
اعالم گمرک ایــران از افزایش واردات گوشــی 
تلفن همــراه تا مرز ســه میلیــارد دالر حکایت 
دارد کــه ۸۱۰ میلیــون دالر آن یعنــی حدود 
 ۲۸ درصــد بــه گوشــی های بــاالی ۶۰۰ دالر 

اختصاص دارد.
فرود عسگری-سرپرســت معاونت فنی گمرک 
ایران-گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت واردات 

گوشی در سال جاری را به ایسنا اعالم کرد.

افزایش ۱۱۷ درصدی واردات گوشی
طبق اعالم وی، در ۹ ماهه امســال ۱۳ میلیون و 
۶۱ هزار و ۸۲۲ دســتگاه بــه ارزش دو میلیارد و 
۹۴۲ هزار و ۴۲۰ دستگاه گوشی وارد ایران شده 
است که از نظر تعداد ۴۲.۵ درصد و  ارزش ۱۱۷ 

درصد نسبت مدت مشابه ســال گذشته افزایش 
داشته است.

واردات ۸۱۰ میلیون دالری باالی ۶۰۰ دالر
عسگری یاد آور شد: از حجم گوشی وارداتی در ۹ ماهه 
امسال ۶۷۰ هزار و ۳۵۷ دستگاه مربوط به گوشی های 
باالی ۶۰۰ دالر  به ارزش ۸۱۰ میلیون و ۹۳۳ هزار دالر 
است و گوشــی های زیر ۶۰۰ دالر نیز از واردات انجام 
شده، حدود ۱۲ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۶۷ دستگاه به 

ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد دالر سهم داشته اند.

درآمد ۲.۴ میلیارد تومانی از عوارض در یک ماه
سرپرست معاونت فنی گمرک ایران در رابطه با درآمد 
دولت از محل عوارض واردات گوشی در سال جاری 

نیز با اشــاره به این که حقوق ورودی گوشی باالی 
۶۰۰ دالر بر اســاس قانون بودجه امسال ۱۲ درصد 
و گوشــی های زیر ۶۰۰ دالر ۶ درصد است گفت که 
در دی ماه ۲.۴ میلیارد تومان از  محل عوارض واردات 
گوشی درآمد برای دولت ثبت شده است. در همین 
رابطه باید یادآور شد که واردات گوشی موبایل از اقالم 
صدرنشین واردات ایران است و در مورد محدودیت 
و یا گران شــدن واردات گوشــی های لوکس بارها 
بحث هایی وجود داشته اما حواشــی ناشی از آن از 
جمله تاثیر منفی بر بازار موجب شــد مثال مصوبه 
ممنوعیت واردات گوشــی های باالی ۳۰۰ یورو در 
سال گذشته اجرایی نشود و یا خبرهای اخیر در مورد 
ممنوعیت واردات گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر در 

سال آینده تائید  نشد.

کاهش ثابت در ارزش بیت کوین نشــان دهنده 
یک فصل فروش جدی است که ارز دیجیتال را 
در معرض خطر قرار می دهد و اگر بیت کوین به 
الگوی نزولی خود ادامه دهد، احتمال اینکه زودتر 
از ژانویه به ۲۵هزار دالر آمریکا سقوط کند، بسیار 

زیاد است.
به گزارش ایســنا به نقــل از کریپتونیــوز، بازار 
رمزارزهای پرمخاطره بســیار وحشتناک شده 
زیرا بیت کوین با شروع سال ۲۰۲۲ به پایین ترین 
ســطح خود رسیده اســت. ارزش بیت کوین در 
حال حاضر کمتر از ۳۵هزار دالر و نشــان دهنده 
یک صلیب مرگ )الگو در نمودار تکنیکال بیانگر 
حجم گسترده ای از فروش یا تقویت روند نزولی( 

است.

پیــش از ایــن، ارزش بیت کویــن در جــوالی 
۲۰۲۱ بــه زیــر ۳۵هــزار دالر کاهــش یافت. 
بــا ایــن حــال، الگــوی فعلــی بیت کوین و 
کل بــازار ارزهــای دیجیتــال نشــان دهنده 
کاهــش ارزش اضافی اســت زیــرا متخصصان 
 پیش بینــی می کنند کــه بارگذاری ها به زودی 

باز می گردند.
بیت کویــن، بزرگ ترین بازنــده موجود کنونی 
بازار است و افراد انتظارات بیشتری از این رمزارز 
داشته اند و البته ازدست دادن ارزش بیت کوین 
تاثیر مستقیمی بر توکن های دیجیتال مختلف 

موجود در بازار دارد.
متخصصــان اعــالم کردنــد: بیت کوین ممکن 
اســت روند بهبود نداشــته باشــد زیــرا هیچ 

 ســیگنال جهــش مجــدد از خــود نشــان 
نمی دهد.

برخــی از مولفه هــای مهــم در کاهــش 
بیت کوین شــامل هــک صرافــی کریپتودات 
و  مقامــات  تشــدیدکننده  نیــن  قوا کام، 
 بیمــاری کوویــد و تاثیــر فــدرال رزرو بوده 

است.
بیت کوین تا کنون بیــش از ۴۵ درصد از ارزش 
خود را در چند ماه گذشــته تغییر داده اســت 
زیرا در ماه نوامبر به بیش از حد معمول رســید 
و از آنجایــی کــه بیت کویــن مترادف بــا بازار 
ارزهای دیجیتال اســت، کاهــش ارزش آن بر 
 اکوسیســتم دارایــی دیجیتــال آســیب وارد 

کرده است.

مدیران عامل نفت ایاالت متحده امیدوارند این کشور 
در آینده ای نزدیک ۸۰۰ هزار بشــکه نفت در روز به 
تولید خود افزوده و در مجموع ۱۳ میلیون بشکه نفت 
به بازار عرضه کنند. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از 
رویترز، رؤسای شــرکت های بزرگ نفتی آمریکا روز 
گذشته در کنفرانسی چشم اندازهای متفاوتی از رشد 
تولید نفت در این کشور ارئه کردند، زیرا این صنعت به 
تازگی و پس از بهبود نسبی بیماران این کشور از شیوع 

بیماری کرونا روی ریل تولید افتاده است.
قیمت نفت در چند هفته گذشته به باالترین حد در 
هفت سال گذشته رسیده است، به طوری که قیمت 
نفت خام برنت دریای شمال به نزدیک ۹۰ دالر در هر 
بشکه رسیده است، که ناشی از عرضه پایین نفت در 

سراسر جهان و افزایش مجدد تقاضای جهانی است.
رایان لنس، مدیر اجرایی یک شرکت نفت آمریکایی 
به حضار در اجالس »سران نفت آرگوس آمریکا« در 
هیوستون گفت که او نسبت به بازارهای نفت خوش 
بین است زیرا قیمت های باالی نفت برای مدت دیگر 

نیز ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: آنچه ما در حال حاضر می بینیم این است که 
نیاز به عرضه بیشتری در بازار نفت وجود دارد. به همین 

دلیل قیمت ها به جایی که امروز هستند رسیده است.
لنس می گوید که انتظار دارد تولید آمریکا در ســال 
جاری حدود ۸۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش یابد و 
احتماالً تولید نفت در نهایت رکورد ۱۳ میلیون بشکه 
در روز را که در اواخر ســال ۲۰۱۹ به دست آورده بود 

