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اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی
 برای تامین امنیت فرودگاه ها

 مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایــران از اعتبار ۵۰۰ میلیارد 
تومانی برای تامین امنیت فرودگاه ها خبر داد و گفت: برنامه احداث ترمینال ۱۰۰ 
هزار مترمربعی فرودگاه بین المللی مهرآباد در شأن مردم و شرکت فرودگاه هاست 
و این پروژه در دو فاز اجرا خواهد شــد.به گزارش ایســنا، حمیدرضا سیدی در 
همایش مدیران کل ستادی و فرودگاهی کشور که امروز در هتل ترانزیت فرودگاه 
بین المللی مهرآباد آغاز شد، در چهار محور عملیات زمستانی، برنامه هفتم توسعه 
و امنیت فرودگاهی با تأکید بر امنیت سایبری و رعایت قانون محاسبات عمومی و 
آیین نامه مالی و معامالتی شــرکت در خصوص پروژه ها و خرید در ســال جاری 
سخن گفت. مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اظهار کرد: در 
حال حاضر ۲۰۰ پروژه عمرانی و تجهیزاتی در فرودگاه های تمام کشــور در حال 
اجراست و به استثنای دو پروژه، امروز پروژه ای نداریم که گره آن باز نشده باشد و 
در همه فرودگاه ها از سقز و گناباد تا فرودگاه پرترافیک بین المللی مهرآباد، پروژه ها 
در حال اجرا هستند. به دنبال پروژه های غیرضروری و فاقد توجیه اقتصادی کافی 
نیستیم و بر اجرای پروژه های ضروری برای خدمت رسانی متمرکز شده ایم.سیدی 
افزود: برنامه احداث ترمینال ۱۰۰ هزار مترمربعی فرودگاه بین المللی مهرآباد در 

شأن مردم و شرکت فرودگاه هاست و این پروژه در دو فاز اجرا خواهد شد.

حذف تعرفه صادرات پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی 
رئیس کمیســیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت که با پیگیری های 
این کمیسیون تعرفه صادرات سه محصول کشاورزی پیاز، گوجه فرنگی و سیب 
زمینی برداشته شد.محمدجواد عسکری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طبق  
ماده ۲۳ قانون دائمی و همچنین بند )ش( تبصره ۸ قانون ۱۴۰۱، گذاشتن تعرفه 
بر صادرات محصوالت کشــاورزی تحت هر شرایطی ممنوع است.وی ادامه داد: 
البته بر اســاس بند )ش( تبصره ۸ قانون ۱۴۰۱، در صورتی تعرفه گذاری برای 
صادرات محصوالت کشاورزی مجاز است که دستگاه های متولی مثل وزارت جهاد 
کشــاورزی ۶ ماه قبل آن را اعالم کرده تا براســاس آن تصمیم گیری شــود لذا 
تصمیم خلق الســاعه خالف قانون بوده و جایگاه قانونی ندارد.رییس کمیسیون 
کشــاورزی مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: بر همین 
اساس کمیسیون کشاورزی دیروز جلســه ای با وزیر کشاورزی تشکیل داد و با 
پیگیری های صورت گرفته از طریق سازمان توسعه تجارت و دو وزارتخانه صمت 
و کشــاورزی مقرر شد که از امروز همان تعرفه نیم درصد بر محصوالت صادراتی 
مثل گوجه فرنگی لحاظ شود.وی افزود: بنابراین به دلیل اهمیت موضوع و تولید 
محصوالت کشــاورزی در استان های خوزستان، فارس بوشهر و هرمزگان اعمال 
تعرفه بر محصوالت کشــاورزی برداشــته می شــود و صادرکنندگان به راحتی 

می توانند نسبت به صادرات اقدام کنند.

رشد ۱۴ درصدی پرداخت تسهیالت بانک ها 
و موسسات اعتباری 

بانک ها و موسســات اعتباری تا شهریور ماه امسال ۴۰۳۴ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت اعطا کردند که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۳.۹ درصد رشد داشت.

به گزارش ایرنا، بررسی تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت پولی بانکی کشور 
در شــهریورماه ۱۴۰۱ حاکی از این است که بانک ها و موسسات اعتباری در این 
دوره ۴ هزار و ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند.اعطای تسهیالت 
در شهریورماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۳.۹درصد رشد داشت و 
براساس آمار اسفند ۱۴۰۰ نیز بانک ها و موسسات اعتباری سه هزار و ۵۴۰ هزار 
میلیارد تومان وام به متقاضیان پرداخت کردند. شهریور سال گذشته نیز بانک ها 
و موسســات اعتباری ۲ هزار و ۸۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت دادند.براساس 
این گزارش بانک های تجاری ۸۴۲ هزار میلیاردتومان، بانک های تخصصی ۵۹۲ 
هزار میلیارد تومان و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری ۲ هزار و ۵۹۹ هزار 
میلیارد تومان در شهریورماه امسال وام پرداخت کردند و همانطور که آمار نشان 

می دهد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری بیشترین وام را اعطا کردند.

