسط یک و نیم برابر 
شده است، این نرخ باالترین نرخ تورم نقطه ای این 

بخش از ابتدای دهه 9۰ تا اکنون محسوب می شود.
به گزارش اقتصادنیوز، تورم فصلی تولید کننده بخش 
خدمات در بهار ســال جاری  ۱3.8 درصد به ثبت 
رسیده است که باالترین رقم این این شاخص در ۱۰ 

سال گذشته محسوب می شود.
همچنین تورم نقطه به نقطه تولید کننده خدمات 
نیز در بهار امسال نزدیک به ۵۰ درصد برآورد شده، در 
این شاخص نیز شاهد ثبت رکودی جدید در یک دهه 
گذشته بوده ایم. در حالی تورم در بهار امسال به ۵۰ 
درصد رسیده که همین شاخص در سال 9۵ زیر۱۰ 
درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد پس اینکه 
تورم این بخش در سال 99 به ۵۰ درصد نزدیک شد 
و به سمت پایین بازگشت، بار دیگر در ۱۴۰۱ تورم 
نقطه ای خدمات روندی صعــودی گرفته و با توجه 
به تورم فصلی بسیار باالی رقم خورده در بهار امسال، 
به احتماال زیاد در فصول آتی به طور کامل وارد کانال 

تورم ۵۰ درصد خواهد شد.
بنا به گزارش اکوایران، تــورم نقطه به نقطه بخش 
خدمات در بهار سال جاری ۴9.۴ درصد برآورد شده، 
به بیان ساده تر بهای خدمات در مبدا ارائه آن ها در 
بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته به طور 
متوسط یک و نیم برابر شده است، این نرخ باالترین 
نرخ تورم نقطه ای این بخش از ابتدای دهه 9۰ تا اکنون 

محسوب می شود. پس از بهار سال گذشته کمی نرخ 
تورم خدمات کاهش یافت و از ۴8 درصد به پاین تر 
از ۴6 درصد رســید، اما بار دیگر روند صعودی خود 
را در ســال ۱۴۰۱ آغاز کرده است. به طور کلی می 
توان عنوان کرد که تورم نقطه ای تولید کننده بخش 
خدمات از سال 97 وارد کانال های باالی تورمی شده 
و از بهار ســال 98 که وارد کانال 3۰ شد هیچگاه از 
این عدد پایین تر نرفته، حتی می توان گفت در طی 
3 سال اخیر یکبار دیگر هم این شاخص کانال خود 
را تغییر داده و وارد ۴۰ شده و از زمانی که تورم نقطه 
ای خدمات در پاییز 99 عدد ۴۰.۲ را به ثبت رساند نه 
تنها از این رقم پایین تر نرفته بلکه به مرز ۵۰ درصد نیز 
رسیده است. همانگونه که در سطور باالتر گفته شد با 
شروع تحریم ها روندی کامال صعودی به طور کلی در 
چند سال اخیر متغیر های تورم زای اقتصاد ایران وارد 
کانال هایی باالتر شده اند به عنوان مثال رشد ساالنه 
نقدینگی از 3۰ درصد وارد رشد های ساالنه بالغ بر ۴۰ 
درصد شده است، این امر در مورد دیگر متغیر های 

پولی مانند پایه پولی و حجم پول نیز صدق می کند.
همین امر باعث شده تا تورم نیز در سه سال گذشته 
اعدادی را تجربه کند که تا به حال در چند دهه گذشته 
تجربه نکرده بود. اما خطر ناک تر از تجربه تورم باال 

تثبیت شدن در ارقام باالی تورمی است.
چنانچه اقتصاد به بودن تورم در کانال های باال خو کند 
و فعالیت های اقتصادی با توجه به شرایط انبساطی 
شــکل بگیرد و در نتیجه آن یک خــط کف تورمی 
شکل بگیرد، خروج از وضعیت تورمی بسیار سخت 

خواهد شد.

روز گذشته ارزش معامالت خرد ســهام با افزایش 
۲7 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار 
و ۱36 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در ۴۰ 

روز اخیر است.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز چهارشنبه 
دوم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش 
۱۰ هزار و 9۲۵ واحدی نسبت به روز سه شنبه به رقم 

یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۴۰۱ واحد رسید.  
شــاخص هم وزن بورس نیز با رشــد ۵ هزار و 9۲۵ 
واحــدی در ســطح ۴۰8 هــزار و ۲۵۱ واحــدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
 ۱78 واحــد باال آمد و در ســطح ۱9 هــزار و 3۲۰ 

واحد باقی ماند.  
روز گذشته نمادهای پاالیشی بیشترین اثر مثبت را بر 
شاخص کل داشتند. شپنا بیش از هزار واحد شاخص 
را باال کشــید و پس از شــپنا، نمادهای »شبندر«، 
»فوالد« و »شتران« بیشترین تأثیر را در رشد شاخص 
کل بورس داشــتند. در مقابل نمادهای »ومعادن«، 
»فارس« و »مبین« بیشــترین تأثیــر کاهنده را بر 

شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »شراز« و »شاوان« 
بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس 
داشتند و »کگهر«، »زاگرس« و »وملل« بیشترین 

تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خســاپا 
صدرنشین است و خودرو و کاال در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز نمادهای دی، فرابورس و 

کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

ارزش معامالت بورس
روز گذشــته ارزش معامــالت کل بازار ســهام به 
رقــم ۱۰ هــزار و ۱89 میلیــارد تومــان افزایش 
یافــت. ارزش معامــالت اوراق بدهــی در بــازار 
ثانویــه ۴ هــزار و ۴۱ میلیــارد تومــان بــود که 
 ۴۰ درصــد از ارزش کل معامــالت بازار ســرمایه 

را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد ســهام با افزایش 
۲7 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار 
و ۱36 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در ۴۰ 

روز اخیر است. 

صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل کاهش یافت و 6۰۰ 
میلیون تومان بود. ارزش صف های خرید نیز نسبت به 
پایان روز کاری گذشته تغییری نکرد و در رقم ۲۴۵ 

میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشــته نماد حکشتی )شــرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی( با صف  خرید 37 میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از حکشتی، 
نمادهای حخزر )شرکت کشــتیرانی دریای خزر( 
 و مادیرا )شــرکت صنایع مادیران( بیشترین صف 

خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایــان معامالت به 
نمــاد حپترو )شــرکت حمل و نقل پتروشــیمی( 
 تعلق داشــت کــه ارزش آن 6۰۰ میلیــون تومان 

بود.

بانک مرکزی در گزارش تحلیــل تحوالت اقتصاد کالن 
اعالم کرده است که حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال 
۱۴۰۱ )معادل ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال( نسبت به 
پایان سال ۱۴۰۰، معادل 8.6 درصد افزایش یافته که در 
مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )9.9 

درصد( به میزان ۱.3 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
  به گزارش بانک مرکزی، بانک مرکزی با هدف جهت دهی 
صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در 
راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، 
به صورت مستمر و منظم اقدام به ارائه گزارش روند ماهانه 
تحوالت اقتصادی و اقدامات سیاستی خود می کند. بر این 
اساس، خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات 
بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت های 

یاد شده در تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر ارائه می شود.
بررسی تحوالت تورم ماهانه شاخص کل بهای کاالها و 
خدمات مصرفی در سال جاری نشان می دهد در شرایطی 
که تورم ماهانه شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در اردیبهشــت و خردادماه ســال جاری متاثر از حذف 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت برخی از کاالها 
با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه های یاد شده به ترتیب 
به ۵.۱ و ۱۰.6 درصد رسیده بود، در تیرماه سال جاری با 

کاهش 6.۲ واحد درصدی به رقم ۴.3 درصد رسید.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
به تفکیک گروه های اختصاصی »کاال« و »خدمت« در 
تیرماه نشان می دهد که اقالم خدمتی تورم ماهانه باالتری 
را نسبت به اقالم کاالیی تجربه کردند. در همین ارتباط، 
تورم ماهانه گروه  اختصاصی »خدمت« در تیر ماه سال 
جاری با ۰.9 واحد درصد کاهش نســبت به ماه گذشته 
به ۴.6 درصد رسید. تورم ماهانه گروه  اختصاصی »کاال« 
نیز با 9.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 

۴.۲ درصد رسید. بررسی تحوالت تورم ماهانه گروه کاال 
به تفکیک »خوراکی ها« و »غیرخوراکی ها« نیز نشــان 
می دهد تورم ماهانه شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی 
ها )با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصــد( با ۱6.3 واحد درصد 
کاهش نســبت به ماه قبل به ۵.۰ درصد در تیرماه سال 
جاری رسیده است. در حوزه اقالم خدمتی نیز تورم ماهانه 
شاخص های »اجاره مسکن غیرشخصی« و »ارزش اجاری 
مسکن شخصی« عمدتاً متاثر از عوامل فصلی و افزایش 
تقاضا برای اجاره مسکن در فصل دوم سال، با ۱.۵ واحد 
درصد افزایش به ۴.۵ درصد در تیرماه سال جاری رسیدند 
که در مجموع )با ضریب اهمیت 33.۱ درصد( ســهمی 
معادل ۱.۰ واحد درصد از تورم ماهانه شاخص کل بهای 
کاالها و خدمات مصرفی )۴.3 درصد( را در این مقطع به 

خود اختصاص دادند.