تحت الشعاع قرار خواهد داد.
ویکی هولوب، مدیر اجرایی یکی دیگر از شــرکتهای 
نفتی آمریکا در پیش بینی های خود پیشتر گفته بود که 
ایاالت متحده احتماالً در مقطعی از ۱۲ میلیون بشکه 
در روز فراتر خواهد رفت. اداره اطالعات انرژی ایاالت 
متحده )EIA( پیش بینی می کند تولید ساالنه نفت 
خام در این کشور به طور متوسط ۱۱.۸ میلیون بشکه 
در روز در سال جاری و ۱۲.۴ میلیون بشکه در روز در 
سال ۲۰۲۳ باشد. این میانگین یک رکورد خواهد بود، 
اگرچه کمتر از رکورد ماهانه ۱۲.۹۷ میلیون بشکه در 

روز. در نوامبر ۲۰۱۹ است.
بر اساس پیش بینی های EIA، تولید نفت در حوضه 
پرمین، برترین میدان نفتی شیل کشور، در ماه دسامبر 
رکوردی تازه را به نام خود ثبت کرد و انتظار می رود تا 

این ماه و ماه آینده به روند صعودی خود ادامه دهد.
آزی پاگان، رئیس بخش تأمین مالی آمریکا گفت: با 

افزایش قیمت های نفت خام، با چشم انداز ۱۰۰ دالری 
در هر بشکه بازدهی به حوزه های مختلف آغاز می شود.

همچنین به گفته وی براساس دستورالعمل مدیریت 
بازار کاالهای واســطه ای و نهایی که آذر ماه از سوی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده و همچنین بر 
اساس بخشنامه های متعدد سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، کلیه واحدهای تولیدی 
فعال مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورت 
عرضه تولیدات خود در بازارهای داخل کشور موظفند 

قیمت تولیدکننده را روی کاالها درج کنند.
بر اســاس این ابالغیه قیمت تولیدکننده/واردکننده 
درج شده بر روی کاال باید عینا منطبق با قیمت فروش 
بر اساس صورتحساب های صادره »فاکتورهای فروش« 
باشــد. حداکثر مبغلی که توسط مجموع حلقه های 
توزیعی از تامین کننده تــا مصرف کننده می تواند به 
قیمت تولید کننده/ واردکننده اضافه شود نیز شامل 
مجموع ضریب سود و هزینه های پخش سراسری ) ۱۰ 
درصد( و سود خرده فروشی )منطبق با ضرایب خرده 
فروشی مصوب( است. البته در مواردی که توزیع کاال به 
صورت پخش سراسری نباشد مبلغ یاد شده به میزان 

ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می یابد.

بانک مرکــزی از شــرایط دریافت تســهیالت 
 زیر ۱۰۰ میلیــون تومان با اعتبار ســنجی خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری مهــر، مدیر روابط عمومی 
بانک مرکزی در توییتی شرایط دریافت تسهیالت 
زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی را تشریح 

کرد.
طبق گفتــه مصطفــی قمــری وفا، شــرایط 

دریافــت وام تــا ۱۰۰ میلیــون تومــان بدون 
 ضامن طبق بخشــنامه وزارت اقتصاد به شــرح 

زیر است:
_ دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومــان تنها با نامه 

کسر از حقوق.
_ دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان یک نامه کسر 

از حقوق همراه با چک یا سفته.
براســاس اعالم بانــک مرکــزی، جامعه هدف 

پرداخت تســهیالت خرد بــدون ضامن عبارت 
است از:

شــاغالن و بازنشســتگان نهادهای عمومی غیر 
دولتی

شــرکت های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در 
بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می شود

شــاغالن، بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
دستگاه های دولتی

اتــاق بازرگانــی تهــران در جدیدتریــن گزارش خــود به 
بررســی روابط تجاری ایــران و اتحادیه اوراســیا در ۹ ماهه 
 ســال جاری پرداخته که نشــان از بهبود آمارهــا در تمامی 

حوزه ها دارد.
به گزارش ایســنا، ایــران از آبان ۱۳۹۸ عضویت آزمایشــی 
خود را در اتحادیه اقتصادی اوراســیا آغاز کرده که بناســت 
ســه ســال دوام داشــته باشــد و پس از آن دو طرف بر سر 
عضویت دائم به جمع بندی برسند. ایران در ماه های گذشته 
اعالم کرده کــه بحث تجــارت آزاد با اعضای اوراســیا را نیز 

به شــکل جدی دنبال می کند. با وجود کاهــش آمار تجاری 
ایران در ســال گذشــته تحت تاثیــر کرونا، توافــق تجاری 
با اوراســیا موجب شــد که تجارت بــا این منطقــه کاهش 
کمتری پیدا کند و در ســال جاری نیز پس از بهبود نســبی 
 شرایط، افزایش تجارت با اوراســیا باالتر از میانگین کشوری 

بوده است.
براوردها نشــان می دهد که تا پایان آذر ماه امســال، تجارت 
کاالیی ایران و اوراسیا حدود ۲.۲ میلیارد دالر با وزن تقریبی 
۴.۹ میلیون تن بوده است. از این مقدار ۲.۹ میلیون تن به ارزش 

۱.۳ میلیارد دالر ارزش واردات ایران و ۲.۱ میلیون تن معادل 
۸۷۸ میلیون دالر، مربوط به صادرات ایران به اوراسیا بوده است.

در این مدت ارزش تجارت ایران با اوراسیا نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایشــی ۳۳ درصدی را تجربه کرده که ۲۴.۵ 
درصد آن مربوط به افزایــش واردات و ۸.۷ درصد آن مربوط 
به صادرات بوده اســت. در این مدت صادرات ایران حدود ۱۹ 
درصد و واردات ایران حدود ۴۴ درصد افزایش یافته اســت. از 
لحاظ وزنی نیز صادرات ایران ســه درصد و واردات ۱۲ درصد 

افزایش یافته است.

در این مدت به جز روسیه، تراز تجاری ایران در معامله با دیگر 
اعضای اوراســیا مثبت بوده اســت اما با توجه به حجم باالی 
واردات از این کشور، در نهایت تراز کل تجاری ایران و اوراسیا 
نیز منفی شده است. در مقایسه با سال گذشته که تراز تجاری 
در ۹ ماهه منفی ۱۵۳ میلیون دالر بود، در سال جاری این عدد 
به منفی ۴۰۹ میلیون دالر رسیده که تضعیف ۱۶۸ درصدی 

را نشان می دهد.
در این مدت بیشترین حجم تجارت ایران در اوراسیا با روسیه و 

کمترین آن با بالروس بوده است.

روســیه به تنهایی ســهمی ۴۹ درصدی از صــادرات و ۹۵ 
درصــدی از واردات را به خــود اختصاص داده اســت. ایران 
در طول این مــدت به روســیه ۴۳۳ میلیــون دالر صادرات 
 داشــته اما در عوض ۱.۲ میلیارد دالر کاال نیز از این کشــور 

وارد کرده است.
در میان کاالهای اصلی صادراتی ایران به اوراسیا، پسته، پلی 
استیرن، کیوی، فلفل فرنگی و میله های آهنی یا فوالدی قرار 
دارند و در جدول واردات نیــز گندم، روغن دانه آفتاب گردان، 

جو، چوب اره شده و ذرت دامی قرار دارند.

