
مشــاور مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: متأسفانه 
بیشترین مقدار مصرف انرژی در کشور در بخش های غیرمولد 
است، اگر این حد باالی مصرف در بخش های مولد بود، سبب 
چند برابر شــدن تولید ناخالص داخلی ما می شد، اما مشکل 
اینجاست که بیشتر مصرف انرژی ما در بخش غیرمولد به ویژه 

بخش خانگی است.
به گزارش ایلنا به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، حســینعلی 
محمدحسینی با بیان این مطلب اظهار کرد: این موضوع مسئله 
جدیدی نیست، اما متأسفانه به دلیل سرمای زودرس و مصرف 
فزاینده ای که بخش خانگی بر ما تحمیل کرده و رعایت نکردن 
الگوی مصرف که مختص امسال هم نیست، ناترازی در بخش 
تولید و مصرف به وجود آورده تا بر رعایت مصرف بهینه در این 

فصل از سال بیشتر تأکید شود.
وی ادامه داد: ما کشــوری با حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت 
هستیم که باز هم متأسفانه بر اساس آخرین آمار منتشر شده 

از سوی شرکت بی پی با وجود جمعیت کمتر، با ۲۳۳ میلیارد 
مترمکعب مصرف، چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز در دنیا 

هستیم.
مشاور مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران افزود: این در حالی 
اســت که آمریکا با ۸۳۲ میلیارد مترمکعــب مصرف در رتبه 
نخست، روسیه با ۴۱۱ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه دوم 
و چین با ۳۳۰ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه سوم مصرف 

قرار دارند.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: از سویی 
سهمی اســت که این کشــورها از مقدار تولید گاز در تجارت 
جهانی گاز دارند که برای آمریکا ۱۵ درصد، روسیه ۳۷ درصد و 
متأسفانه برای کشور ما با توجه به جمعیت کمتر نسبت به این 
کشورها و اقلیم معتدل تر، تنها ۱.۳ درصد از تجارت جهانی گاز 
را شامل می شود که رقم مطلوبی نیست و این در حالی است 
که روسیه که اقلیم سردتری نسبت به ما دارد، حدود ۱۹ درصد 

تجارت جهانی گاز را در دست دارد.محمدحسینی در ادامه با 
بیان اینکه انرژی موتور محرکه اقتصاد هر کشور به شمار می آید 
و امروزه در حوزه های اقتصادی به ویــژه حوزه های مرتبط با 
مسائل محیط زیستی و جامعه، بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
اظهار کرد: تأثیری که انرژی بر تولید ناخالص ملی، اشتغال و 
سرمایه گذاری دارد، سبب شــده است تا همه کشورهای دنیا 
بهینه ســازی مصرف انرژی را به صورت جدی در دستور کار 

خود قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه یک سری سیاست هایی از گذشته در حوزه 
انرژی گذاشته شده بود که متأسفانه به امنیت انرژی که یکی از 
شاخص های آن، تنوع بخشی به سبد انرژی است، توجه نشده، 
گفت: حدود ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز وابسته است 
و این برای کشور خیلی خوب نیست، زیرا ما همه انرژی کشور 
را وابسته به یک حامل کردیم. در حالی که در دنیا از طیفی از 
حامل های انرژی برای مصرف اســتفاده می شود و با توجه به 

اینکه انرژی گاز یکی از حامل های انرژی بســیار ارزشمند در 
دهه های آینده است، این مسئله می تواند نگران کننده باشد.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یکی دیگر از شاخص ها 
در این زمینه را مسائل محیط زیستی و یکی از مصادیق آن را، 
آلودگی هوا دانست و یادآور شــد: رشدی که تقاضای جهانی 
گاز دارد، چند برابر تقاضای نفت در ســال های آینده است و 
پیش بینی همه مؤسسه های بزرگ و معتبر بین المللی برای 
چند سال آینده نشان می دهد نقش گاز به مراتب مهم تر از نفت 
خام و صادرات آن است، ضمن آنکه این ذخایر، ذخایر بین نسلی 

است و فقط متعلق به نسل ما نیست.
محمدحسینی با بیان اینکه باید تالش کنیم تجاری سازی گاز 
را افزایش دهیم، گفت: ما قوانین خوبی در زمینه اصالح الگوی 
مصرف داریم که براساس آن، هم اکنون هر فرد ایرانی حدود ۶ 

برابر میانگین مصرف دنیا، گاز مصرف می کند.
وی مصرف تا ۴۰۰ مترمکعب در ماه در فصل زمستان را مصرف 

عادی یک خانوار اعالم و تصریح کرد: هرچند این مقدار باز هم 
نسبت به استاندارد دنیا خیلی بیشتر است، اما مردم باید یاد 
بگیرند که انرژی دغدغه آنها باشد، زیرا این انرژی می تواند به 

اقتصاد کشور کمک و با اشتغال زایی، خلق ثروت کند.
مشاور مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در پایان بیان کرد: 
اکنون ۵۰ درصد مصــرف گاز را ۷۵ درصد مشــترکان و ۵۰ 
درصد باقی را ۲۵ درصد مشترکان که جزو دهک های پردرآمد 
جامعه هســتند، مصرف می کنند و ما بر همین اساس، نظام 
تعرفه گذاری را پیاده ســازی کردیم، زیرا نظام تعرفه گذاری 
در دنیا هم به این صورت است که وظیفه دولت، تأمین یارانه 
انرژی برای مشترکان با مصرف عادی است، اما برای پرمصرف ها 
این اجبار وجود ندارد، زیــرا آنها یارانه ای را کــه می تواند به 
همه مردم تعلق گیــرد و در نظــام اقتصادی بیایــد و برای 
 نسل های آینده ذخیره شود، دور می ریزند یا می سوزانند و به 

هوا می فرستند.

یک شرکت امنیتی اعالم کرد هکرها ۱۹۶ میلیون دالر از صرافی رمزارز 
بیت مارت دزدیدند.

به گزارش ایسنا، صرافی "بیت مارت" در بیانیه رسمی که صادر کرد، 
این هک را تایید و آن را یک رخنه امنیتی گسترده نامید و اعالم کرد 
هکرها حدود ۱۵۰ میلیون دالر از داراییهای این صرافی را به سرقت برده 
اند. با این حال شــرکت تحلیل دیتا و امنیت بالک چین "پِک شیلد" 
اعالم کرد پول به سرقت رفته حدود ۲۰۰ میلیون دالر بوده است. "بیت 

مارت" در بیانیه خود خاطرنشان کرد که همه برداشتها موقتا و تا اطالع 
ثانوی معلق شده و بازبینی امنیتی کاملی در جریان است. "پِک شیلد" 
نخستین شرکت امنیتی بود که روز شنبه متوجه این رخنه شد و از خروج 
مستمر دهها میلیون دالر از سوی یکی از نشانی های بیت مارت به نشانی 
خبر داد که اتر اسکن از آن به عنوان هکر بیت مارت یاد کرده است. طبق 

برآورد "پِک شــیلد"، بیت مارت حدود ۱۰۰ میلیون دالر رمزارزهای 
مختلف در بالک چین اتریوم و ۹۶ میلیون دالر از سکه ها در اسمارت 
چین بایننس از دست داده است. "بیت مارت" اعالم کرد کیفهای آنالین 
اسمارت چین اتریوم و بایننس هک شده، تنها درصد اندکی از داراییهای 
این صرافی بوده اند و همه کیفهای دیگر در امنیت بوده و آسیبی ندیده 

اند. طبق آمار "کوین گکو"، صرافی "بیت مارت" که خدمات مختلفی 
شامل مبادالت لحظه ای و معامالت اهرمی عرضه می کند، معموال در 
رده برترین صرافی های رمزارز متمرکز از نظر حجم معامالت قرار دارد. 
شرکت امنیتی "پِک شیلد" اعالم کرد بیت مارت می گوید روشهایی که 
هکرها استفاده کرده اند، هنوز نامعلوم است اما آنچه پس از هک شدن این 

صرافی اتفاق افتاده است، کامال روشن است. این یک مورد انتقال، سواپ و 
پولشویی بوده است. بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، جدیدترین 
سرقت هکرها، به موج هکهای اخیر اضافه می شود. شرکت وام دهنده 
رمزارز "سلسیوس نت ورک" هفته گذشته در نتیجه ۱۲۰ میلیون دالر 
هک پلتفرم مالی غیرمتمرکز BadgerDAO پول از دست داد. در اوت 
هم یک هکر بیش از ۶۰۰ میلیون دالر توکن از صرافی "پلی نت ورک" 

دزدید اما پس از یک سلسله اتفاقات، تقریبا همه این پول را برگرداند.

صادرات فلفل فرنگی )دلمــه ای( از ایران در حالی 
این روزها با عدم پذیرش از ســمت روسیه همراه 
است که این کشور مشتری حدود ۴۴ درصد فلفل 

ایران در سال گذشته بوده است.
به گزارش ایسنا، در مدت اخیر اعالم شد که روسیه 
ورود فلفل هــای صادراتی ایران به این کشــور را 
نپذیرفته و توضیح وزارت جهاد کشــاورزی نشان 
داد که ظاهرا وجود نوعی ســم کــه مورد پذیرش 
این کشــور نیســت موجب توقف واردات فلفل از 
ایران شده اســت. به هر ترتیب تا کنون هم تکلیف 
فلفل های صادراتی ایران در  روسیه مشخص نشده 

است.
پیگیری جریان صادرات ایران به روسیه و همچنین 

وضعیت فلفل های صادراتــی از گمرک ایران این 
حکایت داشــت که روند صادراتی متوقف نشده و 
آمار تردد کامیون ها و ارسال کاال به سمت آستارا 
یا بنادری که از کانال آن صادرات به روســیه انجام 
می شود، نشــان دهنده ادامه روال قبلی در همین 
مدت اخیر نیز اســت. اما فعــال پذیرش فلفل های 
ایرانی با اختالف نظر مواجه اســت که مســئوالن 
دو طرف در حال رایزنی برای برطرف شــدن این 

مشکل هستند.
لطیفی- ســخنگوی گمرک ایــران - در این باره 
توضیح داد که عمده محصوالت صادراتی ایران به 
روسیه محصوالت کشاورزی اســت؛ به طوری که 
در هفت ماه اول امسال ۳۱۷.۳ میلیون دالر کاال از 

ایران به روسیه صادر شده که ۲۰۱.۹ میلیون دالر 
یعنی حدود ۶۴ درصد آن محصوالت کشــاورزی، 

جالیزی و شیالت بوده  است.
به گفته وی، در هفت ماه اول سال جاری، ایران در 
مجموع ۸۱.۸۶ هزار تن به ارزش ۲۹.۱ میلیون دالر 
فلفل صادر کرده که از این رقــم ۳۸.۹ هزار تن به 

ارزش ۱۷ میلیون دالر به روسیه صادر شده  است.
طبق این گزارش، در سال گذشته نیز مجموع فلفل 
صادر شده از ایران ۱۴۴.۵ هزار تن به ارزش بیش از 
۵۱.۱ میلیون دالر بوده که از آن حدود ۴۷.۵ هزار 
تن به ارزش ۲۲.۲ میلیون دالر به روســیه اســت 
که نشــان می دهد حدود ۴۴ درصد فلفل ایران به 

روسیه صادر شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
تمام جایگاه های بنزینی و گازوئیلی در هشت کالن شهر، 
سوخت با کیفیت یورو ۴ عرضه می کنند؛ در جاده های 
مواصالتی که هیات دولت ۱۶۳ باب جایگاه مشخص کرده، 

هم بیش از دو برابر آن توزیع را انجام می دهیم.
کرامت ویس کرمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کیفت 
سوختی که در اختیار نیروگاه ها و خودروها قرار می گیرد، 
اظهار کرد: طبق اســتانداردی که در قانون هوای پاک و 

مصوبه هیات وزیران برای ما مصوب شــده است توزیع 
بنزین و گازوئیل یورو ۴ را انجام می دهیم؛ در کالنشهرها 
هم بنزین و گازوئیل یورو ۴ توزیع می شود. وی با تاکید بر 
اینکه بر اساس مصوبه ای که وزارت نفت را مکلف کرده 
مباحث مربوط به کیفیت بنزین و گازوئیل یورو ۴ را رعایت 
می کنیم و طبق مصوبه توزیع انجام می شــود، گفت: در 
جاده های مواصالتی و در مکان هایی که مشخص شده 
گازوئیل یورو ۴ توزیع می شود. مدیرعامل شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه در بخش نیروگاهی 
نیز شرایط به همین صورت اســت و سوخت مایع برای 
شرایطی که افت فشار و یا قطعی گاز وجود دارد تامین می 
کنیم، تاکید کرد: اعالم نشده که گازوئیل نیروگاه ها یورو 
۴ باشد اما گفته شده سوخت دوم نیروگاه ها گازوئیل باشد 
که ترکیبی از این دو است؛ گازوئیل مصرفی در نیروگاه ها  
اســتانداردهای داخلی را دارد و به عنوان ســوخت دوم 

نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی در 
پی افزایش قیمت فروش نفت عربستان سعودی برای 
مشتریان آسیایی و آمریکایی و ادامه مذاکرات هسته 
ای ایران و قدرتهای جهانی، بیــش از یک دالر در هر 

بشکه افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در فوریه یک دالر و ۳۹ سنت معادل دو درصد افزایش 
یافت و به ۷۱ دالر و ۲۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت برای تحویل در 
ژانویه یک دالر و ۴۰ سنت معادل ۲.۱ درصد افزایش 

یافت و به ۶۷ دالر و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید.
عربستان سعودی روز یکشــنبه قیمت فروش همه 
گریدهای نفتی خود در ژانویه که به آسیا و آمریکا صادر 

می شوند را ۸۰ سنت نسبت به ماه پیش افزایش داد. 
این افزایش به رغم تصمیم هفته گذشته تولیدکنندگان 
اوپک پالس برای ادامه افزایش ماهانه تولید به میزان 

۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه اعالم شده است.
قیمتها همچنین پس از این که مذاکرات میان ایران 
و قدرتهای جهانی برای احیای توافق هسته ای سال 
۲۰۱۵ به نتیجه نرســید و دورنمای افزایش صادرات 
نفت ایران را نامعلوم کرد، تقویت شدند. مذاکرات قرار 

است هفته جاری ازسرگرفته شوند.
شرکت مشاوره "جی بی ســی انرژی" در یادداشتی 
نوشــت: اگرچه گروه اوپک پالس تاکید کرده که این 
تصمیم بر مبنای عوامل بنیادین بازار گرفته شده است 
اما دشوار است در کار بودن دست آمریکا را نبینیم؛ به 

خصوص پس از سفر اخیری که یک هیات آمریکایی به 
عربستان سعودی داشتند. قطعا وضعیت ایران مورد 
بحث قرار گرفته و موافقت عربستان سعودی با افزایش 
تولید نشان می دهد توافق حاصل شده و بهبود روابط با 
دولت بایدن در دستور کار است. با وجود افزایش برنامه 
ریزی شده تولید، مجموع تولید نفت روسیه افزایش پیدا 
نکرد که احتماال به دلیل مشکالت فنی تولیدکنندگان 
بزرگ این کشــور برای افزایش تولید مطابق با توافق 
بوده است. هر دو شــاخص قیمت نفت پس از این که 
هفته گذشته تحت تاثیر نگرانیها نسبت به متاثر شدن 
تقاضای جهانی برای سوخت و رشد اقتصادی از شیوع 
واریانت جدید اُمیکرون، برای ششمین هفته متوالی 

کاهش پیدا کردند، بهبود یافتند.

مصرف گاز هر ایرانی حدود  ۶ برابر میانگین مصرف دنیاست

سرقت ۱۹۶ میلیون دالر از یک صرافی رمزارز

روسیه خریدار ۴۴ درصد فلفل  ایرانی 

چند جایگاه سوخت یورو ۴ عرضه می کند؟

نفت یک دالر باال رفت
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ریيس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

دستور اژه ای برای بررسی بورس

اکونوميست پيش بينی کرد

عرضه ۳۶ میلیارد دالر 
ارز از ابتدای امسال

روال فعلی بورس 
عادی به نظر نمی رسد

کاهش نرخ دالر 
در ایران به ۱۸ هزار و

۵۰۰ تومان تا ۲ سال آینده
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سرمقاله
زنگ خطر 
افزایش تورم

تورم ناشــی از حــذف ارز 
دولتی به طور قطع بیشتر 
از رقمی است که دولت اعالم 
می کند. تاثیر حذف این ارز 
بر روی کاالهای اساســی و مورد نیاز مردم قابل 
مشاهده خواهد بود. تجربه دور قبلی هدفمندی 
یارانه ها که توســط دولت احمدی نژاد انجام شد 

نشان می دهد...

  مرتضی افقه، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه ۳

۳

۳

افزایش تورم 
با حذف ارز دولتی  

کاهش مبلغ نهایی 
فاکتور خریداران طال 

شاخص مدیران خرید اقتصاد در آبان 1400 به ۵1,07 واحد رسيد

 تشدید   رکود   بنگاه ها
صفحه2

صفحه2

 وام  مسکن  گران تر شد
قیمت   اوراق   تسهیالت   مسکن   نجومی   شد

در حالی به نظر می رســد دولــت در بحث حذف 
ارز ترجیحی سردرگم اســت که رئیس جمهور در 
گفت و گوی تلویزیونی خود اعالم کرد قرار اســت 
با حذف ارز دولتی یارانه مردم افزایش پیدا کند. به 
گفته ابراهیم رئیسی، قرار بر این است که تخصیص 
ارز دولی بــرای واردات کاالها متوقف شــده و این 
یارانه به مردم اختصاص پیدا کند. به باور بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی، در شرایط فعلی حذف این ارز 
به دالیل بسیاری تاثیری بر روی قدرت خرید مردم و 
کاهش قیمت کاالها نخواهد داشت. چراکه تورم ۴۵ 
درصدی اجازه تعادل و ثبات قیمتها را نخواهد داد. از 
سوی دیگر ارزبگیران دولتی محدود هستند و توانایی 
شناسایی آنها با نظارت بر نحوه دریافت و واردات کاال 

امری دشوار نخواهد بود...

در طول ۱۰ ســال اخیر، خریداران طال مالیات را 
برای اصل طال، اجرت ســاخت و ســود مغازه دار 
پرداخت می کردند. اما با پیگیری های اتحادیه طال 
و جواهر تهران قرار اســت از ۱۳ دی ماه مالیات از 
اصل طال حذف شده و مشتریان تنها مالیات اجرت 
ساخت و سود مغازه دار را پرداخت خواهد کنند. به 
عبارت بهتر، قرار است قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده طال از ۱۳ دی ماه اجرا شود. تا پیش از این 
خریداران باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی 
کل فاکتور پرداخت می کردند اما حاال قرار اســت 
این ۹ درصد فقط از اجرت و سود دریافت شود. با 
این حساب میزان مالیات پرداختی طال کاهش پیدا 

می کند.اتاق اصناف ایران در...



اقتصاد2
ایران وجهان

کاهش ۸۶۵ واحدی شاخص 
بورس

شاخص کل بازار بورس روز گذشته )دوشنبه، ۱۵ 
آذرماه( با ۸۶۵ واحد کاهش، در جایگاه یک  میلیون 
و ۳۴۲ هزار واحدی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، در 
معامالت روز گذشته بیش از چهار میلیارد و ۸۴۹ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ 
هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با ۴۲۶ واحد افزایش به ۳۶۳ 
هزار و ۷۶۸ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۲۶۸ 
واحد رشد به ۲۲۸ هزار و ۸۹۸ واحد رسید.شاخص 
بازار اول، ۲ هزار و ۹۲ واحد کاهش و شاخص بازار 
دوم، ۲ هزار و ۸۴۹ واحد افزایش داشــت.عالوه بر 
این در بین همه نمادها، فرآوری معدنی اپال کانی 
پارس )اپال( با ۳۱۵ واحد، پتروشــیمی پردیس 
)شــپدیس( با ۲۴۹ واحد، بانک ملــت )وبملت( 
با ۲۴۸ واحــد، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
)فارس( با ۲۱۵ واحد، مبیــن انرژی خلیج فارس 
)مبین( با ۱۹۲ واحد، سایر اشخاص بورس انرژی 
)انرژی ۳( با ۱۷۵ واحد، بورس کاالی ایران )کاال( 
با ۱۴۵ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با ۱۴۴ واحد و پتروشیمی شازند )شاراک( با ۱۴۳ 
واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس داشــتند.در 
مقابل ملی صنایع مــس ایران)فملی( با یک هزار 
و ۹۰۱ واحد، پتروشــیمی فناوران )شفن( با ۳۷۹ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۳۶۶ واحد، 
پاالیش نفت تهران )شتران( با ۲۲۱ واحد، شرکت 
ســرمایه گذاری دارویی تامیــن )تیپیکو( با ۱۹۲ 
واحد، گروه پتروشیمی ســرمایه گذاری ایرانیان 
)پترول( با ۱۵۴ واحد و شــرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با ۱۴۲ واحد با تاثیر منفی 
بر شاخص بورس همراه شدند.برپایه این گزارش، 
روز گذشــته نماد گروه دارویی برکــت )برکت(، 
شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی ۳ (، بورس اوراق 
بهادار تهران )بورس(، صنعتی زر ماکارون )غزر(، 
بورس کاالی ایران )کاال( و پارس فوالد ســبزوار 
)فســبزوار( در نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.
گــروه اداره بازارهای مالی هــم در معامالت روز 
گذشته صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه ۱۱۱  میلیون و ۷۶ هزار برگه سهم به 

ارزش ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
روز گذشته شاخص فرابورس بیش از ۲۸ واحد کاهش 
داشت و بر روی کانال ۱۹ هزار و ۱۸۱ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و ۸۹۱ میلیون برگه 
ســهم به ارزش ۴۷۸ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال داد و 
ستد شد.روز گذشته نماد فرابورس ایران )فرابورس(، 
مجتمع جهان فوالد سیرجان )فجهان(، تولید نیروی 
برق دماوند )دماوند(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
پاالیش نفت الوان )شاوان(، توکاریل )توریل(، تولیدات 
پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر(، پخش البرز )پخش( و 
شرکت سرمایه گذاری صباتامین )صبا( با تاثیر مثبت 
بر شــاخص فرابورس همــراه بودند.همچنین گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی مارون )مارون(، پلیمر 
آریا ساســول )آریا(، مدیریت انــرژی امید تابان هور 
)وهور(، صنعتی مینو )غصینو(، صنایع پتروشــیمی 
تخت جمشید )شجم(، مجتمع صنایع الستیک یزد 
)پیزد(، بیمه تجارت نو )بنو( و ریل سیر کوثر )حسیر( 

تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

دستور اژه ای برای بررسی بورس
روال فعلی بورس عادی به نظر 

نمی رسد
رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به 
بررسی ویژه و مجدد وضعیت بورس گفت: در حوزه بورس 
اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل 
بخشش و اغماض نیست.محسنی اژه ای در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشــاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت 
بورس تاکید کرد: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی 
کل کشور و دادستان کل کشــور در گذشته دنبال شده 
است اما به نظر من کفایت نمی کند و عقیده دارم بسیاری از 
موضوعات را اگر یک بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به 
نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.وی اضافه کرد: کماکان 
به ذهن می رسد و قرائن و شواهد این گونه حکایت می کند 
یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی خورد، بنابراین 
بار دیگر رســیدگی به این موضوع را درخواست می کنم. 
دستور مکتوب این موضوع به رییس سازمان بازرسی کل 
کشور هم ابالغ شد، گزارشات قبلی خود را به روز کرده و 
این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف 
و جرمی صورت گرفته اســت به هیچ وجه قابل بخشش 
و اغماض نیست.رئیس دســتگاه قضا عنوان کرد: تعداد 
کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس 

کردند و حاال متضرر شده اند. 

خبر

شاخص مدیران خرید اقتصاد 
در آبان امســال بــه مرز ۵۰ 
واحد نزدیک شد. بنگاه های 
اقتصــادی از تــداوم افزایش 
قیمت و کاهش موجودی مواد 
اولیه گالیه کرده اند و از کاهش تقاضای بازار خبر داده اند.

مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارش بیست و ششمین 
دوره طرح شــاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد 
موسوم به شامخ را برای آبان ۱۴۰۰ منتشر کرد. بر اساس 
این گزارش، شامخ اقتصاد در آبان ماه نیز روند نزولی خود 
را ادامه داده و به مرز ۵۰ واحد نزدیک شده است. گرانی و 
کمبود مواد اولیه در کنار کاهش تقاضای بازار، بزرگ ترین 
مشکالتی است که بنگاه های اقتصادی در آبان ماه با آن 

مواجه بوده اند.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل 
اقتصاد ایران در آبان ۵۱.۰۷ به دست آمده است و رشد 
تولید به نرخ پایین تری نسبت به مهرماه رسیده است. در 
این ماه به جز شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده، ســایر 
مؤلفه های اصلی باالتر از ۵۰ ثبت شــده اند. دلیل اصلی 
باالی ۵۰ بودن شــاخص کل در آبان ماه ناشی از بخش 
صنعت بوده است.شاخص میزان فعالیت های کسب وکار 
در آبان ماه )۵۳.۸۶( رشد کمتری نسبت به مهر داشته 
است. میزان رشد این شاخص در بخش خدمات و بخش 
ساختمان بســیار کمتر از ســایر بخش هاست.شاخص 
میزان سفارشات جدید مشــتریان )۴۷.۳۸( در آبان ماه 
به کمترین مقدار طی سه ماه اخیر رسیده است. در آبان 
بخش های خدمات و کشاورزی و ســاختمان با کاهش 
شــدید تقاضا روبرو بوده اند. افزایش قیمت ها و کمبود 
شــدید نقدینگی باعث کاهش تقاضای مشتریان شده 
است.شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)۴۴.۶۲( در آبان به کمترین مقدار ۷ ماه اخیر رســیده 
است. این شاخص که در همه بخش های اقتصادی کاهش 
داشته اســت به عقیده فعاالن اقتصادی ناشی از افزایش 
قیمت ها و نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است.شاخص 
صادرات کاال یا خدمات )۴۸.۳۸( همچنان در آبان ماه نیز 
کمتر از ۵۰ است هرچند که میزان آن از مهرماه )۴۵,۲۷( 
بیشتر شده است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده )۸۳.۱۳( همچنان مانند ماه قبل با شدت 
زیاد در حال افزایش است. افزایش دائمی قیمت مواد اولیه 
بر روی قیمت محصــوالت و هزینه های تولید تأثیرگذار 

بوده و شــاخص قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات 
ارائه شــده )۶۳.۱۴( متأثر از افزایش هزینه های تولید 
همچنان در مقادیر باالی خود قرار دارد.شاخص مصرف 
حامل های انرژی )۶۴.۲۶( طی ۵ ماه اخیر به بیشترین 
مقدار خود رسیده اســت. هم زمان با افزایش مصرف به 
دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعاالن اقتصادی با افزایش 
باالی قیمت سوخت روبرو بوده اند.شاخص انتظارات برای 
ماه آینــده )۵۹.۷۴( اگرچه همچنــان انتظارات مثبت 
نسبت به ادامه فعالیت ها را نشــان می دهد اما میزان آن 
طی ۴ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رســیده است و 
درصد کمتری از فعاالن در مقایسه با ماه قبل انتظارات 
خوش بینانه برای آذر دارند البته این کاهش بیشتر ناشی 
از رکود در بخش ساختمان اســت.به طورکلی بر اساس 
نظرسنجی انجام شــده از فعاالن اقتصادی در آبان، در 
میان همه زیرشاخص های شامخ کل اقتصاد مؤلفه های 
میزان سفارشات جدید مشــتریان، موجودی مواد اولیه 
یا لوازم خریداری شده، موجودی محصول نهایی در انبار 
یا کارهای معوق و میزان صــادرات کاال یا خدمات روند 
کاهشی داشته اند. بنا به گفته فعاالن اقتصادی همچنان 
افزایش شــدید در نرخ ارز و طیف وسیعی از قیمت های 
مواد اولیه و لوازم موردنیاز در این ماه چالشــی بزرگ در 
انجام فعالیت اقتصادی کسب وکارهاســت. عالوه بر آن 
کمبود نقدینگی باعث کاهش در تقاضای مشتریان شده 
است. افزایش شــدید بار هزینه ها هم در تولیدکنندگان 
و هم در ارائه دهنــدگان خدمات منجر به افزایش قیمت 
فروش شده زیرا شرکت ها ناچار به انتقال هزینه های خود 

به مشتریان بوده اند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، 
شــاخص مدیران خرید صنعت در آبان مــاه عدد ۵۷.۱۱ 
به دست آمده است. به اعتقاد اکثر فعاالن بخش صنعت، نرخ 
رشد فعالیت ها بهتر از ماه قبل است. در بین زیرشاخص های 
اصلی شاخص صنعت، فقط شــاخص موجودی مواد اولیه 

عدد زیر ۵۰ را به ثبت رســانده و ســایر زیرشاخص های 
اصلی باالی ۵۰ بوده اند. شاخص کل صنعت در اکثر رشته 
فعالیت ها به جز صنایع کانی غیرفلزی و صنایع شیمیایی 
باالی ۵۰ بوده است.شــاخص مقدار تولید محصوالت در 
آبان ماه )۵۹.۲۵( نسبت به مهر افزایش داشته است. بهبود 
در تقاضای مشتریان در بخش صنعت باعث افزایش رشد 
تولید در آبان ماه شده است.شاخص میزان سفارشات جدید 
مشــتریان در آبان ماه )۵۷.۳۶( نســبت به ماه قبل روند 
افزایشی داشته است و در مقایسه با رکود تقریباً ۵ ماهه خود 
)البته به جز شهریور به علت بازگشایی فعالیت ها( شرکت ها 
با تقاضای بهتری روبرو بوده اند اگرچه قدرت خرید مشتریان 
همچنان در ســطوح پایین خود است.شاخص موجودی 
مواد اولیه در آبان ماه )۴۷.۷۵( برای ششــمین ماه پیاپی 
روند کاهشی داشته است و همچنان افزایش شدید قیمت 
مواد اولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین شرکت ها برای تأمین 
مواد، دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت است.

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در آبان 
ماه )۵۶.۱۰( افزایش داشته و طی ۶ ماه اخیر به بیشترین 
مقدار خود رســیده اســت. بهبود تقاضای مشــتریان در 
 گسترش فعالیت در بعضی از بخش های صنعت مؤثر بوده 
است.شــاخص قیمت خرید مواد اولیه )۸۵,۱۲( طی ۱۳ 
ماه اخیر از آبان ۹۹ به بیشــترین مقدار خود رسیده است. 
افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه دچار 
چالش کرده است و با کمبود نقدینگی و عدم برنامه ریزی 
روبرو هستند.شاخص قیمت محصوالت تولید شده در آبان 
)۶۲.۶۳( به بیشــترین مقدار خود طی ۷ ماه اخیر رسیده 
است. افزایش بار هزینه ای تولیدکنندگان به دلیل افزایش 
پیوسته قیمت مواد اولیه و ســایر هزینه های تولید مانند 
قیمت انرژی و دســتمزدها طی ماه هــای اخیر، علی رغم 
قدرت خرید پایین مشتریان باعث افزایش تورم در قیمت 
محصوالت تولیدی شده است.در آبان ماه صنایع نساجی 
)۶۷,۵( و ماشین سازی و لوازم خانگی )۶۶.۸( بیشترین رشد 
در بخش صنعت را داشتند و صنایع کانی غیرفلزی )۴۸.۳( 
)به دلیل کمبود سوخت موردنیاز برای کوره ها و همچنین 

اثرات فصلی( و صنایع شیمیایی )۴۹.۷( با کاهش فعالیت 
تولیدی روبرو بوده اند.به طورکلــی در آبان ماه همان طور 
که شــاخص انتظارات تولید برای ماه بعد در مهرماه نشان 
می داد، شرایط اکثر صنایع بهتر از مهر بوده است هرچند 
غالباً با کمبود شــدید مواد اولیه و قیمت بسیار باالی آن 
مواجه بودند. عدم اطمینان پیرامون تغییــرات نرخ ارز و 
درنتیجه مشکل تهیه مواد اولیه، افزایش حقوق و دستمزد، 
عدم امکان به روزرسانی تکنولوژی تولید و بهره وری پایین 
تجهیزات قدیمی، باعث شده تا هزینه تمام شده محصول 
بسیار باال و بنگاه ها در برنامه ریزی برای تولید با نااطمینانی 
شــدید روبرو باشــند. به عقیده فعاالن اقتصادی افزایش 
هزینه های تولید به تدریج بر توان رقابتی بنگاه ها با ســایر 

کشورها در صادرات محصوالت تأثیرگذاری منفی دارد.

برخی از مشــکالت اصلــی از دید فعاالن 
اقتصادی در آبان ماه ۱۴۰۰

-افزایش شدید قیمت گاز و کمبود آن بسیاری از صنایع 
را با مشکل روبرو کرده است، در بعضی از مناطق بنگاه ها با 
کمبود شدید گاز روبرو هستند. همچنین افزایش قیمت 
گاز در کنار افزایش قیمت مواد اولیه، توان رقابتی بنگاه ها 
با سایر کشورها را پایین آورده است.-رکود شدید به دلیل 
تغییرات فصلی و رکود بازار مسکن، مشکل در تأمین مواد 
اولیه و قطعات موردنیاز تجهیزات و کمبود شدید سوخت 
موردنیاز برای کوره ها، بســیاری از شرکت های سیمانی 
را با کاهش تولیــد روبرو کرده اســت.-عدم تخصیص 
به موقع ارز و کمبود نقدینگی باعث بروز مشکالت برای 
فعاالن اقتصادی شــده و نحوه ارائه مواد اولیه توســط 
پتروشــیمی ها، در روند فعالیت صنایع وابسته اختالل 
ایجاد می کند. -عدم تثبیت نرخ ارز، امکان برنامه ریزی 
برای همه تولیدکنندگان را مختل کرده و هیچ پیش بینی 
برای بودجه شرکت نمی توانند انجام دهند. از سوی دیگر 
اکثریت شــرکت ها در تأمین ارز موردنیــاز برای خرید 
مواد اولیه همچنان به شدت با مشکل روبرو هستند.-به 
دلیل کاهش ســطح قدرت خرید مشــتریان، بنگاه ها 
در مقایسه با ســال های قبل با کاهش ســطح تقاضا و 
مصرف در بازار داخل روبرو هســتند. درنتیجه، برخی از 
شرکت ها به منظور کاهش هزینه تمام شده باالی تولید 
در اثر افزایش شــدید قیمت مواد اولیه و تورم باال، ناچار 
به تعدیل نیرو هستند و امکان رقابت با بازارهای خارجی 
بســیار کمتر شده اســت. -به روز نشــدن دستگاه های 
تولیدی در کارخانه ها به دلیل کمبــود نقدینگی و ارز، 
امکان رقابت را از بســیاری از تولیدکننــدگان گرفته و 
ایجاد نوآوری و ارتقا کیفیت محصول کمتر شــده است. 
ازآنجایی که دستگاه های جدید بهره وری بسیار باالتری 
 در تولید دارند به روز نشــدن آن باعث هزینه تمام شده

 باالتر نیز می شود. 

شاخص مدیران خرید اقتصاد در آبان ۱۴۰۰ به ۵۱,۰۷ واحد رسید

 تشدید   رکود   بنگاه ها

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:
عرضه ۳۶میلیــارد دالر ارز از 
ابتدای امسال/بهبود دسترسی 

به منابع ارزی
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه ۳۶ میلیارد 
دالر ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در سال جاری 
دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع 
ارزی بهبود قابل مالحظه ای داشته است.»علی صالح 
آبادی« افزود: از نظر ورود ارز به کشــور در شــرایط 
بسیار خوبی هستیم و پیش بینی من این است که در 
آینده نزدیک اوضاع روبه بهبود خواهد رفت.رییس 
کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای ســال تاکنون ۳۶ 
میلیارد دالر ارز عرضه شده است که برابر کل عرضه 
ارز در سال گذشــته بود.  وی با بیان اینکه ما دو بازار 
مهم نیما و  متشکل ارزی در حوزه ارز داریم، اضافه 
کرد: در سامانه نیما صادرکنندگان ارز خود را عرضه 
می کنند.  رییس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال 
تا امروز )۱۵ آذرماه( برگشــت ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی در سامانه نیما ۲۲.۴ میلیارد دالر و عرضه ارز 
صادرکنندگان در سامانه نیما ۲۰ میلیارد دالر بوده 
است.  وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون در مجموع  
۳۶ میلیارد دالر ارز برای کل کاالها بخشی در سامانه 
نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده که نسبت به 
سال گذشته افزایش داشته است.  صالح آبادی گفت: 
سال گذشته کمتر از ۳۶ میلیارد دالر ارز عرضه شده 
است در حالی که امسال در کمتر از ۹ ماه ۳۶ ملیارد 
دالر عرضه ارز بانکی، نیما و ارز اشخاص توسط بانک 
مرکزی عرضه شده است.وی با بیان اینکه روند عرضه 
ارز در بازار خوب و مطلوب است، گفت: روز گذشته 
۲۳۷ میلیون دالر با نرخ ۲۳ هزار و ۴۰۰ در نیما معامله 
شده است.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تسهیل 
برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جزو برنامه های 
جدی بانک مرکزی است و اخیرا جلساتی با تشکل ها 
داشــتیم تا بین آنها، اتحادیه ها و واردکنندگانی که 
نیاز به عرضه ارز دارند ارتباط برقــرار کنیم و از این 
طریق بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود.
وی افزود: یکی از ضرورت هایی که به صورت جدی 
دنبال می کنیم تقویت عرضه ارز در بازار با مشوق هایی 
است که در نظر داریم.رییس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: همچنین تقاضاهایی که ممکن است خارج از بازار 
نیما باشد را نیز تسهیل می کنیم تا از طریق سامانه 
نیما ارز خود را دریافــت کنند.صالح آبادی تصریح 
کرد: موضوع ثبت سفارش و تعیین منشا ارز در حوزه 
واردات موضوع مهمی اســت که تالش می کنیم در 
تمام مناطق کشور، ارز از طریق سامانه نیما عرضه و 

تقاضا نیز از این طریق تامین شود.

