
با حذف ارز 4200 تومانی به طور قطع قیمت شــیرخام نیــز افزایش می یابد که 
این ماده اولیه 60 تا 70 درصد هزینه های تولید فرآوره های لبنی را تشکیل می 
دهد. با افزایش قیمت شــیر خام پیش بینی می شود که قیمت محصوالت لبنی 
نیز بیش از 60 درصد افزایش یابد.عبداهلل قدوســی مدیرعامل صنایع شیر ایران 
امروز در حاشیه گردهمایی سراسری شورای اسالمی کار این مجموعه در گفتگو 
با خبرنکار خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: با حذف ارز 4200 تومانی به طور قطع 
قیمت شیرخام نیز افزایش می یابد که این ماده اولیه 60 تا 70 درصد هزینه های 
تولید فرآوره های لبنی را تشکیل می دهد.  با افزایش قیمت شیر خام پیش بینی 
می شود که قیمت محصوالت لبنی نیز بیش از 60 درصد افزایش یابد.وی افزود:  
دولت برای آسیب زدن به مصرف کنندگان و تولییدکنندگان تمهیداتی را در نظر 
گرفته است تا اقشار پذیر، امکان تداوم مصرف محصوالت لبنی را داشته باشند و 

تولید کنندگان نیز از طریق دریافت مشوق های صادراتی بتوانند مازاد مصرف را به 
بازار های خارجی صادر کنند.مدیرعامل صنایع شیر ایران ادامه داد: گرانی لبنیات 
به طور قطع بر روی سرانه مصرف این محصوالت اثر می گذارد که دولت برای رفع 
این مشکل طرح هایی مانند توزیع شیر در مدارس و کارت توزیع لبنیات، نیاز اقشار 
ضعیف و دهک های پایین جامعه را تامین کنــد.وی تصریح کرد:کاهش مصرف 
لبنیات می تواند در آینده بیماری هایی برای مردم ایجاد کند به همین منظور دولت 
شــرایطی ایجاد می کند که مصرف لبنیات کاهش زیادی نداشته باشد و سالمت 
مردم در معرض خطر نگیرد.قدوسی اظهار داشت: احتمال دارد برای دهک های 
پایین و اقشار آسیب پذیر بن کارت توزیع می شود تا این افراد بتوانند فرآورده های 
لبنی را خریداری کنند اما هنوز صحبت و قراردادی با صنایع شیر نشده است.وی 
درباره اخرین وضعیت شیر مدارس نیز گفت: بودجه شیر مدارس هنوز اختصاص 

داده نشده است که امیداریم وزارت آموزش و پرورش این اعتبار را از دولت دریافت 
کند؛ ما آمادگی تامین محصوالت مورد نظر داریم.

احتمال سخت و زیان آور شناخته شدن  فعالیت کارگران خطوط 
تولید فرآوردهای لبنی

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
این مراسم اظهار داشت: برای رفع دغدغعه مسکن کارگران تالش می شود که 
از ظرفیت های نهضت جهش در تولید مسکن برای خانه دار شدن آنها استفاده 
کنیم.وی در ارتباط با  وضعیت حقوق و دســتمزد کارگری در سال آینده نیز 
گفت:جلسات حقوق و دستمزد سال آینده در شورای کار برگزار شده و نظرات 
نماینگان کارگری نیز گرفته شده اســت امیداریم جمع بندی انجام شده به 

شکلی باشد که تا دغدغه های کارگران رفع شود.معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت به دنبال کنترل تورم است و در صورتی که 
تورم کنترل نشود هر گونه افزایش حقوق ها نیز نتایجی برای معیشت مردم 
نخواهد داشت.وی تصریح کرد: از شــرکت های دیگر نیز درخواست می شد 
مانند صنایع شــیر ایران در ارتباط خود با جامعه کارگری، هم افزاییی ایجاد 
کنند تا کارگران خود را در سود و ضرر کارفرما شریک بدانند.وی در پاسخ به 
درخواست نمایندگان کارگران درباره سخت و زیان آور شناخته شدن کارگران 
خط تولید فراورده های لبنی گفت: این موضوع بررسی و ظرف مدت یک ماه 

اطالع رسانی می شود. بر این اساس مدیت بازنشستگی آنها کاهش می یابد.
در پایان این مراسم از قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران توسط نمایندگان 

جامعه کارگری و معاون وزیر کار به دلیل ارتباط موثر با نیروی کار تقدیر شد.

ســهام غول هوش مصنوعی چینی، سنس تایم 
قرار است هفته اول معامالت خود را با بیش از دو 
برابر قیمت ذکر شــده به پایان برساند در نتیجه 
تاثیر تحریم های ایاالت متحده که ماه گذشته در 
عرضه آن خلل ایجاد کرده بود، به چالش کشیده 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از یاهو فایننس، سنس 
تایم از زمان عرضه در ۳0 دسامبر در هنگ کنگ 
بیش از ۱20 درصد رشد داشــته و قرار است به 
ســه برنده IPO )عرضه اولیه سهام برای تبدیل 
یک شرکت خصوصی به عمومی( در اولین هفته 
تجارت در مرکز مالی آسیا در سال جدید بپیوندد؛ 
پیشــنهادات حداقل ۵00 میلیون دالر در نظر 

گرفته شده است.
این شرکت تحت حمایت گروه سافت بانک پس 

از قیمت گذاری ســهام در پایین محدوده بازار، 
۵.7۸ میلیارد هنگ کنــگ )74۱ میلیون دالر( 

جذب کرد.
 این پیشــنهاد به دلیل تحریم هایی که ســال 
گذشته توسط وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
به دلیل ادعایی مبنی بر نقض حقوق بشر توسط 
این شرکت که در سین کیانگ وضع شده بود به 

تعویق افتاد.
 خاطر نشــان می شــود، این شــرکت به شدت 
این اتهامات را رد کرده اســت.عملکرد قوی این 
شــرکت، گمانه زنی ها را در میــان معامله گران 
هنگ کنگ برانگیخت کــه صندوق های دولتی 
 ممکن اســت بــرای حمایــت از ســهام اقدام

 به خرید کنند.
ســنس تایم در ماه گذشــته روی ۵۱2 میلیون 

دالر از ۹ ســرمایه گذار محتــوای بنیادی )کرنر 
اســتون( ازجمله صندوق اصالحــات مالکیت 
مختلــط تحــت حمایــت دولــت و شــرکت 
 سرمایه گذاری سرمایه شانگهای Xuhui حساب

 کرد.
شــن منگ، مدیــر چانســون اند کــو، بانک 
ســرمایه گذاری بوتیک مســتقر در پکن گفت: 
»اگر ســرمایه از چیــن نتواند ســنس تایم را 
پشــتیبانی کند، از آنجایی که ســرمایه گذاران 
آمریکایی از خرید سهام منع شــده اند احتمال 
ســقوط وجود دارد«.یــک تحلیلگر ارشــد در 
موسسه تحقیقاتی اکیتاس اظهار کرد: با شروع 
قدرتمند سنس تایم، ســایر شرکت های هوش 
 مصنوعــی باید از ایــن فرصت اســتفاده کنند 

تا بهتر دیده شوند.

به گفته معاون نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( استان تهران، بیشترین کاالی قاچاق کشف 
شده طی ۹ ماهه امسال در این اســتان شامل لوازم خانگی، 
دخانیات، انواع پوشــاک و الستیک خودرو بوده است.سعید 
محمدی پور در گفت وگو با ایســنا، از قرار گرفتن برخورد با 
قاچاق کاال و خدمات در اولویت بازرسی ها خبر داد و گفت: طی 

۹ ماه سال جاری 60 هزار و ۹40 بازرسی در حوزه قاچاق کاال 
و خدمات صورت گرفته که رشد 6.۱۱ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشته است.به گفته وی بیشترین کاالهای 
کشف شده شــامل لوازم خانگی، دخانیات، انواع پوشاک و 
الستیک خودرو بوده که پس از تنظیم صورت جلسه، مراتب 
تحویل مراجع ذیصالح شده است.معاون بازرسی سازمان با 

بیان اینکه یکی از مولفه های رونق تولید و کمک به ســاخت 
داخل، مبارزه با پدیده شوم قاچاق کاال است که این موضوع 
از اولویت های بازرسی سازمان های صمت است، تصریح کرد: 
تشکیل واحد ویژه مبارزه با کاالهای قاچاق و همکاری مشترک 
با دستگاه های مرتبط مثل پلیس امنیت اقتصادی از برنامه ها و 

اقدامات سازمان صمت تهران در این زمینه بوده است.

بعد از اظهارات متفاوت در رابطه با جریان ممنوعیت 
و میزان واردات واکســن کرونا، آمــار اعالمی گمرک 
نشــان داد که تا روزهای اخیر نیز واردات انجام شده 
و مجموع به بیش از ۱۵2 میلیون دوز رســیده است.

به گزارش ایسنا، واردات واکسن کرونا به ایران از نیمه 
بهمن ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است ولی در روزهای اخیر 
آماری اعالمی و یا توقف واردات با حواشی همراه بود.
اخیرا رئیس سازمان غذا و دارو در اظهاراتی از ممنوعیت 
واردات واکسن سخن گفت ولی در ادامه در توضیحاتی 
اعالم کرد که واردات واکســن ممنوع نیســت اما با 
افزایش تولید داخل رویکرد  کاهــش واردات خواهد 
بود.در رابطه با حجم واردات نیز اعالم کولیوند -رئیس 
جمعیت هالل احمر- در روزهای اخیر از این حکایت 
داشت که" تاکنون بیش از ۱۱2 میلیون دوز واکسن 
وارد کشور شده که قســمت اعظم واکسن ها استفاده 

شده است. " این آمار طوری بیان شده بود که ظاهرا کل 
واکسن وارداتی این تعداد بوده است و تاکیدی  بر این  
نداشت که منظور حجم واردات  از طریق هالل احمر 

بوده است یا خیر.

واکنش گمرکی ها به جریان واردات واکسن
اما گزارش هــای گمرک، آمار دیگری نشــان می داد، 
به طوری که گزارشــی که در آذرماه از سوی ارونقی 
- معاون ســابق فنی گمرک ایران- در مورد وضعیت 
واردات واکسن منتشر شد حاکی از آن بود که از نیمه 
بهمن ســال گذشــته تا 26 آذرماه، در مجموع ۱۵0 
میلیون و ۱0۸ هزار و ۳0۸ دوز واکسن کرونا طی ۸7 
مرحله و از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( وارد ایران 

شده است.
در همین رابطه واکنش اخیر ارونقــی نیز بار دیگر بر 

این تاکید داشــت که واردات واکسن طی ۸7 مرحله 
بیش از ۱۵0.۱ میلیون دوز بوده اســت و طی پنج روز 
گذشــته هم دو میلیون و 400 هزار دوز دیگر واکسن 
سینوفارم وارد ایران شده است.این در حالی است که 
امروز نیز لطیفی-سخنگوی گمرک ایران- گزارشی از 
وضعیت واردات واکسن اعالم کرده مبنی بر این که در 
روزهای اخیر مرحله ۸۸ و ۸۹ واکسن با مجموع حدود 
دو میلیون و 400 هزار دوز وارد ایران شــده است که 
مجموع واکسن های وارداتی را به ۱۵2 میلیون و ۵0۸ 
هزار و ۳0۸ دوز می رساند.بر اســاس این گزارش، در 
مجموع ۸۹ مرحله،  میزان واردات واکسن سینوفارم به 
۱۳4 میلیون و 44۹۸ دوز رسیده است و بعد از آن ۱۳ 
میلیون و 2۸7 هزار و 6۱0 دوز آسترازنکا، چهار میلیون 
و ۹۱ هزار و 200 دوز اسپوتنیک، و یک میلیون و ۱2۵ 

هزار دوز بهارات وارد ایران شده است.

اپل به اولین شــرکت جهــان با ارزش ســهام ۳ 
تریلیون دالری )2.6 تریلیون یورو( تبدیل شــد. 
این سهام با اطمینان سرمایه گذاران مبنی بر اینکه 
ســازنده آیفون به عرضه محصوالت پرفروش خود 
در بازارهــای جدید مانند خودروهــای خودکار و 
واقعیت مجازی ادامه خواهد داد، افزایش یافت.به 
گزارش ایســنا و به نقل از بریکینگ نیوز، در اولین 
روز معامالت در ســال 2022، ســهام این شرکت 
سیلیکون ولی )مجموعه ای از شرکت های مطرح 
در حــوزه انفورماتیک( به رکــورد ۱۸2.۸۸ دالر 
رسید.باارزش ترین شــرکت جهان، اولین شرکتی 
است که به این مرحله شــاخص رسیده است زیرا 
سرمایه گذاران شرط می بندند که تقاضای مشتریان 
برای خرید آیفون، مک بوک ها و خدماتی مانند اپل 

تیوی و اپل میوزیک ادامه دارد.