توصیه به دریافت کنندگان چک
ذینفعان چک در زمــان انجام معامالت خود می توانند با ارســال پیامک به 
سرشــماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، وضعیت اعتباری چک صیادی را استعالم بگیرند و 
سپس نسبت به پذیرش آن اقدام کنند.طبق اعالم بانک مرکزی، ذینفعان چک 
برای اطمینان از وضعیت چک و صادرکننده آن می توانند کد دستوری )*۱*۱* 
شناســه صیادی( را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کرده و از وضعیت کلی 
چک های برگشــتی صادرکننده چک مطلع شوند.الزم به ذکر است؛ در خصوص 
اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان 
اخذ استعالم وجود نخواهد داشت.همچنین در خصوص برگ چک های متعلق به 
اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعالم شده مربوط به فرد دارای 
باالترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

مشتریان بانکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند می توانند با 
ارسال یک پیامک )بدون اهمیت متن آن( به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، راهنمای 

این سامانه پیامکی را دریافت کنند.

سبزپوشی شاخص بورس 
در آخرین روز معامالتی هفته

شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشته با سه هزار و ۱۶۷ واحد 
افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۷ هزار واحدی ایستاد.به گزارش ایرنا، شاخص 
هم وزن با ۴۶۳ واحد افزایش به ۴۱۳ هزار و ۱۱۵ واحد و شــاخص قیمت با ۲۷۵ 
واحد رشد به ۲۴۶ هزار و ۶۰ واحد رسید.شاخص بازار اول، ۲ هزار و ۶۲۷ واحد و 
شاخص بازار دوم، پنج هزار و ۴۲۳ واحد افزایش را ثبت کردند.روز چهارشنبه در 
معامالت بورس تهران، بیش از چهار میلیارد و ۹۶۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال معامله شد.همچنین ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با یک هزار و ۴۰۳ واحد، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( با 
۵۰۰ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۴۸۵ واحد، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا( با ۴۱۰ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با ۳۷۱ واحد و پتروشیمی نوری 
)نوری( با ۳۳۰ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس داشت.در مقابل ایران خودرو 
)خودرو( با ۴۴۷ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۲۱۹ واحد، ســایپا )خساپا( با ۱۶۸ 
واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با ۱۰۶ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۶۶ واحد و 
گروه بهمن )خبهمن( با ۵۴ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت. 
بر پایه این گزارش، روز چهارشــنبه نماد ایران خودرو )خودرو(، گسترش سرمایه 
گذاری ایران خودرو )خگســتر(، سایپا )خســاپا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و 

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

طالی جهانی صعود می کند یا سقوط؟
قیمت طال روز چهارشــنبه به کمــک کاهــش ارزش دالر افزایش یافت و 
ســرمایه گذاران بر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو برای مسیر سیاست 
پولی بانک مرکزی ایاالت متحده تمرکز کردند.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس 
طال تا ســاعت ۸ صبح به وقت شرقی با ۵.۲ درصد افزایش به ۱۷۵۵ دالر رسید 
و قیمت هر اونس طال در بازار معامالت آمریکا نیز به ۱۷۵۶ دالر رسید.شاخص 
دالر ۰.۱ درصد کاهش یافت و شــمش را برای ســایر دارندگان ارز ارزان تر کرد. 
سخنرانی پاول در مؤسسه بروکینگز برای هر گونه سرنخ جدید در مورد برنامه های 
بانک مرکزی ایاالت متحده برای افزایش نرخ بهره در ســال آینده ارزیابی خواهد 
شد. گزارش اشتغال ملی نیز مورد توجه سرمایه گذاران است.ادوارد میر، تحلیلگر 
شــرکت ED&F Man Capital Markets گفت که سخنرانی پاول تمرکز 
اصلی بازار است. اگر پاول موضع تهاجمی داشته باشد، دالر تقویت می شود و طال 
پایین تر می رود و احتماالً به سطح ۱۷۴۵ دالر باز می گردد و در غیر آن، ممکن 
است طال تا سطح ۱۷۸۰ دالر افزایش یابد.بر اساس گزارش رویترز، نرخ های بهره 
باال وضعیت ســنتی طال را به عنوان پوششــی در برابر تورم فزاینده و سایر عدم 
قطعیت ها در ســال جاری حفظ کرده است زیرا آنها به هزینه های فرصت باالتر 
برای نگهداری دارایی های غیر بازده تبدیل می شود.در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
بهــای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۱.۲۵ دالر رســید. پالتین با ۰.۳ 
درصد افزایش به ۱۰۰۴ دالر و ۷۵ ســنت و پاالدیوم بــا ۱.۲ درصد افزایش به 

۱۸۵۶ دالر و ۱۷ سنت رسید.