رشــد ۳.۷ برابری معامله ارز در بازار 
متشکل ارزی

وی گفت: در بازار متشکل ارزی یا بازار اسکناس ارزی 
نیز ۱.۳ میلیارد دالر از ابتدای سال معامله انجام شده 
که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳.۷ برابر رشد 
داشته که این عرضه عمدتا توسط صادرکنندگان بوده 
است.رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: در مقررات 
ارزی آمده است که اگر صادرکننده ای بخواهد بخشی از 
منابع حاصل از صادرات را به صورت اسکناس برگرداند 
مانعی ندارد و می تواند در بازار متشکل ارزی عرضه کند.
صالح آبادی با بیان اینکه ارز اصلی کشور از طریق سامانه 
نیما و حجم باال تامین می شود، گفت: روز گذشته ۲۳۷ 
میلیون دالر معامله شده و این تداوم دارد و هیچ مشکلی 
در عرضه ارز در سامانه نیما نداریم. دسترسی خوبی به 
ارزها داریم و نیازها از این بازار، قابل تامین می شــود.
وی افزود: در عرضــه ارز صادرکنندگان در نیما نیز که 
۷۰ درصد رشد داشــته روند خوبی داریم و در ماه های 
آینده وضعیت خوبی را در بازار حواله و اسکناس خواهیم 

داشت و مشکلی برای تامین ارز نداریم.

پرداخت ۱.۵ میلیارد دالر برای واردات 
واکسن کرونا

وی تاکید کرد: در کمتر از ۹ ماه گذشــته ۱۱ میلیارد 
دالر ارز برای واردات کاالی اساسی و دارو تامین شده و 
این رقم عالوه بر واردات واکسن کرونا بوده است.صالح 
آبادی افزود: ۱.۵ میلیارد دالر برای واردات واکسن کرونا 
پرداخت شده است و مشــکلی در این زمنیه نداریم.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ۱۱ میلیارد دالری که 
برای واردات کاالی اساسی توسط بانک مرکزی تامین 
شده بیش از رقم کل سال گذشته است و هم اکنون نیز 

مشکلی برای تامین ارز کاالهای اساسی نداریم.

کاهش رشد تورم
وی در خصــوص نرخ تــورم نیز گفــت: یکی از 
موضوعات مهم نرخ تورم است و سال گذشته و در 
دوران آغاز فعالیت دولت جدید، نرخ تورم در کشور 
باال بود.صالح آبادی گفت: اما در دو ماه اخیر نرخ 
تورم نقطه به نقطه در حــال کاهش بوده و این به 
معنای این نیست که تورم نداریم، تورم داریم ولی 

رشد تورم کاهش یافته است.

اخبار
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بازار ارز و طال روز گذشته شاهد افزایش قیمت طال ، قیمت 
دالر و قیمت سکه بود. قیمت درهم نیز روز گذشته گران 
شــد.به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز و طالی تهران روز 
گذشته  دوشــنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ شاهد پیشروی قیمت 
دالر ، قیمت طال و قیمت سکه بود. قیمت دالر روز گذشته  
نسبت به روز گذشــته ۲۴۰ تومان باال رفت و به ۳۰ هزار 
و ۳۰۰ تومان رسید.روز گذشته قیمت درهم نیز بر مدار 
صعود قرار گرفت.  قیمت درهم در بازار روز گذشــته ۵۰ 
تومان بر ارزش خود افزود و با ۸ هزار و ۳۸۰ تومان مبادله 
شد.  با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم به دالر 
)۳,۶۷۳( عدد ۳۰ هزارو ۷۹۹ تومان به دست می آمد که 

نسبت به قیمت دالر در بازار ۴۹۹ تومان باال تر بود. 

افزایش قیمت سکه و طال همراه با دالر 
قیمت اونس طال در بازار روز گذشته ۱۷۸۱ دالر بود.  
اونس طال در چند وقت اخیر مانعی برای پرواز قیمت 
سکه شده است اما با این حال قیمت طال و قیمت سکه 
با روند افزایشی قیمت دالر گران شدند.قیمت طال ۱۸ 
عیار  روز گذشته نسبت به روز گذشته  ۲ هزار تومان 
افزایش را تجربه کرد و با ۱ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۰۰ 
تومان خرید و فروش شد. قیمت سکه هم روز گذشته  

در کانال ۱۳ میلیون تومانی ماندگار بود.
این فلز گران بهای داخلی در بازار روز گذشته  ۷۵هزار 
تومان افزایش را تجربه کرد. قیمت سکه روز گذشته 
۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بود. با احتساب قیمت 
۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان برای دالر اندازه قیمت واقعی 
ســکه ۱۲ میلیون و ۷۰۴هزار تومان بــود  و حباب 

قیمتی سکه ۳,۲۷ درصد به دست می آمد.

اخبار برجام همچنان در بازار ارز تهران
 اخبار برجــام کماکان در بازار ارز تهران  برجســته 

است. خطیب زاده سخنگوی وزارتخارجه روز گذشته 
گفت: گفتگوهای وین آخر هفته از سرگرفته می شود 
.گفتگوهای وین آخر این هفته از سرگرفته می شود 
و تاریخ دقیق آن در گفتگوی باقــری و مورا قطعی 
خواهد شــد.رویکرد اروپایی ها و آمریکا  در  پایبندی 
به تعهداتشان حداقلی است. متون ما بر  اساس پیش 
نویس دورهای قبلی است و نمی تواند حداکثری باشد.
ما  می دانیم که در وین چه می خواهیم و خواسته های 

ما همگی در چارچوب برجام است.

سیگنال رئیسی به بازار دالر
همچنین ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور، 
شامگاه یکشــنبه )۱۴ آذر( در سومین گفت  وگوی 
زنده تلویزیونی با مردم شرکت  کرد.  رئیسی در این 
نشست خبری  به ایجاد هزینه های جدید برای دولت 
اشاره و خاطرنشان کرد: ما روز گذشته با کسری جدی 
بودجه مواجه هستیم و باید این کسری را تا آخر سال 
حل کنیم چرا که اگر این مسئله سر و سامان پیدا نکند 
مشکالت جدی برای کشور به وجود خواهد آورد و 
این موضوع نیازمند این اســت که هزینه ها افزایش 
پیدا نکند.در کنار مسائل هســته ای،  یکی  دیگر از 
مســائلی که مورد توجه  معامله گران بازار ارز قرار 
گرفت. تغییرات نرخ تورم است. این تغییرات  تا حدود 
زیادی تابع کسر بودجه دولت است. اگر دولت نتواند 
کسری  بودجه را از مسیر های غیر تورمی  کنترل کند 
. به معنی ورود ریال بیشتری به بازار است.  دولت هم 
برای جبران کســری بودجه مجبور به استقراض از 
بانک مرکزی است . همین امر نقدینگی را باال می برد. 
و باعث رشد قیمت ها از جمله قیمت دالر می شود. از  
طرفی هم کسری بودجه باعث می شود  تا  توان دولت 

برای عرضه دالر و کنترل قیمت  کاهش پیدا کند.

براساس آمار و اطالعات موجود از ابتدای سال 
جاری تا پایان مهرماه، تنهــا ۸۰۰ هزار تومان 

مالیات از خانه های لوکس اخذ شده است.
به گزارش مهر، با بررســی آمار موجود از میزان 
مالیات ســتانی دولت از ابتدای سال جاری تا 
پایان مهر ۱۴۰۰، می توان مصادیقی آشــکار از 
بی عدالتی در عملکرد سال جاری سازمان امور 

مالیاتی مشاهده کرد.
یکی از نــکات حائز توجه در عملکرد ســازمان 
امور مالیاتی در مدت یاد شــده، تفاوت فاحش 
در میزان درآمدهای حاصل از مالیات بر حقوق 
کارمندان اســت. بررســی ها در میزان وصول 
مالیات بر درآمد نشــان می دهد تــا پایان مهر 
۱۴۰۰، کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی 
در مجموع ۲۰ هزار میلیارد ریال مالیات حقوق 

خود را پرداخت کرده اند.

درآمد صفــر دولــت از مالیات بر 
خانه های خالی

در حالی کــه اخذ مالیات از جریــان اقتصادی 
موجــود در جامعه امری پســندیده و منطقی 
است، اما باید توجه داشــت این مالیات ستانی 
باید عادالنه و با رعایت مالحظات اقشار گوناگون 
جامعه باشد. برای نمونه در شرایطی که مالیات 
بــر کارمندانی که حقــوق آنها بعضــاً در زمره 
کمترین حقوق های جامعه و مصوب وزارت کار 
قرار دارد، در ابتدای ماه به طور سیســتماتیک 
اخذ می شــود، برای عموم جامعــه این مطالبه 
شکل می گیرد که باید اقشار ثروتمند جامعه نیز 
با درصد بیشتری به طور مستمر مالیات درآمد 
خود را از هر منبعی که هست پرداخت کنند. اما 

سیستم معیوب سازمان مالیاتی کشور موجب 
آن شده که این چرخه ناقص بماند و ثروتمندان 
از پرداخت کامل مالیات دارایی های خود ســر 
باز زنند.یکی از نکات جالب عملکرد هفت ماهه 
دولت در ســال ۱۴۰۰، موید همین بی عدالتی 
در مالیات ســتانی از گروه های مختلف است. 
بررسی آمار طی این مدت نشان می دهد مالیات 
بر خانه های لوکس تنهــا ۸۰۰ هزار تومان بوده 
اســت. همچنین مالیات بر خودروهای لوکس 
نیز در طــی مدت مذکور تنهــا در حدود ۱۴۶ 
میلیون تومان بوده است. اما نکته جالب تر آنکه 
طبق بررسی های صورت گرفته توسط سازمان 
امور مالیاتی، میــزان مالیات بر خانه های خالی 
صفر بوده است. این در حالی است که مالیات بر 
خانه های خالی از ۹۹.۹.۵ به دولت ابالغ شده و 
از سال جاری آغاز شده است. اما آمارها حکایت 
از کم کاری ســازمان امور مالیاتی در اخذ این 

مالیات دارد.

سهم اندک مالیات بر اشخاص حقوقی
مالیات اشخاص حقوقی یکی دیگر از درآمدهای 
پایدار دولت اســت کــه در دولت های مختلف 
به آن توجه ویژه ای شــده و ســهم پررنگی در 
مالیات های وصولی دارد. عملکرد سازمان امور 
مالیاتی در ســال جاری نشان می دهد در حالی 
که مالیات های مستقیم ۹۹ هزار میلیارد تومان 
و یا مالیات بر کاالها و خدمات ۶۷ هزار میلیارد 
تومان برای دولت درآمد به همراه داشته، مالیات 
اشــخاص حقوقی تنها ۶ هزار میلیــارد تومان 
وصولی داشته است که نشان از فرار شرکت ها و 

سازمان ها از پرداخت مالیات خود دارد.

     در حالی که تنها وام مســکن قابل دســترس برای 
عموم خریداران، تســهیالت از محل اوراق است، این 
ابزار در معامالت امروز به نرخ های نجومی رســید.به 
گزارش مهر، اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن 
در معامالت امروز یکشــنبه ۱۵ آذر فرابورس، در بازه 
قیمتی ۸۴ تا ۸۸ هزار تومان قرار گرفت و ســبب شد 
تا رشد بیش از ۲۰ درصدی نسبت به هفته های اخیر 
که قیمت اوراق تسهیالت مســکن به دامنه ۷۰ هزار 

تومانی رســیده بود، نشــان دهد.در حالی که قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن ماه های شــهریور، مهر و آبان 
سال گذشته )تســه های ۹۹۰۷ و ۹۹۰۸، ۹۹۰۶( در 
معامالت دیروز بازار ســرمایه ۸۲ تــا ۸۳ هزار تومان 

بود در معامالت امروز در حدود ۸۶ تا ۸۷ هزار و ۳۰۰ 
تومان فروخته شد.اوراق تسهیالت مسکن صادره در 
زمستان سال گذشته )تسه های ۹۹۱۰ و ۹۹۱۱( هم 
در حالی که دیروز بــه ترتیب ۸۲ و ۸۳ هــزار تومان 

فروخته شــده بودند، امروز ۸۶ هزار تومان به فروش 
رسیدند.اوراق تسهیالت صادره در سال جاری نیز در 
همین محدوده های قیمتی در معامالت امروز به فروش 
رسیده اند.با توجه به اینکه سقف تسهیالت مسکن در 
تهران برای زوجین ۴۸۰ میلیون تومان اســت، برای 
دریافت این تسهیالت متقاضیان می بایست ۹۶۰ برگه 
با قیمت متوســط هر برگه ۸۵ هزار تومان خریداری 

کنند که به ۸۱ میلیون تومان می رسد.

