
محدودیت های سختگیرانه کووید صفرچین بار 
دیگر بخش خودروســازی این کشور را با چالش 
مواجه می کند و حداقل ســه خودروساز بزرگ 
به دلیل محدودیت های ویــروس، تولید خود را 

متوقف کرده اند.
به گزارش ایســنا، هونــدا موتور ژاپــن فعالیت 
خود را در ووهان، کانون ویروس در اوایل ســال 
۲۰۲۰، بــه دلیل محدودیت هایی کــه در مورد 
تردد در این منطقه ایجاد شــده بــود، به حالت 

تعلیق درآورد. هوندا همچنین تعلیق فعالیت در 
یک کارخانه دیگر تولید موتور برای ماشین های 
 چمن زنــی در شــهر چونــگ چینــگ چین 

را تمدید کرد.
سازنده موتور ســیکلت یاماها موتور همچنین تا 
حدی تولید را در کارخانه موتورســیکلت خود 
در چونگ چینگ کــه در آن ۸۷۲۱ مورد جدید 
ابتال به کووید در ۲۸ نوامبر گزارش شد، به حالت 

تعلیق درآورده است.

دیگر خودروسازان ژاپنی از جمله نیسان موتور، 
مزدا موتور و میتسوبیشــی به بلومبرگ گفتند 
که عملیات آنها در چین هنــوز تحت تأثیر قرار 

نگرفته است.
غول خودروسازی آلمانی فولکس واگن، کمبود 
قطعات را عامل اصلی تصمیم برای توقف تولید 
عنوان کرد. یک ســخنگوی این شرکت گفت در 
حال حاضر هیچ تاریخ تخمینی برای ازسرگیری 

وجود ندارد.

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت که در 
هفت ماهه امسال حدود ۱۷۵۷ کارت بازرگانی 
صادر و تقریبا ۴۴۰۲ کارت بازرگانی مجدد تمدید 
شده و در مجموع بیش از ۱۴ هزار و ۹۰۰ کارت 

بازرگانی در تهران فعال است.
حســن میرزایی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
کارت های بازرگانی فعــال گفت: در حال حاضر 
حدود ۱۴ هــزار و ۹۰۵ کارت فعال بازرگانی در 

تهران وجود دارد. بیش از ۵۰ درصد از کارت های 
بازرگانی فعال کل کشور مربوط به استان تهران 
است. به گفته این مقام مســئول در هفت ماهه 
امسال حدود ۱۷۵۷ کارت بازرگانی صادر و تقریبا 
۴۴۰۲ کارت بازرگانی مجدد تمدید شــده است 
که یعنی در مجموع حدود ۶۱۵۹ کارت بازرگانی 

صادر و تمدید شده است.
میرزایی همچنین از برگزاری ۹ جلسه میز کاالیی 
و تصویب ۳۱ مصوبه در این جلســات خبر داد و 

گفت: این ۹ جلسه در خصوص مشکالت صادراتی 
بخش های تولیدی مبل، ظــروف یکبار مصرف، 
فرش دستبافت، شیشه و آبگینه، صنعت چوپ، 
شیرآالت بهداشــتی، محصوالت فلزی، سنگ و 
بخش کشاورزی حوزه خوراک دام و آبزیان برگزار 
شده است. هدف از برگزاری این میز های کاالیی 
بررسی مشکالت صادر کنندگان در زمینه های 
مختلف و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای 

رفع مشکالت است.

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که از فردا شورای مشترک 
تجاری ایران و روسیه آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش ایســنا، همزمان با ســفر علیرضــا پیمان پاک، 
معــاون وزیر صمــت و رییس ســازمان توســعه تجارت 
ایران و اعــزام هیأت ۵۰ نفــره تجاری از اســتان اصفهان 
 به روســیه، شــورای تجــاری ایران و روســیه آغــاز به 

کار می کند.
شورای تجاری ایران و روســیه، به عنوان شورای مشترک 
میان سازمان توســعه تجارت ایران و اتحادیه کارآفرینان و 
صنعتگران روسیه با هدف رفع موانع همکاری های صنعتی 
و تجاری میان طرف های ایرانی و روس تشکیل خواهد شد.

مراسم آغاز به کار  این شــورا فردا چهارشنبه نهم آذرماه با 
حضور »علیرضا پیمان پاک« رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران و رئیس اتحادیــه کارآفرینان و صنعتگران روســیه 

برگزار  می شود.
از دیگر اهداف ســفر هیات ایرانی به روســیه می توان به 

توسعه روابط تجاری، گردشــگری و همکاری های صنعتی 
اشاره کرد.

در این سفر که در راســتای تقویت و توسعه همکاری های 
استانی میان جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون روسیه 
صورت گرفته است، فعاالن اقتصادی استان اصفهان عالوه 
بر برگزاری چند نشست تجاری با طرف های روس خود در 
مسکو، نگاه ویژه ای نیز به توسعه روابط تجاری با شرکت ها و 

مجموعه های استان سن پترزبورگ خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، پس از عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا، 
پیوند اقتصادی ایران با روسیه به عنوان بزرگترین اقتصاد 
عضو این اتحاد به شکلی جدی تر دنبال شده است و آمارها 
نشان می دهد که در سال جاری نیز میزان تجارت مشترک 

دو کشور افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است.
بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، کار بر روی تجارت 
آزاد میان ایران و اوراسیا ادامه دارد و از نیمه دوم سال آینده، 

امکان اجرای نهایی آن وجود خواهد داشت.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی آمار 
تجارت خارجی ایران در هشت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ پرداخته 
است که از رشد ۴.۴ درصدی حکایت دارد. به گزارش ایسنا، 
بر اســاس براوردهای صورت گرفته تا پایان آبان ماه، میزان 
صادرات ایران به حدود ۳۲.۴ میلیارد دالر رســیده که رشد 
۴.۴ درصدی را نشــان می دهد. از نظر وزنی نیز ایران بیش از 
۷۰ میلیون تن کاال صادر کرده که در این حوزه کاهشــی ۱۶ 

درصدی به ثبت رسیده است.
در حوزه واردات نیز تا پایان آبان ماه، واردات حدودا ۳۷ میلیارد 
دالری ثبت شده که افزایشــی بیش از ۱۵ درصدی را نشان 
می دهد و از نظــر وزنی این واردات ۲۳ میلیــون تن بوده که 

کاهشی بیش از ۱۲ درصدی داشته است.
وضعیت تجارت در آبان ماه اما کاهشی نسبی را نشان می دهد. 
بر این اساس ارزش واردات نســبت به مهر ماه، کاهشی ۵.۴ 
درصدی و ارزش صادرات کاهشی ۴.۶ درصدی داشته است. 
از نظر وزنی اما میزان واردات در قیاس با مهر ماه رشدی ۶.۷ 

درصدی و  در حوزه صادرات کاهشــی چهار درصدی به ثبت 
رسیده است.

در میان شــرکای تجاری ایران نیز چند تغییر دیده می شود. 
مانند سال های گذشته، همچنان چین، اصلی ترین خریدار 
کاالهای ایران به شمار می رود. پس از آن عراق، امارات متحده 
عربی، ترکیه و هند قرار دارند. در میان مقاصد صادراتی ایران 
دیگر خبری از افغانستان نیســت و هند در این فهرست قرار 
گرفته اســت. در میان اصلی ترین صادرکننــدگان کاال نیز 
همچنان امارات متحده عربی صدرنشــین است. پس از آن 
چین، ترکیه، هند و آلمان قرار گرفته اند. در این حوزه نیز پس 
از آنکه در ماه های قبل، روســیه به عنوان یکی از اصلی ترین 
صادرکنندگان کاال به ایران شناخته شــده بود، بار دیگر این 

جایگاه به آلمان تعلق گرفته است.
در میان کاالهای وارداتی نیز ذرت دامــی، برنج، گندم، دانه 
سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن همراه، کنجاله و شکر 

تصفیه نشده در باالی فهرست قرار گرفته اند.

آئینی گفت: تسهیالت بیش 
از ۵۰ هــزار واحــد نیازمند 
نوســازی در بافت فرسوده 

پرداخت شد.
به گــزارش خبرگزاری مهر؛ 
مدیر عامل شرکت بازآفرینی 
شــهری اعالم کرد: در حال 
حاضر ۱۱۰ هزار واحد ناپایدار 
در بافت های فرسوده سراسر 

کشور در حال نوسازی است.
آئینــی گفت: از ایــن تعداد 
واحد در حال نوســازی، ۵۰ 
هزار واحد تسهیالت نوسازی 

دریافت کرده اند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی 
شــهری افزود: از تعداد ۶۹ 
هــزار و ۱۰۵ واحــدی که 
بــرای دریافت تســهیالت 
نوسازی معرفی شده اند ۳۰ 
هزار و ۴۹۲ واحــد از محل 
اعتبــارات ســال ۱۴۰۰ و 
در دولت ســیزدهم معرفی 
شــدند که تاکنــون با ۱۱ 
هــزار و ۳۵۷ واحــد قرارداد 
پرداخت تســهیالت منعقد 
شده است. برای بقیه واحدها 
هم الزم است هرچه سریع تر 

تسهیالت اختصاص یابد.

بی سابقه ترین خشکسالی اروپا در ۵۰۰ سال اخیر پیامد هایی 
چون کاهش سطح آب رودخانه ها، کاهش تولید انرژی هسته ای 
و آبی، کاهش تولیدات کشــاورزی، افزایــش قیمت انرژی و 
اختالل در تجارت های آبی را به همراه داشــته و تشــدید آن 

می تواند به افزایش خسارت ها منجر شود.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، تغییــرات آب و هوایی و گرم تر 
شــدن زمین اکنون به یکی از معضالت جدی تبدیل شده و 
جامعه جهانی را به ویژه در نیمکره شمالی در حوزه های مختلف 
همانند روش های تأمین منابع غذایی، آب و برق با مشــکالت 

فراوانی رو به رو کرده است.
بر اســاس پژوهش یک موسســه آب و هوایی که در نشــریه 
»پولیتیکو« منعکس شــده اســت، رکوردشــکنی گرما در 
تابستان سال جاری باعث خشک شدن خاک ها و خشک شدن 
رودخانه ها در بســیاری از مناطق اروپا، چین و ایاالت متحده 
شد؛ وضعیتی که کارشناسان از آن به عنوان یک شرایط ویژه و 

خطرناک یاد می کنند.
تحقیقات موسسه )WWA( که توســط ۲۱ دانشمند آب و 
هواشناسی انجام شده نشان می دهد که تغییرات آب و هوایی 

احتمال خشکسالی ها را نسبت به گذشــته حداقل ۲۰ برابر 
افزایش داده است. دانشمندان بر این باور هستند که در شرایط 
عادی و پیش از اینکه فعالیت های انسانی به گرم تر شدن زمین 
منجر شود، چنین خشکسالی های شدیدی هر ۴۰۰ سال یک 
بار اتفاق می افتاده است، اما در شرایط کنونی که میانگین دمای 
کره زمین ۱.۲ درجه سانتی گراد گرمتر از دوران ماقبل صنعتی 
است، پیش بینی می شــود که دوره بازگشت خشکسالی های 

شدید هر ۲۰ سال یک بار رخ دهد.
مارتن ون آلست، مدیر مرکز آب و هوای صلیب سرخ، که یکی 
از نویسندگان این مطالعه است، می گوید: ما در خشکسالی که 
اخیراً شاهد آن بودیم، به وضوح اثرگذاری تغییرات آب و هوایی 

را می بینیم و این تغییرات به شدت به ما ضربه می زند.
این پژوهشگر افزوده است: شرایط جدید نه تنها در کشور هایی 
مانند پاکستان به وقوع سیل های ویرانگر منجر شده، بلکه در 
برخی از ثروتمندترین بخش های جهان مانند اروپای غربی و 
مرکزی که کمتر آسیب پذیر تلقی می شدند، نیز خسارت های 

فراوانی به بار آورده است.
او در این باره اضافه کرده اســت: خشکســالی شدید تابستان 

امسال محصوالت کشــاورزی را ویران و تجارت رودخانه ای را 
فلج کرد و نیز تولید برق آبی را در بســیاری از نقاط کره زمین 

تحت تأثیر قرار داد.

احیای دوباره زمین های خشک شده به بارندگی 
مداوم و بسیار زیادی نیاز دارد

در این گزارش پژوهشــی همچنین تأکید شــده اســت که 
اگرچه افزایش دمای ناشــی از تغییــرات اقلیمی عامل اصلی 
خشکسالی های اخیر اســت، اما به این معنی نیست که خنک 
شدن هوا یک راه حل سریع برای حل مشکل کنونی است، چرا 
که احیای دوباره زمین های خشک شــده به بارندگی مداوم و 
بسیار زیادی نیاز دارد و این در حالی است که دست کم در اروپا 

بیش از نیمی از زمین ها تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته اند.
بر اساس این پژوهش، دانشمندان دریافته اند که در تابستان 
ســال جاری میزان خشکی ســطح زمین تا عمق یک متری 
حداقل ۲۰ برابر بیشتر از شرایطی است که در آن تغییرات آب 

و هوایی رخ نمی داد.
دومینیک شــوماخر، یکی دیگر از تهیه کنندگان این گزارش 

پژوهشی معتقد است که با افزایش بیشــتر دمای جهانی در 
آینده شاهد افزایش خطرات مرتبط با خشکسالی خواهیم بود 
و میزان گرمایش جهانی تا ۲ درجه سانتی گراد افزایش می یابد 
که از استاندارد تعیین شــده در توافقنامه آب و هوایی پاریس 

بیشتر است.