افزایش ۲۲ درصدی ارزش صادرات گمرکی
اما در حــوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشــره 
در پایگاه اطالع رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی چهار ماهه 
نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۱7.۲ 
میلیارد دالر بود که مؤید افزایش حدوداً ۲۲ درصدی آن 
در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. به طور مشابه، 
ارزش واردات گمرکــی نیز در این مقطــع معادل ۱7.۲ 
میلیارد دالر گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 
۱7 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از 
این رو در دوره زمانی مورد گزارش، تراز بازرگانی گمرکی 

کشور مثبت بوده  است.

افزایش ۶.۵ درصدی نرخ فروش دالر در تیر ماه
مطابق با اطالعات مندرج در سامانه معامالت الکترونیکی، 
تحوالت بازار رســمی ارز در تیرماه حاکی از آن است که در 
این ماه متوسط نرخ فروش دالر در بازار حواله حدود ۲۵9.۴ 
هزار ریال بود که نســبت به خردادماه ۴.۵ درصد افزایش 
نشان می دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش 
دالر در این مــاه حدود ۲79.۲ هزار ریــال بود که حاکی از 
افزایش 6.۵ درصدی در مقایســه با ماه قبل از آن است. اما 
در بازار مسکن و بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت کشور، متوسط قیمت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در 
شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۵.8 درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.8 درصد افزایش را 
تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار 
در روز پایانی تیرماه ۴.۴ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل 
کاهش یافت. الزم به توضیح است سیاست گذار پولی با رصد 
مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به داللت های آن بر 
تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی 
مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. در خصوص تحوالت 
بازار بین بانکی در تیرماه، با توجه به آغاز حراج های دولتی از 
خردادماه و کاهش وجوه در دســترس بانک ها از این ماه و 
همچنین سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در 
راستای تعدیل آثار پولی طرح مردمی سازی یارانه ها، گرچه 
نرخ بازار بین بانکی در این ماه اندکی افزایش یافته بود؛ لیکن 
کماکان در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شده 
و اخیرا به محدوده ۲۰ درصد وارد شده است. از سوی دیگر 

در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی 
اسالمی دولتی با سررسیدهای یک و سه ساله نسبت به ماه 
قبل تقریباً ثابت )۰.۰۲ و ۰.۰6 درصد کاهش( و ارقام ۲۱.67 
و ۲۲.9۴ درصد بوده اســت. لیکن متوسط بازدهی اسناد 
مذکور با سررسید دو ساله با ۰.3 واحد درصد افزایش نسبت 
به ماه قبل به  ۲۲.7۲ درصد رسید. وضعیت منحنی بازده در 
تیرماه نسبت به خردادماه حاکی از آن است که نرخ های بازده 
تا سررسید کوتاه مدت )کمتر از یک سال( کاهش یافته و در 
مقابل، نرخ های بلندمدت )باالتر از یک سال( در سطحی 
باالتر قرار گرفته  است. در مجموع در تیرماه دامنه میانگین 
نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره های زمانی مختلف )اشاره 
شــده بر روی نمودار زیر(، در فاصله )۲۱.7 تا ۲۲.9 درصد( 
قرار داشته که نسبت به خردادماه )دامنه ۲۱.7 تا ۲3 درصد( 

تغییر چندانی نداشته است.

حجم نقدینگی به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ )معادل ۵۲۵۰۱.۴ 
هزار میلیارد ریال( نســبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 8.6 
درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در 
دوره مشابه سال قبل )9.9 درصد( به میزان ۱.3 واحد درصد 
کاهش نشان می دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی 
در تیرماه ۱۴۰۱ معادل 37.۴ درصد بوده که ۲.۵ واحد درصد 
از آن به افزایش پوشش آماری )اضافه شدن اطالعات بانک 
مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق 
به نیروهای مسلح در بانک ســپه( مربوط بوده و در صورت 
عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در 
پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به 3۴.9 درصد کاهش می یابد. از این رو 
رشد ۱۲ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ماه ۱۴۰۱ )با پایه 
همگن( نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل )39.۴ درصد(، 

معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش خدمات رکورد زد

شتاب تورم در بخش خدمات
رشد ۱۰ هزار واحدی بورس تهران

سیگنال مثبت  برجام  به بورس

 بانک مرکزی اعالم کرد

حجم نقدینگی به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

 قیمت سکه نزولی شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز با کاهش تقریباً ۳۰۰ هزار تومانی به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است. قیمت هر قطعه نیم سکه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ 

میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۴۸ دالر و ۹۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۲۳۷ هزار و ۸۱۷ تومان است.
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رئيس اتحاديه فروشــندگان مصالح ساختماني 
تهران گفــت: اتحاديه هاي صنفــي مي توانند 
با به وجود آوردن زمينه هاي مســاعد حتي در 
امور کارآفرينــي، وحدت، يگانگــي، همکاري 
و معاضــدت خود را نســبت به واحــد صنفي 
ايجاد کننــد تا اين معنــا جا بيفتد کــه صرفاً 
براي صــدور پروانه کســب ايجاد نشــده اند؛ 
بلکه پناهگاهي بــراي پشــتيباني و مي توانند 
تکيه گاه خوبي براي اعضاء باشــند تا جايي که 
 گرايش افراد نســبت به عضويت در اتحاديه ها

 افزايش يابد.
اسماعيل کاظمي در معنا و مفهوم اتحاديه هاي 
صنفي بيان داشــت: معناي اتحاديه در خودش 
مســتتر اســت؛ ايجاد وحدت، مودت، يگانگي، 
همســويي، همراهــي، همــکاري و معاضدت 
همه در درون اتحاديه نهفته اســت. اگر تقوي و 
پرهيزگاري در امور و اتحاد در عمل باشــد مي 
توانيم به نقش آفريني بــا اهدافي که هم قانون 
و هم شــرع به آن اشــاره مي کند تاسي کنيم 
 تا عملکردمــان دور از چهارچــوب قانون نظام 

صنفي نباشد.
وي ادامه داد: اتحاديه هــاي صنفي مي توانند 
کاري کنند که به افراد القا شود که صنوف تحت 
پوشــش تنها مرجعي براي تبادالت اقتصادي 
نيســت؛ بلکه مي توانــد مرجعي باشــد براي 
حس اعتماد، کما اينکه در بســياري از صنوف 
مشــاهده مي شــود اهميت مشــتري مداري 
افزون بر کم و کيفيت کاالي مورد نظر مشتري 
اســت، اين جاســت که مي گوييم بــه وظايف 
 ديگري به جز مبادالت اقتصــادي اهميت داده 

شده است.
کاظمي با اشاره به نمونه اي از شرح موضوع فوق 
تصريح کرد: شــاهد مثال را در اتحاديه مصالح 
فروشان مي توان يافت؛ همانطور که در گذشته 
نيز گفتم در سال ۸۷ پس از آزادسازي سيمان، 
طبيعتاً عده اي خاص)بالغ بر ۵۰۰۰ متقاضي( 
به منظور بهره مندي از قيمت ســيمان به سوء 
اســتفاده و يا احياناً اســتفاده معمول به لحاظ 
رواج آن رو به اتحاديه آوردنــد؛ اما رفته رفته با 
مديريت، بدون هيچ تنش و ســرو صدايي اين 
 تقاضا کاهش پيدا کرد و بايــد از رديف اتحاديه 

خارج مي شدند.
تماما به دليل اخالق مداري و حســن روابط با 
افراد توانســتيم موضوع را مديريــت کنيم. ما 
نمي خواهيــم افــراد از اتحاديــه روي گردان 
شــوند؛ بلکه بــا مديريــت منطقــي دريابند 
 کــه حــق و حقــوق شــان چطــور و چگونه 

دفاع مي شود.
وي در خصوص رکود و خــروج برخي از صنوف 
متبوع از اين فعاليت بيان داشــت: اين صنف و 
فعاالنش به طور مســتقيم با صنعت ساختمان 
عجين اســت. متاســفانه مدت زيادي است که 