سیگنال رئیسی به بازار دالر 

افزایش قیمت سکه و طال
از ابتدای سال جاری تا پایان مهر اتفاق افتاد؛

اخذ ۸۰۰ هزار تومانی مالیات از خانه های لوکس

قیمت   اوراق   تسهیالت   مسکن   نجومی   شد

وام  مسکن گران تر شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ١۵ آذر ١۴٠٠ به ١٣ میلیون و ٢۵٠ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ١۵ آذر ١۴٠٠ با ١٧٠ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ١٣ میلیون و ٢۵٠ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ١٣ میلیون تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٩٣٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان است .قیمت هر 
اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٧٨٠ دالر و ٢٨ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران نیز یک میلیون و ٣٢١ هزار و ۶١۵ تومان است .



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2364| سه شنبه 16 آذر ماه

زنگ خطر افزایش تورم
مرتضی افقه، اقتصاددان 

تورم ناشی از حذف ارز دولتی به طور قطع بیشتر از رقمی است که دولت اعالم می کند. تاثیر حذف این ارز بر روی کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم قابل مشاهده خواهد بود. تجربه دور قبلی هدفمندی یارانه ها که توسط دولت احمدی نژاد انجام شد نشان می 
دهد نرخ یارانه تا مدتها و سالها ثابت خواهد ماند اما رشد قیمتها به واسطه افزایش تورم متوقف نخواهد شد. یارانه تا سالهای سال همان مبلغ 45 هزار تومان باقی ماند اما قیمت کاالها هر روز افزایش یافت. 

هرچند ممکن است در سال اول افزایش مبلغ یارانه کمی از افزایش قیمتها جبران شود اما به دلیل ساختارها، نظام اجرایی و اداری و نوع مدیریت کشور، هر سال تورم شدید را شاهد خواهیم بود و سال به سال از ارزش مبلغ یارانه کاسته خواهد شد. نتیجه اینکه 
دولت قیمت ها را افزایش خواهد داد اما قدرت خرید مردم جبران نخواهد شد. در این میان تنها مردم ضرر می کنند و نسخه ها و راهکارهای ناکارآمد تنها منجر به رشد قیمتها خواهد شد. 

به نظر می رسد دولت با حذف ارز دولتی 4200 تومانی قصد دارد بخشی از  بودجه دولت را تامین کند. در شرایط فعلی پول فروش نفت تامین نمی شود و دولت با حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با ارز 17 هزار تومانی یا همان ارز نیمایی بخشی از کسری 
بودجه را جبران می کند. رشد درآمدهای دولت نتیجه حذف ارز دولتی خواهد بود. چراکه دولت به دنبال این است که کمبودهای درآمدی بودجه را تامین کند و حذف ارز دولتی به بهانه رانت و فساد را در بوق و کرنا کرده است. تعداد افرادی که ارز دولتی برای 

واردات کاال دریافت می کنند اندازه ای نیست که نتوان نظارت و مدیریت بر روی آن داشت بنابراین طرح حذف ارز دولتی تنها بهانه ای برای رشد درآمدهای دولت است. 
این در حالی است که افزایش قیمت ها در شرایط فعلی تنها به دلیل دریافت ارز دولتی برای واردات کاالها و فروش با قیمت ارز آزاد در بازار نیست. نرخ تورم 45 درصدی یکی از دالیل اصلی رشد قیمت هاست. اگر همین ارز دولتی وجود نداشت قیمت ها کاالها 
بیش از حد انتظار افزایش پیدا می کرد. با تخصیص این ارز قیمت کاالها کمتر از حد انتظار افزایش یافت.  بنابراین حذف ارز 4200 اصالً به نفع مردم خصوصاً آن گروه های کم درآمد نیست. حتی به نفع طبقه متوسط هم نیست. قیمت ها افزایش پیدا می کنند 

و قدرت خرید عده زیادی کاهش پیدا می کند. تعداد بیشتری از فقرا، فقیرتر می شوند و تعداد بیشتری از طبقات متوسط به زیر خط فقر سقوط پیدا می کنند. از همه مهم تر شاهد تورم بی سابقه خواهیم بود.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره 
گفت: با توجه به دپوی میوه های شب یلدا اعم از انار 
و هندوانه مشــکلی در تامین و عرضه وجود ندارد. 
مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان 
مرکزی میوه و تره بار گفت: شب گذشته 25 هزار تن 
اعم از فرنگی جات و صیفی جات ورودی بار میدان 
بوده اســت. با توجه به ازدیاد عرضه، قیمت تمامی 
فرنگی جات به غیر از گوجه فرنگــی اعم از هویج، 
شــلغم، گل کلم، بادمجان و کدو 10 تا 15 درصد 

کاهش قیمت داشته است.
دارایی نژاد ادامــه داد: در حال حاضر تولید هویج و 
فلفل دلمه ای دزفول به قدری باالست که قیمت هر 
کیلو محصول در میدان به ۳ هزار تومان رسیده است. 
رئیس اتحادیه بارفروشــان میدان مرکزی گفت: با 
توجه به بارندگی اخیر بوشهر قیمت هر کیلو گوجه 
فرنگی بوته رس در میدان ۹ تا 10 هزار تومان و گوجه 

فرنگی رنگ آوری 7 هزار تومان است.
او ادامه داد: با توجه به دپوی میوه های شب یلدا اعم 
از انار و هندوانه به عنوان 2 قلم پرمصرف، مشکلی 
در تامین و عرضه وجود ندارد. دارایی نژاد قیمت هر 

کیلو پرتقال را ۸ تا 11 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
نرخ کنونی هر کیلو نارنگی ۸ تا 15 هزار تومان، سیب 
قرمز ۸  تا 15 هزار تومان، سیب سفید 10 تا 17 هزار 
تومان، لیموشیرین 10 تا 15 هزار تومان، کیوی 10 
تا 17 هزار تومان، خرمالو شمال ۸ تا 14 هزار تومان، 
خرمالو شهریار20 تا 25 هزار تومان و خرمالو کن 22 

تا ۳2 هزار تومان است.
این مقام مسئول گفت: قیمت هر کیلو انار دماوند 20 
تا ۳۳ هزار تومان، انار ساوه 12 تا 1۸ هزار تومان، انار 
شیراز 1۸ تا 2۶ هزار تومان و هندوانه ۳ هزار و 500 
تا 7 هزار تومان است. به گفته او، شب گذشته ۸00 
تا هزار تن ورودی هندوانه بوده که از 15 آذر میزان 
ورودی هندوانه میدان را به یک هزار و 500 تن می 
رسانیم تا برای شب یلدا مشــکلی نداشته باشیم. 
این مقام مســئول ادامه داد: همه ساله قیمت انار و 
هندوانه در شب یلدا افزایش می یابد، به همین خاطر 
اتحادیه از یک ماه و نیم گذشته اقدام به رصد بازار و 
انبار محصول در سردخانه ها کرده است. هم اکنون 
هندوانه نو از جاســک و میناب بندرعباس در حال 

عرضه است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان آجیل و خشکبار 
تهران گفت: تجار کشــورهاي هم جــوار مثل 
پاکستان، امارات، عراق و افغانستان به راحتي وارد 
کشور مي  شوند و در باغ  ها و سر زمین جنس را 
از کشاورز خریداري مي  کنند. مصطفي احمدي، 
رئیس اتحادیه فروشــندگان آجیل و خشکبار 
تهران در خصوص علــت افزایش قیمت آجیل و 
خشکبار در آستانه شب یلدا، گفت: افزایش قیمت 
آجیل و خشکبار مربوط به این بازه زماني نیست؛ 
بلکه افزایش قیمت از تیر ومــرداد ماه به وجود 
آمده و در حال حاضر که به شب یلدا نزدیک شده 
ایم قیمت ها نســبت به تیر و مرداد ماه تغییري 

نکرده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان آجیل و خشکبار 
تهران بیان کرد: چون چند ماه قبل پیگیري در 
خصوص افزایش قیمت آجیل و خشکبار صورت 
نگرفت بنابراین در آستانه شب یلدا این افزایش 
قیمت چشمگیر شد. وي افزود: دلیل گراني آجیل 
و خشکبار این اســت که مقدار تولید در تمامي 
اجناس آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته۶0 
درصد کاهش پیدا کرده و دلیل آن نیز خشکسالي 
و تنش آبي بوده همچنین در انواع تخمه جات نیز 

کاهش تولید صورت گرفته است.
احمدي بیان کرد: کاهش تولید آجیل و خشکبار 
متأسفانه با یک سري سوء مدیریت ها همراه شد 
بدین صورت که به دلیل تولیــد تخمه جات در 
داخل کشور، مانع ثبت ســفارش شدند که این 

مسئله به بازار شــوک وارد کرد. رئیس اتحادیه 
فروشندگان آجیل و خشکبار تهران گفت: باید 
جنس وارد کشــور مي شــد تا قیمت ها را براي 
مصرف کننده متعادل کند ولي ثبت سفارش ها 
متوقف شده بنابراین در تمامي اجناس آجیل و 
خشکبار در تیر و مرداد ماه جهش قیمت صورت 

گرفته است.
وي گفت: همچنین تجار کشورهاي همجوار مثل 
پاکستان، امارات، عراق و افغانستان به راحتي وارد 
کشور مي شوند و در باغها و سرزمین جنس را از 
کشاورز خریداري مي کنند و چون تفاوت ریال و 
ارزي که به کشاورز پرداخت مي شود خیلي زیاد 
است؛ بنابراین کشاورز مایل است محصول خود 
را به تجار همسایه بفروشــد؛ بنابراین تولید کم 
و صادرات بي رویه و نبــود واردات باعث افزایش 

قیمت شده است.
احمدي خاطرنشــان کرد: به جز مــواردي که 
مطرح شد یک سري واســطه ها نیز وجود دارند 
که باعث گران تر شدن مي شوند امسال فروش 
آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته 1.۳ شده 
است و آجیل فروشان بشدت ضربه مي بینند که 
باعث مي شود همانند ســه سال قبل بسیاري از 
جواز داران باســابقه از صنف آجیل و خشــکبار 
خارج شوند. رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و 
خشکبار تهران در خصوص اعالم نرخ آجیل شب 
یلدا، گفت: طي تاریخ 20 الي 22 آذر نرخ آجیل 

شب یلدا را اعالم مي کنیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران خاطر نشان 
کرد: واردات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه باعث شد 
میزان تولید مرغ گوشتي روند صعودي به خود بگیرد و هم 
اکنون آرامش در بازار حاکم شده است. مهدي یوسفخاني، 
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران با اشاره به 
کاهش قیمت مرغ گرم در بازار، گفت: بازار مرغ بیش از هر 
عامل دیگر تابع عرضه و تقاضاست. در چند هفته گذشته 
میزان تولید روند صعودي به خود گرفت و میزان عرضه در 
بازار باال رفت و به تبع آن قیمت ها نیز کاهش پیدا کردند. وي 
با بیان اینکه قیمت مرغ گرم کمتر از نرخ مصوب عرضه مي 
شود، تصریح کرد: نرخ مصوب کیلویي ۳1 هزار تومان است 
این در حالیست که در بازار آزاد مرغ کیلویي 2۹ تا 2۸ هزار 
تومان به دست مصرف کنندگان مي رسد. به گفته رئیس 
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران مطابق با پیش بیني 
هاي ما تا شب عید در تامین مرغ گرم با هیچ مشکلي مواجه 

نخواهیم بود و هم اکنون آرامش در بازار مرغ ایجاد شــده 
است. یوسف خاني در پاسخ به این پرسش که واردات جوجه 
یک روزه و تخم مرغ نطفه دار در ایجاد این شرایط چه تاثیري 
گذاشت؟ تصریح کرد: در یک مقطع زماني افزایش قیمت 
جوجه یک روزه باعث کمیاب شدن آن در بازار شده بود از 
این رو تولیدکنندگان نمي توانستند در این زمینه نیاز خود را 
تامین کنند در نتیجه شاهد بر خوردن تعادل بازار بودیم. اما 
واردات بموقع جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به چرخه 
تولید، میزان تولید را به حالت عادي بازگرداند و هم اکنون 
شاهد آرامش در بازار هستیم. بنا به اظهارات یوسف خاني در 
یک سال گذشته ما با کمبود تولید مواجه شدیم این در حالي 
است که در سنوات گذشته نه تنها کمبود تولید نداشتیم؛ 
بلکه به کشورهاي حاشــیه خلیج فارس بخصوص عراق 
تولیدات خود را صادر مي کردیم. امیدواریم بتوانیم دوباره 

صادرات مرغ گوشتي را در پیش بگیریم.