تغییرات آب و هوایــی الگو های مکانی بارش ها و 
خشکسالی ها را تغییر می دهد

شوماخر همچنین بر این باور اســت که اگرچه تغییرات آب و 
هوایی الگو های مکانی بارش ها و خشکسالی ها را تغییر می دهد، 
اما به نظر می رسد که شــرایط برای نیمکره شمالی به صورت 

کلی تشدید خشکسالی ها و کاهش منابع آب خواهد بود.
تحقیقات این دانشــمندان نشــان می دهد که تغییرات آب و 
هوایی میزان خشکسالی در بخش کشــاورزی را در تابستان 
سال جاری سه تا چهار برابر افزایش داد و این یعنی به جای هر 
۶۰ تا ۸۰ سال یک بار باید هر ۲۰ سال یک بار در جهان شاهد 

چنین رویدادی باشیم.
همچنین در این پژوهش تأکید شده است که در صورت افزایش 

میانگین دمای جهان تا ۲ درجه سانتی گراد خطر خشکسالی 
در بخش کشاورزی برای منطقه اروپای غربی و مرکزی حداقل 
دو برابر خواهد شد. چشــم انداز نگران کننده ای که ون آلست 
آن را بی سابقه ترین خشکسالی اروپا در ۵۰۰ سال اخیر عنوان 
می کند و عقیده دارد این شــرایط نمونه کاملی از پیامد های 
خطرناک و رو به افزایش تغییرات آب و هوایی اســت، چرا که 
در شــرایط کنونی نیز تغییرات آب و هوایی پیامد هایی مانند 
کاهش ســطح آب رودخانه ها، کاهش تولید انرژی هسته ای و 
آبی، کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش قیمت انرژی و اختالل 
در تجارت های آبی را به همراه داشته و تشدید آن می تواند به 

افزایش خسارت ها منجر شود.

باید به کاهش انتشار گاز های گلخانه ای کمک کنیم
در بخش انتهایی این گزارش نیز به عنوان راهکار تأکید شده 
است که همه این ها زنگ خطری است که نشان می دهد همه 
ما برای دور شدن از این مشکل باید به کاهش انتشار گاز های 
 )resilience( گلخانه ای کمک کرده و نیز روی تــاب آوری

سرمایه گذاری کنیم.

چند کارت بازرگانی در تهران فعال است؟سایه سنگین کرونا بر صنعت خودروسازی چین

کدام کشور بیشترین کاالی ایرانی را می خرد؟آغاز به کار یک شورای مشترک جدید میان ایران و روسیه تسهیالت ویژه برای نوسازی 
در بافت فرسوده

نگرانی ها از ۲۰ ساله شدن خشکسالی های ادواری ۴۰۰ ساله
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رئیس سازمان بورس:

سه تصمیم جدید بانک 
مرکزی برای تسهیل 

واردات کاال های اساسی

درباره فروش سهام 
عدالت به توافق 

نرسیدیم

افزایش ۴5 درصدی 
پرداخت تسهیالت بانکی

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

تاثیر نوسانات دالر 
بر بازار خودرو 

زمانی که دالر در نوســان 
به ســر می بــرد و میل به 
افزایش قیمــت دارد بازار 
خودرو اولین بــازار متاثر از 
این نوسانات خواهد بود. بارها به این موضوع اشاره 
شده که افزایش قیمت دالر بدون شک رشد قیمت 
خودرو را به دنبال دارد. در روزهای اخیر هم قیمت 
دالر تا کانال ۳۷ هزار تومانی افزایش یافت. بنابراین 

تاثیر این کانال...

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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مجوز  واردات  
به  مرزنشینان

آرایش نزولی
در بازار طال

انفعال بانک ها چه تاثیری در بحران دارویی کشور داشته است؟

کمبود  وگرانی 40  قلم  دارو
صفحه2

صفحه۴

تاخت و تاز قیمت ها  در  بازار خودرو 
پراید   214   میلیون   تومان   شد

خودروهای   پرطرفدار   از   10   تا   15  میلیون   تومان   گران   شدند 

بر اســاس این الیحه، به منظور تامین معیشــت 
مرزنشینان، کوله بران و ملوانان تا سقف  ۱۰ درصد 
حجم واردات ســال قبل، بــدون پرداخت عوارض 
گمرکی و مالیات می توانند واردات داشــته باشند. 
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست 
خبری در مورد موافقــت دولت با الیحه دو فوریتی 
ســاماندهی و نظارت بر تجارت مرزی سخنگوی 
دولت با اشــاره به مصوبات هیات دولت گفت: پیرو 
مصوبات سفرهای استانی و وعده های رئیس جمهور 
در خصوص ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، 
دولت در راستای تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت 
مرزنشینان، مدیریت واردات کاال، کاهش قاچاق کاال 
و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال 

پایدار مرزنشینان با...

قیمت دالر روز گذشته در بازار آزاد نسبت به روز قبل 
رنج بود اما در بازار رسمی به پرواز درآمد. قیمت طال 
هم روز گذشته در بازار داخلی ایران بر خالف بازار 
جهانی عقب نشــینی کرد. به گزارش اقتصادنیوز ، 
بازار ارز تهران سه شنبه ۸ آذر شاهد آرامش قیمت 
دالر بود. نرخ دالر روز گذشته نسبت به روز قبل رنج 
بود. عده ای از معامله گران باور دارند فشــار عرضه 
توسط نهاد سیاستگذار  سد راه بازیگران افزایشی 
شده است. از سوی دیگر قیمت دالر در بازار هرات 
و سلیمانیه هم روز گذشته نوسان محدودی را ثبت 
کرد و نرخ حواله درهم نیز روز گذشته  نوسان اندکی 
را تجربه کرد. برخی از معامله گران هم با اشــاره به 
عوامل یاد شده می گفتند که سیگنال صعود یا نزول 

از بازارهای همسایه به تهران...



اقتصاد2
ایران

شاخص بورس صعود کرد
خودرو صدرنشین شد

روز گذشته شاخص کل بورس تهران به رقم یک 
میلیون و 414 هزار و 203 واحد رسید. به گزارش 
اکوایران، در معامالت روز سه شنبه هشتم آذر ماه، 
شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری 
قبل 5 هــزار و 584 واحد رشــد کرد و به رقم 
یک میلیــون و 414 هزار و 203 واحد رســید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با رشــد 2 هزار و 
968 واحدی در ســطح 412 هزار و 653 واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
46 واحد باال آمد و در سطح 18 هزار و 683 واحد 
قرار گرفت.در مجموع معامالت سه شنبه، ارزش 
خالص تغییــر مالکیت حقوقی بــه حقیقی بازار 
برای هفتمین روز متوالی منفی شد و 37 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. بیشترین 
خروج پول حقیقی به سهام خودرو )شرکت ایران 
خودرو( اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقــی آن 33 میلیــارد تومان بود. 
پس از خودرو، نمادهای آریا )شــرکت پلیمر آریا 
ساسول( و خساپا )شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. 

روز گذشــته نمادهــای خودرویــی قرمزپوش 
بودنــد و در مقابل گــروه امالک و مســتغالت 
ســبزترین گروه بازار بود. نمادهــای »فملی«، 
»نوری« و »شبندر« بیشترین تأثیر را در رشد 
شاخص کل  بورس  داشتند و در مقابل نمادهای 
»کگل«، »خودرو« و »خســاپا« بیشترین تأثیر 

منفی را بر شاخص کل داشتند. 

ارزش معامالت بازار سهام
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
7 هزار و 743 میلیارد تومان کاهــش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویــه 2 هزار و 823 
میلیارد تومان بود که 36 درصد از ارزش کل معامالت 
بازار سرمایه را تشــکیل می دهد. روز گذشته ارزش 
معامالت خرد سهام با کاهش 5 درصدی نسبت به روز 
کاری قبل به رقم 3 هزار و 453 میلیارد تومان رسید. 

مازاد تقاضا در بازار سهام
در معامالت سه شنبه 83 نماد صف خرید داشتند و 24 
نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف های 
خرید با رشد 8 درصدی به 314 میلیارد تومان رسید 
و مجموع ارزش صف های فــروش 10 درصد کاهش 
یافت و 190 میلیارد تومان بود. در پایان معامالت روز 
گذشــته ارزش صف های خرید در رقم 205 میلیارد 

تومان ایستاد و بازار با مازاد تقاضا بسته شد. 

الیحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر 
تجارت مرزی تصویب شد

مجوز  واردات  به  مرزنشینان
بر اســاس این الیحه، به منظور تامین معیشت 
مرزنشینان، کوله بران و ملوانان تا سقف  10 درصد 
حجم واردات ســال قبل، بدون پرداخت عوارض 

گمرکی و مالیات می توانند واردات داشته باشند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست 
خبری در مورد موافقت دولت با الیحه دو فوریتی 
ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی سخنگوی 
دولت با اشاره به مصوبات هیات دولت گفت: پیرو 
مصوبات سفرهای اســتانی و وعده های رئیس 
جمهور در خصوص ساماندهی فعالیت کولبران 
و ملوانان، دولت در راستای تقویت اقتصاد مرز، 
تأمین معیشت مرزنشــینان، مدیریت واردات 
کاال، کاهش قاچاق کاال و ارز، رونق گردشگری 
مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با 
پیشنهاد الیحه دو فوریتی »ساماندهی و نظارت 
بر تجارت مــرزی )کولبری و ملوانــی( و ایجاد 
اشتغال پایدار مرزنشینان« موافقت کرد. او افزود: 
براســاس این الیحه و به منظور تقویت و رونق 
اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر 
نمودن واردات، توزیع و عرضه کاالهای مبادله 
مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش 
مبادالت غیررســمی در مرزهای زمینی و آبی، 
واردات کاال از طریق شناورهای سنتی و فلزی 
با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 
تن، ملوانی )ته لنجی( و فعاالن مرتبط با مبادالت 
مرزی )کولبران( به مدت 5 سال مطابق با ترتیبات 
این قانون مجاز و پس از آن کاالهای وارداتی به 
استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف 
مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات 

تجارت خارجی است.
به گفته ســخنگوی دولت، محدوده جغرافیایی 
اجرای این قانون شــامل مناطق مرزی مشمول 
در اســتان های آذربایجان غربی، کردســتان، 
کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان 
و بلوچســتان به موجب آیین نامــه های هیئت 

وزیران تعیین می شود.

اخبار

مسئوالن ســازمان غذا و دارو 
به طور رســمی اعالم کردند 
همچنان 40 قلم دارو در کشور 
کمبــود دارد؛ کمبودهایی که 
ناشی از مشکالت نقدینگی و 
عدم همکاری موثر بانک های عامل است. به گزارش ایسنا 
به دلیل نبود نقدینگی در صنعت داروسازی 40 قلم دارو در 
کشور، دچار کمبود شده است؛ کمبودهایی که قرار بود با ارائه 
تسهیالت بانکی حمایتی به داروسازان، رفع شود؛ اما حاال با 
انفعال بانک های عامل، رنج کمبود دارو بر دوش بیماران بوده 

و موجب سرگردانی آنها در داروخانه ها می شود.
مسئوالن سازمان غذا و دارو به طور رسمی اعالم کرده اند که 
همچنان 40 قلم دارو در کشور کمبود دارد؛ کمبودهایی که 
البته این بار گفته می شود ناشی از عدم رفع مشکل نقدینگی، 
آن هم به علت انفعال و عدم همکاری موثر بانک های عامل 
اســت؛ بانک هایی که بعد از رایزنی های فراوان و به دستور 
بانک مرکزی قرار بود تسهیالت مورد نیاز صنعت داروسازی 
کشور را تا سقف 15000 میلیارد تومان تامین کنند، اما گویا 
به جز یک بانک، هنوز سایر بانک ها اهمیت چندانی برای 
بحث تامین داروهای اساسی مردم و رفع کمبودهای دارویی 
قائل نشــده اند. با اجرای طرح دارویاری گمان می رفت که 
آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود و دیگر چالش هایی 
مانند کمبود دارو را شاهد نباشیم، اما هرچند که دارویاری 
چالش های ارزی دارو را از بین برد و دیگر تولیدکنندگان و 
واردکنندگان دارو سرگردان تامین ارز مورد نیازشان برای 
تامین داروی کشــور نبودند، اما گرفتاری های دیگری از 
جنس تامین نقدینگی، عدم پرداخت مطالبات دارویی از 
سوی سازمان های بیمه گر و همچنین افزایش سرسام آور 
مالیات بر ارزش افزوده با ارز نیمایی رخ نشان داده و متاسفانه 

به سرعت بر بازار تامین داروی بیماران تاثیر گذاشتند.

