
ورود نامحدود طال به ایران در حالی ظاهر خوشایندی دارد که 
در عمل شاید کسی که با خود طال به ایران می آورد را پشیمان 
کند. نمونه آن روایتی از یک ایرانی اســت که در بازگشت به 
ایران سرمایه خود را در قالب پنج کیلو شمش آورده اما با موانع 
متفاوتی مواجه شده است؛ به طوری که به دلیل عدم ترخیص،  
در یک ماه گذشــته برای او هزینه ۲۰۰ میلیونی انبارداری 
گمرک ثبت شده و در نهایت راهکار پیشنهادی، ورود از طریق 
واسطه هایی بوده که سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی یعنی نزدیک به 

یک میلیارد تومان می خواهند!
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۷ بود که مصوب شد ورود ارز 
و طال به کشــور به صورت نامحدود صورت گیرد؛ به طوری 
که اعالم شــد واردات ارز به صورت اسکناس به داخل کشور 
بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و 
مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی 

مجاز است.
همچنین واردات فلزات گرانبها )طال، نقره و پالتین( به صورت 
خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی 
و مالیات بر ارزش افزوده معاف باشــد که این مصوبه تا پایان 

سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شد.
اما ظاهرا آنچه در واقعیــت اتفاق می افتد بــا این مصوبات 
همخوانی ندارد و نشان می دهد که مربوط به عموم مردم یا 
مسافران و کسانی که می خواهند از خارج از کشور با خود طال 

بیاورند نیست.

پاسخ مثبت گمرک برای واردات نامحدود طال
در موردی که اخیرا به ایســنا گزارش شــده، یک ایرانی که 
تصمیم به ورود به کشور داشته با خود حجمی از طال را آورده 
اما در یک ماه گذشته با موانعی در ترخیص این اموال مواجه 

بوده و بین دستگاه های مربوطه سرگردان شده است.
گفت وگوی ایسنا با این فرد برای مشخص شدن این جریان 
حکایت از آن دارد که او سال ها در یک کشور اروپایی بوده و 
ظاهرا کارهای تحقیقاتی انجام می داده است ولی به هر دلیلی 
تصمیم به بازگشت به ایران گرفته است؛ از این رو تمامی اموال 
خود را به شــمس طال تبدیل می کند اما مســئله اینجاست 
که قبل از این اقدام، از گمرک بــه صورت حضوری یا تماس 
استعالم گرفته که آیا امکان ورود طال با خود به ایران را دارد یا 
خیر که به او اعالم شده "طبق مصوبات، واردات طال به کشور 
به صورت نامحدود آزاد اســت و مشمول تعرفه های گمرکی 

هم نمی شود".

گمرک جلوی ورود را گرفت!
اما وقتی که وی به گمرک می رســد و برای اظهار پنج کیلو 
شمس طالی خود اقدام می کند، با این پاسخ مواجه می شود 
که امکان ترخیص و ورود این مقدار طال به کشور را ندارد؛ چرا 
که گمرک این حجم از طال را تجاری تشخیص داده و بعد از 
استعالمی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( می 
گیرد، اعالم می شــود که متقاضی باید با مراجعه به سامانه 

جامع تجارت تشریفات ورودی کاال به کشور و اخذ مجوزهای 
الزم یعنی انجام ثبت سفارش اقدام کند.

وزارت صمت کارت بازرگانی خواست
صاحب کاال بعد از پیگیری هایی که انجام می دهد در نهایت 
با این اعالم وزارت صمت مواجه می شــود که باید برای ورود 
طالی خود کارت بازرگانی داشته باشــد؛ در حالی که او می 
گوید هیچ گونه فعالیت تجاری تاکنون نداشته و قصد آن را هم 
ندارد که بخواهد برای کارت بازرگانی اقدام کند و فقط اموال 

خود را به طال تبدیل کرده و با خود به کشور آورده است.

یا طال را به واسطه بده یا سهم یک میلیاردی!
جالب اینجاست که صاحب کاال با پیشــنهاد ورود از طریق 
واسطه ها هم مواجه شده است؛ به گونه ای که از کانال تجار و 
اشــخاصی که کارت بازرگانی دارند برای ورود طالی خود به 
کشــور اقدام کند و طبق پیگیری که او انجام داده واسطه ها 
برای ورود طالی او به کشور درخواست ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته 

اند که حدود یک میلیارد تومان است.

صاحب کاال: هزینه انبارداری تا االن ۵۰ میلیون 
تومان می شود

مورد دیگر هزینــه انبارداری این پنج کیلــو طال در یک ماه 
گذشته اســت که صاحب کاال می گوید ظاهرا برای هر روز 

نگهداری در گمرک حدود دو میلیون تومان باید پرداخت کند 
و هزینه انبارداری این مقدار طال برای یک ماه گذشته نزدیک 

به ۶۰ میلیون تومان است.

بانک مرکزی منعی نداشته است
این موانع در حالی ایجاد شــده که مکاتبه وزارت صمت با بانک 
مرکزی نشان می دهد که این بانک اعالم کرده است طبق ضوابط 
مشــکلی در ورود این طال وجود ندارد و تنها موضوع استاندارد 
است که باید از سوی سازمان ملی استاندارد تایید شود و جریان 
کارت بازرگانی و شــرایط واردات هــم در حیطه وزارت صمت 
 اســت و حتی ارجاع صاحب کاال به بانــک مرکزی موضوعیت 

ندارد.

صمت پاسخ نمی دهد
اما در این میان اینکه در گمرک چه اتفاقی افتاده، پیگیری آن 
از مسئوالن گمرک ایران نشان می دهد که با تشخیص تجاری 
بودن کاال از وزارت صمت در این رابطه استعالم گرفته شده 
و مکاتباتی از سوی گمرک صورت گرفته ولی هنوز به پاسخ 

مشخصی نرسیده است.
گمرک: از نظر ما بدون ثبت سفارش هم قابل ترخیص است.

معاون فنی گمرک در این باره گفت که با توجه به دستورالعمل 
مربوط به واردات نامحدود طال ، از نظر گمرک ایران این کار 
مشمول ضوابط خاصی نیســت و امکان ترخیص حتی بدون 

ثبت سفارش را دارد ولی با این حال به دفعات از وزارت صمت 
در این مورد استعالم کرده و حتی خواسته ایم با ثبت سفارش 
موردی ترخیص شود و گمرک تمام اطالعات مربوط به کاال و 
صاحب آن را به بانک مرکزی ارائه داده و ورود به کشور انجام 

شود که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

گمرک: هزینه انبارداری  ۲۰۰ میلیون اســت نه
 ۵۰ میلیون!

ارونقی این هم را هم گفت که با توجه به تصاعدی بودن هزینه 
انبارداری، از زمان قبض انبار کاال یعنی از نیمه ماه گذشته تا 
کنون تا مرز ۲۰۰ میلیون تومان هزینه انبارداری این مقدار 
طال بوده است و هر میزان تاخیر دستگاه های مربوطه می تواند 

به از دست رفتن بیشتر سرمایه صاحب کاال منتهی شود.

باز هم چرخه معیوب واردات...
این ماجرا نه تنها بار دیگر نشان دهنده چرخه معیوب و فرایند 
ناهماهنگ دستگاه های حوزه تجارت و در نهایت سرگردانی 
مردم است بلکه مصوبه واردات نامحدود طال را هم زیر سوال 
می برد که آیا این واردات فقط محدود به تجار بود؟ یعنی اگر 
کسی کارت بازرگانی نداشته باشد نمی تواند حجمی بیشتر با 
خود طال بیاورد و به عنوان سرمایه وارد کشور کند و در این بین 
ناچار به پرداخت هزینه سنگین و برخورد با درخواست عجیب 

دالالن و واسطه های حوزه تجارت شود؟!

با اینکــه تعــداد و ارزش چک های برگشــتی در 
مهرماه ۳۲.۹ و ۱۶.۶ درصد نســبت بــه ماه قبل 
کاهش یافته اما تعــداد و ارزش چک های مبادله 
و وصولی نیز کم شده اســت که حاکی از کاهش 
حجم معامله و ارزش چک اســت. همچنین آمار 
چک در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل نیز 
اخبار خوشــی را منتقل نمی کند زیــرا، عالوه بر 
کاهش ارزش و تعــداد چک های معامله شــده، 
 نسبت چک های برگشــتی به مبادله ای نیز زیاد 

شده است.
به گــزارش ایســنا، تازه ترین آماری کــه بانک 
مرکزی از جریــان مبادالت چک منتشــر کرده 
اســت، نشــان می دهد که در مهرماه سالجاری 
بیش از ۵.۴  فقــره چک به ارزشــی حدود ۲۰۰ 
هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شــده اســت 
که از نظــر تعــداد و مبلغ بــه ترتیــب ۲۵.۷ و 
 ۱۹.۸ درصــد نســبت به شــهریور مــاه کاهش 

دارد. 
از ســوی دیگر، بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار 
فقره بــا ارزش ۱۷۴ هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
از چک های مبادله ای وصول شــده اســت که از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتیــب ۲۴.۹ و ۲۰.۲  درصد 

کاهش دارد.

کاهش چک های برگشتی و معامله چک 
در کنــار چک هــای وصولــی حــدود ۴۷۶ 
هــزار فقــره چــک برگشــت خــورده کــه از 
نظــر تعــداد و مبلــغ چک هــای برگشــتی به 
 ترتیــب بــا  ۳۲.۹ و ۱۶.۶ درصــد کاهــش 

داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۱.۵ 
میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۰۰ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی 
استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک هــای وصــول شــده در تهــران بیــش از 
۱.۴ میلیون فقره به ارزشــی حــدود  ۸۷ هزار و 
۸۰۰ میلیــارد تومــان و چک هــای برگشــتی 
حــدود ۱۲۲ هــزار فقــره بــه ارزشــی حدود 
 ۱۲ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومــان گــزارش 

شده است.

افزایش نسبت چک های برگشتی به مبادله 
البته، با اینکه تعداد و ارزش چک های برگشتی در 
مهرماه امسال نســبت به ماه گذشته کاهش یافته 
است اما نسبت چک های برگشتی به مبادله ای از 
۸.۲ درصد در مهرماه سال گذشته به ۸.۸ درصد در 
مهرماه سال جاری رسیده که افزایش داشته است.

از ســوی دیگر، ارزش چک های مبادله شــده در 
مهرماه امســال نسبت به مدت مشــابه سال قبل 

هشت درصد با کاهش مواجه شده است. 
همچنین، از کل تعداد و مبلــغ چک های مبادله 
شــده ۹۱.۲ و ۸۶.۹ درصد وصولی و ۸.۸ و ۱۳.۱ 

درصد برگشت داده شده است. 

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بر این، در مهر ماه امســال در کل کشــور 
معادل ۴۵۸ هـزارفقـــره چـک بـه ارزشی حدود 
۲۵ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومان به دالیل کسری 
یـا فقـدان موجـــودی برگشـــت خورده است 
که در واقـع از نظـــر تعـــداد ۹۶.۴ درصـد و از 
نظر ارزش ۹۶.۱ درصد از کل چک های برگشــتی 
 بــه دالیــل کســری یــا فقــدان موجــودی 

بوده است.    
از سوی دیگر، در اســتان تهران حدود ۱۱۶ هزار 
فقره چک به ارزشی حدود ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت 
داده شده که در استان تهران درصد تعداد و مبلغ 
چک های برگشــتی به دالیل کســری یا فقدان 
موجودی به کل چک های برگشتی هر یک معادل 

۹۵.۴ درصد بوده است.  