سخنگوی کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای 
اســالمی گفت: ســامانه بازارگاه خوب است، اما 
باید ایرادهای آن رفع شــود. حجت االسالم احد 
آزادیخواه در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه 
دو سیما افزود: در گذشــته نه چندان دور سامانه 
بازارگاه که می باید به همه سامانه های دیگر وصل 
می بود، متصــل نبود و موجب می شــد که کاال و 
نهاده قبل از ورود به ســامانه بازارگاه از بازار سیاه 
 ســر درآورد که البته این موضوع هنوز هم کامل 

حل نشده است.
وی ادامه داد: ایرادات دیگری از قبیل پرونده قضایی 
داربودن برخی تامین کنندگان نهاده دامی سبب 
بروز تاخیر در رســیدن نهاده به دامداران می شد. 
سهراب فرجی، قائم مقام معاون امور دام وزیر جهاد 
کشاورزی هم در سوی دیگر اســتودیو گفت: در 
سامانه بازارگاه هنوز مشکالتی از قبیل حمل و نقل 
و دریافت و ارسال وجود دارد که البته در قبال این 
مشکل سامانه حمل و نقل ریلی جایگزین شد که در 
حال حاضر دیگر بارها تحویل راه آهن هم نمی شود.

وی ادامــه داد: برای حل و رفع مشــکل تاخیر در 

رســاندن نهاده به صاحبان جوجه و مرغ، ترتیبی 
اتخاذ شــده تا در 21 روز اول جوجــه ریزی نهاده 
دریافت کند صرفاً ایــن نوبت نهاده به کارخانجات 
خوراک آماده منتقل خواهد شد و اگر جوجه ریزی 
انجام نشــود نهاده ها بر می گردد. احمد مقدسی 
رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور هم در ارتباط 
زنده تصویری با این برنامه گفت: عمده ترین مشکل 
و ایرادی که به ســامانه بازارگاه وارد اســت تاخیر 
در تامین و تخصیص نهاده بــه واحدهای مصرف 
کننــدگان می باشــد، ورودی این ســامانه کم تر 
 از حد تقاضا بوده اســت و نیاز مصــرف کنندگان 

را رفع نمی کند.
وی ادامه داد: واحدهای دامداری و مرغداری سنتی 
از سامانه بازارگاه به میزان نیاز یا تقاضای خود منتفع 
نمی شوند و واحدهای تولیدی صنعتی هم گاهی 
با مشــکل دریافت نهاده از بازارگاه مواجه هستند. 
مقدسی تصریح کرد: عالوه بر ایرادات و مشکالت 
تامین نهاده از طریق سامانه بازارگاه، قرارگیری در 
خشکسالی و کم آبی هم دردی مضاعف برای تولید 

کنندگان و دامداران کشور محسوب می شود.

در طــول 10 ســال اخیر، 
خریداران طال مالیات را برای 
اصل طال، اجرت ســاخت و 
سود مغازه دار پرداخت می 
کردند. اما بــا پیگیری های 
اتحادیه طال و جواهر تهران قرار اســت از 1۳ دی ماه 
مالیات از اصل طال حذف شده و مشتریان تنها مالیات 
اجرت ساخت و سود مغازه دار را پرداخت خواهد کنند. 
به عبارت بهتر، قرار است قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده طــال از 1۳ دی ماه اجرا شــود. تا پیش از این 
خریداران باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی 
کل فاکتور پرداخت می کردند اما حاال قرار است این ۹ 
درصد فقط از اجرت و سود دریافت شود. با این حساب 

میزان مالیات پرداختی طال کاهش پیدا می کند.
اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای با اشاره به قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده طال اعالم کرد: ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده ساخت »طال، جواهر و پالتین« باید از 

1۳ دی ماه امسال از مشتریان دریافت شود. این نهاد 
اطالعیه ای برای اطالع عموم واحدهای صنفی فعال در 
حوزه »طال، جواهر و پالتین« و مشتریان منتشر کرد 
که در آن آمده است: سازمان امور مالیاتی در ابالغیه 
ای به اصناف، از واحدهای صنفی طال، جواهر و پالتین 
فروش خواست تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از 

مشتریان دریافت کنند.
این اطالعیه می افزاید: قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده از تاریخ 1۳ دی ماه امسال از سوی سازمان امور 
مالیاتی کشور الزم االجرا اعالم شده و با توجه به جزء 
2 بند »ب« ماده )2۶( این قانون در خصوص عرضه 
کنندگان کاال و خدمات طــال، جواهر و پالتین مقرر 
است »اجرت ســاخت، حق العمل و سود فروشنده 
کاالهای موضوع این بند، مشمول مالیات و عوارض 
با نرخ ۹ درصد خواهد بود و بدیهی است پرداخت این 
وجه مربوط به مشتری خواهد بود.« مالیات برارزش 
افزوده »مالیات غیرمستقیمی« است که مصرف کننده 
)خریدار( آن را به همــراه بهای خرید کاال یا خدمات 
می پردازد و دریافت کننده )فروشنده( موظف است 

مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. در 
همین زمینه دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر 
تهران در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: تا ده سال 
قبل مالیات دریافتی از خریــداران طال از اصل طال، 
اجرت و سود مغازه دار بود. اما با پیگیری های مداوم 
اتحادیه طال و جواهر تهران سرانجام حذف مالیات از 
اصل طال در مجلس به تصویب رسید و قرار است از 1۳ 

دی ماه سال جاری اجرایی شود.
نادر بذرافشــان اضافه کرد: با حــذف مالیات از اصل 
قیمت طال تنها دو مالیــات دیگر باقی می ماند که به 
کاهش قیمت طال در کل فاکتور منجر خواهد شــد. 
مالیات بر اصل طال مبلغ زیــادی را در فاکتور نهایی 
شامل می شد که دور از انصاف است از خریدار دریافت 
شــود. بنابراین دریافت مالیات اضافی از خریداران 
نداریم و در عوض تالش بر این بــود تا مبالغی هم از 

فاکتور نهایی خریداران طال حذف شود. 
به گفته بذرافشان، دریافت مالیات موضوع جدیدی 
در این صنف نبوده و اخباری در چند روز گذشته در 
رابطه با دریافت مالیات جدید از خریداران منتشر شده 

اشتباه اســت. همان مالیات گذشته منظور است که 
مالیات بر اصل قیمت طال از آن حذف خواهد شد. 

این مقام صنفی ادامه داد: طی سال های گذشته، حذف 
مالیــات ارزش افزوده در مجلس مورد بررســی قرار 
گرفته بود و تصویب شــده بود. اما در شورای نگهبان 
ایراداتی به آن وارد شده بود و مجدد به مجلس ارجاع 
شده بود. اما در نهایت پس از تالش ها و پیگیری هیات 
مدیره  اتحادیه  صنف فروشــندگان و سازندگان طال، 
جواهر، نقره و ســکه تهران طی رایزنی ها و برگزاری 
جلسات کارشناســی با نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی این قانون در تیرماه ســال جاری اصالح، 

تصویب و به دولت ابالغ شد.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران تصریح 
کرد: مهلت اجرای این قانون، شش ماه پس از تاریخ 
ابالغ خواهد بود. با اجرای ایــن قانون انتظار می رود 
رونق به بــازار طال بازگردد و شــاهد افزایش خرید و 
فروش طال در بازار باشیم. رکود حاکم بر بازار طال در 
مدت اخیر معامالت را در این بازار به شــدت کاهش 

داده است. 

با حذف مالیات بر اصل طال، تنها مالیات اجرت ساخت و سود مغازه دار پرداخت می شود  

کاهش مبلغ نهایی فاکتور خریداران طال 
بازگشت رونق به معامالت بازار طال 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

در حالــی به نظر می رســد 
دولــت در بحث حــذف ارز 
ترجیحی ســردرگم است که 
رئیس جمهور در گفت و گوی 
تلویزیونی خود اعالم کرد قرار 
است با حذف ارز دولتی یارانه مردم افزایش پیدا کند. به 
گفته ابراهیم رئیســی، قرار بر این است که تخصیص ارز 

دولی برای واردات کاالها متوقف شده و این یارانه به مردم 
اختصاص پیدا کند. به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، 
در شرایط فعلی حذف این ارز به دالیل بسیاری تاثیری بر 
روی قدرت خرید مردم و کاهــش قیمت کاالها نخواهد 
داشت. چراکه تورم 45 درصدی اجازه تعادل و ثبات قیمتها 
را نخواهد داد. از ســوی دیگر ارزبگیــران دولتی محدود 
هستند و توانایی شناسایی آنها با نظارت بر نحوه دریافت و 

واردات کاال امری دشوار نخواهد بود. 
مسئوالن بر این باور هســتند که با حذف ارز ترجیحی 

وضعیت بهتر می شــود، ولی واقعیت این است که بدتر 
خواهد شــد. به دلیل اینکه در حال حاضر دولت کمبود 
نقدی دارد و با علم به این موضوع کــه کمبود پول دارد، 
دست به چنین اقدامی زده است. اگر پازل ها را کنار هم قرار 
بدهیم، می توانیم نتیجه بگیرم که هدف دولت از این اقدام 
جبران کسری بودجه است. بنابراین، چشمش را به روی 
ریسک احتمالی و احتمال اینکه تنش سیاسی هم به دنبال 
داشته باشد، بسته است. در پی حذف ارز 4200 تومانی 

قطعاً تبعاتی را خواهیم داشت.

فعاالن اقتصادی معتقدند که تنها راهی که دولت می تواند 
در پیش بگیرد، این است که در کوتاه مدت سراغ مسئله 
تحریم ها برود و بتواند راه حلی برای برداشتن تحریم ها پیاده 
کند. در غیر این صورت در داخل هیچ اقدامی در کوتاه مدت 
نمی توانند انجام بدهند. کسری بودجه دولت را به تنگنا 
انداخته که متأسفانه با افزایش قیمت ارز می خواهد کسری 
را حل وفصل کند. قطعاً موفق خواهد شد، ولی پرسش این 
است که تبعات جامعه و معیشت مردم را چگونه می خواهد 

حل کند.

حذف ارز 4200 تومانی و افزایش یارانه چه تاثیری بر قیمت ها خواهد داشت؟

افزایش تورم با حذف ارز دولتی  
جبران كسری بودجه با حذف ارز دولتی

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

بازار میوه در آستانه شب یلدا؛ 

عرضه هندوانه از جاسک و میناب بندرعباس

آجیل و خشکبار در آستانه شب یلدا گران نشده است

توزیع مرغ منجمد پایان یافت

قیمت مرغ و تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب است

سامانه بازارگاه باید تکمیل و ایرادات آن رفع شود
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اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای مطرح کردند
"اينماد" اجباری سراسر ضرر برای كسب وكارها و 

كاربران
به گفتــه اعضای کمیســیون فین تــک و پرداخت یاری ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای، اجرای اینماد به شــکل اجباری، چیــزی جز ضرر برای 
کسب وکارها و کاربران شبکه های آنالین نخواهد بود. کارکرد نماد اعتماد 
الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشــخاص 
برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، 
اما پیرو آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 
هیات دولــت دوازدهم، شــرکت های پرداخت یار ملزم بــه دریافت نماد 
الکترونیکی)اینماد( از مشتریان خود شده اند و مقرر شد از مردادماه سال 
۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، 

اجباری شود.
با وجود این، برخی نمایندگان مجلس معتقدند اگرچه مجلس با تصویب 
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر 
راه کارآفرینان را از میان برداشــته، اما طی هفته های اخیر بانک مرکزی، 
کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده و این الزام، برخالف 

روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.
در این راستا، نشست اعضای کمیسیون فین تک و پرداخت یاری سازمان 
نظام صنفی یارانه ای درباره موضوع اینماد، امروز در محل این ســازمان 
برگزار شد. در این نشست رضا قربانی -رئیس کمیسیون فین تک سازمان 
نصر - با بیان این که اجرای اجباری اینماد به معنای نابودی کسب وکارها 
است، گفت: این صحیح نیست که می گویند اگر کسی با این نماد مخالفت 