اين صنعت راکد شــده و طبيعتاً صنوف مرتبط 
با آن نيــز راکد شــده اند. اين شــرايط موجب 
کاهش بيش از ۵۰ درصدي صدور پروانه کسب 
 گرديده است خصوصاً واحدهايي که در پاساژها 

متمرکزند. 
کاظمي ادامــه داد: اين فعاالن نمــي توانند به 
دليل رکود هزينه هــاي منطبق بر واحد صنفي 
را پرداخت کنند؛ اما به طــور آزاد فعال و روابط 
خود را با ســازمان هاي مرتبط مانند ســازمان 
امــور مالياتي دارنــد. حال اينکــه اتحاديه مي 
تواند نقش مشــوق را براي ادامــه فعاليت اين 
 افراد داشته باشــد تا زماني که شرايط مساعدي 

فراهم شود.
رئيس اتحاديه فروشــندگان مصالح ساختماني 
تهران گفت: اتحاديه ها مي توانند در کل مسائل 
اقتصادي و تصميــم گيري هاي اتــاق اصناف 
نيز نقش آفرينــي کنند. همه مطلع هســتند 
که موانعي بر ســر راه وجود دارد، البته انســان 
از بدو خلقت بــا موانع رو به رو بوده اســت چه 
 بهتر که موانع را بــا مديريت و تدبير حل و فصل 

کنيم. 
اتاق اصناف نيز يک ســوي اين جريانات است 
و بــه عنوان رايزين براي هموار شــدن مســير 
اتحاديه ها نقــش آفريني نمايــد و آنچه مغاير 
قانــون اســت را با شــروط مبتني بــر اخالق 
 مــداري در تمامي عرصه هــاي صنفي هدايت 

کند.
کاظمــي در خصوص نظــارت اتحاديــه ها بر 
واحدهاي صنفي گفت: قانون در همه جا فصل 
الخطاب اســت؛ اما اصالح قانون بايد متناسب با 
وضعيت فعلي جامعه باشــد؛ بطوريکه با اعمال 
متمم و اصالح قوانين مســير براي پاسخگويي 
به مشکالت و مســائل صنفي باز شود. از اين که 
دولت صرفــاً بخش نظارتي را بخواهــد و از اين 
رهگذر وانمــود کند که اصنــاف نقش نظارتي 
 خود را به درســتي نتوانســته اند اجــرا کنند 

منصفانه نيست.
وي تاکيــد کرد: پيشــنهاد دارم دولت دســت 
از تصــدي گــري بــردارد و در عمل شــعارها 
را عملياتــي کند؛ بخصــوص در عرصه اصناف. 
اينکه نظارت بايد به خود اصناف ســپرده شود 
قطعاً امري اســت بديهي، البتــه در چهارچوب 
و پروتــکل هاي قانونــي و مورد تفاهــم هر دو 
طرف همــه موارد بررســي و اگر مغايــرت و يا 
 ايرادي ديده شــد ولو براي اولين بار يک طرف 

را سيبل نکنند. 
موضوع نظــارت از آن جهت اهميــت دارد که 
بر فعاليت عــده اي تاکيد دارد کــه طبق قانون 
منتفع مي شوند و منتفع نيز مي کنند، بالشک 
تمامي اصناف در تمامــي عرصه ها هم زحمت 
 مي کشــند و هم اشــتغالزايي کــرده و کمک 

دولت هستند.

رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران با تاکيد 
بر اينکه در صنعت خودروسازي ايران ۵۰ سال 
عقب هســتيم گفت: خودروهايي که اکنون در 
ايران توليد مي  شود مربوط به دهه ۷۰ است که 
در آن زمان هم عمر اين خودروها در کشورهاي 
سازنده تمام شده بود. عليرضا نيک آيين با اشاره 
به واردات خودرو تصريح کــرد: حدود يک دهه 
پيش خودروهايي وارد کشور شــد که گارانتي 
نداشت اما با اســتقبال زيادي همراه شد و دليل 
اصلي آن کيفيت باالي ســاخت و قطعات اين 

خودروها بود.
وي تاکيــد کــرد: مراجعه خودروهــاي داراي 
گارانتي به تعميرگاه ها نشــان مي دهد قطعات 
خودرو از کيفيت مناســب برخوردار نيســت و 
اين در حالي اســت که ۹ خودروساز خارجي به 
دليل اطمينان از کيفيت محصوالت شــان هم 
 مدت زمان بيشتري خدمات پس از فروش ارائه 

مي دهند و هم قطعــات را جداگانه گارانتي مي 
کنند. نيک آيين به موضوع قطعات تقلبي و بي 
کيفيت اشاره کرد و گفت: برخي قطعات هستند 
که با برند و نام تجاري مشخص در بازار فروخته 
مي شود که کيفيت بااليي ندارند؛ اما مهمتر از آن 
کاالهايي هستند که با نام تجاري معتبر فروخته 
مي شــوند اما اصالتي ندارند و اتفاقا اين قطعات 

خطرناک هستند.
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا آماري از ميزان 
قطعات تقلبي در بازار موجود است چنين پاسخ 
داد: گردش مالي قطعات و لوازم يدکي در ايران 
به بيش از ۱۰ ميليارد دالر مي رسد که به نظر مي 
رســد نيمي از آن را قطعات تقلبي و بي کيفيت 
تشکيل دهد. رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو 
تهران ادامه داد: از هموطنان عزيز خواهش مي 
کنيم قطعات با اصالت و با کيفيت را از مراکز مجاز 

تهيه کنند و اقالم تقلبي و بي کيفيت را نخرند.

رئيس اتحاديه آموزشگاه هاي تعليم رانندگي تهران 
با انتقاد از عملکرد موازي کارانه دولت با اصناف بيان 
داشت: مدتهاست درگير مواضع و عملکرد موازي دولت 
در برابر آموزشگاه هاي تعليم رانندگي هستيم. با اينکه 
مواد قانوني موجود است و هميشه قانون بر آيين نامه 
ارجحيت دارد، اما دولت بر آيين نامه هاي خود اصرار 
دارد. فرهاد حقيقي افزود: ماده ۱۶ آيين نامه اجرايي 
کاماًل با قانون حقوق مکتسبه مغايرت دارد. اين آيين 
نامه خرداد ماه ۱۳۹۷ ابالغ شد و تالش دارد قانون را 
نقض کند. سه ســال فرصتي که دادند، آموزشگاه ها 
در فشار بوده اند. حقيقي در ادامه تاکيد کرد: دولت از 
سويي دم از تسهيل قوانين مي زند و از سوي ديگر آيين 
نامه هاي موازي صادر مي کند. اين در حالي است که 
با تعامل مي توان امور را حل و فصل کرد. دولت اصرا 
دارد تمامي اعضا در اين سه ســال که به نام فرصت 
در اختيارمان قرار داده بود، هم کارشناســي دانشگاه 
را بگيرند و مــدرک خود را ارتقا دهنــد و هم متاهل 
شوند. کجاي قانون آمده که مربي تعليم رانندگي بايد 
کارشناسي داشته باشد و متاهل باشد؟ دولت چرا مي 

خواهد با اجرايي کردن آيين نامه هاي في البداهه خود، 
عده بي شماري که بيش از ۳۰ هزار نفر مربي را تشکيل 

مي دهند، بيکار شوند.
رئيس اتحاديه آموزشگاه هاي تعليم رانندگي تهران 
در ادامه تصريح کرد: اين مربيان هر يک بين ۳۰ تا ۴۰ 
سال سابقه و تجربه دارند. از آنجايي که نرخ خدمات 
در آموزشگاه ها هيچ تغييري نکرده و در پايين ترين 
شکل قرار دارد مجبورند به کار ادامه دهند چطور با اين 
شرايط مي توانند هم ادامه تحصيل دهند و هم متاهل 
شوند. دولت اگر هم مي خواهد قوانين جديد وضع کند 
بايستي اين سيستم را براي افراد جوان تر و تازه وارد راه 
اندازي نمايد و به اتحاديه اين امکان را بدهد که براي 

مربيان جديد قوانين جديد را اجرايي کند.
حقيقي تاکيد کرد: دولت بايستي به اين گونه مشکالت 
توجه کنــد تا از بيــکاري اين حجم عظيــم از افراد 
جلوگيري کند. اين اتحاديه در پي فرمان رهبري در 
حال اشتغالزايي اســت؛ اما دولت با ايجاد اين شرايط 
حلقه فعاليت را تنگ تر مي کند. وي در خصوص الويت 
بندي نرخ اتحاديه مذکور بيان داشــت: از ديگر ظلم 