بانک مرکزی چین برای دومین بار در سال جاری 
نسبت ذخیره بانک ها را کاهش داد و پکن امیدوار 
است با آزادســازی نقدینگی از ۱۵ دسامبر، رشد 

اقتصادی را تقویت کند.
به گزارش ایســنا به نقل از سی ان بی ســی، بانک 
مرکزی چین اعالم کرد مقدار پول نقدی که بانک ها 
باید به عنوان ذخایــر نگهداری کننــد را کاهش 
می دهد و این دومین اقدام در ســال جاری است و 
۱.۲ تریلیون یوان )۱۸۸.۲۴ میلیارد دالر( نقدینگی 
بلندمدت برای تقویت کندی رشــد اقتصادی آزاد 

می کند.
بانک مرکــزی چین مقــدار پولی را کــه بانک ها 

بایــد در ذخیــره نگه دارنــد را کاهــش می دهد 
تــا از توســعه واقعــی اقتصــاد حمایــت کند و 
هزینــه تامین مالــی جامــع که نشــان دهنده 
 نگرانی ها در بحبوحــه رکود بازار ملک اســت را 

کاهش دهد.
دومین اقتصــاد بزرگ جهــان که پــس از رکود 
همه گیری سال گذشته جهش چشمگیری داشته 
است، در ماه های اخیر به دلیل مقابله با کندی بخش 
تولید، مشکالت بدهی در بازار امالک و شیوع مداوم 
کووید ۱۹، شتاب خود را از دست داده است. برخی 
تحلیلگران بر این باورند که رشــد می تواند در سه 
ماهه چهارم از ۴.۹ درصد در سه ماهه سوم کندتر 

شود، اگرچه رشد کل سال همچنان می تواند حدود 
۸ درصد باشد.

ون بیــن، اقتصــاددان ارشــد بانک مینشــنگ 
 )RRR( گفــت: کاهش نســبت ذخیره نقــدی
به کاهش فشــار نزولی بر اقتصــاد و هموار کردن 
منحنی رشــد اقتصادی کمک خواهد کرد. اگرچه 
امسال فشــار کمی برای دســتیابی به هدف رشد 
اقتصادی وجــود دارد اما کار اقتصادی در ســال 
آینده با فشارها و چالش های بزرگی مواجه خواهد 
شــد و دولت یک هدف رشــد اقتصادی ســاالنه 
 نســبتا متوســط باالی ۶ درصد را برای امســال 

تعیین کرده است.

راهکار چین برای تقویت کندی رشد اقتصادیچه خبر از چک های برگشتی؟

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2366| پنج شنبه 18 آذر ماه  1400 |  4جمادی االول  1443 |   9  دسامبر  2021 |  4 صفحه 2000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

دالر 
 ۲۳ هزار تومانی

 در بودجه
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سال ۱۴۰۱ کل کشور 
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سرمقاله

ابهامات طرح های 
مالیاتی دولت 

جزئیات طرح مالیات ستانی 
از بازار ارز هنوز مشــخص 
نیســت و با توجه به اینکه 
دولت هــا در اخذ مالیات از 
بخش های مختلف اقتصاد جدیتی ندارند اجرای 
این طرح نیــز ابهامات زیــادی دارد. به طور کلی 
مشــکالت بســیاری در رابطه با مالیات ستانی 
 وجود دارد. بانک اطالعاتی کافی برای اجرای این 

طرح وجود ندارد...

  کامران ندری

متن کانل  د ر صفحه 3
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۲

 گرانی  دارو 
با  حذف   ارز  دولتی

شوک  بانک  مرکزی 
به  بازار  مسکن

خریداران و فروشندگان ارز مشمول پرداخت 10 درصد مالیات می شوند

اخذ  مالیات  از معامالت  ارز
صفحه3

صفحه۲

موج  جدید  گرانی  خودرو
مجوز   افزایش 18 درصدی    قیمت    خودروهای   داخلی   صادر   شد

حذف ارز ترجیحی دارو ایــن روزها به یکی از مهم 
ترین موضوعات تبدیل شده است.خطر گرانی دارو 
به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب نگرانی مردم 
شده و این در حالی است که از زمان تخصیص این ارز 
به دارو قاچاق معکوس انواع دارو موجب اختالل در 
تولید و توزیع این اقالم حیاتی در کشور شده است.  
دیگر نگرانی پیش آمده این است که در صورت حذف 
ارز ترجیحی قیمت دارو افزایش خواهد یافت. به گفته 
فعاالن بخش دارو اگر ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر 
گرفته شود، قیمت تمام شده افزایش می یابد. با این 
وجود با توجه به مشــکالتی که ارز دولتی به وجود 
آورده، متخصصان بر لــزوم حذف آن تاکید دارند و 
باید دید برنامه دولت برای سال آینده چه خواهد بود. 

همایون سامه یح عضو...

یک مقام مســئول گفت: هم اکنون کف نرخ  اجاره 
مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و قیمت 
خرید مسکن هم تا پایان سال روند کاهش قیمت 
را در پیش می گیرد. مصطفی قلی خسروی رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک کشــوری در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: بانک مرکزی با ارائه 
آمار های غلط در حوزه بــازار اجاره، خرید و فروش 
باعث وارد شدن شــوک به بازار مسکن می شود. او 
گفت: دولت و وزارت راه و شهرســازی هم همواره 
اعالم کردند که ارائه آمار های اجاره تنها برای شهر 
تهران خود باعث ایجاد نابه سامانی و افزایش قیمت ها 
می شود. خسروی ادامه داد: بازار مسکن به ویژه بازار 
اجاره با کاهش قیمت مسکن مواجه شده و در حال 

حاضر هم این بازار با ثبات...

سرگردانی ۵ کیلو طال در گمرک

 دالالن یک میلیاردی می خواهند!

دستگاه های مسئول
عوامل مداخله گر 
در  بازار ارز 
را  شناسایی کنند

رئیس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

رشد ۱۱ هزار واحدی شاخص 
بورس

شــاخص کل بورس در معامالت ۱۷ آذر در 
روز بازگشایی نمادهای دو غول خودروسازی 
با رشد ۱۱ هزار واحدی به جایگاه ۱ میلیون و 

۳۴۹ هزار واحد دست یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در 
پایان معامالت )چهارشنبه ۱۷ آذرماه( با رشد 
۱۱ هزار و ۳۴۹ واحــدی در رقم یک میلیون 
و ۳۴۹ هزار و ۱۶۵ واحد قرار گرفت. شاخص 
هم وزن نیز ۲۴۴۴ واحد مثبت شد و به عدد 
۳۶۳ هزار و ۵۸۶ واحد دســت یافت. بیش از 
۴۰۰ هزار فقره معامله به ارزش ۳.۳ میلیارد 
تومان امروز انجام شد و ارزش کل بازار به ۵.۴ 

هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد.
»فملــی«، »فــوالد« و »خــودرو« در رأس 
نمادهای اثرگذار در معامالت امروز بوده اند. 
شستا نیز در زمره پرتراکنش ترین معامالت 
قرار گرفت ولی در لحظات پایانی رشد ارزش 
ســهام آن صفر شــد. عالوه بر این، خودرو 
امروز در یک ســاعت پایانی بازار بازگشایی 
شــد، با توجه به اینکه بدون دامنه نوســان 
معامالت آن ثبت شــد، با رشد ۶.۴ درصدی 
ارزش سهام مواجه شــد.نماد »خبهمن« نیز 
از دیگــر نمادهای با رشــد نزدیک ۵ درصد 
در معامالت امروز بود. فرابــورس ۷۳ واحد 
مثبت شــد و به جایگاه ۱۹ هزار و ۱۷۶ واحد 
دســت یافت. خودرویی ها بــا ۵۳۳ میلیارد 
 تومــان ارزش معامــالت امــروز برتریــن

 گروه صنعت بودند .

مسدود شــدن حساب بانکی 
۷۰۰ فعال غیرمجاز ارزی توسط 

وزارت اطالعات
مدیرکل مبارزه با قاچــاق معاونت اقتصادی 
وزارت اطالعــات گفت: حســاب های بانکی 
بیش از ۷۰۰ نفــر فعال غیرمجــاز ارزی در 
کشور شناســایی و مسدود شــد.به گزارش 
صدا و ســیما، مدیر کل مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز معاونت اقتصادی وزارت اطالعات اعالم 
کرد: با اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام 
زمان )عج(، با همکاری بانــک مرکزی همه 
حساب های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعاالن 
 غیرمجاز ارزی در ســطح کشــور شناسایی
 و مســدود گردید.وی با بیان اینکه اســامی 
ایــن دالالن ارزی جهت تشــکیل پرونده به 
مراجع قضائــی معرفی شــد، گفت: گردش 
برخی از حساب های مسدود شده در ۹ ماهه 
ســال جاری بالغ بر ۲۰ هــزار میلیارد تومان 
است.این مقام مسئول در معاونت اقتصادی 
وزارت اطالعات با اشــاره بــه اینکه پایش، 
شناســایی و ردیابی مالی حساب های بانکی 
مشــکوک فعاالن ارزی به صورت مستمر در 
حال انجام اســت، گفت: در روزهای آتی نیز 
اقدامــات الزم برای اخذ حکــم قضائی برای 
مسدودســازی حســاب های بانکــی تعداد 
 دیگــری از فعاالن غیرمجاز ارزی در دســت 

انجام است.

تکذیب تهاتر نفت با برنج پاکستانی
 اجرای این طرح غیرممکن است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج، تهاتر نفت با 
برنج پاکستانی را رد کرد و گفت: اجرای این 
طرح غیرممکن است.مســیح کشاورز، دبیر 
انجمن واردکنندگان برنــج در گفتگو با  مهر 
مباحث مطرح شده مبنی بر تهاتر نفت با برنج 
پاکســتان را رد کرد و گفت: به نظر می رسد 
صحبت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
این زمینه سند باشد که گفته در قبال فروش 
نفت، هیچ قراردادی در هیچ کشوری نداریم.
وی تاکید کرد: ممکن است در زمینه فروش 
برق چنین اقدامی انجام شود که در این حوزه 
نیز یکبار و زمانی که بــرای واردات برنج ارز 
۴۲۰۰ تومانی تخصیــص می یافت، قرار بود 
در ازای برقی که به پاکستان فروخته شده بود 
برنج وارد شود اما قیمتی که برای این محصول 
پیشنهاد دادند نزدیک به بازار آزاد بود و برای 
همین واردکنندگان آن را نپذیرفتند.این فعال 
صنفی تصریح کرد: از طرفی چون این کار باید 
از طریق بانک ها انجام شــود و ما در شرایط 
تحریم قرار داریم کشور پاکستان تمایلی به 
انجام آن ندارد.کشــاورز تاکید کرد: در واقع 
چنین اقدامی غیرممکن و غیر عملیاتی است 
و نیاز بــه انجام هماهنگی های گســترده در 
ســطوح باال از جمله بانک مرکزی و ریاست 

جمهوری دارد.

خبر

پــس از قریب بــه یکماه 
قیمــت  بالتکیفــی  از 
خودروهــا و انتظــار برای 
تصمیم گیری ایــن حوزه، 
باالخــره _چهارشــنبه/ 
۱۷ آذرماه( محصوالت ایران خودرو و ســایپا مجوز 
افزایش قیمت  محصــوالت خــود را دریافت کرده 
 و بر این اســاس قیمت جدید محصــوالت را اعالم

 کردند.
به گــزارش ایســنا، در حالیکه چند چهارشــنبه، 
از چهارشــنبه هایی کــه وعــده داده شــده بود تا 
تکلیف قیمت گــذاری خودرو مشــخص شــود، 
در نهایت این چهارشــنبه )امــروز/۱۷ آذرماه( این 
 وعده محقــق شــد و قیمت هــای جدیــد اعالم

 شد. 
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو 
در پی اصــالح قیمت هــا، میــزان افزایش قیمت 
محصوالت این گروه خودروسازی را حدود ۱۸ درصد 
بر مبنای تورم بخشی اعالم کرد.در گروه محصوالت 
ایران خــودرو، در خانواده پژوها، پــژو tu۳ ۲۰۶ )با 
افزایش ۱۹ میلیون و ۸۸۱ هــزار و ۱۶۶ تومان( به 
 i ۲۰۷ ۱۳۰ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۹ تومــان، پژو
)با افزایش ۲۷ میلیون و ۶۶۶ هــزار و ۹۸۰ تومان( 
 ۲۰۷i به ۱۸۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۲۶ تومان، پژو
فرمان برقی )با افزایش ۲۸ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۹۹۱ 
تومان( به ۱۸۷ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۵ تومان، پژو 
i ۲۰۷ پانوراما )با افزایش ۱۵ میلیــون و ۳۹۳ هزار 
و ۳۳۶ تومان( به ۲۰۵ میلیــون و ۴۳۴ هزار و ۵۱۱ 
تومان، پژو پارس XU ۷ )بــا افزایش ۲۱ میلیون و 
۹۹۴ هــزار و ۸۰۰ تومان( بــه ۱۴۴ میلیون و ۱۸۸ 
هزار و ۱۳۲ تومان، پژو پــارس TU۵ )با افزایش ۲۲ 
میلیون و ۸۸۲ هــزار و ۲۵۷ تومان( به ۱۵۰ میلیون 
و ۵۰۰ هزار و ۹۰۸ تومان، پژو پارس دوگانه ســوز )با 
افزایش ۲۲ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۴۴۲ تومان( به ۱۴۹ 
میلیون و ۸۳۶ هزا و ۶۷۸ تومان و پژو ۴۰۵ دوگانه سوز 
XU۷ )با افزایش ۱۹ میلیــون و ۳۸۹ هزار و ۰۲۰ 
 تومان( به ۱۲۷ میلیون و ۱۰۵ هــزار و ۸۰۰ تومان 