کند یعنی با قمار موافق است.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی کل گردش ابزارهای پرداختی 
شامل کارت خوان ها، درگاه های پرداخت اینترنتی، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 
بوده اســت. از این میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در درگاه های اینترنتی 
جابه جا شــده و ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت های پرداخت یاری 
انجام شــده که حاکی از پرداخت باال در فضای آنالین اســت. اما این که 
بخواهند اینماد را به شیوه فعلی اجرا کنند، کسب وکارهای پرداخت یاری 

را از بین می برند.
در این نشست همچنین مهدی شــریعتمدار -رئیس انجمن فین تک- با 
اشــاره به تفاوت های پرداخت یاری و PSPها توضیح داد: شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات پرداختی یعنی PSPها، مجوز خود را از بانک مرکزی 
PSP دریافت می کنند، اما پرداخت یارها هدایت کننده تراکنش به سمت

ها هستند. همچنین PSPها کارمزدشــان را از بانک و شاپرک می گیرند 
و درآمدی بالغ بر ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومــان دارند اما پرداخت یارها از 

کسب وکارها کارمزد می گیرند.
وی ادامه داد: PSPها الزام شــدند که باید اینماد دریافــت کنند و بعد 
سرویس دهند. با اجرایی شدن اینماد به دلیل مزایایی که PSPها دارند، 
حوزه پرداخت یاری از بیــن می رود. حتیPSPهــا در برخی حوزه ها به 
کسب وکارها کارمزد پرداخت می کنند بنابراین کسب و کار حاضر نیست 

در شرایطی که باید به پرداخت یار کارمزد بدهد، فعالیت کند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: اینماد در هر جای دنیا نماد اعتماد است که 
بخش خصوصی آن را صادر می کند. اما اگر دریافت آن را برای کسب وکارها 
اجباری کنیم، دیگر نماد اعتماد نیســت بلکه مجوزدهی است. در چنین 
شرایطی کسب وکارها بعضا باید از نهاد متصدی مجوزی بگیرند که حتی 
اصال تعریف نشده است. بنابراین یا از خیر کسب و کار می گذرند یا کشور 

را ترک می کنند.
همچنین احمدرضا منصوری -رئیس کمیســیون پرداخت یاری سازمان 
نصر- با بیان اینکه با اجباری شدن دریافت اینماد، توسعه کسب وکارهای 
پرداخت یاری متوقف شده، گفت: کسب وکارهای پلتفرمی، کسب وکارهای 
خانگی، کسب وکارهای بالغ اینترپرایز و کاربران شبکه های آنالین، همگی 
از این تصمیم متاثر می شــوند، کما اینکه تا پیش از ایــن روزانه ۲۰۰۰ 
کسب وکار شروع به کار می کرد و این عدد اکنون به ۲۰۰ عدد رسیده و به 

یک دهم کاهش یافته است.
سه کمیســیون فین تک، پرداخت یاری و تجارت الکترونیکی در رسته ی 
خدمات فناوری اطالعات ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران 
همچنین پیش از این در بیانیه ای اعالم کردند که اجباری شــدن اینماد، 

برخالف مصوبات مجلس است.
در این بیانیه آمده اســت: آینده ی ایران در گرو رشد پرسرعت زیست بوم 
نوآوری کشور است. اولویت امروز ما، باید تسهیل مضاعف فضای کسب وکار، 
ایجاد امید و حفظ نخبگان و کارآفرینان باشــد. در شــرایطی که جنگ 
اقتصادی از هر سو کشورمان را فرا گرفته است، وظیفه ی ما تالش تمام عیار 
برای توسعه ی فضای باز اقتصادی و ترسیم آینده ای روشن برای ایران در 
منطقه است. در این میان هرگونه اقدام غیرکارشناسی که مانعی در شروع 
یا تداوم فعالیت  کسب وکارهای تحول آفرین باشد از دست دادن فرصت ها 

به رقبای منطقه ای و در نهایت تضعیف ایران در عرصه جهانی است.
تبدیل شــدن اینماد از یک نشــان اختیاری به نهــاد تنظیم گر تمامی 
کسب وکارهای فضای مجازی، با روش جلوگیری از شروع فعالیت حوزه های 
تحول آفرین که هنوز تنظیم گری نشده اند اقدامی است که به صورت کامل 
برخالف رویکرد رسمی اصناف کشــور و مجلس شورای اسالمی به عنوان 
باالترین نهاد تقنینی است. اساساْ ایجاد یک رگوالتور بخشی با چند بند از 
یک مصوبه ی هیأت وزیران که شامل کلیه ی کسب وکارهای اینترنتی شامل 
خرد و کالن، کاالیی یا خدماتی باشد با این گستردگی اختیارات، نیازمند 

مصوبه ی مجلس شورای اسالمی است.

اکونومیست پیش بینی کرد
  كاهش نرخ دالر در ايران به 18 هزار و 500 تومان 

تا 2 سال آينده
مجله سرشناس اکونومیست پیش بینی کرده است که قیمت دالر به ۱۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رســید.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از 
ایبنا، مجله سرشناس اکونومیست در ارزیابی شاخص های کالن اقتصادی 
ایران برای سال های آینده )تا سال ۲۰۲۶( پیش بینی کرده است که قیمت 
دالر آمریکا در یک کاهش ممتد به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رســید.
این مجله معروف معتقد اســت که توافق محدودی بر سر برنامه هسته ای 
ایران در مذاکرات وین انجام خواهد شد و پس از آن شاهد کاهش قیمت 
دالر آمریکا و سایر ارزهای خارجی در بازار خواهیم بود، به طوری که دالر 
آمریکا در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید.اکونومیست 
پیش بینی کرده است که قیمت دالر در سال آینده میالدی ۲۰ هزار و ۶۰۰ 
تومان خواهد بود و در ســال ۲۰۲۳ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان می رسد. اما 
پس از آن به تدریج افزایش قیمت داشته و در ســال ۲۰۲۶ به ۲۸ هزار و 
7۰۰ تومان می رســد. که این پیش بینی ها با آنچه در فضای داخلی ایران 
انجام می شود تفاوت های اساســی دارد و بر متغیرهای بلندمدت اقتصاد 
 کالن مبتنی اســت. اعداد پیش بینی شده توســط اکونومیست ُرند شده

 است.

اخبار

کاربران افراطی توئیتر را گول زدند
توئیتر برای اعمال سیاست جدید خود به منظور ممنوع کردن انتشار بدون رضایت عکس های خصوصی دیگر افراد دچار اشتباه شد و این امر منجر باعث حذف حساب ۱۲ روزنامه نگار و فعال اجتماعی شد. توئیتر قصد 
دارد با حذف حساب های کاربری که عکس های شخصی دیگران را بدون اطالع و رضایتشان منتشر می کنند، در جهت حفاظت از حریم شخصی افراد گام بردارد، اما بی دقتی در این زمینه باعث شد تا حساب کاربری ۱۲ 
نفر به اشتباه از این شبکه اجتماعی حذف شود. حساب های یادشده به تعدادی روزنامه نگار و نیز افرادی تعلق داشته که در زمینه مقابله با افراطی گری فعالیت می کردند. تعدادی از کاربران راست گرا و نژادپرست 

برای مقابله با این افراد به طور هماهنگ گزارش های دروغی را در مورد آنها به توئیتر ارسال کردند و باعث شدند تا این شبکه اجتماعی به اشتباه افتاده و حساب های مذکور را حذف کند.

طرح واردات خودرو به عنوان 
یکی از بندهای ســاماندهی 
بازار خودرو مجدد از مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به 
مجلس بازگشت.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان. سخنگوی شورای نگهبان در 
توییتی نوشــت: نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت 

در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: شورای نگهبان بر اساس 
مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر 
بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساســی دانسته و آن را جهت 

اصالح به مجلس ارسال می کند.
طرحی که چندی پیش در مجلس شــورای اسالمی 
تصویب شد و نمایندگان مجلس با این طرح موافقت 
کردند و قرار شــدب با شــرط و شــروطی اجرا شود. 
نمایندگان مجلس در ۲۶ آبان با گزارش کمیســیون 
صنایــع و معادن در مــورد اصالح طرح ســاماندهی 
صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ 
رای موافق، ۹ رای مخالــف، ۵ رای ممتنع از مجموع 
۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.بر این 
اساس ماده )۴( این طرح بدین شرح اصالح می شود: 
هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات 
خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاال ها و خدمات مرتبط 
با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای 

تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصــره ۱- با هــدف تنظیم بــازار و رعایــت الگوی 
مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت 
خودرو های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن ها 

)متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر( 
به صورت ساالنه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت 

تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با 
همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستورالعمل 
نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری 
از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن 
را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی ارایه نماید.تبصره ۳- وزارت صنعت 
معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای 
اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به 
انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام 
میکنند، تدوین و اعمال نماید.تبصره ۴- دستور العمل 
مربوط به خدمات پس از فــروش خودرو های وارداتی 
با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توســط 

وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.
سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی درباره گفت: در راســتای رفع ایراد شورای 
نگهبان به مصوبه واردات خودرو، مجلس پیشنهادات 
متعددی را که مطرح شده بود بررســی کرد. یکی از 
پیشنهاداتی که مطرح شده بود در مجلس تصویب شد 

و برای تایید شورای نگهبان ارسال شد.
به گفته این نماینده مجلــس یازدهم، مفهوم مصوبه 
واردات خودرو مجلس این اســت که اگر تولیدکننده 
خودرو در ازای صادراتی کــه دارد از محل ارز حاصل 
از صادرات، اجازه داشته باشد خودرو وارد کند. هدف 
از این کار تنظیم بازار اســت، امروز در بــازار قیمت 
خــودرو افزایش پیدا کــرده، اما عمده ایــن افزایش 
قیمت ها بحث روانی بازار بــوده و دلیل دیگر هم عدم 
ثبات در تصمیم گیری هاســت که متولی این تصمیم 
گیری هــا وزارت صنعت معدن و تجارت اســت.پس 
از تصویب این طــرح، برخی کارشناســان خودرو با 

اجرای آن موافــق و معتقد بودند کــه این طرح می 
 تواند باعــث ثبات قیمت ها در بــازار و افزایش عرضه

 خودرو شود.
ابوالفضل خلخالی عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و 
صنعت گفت: در شرایطی که تولید کنندگان داخلی 
میزان عرضه مورد نیاز را نتوانند متناســب با نیاز بازار 
خودرو داشته باشند، می توانیم از ابزار واردات خودرو 
اســتفاده کنیم.او گفت: واردات می تواند پیامدهایی 
مانند کنتــرل عرضه و کنترل قیمــت ها و همچنین 
افزایش کیفیت محصوالت داخلی را به همراه داشته 

باشد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در 
توییتی تایید کرد که مجلس یازدهم بر شکستن انحصار 
بازار خودرو اصرار دارد و بــا واردات در ازای صادرات 
عمدتا قطعات یا خودروی مازاد در راســتای کاهش 
قیمت همزمان بــا تقویت صنعت خــودر گام بلندی 
برداشته اســت. از طرفی برخی کارشناسان با اجرایی 

شدن این طرح مخالف هستند که می گویند اجرایی 
شدن این طرح باعث ثبات در بازار خودرو نمی شود.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودرو 
طبق قانون می توانست تعرفه باال داشته باشد تا دولت از 
منابع ارزی صیانت کند. قیمت زمانی باال می رود که در 
یک شرایط متعادل عرضه یک کاال کم می شود. او افزود: 
قیمت هیچ کاالیی را نمی توان به صورت دستوری نگه 
داشت، لذا راه کنترل افزایش عرضه است. واردات یکی 
از راه های افزایش عرضه است، افزایش عرضه به تولید 
داخلی وصل شده است. واردات و صادرات به این معنا 
اســت که مردم باید یک هزینه اضافی بدهند تا صادر 
کننده ها جان بگیرند. کارشناســان معتقدند؛ امکان 
صادرات خودرو وجود دارد و به راحتی برخی از قطعات 
را می توان به خارج از کشــور صادر کرد، اگر بناســت 
دولت دخالت نکند الزمه آن این است که مجلس قانون 
باالدستی بنویسد و دخالت های غیر قانونی دولت را به 

قوه قضائیه معرفی کند.