هايي که در حق اتحاديه آموزشگاه هاي رانندگي شده 
است، تعيين نرخ اين اتحاديه در اولويت اول و در کنار 
کاالهاي اساسي است. چگونه اين تصميم اخذ شده نيز 
جاي سوال دارد. هر فردي تنها يک بار تعليم رانندگي 
مي بيند و يک عمر از اين هنر و حرفه استفاده مي کند، 
چطور ضرورت کار و اهميتش در کنار کاالهاي اساسي 
ديده نمي شود و فقط نرخ خدماتش در کنار کاالهاي 
اساسي ديده مي شود؟ اين کار باعث شده نتوانيم تا 
حقوق و حق الزحمه مربيان را افزايش دهيم. در يک 
مقياس کوچک مقايسه مربيان اين حرفه در کنار ديگر 
مربيان نشان مي دهد که به چه ميزان اجحاف وجود 
دارد. رئيس اتحاديه آموزشــگاه هاي تعليم رانندگي 
تهران تاکيد کرد: کدام حرفه و هنر با مبلغ مربي تعليم 
رانندگي کار مي کند؟ مگر مربــي اين حرفه مخارج 
ديگر افراد کشور را ندارد؟ چگونه زندگي خود را تامين 
کند که آيين نامه هاي جديد هم اضافه و دستور مي 
دهند تا اجرا شــود؛ لذا از اتاق اصناف و وزارت صمت 
به عنوان متوليان اتحاديه ها درخواست مساعدت و 

همکاري داريم.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران  با اشاره 
به چالش  هاي طرح مقابله با قاچاق لوازم خانگي گفت: 
متأسفانه تا اسم کنترل و نظارت مي آيد، اين نظارت 
فقط در سطح عرضه مطرح مي  شود درحالي که تعداد 
کارخانه  هاي بزرگ توليد لوازم خانگي که مردم کاالهاي 
خود را جزو کاالهاي درجه يک حساب مي  کنند و مي 
 خرند انگشت  شمار اســت و به راحتي مي  توان تمام 

چرخه  توليد تا عرضه را در آنها پايش و کنترل کرد.
اکبر پازوکي گفت: نظارت بايد در تمام مراحل باشد؛ 
انجمن توليدکنندگان اعالم مــي کند ۲۵۰ کارخانه 
توليدکننده لوازم خانگي در کشور وجود دارد، حتي اگر 
فرض کنيم همه اين ۲۵۰ واحد توليدي، کارخانه هاي 
بزرگ و تأثيرگذار هستند و کاالهايشان مورد استقبال 
بازار مصرف قرار مي گيرد، آيا نظارت ۲۵۰ ناظر يا بازرس 
در اين کارخانه ها که صفر تا صد توليد و عرضه را رصد 
کنند کار راحت تر و عاقالنه تري است يا اينکه ۱۶ هزار 

واحد کسب در سطح عرضه رصد شود؟
وي تاکيد کرد: متأســفانه تا اسم کنترل و نظارت مي 
آيد، اين نظارت فقط در سطح عرضه مطرح مي شود 

درحاليکه تعداد کارخانه هاي بزرگ توليد لوازم خانگي 
که مردم کاالهايشان را جزو کاالهاي درجه يک حساب 
مي کنند و مي خرند انگشــت شمار است و به راحتي 
مي توان تمام چرخه توليد تا عرضــه را در آنها پايش 

و کنترل کرد.
پازوکي ادامه داد: درباره کاالهــاي قاچاق هم ۲ هزار 
کيلومتر فاصله از مبادي ورودي کشور تا مرکز تهران را 
رصد نمي کنيم بعد براي کنترل قاچاق به مغازه ها مي 
ريزيم. اين در شرايطي است که توليدکننده ايراني براي 
فروش اجناسش فروشنده ها را دور ميزند و کااليش را 
در اختيار فروشنده قرار نمي دهد؛ خود توليدکننده 
فروشگاه زده، با بانک قرارداد بسته، اقساطش را گرفته 
و اجناسش را مستقيم به صورت قسطي به مردم مي 
فروشد. معني اين کار چيست؟ شما جنس در اختيار 

فروشنده قرار بدهيد تا کاالي قاچاق نفروشد.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران در پاسخ 
به اينکه وزارت صمت قاچاق در بــازار لوازم خانگي را 
سازمان يافته و مبتني بر ســودجويي مي داند، سهم 
تقاضا در اين ميان چيســت؟ گفت: مسلما اين حجم 

قاچاق کار کولبر نيست. کولبر نمي تواند سايد ۲۰۰ 
کيلويي را روي دوش بگــذارد و در تعداد زياد جابه جا 
کند، پس قاچاق ســازمان يافته است و دولت اگر اين 
حجم از واردات را هدفمند کند مي تواند درآمد خوبي از 
اين راه داشته باشد، اما گذشته از اين هر مصرف کننده 
و خريداري ذائقه و شرايط مالي مشخصي دارد. ما نمي 
توانيم به مردم بگوييم چرا فالن رستوران را رفتي و چرا 

فالن غذا را خوردي؟ 
چرا فالن ماشين را سوار مي شوي؟ نظارت بر توليدات 
داخلي تمام و کمال نيست و نياز مردم برطرف نمي شود 
به همين دليل مردم هنوز در اختالف قيمت خواهان 
کاالي قاچاق هســتند. هنوز خيلي از مردم آگاهانه يا 
ناآگاهانه چيزي را در فضاي مجازي مي خرند که اصالت 
ندارد، ضمانتنامه و خدمات پس از فروش ندارد. صنعت 
لوازم خانگي هم اکنون سرمايه گذاري سنگيني روي 
توليد انجام داده و دولت هم حمايت خوبي از اين صنعت 
کرده اگر در سوي ديگر، واردات هم با حساب و کتاب 
و فقط براي کاالهايي که توليد نداريم آزاد شود، کسي 

ديگر سمت کاالي قاچاق نمي رود.

رئيس اتحاديه طباخان، فروشندگان کله و پاچه و 
سيرابي) طبخ شده و خام( تهران بيان کرد: مشکل 
اصلي اين صنف درحال  حاضر کمبــود کارگر به 
دليل افزايش دستمزد آن است. همچنين افزايش 
حق بيمه کارگران نيز دليلي بر اين ماجراســت. از 
سوي ديگر افزايش هزينه آب، برق وگاز، اجاره بهاي 
مغازه ها و ماليات از ديگر مشکالت اصلي اين صنف 
است. حسين رواســي پيرامون ميزان افزايش نرخ 
در سال جاري اظهار کرد: نرخ خريد کله و پاچه به 
نسبت سال ۱۴۰۰ افزايشــي نداشته است. رئيس 
اتحاديه طباخان، فروشندگان کله و پاچه و سيرابي) 
طبخ شــده و خام( تهران در خصوص ميزان تقاضا 
از اين صنف اظهارکرد: ميزان تقاضا نسبت به سال 
گذشته افزايش داشته است؛ اما در کل ميزان تقاضا 
در فصل تابستان با کاهش همراه است. وي در ادامه 
با اشاره به گشت هاي بهداشتي و تعزيرات اتحاديه 
گفت: اتحاديه ما بازرس بهداشت دارد و نظارت کامل 

بر سالمت جنس و بهداشت مغازه واحدهاي صنفي 
دارند. رواسي با بيان اينکه نرخ مصوب را از سال ۹۶ 
سازمان حمايت از ما گرفته است، گفت: نرخ مصوب 
را از ما گرفتند و گفتند واحد صنفي خود بايد قيمت 
گذاري کند. اما به دليل اينکه اين کار مخالف حمايت 
از مصرف کننده است با اين کار موافق نيستيم. در 
حال حاضر فروش واحدهاي صنفي متغير اســت. 
رئيس اتحاديه طباخان، فروشندگان کله و پاچه و 
سيرابي) طبخ شده و خام( در پايان پيرامون ميزان 
افزايش نرخ در ســال جاري اظهارکرد: نرخ خريد 
کله و پاچه به نسبت سال ۱۴۰۰ افزايشي نداشته 
است. نرخ فروش با توجه به بيمه، دستمزد کارگر، 
اجاره مغازه، هزينه انرژي افزايش داشته است. نرخ 
فروش کله و پاچه در ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد افزايش 
داشته است. همچنين نرخ گوشت در يک ماهه اخير 
کاهشي بوده است و اعضاي صنف مشکل خاصي 

براي تهيه کله و پاچه نداشتند.