اخبار کوتاه

بورس

بازار

افزایــش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد. اما ســطح 
معامالت پایین اســت. کارشناسان دلیل افزایش قیمت را 
وجود تورم عمومی در کشــور می دانند.قیمت خودرو صفر 
داخلی روز  چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت 
روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد. به گزارش تجارت 
نیوز، قیمت های ثبت شده در سایت های آگهی خودرو پس 
از گذشت هفته ها از سقف شکنی دالر، حکایت گر بالتکلیفی 
و سردرگمی بازار است.قیمت خودرو هم گام با افزایش نرخ 
دالر شــروع به افزایش کرد. اما هنگامی که نوسانات دالر 
متوقف شــد، اما خودرو درگیر افزایــش قیمت ها بود که 
البتــه همچنان نیز ادامه دارد.قیمــت خودرو صفر داخلی 
در لحظــه نگارش این گزارش در بازار ایران به شــرح زیر 
است:برخالف ماه های گذشته که قیمت پراید ثابت مانده 
بود، اما باالخره سقف شــکنی تاریخــی دالر این ثبات را 
شکســت و این خودرو را با نوسان قیمت همراه کرد. پراید 
پــس از چند روز مقاومت امروز مجــددا با افزایش قیمت 
همراه شد.پراید ۱۱۱ اکنون در قیمت ۲۱۴ میلیون تومان 
به فروش می رســد. اما پراید ۱۳۱ نیز اکنون به نرخ ۱۹۶ 
میلیون تومان عرضه می شود.پژو ۲۰۷ اتومات هم که روزها 
با افزایش قیمت همراه شده بود، امروز نیز مجددا به قیمت 
۶۶۰ میلیون تومان رسید.خودرو دنا معمولی هم که روزها 
بود که با ثبات قیمت همراه شده بود، امروز نیز مانند روز 
گذشته، پنج میلیون تومان گران و با قیمت ۴۴۵ میلیون 
تومان در بازار عرضه شــد.پژو پــارس اتوماتیک که روزها 
در قیمت ۵۰۰ میلیون تومــان ثابت مانده بود، اکنون در 
قیمت ۵۱۵ میلیون تومان در بازار خودرو کشور به فروش 
رســید.تارا اتوماتیک هم که در روزهای گذشته با افزایش 
قیمت قابل توجهی همراه شــد، امروز شش میلیون تومان 
افزایش قیمت داشــت و به نرخ ۶۳۸ میلیون تومان رسید.
اما فعاالن بازار خودرو می گویند که برخی خودروها بیشتر 
خرید و فروش می شوند و پرطرفدار هستند. این خودروها 
با چه قیمتی در بازار معامله می شــوند؟تیبا هاچ بک  پالس 
که از خودروهای پرطرفدار این روزهاســت، صبح امروز با 
چهار میلیون تومان افزایش قیمت نســبت به روز گذشته 
در محدوده ۲۲۸ میلیون تومان قیمت گذاری شــد.قیمت 
پژو ۲۰۶ تیپ دو صفر نسبت به روز گذشته چهار میلیون 
تومان افزایش قیمت داشــت و حــاال ۳۴۵ میلیون تومان 
ارزش دارد. در این میان، تیپ پنج این مدل پژو پنج ســه 
میلیون تومان گران شــد و در بازار کشــور در نرخ ۳۹۸ 
میلیون تومان به فروش رسید.فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خودرو در گفتگو با تجارت نیــوز گفت: قیمت ها همچنان 

فزاینده اســت. اما ســطح معامالت پایین است و بازار در 
وضعیت رکود تورمی قرار دارد که هر روز تورم آن تشــدید 
می شــود.او افزود: ایــن افزایش قیمت  دلیلــی جز تورم 
عمومی در کشــور ندارد. تا زمانی که مشکالت موجود به 
تورم در کشور برطرف نشود، این روند افزایش قیمت ادامه 
دارد.چندی پیش نیز، عماد جعفری، کارشــناس صنعت 
خــودرو در گفتگو با تجارت نیــوز در رابطه با تاثیر عرضه 
خودرو در بورس کاال بر قیمت خودرو گفت: عرضه خودرو 
در بــورس کاال تنها به دولت کمــک می کند و کمکی به 
کاهــش قیمت ها نمی کند.این کارشــناس توضیح داد: از 
طرفی دیگر، ســودی که از عرضه خــودرو در این محیط 
به دســت می آید نه به جیب مصرف کنندگان می رود و نه 
خودروســازان که آن را در راستای پیشرفت خود استفاده 
کند.او افزود: برای کاهش قیمت خودرو تنها باید دســت 
واسطه ها را کوتاه کرد و عرضه خودرو در بورس کاال چنین 
کاری را انجام 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.
نمایشگاه های تکراری خودرو؛ دست پوچ 