نبود »نقدینگی« و انفعال بانک ها
باید توجه کرد که تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه 
همیشگی صنعت داروسازی کشور بوده است. در حال حاضر 
نیز گفته می شود که بخش عمده ای از کمبود داروها به دلیل 

نبود نقدینگی در شرکت ها و پرداختی شان در گمرک است. 
از آنجایی که بروز چنین چالشی پیش از اجرای دارویاری 
پیش بینی می شد، قرار بود که بعد از اجرای طرح، با توجه 
به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیالت بانکی 
به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه 
به تصویب رسیده بود. به طوری که طبق اعالم مسئوالن 
سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت 
تسهیالت بانک ها به شرکت های دارویی، از 20 به 40 درصد 

سرمایه پایه شرکت ها افزایش یافت.
همچنین فرمول دیگری هم برای ارائه تسهیالت بر اساس 
فروش شــرکت ها وجود دارد و بانک ها مجاز بودند که به 
میزان 90 درصد فروش سال قبل شرکت ها، به آن شرکت 
تسهیالت بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و با ابالغ معاون 
اول رییس جمهور، این عدد به 200 درصد رســید. بر این 
اساس اعالم شــد که بانک ها می توانند به جای 90 درصد، 
تا 200 درصد فروش ســال قبل شــرکت های داروسازی 
به آن ها تسهیالت ارائه کنند. عالوه بر این ارائه تسهیالت 
اختصاصی نیز به صــورت ویژه برای حمایــت از صنایع 
داروسازی، به مبلغی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان مصوب 
شده بود که البته علی رغم درخواست های مکرر سازمان غذا 
و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیالت، اما 
به اذعان تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو 
هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی توجهی بانک ها در زمینه 
ارائه تسهیالت به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از 
نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است. این چالش 
تا حدی حاد شده است که از کمبود 40 قلم دارو به دلیل 
عدم رفع مشکل نقدینگی شرکت ها سخن به میان آمده و به 
گفته دکتر سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو، 
علیرغم پیگیری های مستمر با بانک مرکزی، تامین ارز و 
تسهیالت مدنظر سازمان غذا و دارو توسط بانک های عامل 
انجام نشده است و مشکل تامین 40 قلم دارویی به دلیل عدم 

رفع مشکل نقدینگی شرکت هاست.
متاسفانه بانک های عامل علی رغم مصوبات و دستور صریح 
معاون اول رییس جمهور، همچنان در ارائه تسهیالت بانکی 
به داروسازان کارشــکنی می کنند که این موضوع تامین 
داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران 
رنجور را ســرگردان این داروخانه و آن داروخانه می کند. 

بر اســاس اطالعاتی که در اختیار ایسنا، قرار گرفته است، 
تاکنون تنها بانکی که در زمینه ارائه تســهیالت بانکی به 
صنعت داروسازی به بخشی از تعهداتش عمل کرده، بانک 
صادرات بوده اســت، اما هنوز اقدام موثری از سوی سایر 
بانک های عامل دیده نشده اســت که امید می رود هر چه 
زودتر ارائه این تسهیالت را در دستور کارشان قرار دهند؛ 
چراکه هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیالت می تواند به 

قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.

مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده و اقدام دولتی ها
یکی دیگــر از گرفتاری هایی که بعد از اجــرای دارویاری 
گریبان صنعت داروسازی کشور را گرفت، بحث مالیات 9 
درصدی بر اساس ارز نیمایی بر ارزش افزوده بود. به طوری 
که مالیات بر ارزش افزوده در حوزه دارو به 9 درصد ارز نیمایی 
افزایش یافت که هزینه ای سرسام آور برای صنعت داروسازی 
کشور بود و آنها را در تنگناهای مالی قرار می داد. باتوجه به 
افزایش چشمگیر میزان مالیات بر ارزش افزوده، سازمان غذا 
و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
رایزنی هایشان را در زمینه کاهش میزان مالیات بر ارزش 
افزوده، آغاز کردند و در نهایت در ستاد تنظیم بازرا درباره 
مالیات بر ارزش افزوده دارو هم تصمیم گیری و قرار شد که 
مالیات بر ارزش افزوده دارو نیز مانند سایر کاالهای اساسی 
از 9 درصد ارز نیمایی به یک درصد ارز نیمایی کاهش یافته 
و از آبان ماه نیز مبنای مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی 
در نظر گرفته شــود. با این حال از آنجایی که بســیاری از 
شرکت های داروســازی قبل از این تاریخ مواد اولیه وارد 
کرده، اما ترخیص نکرده بودند، بنا شد که این کاهش مالیات 

از ابتدای سال 1401 اعمال شود.
در عین حال ســازمان غذا و دارو برای جلوگیری از بروز و 
تشــدید کمبودهای دارویی، از برخی واردکنندگان مواد 
اولیه خواست که کاالهایشان را از گمرک ترخیص کنند و 
بعدا مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند. بر 
این اساس بسیاری از واردکنندگان مواد اولیه با درخواست 
سازمان غذا و دارو جهت جلوگیری از بروز کمبود دارویی، 
مواد اولیه وادارتی شان را با مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد 
ارز نیمایی وارد و از گمرک ترخیص کردند، اما کاالهایشان را 
با مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی فروختند و بنا شد که 

بعد از تغییر میزان مالیات بر ارزش افزوده، مابه التفاوت آن را 
از سوی وزارت صمت و گمرک دریافت کنند. بر همین اساس 
هم رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد که »از آنجایی حجم 
زیادی ماده اولیه مانده بود و ترخیص نشده بود که بخشی 
از کمبودهای دارویی ما هم ناشــی از همین موضوع بود، 
یکسری شرکت ها با ضمانت نامه بانکی مواد اولیه را ترخیص 
کردند و دارو را با قیمت مالیات بر ارزش افزوده یک درصد 
فروخته و ریسک کردند. ما هم حسب اعتمادی که کردند، 
تالش کردیم و معاون اول رییس جمهور هم دستور دادند 
که مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به یک درصد رسید.« 
بر همین اساس وزارت صمت و گمرک باید بر اساس تعهدی 

که داده اند، هرچه زودتر این مابه التفاوت را بپردازند.

تاخیر تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات دارویاری
در عین حال مشکل همیشگی حوزه دارویی کشور هم همان 
بحث پرداخت مطالبات دارویی است که بارها از آن به عنوان 
پاشنه آشیل طرح دارویاری نیز یاد شده است؛ رفتار سازمان 
تامین اجتماعی، ســازمان بیمه سالمت و همچنین بیمه 
نیروهای مسلح می تواند در سرنوشت دارویاری موثر باشد. 
البته سازمان بیمه سالمت به عنوان بیمه گری که حدود 
45 میلیون بیمه شده دارد، در پرداخت مطالبات دارویاری 
به موقع اقدام و تعهداتش را پرداخت کرده ، اما همچنان در 
پرداخت مطالبات از سوی تامین اجتماعی تاخیرهایی وجود 
دارد. باید توجه کرد که بیش از 12 هزار داروخانه مستقل در 
سراسر کشور، طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی هستند. 
در گذشته مطالبات مراکز دارویی بعضاً با چند ماه تأخیر و 
مثل سایر مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت می شد، اما 
با مبلغ 2400 میلیارد تومانی که در اجرای طرح دارویاری 
از سوی ســازمان برنامه و بودجه به بیمه تامین اجتماعی 
پرداخت شد، بخشی از مطالبات داروخانه ها در یک مقطع 
زمانی به روز شد؛ اما همچنان عقب ماندگی هایی در پرداخت 
به مراکز درمانی و به تبع آن طرح دارویاری وجود دارد. بر 
اساس اعالم شهرام غفاری- مدیرکل درمان غیرمستقیم 
سازمان تامین اجتماعی، »سازمان تامین اجتماعی مطالبات 
داروخانه های سرپایی و مستقل را تا مرداد و شهریور که بیش 
از دو هزار و 200 میلیارد بوده را در روزهای اخیر پرداخت 

کرده است.«

انفعال بانک ها چه تاثیری در بحران دارویی کشور داشته است؟

کمبود و گرانی 40 قلم دارو در کشور

تفاهم نامه ۳۰۰ میلیون دالری برای 
صادرات خودرو از ایران به روسیه

دبیر انجمــن قطعه ســازان ایران اعــالم کرد که 
تفاهم نامه ای برای صادرات خودرو از ایران به روسیه 
بــه ارزش 300 میلیون دالر بین دو کشــور امضا 
شده اســت. به گزارش راشاتودی، دوره محمدرضا 
نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان ایران، اعالم 
کرد که اخیراً مسکو و تهران تفاهمنامه ای را برای 
صادرات خودرو از ایران به روســیه به ارزش 300 
میلیون دالر امضا کرده اند. بر اساس این طرح ایران 
خودرو به عنوان بزرگترین تولید کننده خودرو در 
خاورمیانه به دنبال آن است تا در پس خروج برندهای 
خودروسازی اروپایی، آمریکایی و ژاپنی از روسیه به 
این کشور خودرو صادر کند. بسیاری از خودروسازان 
خارجی ادامه فعالیت در بازار روسیه در قالب تأمین 
قطعات و فروش خودرو را به خاطر فضای پیش آمده 
ناشی از تحریم های غرب بسیار سخت می بینند. بر 
اساس آمارهای موجود از آژانس اتو استات روسیه هم 
اکنون 10 هزار و چهارصد دستگاه خودروی ایرانی 
در روسیه در حال تردد هستند که بخش عمده ای از 

این خودروها مدل سمند هستند.

افزایش 45 درصدی پرداخت 
تسهیالت بانکی

بررسی ها نشــان می دهد که بانک ها در هفت 
ماه امســال حدود 2245 هزار میلیارد تومان 
تســهیالت پرداخت کرده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته حدود 45 درصد رشد کرده 
است. بررسی ها نشــان می دهد که بانک ها در 
هفت ماه امســال حدود 2245 هــزار میلیارد 
تومان تســهیالت پرداخت کرده که نسبت به 
مدت مشابه ســال گذشــته حدود 45 درصد 
رشد کرده اســت. گزارش بانک مرکزی درباره 
آخرین وضعیت پرداخت از ابتدای سال جاری 
تا هفتم آذر ماه 1401، تعداد یک میلیون و 376 
هزار فقره تسهیالت ازدواج، فرزندآوری و ودیعه 
مسکن به مبلغ 121 هزار و 200 میلیارد تومان 
توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده 
است. براساس اطالعات رسیده از بانک مرکزی، 
از ابتدای سال تا هفتم آذر ماه تعداد 651 هزار 
نفر به مبلغ 90 هزار میلیارد تومان تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد 51 درصدی داشته 
اســت. همچنین، به منظور حمایت از جوانی 
جمعیت نیز، از زمان ابالغ شــیوه نامه مربوطه 
)31 فروردین(ٰ، تعداد 550 هزار نفر به مبلغ 22 
هزار میلیارد تومان از تسهیالت قرض الحسنه 

فرزندآوری بهره مند شدند.
عالوه بر این، از 6 تیر تا هفتم آذر امسال برای190 
هزار متقاضی تســهیالت ودیعه مسکن تشکیل 
پرونده شده اســت که از این تعداد 175 هزار نفر 
به میزان 9200  میلیارد تومان تسهیالت دریافت 

کرده اند.
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قیمت دالر روز گذشته در بازار آزاد نسبت به روز 
قبل رنج بود اما در بازار رسمی به پرواز درآمد. قیمت 
طال هم روز گذشته در بازار داخلی ایران بر خالف 

بازار جهانی عقب نشینی کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران ســه شنبه 
8 آذر شاهد آرامش قیمت دالر بود. نرخ دالر روز 
گذشته نسبت به روز قبل رنج بود. عده ای از معامله 
گران باور دارند فشار عرضه توسط نهاد سیاستگذار  

سد راه بازیگران افزایشی شده است. 
از سوی دیگر قیمت دالر در بازار هرات و سلیمانیه 
هم روز گذشته نوسان محدودی را ثبت کرد و نرخ 
حواله درهم نیز روز گذشته  نوسان اندکی را تجربه 
کرد. برخی از معامله گران هم با اشــاره به عوامل 
یاد شده می گفتند که ســیگنال صعود یا نزول از 
بازارهای همســایه به تهران مخابره نشد و یکی از 
دالیل  ثبات دالر در بازار ارز تهــران می تواند به 

همین عامل برگردد. 
اگر چه قیمت دالر در بازار آزاد نوسان محدودی 
را تجربه کرد اما بازار رســمی روز گذشته شاهد 

افزایش قیمت دالر بود. قیمت دالر روز گذشته سه 
شنبه 8 آذر ماه در بازار متشکل ارزی نسبت به روز 
گذشته رشد کرد. هر برگ اسکناس آمریکایی در 
بازار یاد شده ظهر روز گذشته در محدوده33 هزار 
و 550 تومان به فروش رسید. روز گذشته نرخ دالر 
توافقی در محدوده 32 هزار و 209 تومان به فروش 
رسیده بود. در صرافی ملی هم روز گذشته قیمت 
دالر  مسیر صعود را دنبال کرد. نرخ خرید دالر روز 
گذشــته در صرافی ملی از کانال 31 هزار تومان 
وارد کانال 32 هزار تومان شد. نرخ خرید دالر  روز 
گذشته 32 هزار و 138 تومان اعالم شد و این در 
حالی است که روز گذشته خرید دالر در محدوده 
31 هزار و 740 تومان بوده است.  قیمت فروش 
دالر صرافی ملی هم روز گذشــته 32 هزار و 461 

تومان بود که نسبت به روز گذشته در حول و حش 
400 تومان باال رفته است. 