رسیده اند. 
در گروه سمندها، سمند گازسوز EF۷ )با افزایش ۲۱ 

میلیون و ۸۸۱ هــزار و ۱۴۳ تومان( به ۱۴۳ میلیون 
و ۴۴۳ هــزار و ۴۷ تومان، ســمند بنزینی EF۷ )با 
افزایش ۲۰ میلیون و ۷۷۷ هــزار و ۸۰۱ تومان( به 
 XU۷ ۱۳۶ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۶ تومان، سمند
)با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۳۸ هــزار و ۳۷۰ تومان( 
به ۱۳۵ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۵۳۲ تومان و ســورن 
پالس نیز) با افزایش ۳۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۷۷ 
 تومان( به ۲۱۱ میلیون و ۵۹۹ هــزار و ۴۱۴ تومان

 رسیده اند. 
در خانواده راناها نیز، رانا پالس TU۵ )با افزایش ۲۸ 
میلیون و ۴۴۲ هزار و ۳۸۴ تومــان( ۱۸۶ میلیون و 
۴۵۵ هزار و ۶۳۱ تومان و راناپالس پانوراما TU۵P)با 
افزایش ۳۰ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۶۳۸ تومان( ۲۰۰ 
 میلیون و ۱۸۴ هــزار و ۶۲۷ تومــان تعیین قیمت

 شده اند.
دنا معمولی )بــا افزایش ۲۷ میلیــون و ۲۴۷ هزار 
و ۷۳۴ تومــان( ۱۷۸ میلیــون و ۶۲۴ هــزار و 
۳۱ تومــان، دنــا پالس )بــا افزایــش ۳۰ میلیون 
و ۲۳۳ هــزار و ۱۸۴ تومــان( ۱۹۸ میلیــون و 
 ۱۹۵ هــزار و ۳۱۷ تومان، دنا پالس توروبوشــارژر

 )با افزایــش ۴۵ میلیون و ۳۱۸ هــزا و ۶۰۲ تومان( 
۲۹۷ میلیون و ۸۸ هزار و ۶۱۴ تومان و مدل اتواتیک 
آن )با افزایش سه میلیون و ۴۶۲ هزار و ۴۳۲ تومان( 

۳۴۸ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۰۳ تومان اصالح قیمت  
شده اند.

محصوالت ســایپا چقدر افزایش قیمت 
یافت؟

پــس از اخــذ مجــوز افزایش قیمــت محصوالت 
گــروه خودروســازی ســایپا، ایــن خودروســاز 
 نیــز قیمــت جدیــد محصــوالت خــود را اعالم

 کرد.
در این گروه خودروســازی پراید وانت )سایپا ۱۵۱( 
که تنها بازمانده محصوالت خانواده پرایدهاست، با 
افزایش قیمت ۲۰ میلیون و ۹۲ هزار و ۲۰۰ تومان به 
۱۳۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. 

در خانــواده تیباها، تیبــا )با افزایــش ۱۵ میلیون 
و ۶۲۳ هــزار و ۶۰۰ تومــان( بــه ۱۰۲ میلیــون و 
۴۲۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان و تیبــا ۲ )بــا افزایش 
۱۶ میلیــون و ۵۷۰ هزار تومان( بــه ۱۰۸ میلیون 
 و ۶۲۵ هــزار و ۳۰۰ تومــان، افزایــش قیمــت 

یافته اند.
در محصوالت ساینا نیز، ساینا دستی )با افزایش ۱۶ 
میلیون و ۲۶۹ هزار و ۶۰۰ تومان( ۱۰۶ میلیون و ۶۵۶ 
هزار تومان و ساینا S )با افزایش ۲۲ میلیون و ۳۵۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان( ۱۴۶ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۶۰۰ 

تومان قیمت گذاری شده اند.
همچنین  کوییک )با افزایش ۲۲ میلیون و ۱۲۱ هزار 
و ۴۰۰ تومان( ۱۴۵ میلیون و ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان، 
کوییک S )با افزایش ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۷۰۰ 
تومــان( ۱۵۹ میلیون و ۶۹۸ هــزار و ۲۰۰ تومان و 
کوییک اتوماتیک پالس )با افزایش ۳۶ میلیون و ۹۴۳ 
هزار و ۴۰۰ تومان( ۲۴۲ میلیون و ۱۵۸ هزار تعیین 

قیمت شده اند.
در نهایــت محصول جدیــد گروه خودروســازی 
ســایپا که با نام تجاری شــاهین عرضه می شــود، 
مشــمول افزایش قیمت ۴۶ میلیــون و ۳۵۸ هزار 
و ۷۰۰ تومانی شــده و در اصــالح قیمت ها، ۳۰۳ 
 میلیون و ۹۰۷ هزار و ۲۰۰ تومــان  افزایش قیمت 

یافته است.
الزم به یادآوری اســت که ۱۸ آبان ماه سال جاری 
بود که پــس از اتمام دوره شــش ماهــه از آخرین 
قیمت گــذاری شــورای رقابت بــرای محصوالت 
خودروســازان، تورم  قیمت جدید محصوالت ایران 
خودرو و ســایپا مشــمول افزایش قیمت و بر این 
اساس قیمت های جدید برای نیمه دوم سال جاری 
اعالم شــد اما دو روز، بنابر دستور رئیس جمهوری 
و باتوجه به اینکه اعالم شــد، ستاد تنظیم بازار برای 
افزایش قیمت خودرو مصوبه ای نداشته است، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از خودروســازان خواست تا 
قیمت محصوالت خود را که طی آن دو روز مشمول 
افزایــش قیمت شــده بودند، بــه قیمت های قبل 
 بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودروهای

 داخلی منتفی شد. 
پس از آن ســید رضا فاطمی امیــن- وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، از واگــذاری قیمت گذاری خودرو 
به ســتاد تنظیم بازار خبــر داده و گفت: بررســی 
قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده 
شده و این ســتاد درباره این موضوع تصمیم گیری 
خواهد کــرد. در این راســتا، ســازوکاری که برای 
قیمت گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت 
خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان 
به بازار عرضه خواهد شــد، با احتساب قیمت تمام 
شــده و ســود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد 
رسید، محاسبه خواهد شد. افزایش قیمت از محل 
 تورم بخشــی که بانک مرکزی اعالم کرده اســت،

 اعمال می شود.

مجوز افزایش قیمت  خودروهای داخلی صادر شد

موج جدید گرانی خودرو

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

دســتگاه های مســئولعوامل 
مداخله گــر در  بــازار ارز را  

شناسایی کنند
رئیس جمهور بــا تاکید بر لــزوم جلوگیری 
از مداخــالت ســودجویانه در بــازار ارز به 
دستگاه های مسئول دستور داد در این زمینه 
با جدیت به وظیفه خود عمل کنند.به گزارش 
ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی سه شنبه 
شب در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت با اشاره به مشــخص شدن دخالت ها و 
دسیسه های سودجویانه برای برهم زدن ثبات 
بازار ارز، تصریح کرد: دســتگاه های مسئول 
همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی 
دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات کننده بازار 
ارز، با جدیت به مســئولیت های خود در این 
زمینه عمل کنند.رئیس جمهور انســجام و 
اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را در مدیریت 
و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.در این 
جلسه با تقســیم کار و وظایف دستگاه های 
مختلف مقرر شد برای مدیریت در بازار ارز، با 
اخذ مجوزهای الزم از سوی نهادهای مسئول 
و بر اســاس واقعیت ها، ثبات و شرایط عادی 
به بازار ارز برگردد.در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت همچنیــن گزارش نهادهای 
مسئول درباره وضعیت بازار ارز ارائه و عوامل 
مؤثر در تغییرات غیرعادی نــرخ ارز به ویژه 
در روزهــای اخیر مورد بررســی قرار گرفت.

بر اســاس گزارش بانک مرکزی، درآمد ارزی 
کشور در هشــت ماه گذشــته هم در بخش 
فروش نفت و هم صادرات غیرنفتی به اندازه 
تمام سال گذشته بوده و رکوردهای جدیدی 
در این زمینه ثبت شده است و نگرانی وجود 
ندارد.در این گزارش به تامین بودجه یک ماه 
گذشته کشور بدون استقراض از بانک مرکزی 
به عنوان یکی از نکات قوت جذب درآمدهای 
ارزی استناد شده است.در ادامه این گزارش با 
توجه به ذخایر ارزی قابل اطمینان کشور تاکید 
شده است تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر 
هیچ گونه توجیه نــدارد، بلکه نتیجه عملیات 
روانی و دخالت عناصر غیراقتصادی و کاذب 

در بازار است.

نامه بانک مرکزی به صرافی ها
نیازهای جدید ارزی اعالم شود

بانک مرکزی در مکاتبه ای با رئیس شــورای 
عالی کانــون صرافان ایران خواســتار اعالم 
نیازهــای جدیــد ارزی متقاضیــان واقعی 
به بانک مرکــزی شــد.به گزارش ایســنا، 
بانک مرکــزی اعالم کــرد: پــس از بازدید 
روز گذشــته علی صالــح آبــادی از صرافی 
 هــا در میــدان فردوســی و تاکید ایشــان

 بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکالت 
احتمالی مرتبط با فروش ارز و تامین نیازهای 
ارزی مــردم؛ بانــک مرکــزی در مکاتبه ای 
مراتب را بــه رئیس شــورای عالــی کانون 
صرافان ایران اعالم کــرد.در این مکاتبه آمده 
اســت: پیرو اطالعیه مورخ ۰۶ /۰۹ /۱۴۰۰ و 
در راســتای پاســخ به نیاز واقعی متقاضیان 
ارز، خواهشمند اســت به قید تسریع ضمن 
اخذ نظرات شــرکت های صرافی در خصوص 
مســایل و مشــکالت احتمالــی مرتبط با 
فرآیند فروش ارز در ســرفصل های مصارف 
خدماتی اعالمی، مراتب بــه همراه نیازهای 
جدید ارزی به درخواســت متقاضیان واقعی 
مورد تأیید آن کانون برای این بانک ارســال 
 شــود تا موضوع بررســی و اقدامات مقتضی

 صورت پذیرد.

تصویب الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ کل کشور 

هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود 
به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
رئیس جمهور، کار بررســی و تصویب الیحه 
 بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور را به پایان

 رساند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیئت دولت، اعضای دولت در این جلسه 
پس از بررسی و جمع بندی الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشور، آن را به تصویب رساندند تا 
به مجلس شورای اسالمی تقدیم و در دستور 

کار نمایندگان قرار گیرد.
الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور 
 اوایــل هفتــه آینــده تقدیــم مجلــس

 خواهد شد.

اخبار
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رئیس کمیته اقتصادی کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس از تعیین نرخ تســعیر ارز ۲۳هزار تومانی در 
بودجه ۱۴۰۱ خبر داد. آیا تعیین این قیمت برای دالر 
در بودجه ۱۴۰۱ منطقی است؟به گزارش تجارت نیوز، 
جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس چندی پیــش از تصمیم دولت برای 
تعیین نرخ تسعیر ارز ۲۳هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۱ 
خبر داد.این در حالی است که قیمت دالر در بازار آزاد 
نوسان زیادی داشته اســت و در دوران مذاکرات آذر 
۱۴۰۰ افزایشی بود.از طرفی نرخ ارز در بازارهای داخلی 
چند نرخی شده است. دالر ۴۲۰۰ دولتی، دالر نیما در 
حدود ۲۳ هزار تومان و دالر در صرافی ها حدود ۲۷ هزار 

و ۸۰۰ تومان قیمت خورد.