خودروسازان داخلی
امروز صنعت خودرو نیازمند ایجاد یک شــبکه تأمین 

قطعه منسجم و ارتقای تولید است ولی نمایشگاه ها به جای 
تمرکــز بر تولید محصوالت جدید و ارتقاء توانمندی که با 
انتقادات زیادی هم همراه است، به عرصه ای برای نمایش 
فعالیت نه چندان مثبت شــرکت های خودروســاز و ارائه 
محصوالت چینی تبدیل شده است.به نظر می رسد به جای 
ایجاد بســتر برای برگزاری این همه نمایشــگاه در صنعت 
خودرو آن هم طی ۹ ماهه امســال کــه فقط محلی برای 
مانور خودروهای چینی شــده باید فکری به حال سازوکار 
تولیــد و بهبود وضعیت صنعت خودرو کــرد. امروز مردم 
دل خوشــی از کیفیت و قیمت خودروها ندارند و باید در 
این رابطه برنامه مناســبی به کار گرفته و از بیان شعارهای 
تکرار جلوگیری شــود.به جای ایجاد بستر برای برگزاری 
این همه نمایشــگاه خودرو در طی ۹ ماهه امسال که فقط 
محلــی برای مانور خودروهای چینی شــده باید فکری به 
حال ســازوکار تولید و بهبود وضعیت صنعت خودرو کرد.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، در ســال جاری صنعت 
خودرو شــاهد برگزاری نمایشگاه های متعدد در استانهای 
کشــور بود به نحوی که هر دو ماه یک بار برگزارکنندگان 
نمایشگاه  احساس می کردند که باید توانمندی این صنعت 
برای مردم آن شهر را به نمایش بگذارند و اقدام به برگزاری 
نمایشــگاه می کردند. نمایشگاهی که هیچ خبری از تعامل 

انتقال تکنولوژی و عرضه محصوالت جدید خودروســازان 
داخلی برای کســب رضایت مشتریان نبود و به نوعی فقط 
بستری برای جوالن خودروهای چینی شده بود.به اعتقاد 
کارشناسان صنعت خودرو، نمایشگاه هایی که در استان ها 
برگزار می شــود از دید عموم موجب اطالع رســانی برای 
متقاضیان می شود، اما به دلیل مشکالت بین المللی با غیبت 
شــرکت های خارجی فقط حیات خلوتی برای شرکت های 
چینی شده و عماًل عایدی برای صنعت خودروسازی کشور 
نداشته است.از سوی دیگر، برگزاری نمایشگاهای مختلف 
در کشــور موجب می شود تا خودروســازان با هزینه مازاد 
برای شــرکت در این نمایشگاه ها مواجه شوند که این امر 
از لحــاظ اقتصادی برای خودروســازان مقــرون به صرفه 
نخواهد بود. اما با توجه به هزینه های باالی نمایشــگاه ها 
چرا خودروســازان بــه جای تمرکز بــر کار تولیدی خود 
بیشــتر تمایل به نمایش دســتاوردهای داشته یا نداشته 
خود دارند؟از ۲۷ اردیبهشــت ماه امسال که آغاز برگزاری 
نمایشــگاه های خودرویی در کشور بود در هر مرحله فقط 
خودروسازان به نمایش محصوالت قدیمی خود اکتفا کردند 
و حتــی در قالب ماکت هایــی برنامه های آینده خود را در 
معرض دیــد بازدیدکنندگان قرار دادند امــا از آن طرف 
شرکتهای چینی که فضای فعالیت را در بازار ایران مساعد 
می بینند هر روز با ارائه یک محصول جدید در نمایشگاه ها 
ســعی در فروش آنهــا و تصاحب بازار ایــران را دارند.در 
آخرین نمایشــگاه خودرو که در ســوم تا ششم آذرماه در 
استان اصفهان برگزار شد خبر رونمایی ۵ خودرو از سوی 
برگزارکنندگان مطرح شــد که همین موضوع عاملی شد 
تا بازدیدکننده به ســمت این نمایشگاه برود. اما از همان 
لحظات ورود بازدید کنندگان مانور خودروهای چینی در 
فضای نمایشگاه پررنگ است و هر کدام در قالب طرح های 
مختلف ســعی در فــروش خودروها آنهم بــا قیمت های 
بــاال دارند که همین امر باعث نارضایتی مردم شــده بود 
چراکــه معتقد بودنــد چینی ها قیمت هــای میلیاردی را 
برای محصوالت خود اعــالم می کنند که اصاًل قابل قبول 
نیســت.در نمایشــگاه خودرو اصفهان ایرانخودرو و سایپا 
دو غایــب بزرگ بودند و دیگر شــرکت های مونتاژ کننده 
خودرو سنگین و خودرو سبک که حدود ۲۰ شرکت بودند 
محصوالت خود را عرضه کردند.جالب اینجاســت در این 
نمایشگاه یک شــرکت چینی تحت عنوان برند فونیکس 
محصول جدید خود را در قفسه شیشه ای در معرض دید 
مخاطبان قرار داده بود که همین امر برای بازدیدکنندگان 