نرخ دالر توافقی افت کرد 
با این حال نــرخ دالر توافقی ظهر روز گذشــته 
نســبت به روز گذشته کاهشــی بود. قیمت دالر 
توافقی روز گذشــته در زمان نوشتن این گزارش 
در محدوده  33 هزار و 818 تومان مبادله شــد 

که نسبت به روز گذشته 89 تومان افت کرده بود.

پیشروی قیمت طال در بازار جهانی 
بازار جهانی طال روز گذشته بر خالف روز گذشته شاهد 
پیشروی قیمت طال بود. اونس جهانی طال روز گذشته 
10 دالر باال رفت و در محدوده 1754 دالر معامله شد.

آرایش نزولی در بازار طال 18 عیار 
در بازار داخلی ایران هــم قیمت طال 18 عیار روز 
گذشته برخالف روز گذشته آرایش نزولی به خود 
گرفت و  10 هزارو 800 تومان پایین آمد. قیمت 
طال روز گذشته 1میلیون و 532 هزار و 500 تومان 
بود. عقب نشینی قیمت طال در بازار روز گذشته در 
حالی است که در سه روز اول هفته جاری نرخ طال 

آرایش صعودی به خود گرفته بود. 

قیمت سکه ریزش کرد؟ 
قیمت سکه روز گذشــته در محدوده 17 میلیون 
تومان تا محدوده 17 میلیــون و 50 هزار تومان 
به فروش رسید. این قیمت در مقایسه با روز قبل 
تقریبا رنج بود .با این حال عده ای از معامله گران 
مدعی بودند که ســکه بازان روز گذشــته دنده 
معکوس زدند  و کانال 17 میلیون تومان از دست 
رفته است. از نگاه این دسته قیمت سکه روز گذشته 
در محدوده 16 میلیون و 983 هزار تومان معامله 

شده است.

قیمت سکه ریزش کرد؟

آرایش نزولی در بازار طال
آرایش نزولی در بازار طال
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آخرین وضعیت بازنگری آیین نامه سهام 
عدالت را تشریح کرد و درمورد اتفاقاتی که درمورد تغییر سازمان بورس رخ 
داده بود توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش ایسنا، مجید عشقی در نشست 
خبری ، با اشاره به برخی برنامه های پیش رو در بازار سرمایه توضیح داد: 
از برنامه های پیش رو می توان به تهیه پیش نویس سند راهبردی اموزش و 
ارتقای سطح سواد مالی، تدوین الیحه مدیریت تضاد منافع در بارار سرمایه، 
تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار سوالق تخلفاتی و کیفری مدیران 

ناشران و نهادهای مالی و… اشاره کرد.
وی با اشــاره به عرضه خودرو در بورس کاال گفت: طبق وعده ای که داده 
شده بود عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال صورت گرفت. امیدوارم 
به نقطه ای برسیم که بساط بخت آزمایی و روش های عجیب فروش خودرو 
جمع شود. البته مشکل خودروسازها فقط قیمت گذاری دستوری نیست 

و اصالح ساختار مالی و کاهش تصدی گری دولت هم باید دنبال شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اهمیت گواهی صرفه جویی 
انرژی اظهار کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو باید از گواهی صرفه جویی انرژی 
استفاده کنند. رایزنی هایی نیز درحال انجام است، این گواهی می توانند به 

بحث صرفه جویی و تامین مالی کمک کند.
عشقی با اشاره به افزایش دامنه نوسان عنوان کرد: این اتفاق در طول یک 
سال گذشــته رخ داد. سازمان بورس بر اســاس گزارش شرکت بورس و 
فرابورس مجدد در این خصوص تصمیم گیــری می کند، اما به طور کلی 
افزایش دامنه نوسان نشان داد نقدشوندگی در بازار افزایش یافته است و در 
این مدت صف فروش کم تری داشتیم. ممکن است در ادامه کار تغییر حجم 

مبنا یا طبقه بندی بازارها مد نظر قرار بگیرد.

اخبار تغییر ریاست سازمان اشتباه خبری خوبی نبود
وی در ادامه درمورد اتفاقاتی که درمورد اســتعفا و تغییر رییس سازمان 
بورس مطرح شده بود، توضیح داد: رفتن از سازمان دل پذیر است؛ موضوع 
استعفا در شورای عالی بورس مطرح شد و در گزارشی که در جلسه ارایه 
کردم به این  موضوع اشاره کردم که شاید اگر از سازمان کناره گیری کنم به 

نفع بازار باشد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اما همه اعضا با 
توجه به گزارش ارائه شده با استعفا مخالفت کردند. موضوعاتی که درمورد 
تغییر سازمان مطرح شد اشتباه خبری خوبی نبود. عشقی به این سوال که 
آیا از سمت مجلس فشاری در زمینه استعفا وجود دارد یا خیر، پاسخ داد: با 

مجلس در تعامل خوبی هستیم و این مباحث وجود ندارد.

درمورد سهام عدالت توافق وجود ندارد
وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درمورد بازنگری آیین نامه سهام عدالت 
اظهار کرد: آیین نانه اجرایی سهام عدالت سال 1399 تصویب شد و از سال 
قبل مجدد در شورای عالی بورس مورد بررسی قرار گرفت. اما درمورد مدلی 
که درمورد نحوه آزادسازی، برگزاری مجامع، امکان فروش سهام عدالت در 

شورا به توافق نرسیدیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تصمیماتی که درمورد سهام 
عدالت اخذ می شود تبعات زیادی دارد، عنوان کرد: در انتظار نهایی شدن 
مدل هستیم، البته مدیریت در دست دولت نیست. تصمیم شورا از سال 
گذشته بر این شد که مدیریت در میان مدت به کانون سهام عدالت منتقل 

شود و سهام داران در مجامع حاضر شوند.
عشقی با تاکید بر اینکه محور تصمیم گیری درمورد غیرمستقیم ها در دست 
کانون سهام عدالت است، عنوان کرد: برای دوره گذار تا زمانی که مجامع 
برگزار شود، یک کمیته سه نفره متشکل از وزارت اقتصاد، عضو حقیقی 
شورا و کانون سهام عدالت تشکیل شده است تا درمورد نحوه حضور شرکت 

سرمایه پذیر تصمیم گیری کند.
وی افزود: فروش سهام عدالت متناسب با شرایط بازار صورت خواهد گرفت. 

بازار باید کشش فروش این حجم از سهام را داشته باشد.

آماده عرضه خودروهای وارداتی در بورس کاال هستیم
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد عرضه خودروهای وارداتی در 
بورس کاال عنوان کرد: این پیشنهاد مطرح شده اما نهایی نشده است. بورس 

سازوکارهای الزم را دارد و از نظر عرضه مشکلی وجود ندارد.

رئیس کمیســیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران 
خاطر نشان کرد: واقعیت این است که شرایط کارگران مطلوب نیست 
و باید این واقعیت را بپذیریم تمام شاخص های تولید تورمی شده است 
اما دستمزد کارگران تورمی نبود؛ توصیه من این است که بنگاه هایی 
که سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول آنها پایین  است اقدام به 
ترمیم دستمزد کارگران کنند؛ این اتفاق به دلیل درک شرایط موجود 
رقم خورده است. محمود توالئی در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه همواره 
افزایش نرخ  ارز عطش خرید را دوچندان می کرد، گفت: برای نخستین 
مرتبه افزایش نرخ ارز و متعاقــب آن افزایش قیمت کاالهای عمومی 
تقاضاها را تشدید نکرد همچنین رکود در بازار در ماه های اخیر تشدید 
شده است. وی با اشاره به عدم بهبود شرایط صادراتی در کشور، خاطر 
نشان کرد: سکون بر بنگاه های تولیدی حاکم است این سخن به معنای 
تعطیلی آنها نیست برخی از این واحدها هم اکنون با نیمی از ظرفیت 

تولید کار می کنند و برخی نیز شیفیت ها کاری خود را تقلیل داده اند.
این فعال اقتصادی تامین مالی را بزرگترین مشکل بنگاه های تولیدی 
عنوان کرد و افزود: بانک ها در 6 ماه گذشــته بعــد از افزایش نرخ ارز 
نتوانســتند کســری های خود در زمینه نقدینگی را جبران کنند و 
بانک ها به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع مالی تولید حتی 
توان پرداخت و تمدید تسهیالت گذشته را نداشتند؛ در حال حاضر 
تامین کنندگان منابع مالی خود مشکالت جدی در نقدینگی دارند و بیان 
می کنند که منابع در اختیار آنها نیست و یا به عبارتی منابع آنها محدود 
شده است. به گفته رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق 
بازرگانی ایران؛ کاالهای تولید شده بعد از عرضه در بازار خریداری ندارند 
و اینگونه پول دوباره به چرخه تولید بــاز نمی گردد که بتوان اینگونه 

نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کرد.
توالئی در پاسخ به این پرســش که چرا ایران نتوانست بعد از افزایش 
نرخ ارز زمینه های توســعه صادرات را فراهم کند این در حالیست که 
سایر کشورها از جمله چین و ترکیه برای توسعه صادرات این سیاست 
را دنبــال کردند؟ گفت: ســاختارها در ایران خاص و متفاوت اســت 

همچنین بنگاه های اقتصادی نیز در ایران نمی توانند به فوریت وضعیت  
خود را تغییر بدهند؛ از سوی دیگر تجار تجربه تلخ تعهدات ارزی را روبه 
روی خود دارند. حجم باالی صادرات ما به دو کشور عراق و افغانستان 
است تجار این کشــورها به ایران می آیند و آمادگی تجارت با دالر  را 
ندارند و فرصت  طلبانه معامالت ریالی می کنند و همه مسائل دست به 

دست هم می دهد که نمی توان به مطلوب خود برسیم.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی تالش کرده است بودجه را محقق 
کند، افزود: شاخص مالیات ستانی این است که مالیات باید از سود اخذ 
شود نه از درآمد؛ چرا که مالیات از درآمد منجر به زیان می شود. وقتی 
رشد اقتصادی در ایران نزدیک به صفر است بنا به چه مکانیزمی رشد 

مالیاتی 30 درصدی شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی شعار اخذ مالیات از فراریان 
مالیاتی را سر می دهد اما همواره مالیات از بنگاه های اقتصادی شفاف 
گرفته می شود، من بر این باورم که نرم مالیات نسبت به درآمد ناخالص 
ملی از اعداد اعالمی بیشتر است و ایران باالترین مالیات ستانی را نسبت 
به درآمد ناخالص ملی در کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای 
اروپایی دریافت می کند. در کشورهای منطقه نرخ های چون شهرداری ها 
و تامین اجتماعی در مالیات محاسبه می شود اما در ایران این گزینه ها 

در مالیات لحاظ نمی شود.
این فعــال اقتصادی ادامه داد: دولت نســبت به رکود و درصد رشــد 
اقتصادی علم و آگاهی دارد و برای عبور از تنگناهای مالی سیاســت 
افزایش مالیات را دنبال می کند. نمایندگان مجلــس عالقه دارد در 
مناطق شهرهای انتخابی پروژه های عمرانی را دنبال کنند که هزینه  
این پروژه ها به بودجه اضافه می شود اما محلی برای جبران این هزینه ها 
نیست از این رو این کسری ها بر سهم مالیات در بودجه بار  می شود این 
مالیات ستانی بر اساس یک قاعده علمی توزیع نمی شود و سازمان امور 
مالیاتی بر اســاس قواعدی که دارد در بین سازمان ها و دستگاه ها این 
مالیات را تقسیم می کند و این عدم تناسب نشان از بیراهه است و در 

نهایت فشار برروی بنگاه های اقتصادی دوچندان می شود.