تالش دولت ها برای تک نرخی کردن ارز
پیام الیاس کردی، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو 
با تجارت نیوز از تالش دولت ها برای تک نرخی کردن 
نرخ ارز گفت و توضیح داد: دولت های قبلی به دنبال 
تک نرخی کردن نــرح ارز بودند و دولت ســیزدهم 
 هم بــه دنیال همین مســاله اســت. دولــت فعلی
 حرف هــای از حــذف کــردن دالر ۴۲۰۰ تومانی 
گفتــه امــا همچنــان تصمیمــی قطعــی گرفته 
بازارهــای مالــی  نشــده است.کارشناســان 
 عقیده دارند حذف شدن دالر ۴۲۰۰ تومانی در بلند 
مدت می تواند در بازار موثر باشد و شروعی برای تک 

نرخی کردن قیمت دالر باشد.
الیاس کردی به اختالف نرخ دالر بازار آزاد و ارز ۴۲۰۰ 

تومانی اشاره کرد و گفت: با توجه به صحبت های رئیس 
جمهور، قیمت هایی که در بازار وجود دارد نه از طرف 
دولت قابل قبول اســت و نه از طرف فعاالن بازار.این 
کارشــناس بازارهای مالی اعتقاد دارد بر اساس اعالم 
نرخ ۲۳ هزار تومانی دالر در بودجــه ۱۴۰۱، یکی از 
احتمال های موجــود برای بازار دالر در ســال آینده 
تالش دولت برای نزدیک کردن نرخ دالر ۴۲۰۰ و ارز 

نیمایی است.
او همچنین بر این عقیده اســت که نزدیک شــدن 
ایــن دو قیمــت دالر در بــازار و تک نرخی شــدن 
دالر برای تمامــی مصرف کننــدگان )صادکننده، 
 واردکننــده، مســافران و…( می توانــد اثر مثبتی

 در بازار داشته باشد.

نقش موثر مذاکرات بر بودجه و دالر
الیاس کردی بر این عقیده است که روند مذاکرات در 
آینده بازار بسیار مهم است و حتی دولت هم برخی از 
تصمیمات خود را به بعد از مشخص شدن نتیجه نهایی 

مذاکرات منتقل می کند.
او در ادامه گفت: دور دوم مذاکرات هم بسیار اهمیت 
دارد و با توجه به نتایج نهایی مذاکرات و شرایط بازار 
پس از آن، احتمال دارد بودجه تغییراتی داشته باشد.
الیاس کردی به کاهش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱ 
اشــاره کرد و ادامه داد که اگر فــروش نفت از میزان 
مشــخص در بودجه افزایش پیدا کند مازاد فروش به 
حساب می آید و می تواند برای عملکرد دولت و بازارها 

موثر باشد.

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
درباره جزئیات اخذ مالیات از خرید و فروش ارز 
گفت: فعاالن حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص 
حقیقی و حقوقی چون صرافی ها، مکلف به ثبت 
نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم 
عادی و کســانی که برای نیاز شخصی و با کارت 

ملی ارز می خرند، مشمول مالیات نیستند. 
به گزارش ایسنا، امروز سازمان امور مالیاتی اعالم 
کرد که کلیه خریداران و فروشــندگان ارز طبق 
قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بوده 
و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت 

نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند.
طبق این اطالعیه، سازمان امور مالیاتی با اعالم 
بانک مرکزی نســبت به برقــراری مالیات علی 
الحســاب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها 

اقدام می کند.
در این زمینه، محمد مسیحی_معاون درآمدهای 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات این 
اطالعیه گفت: فعاالن حوزه خرید و فروش ارز اعم 
اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافی ها، مکلف 
به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند 
و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با 
کارت ملی ارز می خرند، مشمول مالیات نیستند. 
وی افزود: این افراد در فاز اول توسط بانک مرکزی 
شناسایی و اسامی آن ها به سازمان امور مالیاتی 
اعالم می شــود که هماهنگی هــای الزم با بانک 
مرکزی در راستای اجرای این قانون فراهم شده 
اســت. این مقام مســئول با بیان اینکه از امروز 
مشــموالن مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت 
به ثبت نام و پرداخت مالیــات اقدام کنند، گفت: 

ضمانت های اجرای این قانون اینگونه است که هم 
از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات 
اقدام می شود و در پایان ســال نیز اختیار ورود 
حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع 

داده شده  است. 
وی درباره شناسایی فعاالن غیررسمی و دالالن 
معامالت ارز برای اخذ مالیــات مربوطه توضیح 
داد: شناســایی اولیــه این افراد بــر عهده بانک 
مرکزی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی نیز از 
طریق راه هایی که به دلیل محرمانه بودن اعالم 

نمی شود، این افراد را شناسایی می کند.
مســیحی افزود: در قانون مالیات های مستقیم 
اصالحیه ســال ۱۳۹۶، انجام نــدادن برخی از 
تکالیف قانونی جرم محسوب و افرادی که از این 
قانون تخلــف کنند، به عنوان محــرم به مراجع 

قضایی معرفی می شوند. در کل کتمان و پنهان 
کردن درآمــد از محل خرید و فــروش ارز جرم 

محسوب می شود. 
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در فاز اول 
اخذ مالیات از خرید و فروش ارز هدف ســازمان 
امور مالیاتی تنظیم گری و مدیریت بازار ارز است 
و برآورد از میزان وصول درآمدهای مالیاتی از این 
محل به بررسی و رســیدگی های به مرور زمان 

نیاز دارد. 
وی بیان کرد: غیر از مالیــات خرید و فروش ارز، 
خرید و فروش ارز برای صرافی ها به مآخذ کارمزد 
دریافتی مشــمول مالیات بر ارزش افزوده است 
که در حال حاضر صرافی هــای مجاز اظهارنامه 
مربوطه در ایــن زمینه را پــر می کنند و مالیات 

می پردازند.

یک مقام مسئول گفت: هم اکنون کف نرخ  اجاره 
مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و قیمت 
خرید مسکن هم تا پایان سال روند کاهش قیمت 
را در پیش می گیرد.بــه گــزارش اقتصادنیوز ، 
مصطفی قلی خســروی رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک کشوری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان،گفت: بانک مرکزی با ارائه آمار های غلط در 
حوزه بازار اجاره، خرید و فروش باعث وارد شدن 

شوک به بازار مسکن می شود.
او گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی هم همواره 

اعالم کردنــد که ارائه آمار های اجــاره تنها برای 
شهر تهران خود باعث ایجاد نابه سامانی و افزایش 

قیمت ها می شود.
خسروی ادامه داد: بازار مسکن به ویژه بازار اجاره با 
کاهش قیمت مسکن مواجه شده و در حال حاضر 

هم این بازار با ثبات قیمتی روبه رو شده است.
رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک گفت: به هیچ 
عنوان آمار های بانک مرکــزی در رابطه با اعالم 
نرخ های بازار اجاره را قبول ندارم. مشخص نیست 
این آمار ها بر اساس چه داده هایی اعالم می شوند.

او ادامه داد: زمانی که دولت و ســتاد ملی مقابله 
با کرونا سیاســت تعییــن نرخ اجــاره مبنی بر 
افزایش ۲۵ درصدی نــرخ اجاره را تعیین کردند، 
در همان زمان بانک مرکزی با اعالم افزایش نرخ 
۳۰ درصدی باعث شــد که این بازار به یک باره با 

افزایش ۵۰ درصدی نرخ روبه رو شود.
خسروی ادامه داد: نمی دانم هدف بانک مرکزی از 
اعالم و ارائه آمار های مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی 
نرخ اجاره در آبان ماه چیســت؟ امیدوار هستیم 
دولت و وزارت راه و شهرســازی سیاســت های 

درســتی در قبال اعالم چنیــن آمار هایی به کار 
گیرند.

این مقام مســئول گفت: در حال حاضر کف بازار 
نرخ های اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته 
اســت به طوری که در برخــی از مناطق جنوبی 
تهران ما شاهد کاهش  نرخ اجاره بها تا ۲۰ درصد 

هم هستیم.
او گفت: قیمت مسکن تا پایان سال روند تثبیت و 
کاهش قیمت را در پیش گرفته و امیدوار هستیم 

این روند همچنان ادامه پیدا کند.

دالر  ۲۳ هزار تومانی در بودجه

چه کسانی مشمول مالیات خرید و فروش ارزی می شوند؟

شوک بانک مرکزی به بازار مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ١٧ آذر ١۴٠٠ به ١٣ میلیون و ٢۵٠ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  چهارشنبه ١٧ مهر ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران با ١٠ هزار تومان کاهش نسبت به دیروز به ١٣ میلیون و ٢۵٠ هزار تومان رسید. همچنین 

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ١٣ میلیون و ١٠٠ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ٩٧٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٩٢٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و 
٣٨٠ هزار تومان است .قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ١٧٨٧ دالر و ۵٢ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ٣١۵ هزار و ٨۴۴ تومان است .
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ابهامات طرح های مالیاتی دولت 
کامران ندری

جزئیات طرح مالیات ستانی از بازار ارز هنوز مشخص نیست و با توجه به اینکه دولت ها در اخذ مالیات از بخش های مختلف اقتصاد جدیتی ندارند اجرای این طرح نیز ابهامات زیادی دارد. به طور کلی مشکالت بسیاری در رابطه با مالیات 
ستانی وجود دارد. بانک اطالعاتی کافی برای اجرای این طرح وجود ندارد. معامالت زیادی در اقتصاد انجام می شود و اگر قصد جدی وجود داشته باشد می توان از تمام معامالت مالیات اخذ کرد. اما در این رابطه اینکه بتوان تمام این معامالت 
را کامل مورد شناسایی قرار داد در ابهام است.  باید دید اصال امکان شناسایی اطالعات تمام خریداران وجود دارد یا خیر. در بازار ارز دو دسته معامالت داریم. دسته اول مربوط به معامالت ارز برای مقاصد تجاری است. واردکنندگان برای 

واردات مواد اولیه و یا کاالهای مورد تایید وزارت صمت ارز نیاز دارند و با مراجعه به بازار این ارز را تامین می کنند. 
دسته دوم معامالت سفته بازانه است. در این دسته از معامالت افراد برای مقاصد تجاری ارز خریداری نمی کنند. هدف خرید ارز  نگهداری و احتکار ارز برای فروش با افزایش بیشتر قیمت است. بنابراین اگر هدف از اخذ مالیات محدود کردن 

معامالت سفته بازانه باشد شاید طرح موجهی باشد. محدود کردن این نوع معامالت اقدامی درست است. چراکه همین معامالت می تواند بازار ارز را متالطم کرده و بر روی نرخ ارز تاثیر بگذارد. 
اما چطور می توان معامالت سفته بازانه را از معامالت مقاصد تجاری تفکیک کرد جای سوال دارد. آیا قرار است افرادی که در سامانه نیما خرید و فروش می کنند نیز مشمول ماالت ستانی شوند. اگر این اتفاق بیفتد و اخذ مالیات از سامانه نیما 
هم در دستور کار باشد نتیجه ای جز افزایش هزینه تجارت نخواهد داشت. حتی اگر مالیات ستانی مشمول معامالت سامانه نیما نیز نشود و فقط بازار آزاد هدف باشد باز هم شناسایی معامالت مورد ابهام است. ابعاد این طرح مشخص نیست 

اما به طور کلی اگر محدودیت در خرید و فروش معامالت سفته بازانه باشد خوب و درست است که از لحاظ اجرایی باید چگونگی آن مشخص شود.  
در حدی که اطالعات در این رابطه وجود دارد نمی توان به درستی روی آن استناد کرد. طرح روی کاغذ مورد تایید و مطلوب است اما به لحاظ اجرایی ابهام دارد و نمی تواند اثر محسوس و ملموسی داشته باشد. به طور مثال مانند مالیات بر 

خانه های خالی که همچنان مسکوت مانده و قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصاد این طرح چندان توجیهی ندارد.

فراوانــی تولیــد و حــذف واســطه ها بــا روش 
هوشمندسازی توزیع موجب شد قیمت مرغ و تخم 
مرغ در بازار هر کــدام ۲ هزارتومان زیر نرخ مصوب 
دولتی به فروش برود. قیمت مــرغ و تخم مرغ در 
روزهای اخیر از قیمت های قبلی عقب نشینی کرده 
و ثبات نسبی بر بازار این محصوالت حاکم شده است.