قابل تأمل بود.

مدیر عامل شرکت ملی پســت ایران با اشاره به اینکه 
بسیاری از کســب و کارها به پلتفرم های داخلی مهاجرت 
کرده اند، از افزایش درآمد و ترافیک پست در آبان ماه سال 

جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمود لیائی-معاون وزیر ارتباطات و 
مدیرعامل شــرکت ملی پست ایران- با اشاره به مهاجرت 
کسب و کارها از پلتفرم های خارجی به پلتفرم های بومی، 
اظهار کرد: بر اســاس قراردادهایی که پست با پلتفرم های 
داخلی برای جابجایی مرسوالت آنان دارد، به طور متوسط 
بیش از ۳۰ درصد افزایش ترافیک داشته اند. وی با اشاره 
به کاهش درآمد و ترافیک پســت در مهر ماه گذشته بعد 

از محدودیت های اعمال شــده برای برخــی پلتفرم های 
خارجی، از افزایش درآمد و ترافیک این شــرکت در آبان 
ماه نســبت به مهرماه خبر داد و افزود: درآمد شرکت ملی 
پست و ترافیک مرســوالت در آبان ماه نسبت به مهر ماه 
سال جاری به ترتیب ۲۷ و ۱۶ درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت ملی پست، با اشاره به اینکه بخشی 
زیادی از لجستیک و جابجایی کاالهای فروخته شده توسط 

کســب و کارهای اینترنتی از طریق پست انجام می شود، 
وضعیت ترافیک و درآمد پســت را شاخص مناسبی برای 
نشان دادن وضعیت کســب و کارهای اینترنتی دانست و 
گفت: افزایش ترافیک مرسوالت و همچنین درآمد شرکت 
پســت در یک ماه گذشته نشــان می دهد که حال کسب 
و کارهــای اینترنتی رو به بهبود اســت.طبق اعالم وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، لیائی با اشــاره به جابه جایی 

۲۵۶ میلیون مرسوله توسط پست در سال گذشته، تصریح 
کرد: در ســال جاری پیش بینی کرده ایم که بتوانیم ۳۰۰ 
میلیون مرســوله را جابجا کنیم.گفتنی اســت آیین نامه 
حمایت از کســب و کارهای اینترنتی ۱۰ مهر ماه توسط 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات رونمایی شد. 
این آیین نامه که ۱۴ ماده دارد ۳۰ نوع حمایت دولتی 
از کسب و کارها و پلتفرم های داخلی را شامل می شود که 
می توان به ارائه خدمات پستی اشاره کرد. در این آیین نامه 
تأکید شده تخفیفی در حوزه خدمات پستی ارائه شود که 
کاربران کسب و کارهای دیجیتال می توانند از آن استفاده 

کنند.

مشکل اسنادی فروشــنده ناشی از مشکالت تامین ارز 
بود که خوشــبختانه این مشکل با همکاری بانک مرکزی 
در تخصیص ارز، تسهیل شده است.محمد جعفری، معاون 
بازرگانی داخلی شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاســخ به خبر منتشــر شده 
در این خبرگزاری مبنی بر دپوی نهاده های دامی در بنادر 
کشور، گفت: وظیفه شرکت پشــتیبانی دام کشور تامین 
ذخایر استراتژیک از منابع وارداتی است. به همین منظور 
نهاده های مربوطه در زمان مقرر خریداری و در وارد بنادر 
کشــور شده است، اما به دالیل شــرایط حاکم در منطقه، 
این بارها در بنادر انباشت شد.وی از ایجاد مشکالت حمل 
و نقلی در بنادر کشــور خبر داد و گفت: مشکل اصلی رخ 
داده، ناشی از مسئله حمل ونقل از طریق کامیون هاست. اگر 