رئیس سازمان بورس:

درباره فروش سهام عدالت به توافق نرسیدیم
بنگاه ها به ترمیم دستمزد کارگران بپردازند

ایران باالترین مالیات منطقه را دریافت می کند 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئيــس اتحاديــه مســافربري اســتان تهــران بــا اعالم 
اخطار نســبت به وضعيــت اتوبــوس هاي صنــف گفت: 
اتوبــوس هــاي کنونــي صنــف مســتهلک و پير شــده 
و آخرين رمق ها و توان شــان به ســر رســيده است. آالرم 
 هشــدار اين دســتگاه ها به صــدا در آمده و بايــد تدبيري 

انديشيد
سهيل ميرمهدي، رئيس اتحاديه مســافربري استان تهران 
تاکيد کرد: در بســياري از اين اتوبوس ها کــه جان بيش از 
۴۰ مســافر به امانت ســپرده مي شــود، موتورها تعويض و 
بارها تعمير شــده، بدنه برخي ماشــين ها هيوندا و ايليارد 
و موتورشــان بنز اســت. ديگر لوازم اتوبوس هــا هم بارها 
تعمير و تعويض شــده اســت.وي ادامــه داد: رانندگان اين 
اتوبوس ها ضمن تعهداتــي که به کارفرماهــا دارند، روان و 
اعصاب و جسم و جانشــان را در راه خدمت به کشور و مردم 

گذاشــته اند. خوب مي دانند که اتوبوس شــان بيمار است؛ 
 اما چه کنند که مســئوالن تا کنون در امــر واردات اتوبوس 

موافقت نکرده اند.
ميرمهدي در ادامه تاکيد کرد: ناوگان مســافربري کشــور 
مســئوليت ســختي را بر عهده دارد. در اولين فرصت و زود 
هنگام الزم و واجب اســت تا مســئوالن بــا واردات اتوبوس 
موافقت کنند. نيازي نيست تا دولت ســرمايه گذاري کند، 
پيمانکاران و صنف مســافربري هزينه واردات را مي پردازند.

فقط دولت موافقت کند همين و بس. جان هزاران انسان در 
خطر اســت. پيچ و تاب هاي جاده ها، بيابــان هايي که هيچ 
آب و علفي نــدارد در کمين جان اتوبوس هاي مســتهلک 
 مي باشــند. اين مردم و مســافران هســتند که جان شان 

در خطر است .
رئيس اتحاديه مســافربري اســتان تهران اظهار داشــت: 

از ســال ۱۳۸۸ تا کنــون واردات اتوبوس به کشــور ممنوع 
شــده و اين درحالي اســت که اتوبوس ها در همه شــرايط 
ســخت تحريم، کرونا، ســفرهاي کربال و ... همــراه دولت و 
مرم بوده اند. دولــت با واردات کاميون بــراي کاميون داران 
موافقت کرد و مشکل حل شــد. صنف مسافربري به رياست 
جمهوري و مســئوالن وزارت صمــت نامه نــگاري کرده، 
چشــم به راه موافقت براي واردات اســت. اين صنف صبور 
اســت؛ اما در صورت عدم موافقت و ادامه ماجراي استهالک 
 ناوگان مســافربري، توان ادامــه کار و فعاليت را از دســت 

خواهد داد.
وي به شرايط سخت اقتصادي حاکم بر اين صنف اشاره کرد و 
گفت: خصوصيت عقد قرارداد بين پيمانکار و کارفرما از ابتدا 
تا انتها به مدت ۱۵ ماه طول مي کشــد. در اين مدت قيمت 
تمامي اقالم مصرفــي و خدماتي، لوازم يدکــي و ... چندين 

برابر گران شده است در حالي که کارفرما حاضر نيست مثل 
شرايط اقتصادي روز و نوسان قيمت ها به پيمانکار دستمزد 

پرداخت کند.
ميرمهدي با انتقاد از عملکرد ســازمان امــور مالياتي علي 
رغم شــرايط خاص صنف تصريح کرد: مقايســه درآمد ۱۵ 
ماه رانندگان اين صنف با ديگر اقشــار چه فرقي دارد که بايد 
شرايط ســخت را هر رو و هر روز تجربه کنند؟ اين وضعيت 
را ســازمان امور مالياتي مي بيند و مي داند؛ اما همه صنوف 
را با هم مقايســه و بــرآورد مالياتي مي کنــد. اين عين بي 
 عدالتي اســت. راننده مي ماند و انبوهي از مشکالت و مسائل 

الينحل زندگي.
رئيس اتحاديه مسافربري اســتان تهران با اشاره به برگزاري 
کالس هاي اجباري وزارت کار گفت: اتوبوس هاي مسافربري 
اين اتحاديه به سيستم سپنتن مجهز است و در هر مسير،جاده، 

تونل و ... دائم از ســوي پليس راهبر در حال رصد هســتند. 
هر لحظه بخواهند مي توانند راننــده را در جاده پيدا کنند. 
از ساعت ســه و نيم صبح تا انتهاي شــب درگير کار سخت 
رانندگي هســتند اما وزارت کار براي اعمال اصول ايمني که 
هيچ ربطي هم به رانند گان ندارد، کالس هاي اجباري تدوين 
کرده تا رانندگان در آن شــرکت کنند. هيچ کدام از قوائد و 
اصول مورد تدريس هم شــامل حال رانندگان نيست؛ اما از 
ابتدا مبلغي را مي گيرند و چندين ســاعت راننده را مجبور 
به حضور در کالس هايي مي کنند که مشــاغل غير مرتبط 
در آن حاضر هســتند. ميرمهدي در پايان بيان کرد: شرايط 
رانندگان را به وزارت کار اعالم کــرده ايم اما مورد توجه قرار 
نگرفت. اميد است هيات رئيسه محترم اتاق اصناف تهران در 
 اين مورد کمک اتحاديه باشند تا اعضا از حضور در اين کالسها 

منع گردند.

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
با بيان اينکه در حال حاضر عرضه خودرو در بورس 
کاال به نفع توليدکننده است، گفت: در صورتی عرضه 
خودرو در بورس کاال منجر به کاهش قيمت در بازار 
می شود که اين عرضه مستمر باشد.سعيد موتمنی 
درباره وضعيت بازار خودرو، اظهار داشت: اگرچه رکود 
در بازار خودرو حاکم است اما روند قيمت خودرو هم 
تااندازه ای افزايشــی اســت که دليل دارد و آن هم 

عرضه کم خودرو از سوی خودروسازان است.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
بيان داشت: عرضه خودرو کم است و پاسخگوی نياز 
بازار نيست بنابراين اين مســاله موجب شده است 
خودروهای ارزان قيمت مانند 2۰6 تيپ دو در يک 
ماه گذشته ۳۰ ميليون تومان افزايش قيمت داشته 

باشد. وی افزود: نســبت به يک ماه گذشته خودرو 
کوئيک بين ۱۰ تا ۱۵ ميليــون تومان و خودرو تيبا  
حدود ۱۰ ميليــون تومان افزايش قيمت داشــته 
اســت، 2۰7 اتومات و دنا اتومات توربو نيز افزايش 
قيمت داشته اســت.رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
و فروشندگان خودرو درباره تاثير عرضه خودرو در 
بورس کاال اظهار داشــت: در صورتی عرضه خودرو 
در بورس کاال منجر به کنتــرل و يا کاهش  قيمت 
خودرو در بازار می شود که اين عرضه مستمر باشد و 

به صورت مقطعی نباشد. 
وی با بيان اينکه در حال حاضــر عرضه خودرو در 
بورس کاال به نفع توليدکننده اســت، اظهار داشت: 
با شــرايط فعلــی عرضه خــودرو در بــورس کاال 
به نفع مصرف کننده نيســت زيرا خودروســازان 

با قيمت نزديــک قيمت بــازار خــودرو را عرضه 
مــی کنــد و در نهايت خــودرو با قيمتــی حدود 
۵۰ ميليون تومــان کمتر از قيمت بازار به دســت 
خريدار می رســد و خريداران خودرو از بورس نيز 
اغلب خودروهای خريداری شــده از بــورس را در 
بــازار عرضه می کننــد و بنابراين بــاز هم مصرف 
 کننــده واقعــی از ايــن اختــالف قيمت بــا بازار

 منتفع نمی شــود.رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودرو بيان داشت: وقتی کااليی مانند 
خودرو به يک کاالی سرمايه ای تبديل می شود در 
نتيجه نوسانات ارزی بر افزايش قيمت  آن تاثير می 
گذارد، متأسفانه فعال خودرو به يک کاالی سرمايه ای 
تبديل شده است و اغلب خريداران خودرو از بورس يا 

خودروساز به دنبال کسب سود هستند.

اکوايران: بانک مرکــزی به منظور 
تســهيل واردات کاالی اساســی با 
توجه به شرايط کنونی جهانی و پيش 
بينی ها مبنی بر کمبود مواد غذايی 
در جهان از سه تصميم جديد برای 
تســهيل واردات کاالهای اساســی 

خبر داد.
به گزارش اکوايران؛ براساس تصميم 
جديد بانک مرکزی عالوه بر تامين و 
تخصيص ارز برای واردات کاال های 
اساسی، سقف تسهيالت و حواله جات 
نيز افزايش يافت و کارمزد انتقال ارز 
 نيز براساس اين تصميم را کاهشی 

شد.
در اقــدام جديد بانــک مرکزی به 

منظور تاميــن و تخصيص به موقع 
منابــع ارزی بــرای وارکننــدگان 
کاالهای اساسی ســقف تسهيالت 
ارزی کاالهای اساســی از 2۰ به 6۰ 
ميليون يــورو افزايش پيــدا کرد و  
سقف حواله جات ارزی نيز از ۵ به ۳۰ 
ميليون يورو افزايش يافت؛ همچنين 
کارمزد انتقــال ارز از منابع نيکو در 
تامين و تخصيص منابع ارزی برای 
کاالهای اساسی از ۱.۵ درصد به نيم 

درصد کاهش يافت.
عباس حاجی زاده، دبيــر اتحاديه 
واردکننــدگان دام و طيــور ايران 
در ايــن خصــوص در نامــه ای به 
رئيــس کل بانک مرکــزی ضمن 

اشــاره بــه سياســت های اعمال 
شــده برای افزايش ســقف حواله 
جــات ارزی و تخصيص بــه موقع 
ارز اعــالم کــرد ذخايــر کاالهای 
 اساســی در وضعيــت مطلوبــی

 بسر می برد.
دبير اتحاديه واردکننــدگان دام و 
طيور ايــران در اين نامــه به رئيس 
کل بانک مرکزی تامين و تخصيص 
به موقع منابــع ارزی و تدابير اخير 
اين بانــک ازجمله افزايش ســقف 
تســهيالت و حواله جــات ارزی 
کاال های اساســی را موجب آرامش 
در حــوزه تامين کاال های اساســی 

کشور دانست.

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينک تهران در بيان 
اهداف چهار ساله هيات مديره جديد اين اتحاديه گفت: سال 
هاست حقوق از دســت رفته اين صنف توسط چشم پزشکان 
و اپتومتريست ها رعايت نمي شــود. برخي از چشم پزشکان و 
اپتومتريســت ها در مطب هاي خود مبادرت به فروش عينک 
مي کنند. مطب مکان عرضه کاال نيست و تنها بايد بيمار معاينه 
و برايش ويزيت صادر شــود ، اتحاديه خواهان اجراي اصل ۹۱ 
قانون نظام صنفي است. عليرضا خليل نژاد تصريح کرد: اتحاديه 
با قدرت و جديت در مقابل معارضت اين افراد مي ايستد و يکي از 
اهداف مهم خود مي داند تا حق خود را ثابت کرده و آنها را مجاب 
کند که در صورت تمايل به فــروش عينک از اتحاديه و مطابق 

قانون پروانه کسب اخذ نمايند.
وي اضافه کرد: اين در حالي اســت که در چند ســال اخير با 
وجود آراي متعدد از ديوان عدالت اداري و هيات عالي نظارت و 
کميسيون اصل ۹۰ مجلس و ارائه آنها به وزارت بهداشت تاکنون 

اين وزارت خانه و دانشگاه هاي مسئول از ابالغ اين مصوبات به 
زيرمجموعه خود خودداري کرده اند.