جیک دالرهید، مدیر اجرایی یک شرکت مشاوره 
مالــی مطــرح در اوکالهاما گفت: این دســتاورد 
فوق العاده و شایسته تجلیل است و نشان می دهد 
که اپل چقدر پیشــرفت کرده اســت و در چشم 
اکثر ســرمایه گذاران چقدر برتر دیده می شــود.

اپل به همراه مایکروســافت در کلوب شرکت های 
اشتراکی با ارزش بازار دو تریلیون دالر قرار داشته 
است و اکنون شــرکت مایکروســافت حدود 2.۵ 
تریلیون دالر ارزش دارد. آلفابت، آمازون دات کام 
و تسال ارزش بازاری باالی یک تریلیون دالر دارند.

اســکات رن، استراتژیست ارشــد بازار جهانی در 
موسسه سرمایه گذاری ولز فارگو می گوید: »بازار به 
شرکت هایی پاداش می دهد که دارای ترازنامه های 
بنیادی و قوی هستند و شرکت هایی که به این نوع 
ارزش های بزرگ بازار دست می یابند، ثابت کرده اند 

که دارای کسب وکارهای قوی هستند و سفته بازی 
 ،G۵ ندارند«.استقبال سریع از فناوری هایی مانند
واقعیت مجازی و هوش مصنوعی نیز به این سهام 
کمک کرده است تا با حرکت ســرمایه گذاران به 
سمت شــرکت هایی که از نظر مالی قوی هستند 
و دور شدن از کســب وکارهایی که نسبت به رشد 
اقتصادی حســاس تر بوده اند به ســهام محبوب 
تبدیل شوند.پذیرش سریع اپل از G۵، فناوری ای 
که پیامدهای گسترده ای در آینده دارد، رشد بزرگی 
به همراه خواهد داشــت. اخیرا اپل آیفون ۱۳ را در 
موج دوم گوشی های خود با فناوری ۵G عرضه کرده 
است.در چین )یکی از بزرگ ترین بازارهای اپل( این 
شــرکت همچنان برای دومین ماه متوالی پیشتاز 
بازار گوشی های هوشمند بوده و رقبایی مانند ویوو 

و شیائومی را شکست داده است.

لوازم خانگی، دخانیات و پوشاک بیشترین کاالی قاچاق در تهرانعرضه اولیه نیم میلیارد دالری غول چینی!

سهام اپل چطور رکورد جهان را شکست؟آمار واردات واکسن چقدر است؟
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سرمقاله

 ضرورت
   ثبات  قیمت ها

در حال حاضر قصد دولت 
بــرای افزایــش یارانــه، 
افزایش قدرت خرید است 
در حالی که هیچ گاه یارانه 
با تورم افزایش نیافته است 

و از این سیاست ...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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 سقوط سنگین
 شاخص بورس

 مالیات بیش از
 ۲۰۰۰ خانه خالی قطعی شد 

شامخ  آذرماه حاکی از  رکود  شدید  بنگاه ها و  کاهش تقاضاست

رنج  تولید  از  کمبود  نقدینگی
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افت  قدرت  خرید  خانوار ها
تامین منابع مالی افزایش یارانه   تا ۵۰۰ هزار تومان ابهام دارد

نگرانی    از   موج   جدید   افزایش   قیمت ها 

روز گذشته شــاخص های بازار ســهام نزول کردند و 
اکثر قریب به اتفاق نمادهای بازار قرمزپوش شــدند. 
در معامالت روز سه شــنبه، ۱4 دی ۱400، شاخص 
کل بورس پایتخت با کاهش ۱۳ هزار و 2۵۵ واحدی 
نسبت به روز گذشته به رقم یک میلیون و ۳62 هزار 
واحد رسید.  شــاخص هم وزن نیز با کاهش ۳ هزار و 
26۳ واحدی در سطح ۳۵۹ هزار و ۹۸2 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱6۳ واحد 
پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و 4۳۱ واحد قرار گرفت. 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 7 هزار 
و ۹۳0 میلیارد تومان کاهــش یافت. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳ هزار و ۵۸2 میلیارد تومان 
بود که 4۵ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را 

تشکیل می دهد...

در حالیکه سازمان امور مالیاتی نمی تواند از اطالعات 
ارسالی وزارت راه و شهرسازی درباره خانه های خالی 
به این دلیل که بخشی از این اطالعات پیش از اتمام 
مهلت قانونی برای خوداظهاری صاحبان این خانه ها 
اعالم شده است، اســتفاده کند؛ براساس تازه ترین 
اعالم مسئوالن این ســازمان از ۳77۹ خانه خالی 
شناسایی شــده، فقط از 24۵2 واحد مالیات اخذ 
می شود.  به گزارش ایسنا، در راستای اخذ مالیات از 
خانه های خالی، وزارت راه و شهرسازی تا پایان آذرماه 
سال جاری فرصت داشت تا اطالعات خانه های خالی 
شناسایی شده را که طبق قانون براساس خوداظهاری 
صاحبان این خانه ها اعالم شده اســت، در اختیار 
سازمان امور مالیاتی قرار دهد.  در این زمینه، وزارت 

راه و شهرسازی...

مدیر عامل صنایع شیر ایران:

با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی قیمت محصوالت لبنی بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد



اقتصاد2
ایران وجهان

رشد نسبی ارزش معامالت ُخرد
سقوط سنگین شاخص بورس

روز گذشته شاخص های بازار ســهام نزول کردند و 
اکثر قریب به اتفاق نمادهای بازار قرمزپوش شدند. 
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شنبه، 14 
دی 1400، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش 13 
هزار و 255 واحدی نسبت به روز گذشته به رقم یک 
میلیون و 362 هزار واحد رسید.  شاخص هم وزن نیز 
با کاهش 3 هزار و 263 واحدی در سطح 359 هزار و 
982 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 163 واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار 
و 431 واحد قرار گرفت. روز گذشته ارزش معامالت 
کل بازار ســهام به رقم 7 هزار و 930 میلیارد تومان 
کاهش یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 3 هزار و 582 میلیارد تومان بود که 45 درصد 
از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
اما ارزش معامالت خرد سهام رشد کرد و با افزایش 7 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 524 
میلیارد تومان رسید که 32 درصد کل معامالت بازار 

ثانویه را تشکیل می دهد. 

ردپای محسوس برجام در بازار ارز؛
قیمت دالر کانال عوض کرد

بازار ارز و طال روز گذشته شاهد کاهش دسته جمعی 
قیمت دالر ،قیمت طال و قیمت ســکه بود. به گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر در بازار متشــکل روز گذشته 
نسبت به روز گذشته 330 تومان پایین رفت و به کانال 
26 هزار تومان برگشــت. این اسکناس آمریکایی  روز 
گذشته  بر روی 26 هزار و 847 تومان قرار گرفت.  صرافی 
ملی روز گذشته سه شنبه 14 دی 1400 قیمت دالر 
وقیمت یورو  را اعالم کرد. بر این اســاس قیمت خرید 
دالر آمریکا 26,753)بیســت و شش هزار  وهفتصد و 
پنجاه و سه  تومان( و قیمت فروش دالر آمریکا 27,395  
)بیست و هفت هزار سیصد و نود و پنج  تومان( اعالم شد. 
همچنین براساس اعالم صرافی بانک ملی ایران قیمت 
خرید یورو  29,970 ) بیست و نه هزار و نهصد و هفتاد 
تومان( و قیمت فروش یورو  30,575 )سی  هزار  پانصد 
و هفتاد و پنج  تومان( است. قیمت درهم روز گذشته هم 
بر مدار کاهش قرار گرفت. درهم روز گذشته 10 تومان 
از ارزش خود را از دست داد و بر روی 8 هزار و 10 تومان 
قرار گرفت.  با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل 
درهم به دالر )3,673( عــدد  29 هزارو 420 تومان به 
دســت می آمد . قیمت اونس طال  که روز گذشته مرز 
1800 دالر را از دســت داده بود . در بــازار جهانی روز 
گذشته توانســت بار دیگر باالی این مرز صعود کند. 
قیمت اونس طال روز گذشته تقریبا 7 دالر رشد کرد و با 
1807 دالر معامله شد. اما در بازار داخلی ایران قیمت 
طال و قیمت سکه عقب نشینی را تجربه کردند. قیمت 
طال 18 عیار روز گذشته 400 تومان از عصر روز گذشته 
پایین تر بو د و با 1 میلیــون و 280 هزار و 200 تومان 
معامله شد. قیمت سکه نیز با افت 40 هزار تومانی 13 

میلیون و 36 هزار تومان را برای خود ثبت کرد.  

با مشارکت در پویش مردمی ایران سرسبز؛
بانک مسکن، حامی همیشگی 

محیط زیست
بانک مسکن در راستای حفظ محیط زیست و ترویج 
فرهنگ درختکاری، با حضور در پویش مردمی ایران 
سرسبز، در امر کاشت نهال در سراسر کشور مشارکت 
کرد.به گزارش خبرنگار ما، پویش مردمی ایران سرسبز 
با هدف کاشت نهال به منظور ترویج فرهنگ درختکاری 
و پس از فراخوان وزارت جهاد کشــاورزی با شعار هر 
ایرانی یک درخت، به یاد هر شهید هزار نهال برگزار 
شد.این مراسم با حضور گســترده نهادهای مردمی 
و جهادی، در شــهر مشــهد مقدس آغاز و به صورت 
هم زمان در سراسر کشــور به مرحله اجرا درآمد؛ در 
استان تهران نیز با مشارکت جنگلبانی و اداره منابع 
طبیعی و همچنین مسوولین منطقه نیکنام ده سد 

لتیان و تعدادی از اعضای کنگره 60 انجام شد.

دعوت از ســهامداران بانک 
سامان برای افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده بانک ســامان برای بررسی 
افزایش ســرمایه این بانک برگزار می شود. به گزارش 
سامان رسانه، بانک ســامان با انتشــار اطالعیه ای از 
کلیه سهامداران خود دعوت کرد تا در مجمع عمومی 
فوق العاده این بانک جهت بررسی موضوع افزایش سرمایه 
شرکت کنند.قرار است در این جلسه گزارش هیئت مدیره 
در خصوص افزایش سرمایه 320 درصدی قرائت شود.

گفتنی اســت، این جلسه روز شــنبه 25 دی ماه سال 
1400 رأس ساعت 13 در مجموعه فرهنگی، ورزشی 
و تفریحی تالش واقع در خیابان ولیعصر، نرســیده به 
چهارراه پارک وی برگزار خواهد شد.همچنین این مجمع 
به صورت آنالین از طریق وبسایت بانک سامان به نشانی 

www.sb24.ir نیز پخش خواهد شد.

خبر

در تازه ترین گزارش شامخ که 
از ســوی مرکز پژوهش های 
اتاق ایران منتشــر شــده، 
فعاالن اقتصادی از نوســان 
و رشــد قیمت ارز و کمبود 
شــدید نقدینگی در حوزه تولید گالیه کرده اند. مرکز 
پژوهش های اتاق ایــران گزارش بیســت و هفتمین 
دوره طــرح شــاخص مدیــران خریــد )PMI( کل 
اقتصاد در آذرماه 1400 و ســی و نهمیــن دوره طرح 
این شــاخص برای بخش صنعت را منتشــر کرد. در 
آذرماه 1400، شــاخص مدیران خرید کــه در ایران 
با عنوان شــامخ منتشر می شــود، برای کل اقتصاد به 
50,97 واحد رســیده که نســبت ماه قبل 0.1 واحد 
کاهش نشــان می دهد و کمترین نــرخ در 4 ماه اخیر 
راست. همچنین شامخ بخش صنعت در این ماه 56.53 
 واحد محاسبه شــده که 0.58 واحد پایین تر از ماه قبل 

است.
نظرسنجی های انجام شــده از فعاالن اقتصادی حاکی 
از این است که ادامه رکود و نابسامانی قیمت های بازار 
ارز و کاهش قدرت خرید بر روی انتظارات مثبت فعاالن 
اقتصادی اثر منفی گذاشته و شرکت ها به دلیل پایین 
آمدن قدرت خرید مشتریان، با کمبود نقدینگی و کاهش 
سفارشات مواجه شده اند. از سوی دیگر، به عقیده اکثر 
فعاالن اقتصادی به دنبال نابســامانی شدید در ثبات 
قیمت ارز و سایر هزینه های تولید، امکان پیش بینی و 
برنامه ریزی برای ماه های آینده وجود ندارد و نمی توانند 
هیچ افق برنامه ریزی برای ادامه فعالیت ها طی ماه های 

آینده متصور باشند.