بتوان براســاس نیاز کامیونی روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تن بار 
را از بنادر به استان ها انتقال داد در مدت زمان کوتاهی از 
حجم بار نهاده انباشت شده در بنادر کشور کاهش خواهد 
یافت.جعفری درخصوص مشکل لجستیکی نیز گفت: این 
مســئله به دو دلیل تاخیــر در پرداخت های پس  کرایه به 
رانندگان و پایین بودن دســتمزد آنها بود که اکنون سعی 
می کنیم با پرداخت تاخیری ها و افزایش میزان دستمزدها، 
جذب رانندگان را بیشــتر کنیــم. همچنین در این راه در 
تالشــیم تا از حمل و نقل ریلی یا لجستیکی نیز استفاده 

نماییم تا به این طریق بتوان از میزان بار بنادر بکاهیم.
وی با بیان اینکه کاهش رســوبات بندری از برنامه های 
اصلی اســت،  گفت: بهترین راهکار این موضوع، انتقال آن 
به استان هاســت،  زیرا در این صورت ضمن نگهداری آنها 

در شــرایط بهتر، تولیدکنندگان به راحتی نهاده های مورد 
نیاز خــود را تامین خواهند کرد.معــاون بازرگانی داخلی 
شــرکت پشتیبانی امور دام کشــور با اعالم حل مشکالت 
اسنادی این نهاده ها، گفت: مشکل اسنادی فروشنده ناشی 
از مشــکالت تامین ارز بود، چرا که تا زمان عرضه نشدن 
ارز در اختیار وی، اســنادی را بــه ما ارائه نخواهد کرد که 
خوشبختانه این مشــکل نیز با همکاری بانک مرکزی در 

تخصیص ارز، تسهیل شده است. 
مسئله دیگر افزایش هزینه ترخیِص بار در بنادر است؛ 
درگذشته هزینه ترخیص یک کشتی ۸ میلیارد تومان بود 
که اکنون به ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان رســیده اســت که 
این خود به نوعی نقدینگی شــرکت را کاهش می داد که 
با همکاری دیوان محاســبات کشور و مراجع ذی صالح در 

حال تعدیل آن هســتیم.الزم به ذکر است مدیر کل بنادر 
و دریانوردی اســتان خوزستان هفته گذشته در گفتگو با 
خبرنگار خبرگزاری کار ایــران )ایلنا( گفته بود »به دلیل 
اینکه شرکت امور پشتیبانی دام نتوانسته ۳ میلیون و ۹۰۰ 
هــزار تن کاالی خود را از انبارهــای بندر امام خارج کند، 
ظرفیت و انباری برای پذیرش بار کشتی های مانده بر روی 

آب نداریم.«
 وی خواســتار این شــده بود تا دو زیرمجموعه وزارت 
جهاد کشاورزی یعنی شرکت امور پشتیبانی دام و شرکت 
بازرگانی دولتی ایران به ســرعت کاالهای انباشــت شده 
در انبــار بندر امــام را خارج کنند و جهاد کشــاورزی با 
برنامه ریزی دقیق نســبت بــه واردات کاال و خروج آن از 

بنادر اقدام کند تا چنین مشکالتی رخ ندهد.

یک کارشــناس حوزه تجارت خارجی با اشاره به واردات 
تراکتور در دولت ســیزدهم گفت: بر اساس بودجه ۱۴۰۱ 
پیش بینی شــده برای تنظیم بازار تا پایان ســال ۷۰ هزار 
تراکتور وارد شود.به گزارش خبرنگار مهر، تولید در چند سال 
اخیر با چالش هایی مواجه بوده است که در نهایت منجر به 
عدم متناســب سازی بازار عرضه و تقاضا شد. تفاوت میزان 
عرضه و آمار تقاضا زمینه ایجاد بازار ســیاه شد و کاالهای 
مصرفی بادوام مانند خودرو، تراکتور و… کاالهای سرمایه ای 
شــدند. این امر زمینه فعالیت سوداگران را دامن زد.تفاوت 
قیمت کارخانه و بازار آزاد ســرمایه های سرگردان را به این 
سو سوق داد و دالل ها به دنبال سودهای هنگفت یک شبه 
تراکتور خریداری و انبار کردند تا در فرصت مناسب با قیمت 

باال به بازار عرضه کنند.