بیت کوین به کانال ۲۵ هزار دالر سقوط می کند؟واردات ۲.۹ میلیارد دالری گوشی

شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی اعالم شدعرضه بیش از ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز

ایران چه قدر از روسیه کاال می خرد؟
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وزیر صنعت:

دولت سهام خود 
در ایران خودرو و سایپا را واگذار می کند؟

قانون مالیات بر ارزش 
افزوده خودروسازان 

داخلی اعمال شد

تصویب مالیات پلکانی 
برای حقوق و دستمزد

با  واردات 
خودرو  موافقیم

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

جبران فاصله 
مزد و تورم

وضعیت دستمزد و تورم به 
مارپیچی تبدیل شده است 
که نه می توان از عدم افزایش 
حقوق صحبت کرد و نه می 
توان تاثیر افزایش حقوق بر رشد قیمتها را نادیده 
گرفت. در این پدیده هنگامی که دستمزد باال برود 

برای تولیدکننده و...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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سایه برجام 
در بازار ارز

حذف سهمیه آرد 
نانوایان گران فروش؟

شاخص بورس26 هزار واحد افت کرد

بورس  در انتظار ناجی
صفحه۲

صفحه3

عقب ماندگی  دستمزد  کارگران 
دور باطل  دستمزد  و  تورم

افزایش   پایه   حقوق  کارگران   هم   ۶۰   درصد   می شود؟

بازار ارز و طال روز گذشته شاهد عقبگرد قیمت دالر 
، قیمت ســکه و قیمت طال بود. بازار ارز تهران روز 
گذشته سه شــنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ شاهد عقبگرد 
قیمت دالر بود. این اسکناس آمریکایی در بازار روز 
گذشته ۷۰ تومان از روز گذشته پایین تر بود و با ۲۸ 
هزار  ۱۳۰ تومان معامله شد. در بازار متشکل ارزی 
هم قیمت دالر اندکی رشــد را تجربه کرد و بر روی 
۲۵ هزار و ۲۷۵ تومان قرار گرفت. صرافی ملی هم  
در چهارمین روز هفته قیمت جدید خرید و فروش 
دالر و یورو  را اعالم کرد. بر این اساس قیمت خرید 
دالر آمریکا  ۲۴,۹۱۳  )بیست و چهار هزار و نهصد و 
سیزده تومان( و قیمت فروش دالر آمریکا ۲۵,۱۶۳ 
 )بیســت  و پنج هزار وصد و شــصت و سه تومان( 

اعالم شد. این درحالیست...

قیمت گندم، هزینه تولید کارخانجات آرد، هزینه 
حمل و نقل و استهالک ناوگان و لجستیک، هزینه 
گونی، هزینه دســتمزد، هزینه اجاره محل، هزینه 
مواد افزودنی نــان، هزینه آب و بــرق و گاز،هزینه 
سرمایه گذاری و استهالک دســتگاه ها و وسایل 
نانوایی و... موجب شده تا نان در هر نقطه از پایتخت 
با نرخ متفاوتی به دست مردم برسد. نانوایان اعالم 
می کنند که دستمزد کارگر نسبت به سال قبل ۴۰ 
درصد و اجاره بهای مغازه نانوایی حدود ۱۰۰ درصد 
در شهرهای بزرگ مانند تهران افزایش یافته است. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در 
این زمینه می گوید: برخورد قاطع و قانونی با نانوایی 
هایی که دارای سطح بهداشتی نامطلوب، ساعات کار 

نامنظم، افزایش قیمت و...



اقتصاد2
ایران وجهان

زارع: 
تصویب مالیــات پلکانی برای 

حقوق و دستمزد
سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
گفت که سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در 
سال آینده، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد و حقوق 
های بیشتر از این میزان مشــمول مالیات پلکانی 
خواهند شد.به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح 
مصوبه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که  حقوق های 
تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند.
وی افزود: مالیات حقوق های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا 
۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصــد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون 
تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان ، ۳۰ 

درصد تعیین شد.

چگونه مچ گرانفروشان را بگیریم؟ / 
افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه 
مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده، 
گفت: با درج قیمت تولیدکننــده )به جای قیمت 
مصرف کننده( معیاری در دست خریداران هست 
که بر اساس آن اگر قیمت نهایی خریدار در کاالی تند 
مصرف بیش از۲۰ درصد و در کاالهای کند مصرف 
بیش از ۳۰ درصد باشد، مصداق گران فروشی است.به 
گزارش ایسنا، محمد صادق مفتح در حاشیه نشست 
خبری ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو، در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه شناسایی گرانفروشی 
برای مصرف کننده نهایی آســان است، اظهار کرد: 
همچنین با اجرای این طرح رقابت در توزیع فروشی 
افزایش یافته و شاهد کاهش قیمت برخی کاالها با 

درج قیمت تولیدکننده هستیم.

با درج قیمــت تولیدکننده قیمت 
برخی کاالها کمتر از نصف شد

وی با بیــان اینکــه در این طرح مردم خودشــان 
از گرانفروشــان خرید نمی کنند و دیگــر نیازی به 
کشف تخلف نیست، تصریح کرد: طرح درج قیمت 
تولیدکننده از کاالهایی که تاثیر کمتری در ســبد 
خانوار داشت شروع شــد، اما بازخوردها مثبت بود، 
برای مثال قیمت آب معدنــی تا ۵۰ درصد و قیمت 
لنت، فیلتر روغن و لوازم یدکی خودرو تا ۷۰ درصد 

کاهش داشته است.

افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است
مفتح در پاســخ بــه ســوالی دربــاره انتقادات 
تولیدکنندگان لوازم خانگی نسبت به طرح درج 
قیمت تولید کننده نیز گفــت: تولید کنندگان 
کاالهای کند مصرف فقط باید قیمت درب کارخانه 
را روی محصول درج کنند و قیمت مصرف کننده 
هم در واحد صنفی در معــرض دید خریدار قرار 
بگیرد. اگر در کف بازار قیمت ها غیرمنطقی افزایش 
یافته باشد، حتما برخورد خواهد شد.قائم مقام وزیر 
صمت همچنین درباره افزایش قیمت اخیر برخی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: تولیدکنندگان 
لوازم خانگی مجوزی برای افزایش قیمت دریافت 
نکرده اند و اگر افزایشی صورت گرفته، بدون مجوز 
بوده است.گفتنی است هفته گذشته رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت ۸ تا ۱۲ 
درصدی لوازم خانگی از سویبرخی تولیدکنندگان 
خبر داد.وی در پاسخ به سوالی درباره مشکل تأمین 
و تولید روغن که در هفته های گذشــته خبرساز 
شده نیز گفت: این مســئله باید از وزارت جهاد 
کشاورزی پیگیری شــود، چرا که براساس قانون 
انتزاع از تیرماه امسال مدیریت کاالهای کشاورزی 
و مواد غذایی به وزارت جهاد کشــاورزی منتقل 
شده است.به گزارش ایســنا، پروژه شفاف سازی 
قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده از چهاردم 
دی ماه شروع شــده است. بر اســاس این طرح 
کلیه واحدهای تولیــدی و واردکننده انواع پودر 
لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال 
و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم 
دی ماه، انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، 
محصوالت شوینده، محصوالت سلولزی، سس، 
رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه، 
ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، 
چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف 
به درج قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای 
تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویه جات، 
غالت، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به 
صورت بسته بندی شده، فرآورده های پروتئینی، 
انواع غذاهای آمــاده و نیمه آمــاده، انواع کیک، 
کلوچه، بیسکوییت، چیپس، پفک و موارد مشابه، 
لوازم خانگی، صوتی و تصویری به صورت کامل، 
۵۱ قلم لوازم یدکی خودرو نیز از ۲۳ بهمن ملزم به 

اجرای این طرح هستند.