کاهش قیمت پس از به صف کردن روسای وزارت 
صمت و جهاد کشــاورزی و ســایر وزارتخانه های 
مرتبط توسط رئیس جمهور برای کاهش قیمت در 
بازار اتفاق افتاده است. در بازار قیمت هر شانه تخم 
مرغ به 41 هزار تومان کاهش یافته و قیمت مرغ هم 
کیلویی ۲9 هزار تومان به فروش می رود که هر کدام 

از قیمت مصوب ۲ هزار تومان پایین تر است.
دو عامل در کاهش قیمت بازار نقش داشــته است 
نخســت تولید نســبت به ماه آبان که در شرایط 
نامناسبی بود افزایش یافته است و آنطور که معاون 
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار فارس 
گفت: جوجه ریزی نســبت به ماه آبان 30 میلیون 

قطعه بیشتر شده و پیش بینی کرد تا آخر سال نه تنها 
هیچ مشکلی از نظر تامین وجود نخواهد داشت بلکه 

تولید از میزان نیاز فراتر خواهد رفت.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان تخم مرغ هم افزایش 
تولید مرغ را تایید کرد و گفت: تولید این محصول 
افزایش خوبی داشته وحتی پیش بینی می شود که 
در سال آینده تولید بیشتر هم بشود. عامل دوم ورود 
دولت برای توزیع هوشمند کاالهای اساسی برای 
حذف داللی و واسطه گری است که توسط سازمان 
تعاون روستایی آغاز شده است، در این طرح از تمام 
استارتاپها و شرکت های دانش بنیان خواسته شده 
تا در توزیع هوشمند و یا اینترنتی کاالها کمک کنند 
توزیع آنها در محصوالتی مانند مرغ و تخم مرغ آغاز 
شده و بالفاصله تاثیر خود را بر قیمت بازار گذاشته 
است. یوسفخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده 
و ماهی کاهش قیمت ها را تایید می کند و می گوید: 
تخم مرغ و مــرغ با دو هزار تومــان پایین تر از نرخ 

مصوب در بازار به فروش می رود.

رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار تهران گفت: 
قیمت آجیل و خشکبار در کشــور در ماه های 
مرداد و شهریور به دلیل ۶0 درصد اُفت تولید به 
شــدت افزایش یافت. مصطفی احمدی، رئیس 
اتحادیه آجیل و خشــکبار تهران گفت: قیمت 
آجیل و خشکبار در کشــور در ماه های مرداد و 
شهریور به دلیل ۶0 درصد اُفت تولید به شدت 
افزایش یافت. او ادامه داد: در شهریور و مهر تجار 
کشور های اطراف به ویژه افغانســتان، امارات، 
پاکستان و عراق آجیل را از کشورمان خریداری 
کردند و به این دلیل قیمت آجیل افزایش یافت.

احمدی گفت: هرســال در ایام شب یلدا و شب 
عید مصرف آجیل رواج پیدا می کند و توجه ها به 
این اقالم جلب می شود، اما ما زمانی که در فصل 
برداشت این محصوالت بودیم درباره مشکالت 
و شــرایط صنف صحبت کرده بودیم و همواره 
هشــدار های الزم را داده بودیم. رئیس اتحادیه 
آجیل و خشکبار تهران اضافه کرد: در حال حاضر 
تجار کشــور های مختلف در شهر های سبزوار و 
مشــهد در حال خرید تخمه ژاپنی هستند. در 

صورتی که این قلم در خــود تهران خریداری و 
صادر می شــود، ولی با توجه بــه افزایش باالی 
قیمت آجیل این نوع جنس در شــهر های دیگر 

در حال انجام است.
او گفت: از محصوالتی که کاهش تولید شدیدی 
را تجربه کردند، انواع تخمه و به ویژه تخمه ژاپنی 
بود که در حال حاضر نیز قیمت آن بیش از 100 
درصد گران شده است. همچنین تولید پسته ۵0 
درصد و تولید انواع مغز از جمله گردو و فندق نیز 

حدود ۶0 درصد اُفت پیدا کرده است.
احمدی ادامه داد: قیمت پسته هم نرخ جهانی 
دارد و نمی شــود آن هــا را خــارج از محدوده 
قیمت های جهانی عرضه و توزیع کرد. در حال 
حاضر تولید پسته کاهش پیدا کرده، به طوری که 
ما هر ساله بین 1۶0 تا 1۷0 هزار تن تولید پسته 
داشتیم، اما امسال میزان تولید به حدود ۶0 هزار 
تن رسیده است. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 
تهران اضافه کرد: ما در ساله گذشته 1۵0 هزار 
تن صادرات پسته داشته ایم، ولی امسال صادرات 

آن به صفر رسیده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنــج، تهاتر نفت با 
برنج پاکســتانی را رد کرد و گفــت: اجرای این 
طرح غیرممکن اســت. مسیح کشــاورز، دبیر 
انجمن واردکنندگان برنج مباحث مطرح شده 
مبنی بر تهاتر نفت با برنج پاکســتان را رد کرد 
و گفت: به نظر می رســد صحبــت مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران در این زمینه سند باشد 
 که گفته در قبال فروش نفت، هیچ قراردادی در 

هیچ کشوری نداریم.
وی تاکید کرد: ممکن اســت در زمینه فروش 
برق چنین اقدامی انجام شــود که در این حوزه 
نیز یکبار و زمانی که برای واردات برنج ارز 4۲00 
تومانی تخصیــص می یافت، قرار بــود در ازای 
برقی که به پاکستان فروخته شده بود برنج وارد 
شــود اما قیمتی که برای این محصول پیشنهاد 
دادند نزدیک به بــازار آزاد بــود و برای همین 

واردکنندگان آن را نپذیرفتند.
این فعــال صنفی تصریح کــرد: از طرفی چون 

این کار بایــد از طریق بانک ها انجام شــود و ما 
در شــرایط تحریم قرار داریم کشــور پاکستان 
تمایلی به انجام آن ندارد. کشــاورز تاکید کرد: 
در واقع چنین اقدامی غیرممکن و غیر عملیاتی 
اســت و نیاز به انجام هماهنگی های گســترده 
 در ســطوح باال از جمله بانک مرکزی و ریاست 

جمهوری دارد.
وی ادامــه داد: همچنین این اقــدام باید برای 
واردکنندگان مزیتی داشــته باشــد تا مایل به 
انجام آن باشــند در غیر این صورت هم اکنون 
آنها به راحتی از بانک مرکزی ارز نیمایی دریافت 
می کنند و واردات انجــام می دهند همچنین از 
دیگر اقدامات الزم برای انجــام چنین طرحی 
آن اســت که پول حاصل از فــروش کاالهای 
نفتی و غیرنفتی ایرانی که امــکان ورود آنها به 
کشــور وجود ندارد، با مزیت رقابتی در اختیار 
واردکنندگان قــرار بگیرد تا بتواننــد کاال وارد 

کشور کنند.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: با توجه 
به شــرایط اقتصادی مردم، اتحادیه تمهیداتی 
اندیشیده که شب یلدا نوســانی در بازار نداشته 
باشــیم. به گزارش اتاق اصناف ایران؛ مصطفی 
دارایی نژاد از افزایش ورودی هندوانه و میوه های 
شب یلدا به میدان مرکزی تره بار خبر داد و افزود: 
شب گذشــته ۲۵ هزار تن اعم از فرنگی جات و 
صیفی جات ورودی بار میدان بوده است. با توجه 
به ازدیاد عرضه، قیمت تمامــی فرنگی جات به 
غیر از گوجه فرنگی از جمله هویج، شــلغم، گل 
کلم، بادمجان و کدو 10 تــا 1۵ درصد کاهش 

داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تولید هویج و فلفل 
دلمه ای دزفول به قدری باالســت که قیمت هر 
کیلو محصول در میدان به 3 هزار تومان رسیده 
است. رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: با 
توجه به بارندگی اخیر بوشــهر قیمت هر کیلو 
گوجه فرنگی بوته رس در میــدان 9 تا 10 هزار 
تومان و گوجه فرنگی رنــگ آوری ۷ هزار تومان 

است.
وی ادامه داد: با توجه به دپوی میوه های شب یلدا 
اعم از انار و هندوانــه به عنوان دو قلم پرمصرف، 
مشکلی در تامین و عرضه وجود ندارد. دارایی نژاد 
قیمت هر کیلــو پرتقال را ۸ تــا 11 هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: نرخ کنونی هر کیلو نارنگی ۸ تا 
1۵ هزار تومان، سیب قرمز ۸ تا 1۵ هزار تومان، 
سیب سفید 10 تا 1۷ هزار تومان، لیموشیرین 

10 تا 1۵ هــزار تومان، کیوی 10 تــا 1۷ هزار 
تومان، خرمالو شمال ۸ تا 14 هزار تومان، خرمالو 
شهریار ۲0 تا ۲۵ هزار تومان و خرمالو کن ۲۲ تا 

3۲ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: قیمت هر 
کیلو انار دماوند ۲0 تا 33 هزار تومان، انار ساوه 
1۲ تا 1۸ هزار تومان، انار شــیراز 1۸ تا ۲۶ هزار 
تومان و هندوانه 3 هــزار و ۵00 تا ۷ هزار تومان 
است. به گفته دارایی نژاد، ۸00 تا هزار تن ورودی 
هندوانه بوده که از 1۵ آذر میزان ورودی هندوانه 
میدان را به یک هزار و ۵00 تن می رسانیم تا برای 

شب یلدا مشکلی نداشته باشیم.
این مقام مسئول ادامه داد: همه ساله قیمت انار 
و هندوانه در شب یلدا افزایش می یابد، به همین 
خاطر اتحادیه از یک ماه و نیم گذشــته اقدام به 
رصد بازار و انبار محصول در ســردخانه ها کرده 
اســت. هم اکنون هندوانه نو از جاسک و میناب 
بندرعباس در حال عرضه است. رئیس اتحادیه 
بارفروشان تهران گفت: هم اکنون مقادیری انار 
شیراز، انار کاشمر، انار دماوند و ساوه در سردخانه 
دپو شده تا برای شب یلدا دچار مشکل نشویم. با 

ازدیاد عرضه، تقاضا کمتر است.
دارایی نژاد افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو 
موز هندی ۲3 تا ۲4 هزار تومان، موز اکوادور ۲۵ 
هزار تومان، موز فیلیپیــن ۲۷ هزار تومان، موز 
پاکستانی 1۵ هزار تومان و هر کارتن آناناس ۸00 

هزار تا یک میلیون تومان است.