شامخ کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل 
اقتصاد ایران در آذر 50,97 به دســت آمده است و رشد 
شاخص کل به کمترین نرخ 4 ماه اخیر رسیده است. در 
این ماه به جز شاخص مقدار تولید محصوالت و سرعت 
انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه های اصلی زیر 50 
ثبت شده اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در آذر ناشی 
از رکود در بخش های ساختمان، خدمات و کشاورزی 
بوده است. شــاخص میزان فعالیت های کسب وکار در 
آذرماه )53,13( طی 4 ماه اخیر کمترین رشد را داشته 
است. این شــاخص در بخش ساختمان به دنبال اثرات 

فصلی با رکود و کاهش شدید همراه بوده است.
شاخص میزان سفارشــات جدید مشتریان )48,0( در 
آذرماه کاهش داشته اما شدت کاهش آن اندکی نسبت 
به آبان کمتر بوده است. در آذرماه بخش ساختمان به 
دلیل اثرات فصلی با کاهش شدید تقاضا روبرو بوده است. 
بخش خدمات نیز به دنبال افزایش قیمت ها و کمبود 
شدید نقدینگی با کاهش تقاضای مشتریان روبرو بوده اند.
شــاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده 
)46,49( در آذر افزایش داشــته است. این شاخص که 
در بخش های ساختمان و خدمات و کشاورزی کاهش 
زیادی داشته است به عقیده فعاالن اقتصادی ناشی از 
افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است. شاخص 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )48,74( در 

آذرماه کاهش داشته است. هم زمان با افزایش هزینه های 
بنگاه ها این شاخص به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی 
و بعد از آن ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است.
شــاخص میزان صــادرات کاال یا خدمــات )47,77( 
همچنان در آذرماه نیز کمتر از 50 است و در هر سه بخش 
اقتصادی با کاهش روبرو بوده است. شدت کاهش این 

شاخص به ویژه در بخش صنعت بیشتر هم بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)82,01( همچنان در حال افزایش بوده اما از شــدت 
افزایش آن نسبت به ماه قبل کاسته شده است. کاهش 
تقاضا و قدرت خرید باعث شده تا تولیدکنندگان کاال و 
ارائه دهندگان خدمات نتوانند متناسب با میزان افزایش 
هزینه های خود، قیمت محصوالت و خدمات را افزایش 
دهند به طوری که شاخص قیمت محصوالت تولیدشده 
یا خدمات ارائه شده )55.39( علی رغم افزایش شدید 
هزینه ها به کمترین مقدار خود طی 20 ماه گذشــته 
رسیده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران 
از شاخص قیمت مصرف کننده در آذر 1400، نرخ تورم 
ماهانه در آذر به 1.7 درصد رسیده که در مقایسه با همین 
آمار در ماه قبل 0.8 درصد کاهش داشته است. شاخص 
میزان مصرف حامل های انرژی )67,88( طی 27 دوره 
از ابتدای شروع طرح )مهر 98( به بیشترین مقدار خود 
رسیده است. هم زمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر 
فصل، بسیاری از فعاالن اقتصادی با افزایش باالی قیمت 

سوخت روبرو هستند.
شــاخص انتظارات برای ماه آینده )56,03( طی 9 ماه 
اخیر به کمترین مقدار خود رســیده است. کاهش در 
انتظارات مثبت فعاالن اقتصادی نسبت به ادامه فعالیت ها 
در ماه آینده به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی مشهود 

است.
به طورکلی بر اساس نظرســنجی انجام شده از فعاالن 
اقتصادی در آذر، ادامه رکود و نابســامانی قیمت های 
بازار ارز و کاهش قــدرت خرید بر روی انتظارات مثبت 
فعاالن اقتصادی اثر منفی گذارده و شرکت ها به دلیل 
پایین آمدن قدرت خرید مشتریان، با کمبود نقدینگی 
و کاهش سفارشــات مواجه شــده اند. ازآنجاکه تأمین 
مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز اکثر شرکت ها، به شدت 
به نرخ ارز وابسته است، تا ثبات در بازار ارز صورت نگیرد 

فعالیت های اقتصادی همچنان با رکود و مشکالت مرتبط 
روبرو خواهند بود.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش 
صنعت، شــاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه عدد 
56,53 به دست آمده است. به اعتقاد اکثر فعاالن بخش 
صنعت، نرخ رشد فعالیت ها اندکی کمتر از ماه قبل است. 
در آذرماه همه زیرشاخص های اصلی شاخص صنعت، 
عدد باالی 50 را به ثبت رسانده اند و شاخص کل صنعت 
در اکثر رشته فعالیت ها به جز صنایع فرآورده های نفت 
و گاز، صنایع پوشاک و چرم، باالی 50 بوده و همچنین 
در صنایع الستیک و پالستیک و صنایع غذایی نیز عدد 

شاخص 50 بوده است.
شــاخص مقدار تولید محصوالت در آذرماه )58,84( 
نسبت به آبان رشد کمتری داشته است که دلیل اصلی 
آن کاهش رشد تقاضای مشــتریان و کمبود نقدینگی 

است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان در آذرماه 
)53,33( نســبت به ماه قبل کمتر شده و تقاضا با رشد 
کمتری روبرو بوده است. کاهش قدرت خرید مشتریان 
و افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا تقاضای مشتریان 

افزایش نداشته باشد.
شــاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه )52,60( برای 
اولین بار طی 7 ماه گذشــته از اردیبهشت ماه افزایش 
داشته اســت. با این حال همچنان شرکت ها با مشکل 
افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین 
برای تأمین مواد موردنیاز مواجه هستند و صنایع پوشاک 
و چرم، شیمیایی، فلزی و فراورده های نفت و گاز با کمبود 

مواد اولیه روبرو بوده اند.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در 
آذرماه )53,78( نسبت به دو ماه اخیر کمتر شده است. 
افزایش مســتمر هزینه های تولید از قبیل قیمت مواد 
اولیه و قیمت انرژی می تواند بر کاهش میزان استخدام 

تأثیرگذار باشد.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار )52,82( نسبت 
به ماه قبل افزایش داشته است، به نظر می رسد با کمتر 
شدن سطح تقاضا و کاهش شاخص فروش، موجودی 

کاالها در انبارها افزایش یافته اســت. شاخص قیمت 
محصوالت تولیدشــده )55,02( در آذرماه به کمترین 
مقدار 6 ماهه خود رسیده و با توجه به اینکه شاخص در 
آبان افزایشی بوده، در آذر به دنبال کمتر شدن سفارشات 
و پایین بودن قدرت خرید، متناسب با هزینه های تولید 

افزایش نیافته است.
شــاخص میزان مصرف حامل های انرژی )64,51( به 
دلیل سرد شدن هوا از یکســو و افزایش تولید از سوی 
دیگر، علی رغم باال رفتن قیمت ســوخت همچنان در 
مقادیر باالی خود قرار دارد. اکثر فعــاالن اقتصادی از 
تأثیر باال رفتــن قیمت ســوخت در هزینه های تولید 
با توجه بــه محدودیت هایی که بــرای افزایش قیمت 
محصول دارند، شــکایت دارند.به طورکلی در آذرماه، 
اکثر صنایع با رشد کمتری نسبت به آبان روبرو بوده اند 
و افزایش قیمت هزینه هــای تولید مانند قیمت انرژی 
و مواد اولیه که منجر به افزایش قیمت محصوالت طی 
ماه گذشــته شــده بود با توجه به کاهش قدرت خرید 
مشــتریان بر کاهش ســطح تقاضا اثر گذاشته است. 
به عقیده اکثر فعــاالن اقتصادی به دنبال نابســامانی 
شــدید در ثبات قیمت ارز و ســایر هزینه های تولید، 
امکان پیش بینــی و برنامه ریزی بــرای ماه های آینده 
وجود نــدارد و نمی توانند هیچ افــق برنامه ریزی برای 
ادامــه فعالیت ها طی ماه های آینده متصور باشــند. از 
سوی دیگر بسیاری از شرکت ها با مشکالتی که صنایع 
باالدســت مانند پتروشــیمی ها در تأمین مواد اولیه و 
صنایع پایین دســت مانند خودروسازی ها در پرداخت 
 بدهی و تعهــدات خود، برایشــان به وجــود آوردند، 

روبرو هستند.
-دســتورالعمل الزام ثبت محصوالت در سامانه جامع 
تجــارت و دریافت کد نقش )شناســه کاال( توســط 
تولیدکنندگان و خریداران، فرآینــد عرضه و تقاضای 
محصول را زمان بر می کند. بهتر است برای شفاف سازی 
و استعالم شناسه کاال، مکانیسم ساده تری طراحی شود. 

)صنایع شیمیایی(
- کاهش تقاضا، رکود شدید و افزایش قیمت ها، باعث 
کاهش نقدینگی و کمبود مواد اولیه شده و شرکت ها ناچار 
به تولید در سطوح پایین ظرفیت تولیدی خود هستند 

)صنایع کانی غیرفلزی(
- شــرکت های خودروســازی همچنــان تعهدات و 
بدهی های خود را به قطعه سازان پرداخت نمی کنند. 
در نتیجه صنایع وابســته مانند شرکت های قطعه ساز 
و الستیک ســازی با کمبود شــدید نقدینگــی روبرو 
هستند. )صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته، الستیک 

پالستیک(
- عدم شــفافیت تولیدکنندگان عمــده محصوالت 
پتروشــیمی و تعلل در تأمین به موقع مواد اولیه برای 
بازار داخلی با توجه به انحصاری بودن این محصوالت و 
گستردگی صنایع مصرف کننده پایین دستی آن، حوزه 
صنایع نساجی، الستیک و پالســتیک و سایر صنایع 
پایین دستی در تأمین مواد اولیه را با مشکل جدی روبرو 

می کند. )صنایع نساجی، الستیک و پالستیک(
- به دلیل نابسامانی اوضاع به خصوص عدم ثبات در نرخ 
ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش نقدینگی و قدرت 
خرید، هیچ افقی برای پیش بینی آینده حتی برای چند 
ماه بعد، بــرای فعاالن اقتصادی وجود نــدارد. )صنایع 

الستیک و پالستیک، غذایی، شیمیایی، فلزی و...(

شامخ  آذرماه حاکی از  رکود  شدید  بنگاه ها و  کاهش تقاضاست

رنج  تولید   از  کمبود  نقدینگی

کمیسیون برنامه کلیات بودجه 
۱۴۰۱ را تصویب کرد

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی از تصویب کلیات الیحه بودجه 

1401 در جلسه این کمیسیون خبر داد.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
پس از استماع نظرات دو نماینده موافق و دو 
نماینده مخالف کلیات الیحه بودجه 1401 را 

تصویب کردند.
وی توضیح داد: طبق آیین نامه جدید مجلس 
باید کمیســیون برنامه و بودجــه نیز نظر و 
گزارش خود را درباره کلیات بودجه اعالم کند.

مجلس اخیرا  آیین نامــه داخلی درباره روند 
بررسی بودجه را اصالح کرد؛ طبق ماده 182 
آینن نامه ، الیحه بودجه به همراه پیوست ها 
و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود. 
کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف 
مدت پنج روز از زمــان وصول الیحه، گزارش 

خود را در مورد کلیات منتشر کند.
گزارش کمیســیون تلفیق مطابق آئین نامه 
داخلی در اولین جلســه علنی مجلس مورد 
رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه رسیدگی 
به کلیات، بعداز گزارش کمیســیون تلفیق، 
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
نیز به مدت 10 دقیقه استماع می شود، سپس 
مطابق بند ج ماده 182 قانون آئین نامه داخلی 
در مورد کلیــات الیحه بودجــه دولت رأی 
گیری به عمــل می آید، چنانچــه کلیات به 
تصویب مجلس برسد، نمایندگان می توانند 
حداکثر ظرف مدت 10 روز پیشــنهادهای 
 خــود را بــه کمیســیون هــای تخصصی 

تقدیم کنند.
پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون 
های تخصصی و نماینــدگان 10 روز فرصت 
دارند تا پیشــنهادهای خود را ثبت کنند، در 
صورتی که کلیات الیحــه بودجه به تصویب 
مجلس نرسد، مراتب به دولت اعالم می شود 
تا حداکثر ظــرف 15 روز الیحه را اصالح و به 
مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات 
در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرایند 
این ماده انجام شــود. این مــدت با موافقت 
هیات رئیســه حداکثر تا مدت 10 روز قابل 

تمدید است.