واردات خودرو، بازار خودرو را تنظيم می كند؟

واردات خودرو در مسیر رفت و برگشت به مجلس
News kasbokar@gmail.com

رئیس گروه هوایی ســتاد توسعه فناوری های فضایی و 
حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی با بیان اینکه بالگرد 
ایرانی در آستانه اخذ مجوز اســت، گفت: از این بالگرد 
برای امداد و نجات استفاده می شــود.آرش خانباشی 
در خصوص طرح کالن ملی ساخت بالگرد کاماًل بومی 
سازی شــده گفت: بالگرد چند منظوره »صبا ۲۴۸« از 
جمله طرح های کالنی بوده که توســط سازمان صنایع 
هوایی با همکاری معاونت علمی و فناوری و شــرکت 
پنها )پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران( به مرحله 

تولید رسید.
رئیس گروه هوایی ســتاد توسعه فناوری های فضایی و 
حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بیان کرد: جهت دســتیابی بــه گواهی های 
استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری نیاز بود بخش های 
اصلی سیســتم موتور مانند بلید، هــاب، گیرباکس و 
سیستم انتقال قدرت بالگرد بومی ســازی شود.وی با 
بیان اینکه بالگرد صبا ۲۴۸ یک بالگرد متوسط است )از 
نظر وزن و تعداد مسافر قابل حمل(، ادامه داد: طراحی، 
ساخت و توسعه این کالس از بالگرد جزو اهداف کالن 
سند توسعه هوافضای کشور مصوب شورای عالی انقالب 

فرهنگی است.

خانباشی با بیان اینکه اکنون این بالگرد در مرحله اخذ 
مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری است، گفت: بالگرد 
صبا، اولین بالگرد در کشور در حوزه غیر نظامی است که 
از سازمان هواپیمایی کشوری ایران مجوز اخذ می کند؛ 
اکنون در مرحله بومی سازی قطعات مورد نیاز با حمایت 
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستیم.وی 
افزود: تســت های پروازی آن نیز از ابتدای تیرماه آغاز 

شده است.
به گفته خانباشی، با توجه به تاکید سازمان هواپیمای 
کشوری در جهت بومی سازی بخش های اصلی موتور، 
گروه هوایی ستاد فضایی و حمل و نقل پیشرفته پس از 
همسوسازی و یکپارچه کردن نیازها، قصد دارد با هدایت 
شــر کت های دانش بنیان توانمند در این حوزه به رفع 
نیازهای صنعت بالگردی کشــور کمک کند.وی تاکید 
کرد: در این راه با طیف وسیعی از فناوری ها روبرو هستیم 
که در گروهی از آنها پیشرفت خوبی داشتیم اما برخی از 

فناوری های ساخت چنین بالگردی نیاز به توسعه دارد.
خانباشــی افزود: در مجموع با وجــود توانمندی های 
موجود در بدنه دانش بنیان و دانشگاهی کشور به یک 
فعالیت برنامه ریزی شده و منسجم در مراحل مختلف 
بلوغ محصول و فناوری نیاز است.به گفته وی، دستیابی 
به فناوری های سطح باال یک شــبه اتفاق نمی افتد؛ با 
گذشــت زمان و صرف هزینه می توانیم مدعی ساخت 
یک بالگرد تماماً بومی و ایرانی باشــیم. به همین علت 
کار بومی سازی در ابتدای تعریف این طرح از بخش های 
ساده تر مانند طراحی و ساخت بدنه توسط شرکت پنها 
آغاز شد که این مســاله در نوع خود دستاورد ناچیزی 

محسوب نمی شود.
رئیس گروه هوایی ســتاد توسعه فناوری های فضایی و 
حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری گفت: در حال حاضر بــه غیر از موتور درصد 
قابل توجهی از بالگرد، بومی سازی شده و قابل ساخت 
و تولید انبوه در کشور اســت اما هدف کالن ملی بومی 

ســازی کلیه ســامانه ها و قطعات این بالگرد است.وی 
با بیان اینکه شــرکت پنها مجری طرح است و تصمیم 
می گیرد که مابقی اجزای بالگرد بــه چه صورت بومی 
سازی شود، بیان کرد: معاونت علمی و فناوری به واسطه 
شر کت های دانش بنیان از این طرح کالن ملی حمایت 
می کند. در همین راستا با عقد تفاهم نامه ای با شرکت 

پنها می توان برای نیازهای موجود برنامه ریزی کرد.
خانباشــی در خصوص کاربردهای ایــن بالگرد که به 
سفارش هالل احمر شروع به ساخت شده است، خاطر 
نشــان کرد: متقاضی اصلی بالگرد چنــد منظوره صبا 
۲۴۸، هالل احمــر و بخش های امداد و نجات کشــور 
بــا کاربردهایی نظیر آمبوالنس هوایــی، جابجایی بار، 
جابجایی مسافر در سکوهای نفتی و… هستند.رئیس 
گروه هوایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و 
نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با بیان اینکه ایــن بالگرد قابلیت رقابــت با نمونه های 
خارجی با کاربردهای غیر نظامــی را دارد بیان کرد: در 
حال حاضر برای رفع نیازهای حوزه امداد و نجات حداقل 
به ۲۰۰ فروند از این کالس بالگرد نیاز داریم که می تواند 
تحول بزرگی در راستای ایجاد توانمندی تخصصی حوزه 

بالگرد در بین شر کت های دانش بنیان ایجاد کند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس و 
اوراق بهادار از ادامه روند ورود اســتارت آپ ها به 
بازار سرمایه خبر داد. علیرضا ناصرپور به اشاره به 
درج نماد تپســی به عنوان نخستین استارت آپ 
در فرابورس اظهار کرد: فرابــورس روند پذیرش 
حدود چهار مجموعه را به صورت همزمان پیش 
می برد. البته روند پذیرش به  خاطر ابهامی که در 
دستورالعمل وجود داشــت متوقف شده بود که 
خوشبختانه این ابهام در اولین جلسه هیات مدیره 

برطرف شد و پذیرش صورت گرفت.
وی با بیان اینکه روند بررســی ســایر شرکت ها 

نیــز ادامــه دارد، گفت: ســایر اســتارت آپ ها 
نیــز پذیــرش می شــوند. بایــد مــورد بــه 
 مــورد در هیــات پذیــره فرابــورس بررســی

 و تایید شــوند. بر اســاس این گزارش، شرکت 
پیشــگامان فــن آوری و دانش آرامیــس با نماد 
معامالتی »تپســی« ۲۹ دی ماه ســال گذشته 
در گــروه رایانــه و فعالیت های وابســته به آن، 
زیرگروه مشــاوره و تهیه نرم افزار پذیرش شــده 
بــود و در هفتــم آذرماه پــس از احــراز تمامی 

 شــرایط پذیرش در فهرســت نرخ های فرابورس
 ایران درج شد.

در این راســتا، امیر هامونی، مدیرعامل ســابق 
فرابورس با اشــاره به اینکه اخیــرا ضوابط خاص 
اســتارتاپ ها برای ورود به بازار ســرمایه فراهم 
و در ســازمان بورس نیز تصویب شــده اســت، 
گفته بود در قدم نخســت شــرکت تپســی به 
عنــوان اولین اســتارتاپ در فرابــورس پذیرش 
شــده و ســایر اســتارتاپ ها مثل فیلیمــو نیز 

 درخواســت پذیرش در فرابــورس را داده اند که 
در حال بررسی است.

امیــر هامونی بــا تاکید بــر اینکه شــرکت های 
اســتارتاپی به دلیل دارایی های نامشهود زیادی 
کــه دارند نســبت به ســایر شــرکت های بازار 
سرمایه با ریســک باالتری مواجهند، اعالم کرد: 
به همین دلیل در قــدم اول برای عرضه اولیه این 
شــرکت ها، ســهام آنها به مردم عرضه نمی شود 
بلکه به طور غیر مســتقیم و از طریق مشــارکت 
 صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

 عرضه اولیه انجام خواهد شد.

یک شرکت امنیتی اعالم کرد هکرها ۱۹۶ میلیون 
دالر از صرافی رمزارز بیت مارت دزدیدند. صرافی 
"بیت مارت" در بیانیه رسمی که صادر کرد، این 
هک را تایید و آن را یک رخنه امنیتی گســترده 
نامید و اعالم کرد هکرها حدود ۱۵۰ میلیون دالر 
از داراییهای این صرافی را به سرقت برده اند. با این 
حال شرکت تحلیل دیتا و امنیت بالک چین "پِک 
شیلد" اعالم کرد پول به سرقت رفته حدود ۲۰۰ 

میلیون دالر بوده است.
"بیت مارت" در بیانیه خود خاطرنشــان کرد که 
همه برداشــتها موقتا و تا اطالع ثانوی معلق شده 
و بازبینی امنیتی کاملی در جریان اســت. "پِک 

شیلد" نخستین شرکت امنیتی بود که روز شنبه 
متوجه این رخنه شــد و از خروج مســتمر دهها 
میلیون دالر از سوی یکی از نشانی های بیت مارت 
به نشانی خبر داد که اتر اسکن از آن به عنوان هکر 

بیت مارت یاد کرده است.
طبق برآورد "پِک شیلد"، بیت مارت حدود ۱۰۰ 
میلیون دالر رمزارزهــای مختلف در بالک چین 
اتریوم و ۹۶ میلیون دالر از ســکه ها در اسمارت 
چین بایننس از دســت داده است. "بیت مارت" 
اعالم کرد کیفهای آنالین اسمارت چین اتریوم و 

بایننس هک شده، تنها درصد اندکی از داراییهای 
این صرافی بوده اند و همه کیفهای دیگر در امنیت 

بوده و آسیبی ندیده اند.
طبق آمار "کوین گکو"، صرافــی "بیت مارت" 
که خدمات مختلفی شــامل مبادالت لحظه ای و 
معامالت اهرمی عرضه می کنــد، معموال در رده 
برترین صرافی های رمــزارز متمرکز از نظر حجم 
معامالت قرار دارد. شــرکت امنیتی "پِک شیلد" 
اعالم کرد بیت مارت می گوید روشهایی که هکرها 
اســتفاده کرده اند، هنوز نامعلوم اســت اما آنچه 

پس از هک شــدن این صرافی اتفاق افتاده است، 
کامال روشن است. این یک مورد انتقال، سواپ و 

پولشویی بوده است.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، جدیدترین 
ســرقت هکرها، به موج هکهــای اخیر اضافه می 
شود. شــرکت وام دهنده رمزارز "سلسیوس نت 
ورک" هفته گذشته در نتیجه ۱۲۰ میلیون دالر 
 BadgerDAO هک پلتفرم مالی غیرمتمرکز
پول از دســت داد. در اوت هم یــک هکر بیش از 
۶۰۰ میلیون دالر توکن از صرافی "پلی نت ورک" 
دزدید اما پس از یک سلسله اتفاقات، تقریبا همه 

این پول را برگرداند.

تویوتــا مشــغول همــکاری با شــرکت چینی 
BYD اســت تا یک خودروی برقی بســازد که 
در ۲۰۲۲ میالدی رونمایی می شــود. همکاری 
بیــن خودروســاز ژاپنــی و BYD در حقیقت 
برای توســعه ســریع مدل های تازه خودروهای 
 برقــی تویوتا همراســتا بــا روندهــای صنعت

 خودروسازی است.
تویوتا تحقیقاتی دربــاره خودروهای هیبریدی 
و سلول های ســوخت هیدروژنی در خودروهای 

آینده اش انجام داده است اما پیشرفت آن با فرایند 
تکامل در بازار جهانی خودروهای برقی یکســان 

نبوده است.
تعــداد  شــرکت  ایــن  حاضــر  حــال  در 
بــازار  بــه  برقــی  خــودروی  محــدودی 
بــازار در  آن  ســهم  و  کــرده   عرضــه 

 بسیار اندک است.

قرار اســت طبق همکاری تویوتا و BYD سال 
آینده خودرو برقی کوچک و ارزان قیمتی در چین 
عرضه شود که قیمت آن ۳۰ هزار دالر خواهد بود.
بــه گفتــه تویوتا طــی ایــن پــروژه همکاری

فراهــم  را  کلیــدی  فناوری هــای   BYD
می کنــد تــا یــک خــودروی جــادار و ارزان 
قیمت ســاخته شــود. همچنین وســیله نقلیه 

 مذکــور مجهز بــه ســلول های باتری شــرکت
 چینی خواهد بود.

BYD یکی از تهیه کنندگان فناوری های نوین 
در صنعت تولید خودروهای برقی است و فناوری 
باتری آن توجهات زیادی را بــه خود جلب کرده 
است.پیش بینی می شود خودروی برقی تویوتا-
BYD اندکی بزرگ تر از تویوتا کوروال باشد. البته 
برخی جزئیات کلیدی درباره خودروی جدید ارائه 

نشده است.

كاربرد در موارد امداد و نجات

بالگرد ایرانی در آستانه اخذ مجوز

ادامهبورسیشدناستارتآپها

سرقت۱۹۶میلیوندالرازیکصرافیرمزارز

چینوژاپنخودرویبرقی۳۰هزاردالریمیسازند