حذف ارز ترجیحی دارو این 
روزها به یکــی از مهم ترین 
موضوعات تبدیل شده است.
خطر گرانی دارو بــه دنبال 
حــذف ارز 4۲00 تومانــی 
موجب نگرانی مردم شده و این در حالی است که از زمان 
تخصیص این ارز به دارو قاچاق معکوس انواع دارو موجب 
اختالل در تولید و توزیع این اقالم حیاتی در کشور شده 
اســت.  دیگر نگرانی پیش آمده این است که در صورت 
حذف ارز ترجیحی قیمت دارو افزایش خواهد یافت. به 
گفته فعاالن بخش دارو اگر ارز نیمایی به عنوان مبنا در 
نظر گرفته شود، قیمت تمام شده افزایش می یابد. با این 
وجود با توجه به مشکالتی که ارز دولتی به وجود آورده، 
متخصصان بر لزوم حذف آن تاکید دارند و باید دید برنامه 
دولت برای سال آینده چه خواهد بود. همایون سامه یح 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: ارز 

4۲00 تومانی حداقل تا انتهای سال 1400 برقرار است و 
با صحبت هایی که با بانک مرکزی صورت گرفت، تصمیم 

بر این شد که در این مورد حمایت هایی را انجام دهد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت 
داروها پس از حذف 4۲00 تومانی افزایش قیمت خواهیم 
داشت یا خیر، عنوان می کند: سال گذشته هم تصمیم بر 
حذف ارز دولتی بود اما به این نتیجه رسیدیم که با حذف 
یکباره و ناگهانی ارز بدون این که برای پرداخت هزینه ها 
توسط بیمه ها برنامه ای داشته باشیم دچار اخالل خواهیم 
شد از این رو برای اجرایی شدن حذف ارز دولتی از همان 
سال گذشته برنامه ریزی هایی در مورد نحوه پرداخت 
بیمه ها و نحوه پرداخت بودجه به بیمه ها و ... انجام شد 

تا در صورت حذف فشار زیادی متوجه بیماران نباشد.
در همین رابطه رئیس کمیســیون اقتصاد سالمت اتاق 
تهران به "کســب و کار" گفت: ســهم بودجه دارویی و 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشــت از ارز 4۲00 تومانی، 
۲ میلیارد و ۵00 میلیون دالر است. در حالیکه داروهای 
وارداتی حدود 1 میلیارد دالر ارز نیاز دارد. به بخشــی از 

داروهای تولیــدی و وارداتی ارز دولتی تعلق می گیرد اما 
چون این ارز برای پوشش تمامی داروها کافی نیست طبیعتا 
برای تامین این مبالغ باید از ارز نیمایی استفاده کرد. محمود 
نجفی عرب اضافه کرد: با همه این ها مهم ترین مشــکل 
محدودیت منابع برای تخصیص این ارز اســت. دولت به 
دلیل تحریم ها با محدودیت هــای زیادی برای تأمین ارز 
مواجه است. در سال 1400 مجلس به دولت اجازه داد ۸,۵ 
میلیارد دالر ارز را به صورت ترجیحی تخصیص دهد. از این 
میزان ۲.۵ میلیارد دالر برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
اختصاص داده شد که از همان ابتدا مشخص بود این میزان 
برای تأمین نیازهای کشور کافی نیست و وزارت بهداشت 

با محدودیت روبرو خواهد شد.
به گفتــه وی، احتماال تخصیــص ارز 4۲00 تومانی به 
دارو تا پایان ســال جاری ادامه خواهد داشت اما قاچاق 
معکوس دارو از کشور به کشــورهای همسایه در چند 
ســال اخیر از عوارض ارز 4۲00 تومانی است. اختالف 
قیمت ارز ترجیحی و آزاد میل قاچاق داروهای وارداتی 
را افزایش داده است. با وجود همه کنترل و نظارت ها بر 

 زنجیره ی تأمین و توزیع دارو در کشور، داروهای کمیاب از 
مجموعه  های درمانی خارج می شود.

 نجفی عرب، با  اعالم اینکه داروهای خارجی با ارز 4 هزار و 
۲00 تومانی وارد کشور می شود گفت: فاصله این مبلغ با 
ارز آزاد بیش از ۲4 هزار تومان و ۶ تا ۷ برابر اختالف قیمت 
است و این فاصله می تواند میل به قاچاق داروهای وارداتی 

به کشورهای همسایه را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران اظهار داشت: 
ما و همه افرادی که در حوزه کسب وکار کاالهای سالمت 
به خصوص دارو فعال هســتند از همان سال 9۷ که ارز 
ترجیحی متولد شد مخالفتمان را اعالم کردیم. واقعیت 
این اســت که ارز ترجیحی فقط بخش جزئی از قیمت 
تمام شده داروی تولیدی را پوشش می داد. چرا که فقط 
به مواد اولیه تولید دارو اختصاص داده می شد. در حالی 
که بسته بندی و لوازم و تجهیزات تولید از ماشین آالت 
و قطعات یدکی، ماده کمکی و جانبــی و حتی هزینه 
دستمزد و سایر هزینه های سربار، همه تابع شرایط بازار 

بوده و به نحوی از تورم تأثیر می پذیرند. 

اختالف قیمت ارز ترجیحی و آزاد قاچاق داروهای وارداتی را افزایش داد

گرانی و کمیابی دارو با حذف ارز دولتی
شایلی قرایی
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طبــق قانــون مالیات های 
مستقیم، خرید و فروش ارز 
مشمول مالیات بوده و همه 
اشخاص فعال در این بخش 
مکلف به ثبت نام و پرداخت 
مالیات تعیین شده اند. سازمان امور مالیاتی اعالم کرد 
در راستای اجرای مقررات  ماده 1۶3 قانون مالیات های 
مستقیم، با اعالم بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات 

علی الحساب به میزان 10 درصد از فروش ارز آنها اقدام 
می کند. طبق قانون مالیات های مستقیم، خرید و فروش 
ارز مشــمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این 
بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده 

هستند.
اشخاص مذکور مکلف اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی 
سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت 
نام اقدام کنند. در صورت عدم ثبت نام به موقع و پرداخت 
مالیات در نظام مالیاتی،عالوه بر شمول مالیات و جرائم 
غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول 

خواهد شد. در همین رابطه یک اقتصاددان گفت: برای 
کنترل نرخ ارز باید تقاضا را محدود کنیم. برای این کار 
می توان از طریق محدودیت انتقــاالت ارزی، واردات 
کاالها و واردکنندگان به صورت غیرمستقیم تقاضا را 
کنترل کرد تا پس از آن موفق به کنترل نرخ ارز شویم. 
امیر هرتمنی اظهار کرد: اخذ مالیــات 10 درصدی از 
معامالت ارزی قیمت ارز را 10 درصد افزایش می دهد. 
این قانون توانایی جلوگیری از هجــوم خرید نرخ ارز 
نخواهد داشت. وی افزود: برای کنترل نرخ ارز باید تقاضا 
را محدود کنیم. برای این کار می توان از طریق محدودیت 

انتقاالت ارزی، واردات کاالها و واردکنندگان به صورت 
غیرمستقیم تقاضا را کنترل کرد تا پس از آن موفق به 
کنترل نرخ ارز شویم. این اقدامات در سطح خرد هستند 

اما اثرات آن ها در سطح کالن است.
این اقتصاددان گفت: متأسفانه برخی از مسئوالن شرایط 
را در سطح کالن اشــتباه گرفتند. به اعتقاد این افراد با 
مخفی کردن اطالعات و آمار می توان روندها را کنترل 
کرد. باید گفت که با این حرکات نمی تــوان نرخ ارز را 
کنترل کرد و بهتر است مسئوالن بر مؤلفه های کلیدی 

متمرکز شوند.

خریداران و فروشندگان ارز مشمول پرداخت 10 درصد مالیات می شوند

اخذ  مالیات  از معامالت  ارز
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

قیمت ها به زیر نرخ مصوب رسید

عوامل بروز آرامش در بازارمرغ و تخم مرغ

افزایش قیمت آجیل به دلیل افت ۶۰ درصدی تولید

تکذیب تهاتر نفت با برنج پاکستانی

تمهیدات اتحادیه بارفروشان تهران برای شب یلدا
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طراحی سكوی تشخيص اخبار جعلی در شبكه های 
اجتماعی 

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، با اشاره به چالش های تولید 
محتوا در شبکه های اجتماعی از منظر جعلی، نامناسب، دروغ و افترا بودن 
و تبعات ناخوشــایند آن در جامعه، از طراحی و توسعه نمونه اولیه سکوی 

تشخیص اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی در این پژوهشگاه خبر داد.
وحید یزدانیان بــا بیان اینکــه آگاهی، پیشــگیری و مقابلــه با تبعات 
ناخوشــایند محتوا در شــبکه های اجتماعی از ضروریات جوامع امروزی 
به حســاب می آید، گفــت: بی تفاوتی نســبت به ایــن محتواها، ممکن 
 اســت بحران هایی ایجاد کند که رفع آن ها امکان پذیر نبوده یا مســتلزم

 هزینه های گزاف باشد.
وی در تشــریح این موضوع ادامه داد: گاهی انتشــار اطالعات نادرســت 
در فضــای مجازی تهدیــد خاصی به حســاب نمی آید و مثاًل بــا انگیزه 
ســرگرمی و مــزاح، محتــوای نادرســتی تولید و منتشــر می شــود و 
اثر طوالنی مدتــی نیز نــدارد. امــا در مــواردی محتواهای نادرســت 
می تواننــد به صورت هدفمنــد و تأثیرگذار در ســطح ملــی و به منظور 
بر هــم زدن نظم اجتماعی، امنیــت، اقتصاد، تخریب اشــخاص حقیقی 
یا حقوقــی و امثال آن ها باشــند. در موارد متعددی حتــی اخبار جعلی 
 در حــوزه داخلی یک کشــور در کشــور دیگــری طراحی و منتشــر

 می شــود.یزدانیان با تاکید بر اینکه پدیده اخبار جعلی در شــبکه های 
اجتماعی از جنبه های مختلف مطرح اســت، افزود: کشــورهای مختلف 
تعاریف مختلفی از اخبار جعلی دارند. حتی تفسیر حقوقی آن ها از اخبار 
جعلی نیز متفاوت است. در این پروژه ضمن مروری گذرا به این مباحث، 
روش های مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناســایی اخبار مشــکوک به 
جعلی بودن، مورد تمرکز بیشــتری قرار گرفت و ضمن بررســی تنوعی 
 از روش های مبتنی بــر هوش مصنوعــی، برخی از آن ها پیاده ســازی

 شد یا در حال انجام است.طبق اعالم پژوهشگاه ارتباطات، او نتایج حاصله 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دقت های خوبی به دســت آمده  که شــامل 
روش های مبتنی بر استخراج ویژگی های نوشــتاری، روش های مبتنی 
 ،n-gram روش های مبتنی بر ،)Bag of Words( بر کیســه کلمات
 روش های مبتنی بر یادگیری عمیق و روش های مبتنی بر الگوی انتشــار

در شبکه است.

در پی قطعی خدمات ابری آمازون
وب سايت های محبوب از دسترس خارج شدند

قطعــی بزرگی که ســرویس ابــری آمــازون را مختل کرد، باعث شــد 
روز ســه شــنبه پلتفرمهای نت فلیکس، دیســنی پالس، رابین هود و 
 شــمار زیادی از اپلیکیشــن ها و وب ســایت فروش آمازون از دسترس 
خارج شوند. آمازون اعالم کرد بســیاری از سرویس ها احیا شده اند با این 
حال این شــرکت برای احیای کامل خدماتش، همچنان در تالش است. 
اپلیکیشــن بانکی موبایلی Chime، دوربین امنیتــی Ring آمازون و 
 )AWS( که از خدمات وب آمازون iRobot ســازنده جاروبرقی رباتی
استفاده می کنند، در صفحاتشان در شــبکه اجتماعی از وجود مشکالت 
دسترسی خبر دادند.طبق آمار وب سایت داون دتکتور، اپلیکیشن معامله 
رابین هود و سرویس پخش دیســنی پالس و نت فلیکس هم از دسترس 
خارج شــدند. دوک مادوری، مدیر تحلیل اینترنت در شــرکت تحلیلی 
"ِکن تیک" گفت: نت فلیکس که تقریبا همه ســاختارش در AWS قرار 
دارد، ۲۶ درصد از ترافیکش را از دســت داد. آمازون اعالم کرد این قطعی 
 مربوط به دســتگاه های شــبکه و مرتبط با رابط کاربری برنامه نویســی

 اپلیکیشــن بوده اســت.داون دتکتور از بیش از ۲۴ هزار مورد مشکالت 
گزارش شده توسط کاربران خبر داد که مربوط به آمازون از جمله سرویس 
پرایم ویدیو و خدمات دیگر این شــرکت بود. این وب سایت رصد قطعی، 
گزارش های وضعیــت را از منابع مختلف از جملــه گزارش های کاربران 
 ،)ToolTester( جمع آوری می کند. طبق آمار وب سایت تول تســتر
آمازون در ۱۲ ماه گذشته ســابقه ۲۷ قطعی مربوط به خدماتش را داشته 
است.بر اساس گزارش رویترز، در ژوئن وب ســایت های ردیت، آمازون، 
ســی ان ان، پی پال، اسپاتیفای، شــبکه رســانه ای الجزیره و نیویورک 
تایمز با قطعی گسترده یک ساعته ای روبرو شــدند که مربوط به شرکت 
 ارائــه کننده خدمات ابــری تحویل فســتلی )Fastly( بــود که رقیب

 کوچک تر AWS  است.