وزیر نفت:
قرارداد سوآپ گاز از دوشنبه 

اجرایی شده است
وزیر نفــت گفت: از روز دوشــنبه ســوآپ 
گازی میان کشــورهای ایران، ترکمنستان و 
آذربایجان بر اساس قراردادی که در اجالس 
ترکمنستان به امضا رســیده بود ، آغاز شده 

است.
به گزارش صدا و سیما، جواد اوجی در حاشیه 
جلســه کمیســیون انرژی در مجلس اظهار 
کرد: قرارداد سوآپ گازی که با حضور رئیس 
جمهور امضا شــد، از روز دوشنبه 13 دی ماه 
اجرایی شــده اســت و روزانه بالغ بر 4 ونیم 
میلیون متر مکعب گاز را در استان های شمال 
شرقی دریافت می کنیم و از سمت شمال غرب 

صادر می کنیم.
وزیر نفت افزود: در حال حاضر براســاس این 
قرارداد روزانه 4 تا 4 و نیم میلیون متر مکعب 
سوآپ گازی میان ایران و ترکمنستان در حال 
انجام است که این موضوع به پایداری گاز در 

کشور کمک می کند.
وی ادامــه داد: در خصوص مســئله تأمین 
سوخت در کشــور نیز تا امروز هیچ قطعی و 
افت فشار گاز نداشتیم، ولی با توجه به کاهش 
شدید دما و افزایش نیاز خانگی به مصرف گاز 
از هموطنان می خواهیم که با صرفه جویی در 
مصرف نهایت همکاری را داشته باشند و این 

فصل بدون چالش پشت سر گذاشته شود.
وزیر نفت گفت: برای تأمین سوخت صنایع و 
نیروگاه ها نیز تمهیدات الزم انجام شده و آن 
دسته از صنایع و نیروگاه هایی که سوختشان 
محدود شده می توانند با استفاده از گاز مایع 

به کار ادامه دهند.
اوجی افزود: در حــال حاضر مصرف خانگی، 
تجاری و حمــل و نقل بــه 600 میلیون متر 
مکعب رسیده، در نیروگاه ها نیز مصرف 100 
میلیون متر مکعب اســت و مصرف سوخت 

معادل نیز 205 میلیون متر مکعب است.
وی ادامه داد: در صنایع با استفاده از سوخت 
جایگزین اجازه توقف فعالیــت را نداده ایم و 
امیدواریم تا پایان فصل سرما نیز این موضوع 

تداوم یابد.
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در حالیکه سازمان امور مالیاتی نمی تواند از اطالعات 
ارسالی وزارت راه و شهرسازی درباره خانه های خالی 
به این دلیل که بخشی از این اطالعات پیش از اتمام 
مهلت قانونی برای خوداظهاری صاحبان این خانه ها 
اعالم شده است، اســتفاده کند؛ براساس تازه ترین 
اعالم مســئوالن این ســازمان از 3779 خانه خالی 
شناســایی شــده، فقط از 2452 واحد مالیات اخذ 
می شود.  به گزارش ایسنا، در راستای اخذ مالیات از 
خانه های خالی، وزارت راه و شهرسازی تا پایان آذرماه 
سال جاری فرصت داشت تا اطالعات خانه های خالی 
شناسایی شده را که طبق قانون براساس خوداظهاری 
صاحبان این خانه ها اعالم شــده اســت، در اختیار 
سازمان امور مالیاتی قرار دهد.  در این زمینه، وزارت 
راه و شهرســازی اعالم کرد که اطالعات 2.3 میلیون 
خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است 
اما سازمان مالیاتی این رقم را نپذیرفت.  پس از پایان 
آذرماه، ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد که اطالعات 
ارائه شده از ســوی وزارت راه که از طریق CD در 17 
آذر ماه در اختیار سازمان قرار گرفت، به این دلیل که 
15 روز زودتر از مهلت تعیین شــده برای مردم ارسال 
شده اســت، نمی توان به این اطالعات اکتفا کرد. در 
شرایطی که تاکنون اجرای مالیات بر خانه های خالی 
به دلیل اختالفات بر ســر نحوه معرفی این خانه ها به 
نتیجه نرسیده است، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه مقصر می داند 
و طبق گفته وی، کمیســیون اقتصادی در سه مورد 
به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی احضار 
شــد و در موارد مختلف صحبت و صورت جلسه شد 
و جمع بندی در نهایت به اینجا رســید که وزارت راه 
شهرسازی در این موضوع مســئول است. وی گفت: 
اطالعات یک میلیون و 300 هــزار خانه خالی که از 
آن صحبت می شود، مربوط به قانون قبلی )مالیات 
برخانه های خالی( است و با توجه به قانون جدید آن 

اطالعات دیگر قابل بررسی نیست، در نتیجه کوتاهی 
وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.

سازمان مالیاتی: ۳۷۹۹ خانه خالی به ما 
معرفی شد

عالوه بر این، علی رســتم پور - مدیر کل دفتر تنظیم 
مقررات و نظارت ســازمان امور مالیاتی می گوید که 
طبق آخرین آمار سامانه ملی امالک و اسکان کشور، 
3779 واحد مسکونی خالی شناسایی شده است که 
2454 از این واحدها کاربری مسکونی دارند و ما طبق 
قانون فقط از این تعداد می توانیم مالیات بگیریم. وی با 
بیان اینکه 3700 واحد خالی به ما اعالم و مقرر شده 
وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستی آزمایی کند، 
افزود: تعدد قوانین درباره مالیات بر خانه های خالی یکی 
از مشکالتی است که مانع اجرای این قوانین شده است. 
قوانین گذشته مالیاتی بر خانه های خالی بازدارنده نبود 
و همین دلیلی شد تا قانون جدید مصوب شود. این مقام 
مسئول ادامه داد:  مشخصات مالک و ملک برای دریافت 
مالیات باید مشخص باشــد و هر گاه این دو قسمت 
مشخص شود ما برگه های مالیاتی را صادر خواهیم کرد.

چرا نمی توان از اطالعات خانه های خالی 
استفاده کرد؟

از ســوی دیگر، پروانه اصالنی - مدیرکل دفتر اقتصاد 
مسکن درباره اجرا نشدن قانون اخذ مالیات بر خانه های 
خالی نیز گفت: بر اساس قانونی که دولت مصوب کرده 
زمان خود اظهاری پایان آذر ماه اعالم شــده است. در 
قوانین گذشته اساس خود اظهاری مالکین نبوده، اما 
بر اساس قانون جدید مبنا خود اظهاری است. بر اساس 
قانون قبلی پیامک هایی به مالکیــن خانه های خالی 
فرستاده شد و سازمان امور مالیاتی به دالیلی از اطالعاتی 
که سامانه امالک و اسکان احصاء کرده نمی تواند استفاده 

و خانه های خالی واقعی را شناسایی کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: اکثریت اعضای کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی زمان اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین 
را مناسب ندانسته و الزم اســت این طرح با تعامل و 

همفکری فراقوه ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
مصطفی نخعی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه 
امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، بیان کرد: 
در جلسه امروز کمیسیون انرژی میزبان وزیر نفت بودیم و 
پیشنهاد دولت در خصوص روش جدید توزیع یارانه های 
بنزین مورد بحث و بررســی صورت گرفت. هدف این 
جلسه این بود که بدانیم دولت دقیقا چه هدفی را با این 
روش دنبال می کند.  وی در ادامه اظهار کرد: توضیحاتی 
را وزیر نفت در این خصوص به اعضای کمیسیون ارائه 
کردند. به گفته ایشان ســهمیه ای برای هر فرد ایرانی 
درنظر گرفته خواهد شد. این سهمیه یا 15 لیتر و یا 20 
لیتر خواهد بود. هنوز جمع بندی بر روی میزان سهمیه 
انجام نشده است.  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح 
به جای دادن ســهمیه بنزین به خودروها، این سهمیه 
بین تمامی افراد جامعه تقسیم خواهد شد. این برنامه 
کلی است. نمایندگان نیز سواالت و دغدغه های خود 
را در ارتباط با این طرح بیان کردند. عمده اشکاالتی که 
به این طرح وارد شد اوال زمان اجرای طرح بود. با توجه 
به التهاباتی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد اکثریت 
اعضای کمیسیون زمان را برای اجرای چنین طرح هایی 
مناســب نمی دانند. به خصوص اینکه بحث حذف ارز 

4200 تومانی نیز در بودجه مطرح است. 
به هیچ عنوان زمان بــرای اجرای چنین طرح هایی 
مناسب نیست. انتقادات دیگری که از سوی نمایندگان 
مطرح شد، شکل گیری قاچاق گسترده سوخت در 
مرزها، ایجاد تورم ناشی از پرداخت این یارانه ها و ایجاد 
بازار سیاه که ممکن است در سامانه پیش بینی شده 

برای خرید و فروش بنزین شکل بگیرد، بود

وی در ادامه تاکید کرد: هم زمانی این برنامه ها باعث ایجاد 
نگرانی هایی در سطح جامعه شده است. به نظر می رسد به 
هیچ عنوان زمان برای اجرای چنین طرح هایی مناسب 
نیست. انتقادات دیگری که از سوی نمایندگان مطرح 
شد، شکل گیری قاچاق گسترده سوخت در مرزها، ایجاد 
تورم ناشی از پرداخت این یارانه ها و ایجاد بازار سیاه که 
ممکن است در سامانه پیش بینی شــده برای خرید و 
فروش بنزین شکل بگیرد، بود.  سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس افزود: اجرای طرح های این چنینی نیازمند 
تعامل و همفکری بین تمام بخش ها بوده و یک مسئله 
فراقوه است. اینگونه نیست که دولت به تنهایی چنین 
تصمیمی را اتخاذ کرده و آن را اجرایی کند. اجرای این 
طرح نیازمند همفکری تمامی بخش ها در کشور است. 
پیوست های اقتصادی و اجتماعی باید در این طرح دیده 
شود. یک نگرانی دیگر که مطرح شد بحث محل اجرای 
این طرح در جزیره قشم و کیش بود. نماینده این منطقه 
اعالم کرد که این دو جزیره آمادگــی الزم برای اجرای 

چنین طرح هایی را ندارد و باید تجدید نظر شود. 
یک نگرانی دیگر که مطرح شد بحث محل اجرای این 
طرح در جزیره قشم و کیش بود. نماینده این منطقه 
اعالم کرد که این دو جزیره آمادگی الزم برای اجرای 

چنین طرح هایی را ندارد و باید تجدید نظر شود
وی در پایان بیان کرد: به طور کلی باتوجه به ابهامات 
بسیار زیادی که در خصوص این طرح وجود داشت 
درخواست کمیسیون انرژی از دولت این بود که طرح 
بازتوزیع یارانه بنزین را با نگاه دقیق تر ببیند. نباید با 
یک اقدام شتاب زده مشکالت جدی تری را در کشور 
به وجود آورد. وزیر نفت تاکید داشتند که این طرح به 
صورت پایلوت در مناطق اعالم شده اجرایی شده و 
معلوم نیســت که به طور قطع در کل کشور اجرایی 
شــود. ممکن اســت نتیجه اجرای طرح در مناطق 
پایلوت این باشــد که اصال اجرایی نشود. این طرح 

به هیچ عنوان به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست.

مخالفت قاطع کمیسیون انرژی با طرح بازتوزیع یارانه بنزینمالیات بیش از ۲۰۰۰ خانه خالی قطعی شد 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نرخ سکه و طال 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
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ضرورت  ثبات  قیمت ها
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

در حال حاضر قصد دولت برای افزایش یارانه، افزایش قدرت خرید است در حالی که هیچ گاه یارانه با تورم افزایش نیافته است و از این سیاست تنها مردم آسیب می بینند. دولت می بایست ابتدا تمام توجه خود را به سمت کنترل و نظارت بر قیمتها 
ببرد. یعنی نظارت بر بازارها بر افزایش یارانه تقدم دارد. مخالف افزایش مبلغ یارانه نیستم اما به این شرط که بر قیمت ها نظارت شود. اینکه دولت بخواهد برای جبران ارز دولتی مبلغ یارانه را افزایش دهد بعید است بتوان این اتفاق را جبران کرد. بی اثری 
یارانه ای که ده سال قبل به مبلغ 45 هزار تومانی تعیین شد شاهد این امر است. این مبلغ تا به امروز با افزایش چند برابری قیمتها ثابت مانده و تاثیر خود را از دست داده است. یارانه ای که بعد از ۱۰ سال تغییر نکرده و ارزش و قدرت خریدش کم شده، 
حال با دو یا چند برابر کردن آن فایده ای برای رفاه و سفره کوچک مردم ندارد. بخصوص اینکه اگر قرار است تورم   باشد و یارانه تغییری نکند، این مهم بعد از یک سال باز هم هدفی که از افزایش را دنبال می کند، از دست می دهد. با این تفاسیر بهترین 
کار حفظ و نظارت قیمت هاست. حذف ارز دارو، گندم و نهاده های دامی بعید است منجر به گرانی نشود. بعید است دولت بتواند با افزایش مبلغ یارانه ای که منابع آن مشخص نیست و بعید است به سرانجام و یا حتی اجرایی شدن برسد، تبعات حذف 

ارز را جبران کند. روشن است زیان بودجه ای که به دلیل حذف ارز ترجیحی از کف دست خانوار خارج می شود، بیش از آن عددی است که توسط یارانه می خواهد جبران شود.
منابع این یارانه جدید بسیار کالن است و تامین آن به استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر خواهد شد. واقعا چطور دولت می خواهد منابع آن را تامین کند. دولت برای تامین منابع این کار یا باید قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد یا 
منبع تامین مالی آن را مشخص کند. این در حالی است که دولت منابعی ندارد. یا باید مثل سابق قیمت ارز افزایش یابد که دولت بتواند اینها را تامین کند که در این صورت کسری بودجه ایجاد می شود و خود تورم زاست. اصال دولت به جای این همه 
سر و صدا و هیاهو در مورد یارانه ها در بخش نظارت بر قیمت ها فعال تر عمل کند و جلوی ایجاد تورم جدید را بگیرد. نتیجه تمام این اقدامات در نهایت افزایش تورم خواهد بود که باز هم به ضرر مردم است. بهتر است دولت با افزایش نظارت بر بازارها و 

مدیریت قیمتها به داد مردم برسد. در غیر این صورت حمایت های نقدی در حالی که ابهامات بسیاری در تامین منابع آن است دور از دسترس خواهد بود. 
همچنین باید دید نحوه تامین منابع به چه صورت است. آیا باز قرار است به تمام افراد یارانه پرداخت کنیم یا هدفمند سازی را ادامه دهیم. قرار بر این بود افراد نیازمند را شناسایی شده و بقیه حذف شوند. ولی اگر بناست که روند مثل سابق باشد و عمال 
باالی 5۰ درصد مردم یارانه بگیرند، بدان معناست که سیاست حمایتی دولت بعد از این همه سال نه تنها نتوانسته افراد برخوردار را زیاد کند بلکه افراد نیازمند را هم افزایش داده است. اگر دولت چند سال قبل به این فکر می افتاد که به جای ارائه یارانه، 

بر قیمت ها نظارت کند و جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد تا ارزش ریال کم نشود و قدرت خرید حفظ شود، دیگر نیازی به تغییرات قیمت بنزین یا حامل های انرژی نبود. این گونه منابع تامین یارانه به کابوسی برای دولت تبدیل نمی شد.  