رئيس اتحاديه سمساران و امانت فروشان تهران بيان 
داشت: از آنجايي که خريد و فروش اجناس و کاالهاي 
دست دوم به مانند ساير مشاغل به بينه و توان مالي 
مردم بســتگي دارد، انتظار نمي رود تا بازار تابستان 
اين لوازم داغ باشــد. داود عبدالهي اظهار داشت: هر 
سال تابستان زمان جابه جايي مسکن افراد بود؛ اما با 
اعالم افزايش نرخ مشخص براي مستاجران از سوي 
دولت؛ همچنين امکان ايجاد شرايط عدم جابه جايي 
مستاجرين موجب شد جابه جايي صورت نگيرد. با اين 
شرايط انگيزه اي براي تغيير در دکوراسيون و تعويض 
يخچال، فريزر و کولر نيز به وجود نمي آيد؛ بنابراين 

اين تابستان از جمله فصول راکد اين صنف گرديد.
عبدالهي در ادامه گفت: گران شدن لوازم خانگي به 
مانند ديگر اجناس در کشور، امکان و توانايي خريد 
را بشدت کاهش داد. فاصله زيادي بين قيمت کاالي 
نو با دســت دوم وجود دارد، لذا افراد با فرض اين که 
 کاالي دست دوم خود را مي فروشند آيا مي توانند با 

قيمت هاي فعلي جايگزينــي براي آن تعيين کنند 
اقدام به تغيير لوازم از دست دوم به نو نمي کنند و اين 

شرايط بازار سمساران را راکد کرده است.
رئيس اتحاديه سمســاران و امانت فروشان تهران 
فعاليت در فضاي مجازي را يکي ديگر از چالش هاي 
صنف برشــمرد و تصريح کرد: متاسفانه فعاليت در 
فضاي مجازي، کسب وکار سمساران را مختل و راکد 
کرده است. بسيارند افرادي که بدون مجوز و پروانه در 
اين فضا فعال هستند بدون اينکه به لحاظ قيمت و 
کيفيت کاالهاي مورد عرضه متعهد باشــند. ضمن 
اينکه از اعتماد افراد سوءاستفاده مي کنند و با ورود به 
خانه هاي امن مردم، امنيت افراد را به خطر مي اندازند.

عبدالهي تاکيد کرد: اعضاي اين صنــف داراي پروانه 
کسب هستند و از فيلتر هاي زيادي براي تاييد سالمت 
اخالقي و حرفه اي عبور کرده اند؛ لذا درخواستم از مردم 
اين است که تنها از افرادي براي فروش لوازم خود کمک 

بگيرند که داراي پروانه کسب و مجوز هستند.

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن سازان تهران با اشاره 
به تعداد زياد سرويس کاران ســيار خدمات فني در 
شهر تهران گفت: اين افراد هيچ گونه هزينه اي از قبيل 
ماليات، عوارض کسب و کار، بيمه و بسياري موارد ديگر 
را پرداخت نمي کنند و با هر مبلغي که بخواهند براي 
مردم کار انجام مي دهند. حبيب اله بشــارتي، رئيس 
اتحاديه آهن سازان تهران اظهار داشت: اگر بتوان اين 
سرويس کاران سيار را ساماندهي يا جمع کرد و اقتدار 
را به اتحاديه و ســرويس کاران داراي جواز داد بدون 
شک وضعيت کار و کاسبي براي اعضاي اين صنف بهتر 

خواهد شد. وي بيان کرد: حيطه کار اعضاي اتحاديه 
صنف آهن ســازان بيشترشامل ســاخت انواع کانال 
هاي هوا، دريچه هاي کولر و همينطور تمام سرويس 
کاران خدمات فني کولر، بخــاري، آب گرمکن، لوله 

بخاري است.
رئيس اتحاديه صنف آهن سازان تهران با بيان اينکه 

اتحاديه آهن ســازان در شــهر تهران ۶۰۰ نفر عضو 
دارد، تصريح کــرد: جوانان بعــد از دريافت مدارک 
تحصيلي باال تمايل کمتري نسبت به انجام کارهاي 
فني در حوزه هاي مختلف مثل آهنگري، آهن سازي، 
درودگري و غيره از خود نشــان مي دهند. بشارتي با 
اشاره به اينکه اوضاع کار و کاسبي صنف آهن سازان 

خيلي خوب نيســت، تاکيد کرد: فعــاالن اين حوزه 
از دولت نســبت به اخذ ماليات بســيار گاليه دارند؛ 
 چون ميزان پرداخت ماليات نســبت به درآمد شان 

خيلي باالست.
وي عنوان کرد: اين اتحاديه درصدد به روز شدن است 
و در اين مسير تالش هاي خيلي خوبي صورت گرفته 
تا فعاليت ها مبتني بر علم روز به سمت جلو پيش رود. 
رئيس اتحاديه صنف آهن سازان تهران يادآورشد: تغيير 
و تحوالت مبتني بر شــرايط روز بخصوص در صنوف 

قديمي تر بسيار ضروري به نظر مي رسد.

نماينده معاون اول رئيس 
جمهــور در نهضت احيای 
واحدهای اقتصادی با بيان 
اينکه ۵۲ هزار واحد توليدی 
تعطيــل و نيمــه تعطيل 
شناسايی شده اند، گفت: بخش زيادی از اين واحد ها 

به دليل تکنولوژی قديمی بايد تغيير وضعيت شوند.
در همين زمينه يک کارشناس اقتصادی در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: توليد و بازار کار طی چند 
سال اخير مسير پيچيده و پر فراز و نشيبی را پشت 
سر گذاشت. طی دو سال اخير و شرايط شيوع ويروس 
کرونا، نقطه اوج تالطم ها و بحران ها در بازار کسب و 

کار را شاهد بوديم.
حميد حاج اســماعيلی اضافه کرد: متأسفانه ابهام و 
رکود ناشی از تشديد و تهديد تحريم های غيرقانونی 
و يکجانبه امريکا بر محيط کسب و کار مزيد بر علت 
شده است. تقريبا فعاليت همه بنگاههای کشور مختل 

شد. چه بنگاه های خدماتی، صنعتی و کشاورزی که 
مجموعه بنگاههای کوچک متوسط و بزرگ را شامل 

می شود تعطيلی شدند.
وی اظهار داشت: نکته مهم اين است که هزينه هايی 
که کســب و کارها و توليد برای بازگشت به چرخه 
فعاليت متحمل می شوند بسيار گزاف است. بنابراين 
برای جلوگيری از هر بحرانی بايد بنگاه های توليدی 
تعطيل نشوند. دولت بايد از آنها به طور جدی حمايت 
کند. همچنين جايگاه و نقش ويژه ای برای کارگران 
قائل شــود. کارگران بايد در برنامه ريزی های کالن 

ديده شوند.
به گفته وی، با تشــديد تورم، کســی برای کارهای 
توليدی سرمايه گذاری نمی کند. بســياری از افراد 
سرمايه های خود را در جايی غير از توليد به کار گرفته 
اند. سرمايه گذاران منابع مالی خود را به جايی می برند 
که بيشترين ســودآوری و ارزش افزوده را برايشان 
داشته باشد. سرمايه  در دســترس توليد کنندگان 
نيست و بازار به شــدت با کمبود سرمايه در گردش 
مواجه است. همين اتفاقات منجر به تعطيلی و رکود 

توليد و کسب و کار شده است. بسياری از بحران ها و 
مشکالت اقتصادی که پيامدهای منفی برای اقتصاد 
کشــور دارد از همين بی توجهی به توليد و اقتصاد 
وکارگران آغاز می شود. همين موضوع بسترهای الزم 
ر ا برای رشد بحران ها و پيامدهای منفی اجتماعی و 

حتی سياسی در کشور فراهم می کند.
به هر ترتيب نماينده معــاون اول رئيس جمهور در 
نهضت احيای واحدهای اقتصادی با بيان اينکه ۵۲ 
هزار واحد توليدی تعطيل و نيمه تعطيل شناسايی 
شــده گفت: بخش زيادی از اين واحــد ها به دليل 
اينکه تکنولوژی قديمــی دارند و نيــاز روز بازار را 
تامين نمی کنند بايد تغيير وضعيت داده شوند. سيد 
اميرحسين مدنی، معاون توسعه روستايی، مناطق 
محروم و عشاير رياســت جمهوری در جمع فعاالن 
دانشجويی دانشگاه های کشور اظهار داشت: بر اساس 
بررسی های که انجام شد به اين نتيجه رسيدم که در 
تعابير رهبر معظم انقالب در ارتباط با جهاد به طور 
مشخص به دو محور جهاد تبين و جهاد توليد بيشتر 
تأکيد شده است؛ در اين دو محور از جهاد نيز بيشترين 