خبر

بازار ارز و طال روز گذشــته 
شاهد عقبگرد قیمت دالر ، 

قیمت سکه و قیمت طال بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار 
ارز تهران روز گذشــته سه 
شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ شاهد عقبگرد قیمت دالر بود. این 
اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته ۷۰ تومان از روز 
گذشته پایین تر بود و با ۲۸ هزار  ۱۳۰ تومان معامله شد. 
در بازار متشکل ارزی هم قیمت دالر اندکی رشد را تجربه 

کرد و بر روی ۲۵ هزار و ۲۷۵ تومان قرار گرفت. 

 دالر 24 هزارتومانی در صرافی ملی 
صرافی ملی هم  در چهارمیــن روز هفته قیمت جدید 
خرید و فروش دالر و یورو  را اعالم کرد. بر این اســاس 
قیمت خریــد دالر آمریکا  ۲۴,۹۱۳  )بیســت و چهار 
هزار و نهصد و ســیزده تومان( و قیمــت فروش دالر 
آمریکا ۲۵,۱۶۳ )بیســت  و پنج هزار وصد و شصت و 
ســه تومان( اعالم شد. این درحالیســت که در ابتدای 
معامالت روز گذشته قیمت خرید دالر در صرافی ملی 
۲۵,۱۶۸ )بیســت و پنج  هزار و  صد و شصت و هشت 
تومان( و قیمت فروش دالر آمریکا ۲۵,۴۲۱)بیست  و 
پنج هزار وچهارصد و بیســت و یک تومان( اعالم شده 
بود.قیمت خرید یورو روز گذشــته   ۲۸,۴۱۷ ) بیست 
و هشت هزار وچهارصد و هفده  تومان( و قیمت فروش 
 یورو  ۲۸,۷۰۲ )بیست و هشت هزار و هفتصد و و  تومان( 

است.

افت اندک قیمت درهم 
قیمت درهم در بازار ارز روز گذشته نسبت به روز گذشته 
اندکی افت کرد. درهم  روز گذشته با ۵۰ تومان کاهش 
بر روی ۷ هزار و ۶۸۰ تومان قرار گرفت. با ضرب کردن 
قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم به دالر )۳,۶۷۳( عدد  
۲۸ هزارو ۲۰۸ تومان به دست می آمد که نسبت به قیمت 

دالر در بازار  باالتر بود. 

قیمت سکه و طال نزول کرد
بازار جهانی طال روز گذشته شاهد افزایش قیمت 

اونس طال بود. این فلــز گران بهــای جهانی روز 
گذشــته تقریبا ۵ دالر باال رفت و بــر روی ۱۸۴۰ 
دالر قرار گرفت . در بــازار  داخلی  ایران هم قیمت 
طال ۱۸ عیار و قیمت ســکه  برخالف روز گذشته 
آرایش نزولی به خود گرفتند. قیمت طال ۱۸ عیار 
روز گذشــته ۳ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش را تجربه 
کرد و با ۱ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله 
شد.قیمت ســکه هم روز گذشته ۶۵ هزار تومان از 
روز گذشته ارزان تر بود و بر روی ۱۲ میلیون و ۵۱۵ 
هزار تومان قرار گرفت. با احتساب قیمت ۲۸ هزار 

و ۱۳۰ تومان برای دالر، اندازه قیمت واقعی ســکه 
۱۲ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان به دست آمد و حباب 

سکه نیز ۲,۷ درصد بود

سایه برجام در بازار دالر 
از جمله اخباری کــه در بازار ارز تهــران و در میان 
معامله گران  دالر برجسته بود می توان به اظهات ند 
پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا اشاره کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته اظهارات رابرت 
مالی درباره لزوم آزادی چهــار آمریکایی زندانی در 
ایران، پیش شرط واشنگتن برای بازگشت به برجام 
نبود و این موضوع از مســائل هسته ای جداست.ند 
پرایس درباره مذاکره مســتقیم ایران و آمریکا نیز 
گفت: ما آماده مالقات مستقیم هستیم. ما همواره 
این موضع را داشته ایم که تعامل مستقیم با ایران در 
مورد مذاکرات برجام و سایر موضوعات بسیار مفیدتر 
خواهد بود.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا هم 
گفت:هفته های آینده مشخص خواهد کرد که آیا 
بازگشــت متقابل به توافق هسته ای محقق خواهد 
شد یا خیر.اگر بازگشت متقابل به توافق هسته ای 
انجام نشــود با پرونده ایران از راه های دیگر برخورد 
خواهیم کرد.اظهارات انتونی بلینکن در حالی است 
که وال استریت ژورنال از اختالف میان تیم  مذاکراتی 
آمریکا خبر داده اســت. طبق گزارش وال استریت 
ژورنال چند عضو دیگر تیم مذاکره کننده آمریکایی به 
دلیل اختالف نظر با مواضع »رابرت مالی« سرپرست 
این تیم در قبال ایران، مذاکرات وین را ترک کرده و به 

واشنگتن بازگشتند.

دالر  در  صرافی  ملی 24هزارتومان شد

سایه  برجام   در  بازار  ارز
عقبگرد قیمت سکه

شاخص بورس26 هزار واحد افت کرد
بورس  در انتظار ناجی

در روز سه شنبه بزرگ ترین سقوط بازار سهام 
در هفته جاری رخ داد. روز گذشته نمادهای 
بزرگ پتروشــیمی »پارســان«، »فارس«، 
»نوری«، »شــپدیس«، »پارس« و »تاپیکو« 
بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شنبه، ۵ 
بهمن ۱۴۰۰، شاخص کل بورس تهران با کاهش 
۲۶ هزار و ۶۵۹ واحدی نســبت به روز یکشنبه به 
رقم یــک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۴۷ واحد رســید. 
شــاخص هم وزن با افت ۶ هزار و ۹۰۸ واحدی در 
ســطح ۳۱۷ هزار و ۶۶ واحدی ایستاد. همچنین 
شــاخص کل فرابــورس )آیفکــس( ۲۸۹ واحد 
پائین آمد و در ســطح ۱۶ هزار و ۹۵۴ واحد قرار 
گرفت. در پایان معامالت  روز سه شــنبه، ۲۵ نماد 
رشد قیمت داشــتند که ۱۸ نماد بورسی و ۷ نماد 
فرابورســی بودند. همچنیــن ۴۵۰ نماد کاهش 
قیمت داشــتند که ۳۱۲ نماد بورسی و ۱۳۸ نماد 
فرابورســی بودند. به عبارت دیگــر، ۵ درصد بازار 
 رشد قیمت داشــتند و ۹۲ درصد بازار افت قیمت

 داشتند. 