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
با بیان اینکه سهمیه دی ماه نهاده های دامی هنوز به 
تولیدکنندگان عرضه نشده است، گفت: قرار است طی 
دو روز اخیر این کار انجام شود. ناصر نبی پور با اشاره 
به اینکه بنا بر اعالم دولت قرار است نهاده های دامی در 
دی ماه نیز با ارز 4۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان 
قرار بگیرد، گفت: تاکنون سهمیه دی ماه در سامانه 
بازارگاه بارگذاری نشــده و آن طور که وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرده طی امروز و فردا قرار است این کار 
انجام شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از 
واحدهای تولیدی ناچار به تأمین نهاده های مورد نیاز 
خود از بازار آزاد هستند، افزود: قیمت هر کیلوگرم ذرت 
در بازار آزاد هم اکنون بیش از ۸ هزار تومان و قیمت هر 

کیلوگرم کنجاله سویا بیش از ۱۱ هزار تومان است. این 
فعال صنفی ادامه داد: قیمت مصوب هر کیلوگرم ذرت 
۱,۹۰۰ تومان و سویا ۳,4۰۰ تومان است. وی قیمت 
جوجه یک روزه تخم گــذار را نیز ۱۶ هزار تومان و دو 
برابر نرخ مصوب اعالم کرد و گفت: واحدهای مرغ مادر 
تولیدکننده جوجه تخم گذار حدود ۸ تا ۹ واحد هستند 
و هر طور که بخواهند برای بازار آن برنامه ریزی می کنند 
و متأسفانه نظارتی هم بر روند تأمین و توزیع این نهاده 
نیست. نبی پور قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را درب 
مرغداری نیز ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان اعالم و اضافه کرد: 
قیمت تخم مرغ که مدتی کاهش یافته بود به دنبال 
مطرح شدن مباحث مبنی بر حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 

مجدداً افزایش یافت و به نرخ مصوب رسید.

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی استان مرکزی به بیان 
دلیل برگشت محصوالت کشاورزی صادر شده از ایران 
به روسیه پرداخت. قاسم قدمی با تاکید بر اینکه ایراد 
فنی متوجه محصوالت کشاورزی تولید شده در ایران 
نیست، اظهار کرد: حدود ۳۰۰ نوع سم در کشور وجود 
دارد که جزو سموم مجاز و ثبت شده بر روی محصوالت 
کشاورزی هستند. به عنوان مثال ۳۰ مورد از این سموم 
بر روی سبزیجات و صیفی جات و ۲۰ مورد بر روی گندم 

ثبت شده است.
وی به فرآیند حداقل دو ســاله ثبت ســموم بر روی 
محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این فرآیند 
آزمایشات الزم توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی 
کشــور صورت گرفته و در صورت مطلوب بودن نتایج 
آزمایشات، در هیات نظارت بر سموم مطرح و کمیته 
مربوطه اقدام به تصویب کرده و جزو سموم مجاز کشور 
شناخته می شود. لیست سموم مجاز کشور در سایت 
ســازمان حفظ نباتات تحت عنوان فهرســت آفات و 

بیماری ها و سموم توصیه شده، موجود است.
این مقام مسئول در جهادکشاورزی استان مرکزی به 
لیست فروشندگان مجاز سموم در کشور نیز اشاره کرد 
و افزود: در اســتان مرکزی حدود ۱۶۰ فروشنده مجاز 
سموم وجود دارد که دارای پروانه و مجوز از سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی برای فروش و عرضه سموم هستند 
و بهره برداران کشــاورزی نیز با مراجعه به این مراکز، 
سموم مجاز تهیه شده از طریق شبکه فرموالتورهای 

داخلی یا واردکنندگان سموم کشاورزی که در داخل 
کشــور وجود دارند و آمار آنها حدود ۷۰ تولیدکننده و 
واردکننده سموم اســت، را تهیه کنند. وی بیان کرد: 
نوع سمومی که برای محصوالت مختلف کشاورزی از 
سوی بهره بردار مورد استفاده قرار می گیرد طبق توصیه 
کارشناسان بخش خصوصی یا جهادکشاورزی استان و 
شهرستان هاست. قدمی در خصوص برگشت محصوالت 
کشاورزی از روسیه گفت: برگشت محصوالت کشاورزی 
از روســیه به دلیل باقی ماندن سموم بر روی تولیدات 
نبوده است. هر کشوری شــرایط خاصی را برای ورود 
محصوالت کشاورزی از کشور مبدا دارد و کشور روسیه 
نیز از این شرایط مستثنی نیست. وی با اشاره به فعالیت 
کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات با عضویت ۱۹5 
کشور جهان گفت: تمامی کشورهای عضو کنوانسیون 
بین المللی حفظ نباتات متعهد شدند که شرایط یکدیگر 
را در حوزه واردات محصوالت و فرآورده های کشاورزی 
بپذیرند و هر کشوری می تواند شرایط خاصی را برای 
واردات محصوالت کشاورزی در نظر بگیرد و ایران هم 
در حوزه واردات محصوالت کشــاورزی ســختگیرانه 
عمل می کند. مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی استان 
مرکزی با تاکید بر اینکه استفاده از این سموم مجاز از نظر 
سالمت غذایی در ایران و اتحادیه اروپا مشکلی ندارد، 
گفت: کشورهای اروپایی از پذیرش محصوالتی که با 
استفاده از این سموم در ایران تولید شده باشند، مشکلی 

ندارند چرا که جزو سموم مجاز هستند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
گفت: میزان تولید گیاهان دارویی در استان حدود ۲۹ 
هزار تن در سال است که از این جهت خراسان رضوی 
جایگاه اول را از نظر سطح زیر کشت و تولید این نوع 

گیاهان در کشور در اختیار دارد.
محمد میری در خصوص توسعه کشت گیاهان دارویی 
در خراسان رضوی اظهار کرد: سطح زیر کشت گیاهان 
دارویی در استان به غیر از محصول زعفران ۳۳ هزار و 
۷۲۳ هکتار است. از این مقدار حدود ۱4 هزار هکتار 
مربوط به کشــت آبی و قریب ۱۹ هزار و ۷۰۰ هکتار 

مربوط به کشت دیم است.
وی افزود: از اصلی ترین محصوالت دارویی کشت شده 
در استان می توان به زیره سبز، گل محمدی، آنغوزه، 
تخم شربتی، خارشتر، پنیرک، آویشن، گل گاو زبان، 
زیره کوهی، سیاه دانه، چای ترش و نعنا فلفلی اشاره 

کرد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
درباره مزایای کشت گیاهان دارویی در گلخانه عنوان 
کرد: این گیاهان نیاز آبــی کمتر و همچنین کارآیی 
مصرف آب باالتری نسبت به سایر محصوالت زراعی 

دارند. این مزیت موجب می شود تا به ازای آب مصرفی 
در واحد سطح، درآمد بیشتری نصیب کشاورز شود. از 
مزایای دیگر کشت گیاهان دارویی می توان به قابلیت 
کشــت در اراضی خرده مالکی، ارزآوری این گیاهان 
به دلیل صادرات محور بودن و تنــوع مصرف آن در 
بخش های غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، عطر 

و ادکلن، ادویه، کشاورزی، دام و صنعت اشاره کرد.
میری تصریح کرد: همچنین کشــاورزی کم نهاده به 
دلیل قابلیت مصرف در منابع داروسازی، تنوع باالی 
محصوالت گیاهان دارویی یک و چندساله متناسب 
با اقلیم منطقه، قابلیت کشت در ارتفاعات و دشت و 
همچنین تحمل باالی این گیاهان در برابر تنش های 

محیطی از دیگر مزایای کشت این محصوالت است.
وی گفت: هماهنگــی انعقاد قــرارداد خرید توافقی 
محصول کشاورزان در شهرستان های فیروزه، کالت، 
کاشمر، سبزوار، جوین، زاوه و تربت  حیدریه و برگزاری 
۶۲ کارگاه آموزشــی در سطح شهرستان های استان 
برای کشــاورزان و کارشناســان را می توان از دیگر 
اقدامات جهت توســعه کشــت گیاهان دارویی در 

خراسان رضوی نام برد. 

رئیس کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد: تا زمانی که همه زیرساخت ها برای حذف 
ارز 4۲۰۰ تومانی فراهم نشده باشد هیچ دستگاهی اجازه 
تک نرخی کردن ارز را ندارد. عــالوه بر این در موضوع 
گوشت قرمز و مرغ هم باید قیمت ها ثابت بوده و افزایش 
قیمت نداشته باشیم. محمدجواد عسکری درباره پیش 
بینی دولت در الیحه بودجه برای حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 
گفت: ذاتا دو نرخی بودن ارز فسادزا است. در کشور ما به 
دلیل عدم نظارت از گذشته فساد در حوزه های دو نرخی 
بودن ارز نهادینه شده و باید برای آن چاره اندیشی کرد 
و ارز را تک نرخی کنیم، البته منوط به اینکه زیرساخت 

های آن مهیا شود.
وی توضیح داد: برای تک نرخی کردن ارز عالوه بر مهیا 
شدن زیرساخت ها باید تمام نیازمندی ها اعم از نهاده 
های دامی، مرغ، تخم مرغ و گوشــت مورد نیاز حداقل 
برای دوره شش ماهه دپو شده باشد و این آمادگی وجود 
داشته باشد که اگر تنشــی در بازار ایجاد شد به راحتی 

بتوان بازار را پوشش دهیم.
رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس افزود: اگر قرار 
به تک نرخی شدن ارز باشــد باید دستگاه های متولی 
در سطح کالن کشــور هماهنگی و هم افزایی داشته 
باشند. همچنین تمامی دستگاه ها اعم از بانک مرکزی و 
وزارتخانه های کشاورزی، صمت و معاونت رئیس جمهور 
باید سازوکار و زیرساخت های الزم را مهیا کنند، ایجاد 
فضای اقناعی در افکار عمومی ضروری است. عسکری 
یادآور شد: در حال حاضر ارز 4۲۰۰ تومانی برای واردات 

نهاده های کشاورزی، مرغ و تخم مرغ داده می شود منتها 
تنها تعداد انگشت شماری در کشور از آن سود می برند که 
ضرر آن برای مردم است و مردم باید هزینه های بیشتری 
را پرداخت کنند. تأکید ما بر این است که نباید سفره های 

مردم، تولیدکنندگان و کشاورزان کمرنگ شود.
وی با اشاره به جلسات این کمیسیون گفت: کمیسیون 
کشاورزی جلســاتی با آقای صالح آبادی رئیس بانک 
مرکزی و وزیر کشــاورزی و معاونانش تشــکیل داد و 
مواردی را گوشــزد کرد. حتی جلساتی با مسئوالنی از 
وزارت صمت، وزارت خارجه و دستگاه های متولی در 
حوزه واردات برگزار کردیم و توضیح دادیم که دستگاه ها 
در راستای مأموریت اعالم شده باید چه کاری انجام دهند. 
تا مادامی که همه زیرساخت ها مهیا نشود هیچ دستگاهی 
اجازه تک نرخی کردن ارز را ندارد. وقتی دستگاه های 
امنیتی و متولی اعالم کردند که فضا کامال مهیا است و 
فضای اقناعی مردم ایجاد شده و مردم هم پذیرفتند که 
باید برای حل مشکل چاره اندیشی شود، آنگاه باید در 

قالب برنامه زمانبندی شده کار را جلو ببریم.
عسکری درباره افزایش قیمت مرغ در کشور هم گفت: با 
توجه به مشکالتی که در گذشته وجود داشت و به نوعی 
شاهد پاس کاری بین دو وزارتخانه کشاورزی و صمت 
بودیم، ما اختیارات را از وزارت صمت گرفته و به وزارت 
جهاد کشاورزی دادیم، یعنی صفر تا صد تمام مباحث 
مربوط به تولید و قیمت گذاری بر عهده وزارت کشاورزی 
است. با این اقدام فقط باید یک وزارتخانه در برابر مردم 

و مجلس پاسخ دهد و آن هم وزارت کشاورزی است.