کار روی زمين مانده وجود دارد. وی افزود: در موضوع 
جهاد توليد به مواردی نظير توليد دانش بنيان، اشتغال 
آفرينی، توانمندسازی مردم برای ايجاد اشتغال زايی، 
فعاليت در حــوزه انرژی به ويــژه انرژی های پايدار، 
جايگزينی توليد داخلی به جــای  واردات از جمله 
مواردی اســت که در فرمايشات رهبر معظم انقالب 
درباره جهاد در توليد به آن تأکيد شــده است. دبير 
شورای عالی جهاد سازندگی ادامه داد: در حالی که 
به راحتی با توسعه گلخانه می توان توليد ليموترش را 
در کشور افزايش داد، بايد اشاره داشت که ساالنه ۵۰ 
هزار تن از اين محصول باغی به کشور وارد می شود، 
يا در حوزه پوشاک هنوز ۴۰ درصد واردات داريم، اما 
ظرفيت توليد تمام نياز پوشاک نيز در داخل کشور 

وجود دارد.
وی تصريح کرد: توليد محصــوالت حياتی و تأمين 
امنيت غذايی در بخش جهاد توليــد همواره مورد 
تأکيد رهبر معظم انقالب است که برای تحقق اين امر 
اقدامات زير ساختی مانند آبخيزداری نيز بايد انجام 
شــود. در زمينه های مانند توليد دانه های روغنی و 
نهاده های دامی وابستگی زيادی وجود دارد که در اين 

ارتباط بايد اقدامات نهضتی انجام شود.
نماينده معاون اول رئيس جمهــور در نهضت احيا 
واحدهای توليدی ادامه داد: بر اساس فرمايشات رهبر 
معظم انقالب ۶۰ درصد توليد کشور معطل است؛ بر 
اساس برآوردی که ما انجام داده ايم ۵۲ هزار و ۶۵۵ 
واحد توليدی تعطيل و نيمه تعطيل در کشور وجود 
دارد، اما به اگر بررسی جامع تری در اين ارتباط صورت 
گيرد بيش از ۱۰۰ هزار واحد توليد در اين وضعيت 
قرار دارند. وی با اشاره به اينکه بر اساس برآوردی که 
انجام شده است از بيش از ۵۰ هزار واحد تعطيل و نيمه 
تعطيل تنها حدود ۲۰ درصد آن ها امکان احيا دارند 
گفت: برخی از اين واحد ها با توجه به اينکه تکنولوژی 
قديمی دارند يا اينکه توليد آن ها نياز روز بازار نيست، 
امکان احيا ندارد و بايد توليد يا اقدام جديدی در اين 
واحد انجام شود. نماينده معاون اول رئيس جمهور در 
نهضت احيا واحد های توليدی افزود:  به شهرک های 

صنعتی در نهضت احيا توجه ويژه خواهد شد.

News kasbokar@gmail.com

۵۲ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور 

تکنولوژی قدیمی بالی جان صنایع شد 

۵ ميليارد دالر گردش مالي قطعات تقلبی و بی کيفيت

قاچاق سازمان يافته کار کولبر نيستاجراي آيين نامه های في البداهه۳۰ هزار مربی رانندگی را بيکار می کند

فاصله قيمت باالی کاالی نو با دست دوم سالمت جنس و بهداشت طباخی ها نظارت می شود

کاهش ۵۰ درصدی صدور پروانه کسب فروشندگان مصالح ساختمانی

ضرورت ساماندهي سرويس کاران سیار

اوضاع کار آهن سازان خوب نيست
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رونق زیست بوم فناوری و نوآوری در دولت سیزدهم
افزايش 97 درصدی پرداخت تسهيالت به دانش بنيان ها

تشکیل ستاد راهبری طرح های دانش بنیان دستگاه ها و 97 درصد افزایش در 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان در دو ماه اول سال 
1401 با مشارکت تمامی وزارتخانه ها، سازمان برنامه  و بودجه کشور، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری بخشی از فعالیت های دانش بنیانی دولت 
مردمی سیزدهم بود. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  
هم زمان با گرامیداشت هفته دولت، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای دولت 
مردمی سیزدهم، در یک سال گذشته منتشــر شد که به بیان ابعاد و زوایای 

توانمندی و دستاوردهای کسب شده در حوزه ها گوناگون می پردازد.
بخش نمایان و جلوه گر این گزارش، اهتمــام جدی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری برای توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان و خالق است که 
نتایج آن، نشان دهنده روند رو به توسعه اقتصاد کشور با نقش آفرینی پررنگ و 
اثرگذار فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری از جمله شرکت های دانش بنیان و 
خالق است. با توجه به حمایت های معاونت علمی و شعار سال زمینه رشد این 
شرکت ها روندی شتابان یافت و بیش ازپیش راه توسعه و پیشرفت کشور را هموار 
ساخت. دولت مردمی سیزدهم در این راستا حمایت های خود را از شرکت های 
دانش بنیان و خالق با شکل دهی به ستاد راهبری طرح های دانش بنیان افزایش 
داده است. حضور در محافل علمی، دانش بنیان و خالق تشکیل شورای بررسی 
طرح های نخبگان، حضور مداوم در میان سرمایه انسانی جوان و نخبه کشور 
و بهره گیری از دیدگاه های آنان در اداره امور، تشکیل ستاد راهبری طرح های 
دانش بنیان دستگاه ها، 97 درصد افزایش در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به شــرکت های دانش بنیان در دو ماه اول ســال 1401 با مشارکت تمامی 
وزارتخانه ها، سازمان برنامه  و بودجه کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری بخشی از فعالیت های دانش بنیانی دولت مردمی سیزدهم بود.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تحقق شعار سال، مجموعه 
از فعالیت ها شامل جلب مشــارکت وزارتخانه های مرتبط در اجرایی سازی 
شعار سال، تصویب و اجرای سریع قانون جهش تولید دانش بنیان، گسترش 
فعالیت های مرتبط با قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان را در 
دستور کار قرار داد. تدوین 13 آیین نامه اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان 
در تعامل با سایر دســتگاه ها و وزارتخانه ها، ابالغ احکام مصرح در قانون به 
دستگاه های ذیربط، استقرار دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات 
دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از اقداماتی است که 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تنظیم گری فعالیت های 
دانش بنیانی دستگاه های اجرایی به منظور رفع چالش های ملی فناورانه انجام 
داده است. تشکیل اولین جلسه شورا با حضور رئیس جمهوری در فاصله کمتر 
از یک ماه از ابالغ قانون، نهایی شدن پیش نویس آیین نامه تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین در 10 وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت، نیرو، نفت، صمت، 
علوم، تحقیقات و فناوری، اقتصاد، کشور، فناوری اطالعات و ارتباطات و فرهنگ 
و ارشاد اسالمی از دیگر اقدامات است. برگزاری نخستین دوره برنامه مشترک 
همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و بنیاد ملی علوم 
طبیعی چین و حمایت از 27 پروژه مشترک علمی- فناوری توسط طرفین، 
برگزاری ششمین دوره صندوق علمی راه ابریشم فی مابین معاونت علمی و 
فناوری و آکادمی ملی علوم چین از همکاری های علمی و فناوری بین المللی 
معاونت و تصویب آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و 
نخبه در هیئت دولت به منظور جذب و به کارگیری نخبگان در دستگاه های 
اجرایی است. همچنین حمایت از 6 پروژه تحقیق و توسعه مشترک، اجرایی 
شدن 22 پروژه همکاری فناورانه شرکت های دانش بنیان ایرانی و روسی، آغاز 
همکاری های فناورانه 5 دانشــگاه برتر صنعتی ایران و دانشگاه پلی تکنیک 
ســن پترزبورگ و راه اندازی مرکز تبــادل علم و فناوری ایران و روســیه در 

سن پترزبورگ از دیگر اقدامات است.

راه اندازی كــد خدماتی با مترجم فارســی روی 
سيم كارت های عراقی

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری از آماده سازی 50 نقطه 
وای فای رایگان توسط اپراتور ITPC عراق در طول مسیر پیاده روی اربعین برای 
زائران ایرانی خبر داد. مجید حقی- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات 
رگوالتوری- با اشاره به برگزاری جلســه هماهنگی بین رگوالتوری کشور عراق 
)cmc( با نمایندگان رگوالتوری ایران، اظهار کرد: در این نشست با توجه به اهمیت 
رومینگ برای زائران ایرانی، بر روی کاهش هزینه های رومینگ تاکید کرده ایم و 
خوشبختانه اپراتورهای عراقی برای تعامل سازنده در طول مراسم داخل عراق با 
اپراتورهای ایرانی اعالم آمادگی کرده اند. براساس اعالم سازمان تنظیم مقررات و 
ارتبطت رادیوئی، وی ارائه یک ماه فرکانس FM رایگان رادیو اربعین در عراق برای 
زائران ایرانی را یکی دیگر از نتایج جلسه با رگوالتوری عراق دانست و افزود: عالوه بر 
این، قرار است بر روی سیم کارت های عراقی که زائران ایرانی خریداری می کنند، 

کد خدماتی به همراه مترجم فارسی برای ستاد گمشدگان عراق راه اندازی شود.
حقی با اشاره به اینکه این جلسات از 31 مرداد ماه، در کشور عراق آغاز شده است، 
گفت: برای به اشتراک گذاری تجربیات پیاده روی اربعین و استفاده از این تجربیات 
برای سالهای آتی، یک ماه پس از مراسم نیز جلسه جمع بندی میان رگوالتوری 
کشور عراق )cmc( با نمایندگان ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی 

جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود.