گروه های قرمز بازار
روز گذشــته اغلــب نمادهــای گروه هــای 
»فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای«، 
»محصوالت شــیمیایی«، »ســیمان، گچ و 
آهک«، »استخراج کانه های فلزی«، »خودرو 
و ساخت قطعات« و »بیمه ها و صندوق های 

بازنشستگی« افت قیمت داشتند.  

نمادهای مؤثر بر شاخص های بازار سهام
روز گذشته نمادهای بزرگ پتروشیمی »پارسان«، 
»فــارس«، »نوری«، »شــپدیس«، »پــارس« و 
»تاپیکو« بیشــترین تأثیر منفی را بر شاخص کل 
داشتند و »بموتو«، »قرن« و »رکیش« بیشترین 
تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.در فرابورس نیز 
نمادهای »زاگرس«، »شگویا« و »صبا« بیشترین 
تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و 
»توریل«، »قچار« و »توسن« بیشترین تأثیر مثبت 
را بر شاخص داشــتند.  در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس فوالد صدرنشــین است و فملی و 
شبندر در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز 
نمادهای  تجلی، کرمان و توســن پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت ُخرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۵ هزار و ۶۴۹ میلیــارد تومان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۵۷۱ میلیارد 
تومان بود که ۱۰ درصد از ارزش کل معامالت بازار 
سرمایه را تشــکیل می دهد.ارزش معامالت خرد 
سهام رشــد کرد و با افزایش ۵۲ درصدی نسبت 
بــه روز کاری قبل به رقم ۳ هــزار و ۷۰۹ میلیارد 
تومان رسید که ۶۶ درصد کل معامالت بازار ثانویه 
را تشکیل می دهد.بازار سهام روز گذشته در حالی 
نظاره گر اُفت دسته جمعی نماگرهای بورسی بود 
که همچنان حرف و حدیث بر سر اعمال اصالحات 
۱۰ ماده ای بازار ســرمایه در الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ کشور در مجلس ادامه دارد.بی نتیجه ماندن 
البی فعاالن بازار سرمایه و وعده های وزیر اقتصاد 
مبنی بر استیفای حقوق بازار سهام از طریق تعدیل 
لوایح بودجــه درحالی منجر بــه افزایش انتقادها 
به وعده های بی نتیجه ناظران بازار ســهام شــده 
که به نظر می رسد بازار ســهام برای یافتن ناجی 
مقتدر خود از افتادن در ورطه ســقوط همچنان 
به اقدام عاجل رئیس دولت چشــم دوخته است.
به نظر می رسد برای تعادل بخشــی در بازار سهام 
و جلوگیری از فضای وحشــت زدگی معامله گران، 
ورود جدی دولت برای حمایت از سهامداران خرد 

ضروری است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده 
خودروسازان داخلی اعمال شد

مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها براساس 
رتبه بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد 
ایران رسیده مشــمول مالیات و عوارض سبز شده 
است.به گزارش ایسنا، این نرخ از مالیات براساس 
رتبه انرژی محصوالت از صفــر تا پنج درصد برای 
خودروهای ســواری و وانت دو کابین محاســبه و 
اعمال می شود.همچنین، بر اساس ماده ۳۰ قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال سند خودرو 
از کارخانه تولیدکننده به خریداران مشمول مالیات 
می شود.گفتنی است، مبالغ دریافتی از مشتریان 
مرتبط با قوانین ابالغی سازمان امور مالیاتی است و 
ارتباطی با قیمت کارخانه محصوالت خودروسازان 

ندارد.
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فاطمی امین وزیر صمت تاکید کرد: اگر بخواهیم به 
صورت اساسی مشکل کیفیت خودرو را حل کنیم، 
۲ کار باید صورت بگیردکه آن نیز در حوزه وظایف 
دولت اســت. اولین کار ایجاد رقابت است باید بین 
خودروساز و قطعه ساز و خودروســازان با یکدیگر 
رقابت وارد شــود. بخشــی از این رقابت  به واردت 
خوردو مربوط است که مجلس نیز به آن نظر مثبتی 
است دارد و ما نیز موافق وارداتی هستیم تا حدی که 
بتوان وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت درآورد. 
وظیفه دیگر حاکمیت، اصطالح ساختار صنعت که 
در این قالب، وضعیتی کــه االن وجود دارد به طول 
اساسی متحول خواهند شــد.»رضا فاطمی امین« 
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
سوال ملی نمایندگان مجلس پیرامون برنامه وزارت 
صمت درباره کیفیت نامطلوب و پایین خودروهای 
داخلی، گفت: محور سوالی که مطرح شده، کیفیت 
نامطلوب خودروها است و این مســئله قابل انکار 
نیســت و عمده خریداران خودرو از این مســئله 
شــکایت دارند.فاطمی امین تاکید کرد: حدود ۷۰ 
درصد از کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه و ۳۰ 
درصد از آن مربوط به مونتاژ توسط خودروساز است. 
کیفیت پایین خودرو به روابط قطعه ساز و خودروساز 
مربوط است. زمانی که پول قطعه ساز با تاخیر به او 
داده می شود، قطعه ساز نیز کیفیت را پایین می آورد 
و آن را در زمان مقرر تحویل نمی دهد. همین مسائل 
باعث بروز مشکالتی می شــود.وزیر صنعت با بیان 
این که چنین وضعیتی با عث نارضایتی مردم و ایجاد 
چالش برای وزارت صمت شده است، تاکید کرد: بنده 
اصل سوال را تایید می کنم و قبول دارم که کیفیت 
پایین است. ما برای رفع مشــکالت حوزه خودرو، 
۲ برنامه داریم که یکی از آن هــا برنامه کوتاه مدت 
و دیگری اصالح اساسی اســت. ما در قدم ابتدایی 
به صورت کوتاه مدت مشــکالت را حل می کنیم تا 
وضعیت بهبود پیدا کند و در طوالنی مدت به صورت 
ریشه ای این مشــکل را حل خواهیم کرد.فاطمی 
امین افزود: زمانی که خودروساز در جریان نقدینگی 
دچار مشکل باشد و قطعه ای که وارد می شود کیفیت 
مطلوب نداشته باشد، متاسفانه قطعه غیرمطلوب را 
تا حد ی می پذیرد و از آن در ساخت خودرو استفاده 
می کند.وی خاطرنشان کرد: در برنامه کوتاه مدت، 
به دنبال این هستیم تا مشــکالتی که وجود دارد 
به ســرعت رفع کنیم که تا حدی وضعیت کیفیت 
بهبود پیدا کنــد. در این بخش، کارهایــی را باید 

توسط قطعه سازان، خودروسازان کسب و کارهای 
فعال در این بخش و کارهایــی را ما به عنوان دولت 
انجام بدهیم. بخشی که برعهده دولت است شامل 

۳ محرو می شود.