نان با وجود کیفیت پایین 
بسیار گران شــده است. 
بســیاری از نانوایی ها در 
توجیه گرانی نــان اعالم 
کرده اند آرد آزاد می خریم 
و نان آزاد می فروشــیم چون نهاد های دولتی آرد 
دولتی به ما نمی دهند. مشــاهدات نشان می دهد 
قیمت خرید نان در بسیاری از شهرها و به ویژه در 
تهران افزایش بی حساب و کتابی دارد. نانوایی ها 
بدون توجه به نرخ های مصوب به صورت خودسرانه 

اقدام به افزایش قیمت انواع نان کرده اند.
این افزایش در بســیاری از نانوایی ها بخصوص در 
پایتخت از مرز افزایش 5۰ درصدی نیز گذشــته 
و موجب نارضایتی مردم شــده است. این افزایش 
قیمت در حالی اتفاق افتاده که در وزن و کیفیت نان 
هایی که به دست مردم می رسد هیچ گونه تغییری 
ایجاد نشده است. این افزایش قیمتها در حالی اتفاق 

افتاده که قیمت نان به طور معمــول از ابتدای هر 
سال براساس آیتم های مشخص اعمال می شود.

در همیــن رابطــه رییــس اداره بازرگانی داخلی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
گفت: علت افزایش بیش از حد قیمت نان توســط 
نانواییهای آزادپز در مشهد مشخص نبودن مسیر 
تامیــن آرد آنهاســت و در صورتی که ســازمان 
بازرگانی دولتی ایران این مســیر را مشخص کند 
مانــع افزایش بیــش از حد قیمت نان می شــود. 
حمیدرضــا رجوعــی افزود:نانواییهــای آزادپز از 
چند ماه قبل تقریبا برچیده شــد اما با رای دیوان 
عدالت اداری، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت 
استانها مکلف شــدند که برای تقاضاهای مربوط 
 به راه اندازی نانوایــی های آزادپز پروانه کســب 

صادر کنند.
وی ادامه داد:طبق آنچه در کارگروه گندم، آرد و نان 
استان اعالم شده است در صورتی که پروانه کسب 
برای این نانوایی ها صادر شود باید مسیر تامین آرد 
آنها مشخص گردد تا بتوان وارد نرخ گذاری برای نان 

آزادپزها شد. رییس اداره بازرگانی داخلی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:هم 
اینک آرد خارج از شــبکه وجود ندارد و گندم به ۲ 
نرخ هــر کیلوگرم ۶ هزار ریالی و ۹ هــزار ریالی به 
کارخانه ها تحویل می شود لذا هیچ آردی به قیمت 
آزاد وجود ندارد که آزادپزها بخواهند آن را از بازار 
آزاد تهیه کنند و مشمول دریافت آرد یارانه ای نیز 

نمی شوند.
البته رئیس بنیاد ملی گندم کاران معتقد اســت با 
توجه به آنکه تا پایان سال قیمت آرد و گندم تحویلی 
به نانوایان تغییری ندارد، بعید است که قیمت نان 
نوسانی داشته باشد. هاشــمی افزود: قیمت خرید 
تضمینی گندم بــا 4 معیار همچــون هزینه تمام 
شده، تورم، قیمت جهانی و ارزش مبادالتی تعیین 

می شود.
به گفته او، هم اکنون تمامی نهاده ها به غیر از کود 
اوره برای ســرک گندم آزاد تامین می شــود که با 
تغییر تخصیص نرخ ارز، قیمت تمام شــده گندم 
افزایش می یابد که با این وجود اصالح قیمت گندم 

امری اجتناب ناپذیر است. هاشمی گفت: با توجه به 
تامین کود فسفات، پتاس، سم و سایر هزینه های 
تولید با ارز آزاد، کشــاورزان با مشکالت متعددی 
رو به رو هستند که با استمرار روند افزایش قیمت 
جهانی و خدمات احتمال تجدید نظر در نرخ دور از 

انتظار نیست.
رئیس بنیــاد ملی گندم کاران ادامــه داد: افزایش 
قیمت نان خارج از تصمیم گیری شوراست، اما به 
سبب آنکه تا پایان ســال هیچ گونه افزایش قیمت 
گندم و آرد تحویلی به نانوایان اتفاق نمی افتد، بعید 
است که قیمت نان نوســانی داشته باشد. براساس 
قانون خریــد تضمینی محصوالت اســتراتژیک، 
نرخ محصوالت متناســب با هزینه های تولید، نرخ 
جهانی و واردات باید قیمت گذاری شــود تا تولید 
دچار چالش نشود. بنابر آمار قیمت انواع نان تافتون، 
لواش، سنگگ و بربری در ۲۷ تیرماه افزایش یافت. 
قیمت گندم و آرد یکی از مولفه های تعیین قیمت 
نان  محسوب می شود که تا پایان سال قیمت این 

مولفه تغییری ندارد.
اما رییس اتحادیه نانوایــان فانتزی در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: هزینه های تولید در سال های 
اخیر افزایش نرخ داشتند از این رو طبیعی است که 

شاهد افزایش نرخ نان باشیم.
محمدجواد کرمی اضافه کرد: قیمت گندم و آرد در 
تمام دنیا ثابت است ما هم باید با تصمیمات درست 
قیمت آرد را واقعی کنیم. هر ساله ما شاهد افزایش 
۱۰ درصدی هزینه ها هستیم اما تمامی دولت ها در 
ایران تالش دارند که با ثابت نگه داشــتن نرخ آرد 
قیمت نان را ثابت نگه دارند. این در حالی است که 
۷5 درصد از دالیل گرانی نان به هزینه های تولید بر 

می گردد نه قیمت آرد.
رییس اتحادیه نانوایان فانتزی اظهار داشت: مواد 
اولیه مرغوب، ماشین آالت به روز و نیروی انسانی 
مهارت دیده سه عامل مهم در باال رفتن کیفیت نان 
هستند که اگر این ۳ به خوبی کنار هم قرار بگیرند 
در محصول نهایی با کیفیت در به دست مشتریان 

می رسد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

افزایــش 5۰۰ هــزار تومانی 
مبلغ یارانه هر ایرانی در حالی 
مطرح می شــود که به عقیده 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی 
محل تامین منایع آن مشخص 
نیست. همچنین در صورت اجرایی شدن این طرح تورم 
حاصل از آن موجــب بی اثری مبالــغ پرداختی به مردم 

خواهد شد. 
به طور کلی تاکید کارشناسان بر این است که هر گونه کمک 
نقدی موجب رشد تورم و فزونی آن خواهد شد و دولت می 
بایست در کنترل گرانی و نظارت بر قیمتها جدیت داشته 

باشد. اگر تورم کنترل شود نیازی به افزایش مبالغ یارانه آن 
هم در شرایطی که دولت کسری بودجه کالنی دارد، نیست. 
همچنین بنابر اظهارنظرهای کارشناسان با حذف ارز 4۲۰۰ 
برای نهاده های دامی، دارو و کاالی اساسی، حتی اگر یارانه 
5۰۰ هزار تومانی به هر نفر پرداخت شود که البته غیرممکن 
است، باز هم تورم افسار گسیخته ای خواهیم داشت. از سوی 
دیگر وقتی رشد تورم به مرز بی نهایت می رسد این گونه 

یارانه ها فقط مشکالت مردم را زیادتر خواهد کرد. 
به هر ترتیب با توجه به نبود ردیف بودجه برای تخصیص 
ارز ترجیحی برای واردات کاال های اساسی، گمانه زنی ها در 
خصوص پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال ۱4۰۱ بیش 
از پیش تقویت شد. دولت سیزدهم در اصالحیه تبصره ۱4، 
مبلغ بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان را تحت عنوان »یارانه 

حمایتی« آورده اســت؛ رقمی که در مقایسه با متن اولیه 
الیحه بودجه ارسالی به مجلس، نشان می دهد که این رقم 
۶۶ هزار میلیارد تومان، در ابتدا برای »صندوق پیشرفت 
و عدالت ایران )توزیع ملی و اســتانی(« بوده و حاال دولت 
سیزدهم عنوان این بخش پرداختی را به »یارانه حمایتی« 

تغییر داده است؛
مهدی هاشم زاده، کارشناس بودجه در این رابطه می گوید: 
میزان یارانه ها به راحتی با استفاده از منابع حاصل از حذف 
ارز 4۲۰۰ تومانی و البته تحقق 5۰ درصدی منابع تبصره ۱4 
هدفمندی یارانه ها الیحه بودجه ۱4۰۱، به راحتی تا 5۰۰ 
هزار تومان برای هر ایرانی افزایش پیدا خواهد کرد و در این 
بخش نیز دولت نیز باید حفظ قدرت خرید مردم را لحاظ و 

کامل یارانه را پرداخت کند.

 به گفته هاشــم زاده، مبلغ 5۰۰ هزار تومان یارانه ماهانه 
از طریق منابع حاصل از مابه التفــاوت ارز 4۲۰۰ تومانی 
به ارز ای تی اس بازار آزاد برای ۱۲ میلیــارد دالر واردات 
کاال های اساسی و نهاده ها که حدود ۲5۰ هزار تومان یارانه 
وهمچنین افزایش واقعی نرخ یارانه کنونی بر اساس قانون 
حاصل می شود. به عبارت دیگر با توجه به اینکه در حال 
حاضر هر فرد مشمول دریافت یارانه های نقدی و معیشتی 
حدود ۱۰۰ هــزار تومان دریافت می کند، اگر بر اســاس 
قانون هدف مندی یارانه ها که 5۰ درصد آن باید به مردم 
اختصاص پیدا کند، این مبالغ به طور کامل اختصاص یابد، 
در نتیجه از آن محل هم ۲5۰ هزار تومان می توان یارانه در 
سال آینده پرداخت کرد که در مجموع 5۰۰ هزار تومان 

یارانه به حساب مردم واریز می شود.  

تامین منابع مالی افزایش یارانه های نقدی تا ۵۰۰ هزار تومان ابهام دارد

افت  قدرت  خرید  خانوار ها 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

بازگشت قیمت تخم مرغ به نرخ مصوب

چرا روسیه محصوالت کشاورزی را برگشت می زند؟

تولید ساالنه حدود ۲۹ هزار تن گیاه دارویی در خراسان رضوی 

توضیحات مجلس درباره وضعیت بازار مرغ و گوشت و قیمت ها

چرا قیمت نان خودسرانه افزایش یافته است؟

تنور داغ نان چند نرخی 
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اپل سه تريليون دالری شد
اپل نخستین شرکتی شد که به ارزش بازار ســه تریلیون دالر رسید اما تا 
پایان روز از این سقف عقب نشینی کرد. در نخستین روز معامالت سال نوی 
میالدی ارزش ســهام اپل به ۱۸۲.۸۸ دالر افزایش یافت و ارزش بازار این 
شرکت از مرز سه تریلیون دالر عبور کرد. ارزش معامالت سهام اپل تا پایان 
روز دوشنبه با ۲.۵ درصد افزایش، به ۱۸۲.۰۱ دالر رسید و سرمایه بازار این 

شرکت را به ۲.۹۹ تریلیون دالر رسید.
با ارزش ترین شــرکت جهان با پیش بینی تقاضای قوی برای محصوالت 
اپل شــامل آیفون و مک بوک و خدماتی مانند اپل تی وی و اپل موزیک 
از سوی سرمایه گذاران، به چنین نقطه عطفی دست یافت. اپل به همراه 
مایکروسافت در کلوب شرکتهایی قرار داشته که ارزش بازارشان دو تریلیون 
دالر است. ارزش بازار مایکروسافت اکنون به ۲.۵ تریلیون دالر رسیده است. 
شرکتهای آلفابت، آمازون و تسال ارزش بازار باالی یک تریلیون دالر دارند. 
طبق آمار رفینیتیو، ارزش سهام شرکت نفتی آرامکوی سعودی حدود ۱.۹ 

تریلیون دالر است.
ارزش سهام اپل از زمانی که استیو جابز، مدیرعامل سابق و هم موسس این 
شرکت نخستین آیفون را در ژانویه سال ۲۰۰۷ رونمایی کرد، حدود ۵۸۰۰ 
درصد صعود کرده است و از رشد حدود ۲۳۰ درصدی شاخص اس اند پی 
۵۰۰ در همین مدت پیشی گرفته است. در دوران مدیرعاملی تیم کوک که 
در سال ۲۰۱۱ جانشین استیو جابز شد، اپل به میزان چشمگیری درآمدش 
از خدماتی مانند پخش ویدیو و موسیقی را افزایش داد. این امر کمک کرد 
وابستگی اپل به آیفون به حدود ۵۲ درصد از درآمد کل این شرکت در سال 
مالی ۲۰۲۱ در مقایســه با بیش از ۶۰ درصد در سدل ۲۰۱۸ کاهش پیدا 
کند و سرمایه گذارانی که نگران وابستگی بیش از حد اپل به این محصول 

پرفروش بودند را خوشنود کرد.
با این حال بعضی از سرمایه گذاران نگران هســتند که اپل به حد نهایی 
توسعه شمار کاربران و درآمدزایی از هر کاربر رسیده باشد و هیچ تضمینی 
وجود ندارد که محصوالت جدید به اندازه آیفون درآمدزایی داشته باشند.