با کمک شرکت های دانش بنیان و خالق صورت گرفت
فراخوان جمع آوری هوشمند پسماند خشك 

یکی از اقدامات کاربردی برای حفظ و توسعه محیط زیست، جمع آوری هوشمند 
پسماند خشک است، در این راستا فراخوانی برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
و خالق فعال در این حوزه منتشر شد. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، زندگی مدرن امروزی منجر به تولید زباله های زیادی توسط انسان ها 
شده  است. حجم زباله ها به اندازه ای است که اگر به درستی مدیریت نشوند، منجر به 
مشکالت زیادی برای انسان ها و محیط زیست می شوند، بنابراین مدیریت پسماند 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرای آیین نامه 
ملی جمع آوری هوشمند پســماند خشک توســط مجریان بخش خصوصی، 
فراخوان ارزیابی استارت آپ های جمع آوری هوشمند پسماند خشک منتشر شد. 
هوشمندسازی و مدیریت در حوزه تفکیک پسماند خشک شهری و جلوگیری از 
دفن صدها تن زباله یا به تعبیری، بهره مندی از سرمایه های گران بها و قابل انتقال 
به چرخه ی بازیافت در راستای حفظ بیش ازپیش طبیعت و پیشگیری از خسارت 

به سرمایه های ملی که مختص به نسل های آینده است، کمک شایانی می کند.
به منظور بهره مندی از آیین نامه ملی جمع آوری هوشمند پسماند خشک و درج 
اطالعات شرکت در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چک لیست 
ارزیابی را در اینجا تکمیل کنید. همچنین اطالعات مربوط به استان های محل 
فعالیت و تعداد ناوگان و کاربر به تفکیک هر استان را بارگیری کرده و در قالب فایل 
pdf در سامانه بارگذاری شود. مشخصات استارت آپ های جمع آوری هوشمند 
پسماند خشک مورد تأیید کمیته ارزیابی صالحیت در تارنمای رسمی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخش اقتصاد چرخشی اطالع رسانی می شود.

اخبار

جوامع واتس اپ به مرحله آزمایشی بتا رسید
نسخه بتای قابلیت "جوامع” )Communities( که به کاربران امکان می دهد در گروه ها، زیرگروه هایی ایجاد کنند، برای شمار محدودی از کاربران این سرویس پیام رسان عرضه شد. مارک زاکربرگ، 

مدیرعامل شرکت ِمتا – شرکت مادر واتس اپ - ماه آوریل امسال قابلیت "جوامع" واتس اپ را معرفی کرده و این قابلیت را انقالب بزرگ واتس اپ خوانده بود و از رسیدن این قابلیت به مرحله آزمایشی بتا 
خبر داده بود. از آنجا که "جوامع" قابلیت مهمی برای این پیام رسان به شمار می رود، واتس اپ برای عرضه تدریجی آن برنامه ریزی کرده است. با گذشت چند ماه از نخستین باری که قابلیت "جوامع" از سوی 

ِمتا معرفی شد، هنوز برای همه کاربران قابل دسترس نشده است اما ظاهرا شمار منتخبی از کاربران بتای واتساپ، به این قابلیت دسترسی پیدا کرده اند.

وزیر صمــت در تــازه ترین 
اظهــارات خــود اعــالم 
کــرد واردات منحصــر بــه 
خودروسازان نیست. فاطمی 
امین گفته است هر کسی که 
بتواند شرایطی همچون داشتن خدمات پس از فروش و 
انتقال فناوری با ورود خودروی خارجی را انجام دهد، می 
تواند خودرو وارد کند و منحصر به خودروسازان نیست. 
این شــائبه در روزهای اخیر در رابطه با دخالت و نفوذ 
خودروســازان در واردات خودرو مطرح شده و بسیاری 
از فعاالن اقتصادی به این موضوع واکنش نشان داده اند. 
حسین سالح ورزی در این رابطه در حساب توییتر خود 
نوشته اســت: دادن امتیاز انحصاری واردات خودرو به 

خودروساز انحصارگر نقض غرض است.  
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با برشمردن 
الزامات واردات خودرو می گوید: اختصاص ســهمیه 
واردات به خودروسازان خطر بزرگی است که می تواند 
نوع جدیدی از انحصار را در بازار خودرو ایجاد کند، لذا به 
شدت باید از آن اجتناب شود. روح اهلل ایزدخواه نماینده 
مردم تهران در مجلس با اشاره به الزامات واردات خودرو 
اظهار داشت:  اولین نکته ضروری در رابطه با خودروهای 

وارداتی، توجه به الگوی مصرف سوخت آنهاست؛ در این 
زمینه باید خودروهای اقتصادی و به صرفه وارد شود. سید 
مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران هم با بیان اینکه 
واردات خودرو توســط خودروسازان داخلی نیز ایرادی 
ندارد، گفت: این کار به ذات فســادزا نیست ولی دولت 
باید مدیریت و نظارت کند تا در این امر فسادی رخ ندهد.
به هر ترتیب سیدرضا فاطمی امین درباره اینکه آیا ورود 
خودرو به بازار بورس مشکل ایجاد نمی کند، گفت: سه 
ســاز و کار برای بحث خودرو وجود دارد که یکی قرعه 
کشی است؛ یک سری خودرو هم خارج از قرعه کشی 
عرضه می شــود چون تولیدشــان باال رفته است. وزیر 
صمت افزود: یک ساز و کار دیگر خودرو، بورس کاال است 
که قیمت پایه دارد و وارد بازار رقابت می شود که در این 

رقابت، قیمت واقعی، کامالً شفاف و مشخص است.
فاطمی امین همچنین درباره اینکه چرا قرعه کشــی 
خودرو که قرار بود 1401 برداشته شــود هنوز برقرار 
است، اظهار کرد: گفته بودم در سال 1401 قرعه کشی 
حذف می شود اما این طور برداشت شد که از آغاز سال 
قرعه کشی حذف می شود و این برداشت صحیح نیست. 
قرار بر این است که قرعه کشی خودرو در طول سال به 
تدریج حذف شــود که در حال انجام است. وزیر صمت 
درباره آئین نامه واردات خودرو، تصریح کرد: آئین نامه 

واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسید.
وی افزود: چند قید در این آئین نامه لحاظ شــده است؛ 

یکی اینکه وقتی خودرویی وارد می شــود باید خدمات 
بعد از فروش داشته باشد؛ همچنین وقتی خودرویی وارد 
می شود باید انتقال فناوری صورت بگیرد. فاطمی امین 
تأکید کرد: هر کس این شــرایط را ایجاد کند می تواند 
خودرو وارد کند و این منحصر به خودروسازان نیست. 
وی با بیان اینکه قرار نیست خودروهای لوکس وارد شود، 
افزود: واردات خودروهای دســت دوم هم طبق قانون 
ممنوع است. وزیر صمت درباره اینکه آیا مشخص است 
که واردات خودروها از چه کشــورهایی انجام می شود، 

گفت: بازرگانان مشــخص می کنند که خــودرو از چه 
کشوری وارد شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد.

فاطمی امین درباره چرایی انباشــت برخی تجهیزات در 
گمرک، گفت: برخی افراد تجهیزاتی را بدون ثبت سفارش، 
وارد می کنند و این کاال در گمرک وجود ندارد و در بندر است. 
به دلیل اینکه ثبت سفارش انجام نشده در بندر می ماند و به 
گمرک ربطی ندارد. وی افزود: انباشــتی که قبل از گمرک 
می بینیم مربوط به تاجری اســت که مالش را انبار کرده و 

ممکن است ببرد، لذا واردات حساب نمی شود.