سامانه جامع تجارت الکترونیک پشتوانی 
اطالعاتی خودروسازی

وزیر صنعت گفت: شفافیت جریان کاال را از واردات قطعه 
گرفته تا مواد اولیه، ساخت قطعه، تحویل به خودروساز 
خدمات پس از فروش شفاف کنند که این کار با توسعه 
سامانه جامع تجارت الکترونیکی االن در حال انجام است. 
ما اگر بتوانیم زیرساخت اطالعاتی مناسب در قالب 
سامانه جامع تجارت که مصوبه مجلس شورای اسالمی 
است ایجاد کنیم، پشــتوانه مناسبی به لحاظ اطالعاتی 
و مدیریتی در اختیار وزارت صنعــت، معدن و تجارت و 
شرکت های خودرو سازی و قطعه سازی قرار می گیرد. این 

اولین قدمی است که دولت باید بردارد.

تأمین مالی زنجیره ای چاره حل مشــکل 
کیفیت

وی تاکید کرد: دومین کار تامین مالی زنجیره ای است. 
اینکه مشــکالت کیفیت وجــود دارد عمدتــا به دلیل 
مســائل مالی و قراردادی اســت نه بحث های فناورانه. 
البته دســتگاه های برخی از قطعه سازان فر سوده شده و 
تا حدی مشکل در تولید قطعه با کیفیت دارند، اما مسئله 
اصلی روابط بین خودروساز و قطعه ســاز است. این که 
بتوانند توافقات خود را به موقع انجام بدهند تا نیاز نباشد 
خودروساز برای جبران مشــکالت خود، نقصی را وارد 

محصول خود کند.
فاطمی امین تاکید کرد: تامین مالی زنجیره ای از ۲ ماه قبل 
آغاز شده است. چند هفته قبل تفاهم نامه ای بین وزارت 
صنعت و هفت بانک بزرگ کشــور منعقد شد. به همین 
واسطه هماهنگی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صنعت 
و وزارت اقتصاد ایجاد شده که اولین پایلوت آن در شرکت 
سایپا و سپس ایران خوردو ایجاد شده است. امیدواریم با 
پیاده سازی تامین مالی زنجیره ای معوقات قطعه سازان 
را به شدت کاهش دهیم تا کمک کنیم تا پرداخت ها به 
موقع انجام شوند تا مشکالتی که در حوزه کیفیت داریم، 

حل شود.

گسترش نظارت بر تولید
وزیر صنعت تاکید کرد: سومین کاری که باید توسط دولت 
انجام شود، نظارت اســت. اکنون یک شرکت غیردولتی 
وجود دارد که هر ۳ســه ماه یکبــار گزارش هایی درباره 
کیفیت خودرو ارائه می دهد. عالوه بر ســاز و کاری که از 
قبل وجود داشته، تصمیم گرفتیم یک ساز و کار نظارتی 
قوی تر که به صورت ماهانه گزارش می دهد را راه اندازی 
کنیم. این مجموعه در این ماه مســتقر می شود و به ما 
امکان آن را می دهد تا عالوه بر کنترل کیفیت هایی که در 
شرکت ها انجام می شود، ما نیز بتوانیم به عنوان حاکمیت 
اشراف بیشتری داشته باشیم و کنترل کنیم که کیفیت 

خودرو از بین نرود.

۵ وظیفه خودروسازان
وی افــزود: در کنار کارهایی که بایــد دولت انجام دهد، 
قطعه سازها، خودروســازها و عوامل زنجیره نیز پنج کار 
باید انجام دهند و ما به عنوان حاکمیت آن ها را برای انجام 
این امور، تشویق و الزام می کنیم. اصالح قراردادهای بین 
شرکت ها، پرداخت ها و تحویل قطعات، یکپارچه سازی 
سامانه های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو، خدمات 

پس از فروش است.
فاطمی افزود: اگر در کوتاه مدت دولت به سه وظیفه خود 
و خودروسازان و قطعه سازان به پنج خواسته ای که از آن ها 
داریم عمل کنند، کیفیت خودروهای تحویل شــده به 

صورت قابل مالحظه ای باال خواهد رفت.

دیگر وظایف دولت
وزیر صمت تاکید کرد: اگر بخواهیم به صورت اساســی 
مشــکل کیفیت خودرو را حل کنیم، ۲ کار باید صورت 
بگیردکه آن نیز در حوزه وظایف دولت اســت. اولین کار 
ایجاد رقابت اســت باید بین خودروســاز و قطعه ساز و 
خودروســازان با یکدیگر رقابت وارد شود. بخشی از این 
رقابت  به واردت خوردو مربوط اســت که مجلس نیز به 
آن نظر مثبتی است دارد و ما نیز موافق وارداتی هستیم 
تا حدی که بتوان وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت 
درآورد. وظیفه دیگر حاکمیت، اصطالح ساختار صنعت که 
در این قالب، وضعیتی که االن وجود دارد به طول اساسی 

متحول خواهند شد.
وی افزود: االن یک خودروساز با ۸۰۰ تا ۹۰۰ قطعه ساز 

مواجه است که اگر در کار هر کدام از این ها نقصی وجود 
داشته باشد، این نقص در خودرو مشاهده می شود. یکی 
از تاکیدات مــا و نکاتی که در برنامه های خودروســازی 
طراحی کردیم، ایجاد ســاختار رده بندی اســت که ۲ 
خودرو از شــرکت های ســایپا و ایران خــودرو در این 
برنامه رده بنــدی که از بهمن آغاز می شــود، قرار دارد و 
 تیرماه ســال آینده چهار خودروی دیگر بــه آن اضافه
 خواهد شــد.فاطمی امین تاکید کرد: یکشــنبه جاری 
جلسه ای با کمیسیون صنایع و معادن داشتیم و برنامه  
صنعت خودرو که با دقت بســیار باال تدوین شــده را در 
کمیسیون مطرح کردیم. امیدواریم ما به سندی برسیم 
که مورد اجمــاع وزارت دولت و مجلس باشــد. صنعت 
خودروسازی دچار مشکالتی هســت اما ظرفیتی برای 

برطرف کردن این مشکالت وجود دارد.

سه آفت اصلی خودروسازی که باید رفع شود
وی افزود: ۲ هفته قبل، در کمیســیون اقتصادی 
دولت پیشــنهاد دادم تا طرحی آماده شــود که 
به واســطه آن بنــگاه داری از دســتگاه دولتی 
گرفته شــود چرا که این مســئله آفت زا اســت. 
ما برای ایــن کار پروژه هایــی را طراحی کردیم. 
یکی از آن ها اصالح ســاختار مالی و سهام داری 
شــرکت های خودروساز اســت. ما در این بخش 
 سه آفت داریم که هر سه آفت را مورد توجه قرار

 داده ایم.
فاطمین امین گفت: یکی از آن ها اموال مازاد است. 
دارایی هایی که دارند و به فعالیت و عملکرد اصلی 
شرکت مربوط نیســت. مسئله دیگر شرکت های 
غیر مولد و غیر مرتبطی دارند که مرتبط با فعالیت 
اصلی خودروساز نیست و مشکل ایجاد می کند. 
سومین مشــکل خودســهام داری شرکت های 
خودروسازی است. اکنون ۴۰ درصد سهام ساپیا 
متعلق به شــرکت های زیر مجموعه سایپا و ۲۵ 
درصد از سهام ایران خورد متعلق به شرکت های 

زیرمجموعه ایران خوردو است.
وی تاکید کرد: خودســهام داری، ۲ مشکل ایجاد 
کرده است. مشــکل ابتدایی این است که منابع 
مالی شرکت ها که باید صرف تولید می شد از بین 
رفته و با تصمیم بدی که گرفته شده خودروسازها 
ســهام خود را خریده اند. مشکل بعدی این است 
که ما یک ســاختار ناســالم مدیریتی داریم که 
 زیرمجموعــه، هیات مدیــره را در باالدســتی

 تعیین می کند.