اگر نرخ تراکتور ۳۴۰ میلیون تومان باشد کشاورز ناچار 
است آن را در بازار آزاد به نرخ ۶۰۰ میلیون تومان خریداری 
کند. انباشــت تقاضا بازار ســیاه را داغ کرده زیرا در دولت 
دوازدهم وارداتی انجام نشد. روح اهلل لطیفی از کارشناسان 
حوزه تجارت خارجی با اشــاره به واردات تراکتور در دولت 
ســیزدهم به مهر گفت: بر اساس بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی 
شــده برای تنظیم بازار تا پایان سال ۷۰ هزار تراکتور وارد 
کشور شود.وی افزود: تأمین تراکتور در سال های اخیر یکی 
از مشکالت بخش کشــاورزی برای بهره وری مناسب بوده 
که با وجود تولید داخل، به دلیل فرســودگی تراکتورهای 
موجود و نیاز به نوســازی تأمین تراکتور یکی از مشکالت 
این بخش بوده است.اهمیت تولید مواد کشاورزی و غذایی 
و طوالنی شدن صف انتظار کشاورزان برای دریافت تراکتور 

سبب شده تا سیاست گذاران به سمت تأمین ماشین آالت 
از طریق واردات حرکت کنند.این کارشــناس حوزه تجارت 
خارجی در واکنش به سخنان یکی از تولیدکنندگان تراکتور 
در کشــور مبنی بر واقعی نبودن عدد واردات عنوان کرد: بر 
اساس آمار باید سخن گفت و با نگاهی به واردات تراکتور در 
۷ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و نیز ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ 
می توان گفت مجموعاً نزدیک به ۷۰ هزار تراکتور به ارزش 
یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دالر وارد کشــور شد.کشاورزان 
امروز گالیه مند هســتند که برای خرید تراکتور باید ۳ تا 
۴ ســال در نوبت بمانند. این موضوع نوسازی تراکتورهای 
مســتهلک و قدیمی را هم به کما برده اســت. اســتفاده از 
تراکتورهای بــا عمر بیش از ۱۰ بهره وری را کاهش داده و 
هزینه مالی و زمانی بیشتر صرف کشت محصوالت می شود. 

همچنین بنا به گفته کشاورزان محصوالت کشاورزی داخلی 
متناســب با فعالیت های زمین های کشاورزی و باغی نبوده 
در حالی که تراکتورهای مربوط به زمین های کشــاورزی و 
باغی باید متفاوت باشــد. به طور قطع اندازه و امکانات این 
ابزار برای کشــت در زمین های بزرگ و باغات تفاوت داشته 
و در صورت رعایت نشــدن، اســتهالک زودهنگام را برای 
تجهیزات کشــاورزی دامن می زند. این امر در نهایت هزینه 
کرد کشــاورزان را باال برده و منجر به نارضایتی آنها نسبت 
به محصوالت موجود در بازار می شود. بنابراین سیاستگذاری 
دولــت برای حمایت از محصوالت داخلی باید در راســتای 
توانمندسازی آنها بوده تا بهره وری مورد انتظار محقق شود 
و شاهد توسعه تجهیزات کشاورزی داخلی بر اساس فناوری 

مورد نیاز باشیم.

بازار خودرو در وضعیت رکود تورمی

مدیر عامل شرکت ملی پست:

حال کسب وکارهای اینترنتی رو به بهبود است

وجود مشکل تامین کامیون و مسائل ارزی

 دپوی حدود ۴ میلیون تن نهاده دامی  در انبارهای بندر امام

انباشت تقاضا واردات تراکتور را توجیه می کند

واردات ۷۰ هزار تراکتور تا پایان سال

دبیر اتحادیه فناوران رایانه خاطر نشان کرد: افزایش 
۵ درصــدی نرخ ارز نیمایی تاثیر ملمــوس خود را بر 
بازار کاالهای آی تی گذاشــته و قیمت لپ تاپ در بازار 
حدود ۵ درصد گران شده استناصر جاللی در گفت وگو 
با ایلنا، با اشــاره به نوســان های نرخ ارز و تاثیر آن بر 
قیمت لپ تاپ و تبلــت، گفت: افزایش ۵ درصدی نرخ 
ارز نیمایی تاثیر ملموس خود را بر بازار کاالهای آی تی 
گذاشــته و قیمت لپ تاپ در بازار حدود ۵ درصد گران 
شده اســت؛ به عنوان مثال یک مدل لپ تاپ برند لنوو 
که ماه گذشــته ۲۴ میلیون تومان فروخته  شد امروز 
نرخ آن به ۲۵ میلیون تومان رســیده است.وی با بیان 
اینکه بازار تبلت مانند گذشــته داغ نیست، ادامه داد: 
اوج مصرف تبلت به دوره غیرحضوری شــدن مدارس 
و کارکرد آموزشــی آن  بازمی گردد؛ افزایش نرخ ها در 
تبلت نیز محســوس است؛ یک مدل تبلت که در بازار 
ماه پیش ۱۱ میلیون تومان عرضه می شــد امروز ۱۲ 
میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان بفروش  رســید؛ البته نرخ  
تبلت در بازار متفاوت اســت و می توان تبلت با نرخ ۲ 
میلیون تومان نیز خریداری کرد اما این تبلت بیشــتر 

برای بچه ها کارکرد دارد.