واردات خودرو عملياتی می شود؟

زمزمه انحصار در واردات خودرو 
2 شرط اصلی واردات خودرو از زبان وزير صمت 

ابهامات واردات خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

اظهاراتی که هر روز در رابطه با واردات خودرو توسط مسووالن مطرح می شود تناقض بسیار زیادی دارد. هر روز یک مقام مسوول در این رابطه صحبت می کند. اصال مشخص نیست افکاری که در زمینه واردات خودرو 
وجود دارد چیست. به نظر می رسد اصال آیین نامه ای وجود ندارد. وعده درمانی برای کنترل بازار خودرو راهکار پیش رو است.  یک روز اعالم می کنند با تویوتا برای واردات به ایران مذاکره کرده ایم. قیمت کدام خودروی 
تویوتا برای واردات به ایران مناسب و به قول مسووالن اقتصادی خواهد بود. به طور حتم رانت سازمان یافته ای وجود دارد که احتمال چنین اقدامی را ممکن می کند. یک روز دیگر اعالم می کنند واردکنندگان فرش 

می توانند خودرو وارد کنند. این اقدام معلوم می کند فساد وحشتناکی در پیش است و مسووالن خیلی راحت این موضوع را اعالم می کنند. 
تمام صحبت ها در رابطه با واردات خودرو وعده ای توخالی است. اینکه هر روز یک گوشه از اخبار آیین نامه منتشر می شود و به صورت قطره چکانی در اختیار مردم قرار می گیرد نشان از رانت زا بودن آن دارد. برای 
ایران خودرو و سایپا و هر خودروسازی که اگر وجود داشت هیچ تفاوتی ندارد که خودرو وارد شود یا نشود. گرانترین خودرویی که این دو خودروساز امروز به دست مردم می دهند 400 میلیون تومان قیمت دارد که 
واردات خودرو در این حد قیمت اصال ممکن نیست. در واقع با این سقف قیمتی که تعیین کردند بسیاری از خودروها از لیست حذف می شوند. همچنین با تعرفه در نظر گرفته شده خودروهای حداقلی هم قیمت شان 

افزایش می یابد.
طی چند روز گذشته قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفته است ظرف دو روز آیین نامه را منتشر می کنیم. در همان زمان خود ایشان اعالم می کند البته ممکن است انتشار آیین نامه و واردات خودرو دو ماه طول 
بکشد. یک روز وزیر صمت می گوید واردات شهریور ماه انجام خواهد شد اما در صحبت های دیگر اعالم می کند تا پایان آبان ماه یا آذرماه واردات خواهیم داشت. به عقیده بنده واردات خودرو انجام نشدنی است. اصوال 
بهتر است که انجام هم نشود چراکه تحقق آن با رانت و فساد عظیمی همراه خواهد بود. تناقضی که در گفته های قالیباف، سخنگوی وزارت صمت است نشان دهنده می دهد که وارداتی در کار نیست. این صحبت ها 

نوعی گفتاردرمانی است که بازار را در تعلیق و ابهام نگه دارند. به نظر می رسد وارداتی در کار نباشد و به دلیل فشارهایی که به وزارت صمت وارد شده، این حرف ها زده می شود تا از بار فشار بکاهد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

رییس مرکز توســعه فرهنگ و هنــر در فضای 
مجازی در جلســه با مدیران عامل شرکت های 
ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز بر لزوم 
ســاماندهی فعالیت های حوزه پیامک های انبوه 

تاکید کرد. 
حامد حاجی مالمیرزایی، رییس مرکز توســعه 
فرهنگ و هنر در فضای مجازی تاکید کرد: باید 
ترتیبی اتخاذ شــود که فقط شرکت های دارای 
مجوز ارســال پیامک انبــوه از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اجازه ارائه خدمات به  سازمان ها 
 و نهادهــا به خصوص سیســتم بانکی کشــور 

را داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی فقط شــرکت های ارائه دهنده خدمات 
پیامکــی دارای مجــوز از خود را به رســمیت 
می شناســد، گفــت: سیاســت مرکز توســعه 
فرهنــگ و هنــر در فضــای مجــازی افزایش 
حمایت های مــادی و معنوی از شــرکت های 
رســمی ارائه دهنده خدمات پیامکی و ممانعت 
از فعالیت هــای شــرکت های بــدون مجــوز و 
 دارای نقــش مخــرب در فرهنــگ عمومــی

 است.
حاجی مالمیرزایــی ضمن تشــریح ماموریت 

وزارت فرهنگ در موضوع حمایــت از خانواده و 
سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی، حمایت از حقوق 
کودک و جلوگیری از آســیب های اجتماعی در 
حوزه فضای مجازی از شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات پیامکی رســمی خواســت تا طرح های 
ملی خود در این حوزه هــا را برای اجرا و حمایت 
 با مرکز توســعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی 

مطرح کنند. 
در این جلسه مقرر شد چارچوب بسته حمایتی 
از شــرکت های ارائه دهنده خدمــات پیامکی 
رسمی، شــامل معافیت آنان از مالیات، معرفی 
به ســازمان ها و ارگان ها برای همــکاری و ... در 
 آینده نزدیک به تصویب کارگروه پیامکی رسیده 

و اعالم شود.
بنا بر این گزارش در جلســه رییس مرکز توسعه 
فرهنــگ و هنر در فضــای مجازی بــا مدیران 
عامل شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامکی، 
مدعوین انتقادها و پیشنهادهای خود را در فضایی 
صمیمی با حاجی مالمیرزایی در میان گذاشتند 
و مقرر شــد محورها و موضوعات مورد بحث در 
کارگروه خدمــات پیامکی مرکز کــه با حضور 
نمایندگان دستگاه های مختلف برگزار می شود، 

پیگیری شود.

پیتر زاتکو، مدیر امنیتی سابق توییتر در یک شکایت 
افشــاگرانه اعالم کرد شــرکت توییتر رگوالتورهای 
فدرال آمریکا را درباره دفاعهای امنیتی در برابر هکرها 
و حســاب های هرزنامه گمراه کرده است. پیتر زاتکو، 
هکر معروفی که به "ماج" شهرت دارد در یک شکایت 
۸4 صفحه مدعی شد: توییتر به دروغ ادعا کرده است 
برنامه امنیتی محکمی دارد. ارزش سهام توییتر در پی 
انتشار خبر این شکایت، 7.3 درصد کاهش یافت و در 39 
دالر و ۸6 سنت بسته شد. در این شکایت ادعا شده است 
توییتر رشد کاربران را به کاهش هرزنامه اولویت داده و 
مدیران، به شرط افزایش شمار کاربران روزانه و نه کاهش 
حساب های اسپم، واجد دریافت حداکثر 10 میلیون 
دالر پاداش هستند. توییتر این شکایت را یک داستان 
ساختگی توصیف کرد. این شرکت شبکه اجتماعی پس 
از این که ایالن ماسک، قرارداد 44 میلیارد دالری برای 
خرید توییتر را لغو کرد، یک شکایت حقوقی علیه ماسک 
را در دادگاه دنبال می کند. ماســک اعالم کرده است 
توییتر در فراهم کردن جزئیــات مربوط به آمار واقعی 
حسابهای ساختگی و هرزنامه کوتاهی کرده است. ایالن 
ماسک که مدیرعامل شرکت خودروسازی تسال است، 
در زمان بستن قرارداد، موافقت کرده بود 54 دالر و 20 
سنت به ازای هر سهم توییتر پرداخت کند و گفته بود 
بر این باور است که توییتر می تواند یک پلتفرم جهانی 

برای آزادی بیان باشد. توییتر و ماسک از یکدیگر شکایت 
کرده و توییتر از قاضی دادگاه ِدالویر خواسته است به 
ماسک دستور دهد قرارداد را نهایی کنند. رسیدگی به 
این پرونده برای 17 اکتبر برنامه ریزی شده است. پیتر 
زاتکو ماه میالدی گذشته نزد کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و همچنین کمیسیون 
تجارت فدرال شکایت کرده بود. این شکایت به کمیته 
کنگره نیز ارسال شده است. پاراگ آگراوال، مدیرعامل 
توییتر، در یادداشتی به کارمندان این شرکت گفت: ما 
در حال بررسی ادعای مطرح شده هستیم که منتشر 
شده است. اما آنچه تاکنون دیده ایم یک روایت جعلی 
بوده که پر از جزئیات نادرســت اســت. چاک گریزلی 
از اعضای کمیته قضایی ســنا اظهار کرد: این شکایت 
مسائل حریم خصوصی و نگرانی های امنیت ملی جدی 
را ایجاد کرده و باید درباره آن تحقیق شود. هاوارد فیشر 
از شرکای شرکت موس اند سینگر و  مشاوره حقوقی 
ســابق کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اظهار 
کرد: ریســک رگوالتوری واقعی توییتر این است که 
مستندات نشان دهد این شــرکت آگاهانه یا بی مباال، 
اقدام به گمراه کردن ســرمایه گــذاران یا رگوالتورها 
اقدام کرده اســت. هکرهای آمریکایی پیتر زاتکو را از 
 دهه 1990 که ابــزاری برای شکســتن کلمات عبور

 ابداع کرد، تحسین کرده اند. 

رسوایی توییتر در پی افشاگری مدیر امنیتی سابقفعالیت های حوزه پیامک های انبوه ساماندهی می شود
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