بازار خودرو روز گذشــته در رفتــاری غیرمنتظره 
افزایش قیمــت را تجربه کرد. آن هم در شــرایطی 
که انتظار بر آن بود که با اخبــار مثبت وین این بازار 

عقب نشینی کند.
به گزارش اقتصاد آنالین سکوت خبری وین شکسته 
است و حاال اخبار امیدوارکننده از هتل کوبورگ به 
گوش می رسد. ریچارد نفیو، چهره سختگیر مذاکرات 
و معاون رابرت مالی، مســئول میز ایــران در وزارت 
خارجه امریکا کناره گیری کرده است و زمزمه هایی از 
تبادل زندانی بین ایران و امریکا و مذاکره مستقیم دو 

کشور به گوش می رسد. 
انتشــار این اخبار معامالت در بازار خودرو را متوقف 
کــرده و بســیاری از خریــداران به انتظــار ریزش 
قیمت ها نشسته اند. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو پیش از این به اقتصاد آنالین 
گفته بود که مذاکرات وین باعث شده است که خرید و 

فروش خودرو تقریبا به صفر برسد و حاال در شرایطی 
که بسیاری از مشــتریان بازار خودرو منتظر بودند 
اخبار برجام روز گذشته دســت فرمان بازار خودرو 
را تغییر دهد، در کمال شــگفتی با افزایش قیمت ها 

مواجه شدند! 
گزارش میدانی اقتصاد آنالین از بازار خودرو نشــان 
می دهد که ۲۰۶ تیــپ۲ که دیروز بــا قیمت ۲۶۸ 
میلیون تومان در بازار معامله شــد، روز گذشته با ۲ 
میلیون تومان دیگر افزایــش با قیمت ۲۷۰ میلیون 
تومان در بازار در حال معامله شود. این در حالی است 
که این خودرو دیروز هم افزایــش قیمت ۲ میلیون 
تومانی را تجربه کرده بود و ظــرف ۲ روز ۴ میلیون 

تومان گران تر شده است. 

همچنین تیبا صندوقدار دیروز ۱۸۱ میلیون تومان 
قیمت داشت و روز گذشته با ۱ میلیون تومان افزایش 
با قیمت ۱۸۲ میلیون تومان در بازار به فروش رسید 
و تیبا ۲ که دیروز ۱۸۶میلیون تومان قیمت داشــت 
روز گذشــته با ۲ میلیون افزایش قیمت یعنی ۱۸۸ 

میلیون تومان معامله
 شد.

این در حالی اســت که خودروهای پر تیراژ ســایپا 
مانند پراید، کوئیک و تیبا در روز گذشته هم افزایش 
یک تــا ۳ میلیون تومانی قیمــت را تجربه کرده اند. 
البته پراید روز گذشته با قیمت ۱۷۵ میلیون تومان 
در بازار معامله شــد و تفاوت قیمتی با روز گذشــته 

نداشته است.

همچنین پرشــیا معمولی با قیمــت ۲۸۰ میلیون 
تومان بدون تغییر نســبت به روز گذشــته در بازار 

معامله می شود. 
سمند ال ایکس هم بدون تفاوت قیمت با نرخ ۲۶۸ 
میلیون تومان در بازار معامله شــد و ۲۰۷ ســقف 
شیشــه ای با قیمت۳۷۰ میلیون تومــان به فروش 
 رســید و ۲۰۷ ســقف فلزی ۳۶۰ میلیــون تومان 

قیمت دارد.
دنا هم بدون تغییر قیمت با نرخ ۳۶۷ میلیون تومان، 
دنا پالس معمولی ۴۱۵ میلیون تومان و دنا اتومات 
با قیمت ۵۰۴ میلیون تومان معامله شد. پراید وانت 
هم روز گذشــته بدون تغییر با قیمت ۱۶۸ میلیون 
تومان به فروش رسید و ســاینا از خانواده سایپا نیز 
روز گذشته ۱۹۶ میلیون تومان بود. همچنین پژو اس 
ال ایکس بدون تغییر قیمت با ۳۰۷ میلیون تومان به 

فروش می رسد.

وزیر صنعت:

با واردات خودرو موافقیم

بازار خودرو در انتظار ریزش قیمت ها

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۳۰ هزار تومان ارزان شد 
قیمت سکه )سه شنبه، پنجم بهمن ماه( در بازار تهران با ۱۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با ۱۳۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله 

شد.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۳۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۳۵۰ هزار تومان شد.
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جبران فاصله مزد و تورم
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

وضعیت دستمزد و تورم به مارپیچی تبدیل شده است که نه می توان از عدم افزایش حقوق صحبت کرد و نه می توان تاثیر افزایش حقوق بر رشد قیمتها را نادیده گرفت. در این پدیده هنگامی که دستمزد باال برود برای تولیدکننده و ارایه 
کنندگان خدمات هزینه زا محسوب می شود. این هزینه زایی منجر به افزایش قیمت کاال و خدمات خواهد شد. به عبارت بهتر گرانی اجناس رقم می خورد و تمام کاالها درگیر تورم خواهند شد. همین اتفاق موجب می شود توجیه عدم 
افزایش دستمزد در راستای رشد تورم شکل بگیرد. به طور کلی وضعیت دستمزد و تورم گرفتار دور باطلی شده است که نه می توان عقیده ارتباط افزایش تورم با دستمزد را نادیده گرفت و نه می توان از افزایش دستمزد با توجیه کنترل 

قیمتها چشم پوشی کرد. 
هر دو عقیده درست است اما در نهایت باز هم اتفاقات به ضرر دستمزد بگیران و کارگران است. راه حل اساسی حل این چالش، افزیش تولید، کاهش قیمت تمام کاالها، نظارت جدی بر قیمت ها، تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساسی، رفع 
تحریم ها و... است. این در حالی است که دولت برنامه حذف ارز دولتی را نیز در دستور کار دارد. باید شرایط برای تخصیص ارز دولتی تغییر کند. باید نظارت بر تخصیص آن جدی تر و قوی تر شود. ذی نفعان و دالالن باید از چرخه تخصیص 
خارج شوند. برای دستمزد سقفی تعیین می شود اما قیمت ها سقف ندارد. قیمت ها می تواند تا بی نهایت باال برود؛ قیمت خودرو و اجاره خانه دائم افزایش پیدا می کند. بنابراین شرایط ناعادالنه است. عدالت این است که دولت بر قیمت ها 

نظارت کند تا قیمت ها دائم باال نرود. 
تورم ظلم به کارگران و حقوق بگیران است. آن ها باید صبر کنند تا سِر سال دستمزدشان بر اساس تورم سال جاری افزایش پیدا کند و در سال بعد هم با همان دستمزد سر کنند. اما آن کس که شغل آزاد دارد، هر اندازه نرخ تورم افزایش پیدا 
کند، قیمت کاال و خدمات خود را افزایش می دهد. در این وضعیت حتی افزایش حقوق ها هم نمی تواند آنطور که باید کارگران را از وضعیت بد معیشتی نجات بدهد. افزایش صرف دستمزد باعث نمی شود این اقشار منتفع شوند. در واقع اگر 

دستمزد براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند، تازه وضعیت سر به سر می شود.
باید توجه کنیم که حقوق ها با فاصله  یک ساله افزایش پیدا می کند؛ به عبارتی کارگران یک سال هزینه می کنند و بعد در پایان سال، حقوق براساس نرخ تورم سالی که گذشته افزایش پیدا می کند. خب با شروع سال جدید یک سال دیگر 

کارگر باید با نرخ تورم همان سال جدید اما با دستمزدهایی که براساس تورم سال قبل تعیین شده سر کند. به همین دلیل کارگران به لحاظ دستمزد همواره یک سال عقب هستند.