دبیر اتحادیه فنــاوران رایانه تصریح کرد: با کاهش 
قدرت خرید مردم لپ تاپ های قدیمی آپدیت  شــدند و 
صاحبان آنها همان را استفاده کردند.جاللی باال و پایین 
آمدن نرخ تلفن همراه را متاثر از نحوه واردات دانســت 
و افزود: نرخ ارز در قیمت موبایل موثر اســت .به گفته 
این فعال صنفی؛ قیمت تلفن همراه مدل آیفون حدود 
یک میلیون تومــان کاهش پیدا کــرد. چراکه آیفون 
۱۴ ریجستر نشــد )حتی آیفون های مسافری( و هنوز 
آیفون ۱۳ در بــازار مصرف و خریدار دارد و اگر آیفون 
۱۴ ریجستر شود قیمت مدل های قدیمی آیفون ریزش 

می کند.
دبیر اتحادیه فناوران رایانه در پاسخ به این پرسش 
که تجربه نشان داده است که همواره با افزایش قیمت ها 
در بــازار عطش برای خرید از ســوی مصرف کنندگان 
دوچندان می شــود، آیــا تمایل برای خریــد در بازار 
محصــوالت رایانه ای افزایش پیدا کرده اســت؟ گفت: 
فروش ها تقلیل پیدا کرده اســت در شرایط عادی یک 
واحــد صنفی در مراکز عرضه این لوازم آی تی حداقل 
۷ تا ۸ لپ تاپ می فروشد اما امروز فروش ها کاهش پیدا 

کرده و به روزانه فروش یک لپ تاپ رسیده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ضمن اشاره به اینکه 
کاشــت گندم در برخی مناطق به اتمام رســیده، از 
ورود اپراتور همراه اول به کشــت قراردادی خبر داد 
و گفت: اپراتور همراه اول مسئولیت ثبت نام، هدایت 
کشــاورز به بانک، بیمه، شــرکت خدمات حمایتی و 
جهادکشــاورزی را در کشت قراردادی برعهده گرفته  
ولی متاســفانه به واسطه مشکالت سامانه و اینترنت، 
فرآیند عقد قرارداد و تامین نهاده ها با مشکالتی مواجه 

شده است.
عطااهلل هاشمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در 
استان های شمالغرب، غرب و استان های مرکزی تقریبا 
فصل کشت گندم تمام شده است، گفت:در استان های 
سردسیر شمالغرب و غرب ۱۰۰ درصد، در استان های 
مرکزی بیش از ۹۵ درصد و در استان های جنوبی نیز 
طبق گزارش های روسای سازمان های جهادکشاورزی 
و معاونت تولیدات بهبــود گیاهی بیش از ۷۰ درصد 
کاشت  گندم انجام شده است.وی ادامه داد: مجموعا 
در کل کشــور بیش از  ۸۰ درصد کاشــت گندم به 
اتمام رســیده اســت.رئیس بنیاد ملی گندمکاران با 
اشــاره به اینکه مشکالتی در خصوص تامین کودهای 

پایه) فسفاته و پتاسه( وجود دارد، گفت: متولی کشت 
قراردادی شرکت بازرگانی دولتی است که این شرکت 
بــا اپراتور همــراه اول برای اطالع رســانی و هدایت 
کشاورزان همراه شده است. در حقیقت اپراتور همراه 
اول مسئولیت ثبت نام، هدایت کشاورز به بانک، بیمه، 
شــرکت خدمات حمایتی و جهادکشاورزی را برعهده 

گرفته است. 
ولی متاسفانه به واسطه مشکالت سامانه و اینترنت، 
مراحــل عقد قرارداد به طور کامل انجام نشــده و به 
همین دلیل کودهای پایه امســال بــه اندازه کافی به 
دست کشــاورزان نرسیده است.وی تصریح کرد: نظام 
مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی سامانه ها 
جامــع و فراگیری دارند. از طرفی مســئوالن آنها در 
داخل مزارع و روســتاها حضور و با کشاورزان ارتباط 

دارند و مشکالت آنها را مرتفع می کنند. 
درخواست ما این بود که ثبت نام، هدایت و مراحل 
اجرایی کشــت قراردادی و تحویل نهاده ها با همراهی 
تشــکل ها انجام پذیرد ولی این درخواست مورد توجه 
قــرار نگرفت و اپراتور همــراه اول به عنوان هماهنگ 

کننده و خدمات رسان در این بخش تعیین شد.

۸۰ درصد کاشت گندم به اتمام رسیدهافزایش ۵ درصدی قیمت لپ تاپ در روزهای اخیر