ديدار مديرعامل بانك مسكن با آيت اهلل اعرافی
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن و محمدرضا رضایی کوچی رییس 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با حضور در دفتر آیت اهلل اعرافی 
رئیس حوزه های علمیه کشور و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری 
با وی دیدار و مالقات کردند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک مسکن- 
هیبنا ، بر اساس این گزارش، در این دیدار محمود شایان گزارشی از روند 
اجرای طرح یک میلیون مسکن در بانک مسکن ارائه کرد.مدیرعامل بانک 
مسکن در این دیدار اظهار داشت: وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی در سال بر اســاس کار کارشناسی دقیقی صورت 
گرفته است و بانک مســکن نیز توان الزم را برای محقق کردن این وعده 
اصلی رئیس جمهور را دارد؛ بنابراین امیدوارم آرزوی مردم برای خانه دار 
شــدن را به واقعیت تبدیل کنیم.رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار به بیان سیاست های مجلس در 
حوزه مسکن پرداخت.در پایان نیز آیت اهلل اعرافی توصیه هایی را در حوزه 
مسکن مطرح کرد و از مسووالن کشور خواست که با همه توان برای رفع 
مشکالت مردم در حوزه مسکن اقدامات عاجل و الزم را در دستور کار قرار 

دهند.

سامان كست: درباره فروش تلفنی و آنچه كه تاكنون 
نمی دانستيد

سیزدهمین اپیزود از سامان کست با بررسی و نقد مدل بازاریابی تلفنی در 
کسب وکارها منتشر شد.به گزارش سامان رسانه، در سیزدهمین اپیزود از 
سامان کست که با حمایت بانک سامان منتشر شده، موضوع بازاریابی تلفنی 
مورد نقد و بررسی قرار گرفته و کارشناسان این حوزه به ارائه راهکارهایی 
برای موفقیت در بازاریابی تلفنی پرداختند.میهمانان این اپیزود سید سعید 
مرتضوی و فاطمه سمندری از کارشناسان و فعاالن حوزه بازاریابی هستند 
و میزبان این بخش جعفر تکبیری است.برای شنیدن این اپیزود می توانید 
CastBox )https://castbox. را در پلتفرم های SamanCast کلمه
Anchor )https://anchor.fm/jafar- ، )۴5۶۷۷۴8/fm/vc
 )۴5۶۷۷۴8/takbiri( ، Apple Podcas )https://castbox.fm/vc
جستجو و اپیزود سیزدهم را برای شنیدن انتخاب کنید.همچنین با کلیک 

روی نام هر پلتفرم به صفحه این پادکست منتقل می شوید.

اخبار

بانک 

تولید آیفون ۱۳ کم شد
تولید آیفون ۱۳ اپل در سپتامبر و اکتبر ۲۰ درصد کمتر از برنامه ریزی اولیه بود. سه ماهه چهارم یکی از شلوغ ترین زمان ها برای این شرکت است زیرا بسیاری از مصرف کنندگان دستگاه های اپل را 
هفته ها پیش از کریسمس برای هدیه دادن خریداری می کنند. با این حال پس از عرضه مدلهای جدید آیفون ۱۳ و آی پد جدید در سپتامبر، اپل با تهدید کمبود جهانی تراشه و اختالالت زنجیره تامین 

روبرو شد.تیم کوک، مدیرعامل اپل در اکتبر به رویترز گفته بود که تبعات مشکالت زنجیره تامین در سه ماهه فروش ایام تعطیالت وخیم تر از سه ماهه قبلی خواهد بود.روزنامه نیک کی به نقل از منابع 
آگاه گزارش کرد در اکتبر برای نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته، تولید آیفون و آی پد به دلیل محدودیت های زنجیره تامین و محدودیت استفاده از برق در چین، به مدت چند روز متوقف شد.

میانگیــن قیمت مســکن 
در ترکیــه در ژوئن ۲۰۲۱ 
)خرداد- تیر ۱۴۰۰( نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۲۹ 
درصد افزایش یافته اســت؛ 
این در حالی اســت که در همین بازه زمانی قیمت لیر 
نسبت به دالر بیش از ۳۰ درصد کاهش ارزش داشته 
است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران در مسکن ترکیه 
نه تنها سود نکرده اند، بلکه ۱۰ درصد ضرر نیز کرده اند.
به گزارش ایلنا، در ســال های اخیر، خروج سرمایه از 
کشور افزایش یافته است؛ اما بررسی فرآیند خروج ارز 
از کشور توسط ایرانیان بعضاً حاکی از رفتار هیجانی و 
تأثیر به سزای تبلیغات رســانه ای سوداگران در مورد 

سرمایه گذاری در برخی کشورهای همسایه دارد.
بر اســاس آمار، امالک و مســتغالت ترکیه، یکی از 
مقاصد اصلی سرمایه ایرانیان در سال های اخیر بوده 
اســت. البته آمار رســمی دقیقی در این زمینه وجود 
ندارد اما برخی صاحب نظران و مقامات مســئول در 
 طول سال های اخیر، آمارهای مختلفی را به رسانه ها

 ارائه کرده اند.
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس در مهرماه 
بیان کرده بود، از ۹۷ تــا ۹۹ معادل ۷ میلیارد دالر ارز 
برای خرید ملک در ترکیه از کشــور خارج شده است. 
همچنین یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت 
راهبردی اجرای سیاســت های کلی نظام در تحلیل 
شخصی عنوان کرده بود: »در ۳ماهه نخست ۲۰۲۱، 
اتباع ایرانــی ۱۶۰۰ واحد خانــه در ترکیه خریداری 
کرده اند که باتوجه به شرایطی که آنکارا در نظر گرفته، 
می توان گفت برای هر واحد حداقــل ۲5۰هزار دالر 
هزینه شده است. این یعنی در این شرایط ارزی، ظرف 
۳ماه حداقل ۴۰۰میلیون دالر ارز بی زبان کشور صرف 
خرید ملک فقط در ترکیه شده است.« البرز حسینی، 

عضو کمیسیون عمران مجلس هم در آبان ماه امسال 
میزان سرمایه ای که شــهروندان ایرانی امسال برای 
خرید ملک در ترکیه هزینــه  کرده اند را ۳۰۰ میلیون 
دالر اعالم کرده و آن را ســقوط آزاد در سرمایه ملی 
توصیف کرده بود. به گفته وی رقم خروج ســرمایه از 
ایران معادل ۴۴ برابر بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ و 
۱۴۰ برابر درآمد نفتی شش ماهه نخست سال جاری 

بوده است.

ناآگاهی ایرانیان از خطرات سرمایه گذاری 
در امالک ترکیه

فضاسازی گسترده برای خرید ملک و مهاجرت به ترکیه 
در حالی بین ایرانیان رواج پیدا کرده است که بسیاری 
از آنان از مخاطرات و ریسک سرمایه گذاری در امالک 

ترکیه ناآگاه هستند.
»سیر صعودی موج های تورمی ســالیانه«، »کاهش 
ارزش لیــر«، »بازدهی منفی ســرمایه گذاری دالری 
به نســبت امالک ایران«، »وجود قوانین تبعیض آمیز 
معامالت امــالک علیه مهاجــران«، » کالهبرداری و 
فروش امالک فاقد جواز به مهاجران«، »شیوع بیکاری 
در بین جوانان ترک«، »نبود اشتغال برای مهاجران« 
از جمله مواردی بوده است که ایرانیان مقیم ترکیه در 

سال های اخیر به نحوی با آن مواجه و درگیر بوده اند.
میانگین قیمت مســکن در ترکیــه در ژوئن ۲۰۲۱ 
)خرداد- تیر ۱۴۰۰( نســبت به مدت مشــابه سال 
قبــل ۲۹ درصد افزایش یافته اســت؛ ایــن در حالی 
اســت که در همین بازه زمانی قیمت لیر نســبت به 
دالر بیش از ۳۰ درصد کاهش ارزش داشــته اســت. 
به عبــارت دیگر ســرمایه گذاران در مســکن ترکیه 
 نه تنها ســود نکرده اند، بلکــه ۱۰ درصــد ضرر نیز

 کرده اند.
از ســوی دیگر بر اســاس آمارهای بانــک مرکزی، 
میانگین قیمــت هر متــر مربع واحد مســکونی در 
کشورمان در همین بازه زمانی )خرداد ۱۴۰۰ نسبت 
به خــرداد ۱۳۹۹( بیش از 5۶ درصــد افزایش یافته 

اســت؛ بنابراین ســرمایه گذاری دالری در امالک و 
یا حتــی ســپرده ارزی در داخل ایران می توانســت 
 بیشــترین بازدهــی را بــرای ایرانیــان بــه ارمغان

 آورد.
در شرایطی که شاهد موج مهاجرت به ترکیه هستیم 
باید توجه داشــته باشــیم که نرخ بیکاری ترکیه در 
آستانه عبور از ۱۲ درصد قرار گرفته است. نرخ بیکاری 
این کشور در ۱۲ ماهه منتهی به جوالی به ۱۲ درصد 
رســیده که این رقم در مقایســه با مدت مشــابه ماه 
قبل ۱.۴ درصد بیشتر شده اســت. این نرخ بیکاری، 
بیشترین نرخ بیکاری ثبت شده ترکیه در ۳ ماه اخیر 
محسوب می شود. طی این مدت، جمعیت افراد بیکار 
5۰۶ هزار نفر افزایش یافته و به ۳ میلیون و ۹۰۲ هزار 

نفر رسیده است.

کاهش روزافزون ارزش لیر
ارزش لیر در برابر دالر در یک ســال اخیر نزدیک ۳8 
درصد کاهش داشــته اســت. البته این اتفاق ناظر به 
یک ســال اخیر نیست و بررسی ها نشــان می دهد از 
۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بیش از 5۰۰ درصد ارزش لیر کاهشی 

بوده اســت. به عبارت دیگر با توجه به کاهش ارزش 
لیر، سرمایه گذاران در این کشــور چه در بلندمدت و 
چه در کوتاه مدت، اگر ضرر نکرده باشــند؛ در صورت 
کسر تورم مسکن از کاهش ارزش پول ترکیه، سودی 

هم نکرده اند.
بررسی ها نشــان می دهد از اوایل ســال ۲۰۱5 تا 8 
ماهه ۲۰۲۱، ایرانی هــا در مجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره 
ملک در این کشــور خریداری کرده اند که اگر حداقل 
سرمایه گذاری را ۲5۰ هزار دالر )رقم پذیرش تابعیت( 
درنظر بگیریم، ایرانی ها طی ۶ سال اخیر، 5 میلیارد و 
8۰۰ میلیون دالر فقط در امالک ترکیه سرمایه گذاری 

کرده اند.
همچنین طــی ســال های  ۲۰۱۳ تا ســال ۲۰۲۱ 
ایرانی هــا در مجمــوع ۴ هــزار و 5۱۱ شــرکت در 
ترکیه تاســیس کرده اند که برآورد می شــود حدود 
۳ میلیــارد دالر نیــز در این بخش ســرمایه گذاری 
شده باشــد. البته ســرمایه گذاری در ســهام و دیگر 
اقســام ســرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه و امارات 
 چنــدان مشــخص نیســت و بایــد منتظــر ارقام 

عجیب تر نیز باشیم.

كاهش ارزش لير چه تاثيری بر سرمايه های خارجی دارد؟

زیان حداقل ۱۰ درصدی خریداران مسکن 
News kasbokar@gmail.com

بررسی آمارهای گمرک ایران نشــان می دهد، در حالی که 
حجم واردات موبایل از مبادی رسمی در آستانه دو میلیارد 
دالری شدن است، توجه ویژه به مقابله همه جانبه با قاچاق 
قطعات و تجهیزات تلفن همراه یک ضرورت انکار ناپذیر است. 
گمرک و مبادی تجاری، به عنوان نبض تپنده و شاهرگ ورودی 
و خروجی کشور از گذشته تا به امروز با چالش های بسیاری 
روبرو بوده، به همین دلیل است که همواره این گلوگاه ها محلی 

برای سواستفاده ی سودجویان و منفعت طلبان بوده است.
این دست سودجویان با روشهای مختلفی به دنبال دور زدن 
و زیر پا گذاشتن و فرار از تعرفه ها و قوانین گمرکی به جهت 
سودها و منفعت های کالن شخصی هستند. بر اساس آمارهای 
رسمی واردات سالیانه تلفن همراه از ۲ میلیارد دالر نیز عبور 
کرده و این ارقام نشان میدهد که حوزه موبایل و تجهیزات آن 
یکی از حوزه هایی اســت که دالل ها و افراد سودجو به علت 

فراگیری و همه گیری باالی آن، همواره به دنبال راههایی برای 
واردات غیرقانونی و دور زدن حقوق عوارض دولتی هستند.