خليل نژاد يکي ديگر از اهداف اتحاديه را آزادســازي واردات 
عينک هاي آفتابي برشمرد و گفت: چند سالي است که دولت از 
واردات عينک آفتابي جلوگيري مي کند. دولت از ورود عينک 
هاي آفتابي که محافظ چشــم و کاماًل از ابتالء به بيماري هاي 
مختلف چشم جلوگيري مي کند و به عبارتي پيش درمان است 
ممانعت مي کند. عينک آفتابي را لوکس اعالم داشته و بدون 
توجه به اينکه يکي از کاالهاي بسيار ضروري کشور است از ورود 

آن جلوگيري مي کند.
وي تاکيدکرد: عينک آفتابي به ماننــد کمربند ايمني خودرو 
است يا به عبارتي متداول تر مانند ماسک عمل مي کند که در 
زمان کرونا و بيماري هاي تنفسي از ضروريات تجويز پزشکان 
براي بيماران است. چگونه اســت عينک آفتابي که اين همه 
براي سالمتي ضرورت دارد و از ورود اشعه مضر آفتاب به چشم 

جلوگيري مي کند به يک باره جزو کاالي لوکس مي شود. خليل 
نژاد افزود: اتحاديه مصرانه بر آن است تا اين محدوديت را رفع 
کند. در اين راستا سه سال است که به وزارت صمت، اتاق اصناف 
ايران و تهران و همچنين جناب مفتح قائم مقام وزارت صمت 
نامه نگاري متعدد داشته است. تا کنون با حمايت جناب مفتح 
به موفقيت هاي خوبي نزديک شده ايم اميد است بزودي اين 

کاال وارداتش آزاد شود.
خليل نژاد درادامه با اشاره به آموزش هاي فني در اتحاديه براي 
متقاضيان بيان داشت: از آنجايي که در سال ۱۳۸۵ اتحاديه با 
تاسيس دانشگاه علمي کاربردي تمامي دروس مربوط به عينک 
سازي را به متقاضيان توسط اساتيد دانشگاهي و اخذ مجوزهاي 
قانوني آموزش مي داد و وزارت بهداشت از اين فعاليت جلوگيري 
کرد ما به وظيفه خود عمل مي کنيم و تمام آموزش هاي الزم 
با اساتيد فوق حرفه اي و دانشگاهي در اتحاديه با فضاي بسيار 

مناسب انجام مي شود.

ميليــون   ۹۵ صــادرات  از  يورواســتات 
يورويــی پســته ايــران بــه اتحاديــه اروپا در 
۹ ماهــه 2۰22 خبــر داد و ايــران را دوميــن 
 صادرکننده پســته به اروپا در اين دوره معرفی 

کرد.
پايگاه خبری کميســيون اروپا )يورواســتات( 
از صــادرات ۹۵ ميليون يورويی پســته ايران به 
اتحاديه اروپا در ۹ ماه نخســت 2۰22 خبر داد 
که اين رقم نســبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ 
درصد کاهش داشــته اســت.ايران طی ماه های 
ژانويه تا سپتامبر ســال قبل ۱۵۴ ميليون يورو 
 پســته به کشــورهای عضو اتحاديه اروپا صادر 

کرده بود.
از کل پســته صادراتی ايران به اروپــا در ۹ ماه 

نخست امسال ۵۸ ميليون يورو شامل مغز پسته 
و ۳7 ميليون يورو مربوط به پسته با پوست بوده 
اســت. صادرات مغز پســته ايران به اروپا در اين 
مدت افت 6 درصدی و صادرات پســته با پوست 
کاهش ۵۹ درصدی داشــته اســت. ايران در ۹ 
ماهه سال ميالدی گذشته 62 ميليون يورو مغز 
پسته و ۹2 ميليون يورو پســته با پوست به اروپا 
صادر کرده بود.آلمان، اسپانيا و ايتاليا مهم ترين 
 واردکنندگان پســته ايــران در ۹ ماهه 2۰22 

بوده اند.
بر اساس اين گزارش ايران پس از آمريکا دومين 
صادرکننده پســته به اروپا در ماه های ژانويه تا 
سپتامبر 2۰22 بوده اســت. ايران در اين مدت 
۱۰ درصد از کل واردات پســته اروپــا را به خود 

اختصاص داده اســت. اتحاديه اروپــا در ۹ ماهه 
امســال ۹۳۰ ميليون يــورو پســته وارد کرده 
اســت که 6۵۰ ميليون يورو از ايــن رقم مربوط 
به پســته با پوســت و 2۸۰ ميليون يورو مربوط 
به مغز پســته بوده اســت. ايــران 2۰ درصد از 
 بازار مغز پســته اروپا طی اين مدت را در اختيار 

داشته است.
آمريکا در ۹ ماهه ســال جاری ميــالدی ۵2۹ 
ميليون يورو پســته به اروپا صادر کرده اســت. 
صادرات پسته آمريکا ۱۹ درصد نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل افزايش داشته اســت. آمريکا 
در اين مدت 67 ميليون يورو مغز پســته و ۴62 
ميليون يورو پسته با پوســت به اروپا صادر کرده 

است.

آالرم هشدار اتوبوس هاي صنف مسافربري به صدا درآمد

منفعت خودروساز از فروش خودرو در بورس کاال

آزادسازی واردات عینک های آفتابی یک ضرورتسه تصمیم جدید بانک مرکزی برای تسهیل واردات کاال های اساسی

صادرات ۹۵ میلیون یورویی پسته ایران به اروپا در ۹ ماه
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امسال توليد تراکتور نسبت به سال گذشته 
۳۳درصد افزايش يافــت اما با اين وجود، 
تراکتورهــای توليد داخل پاســخگوی 
نيازهای کشاورزان نبوده و متقاضيان بايد 
۳ تا ۴ سال در صف انتظار باشند. به گزارش 
مهر، کشاورزی يکی از بخش های مهم سرزمين ها بوده که امنيت 
غذايی جوامع بشری را تضمين می کند. در اين راستا تراکتور يکی از 
ابزارهای اصلی کشت محصوالت کشاورزی بوده که با توسعه صنعت، 
تراکتورسازی هم متحول شده است. در واقع بين قديمی ترين های 
ماشين آالت مولد نيرو در حوزه کشاورزی، تراکتورها هستند که نقش 
بسياری در رونق و توسعه فعاليت های زراعتی دارد. امروز با پيشرفت 
تکنولوژی تجهيزات حوزه های مختلف متحول شده و انجام امور را 

بهينه کرده است.
ايران با قدمتی حدود 6۰ ســال در حوزه تراکتورســازی بخشی از 
نيازهای بازارهای بين المللی را نيز پوشش می دهد. اما مدتی است 
صحبت هايی از انباشت تقاضا شده و اينکه توليد تراکتور متناسب با 
نياز داخل نبوده و اين امر منجر به ايجاد صف خريد شده است. در اين 
باره تاکيد شده بايد بخشی از نياز کشور با واردات تأمين شود. حال 

پرسش اين است که آيا ايران با پيشينه ای 6۰ ساله، امروز بايد يکی 
از کشورهای واردکننده تراکتور باشد؟ اين در حالی است که ترکيه 
با سابقه فعاليت کمتر تيراژ توليد خود را افزايش داده و سهم خواهی 
خود را در بازار جهانی باال برده است. آيا تراکتورهای داخلی به لحاظ 

فناوری با امکانات و آپشن های جهانی، توليد و تأمين می شوند؟
برای پاسخ به اين سواالت به سراغ زنجيره تأمين تراکتورسازی کشور 
رفتيم زيرا کيفيت، تيراژ و قيمت قطعات از اهميت ويژه ای برخوردار 
است. يونس اکبرپور پايدار، رئيس انجمن سازندگان قطعه، ماشين و 
مجموعه های صنعتی و خودرو تبريز درباره وضعيت توليد قطعات به 
مهر گفت: ظرفيت قطعه سازی داخل خالی است و صنعتگران توان 

تأمين تمام نياز داخل را دارند.
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا قيمت قطعات داخل نسبت به مشابه 
خارجی رقابتی است، عنوان کرد: تفاوت قيمت ها جزئی است و بين ۱7 
تا 2۰ درصد قطعات توليدات داخل باالتر از نوع خارجی است. اين امر 
هم به تيراژ توليد برمی گردد؛ هر چه شمارگان توليد باالتر باشد بهای 

تمام شده رقابتی تر خواهد بود.
اين فعال صنعت درباره مشکالت توليد اظهار کرد: مهم ترين مسئله 
صنايع نقدينگی و تأمين ســرمايه در گردش است. در حال حاضر 
سازنده تراکتور هزينه قطعات زنجيره تأمين را هر ۳ تا ۴ ماه می پردازد 
اما قطعه ساز بايد حقوق کارگران و کارکنان خود را ماهانه بپردازد 

بنابراين بايد منابع مالی کافی در اختيار داشته باشد تا بتواند از پس 
هزينه های جاری خود برآيد.

افزایش ۵۰ درصدی تولید
در ادامه محمود دريانی از ديگر توليدکنندگان فعال در زنجيره تأمين 
قطعات تراکتورهای داخلی با اشاره به توليد قطعات بر اساس سفارش 
شرکت مادر به مهر گفت: امسال تيراژ نسبت به سال گذشته افزايش 
يافته به طوری که قطعه سازان ناچار به افزايش شيفت ها شده اند. وی 
افزود: آمار توليد امسال، نشان از افزايش ۵۰ درصدی در اين حوزه 

داشته که اين نويدبخش خوبی برای بازار داخل است.
دريانی در ادامه ســخنان خود با بيان اينکه قطعه سازان با دور زدن 
تحريم توانسته اند دانش فنی خود را روزآمد کنند، تصريح کرد: در 
حال حاضر با همکاری کشورهايی مانند کره جنوبی، هند، ترکيه و… 
تکنولوژی ساخت قطعات به روز شده و به لحاظ کيفيت می توان با 

نمونه های خارجی وارد رقابت شد.

تولید داخل پاسخگو بازار است
بر اساس آمارهای منتشر شــده تا پايان مهر امسال نزديک به 7۰ 
هزار تراکتور جاده ای به ارزش يک ميليارد و 6۳۴ ميليون دالر وارد 
کشور شده است. به گفته کارشناسان اين آمار مربوط به تراکتورهای 
کشــاورزی نبوده ضمن اينکه واردات اين حجم تراکتور در ســاير 
بخش ها هم بر اساس آمار گمرک نمی تواند صحت داشته باشد. مهر 
در ادامه گزارش خود درباره آمار توليد و نياز بازار کشور به سراغ يکی 
از فعاالن حوزه تراکتورسازی رفت. ناصر قربانيان در اين باره به مهر 
گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده تيراژ توليد تا پيش از سال ۹۸ 
بين ۱۵ تا ۱6 هزار دستگاه بوده که در حال حاضر بر اساس آمار وزارت 

جهاد کشاورزی نيازمندی کشور حدود ۱۸ هزار دستگاه است. وی 
درباره صف های طوالنی خريد تراکتور توضيح داد: تيراژ توليد داخل 
پاسخگوی بازار است اما پايين بودن قدرت خريد کشاورزان سبب 
شده تا با انباشت نياز رو به رو باشيم. قربانيان با بيان اينکه برای کاهش 
انباشت بازار تقاضا ضرورت دارد تا اعتباراتی برای کشاورزان در نظر 
گرفته شود، يادآور شد: در يک سال گذشته )از 6 ماه دوم سال ۱۴۰۰ 
تا آذر ۱۴۰۱( هيچ اعتباری از سوی بانک کشاورزی برای کشاورزان 
در بخش خريد تراکتور لحاظ نشده اين در حالی است که در سال های 
قبل به طور ميانگين برای ۱2 هزار دستگاه، تسهيالت به خريداران 
پرداخت می شــد. اين فعال حوزه تراکتورسازی با بيان اينکه امروز 
ميزان توليد از ۱۸ هزار دستگاه به حدود ۳۵ هزار دستگاه برای بازار 
داخل و خارج رسيده است، اظهار کرد: در واقع با اين رکورد هيچ نيازی 
بدون پاسخ باقی نمانده است. تمام تالش توليدکنندگان تضمين 

تأمين نياز داخل و البته صادرات است.
گفتنی است آمار توليد امسال نسبت به سال گذشته روند صعودی 
داشته و شاهد افزايش ۳۳ درصدی در توليد تراکتور هستيم. به گفته 
قربانيان اگر آمار تعهدات به ميزان توليد فعلی اضافه شود تيراژ توليد 
سال جاری به حداقل ۳۰ هزار تراکتور خواهد رسيد که اين عدد در 

سال گذشته 2۰ هزار دستگاه بوده است.

دردسرهای خرید تراکتور
در ادامه موضوع تأمين تراکتورهای مورد نياز را از کارشناسان حوزه 
کشاورزی پيگيری کرد. حميد زارعين از کارشناسان حوزه کشاورزی 
و باغداری درباره تأمين تراکتورهای مورد نياز بخش کشاورزی عنوان 
کرد: نخستين مسئله اين است که تراکتورهای توليدی داخل پاسخگو 
نيازمندی ها نيست. به عنوان مثال اگر کشاورزی برای خريد تراکتور 

دولتی اقدام کند بايد بين ۳ تا ۴ سال در صف انتظار باشد.
وی افزود: تفاوت قيمت درب کارخانــه تراکتور و نرخ بازار زياد بوده 
و کشاورز خرده پا توانايی خريد از بازار آزاد را ندارد؛ ناچار بايد ثبت 
نام کرده و پس از تأييد وی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان 
کشاورز چند سالی در صف خواهد بود تا تراکتور مورد نظرش را تحويل 
بگيرد. او با اشاره به ســوداگری بازار تراکتور عنوان کرد: اگر قيمت 
تراکتور دولتی را ۳۴۰ ميليون تومان در نظر بگيريم اين عدد در بازار 
آزاد به 6۰۰ ميليون تومان می رسد؛ عالوه بر اينکه قيمت تراکتورهای 
وارداتی-مونتاژی نيز شناور و آزاد است. اين مهندس کشاورزی اضافه 
کرد: از تراکتورهای مونتاژی استقبال نمی شود زيرا بيشتر قطعات آنها 
چينی بوده بنابراين استهالک آنها باالست. همچنين از خدمات پس 
فروش مناسبی برخوردار نيستند. او گفت: در سال های قبل زمانی که 
کشاورز برای خريد تراکتور اقدام می کرد پس از 6 ماه می توانست آن 

را تحويل بگيرد اما امروز مدت زمان خريد طوالنی شده است.