بر اساس گزارش رویترز، استفاده سریع از فناوریهایی مانند ۵G، واقعیت 
افزوده و هوش مصنوعی هم جذابیت اپل و سایر شرکتهای بزرگ فناوری را 
مضاعف کرده است. طبق آمار کانتر پوینت ریسرچ، در چین که بزرگترین 
بازار تلفن هوشمند جهان است، اپل برای دومین ماه متوالی صدرنشین بود 

و باالتر از رقیبانی مانند ویوو و شیائومی قرار گرفت.

بيت كوين 220 هزار دالر خواهد شد؟
کارشناسان مدعی هستند که بیت کوین در ســال ۲۰۲۲ در مسیر ۲۲۰ 
هزار دالری شــدن قرار خواهد گرفت، زیرا میلیاردرها در سراسر جهان، 
ایــن ارز دیجیتال برتــر را به عنوان پوششــی در برابــر ارز فیات تورمی 
خریــداری می کنند.ماکس کایزر با اشــاره به چشــم انداز بیت کوین در 
سال ۲۰۲۲ گفت:  پیش بینی من ارزش ۲۲۰ هزار دالری در سال ۲۰۲۲ 
اســت. وی گفت: از السالوادور انقالب بیت کوین گســترش خواهد یافت 
 و من نیز در همین مســیر گام برمــی دارم، پول فیات به ســمت انقراض

 سوق داده خواهد شد.
همچنین توماس پیترفی، میلیاردر مجارســتانی نیز کــه زمانی مخالف 
ارزهای رمزنگاری شده بود، اظهار کرد: در صورتی که ارز فیات از بین برود 
دو تا ســه درصد از دارایی خود را به ارزهای دیجیتال امن منتقل خواهد 
کرد. وی حتی تجارت بیت کوین، اتریوم، الیت کوین را به مشــتریان خود 
پیشــنهاد می کند.این میلیاردر گفت: این امکان وجــود دارد که ارزهای 
دیجیتال بازدهی خارق العاده ای داشــته باشــند اما عکس این موضوع 
نیز صادق اســت.میلیاردر دیگر، کتــی وود از مدیریت ســرمایه گذاری 
 آرک انتظار دارد که بیت کوین طی پنج ســال آینده بــه ۵۰۰هزار دالر

 )۳۷۰هزار پوند( برسد.
ســال جدید با پیش بینی های صعودی زیادی برای بیت کوین آغاز شده 
اســت. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲.۲۱ 
تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۸۸ درصد 

بیشتر شده است.
در حال حاضر ۳۹.۵۶ درصد کل بازار ارزهــای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 
بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.      
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشــته ۸۹.۲۸ میلیارد 
دالر است که ۰.۸۳ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۲۱.۹۲ میلیارد دالر است که ۲۴.۵۵ درصد از کل 
حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار 
اکنون ۶۴.۷۱ میلیارد دالر است که ۷۲.۴۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

پس از رفع چند مشکل؛
3 اليه سپر خورشيدی تلسكوپ جيمز وب باز شد

۳ الیه از سپر خورشیدی تلســکوپ جیمز وب پس از برطرف کردن چند 
مشکل باز شده است. این فرایند فردا نیز ادامه می یابد.پس از آنکه تیم پروژه 
تلسکوپ فضایی جیمز وب چند مشــکل آن را حل کردند، مهمترین و پر 
ریسک ترین بخش این ماموریت در حال انجام است. تیم کنترل پروژه در 
مریلند مجبور شدند پنل خورشیدی تلسکوپ را برای جذب انرژی بیشتر 
دوباره تنظیم کنند. همچنین آنها جهت تلسکوپ را دوباره تنظیم کردند تا 
تابش نور خورشید به ۶ موتور آن که بیش از حد داغ شده بودند را محدود 
کند. این موتورها به اندازه کافی خنک شدند تا بتوانند سپر خورشیدی را 

ایمن نگه دارند.
تلســکوپ مذکور که به انــدازه یک زمیــن تنیس اســت، اکنون کامال 
باز شــده و در مرحله کشیدن ســپرهای خورشــیدی آن قرار دارد. این 
مرحلــه روز چهارشــنبه تکمیــل مــی شود.ســپرهای خورشــیدی 
 نقــش مهمــی دارنــد و ابــزار را در مقابل اشــعه هــای این ســتاره 

محافظت می کنند.
طبق بیانیه ای که ناسا منتشــر کرده، فرایند کشش سه الیه نخست سپر 
خورشیدی تلسکوپ تکمیل شده است. نخستین الیه سپر عصر دیروز باز 
شد.فرایند باز شدن و کشش دومین الیه سپر نیز دیروز ساعت ۴:۰۹ دقیقه 
عصر به وقت آمریکا آغاز شــد و ۷۴ دقیقه طول کشید. باز شدن سومین 
الیه نیز ســاعت ۵:۴۸ دقیقه عصر به وقت آمریکا آغاز شد و ۷۱ دقیقه به 
طور انجامید. در کل فرایند باز شــدن الیه های سپر ۵ساعت و نیم طول 

کشیده است.
این ۳ الیه کمترین فاصله را تا خورشید دارند. قرار است دو الیه دیگر نیز 
تا فردا باز شوند.جیمز کوپر مدیر بخش پروژه سپر خورشیدی وب در ناسا 
می گوید: کشش الیه های سپر خورشــیدی کار چالش برانگیزی است. 
آزمایش این فرایند روی زمین بسیار سخت است.ابزار مذکور که با هزینه 
۱۰ میلیارد دالر ساخته شده، بزرگترین و قدرتمندترین تلسکوپ ارسال 

شده به فضا است.

اخبار

شکایت از بلک بری به خاطر تخلف قدیمی
یک قاضی امریکایی روز دوشنبه درخواست شرکت بلک بری برای کنار گذاشتن یک شکایت قدیمی را کنار گذاشت تا رسیدگی به آن از پاییز آغاز شود.بر اساس شکایت یادشده بلک بری 
در مورد میزان موفقیت و سودآوری گوشی های هوشمند بلک بری ۱۰ خود، دروغ گفته، سهامداران را فریب داده و در این مورد واقعیات را منعکس نکرده است.به گفته کالین مک ماهون 

قاضی منطقه منهتن، علیرغم گذشت بیش از هشت سال از رسیدگی به این پرونده هنوز مسائلی در ارتباط با حسابرسی بلک بری باقی مانده و کارشناسان در این مورد به جمع بندی نرسیده 
اند.بلک بری ۱۰ در ابتدا گوشی موفقی بود، ولی بعد از مدت کوتاهی در برابر آیفون و گوشی های اندرویدی بازار را واگذار کرد و تولید این گوشی از سال ۲۰۱۶ به بعد متوقف شد.

رئیــس ســازمان برنامه 
و بودجــه کشــور مجدد 
از تغییــر سیســتم توزیع 
عادالنــه ارز و همچنیــن 
حمایــت ریالی از ســفره 

عموم مردم خبر داد.
در هفته های اخیــر مباحث مختلفــی پیرامون 
اصالح نظام  یارانه و تغییر تخصیص ارز مطرح شد. 
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
نیز سیزدهم دی به تغییر روش یارانه ها از ارزی به 
ریالی در سال آتی خبر داد. او گفت: سال آینده ارز 
دو نرخی نخواهیم داشت چرا که این نوع حمایت 

سر سفره مردم قرار نمی گیرد.
بسیاری از مســئوالن و دســت اندرکاران بخش 
کشاورزی تغییر روش تخصیص نرخ ارز را امری مهم 
در کنترل قاچاق به آن سوی مرزها، ایجاد رقابت در 
بین تولیدکنندگان و صرفه جویی در میزان مصرف 
اعالم کردند، اما به واســطه افزایــش قیمت اقالم 
پروتئینی، ایجاد زیرســاخت های الزم قبل از اجرا 
و افزایش نظارت و مدیریت دقیق بر بازار به منظور 
دسترســی آحاد جامعه به خرید و تامین مایحتاج 

سبد مصرفی یک ضرورت عنوان کردند.
 معاون بازرگانی وزارت جهاد از تامین ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی تا پایان دی ماه خبر داد، هر چند 
فعاالن بازار معتقدند که دولت شک و شبهه تغییر 
در تخصیص نرخ ارز را باید رفع و شفاف سازی الزم 

در این خصوص داشته باشد.
حمید رضا کاشــانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران 
میهن گفــت: قیمت هــر کیلو تخم مــرغ درب 
مرغداری ۱۷ هزار تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که 
با نرخ مصوب همچنان فاصله دارد. کاشانی گفت: 

در حال حاضر تولیدکنندگان نگران توزیع عادالنه 
ارز ترجیحی و آینده تولید هســتند و همواره این 
نگرانی وجود دارد که بــا تغییر روش تخصیص ارز 

چه تمهیداتی قرار است بکار گرفته شود.
به گفته وی، اگر تغییر روش تخصیص ارز بتدریج به 
یکباره اتفاق افتاد، سرمایه در گردش بشدت باال می 
رود که با این وجود ۵۰ درصد صنعت طیور توانایی 
ادامه تولید را ندارند.این مقام مســئول گفت: هم 
اکنون تولید تخم مرغ به میزان کافی است و عرضه 
با نرخ های باالتر ناشی از مشکالت سیستم توزیع 
است که به سود ۲۰ تا ۳۰ درصد سازمان حمایت 

رضایت ندارند.
 قیمت هر عدد تخم مــرغ در بــازار، مجدد روند 
صعودی به خود گرفته اســت بــه طوریکه از یک 
هزار و ۵۰۰ تا ۲ هــزار تومان و باالتــر عرضه می 
شود.کاشــانی می گوید: اگر توزیع هوشــمند بر 
توزیع سیستم ســنتی غالب شــود و عرضه تخم 
مرغ بــه صورت عمــده از طریق ســامانه بازرگام 
 در اختیار مغــازه داران قرار گیرد، شــاهد کنترل 

و آرامش بازار خواهیم بود.
ســید صدرالدین عظیمی نایب رئیــس اتحادیه 
مرغداران گوشــتی گفت: در حال حاضــر با مازاد 
تولید مرغ در برخی اســتان ها روبرو هســتیم به 
طوریکه شــرکت پشــتیبانی امور دام مجبور به 
خرید و جمع آوری مرغ مازاد اســت.به گفته وی، 
اگر جلوی واردات گوشــت مرغ و تخم مرغ نطفه 
 دار گرفته نشــود، در آینده ای نه چندان دور دچار

 مشکل خواهیم شد.
عظیمی گفت: در شرایط فعلی منطقی نیست که با 
ارز ترجیحی مرغ وارد شود و از طرف دیگر پشتیبانی 
امور دام مجبور به خرید مرغ مازاد شود.آمارها نشان 
می دهد که قیمت مرغ در ماه هــای مهر و آبان به 
اوج خود رسیده بود که واردات تخم مرغ نطفه دار 
و عرضه مرغ منجمد، قیمت مرغ را به نرخ مصوب 

۳۱ هزار تومان و در برخی مناطــق به کمتر از آن 
رسانده است.