این افراد روش های مختلفــی را  بــرای واردات غیرقانونی 
این تجهیزات در مبادی ورودی رســمی و غیر رســمی از 
جمله گمرکات ، مناطق آزاد  و... استفاده می کنند، از جمله 
این روش ها که با شدت زیادی مورد اســتفاده قرار گرفته و 
می گیرد، عبارت اســت از : ۱-کم اظهاری با جا به جایی وزن 
کاال ۲- قرار دادن کاالهایی با ارزش باال در پوشش کاالهای 
کم ارزش ۳-عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل پکینگ، ۴-عدم 
تشریح صحیح کاال به منظور پوشش ارزش واقعی کاال که به 

عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی 
را محافظ صفحه نمایش )گلس( اظهار می کنند که از لحاظ 
ارزش گمرکی تفاوت ده برابری با همدیگر دارند. البته در روش 
واردات از مبادی غیر رسمی مثل واردات تحت رویه ته لنجی 
فرایند با سادگی هر چه تمام تر انجام می شود و عمال نیاز به 
پنهان کاری خاصی هم نیست. مطلبی که در اینجا واضح و 
مبرهن است این است که زمانی این اقدامات صورت می گیرد 
و در واقع حقوق و عوارض دولتی  دور زده می شود طبیعی است 
که بهای تمام شده کاالهایی که با روش های اینچنینی وارد 
کشور شده اند، برای وارد کننده آن ها بسیار کمتر تمام می شود 

و این افراد طبیعتا می توانند محصوالت وارداتی خود را با قیمت 
کمتری در بازار عرضه کنند و در نتیجه توازن بازار را بهم بریزند 
و شکل دهنده رقابتی ناسالم و مافیایی در بازار باشند.نکته دیگر 
این است که مبنای بعدی محاسبه تعرفه گمرک ارز۴۲۰۰ 
تومانی است، اما  نرخ ارز در بازار ۷ برابر گران تر است و مالیات 
علی الحساب چهار درصدی به هیچ عنوان جوابگو مالیات های 
واقعی که این شرکت ها باید بپردازند نیست.نکته پنهان بحث، 
فرار از مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به اینکه این دست 
شــرکت ها که وارد کننده لوازم جانبی و تجهیزات موبایل 
هستند خود در زنجیره توزیع  و پخش کاال حضور ندارند و در 
اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی برخی تجار سودجو 
هستند، در واقع این افراد با ثبت چنین شرکت هایی  منجر به 
فرار مالیاتی و کتمان اطالعات صاحب اصلی کاال نزد سازمان 

مالیاتی و تضییع مجدد حقوق دولتی می شوند.

تماس های خارجی ناشــناس با کاربران که منجر به صدور 
قبض های چند صد میلیون تومانی می شود، مختص ایران 
نبوده و یک پدیده جهانی است و برای جلوگیری از این اتفاق 
شهروندان باید از پاســخ دهی به این تماس ها امتناع کنند.

استفاده غیر اســتاندارد از شــماره تماس افراد باعث شده، 
قبض های چند ۱۰۰ میلیون تومانی روی دست کاربران بماند. 
نوع اپراتور نیز فرقی ندارد، این ترفند کالهبرداری از چند سال 

قبل در کل جهان آغاز شده و مربوط به ایران نیست.
کالهبرداری از این طریق به این شکل انجام می شود که افراد 
یا شرکت هایی با شماره افراد تماس می گیرند و پس از تماس 
از سوی مخاطب، تماس را به سمتی که می خواهند هدایت 
می کنند و از این طریق هزینه گزافی برای مشــترکان تلفن 

رقم می زنند.  

»محمد امامی« مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و 
فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات در این باره گفت: این 
موضوعی است که سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگوالتور 
بخش فناوری، نمی تواند اقدامی جدی درباره آن انجام دهد، 

زیرا این یک مشکل جهانی است.
وی افزود: نخستین گام این بود که اپراتورهای سیار، سامانه ای 
برای شناسایی این شماره ها ایجاد کردند تا آن ها را مسدود 
کنند،  ضمن اینکه  تشکل هایی در سطح جهان به وجود آمده  
است تا این شماره ها را شناسایی کرده و آنها را با دیگر کشورها 
در میان بگذارند.  امامی خاطرنشــان کرد: ســازمان تنظیم 
مقررات از اپراتورها خواسته تا این سازوکار را ایجاد کنند، ما 
مانند دیگر کشورها فقط دریافت کننده این تماس ها هستیم و 

تماس گیرندگان در کشورهای دیگر مستقر هستند.  

در همین پیوند، سخنگوی مخابرات تاکید کرد: این کار خالف 
قانون در یک سال گذشته با شــدت بیشتری قربانی گرفته 
است.»محمدرضا بیدخام« مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با ایرنا، افزود: به دلیل این که 
در یک سال گذشته این تماس ها شدت گرفته اند و قبض هایی 
با رقم باال روی دست مشترکان مخابرات گذاشته اند، مراجع 
امنیتی و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز درصدد شناسایی این 

افراد و معرفی آنان برای برخورد قانونی هستند.
وی درباره اینکه کالهبرداری بیشــتر از ســوی افراد انجام 
می شــود یا شــرکت ها، گفت: انجام این کار از هر ۲ طریق 
امکان پذیر است. توصیه ما به مخاطبان این است که با هیچ 
شماره بین المللی که از شبکه های ماهواره ای اعالم می شود، 
تماس نگیرند. ضمن اینکه تماس از دست رفته  از شماره های 

خارج از کشور تماس نگیرند، زیرا تماس آن ها از روش های غیر 
استاندارد رهیابی و از آن سواستفاده می شود.

بیدخام توضیح داد: این تماس ها محــدود به خطوط ثابت 
نیست، گاهی از طریق تلفن همراه و پیام رسان های نیز با افراد 
تماس گرفته می شود و همین شیوه کالهبرداری آن جا نیز 

انجام می گیرد.
وی بــا تاکید بر اینکه به واســطه ایــن کالهبرداری ها یک 
قبض ۳۰۰ میلیونــی نیز بــرای یک مشــترک مخابرات 
صادر شــده، گفت: بهترین پیشــنهادی که می توانیم برای 
مشترکان مخابرات داشته باشــیم این است که اگر ضرورت 
تماس با خارج از کشــور را ندارد، از طریق »مخابرات من« 
 صفــر دوم خط خود را مســدود کننــد تا تماســی از این 

طریق گرفته نشود.

تولید محصــوالت حــوزه ســالمت در ۴ حوزه 
فناورانه منجر بــه صرفه جویــی ارزی زیادی در 
 کشــور شــده اســت. اتفاقی که با ۱۰5 میلیارد

 تومان حمایت مالی انجام شــد. این کار با تولید 
»بســته تولید داروهای بیولوژیک«،»بسته تولید 
مواد اولیه دارویی«، »بســته تولید واکســن های 
انســانی« و »تجهیزات پزشــکی« و  با حمایت 
معاونت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
میسر شده است و برای کشــور ۲۷۴/۹ میلیون 
 دالر صرفه جویــی ارزی بــه همــراه داشــته

 است.
کارگروه تولید ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری برای ارتقای 

حوزه سالمت در کشور از محصوالت حمایت کرده 
و تولیدات و خدمات شــرکت های دانش بنیان و 

خالق را به بازار رسانده است.
 در ایــن طــرح ملی، ۷ بســته تولیــد داروهای 
بیولوژیک تعریف شــده است که با حمایت ۱۷/۳ 
میلیارد تومانی به کاهش خروج بیش از ۷۴ میلیارد 

دالر ارز از کشور منجر شده است.
ستاد توسعه زیســت فناوری برای ارتقای تولید 
مواد اولیه دارویــی به عنوان زیرســاختی برای 

تامین نیاز بازار دارویی کشــور، اقــدام به تعریف 
۷5 بســته تولیدی در ایــن حوزه کرده اســت. 
کاری که بــا حمایــت ۴۷/5 میلیــارد تومانی، 
 صرفه جویــی ۱۱۶ میلیارد دالری برای کشــور

 به همــراه داشــته اســت. از دیگــر حوزه های 
فناورانه ای که در این طرح مدنظر اســت، تولید 
واکسن های انســانی اســت. کاری که با اجرای 
5 بسته فناورانه اجرایی شده اســت. اجرای این 
طرح با اختصاص ۲۱ میلیارد تومان حمایت مالی 

به نتیجه رســیده و ۶۰ میلیون دالر صرفه جویی 
ارزی به دنبال داشــته اســت.یکی از حوزه های 
ارزبری که در کشور منجر به تحمیل هزینه زیاد 
 به خزانه کشور می شد، واردات تجهیزات پزشکی

 بــود. کاری که بــا تولیــد ۳ محصــول داخلی 
و حمایــت ۱۹/8 میلیــارد تومانی بــه کاهش 
 خروج ۲۴ میلیون دالر ارز از کشــور منجر شده

 اســت. در کل با حمایت های صورت گرفته ۹۰ 
محصول فناورانه در حوزه ســالمت با اتکا به توان 
 داخلی و با حمایت ۱۰5/۶ میلیارد تومانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید شده است 
که در نهایت صرفه جویی ۲۷۴/۹ میلیون دالری 

ارز را برای کشور به ارمغان آورده است.

به گفته یک کارشــناس فناوری اطالعات، قطعی فیبر 
دریایی و کاهش ظرفیت پهنای باند بین الملل، می تواند 
منجر به کاهش کیفیت اینترنت در ساعات پرمصرف شود 
و این مســاله برای بازی های آنالین نمود بیشتری دارد.
کابل های مدرن از فناوری فیبر نوری برای انتقال داده های 
دیجیتال استفاده می کنند که شــامل تلفن، اینترنت و 
ترافیک داده های خصوصی اســت. نخستین فیبر نوری 
دریایی ایران، در سال ۱۳۹۲ توسط یک شرکت ایرانی و با 
مالکیت ایرانی در آب های بین الملل بهره برداری شد با این 
هدف که توانایی کشور را در حوزه تبادل ترافیکی افزایش 

دهد. مسیر دوم فیبرنوری دریایی جزایر خلیج فارس واقع 
در جزیره قشم نیز سال گذشته افتتاح شد.مقرر شد در فاز 
اول، اجرای مسیر دوم فیبر نوری دریایی برای جزایر کیش، 
قشم و خارک طراحی و راه اندازی و برای نخستین بار، این 
پروژه با توان داخلی در دریا اجرا شود. اگر این فیبر نوری 
دریایی خوب دفن نشده باشد بر اثر لرزش ها و لنگر انداختن 
کشتی قطع می شود و حداقل زمانی که الزم است نقطه یابی 

و وصل شود، حداقل دو روز است که این موضوع می تواند 
منجربه بروز اختالل در اینترنت کشور شود.با وجود این، 
توسعه نقاط اتصال کشور به اینترنت در سال های گذشته 
حاکی از آن است که در حال حاضر تقریباً در همه مرزهای 
غربی، شمالی و جنوبی ما اتصال اینترنت داریم. به همین 
دلیل امکان قطع اینترنت کشور به  یک  باره، به دلیل قطعی 
یک مسیر، تقریباً وجود ندارد. زیرا اگر از یک ورودی قطعی 

اینترنت داشته باشیم، می توان آن را از ورودی های دیگر 
جبران کرد.از طرفی در روزهای گذشته اعالم شد که به 
علت قطع ســگمنت دوم فیبر دریایی متعلق به شرکت 
GBI در محدوده دریایی بین قطر و امارات، ۴۳۰ گیگابیت 
از ظرفیت پهنای باند بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت 
از دسترس خارج شده است. البته با توجه به قطع این مسیر 
دریایی و زمان بر بودن بازیابی مجدد آن اقدامات فوری برای 
تامین ظرفیت جایگزین از سایر مسیرها در دستور کار قرار 
گرفته و به زودی ظرفیت های جدید برای تامین این بخش 

از ترافیک آماده بهره برداری می شود.

در سايه شيوه های حيرت برانگيز واردات غير قانونی

بازار مافیایی قطعات تلفن همراه شکل گرفته است 

قبض های چند صد میلیون تومانی در انتظار قربانیان تماس های مشکوک خارجی

با توليد 90 محصول در حوزه سالمت؛

274 میلیون دالر صرفه جویی ارزی شد

ماجرای قطعی فیبر و کاهش کیفیت اینترنت