کشاورزان مات دالل بازی
زارعين درباره کيفيت و امکانات تراکتورهای توليد داخل عنوان کرد: 

کشاورزان چون از قشر ضعيف جامعه هستند اولويت شأن بيش از 
آپشــن و امکانات جديد، قدرت و استهالک پايين است و نيز اينکه 

محصوالت از خدمات پس از فروش خوبی هم برخوردار باشند.
او درباره چالش های کشاورزان کشور به چند نکته کليدی اشاره کرد 
و گفت: نخستين مسئله کشاورز خريد تراکتور با قيمت دولتی است 
نه با نرخی که دالالن در بازار آزاد تعيين می کنند. همچنين بايد تيراژ 
توليد متناسب با بازار تقاضا بوده به طوری که کشاورز برای تعويض و 
تبديل به احسن کردن تراکتور مورد نياز کشت و کارش با مشکل رو 
به رو نباشد. عمر مفيد ماشين آالت مشخص است و در حوزه تراکتور 
ضرورت دارد پس از ۱۰ سال تراکتور جديد خريداری شوند. اين در 
حالی است که امروز حتی تراکتورهای مربوط به سال 6۰ هنوز در 
روستاهای کشور فعاليت دارند. اين امر خود منجر به آلودگی هوا و 
مشکالت زيست محيطی شده است. او اضافه کرد: برای کمک به بهره 
وری بايد کيفيت قطعات افزايش يابد و اينگونه نباشد که پس از 2 يا ۳ 

ماه قطعه ای از بين رفته و هزينه های کشاورز را افزايش دهد.

دیوار کوتاه کشاورز
اين مهندس بخش کشاورزی در ادامه چالش های کشاورزان گفت: 
عملکردهای جزيره ای و ناهماهنگ بودن برخی از نهادها سبب شده 
تا امروز بعضی از تراکتورهای توليد داخل )مونتاژی ها( پالک نشوند 
و ناچار گازوئيل مورد نياز خود را از بــازار آزاد با ليتری حدود ۳ هزار 
تومان تهيه کنند در حالی که قيمت دولتی اين سوخت ليتری ۳۰۰ 
تومان است. زارعين درباره چرايی پالک نشدن تراکتورها توضيح داد: 
تراکتورهای توليد داخل پالک شده در اختيار کشاورز قرار می گيرد 
اما تراکتورهای مونتاژی از سوی پليس راهنمايی و رانندگی پالک 
نمی شــوند زيرا معتقدند وارداتی بوده و نبايد پالک شوند. دود اين 
ناهماهنگی نهادها به چشم کشــاورز رفته و صدايش هم به جايی 
نمی رسد. امروز برخی کشاورزان پس از ۴ سال هنوز نتوانسته اند برای 
تراکتورهای مونتاژی داخل پالک دريافت کنند و بايد گازوئيل را با 
قيمت باال خريداری کنند. اين موضوع نياز به رسيدگی جدی از سوی 

نهادهای مربوطه دارد.
بنا بر اين گزارش در حالی که توليدکنندگان تراکتور از افزايش تيراژ در 
سال جاری می گويند و اينکه محصوالت داخلی نياز کشور را پوشش 
می دهد متقاضيان تراکتور عنوان می کنند برای خريد يک دستگاه 
تراکتور دولتی ناچار هستند چندين سال در صف انتظار باشند. از 
سوی ديگر زنجيره تأمين ســخن از رقابتی بودن قطعات داخلی به 
لحاظ کيفيت با نمونه مشابه خارجی دارند اما يکی از گاليه مندی 
کشاورزان معيوب شدن زودهنگام قطعات بوده و اينکه هزينه کرد 
آنها را افزايش داده است. از ديگر مشکالت حوزه تجهيزات کشاورزی 
پالک گذاری و تأمين سوخت دولتی آنها است. ناهماهنگی نهادهای 
داخلی سبب شده تا تراکتورهای مونتاژی از سوی پليس راهنمايی و 
رانندگی شماره گذاری نشده و صاحبان اين تراکتورها ناچار به خريد 

گازوئيل با قيمت آزاد هستند.

News kasbokar@gmail.com

تراکتورهای مربوط به سال ۶۰ هنوز در روستاها فعالیت دارند

۴ سال انتظار برای دریافت تراکتور



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2643| چهار شنبه 9 آذرماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

گر
کار

پ:  
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

کار
ب و 

کس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

    2
64

ه  3
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

رما
  آذ

9  |
به

 شن
هار

چ
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دکت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

کار
ب و 

کس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

افزايش 90 درصدی ارزش صادرات شركت های دانش بنيان
رئیس کل گمرک ایران در گزارشی، عملکرد شرکت های دانش بنیان در 
 )AEO( حوزه تجارت خارجی که در فهرست فعاالن مجاز اقتصادی گمرک

قرار دارند را اعالم کرد.
علیرضا مقدســی در خصوص عملکرد تجارت خارجی شرکت های دانش 
بنیان در ۷ ماهه سال جاری گفت: میزان تجارت خارجی شرکت های دانش 
بنیان که در فهرست فعاالن مجاز اقتصادی گمرک )AEO( قرار دارند، در 
این مدت بیش از ۵۲ هزار و ۹۳۹ تن و به ارزش بیش از ۲۴۹ میلیون و ۳۳۷ 

هزار دالر بوده است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۶۴ شرکت 
دانش بنیان در فهرست فعاالن مجاز اقتصادی گمرک )AEO( قرار دارند، 
که از این تعداد ۳۳ شرکت در حوزه صادرات غیرنفتی و ۵۴ شرکت در رویه 
واردات دارای فعالیت تجاری بوده اند، در خصوص میزان صادرات و واردات 
این شرکت ها در ۷ ماهه اظهار کرد: در این مدت از مجموع تجارت خارجی 
توسط شــرکت های دانش بنیان ۱۴ هزار و ۹۷۵ تن و به ارزش حدود ۴۳ 
میلیون و ۱۷۲ هزار دالر به صادرات غیرنفتی و ۳۷ هزار و ۹۶۴ تن به ارزش 

۲۰۶ میلیون و ۱۶۵ هزار دالر به واردات اختصاص داشت.
مقدسی افزود: در این مدت میزان صادرات این شرکت ها به لحاظ وزن یک 
درصد کاهش و از حیث ارزش ۹۰ درصد افزایش یافته است و میزان واردات 
هم در این مدت به لحاظ وزن ۵ درصد و از نظر ارزش ۱۲.۵ درصد کاهش 
داشته است. این گزارش می افزاید، هم اکنون گمرک ایران با هدف تسریع 
و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی شــرکت های دانش بنیان و حمایت 
حداکثری از این شرکت ها، تسهیالت هجده گانه برای شرکت های دانش 

بنیان در قالب فعاالن اقتصادی مجاز ارائه می کند.

يك قدم مثبت؛ فريلنسرها به رسميت شناخته شدند
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران معتقد است آیین نامه حمایت از فریلنسرها، آیین نامه خوبی بوده 
و عدم اجبار به اســتفاده از آن هم نکته مهمی است که باعث می شود که 
آزادکاران درصورت تمایل از بخش های مثبت آیین نامه مذکور اســتفاده 

کنند.
آزادکار یا فریلنسر به شــخصیت حقیقی اطالق می شود که در استخدام 
شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه ای و پاره وقت و به صورت 
حق الزحمه ای در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در زمینه توسعه 
ارتباطات و فناوری اطالعات و کسب و کارهای دیجیتال فعالیت می کند. 
در همین رابطه اخیرا وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، آیین نامه 
حمایت از آزادکاران فعــال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشــور را تصویب 
کرده اند. طبق آیین نامه حمایت از فریلنســرهای فعال در حوزه اقتصاد 
دیجیتال، تسهیالت ویژه ای برای آنها مانند ایجاد پایگاه برای اعتبار سنجی 

فریلنسرها، بیمه آن ها و تسهیالت دیگر درنظر گرفته شده است.
در همین رابطه عطا خلیقی - رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران در ارزیابی خود از این آیین نامه، اظهار 
کرد: می توان گفت که آیین نامه خوبی است زیرا برای اولین بار فریلنسری 

در کشور به عنوان شغل به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: نکته مهم این است که این ساماندهی به بخش خصوصی سپرده 
شده است؛ به عبارتی بخش دولتی این موضوع را در اختیار بخش خصوصی 
قرار داده است. اما در کنار موارد گفته شده اجباری نبودن آیین نامه حمایت 
از فریلنسرها هم نکته مهمی اســت؛ به عبارتی فریلنسرها درصورتی که 
تمایل داشته باشند می توانند از بخش های مثبت آیین نامه مذکور استفاده 
کنند و از سوی دیگر اگر تمایلی به استفاده از این آیین نامه نداشته باشند، 
از آن استفاده نمی کنند. اما به عقیده شخصی آیین نامه و موارد ذکر شده 

در آن رویکردی مثبت است.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران در پاسخ به این سوال که آیا فراهم کردن زیرساخت های دسترسی به 
اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده 
توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منجر به طبقاتی شدن اینترنت 
می شــود، تصریح کرد: هدف این آیین نامه کمک و حمایت از فریلنسرها 
است و اگر قرار باشد از این آیین نامه اینگونه برداشت شود  که در آن و در 
طرح های بعدی چنین مسئله ای تکرار می شود، این یک خطر و نشانه است 

که باید به آن توجه شود.
خلیقی تأکید کرد: تا به حال فریلنسری در کشور به عنوان شغل به رسمیت 
شناخته نشده  است اما طبق این آیین نامه فریلنسرها در تعامل کسب وکاری 
با شرکت های خصوصی و افراد از پشتوانه بهتری برخوردار خواهند بود و 
حتی می توانند پروژه های دولتی بگیرند و فعالیت کنند؛ همانگونه که گفته 
شد این آیین نامه هیچ اجباری برای استفاده از بندهای آن برای فعاالن این 
حوزه ایجاد نکرده است اما اگر شخصی بخواهد کار دولتی انجام دهد و از 
نظر حقوقی بخواهد تعامل بهتری داشــته باشد و شکایتش مورد پذیرش 
قرار بگیرد و خود را بیمه کند، می تواند از شرایطی که بخش خصوصی برای 
استانداردسازی فریلنسرها در نظر گرفته را بپذیرد و از امکانات این طرح 

استفاده کند.

وزیر ارتباطات خبر داد؛
آغاز پروژه فيبر نوری توسط ۱0 اپراتور در ۱0 مركز استان

وزیر ارتباطات در دیدار تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شــورای 
اســالمی به اهمیت پروژه فیبرنوری منازل و کســب و کارها اشاره کرد و 
از آغاز پروژه توســط ده اپراتور در ۱۰ مرکز اســتان و ۶۵ شهر خبر داد. 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، عیســی زارع پور در ادامه 
دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مردم با محمد علیپور نماینده مردم 
ماکو، پلدشت، چالدران و شوط، حســین گودرزی نماینده مردم درود و 
ازنا و ســارا فالحی نماینده مردم ایالم، مهران، ایوان، شیروان، چرداول و 

ملکشاهی دیدار کرد.
وزیر ارتباطات در ایــن دیدارها بــه آخرین وضعیت توســعه ارتباطات 
در روستاها اشــاره کرد و گفت: در برخی از اســتان ها و مناطق به دلیل 
کوهستانی و صعب العبور بودن مناطق، مشکالتی وجود دارد اما تالش می 
کنیم بر اساس برنامه ریزی انجام شده ارتباطات روستاها تامین شود. زارع 
پور همچنین به پروژه فیبرنوری منازل و کســب و کارها نیز اشاره کرد و 
گفت تاکنون ۱۰ شرکت و اپراتور برای اجرای این طرح ملی پای کار آمده 
اند و کار در ۶۵ شهر در ۱۰ استان آغاز شده است و امیدوارم که تا دهه فجر 

سال جاری، در سراسر کشور آغاز شود.
بر اساس این گزارش، وزیر ارتباطات برای بررسی بهتر وضعیت ارتباطات 
برخی از روستاها، با دهیار یکی از روستاها تماس گرفت و وضعیت ارتباطات 
و اینترنت روســتا را بررســی کرد. نمایندگان حاضر در این دیدارها نیز 
به مشــکالت ارتباطات روســتاها و مناطق حوزه انتخابیه خود، وضعیت 
فیبرکشــی برخی از مســیرها و لزوم تقویت زیرســاخت های ارتباطی 

پرداختند.