علی اسداله زاده عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی 
توزیع کنندگان نهاده های دامی گفت: در جلسات 
مختلف به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد 
داده ایم کــه تغییر روش تخصیــص ارز ترجیحی 
بتدریج اتفاق بیفتد، به طوریکــه پس از پرداخت 
یارانه ۵ دهک جامعه، نیمی از ارز نهاده های دامی 
تغییر و نیمی دیگر با ارز دولتی تامین شود تا جهش 
قیمتی در بــازار رخ ندهد.به گفتــه وی، برآوردها 
حاکی از آن است که در سه ماه باقی مانده تا پایان 
سال مجموع نرخ ارز تخصیصی نهاده دامی و دیگر 

کاالها تغییر کند.
اسداله زاده  گفت: در شرایط کنونی به دلیل چند 
نرخی بودن قیمــت، تخصیــص ارز ترجیحی به 
واردات منجر به قاچاق مرغ به آن سوی مرزها می 
شــود، درحالیکه با تغییر تخصیص ارز و یکســان 
شــدن قیمت با بازارهای جهانی دیگــر انگیزه ای 
بــرای قاچــاق وجــود ندارد.این مقام مســئول 

گفــت: احتمال مــی رود با تغییــر تخصیص ارز، 
قیمت هر کیلو مــرغ در بازار داخل بــه ۵۰ هزار 
 تومان می رســد که بــا توجه به پرداخــت یارانه 

جای هیچ گونه نگرانی نیست. 
این موضوع را رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز 
در نشســت خبری خود تاکید کرده بود. او گفت: 
با تغییر روش تخصیص ارز نــرخ اقالم واقعی می 
شــوند اما با حمایت های یارانه ای دولت از دهک 
های خاص، ایــن نگرانی برای دهــک ها ضعیف 
جامعه از بین خواهد رفت.آمارها نشــان می دهد 
که قیمت هر کیلو مــرغ در بازارهــای جهانی ۲ 
دالر اســت که با تغییر تخصیص نرخ ارز و واقعی 
 شــدن قیمت، نرخ مرغ در بازار داخــل به همین

 محدوده می رسد.
تیم اقتصــادی دولت بــر این باورند که در ســال 
آتی، حمایت ها از معیشــت و سفره مردم، به جای 
ارز)تولید و واردات( به ریال)مردم و مصرف کننده( 
تخصیص پیدا کند تا رانت و فساد در سیستم توزیع 

کاالها و ملزومات از بین برود.

يارانه ريالی به جای حمايت ارزی

در بازار اقالم اساسی چه می گذرد؟
News kasbokar@gmail.com

کنگره بین المللی تجلیل از پیرغالمان 
و خادمان امام حســین )ع( با حضور 
نمایندگان ۲۰ کشــور جهــان و ۱۴ 
اســتان ایران یازدهم دی ماه ســال 
 جاری بــه میزبانی هیــأت منتظران 
شهرســتان لنجان و با مشارکت ذوب 

آهن اصفهان برگزار شد . 
در این کنگره در حضــور خانواده های 
شــهدا و ایثارگــران از پیرغالمــان، 
مداحــان و شــعرای ۲۰ کشــور از 
جمله ترکیــه، افغانســتان، اندونزی، 
 پاکســتان، کلمبیا، لبنــان، نیجریه،

 تاجیکســتان، ســنگال، هندوستان، 
آذربایجــان، آرژانتیــن، ســودان، 
الجزایر، تونس، مغرب، بورکینافاســو، 
بنگالدش، آلمان و عراق و ۱۴ اســتان 
ایران شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، 
اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و 
 بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان،

 زنجــان، قزویــن، قــم، مازنــدران، 
 یــزد و فــارس تجلیــل بــه عمــل

 آمد .
غالمعلی حدادعادل مشاور عالی مقام 
معظم رهبــری، ســیدرضا مرتضوی 
اســتاندار اصفهان، حجت االســالم 
احمد ســالک نماینــده ادوار مجلس 
شــورای اســالمی، حجت االســالم 
 قاســم باقریان امام جمعه زرین شهر، 
منصــور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب 

آهن اصفهان، صــادق آهنگران مداح 
پیشکســوت اهل بیت )ع(، خدامراد 
صالحی فرماندار لنجان و تنی چند از 
دیگر مســئولین در این کنگره حضور 

داشتند. 
مراســم شــال گذاری خادمان توسط 

خانواده هــای شــهدا و ایثارگــران 
و مســئوالن، عقــد تفاهــم نامــه 
 اخوت بیــن هیأت منتظــران لنجان 
با نمایندگان ۲۰ کشــور، برپایی چند 
موکب و... از جمله برنامه های اجرا شده 

در این کنگره بود .

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشســت 
هیئت دولت گزارشــی از وضعیت ایران درخصوص 
مهاجرت های بین المللی براســاس شــاخص های 
جهانی ارایه داد. ســورنا ســتاری به بیــان گزارش 
جمعیت ایرانیان مهاجر در جهان طبق آمار به دست 
آمده در سال ۲۰۲۰ پرداخت و گفت: بر اساس آخرین 
آمارها، این میزان ۹/۱ میلیون نفر است که این  عدد 
۲۹/۲ درصد از کل جمعیت ایران را شامل می شود.  
همچنین براســاس آمارهای موجود، کمترین رتبه 
ایرانیان در میان گروه های مهاجر در جوامع میزبان 
مربوط به کشــور ســوئد با رتبه ۵ و بیش ترین رتبه 
مربوط به کشور انگلســتان با رتبه ۲۹ است.معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین در گزارش 
خود وضعیت میل به مهاجرت در ایران را براســاس 
شاخص جهانی گالوپ مورد بررسی قرار داد و گفت: 
براساس رتبه بندی کشورها در شاخص های سه گانه 
جریان بالقوه مهاجرت گالوپ، ایــران در بین ۱۵۰ 

کشور جهان، در رتبه ۸۷ قرار گرفته است.
وی درباره شاخص های مهاجرت بر اساس معیارهای 
مؤسســه گالوپ بیان کرد: شــاخص های سه گانه 
جریان بالقوه مهاجرت گالوپ، توســط این مؤسسه 
در ســال ۲۰۱۸، میزان افزایش یا کاهش جمعیت 
هر کشور در صورت برداشــته شدن موانع جابجایی 
و مهاجرت معرفی شده است. این شاخص ها نتیجه 
مصاحبه های رو در رو یا تلفنی با بیش از ۵۰۰ هزار 
نفر در ۱۵۰ کشور دنیاست و به دلیل تعدد کشورهای 
مورد بررسی، یکی از مقایسه پذیرترین شاخص ها در 

حوزه مهاجرت است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به وضعیت ایران در 
زیرشخاص فرار مغزها گفت: بررسی وضعیت ایران 
در زیرشاخص فرار مغزها که یکی از زیرشاخص های 

شاخص شکنندگی سرزمینی است نشان دهنده فراز 
و فرودهای رتبه کشورمان در این زیرشاخص است. 
به طوری که بدترین رتبه فرار مغزهای ایران مربوط 

به سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بوده است.
ستاری ادامه داد: ایران در سال ۲۰۱۰ در میان ۱۷۳ 
کشــور، رتبه ۴۶ را داشــته که وارد وضعیت قرمز و 
هشدار شده بود. در بازه ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ رتبه ایران 
وضعیت نسبتاً پایداری داشته و ۲۱ رتبه ارتقا یافته 
که در ســال های اخیر، وضعیت  ایران در شــاخص 
فرار مغزها به میانگین جهانی نزدیک تر شده است.
بخش دیگری از گزارش معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری به وضعیت جمعیت دانشجویان بین المللی 
و مقایسه وضعیت کشورهای دانشجو فرست در جهان 
اختصاص داشت. ستاری با مقایسه ۲۰ کشور اصلی 
دانشجوفرست در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس 
این آمارها، بیان کرد که طبــق آخرین آمار موجود 
۲۰۲۱ ایران در ســال ۲۰۱۹ رتبه هفدهم را در بین 
این کشورها به خود اختصاص داده است. وی افزود: 
همچنین در رده بندی ۱۱۶ کشــور جهان از منظر 
سهم دانشجویان خروجی از کل جمعیت دانشجویان 
داخل کشور در سال ۲۰۱۹، ایران در جایگاه ۹۹ ام 
قرار دارد.معاون علمــی و فناوری رییس جمهوری با 
اشــاره به مهم ترین مقاصد مهاجرتی ایرانیان افزود: 
کشــورهای آمریکا، ترکیه، آلمان، کانــادا، ایتالیا، 
استرالیا، مجارستان، روســیه، فرانسه و بریتانیا، ۱۰ 
مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در سال ۲۰۱۹ بوده 
اند که در این میان، تعداد دانشجویان ایرانی حاضر در 
کشورهای کانادا، ترکیه، آلمان و مجارستان با روند 
افزایشی و در کشــورهای هند، استرالیا، انگلستان و 

فرانسه با روند کاهشی همراه بوده است.
ســتاری، در بخــش دیگــری از گزارش خــود، به 

برنامه بازگشــت متخصصان ایرانــی و همکاری با 
متخصصــان و کارآفرینــان ایرانی خارج از کشــور 
پرداخت و گفت: ایجاد پل ارتباطی میان متخصصان 
و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور با مراکز عملی 
و فناوری منتخب داخلی، تبییــن آخرین وضعیت 
علمی و فناوری داخلی و معرفی ظرفیت پایگاه های 
تخصصی همکار در حوزه های مختلف به متخصصان 
 بخشــی از برنامه هــای معاونت علمــی و فناوری

 ریاست جمهوری است.
به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، فراهم ســاختن 
شــرایط انتقال مهارت ها، روش هــا و قابلیت های 
خدماتی نوین به کشــور و تعریف نحوه همکاری با 
مراکز علمی و فناوری داخلی پیش از ورود به کشور، 
از جمله راه های ارتباط با متخصصان ایرانی خارج از 
کشــور برای خلق ارزش های غنی تر و اثرگذارتر به 
شمار می رود.وی همچنین با اشاره به سایر برنامه های 
بازگشت و جذب نخبگان و استعدادهای برتر به کشور 
ادامه داد: همچنین برگزاری دوره پسا دکتری، دوره 
فرصت مطالعاتی، همکاری به عنوان اســتاد مدعو و 
معین، برگزاری ســخنرانی و کارگاه های تخصصی، 
فعالیت های روزانه کارهایی اســت کــه برای ایجاد 
زیست بوم مناسب استفاده از نیروی انسانی توانمند 
صورت گرفته اســتمعاون علمی و فنــاوری رییس  
جمهوری، ایجاد شرکت های دانش بنیان و خالق و 
بازگشت با هدف اشتغال در این کسب و کارها را یکی 
از زمینه های مهم بازگشت و ماندگاری ایرانیان غیر 
مقیم به کشور دانست و افزود: اشتغال در شرکت های 
دانش بنیان و خالق، شرکت های زایشی از دانشگاه ها، 
تسهیل جذب هیئت علمی دانشگاه ها و نظام وظیفه 
تخصصی، از مهم ترین بســترهای حمایتی در نظر 
گرفته شده در برنامه همکاری با متخصصان ایرانی 

خارج از کشور است.
ســتاری از میزان ایرانیان بازگشــتی در قالب طرح 
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم 
گفت و ادامه داد: تعداد ایرانیان بازگشــتی از طریق 
در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا پایان شــهریور ۱۴۰۰، رشد 
چشمگیری داشــته اســت. ثبت بیش از ۱۰ هزار 
درخواست همکاری، بازگشــت و شروع به کار بیش 
از ۲۳۰۰ نفر از متخصصــان دارای رتبه های باالی 
دانشگاهی در قالب پسا دکتری، طرح فناورانه، استاد 
مدعو، فرصت مطالعاتی، جذب هیئت علمی و شرکت 
های خصوصی و برگزاری بیش از ۳۵۰۰ سخنرانی 
و کارگاه تخصصی از آن جمله اســت.وی با اشاره به 
درصد فراوانی متخصصان حوزه های مختلف گفت: 
سهم محققان و متخصصان بازگشته به کشور در حوزه 
های مهندسی ۵۸ درصد، علوم پایه ۲۶ درصد، علوم 
انسانی ۱۱ درصد و علوم پزشکی ۵ درصد بوده است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، با اشــاره به 
بهبود دانشجوپذیری ایران در سال های اخیر گفت: 
نگاهی به جمعیت دانشجویان خارجی )غیر ایرانی( 
در ایران نشان می دهد در طول ۱۰ سال گذشته رتبه 
ایران در دانشجو پذیری بهبود چشمگیری یافته و از 
جایگاه ۵۴ به جایگاه ۲۸ در میان ۲۴۱ کشور جهان 
ارتقا یافته است. افغانســتان، عراق، لبنان، سوریه و 
چین، ۵ کشور اصلی دانشجو فرست به ایران هستند.

وی ادامه داد: ایران در جدیدترین گزارش شــاخص 
جهانی نوآوری در ســال ۲۰۱۸ به عنــوان یکی از 
رهبــران منطقه ای نوآوری معرفی شــده اســت. 
همچنین صعود ۱۰ پله ای ایران نســبت به ســال 
گذشته و ایســتادن در رتبه ۶۵ جهان موجب شده 
در میان ۳ کشــور دارای باالترین رشد رتبه در دنیا 

قرار گیرد.

کنگره بین المللی پیرغالمان امام حسین)ع( در لنجان با مشارکت ذوب آهن اصفهان برگزار شد

بيان واقعيت های مهاجرتی در هيأت دولت؛

وضعیت ایران در شاخص فرار مغزها نزدیک میانگین جهانی است