اخبار

قیمت خــودرو همچنان 
در حال تاخت و تاز است. 
مجموعــه عوامــل به نفع 
رشــد قیمت هــا در بازار 
خــودرو پیش مــی روند. 
خودروهای پرطرفدار تحت تاثیر رشد قیمت دالر 
گرانتر شده اند و گزارش ها حاکی است قیمت پراید 
به ۲۱۴ میلیون تومان رسیده اســت. فعاالن بازار 
خودرو عنوان کرده اند بعید اســت خودرو تا پایان 
ســال کاهش قیمت را تجربه کند. ثبات اقتصادی 
مورد نیاز کاش قیمتها در بازار خودرو اســت. نرخ 

دالر برای حداقل دو سال باید باثبات باشد. 
گزارش های میدانی از بازار خودرو نشان می دهد 
پراید ۱۱۱ دو میلیون تومان نسبت به روز گذشته 
افزایش قیمت داشــت و اکنــون در قیمت ۲۱۴ 
میلیون تومان به فروش می رســد. اما پراید ۱۳۱ 
نسبت به روز گذشــته دو میلیون تومان گران شد 

و اکنون به نرخ ۱۹۶ میلیون تومان عرضه می شود.
پژو ۲۰۷ اتومــات هم که روزها بــا افزایش قیمت 
همراه شده بود، امروز نیز ۱۰ میلیون تومان افزایش 
قیمت داشت و مجددا به قیمت ۶۶۰ میلیون تومان 
رســید. خودرو دنا معمولی هم که روزها بود که با 
ثبات قیمت همراه شــده بود، امــروز پنج میلیون 
تومان گران و بــا قیمت ۴۴۰ میلیــون تومان در 
بازار عرضه شــد. پژو پارس اتوماتیک که روزها در 
قیمت ۵۰۰ میلیون تومان ثابــت مانده بود، امروز 
۱۵ میلیون تومان گران شد و اکنون در قیمت ۵۱۵ 
میلیون تومان در بازار خودرو کشور به فروش رسید. 
تارا اتوماتیک هم که در روزهای گذشته با افزایش 
قیمت قابل توجهی همراه شــد، امروز پنج میلیون 
تومان افزایش قیمت داشت و به نرخ ۶۳۲ میلیون 

تومان رسید.
در همین رابطه عماد جعفری، کارشــناس صنعت 
خودرو در رابطه با تاثیر عرضه خــودرو در بورس 
کاال بر قیمت خودرو گفت: عرضه خودرو در بورس 
کاال تنها به دولت کمک می کند و کمکی به کاهش 
قیمت ها نمی کند. این کارشــناس توضیح داد: از 

طرفی دیگر، ســودی که از عرضه خــودرو در این 
محیط به دست می آید نه به جیب مصرف کنندگان 
می رود و نه خودروســازان که آن را در راســتای 

پیشرفت خود استفاده کند.
او افزود: برای کاهش قیمت خودرو تنها باید دست 

واسطه ها را کوتاه کرد و عرضه خودرو در بورس کاال 
چنین کاری را انجــام نمی دهد. در حال حاضر نیز 
هیچ عاملی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد 
و به نظر می رسد بازار به همین روند افزایش قیمت 

خود ادامه دهد.

خودروهای پرطرفدار از ۱0 تا ۱5 ميليون تومان گران شدند 

تاخت و تاز قیمت ها  در بازار خودرو  
پرايد 2۱4 ميليون تومان شد 

تاثیر نوسانات دالر بر بازار خودرو 
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

زمانی که دالر در نوسان به سر می برد و میل به افزایش قیمت دارد بازار خودرو اولین بازار متاثر از این نوسانات خواهد بود. بارها به این موضوع اشاره شده که افزایش قیمت دالر بدون شک رشد قیمت خودرو را به دنبال 
دارد. در روزهای اخیر هم قیمت دالر تا کانال ۳۷ هزار تومانی افزایش یافت. بنابراین تاثیر این کانال شکنی در بازار خودرو دیده شد. 

افزایش قیمت خودرو نشان می دهد بازار بسیار متورم است و وقتی ارز افزایش قیمت دارد بازار خودرو متوجه وخامت شرایط می شود و مردم به سمت خرید خودرو حرکت می کنند. مردم برای سرمایه گذاری خرید 
خودرو را انتخاب می کنند و همین افزایش تقاضا منجر به گرانی خودرو می شود. مدتهاست مردم با کوچکترین نوسان قیمت ارز به سمت خرید خودرو می روند تا کمتر شاهد افت ارزش پول خود باشند. این خودروها 

برای گرانتر فروخته شدن و کسب سود خریداری می شوند. مصرف کننده واقعی در زمانی که خودرو متاثر از گرانی ارز افزایش قیمت پیدا کرده، وجود ندارد. 
به طور کلی با توجه به تورم موجود در اقتصاد و نوسانات  قیمت ارز هیچ راهکاری برای کنترل قیمت خودرو موثر نیست. زمانی این راهکارها جوابگو است که اقتصاد به ثبات برسد. قیمت ارز باید حداقل برای دو سال 
ثبات داشته باشد تا بتوان بر روی راهکارهایی مانند عرضه خودرو در بورس کاال امید داشت. سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نیز عمال کارایی نداشت. هدفی که برای عرضه خودرو در سامانه یکپارچه از طرف وزارت 
صمت تعریف شد این بود که خودرو به دست مصرف کننده اصلی برسد و دست دالالن در این حوزه کوتاه شود تا اختالف قیمت خودرو بین بازار و کارخانه، به کمترین فاصله ممکن برسد. اما دیدیم که این سامانه نه 

تنها به هدف خود در این مدت نرسید، بلکه خودروها با افزایش قیمت هم مواجه شدند.
متاسفانه با بهم خوردن پارامترهای اقتصادی کشور نمی توان تشخیص داد که در حال حاضر بازار به چه میزان متقاضی واقعی دارد و به چه میزان کاذب. البته یک عامل دیگری که تشخیص این مساله را دشوار می کند، 
اخبار سیاسی است که در کشور منتشر می شود. هنگامی که خبر از عدم توافق در مذاکرات برجام به گوش می رسد و تحریم های جدیدی نیز علیه ایران اعمال می شود، سیگنال های افزایش قیمت به بازار مخابره 
می شود. مردم هم برای حفظ ارزش پول، سرمایه خود را روانه بازارها می کنند و با افزایش تقاضا، قیمت ها هم افزایش می یابد. متاسفانه دولتمردان ما طی سال های متمادی با اقتصاد دستوری سعی کردند مداخله 
کنند و تصورشان این است که میتوانند با دستور، قیمت خودرو را کنترل کنند، با ایجاد یک سامانه و یا بردن خودرو به بورس نمیتوان قیمت ها را کنترل کرد به همین دلیل است که شاهد چنین وضعیت نابسامان و 

افزایش قیمت خودرو هستیم. 
مسووالنی که ادعا می کنند قیمت خودرو را می توانند ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهند نظرشان غیراصولی و غیرمنطقی است. زیرا تورم باالیی را تجربه می کنیم و همه چیز همانند زنجیر به هم وصل است. چنانچه عرضه 
و نیاز واقعی در کشور متعادل شود بازار خودرو نیز ثبات پیدا می کند. زمانی که تورم در کشور باال رفته و امنیت پولی نباشد مردم ترجیح می دهند که پول خود را به کاال تبدیل کنند. معموال خودرو جزو کاالهایی است 

که طرفداران بیشتری دارد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

رگوالتور داده های خصوصــی ایرلند جریمه ای 
۲۶۵ میلیون یورویی برای فیس بوک وضع کرده 
و به این ترتیب مجموع جریمه های شرکت مادر 
آن) متا پلتفرمز( به حدود یــک میلیارد یورو می 
رســد.این جریمه مربوط به تحقیقی است که از 
سال گذشته آغاز شد و به کشــف مجموعه ای از 
داده های خصوصی منجر شد که بین می ۲۰۱۸ تا 

سپتامبر ۲۰۱۹ میالدی از فیس بوک جمع آوری 
شده و در فضای آنالین عرضه شده بودند.

همچنین به فیس بوک دستور داده شده تا اقداماتی 
اصالحی در این زمینه انجام دهد. متا در آن زمان 

اعالم کرد به طور کامل با تحقیق کمیسیونر داده 
های خصوصی ایرلند)DPC( همکاری می کند و 

در بازه مذکور تغییراتی در سیستم اش انجام داد.
اقدام دیــروز DPC در حقیقت چهارمین جریمه 

ای است که ایرلند بر شــرکت های زیر مجموعه 
متا وضع می کند. سازمان مذکور رگوالتور حریم 
خصوصی متا در اتحادیه اروپا است و هم اکنون ۱۳ 
تحقیق دیگر درباره این گروه رسانه ای در حال اجرا 
است.DPC درماه سپتامبر جریمه ای ۴۰۵ میلیون 
یورویی برای اینستاگرام وضع کرد که متا خواستار 

تجدید نظر در آن است.

ئیس شرکت ارتباطات زیرساخت از افزودن ۷۲۰ گیگ 
به ظرفیت اینترنت کشور خبر داد. در پی آسیب دیدن 
کابل فیبر نوری دریایی )GBI( در بستر دریای خلیج 
فارس که اوایل سال جاری رخ داد و منجر به اختالل 
و کاهش ظرفیت ارتباطات بین الملل در کشور شد، 
یک شــرکت ایرانی با حمایت های شرکت ارتباطات 
زیرساخت؛ برای نخستین بار موفق شد کابل های فیبر 
نوری آســیب دیده در اعماق دریا را ابتدا مکان یابی 
و سپس قسمت آســیب دیده را که طول آن به چهار 
کیلومتر می رسید در عملیات دشوار و پیچیده ترمیم 

و مرمت کند.
تعمیر کابل فیبر نــوری دریایی از جملــه فناوری 
پیشرفته محسوب می شــود که جمهوری اسالمی 
ایران پنجمین کشــور در جهان اســت که توانسته 
است با تعمیرکابل های فیبر نوری در اعماق دریا، به 
خود کفایی برسد. دستیابی به دانش و فناوری تعمیر 

کابل های فیبر نوری در اعماق دریا توسط متخصصان 
داخلی در کنار سایر پیشــرفت ها نشان می دهد که 
جمهوری اسالمی ایران به باشگاه کشورهای توسعه 
یافته در حــوزه ارتباطات و فناوری وارد شــده و این 
دستاورد می تواند ضمن خودکفایی، انحصار سلطه 
فناوری اطالعات چند کشور را در این زمینه به چالش 

بکشد.
خوشــبختانه با توجه به رویکرد مدیرعامل شرکت 
ارتباطات زیرســاخت جهت حمایت از شرکت ها و 
متخصصان ایرانی در حوزه فنــاوری، می توان عالوه 
بر مقابله با تحریم های بین المللی در این حوزه، باعث 

صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه های ارزی شد.
شــرکت ارتباطات زیرســاخت بر این باور است که 

موفقیت شــرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری 
رابطه مستقیمی با ارتقای کیفیت خدمات آنان دارد 
و البته این شــرکت نیز همواره به دنبال راهکارهای 
قابل اطمینان برای حمایت از شــرکت های داخلی 
برای موفقیت و دستیابی به جدیدترین فناوری های 

روز است.
امروزه بخش اعظمی از داده هــا از طریق کابل های 
فیبر نوری در آب های جهانی انتقال داده می شود که 
از سرعت، کیفیت و امنیت بسیار مناسبی برخوردار 
است. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با 
تعمیر این ناحیه از کابل فیبر نوری عمالً ۷۲۰ گیگ به 
ظرفیت اینترنت کشور اضافه شد. محمد زاده الجوردی 
درباره پیچیدگی این فناوری افزود: از داخل این فیبر 

ولتاژ عبور می کند و برای تعمیــر آن باید ابتدا نقطه 
آسیب دیده شناسایی شود که ۴ نقطه به همین منظور 
شناسایی شد و کابل در کف دریا از طریق ربات، برش 
خورد و به باال کشیده شد و از طریق دستگاه های خاص، 
تخلیه بار الکتریکی انجام شد تا عمل تعمیر انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به 
اینکه کیفیت و دقت این تعمیر به تیید ناظران بین 
المللی رسیده است، گفت: شرکت دانش بنیانی که 
کار تعمیر را انجام داد به عنــوان پیمانکار نگهداری 
کابل های دریایی خلیج فارس هم برای جام جهانی از 
سوی کشورهای خارجی انتخاب شد. الجوردی گفت: 
این فناوری که در حوزه کابل کشــی و تعمیر انجام 
شد ساالنه ۲۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای 
کشور خواهد داشت و می توانیم به کشورهای منطقه 
هم خدمت دهیم که به نوعی درآمدزایی برای کشور 

خواهد داشت.

جریمه ۲۶۵ میلیون یورویی فیس بوک در ایرلند

۷۲۰ گیگ به ظرفیت اینترنت کشور اضافه شد

عكس روز-
ناديده های 

گنجينه فلزات 
از 500 سال 
قبل در كاخ 

گلستان