در حالــی که مباحــث متعددی دربــاره حذف ارز 
ترجیحی مطرح شــده، کارشناســان معتقدند که 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شــرایط کنونی به معنی 
تامین کسری بودجه دولت با تعمیق کسری بودجه 
خانوار است. به دنبال مطرح شدن مباحث مبنی بر 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارشناسان زیادی در این 
زمینه اظهار نظر کرده اند که برخــی از آنان موافق 
اجرای طرح و بسیاری نیز مخالف اجرای آن در شرایط 
کنونی هستند. موافقان اجرای طرح عنوان می کنند 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد آور و رانت زا بوده و باید هر 
چه زودتر این سیاست اصالح شود در مقابل مخالفان 
می گویند در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصاد و 
معیشت مردم این سیاست باید حفظ شود و دولت 

ابزارهای نظارتی خود را گسترش دهد.
در همین ارتباط در میزگردی با حضور ارسالن ظاهری 
بیرگانی، کارشــناس اقتصاد راهبردی و سید احمد 
مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران 
ایران به بررسی حذف سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی، 

چالش ها و راهکارهای آن پرداختیم.
ارسالن ظاهری گفت: بانک مرکزی در زمینه اصابت 
یارانه ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ 
گزارشی منتشر کرده که در این گزارش تورم کاالهای 
مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقایســه با کاالهای 
غیرمشمول از اسفند ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ مقایسه شده 
و بر این اساس تورم نقطه ای اقالم مشمول ۱۹۰ درصد 
و اقالم غیرمشــمول ۴۳۳ درصد اعالم شده است. 
بنابراین مشاهده می کنید که دالر ۴۲۰۰ تومانی در 
کنترل نسبی تورم کاالهای اساسی مؤثر بوده است. 
همچنین مرغ غــذای فقرا اســت و در حال حاضر 
پروتئین مردم غالباً از طریق مرغ و تخم مرغ تأمین 
می شــود، در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت 
مرغ حداقل ۷۲ هزار تومان خواهد شــد و این کاال از 

سفره بسیاری از مردم حذف می شود.
بانک مرکزی در زمینه اصابــت یارانه ۴۲۰۰ تومانی 
به سفره مردم در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ گزارشی منتشر 
کرده که در این گزارش تورم کاالهای مشــمول ارز 
۴۲۰۰ تومانی در مقایســه با کاالهای غیرمشمول 
از اسفند ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ مقایســه شده و بر این 
اساس تورم نقطه ای اقالم مشمول ۱۹۰ درصد و اقالم 
غیرمشمول ۴۳۳ درصد اعالم شــده است. در حال 

حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها بــه خوراک دام، روغن 
خام، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص می یابد 
که این موارد نیازهای اساسی کشورند و در واقع دولت 
گذشته تمام کاالهایی را که امکان آن وجود داشته، به 
تدریج از شمولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی درآورده اما االن به 
هسته سخت آن رسیده و حذف این کاالهای ضروری 
از فهرست شمولیت ارز ۴۲۰۰ نیازمند مقدماتی است 
که فعاًل فراهم نیست. در شرایطی که تورم کشور ۶۰ 
درصد و تورم مواد خوراکی ۷۴ درصد است، نمی توان 
به اقتصاد شوک وارد کرد و روی آن جراحی انجام داد. 
توصیه اکثریت اقتصاددانان نیز این است که در چنین 
شرایطی حداقل تا دو سال باید از وارد آوردن هرگونه 
شــوک به اقتصاد ایران پرهیز کرد و در قدم اول باید 

تورم را کنترل کرد و بعد به مراحل بعدی فکر کرد.
ظاهری در ادامه درباره قیمت محصوالت پروتئینی 
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنــوان کرد: در این 
راستا می توان مثالی را مطرح کرد؛ یک مرغداری که 
در هر فصل ۲۵ هزار قطعه جوجه ریزی انجام می دهد، 
حداقل یک میلیارد تومان سرمایه در گردش خصوصاً 
برای خرید دان مرغ نیاز دارد و با حذف ارز ۴۲۰۰ این 
نیاز به حدود سه میلیارد تومان افزایش خواهد یافت 
چراکه قیمت هر کیلو دان مــرغ از ۴ هزار تومان به 
حدود ۱۲ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در حال 
حاضر نگرانی بزرگ این تولید کنندگان این است که 
چگونه باید این نقدینگی را تأمین کنند و اگرهم دولت 
بتواند این نگرانی آنان را برطرف کند و آنها بتوانند مرغ 
۷۰ هزار تومانی تولید کنند، نگرانی دیگرشــان این 
است که آیا مردم می توانند این محصوالت گران شده 
را خریداری کنند؟ دولت اعالم کرده به مردم یارانه 
نقدی می دهد. با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای 
اساســی )به جز دارو و گندم( حداقل یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان به هزینه یک خانواده ۴ نفره در ماه 

اضافه می شود.
سید احمد مقدسی نیز تصریح کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی قیمت تمام شده تولید گوساله نر که در حال 
حاضر ۷۳ هزار تومان است، به ۹۰ هزار تومان می رسد 
ضمن اینکه مردم قدرت خرید نخواهند داشــت و 
تولیدکننده باید محصول خود را دور بریزد همچنین 
قیمت شیرخام که در حال حاضر ۶,۴۰۰ تومان است، 

به حدود ۱۱ هزار تومان افزایش می یابد. 

مرغ قطعه بندی ۱۵ تا ۲۰ درصد گرانتر از نرخ منطقی 
است و به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 
باید با توجه به نرخ مصوب مرغ اصالح شود.نوسانات 
قیمت مرغ طی ماه های مهر و آبــان زمینه را برای 
سودجویی متخلفان فراهم کرده بود به طوریکه برخی 
مغازه داران به رغم دریافت مرغ ســهمیه ای با نرخ 
مصوب، اقدام به قطعه بندی مرغ و عرضه با نرخ های 
باال می کردند که این امر در کنار کمبود عرضه مرغ 

چالش های متعددی برای خانوارها ایجاد کرده بود.
مسئوالن وزارت جهاد به عنوان متولی تنظیم بازار 
سیاست هایی همچون واردات تخم مرغ نطفه دار، مرغ 
منجمد و ممنوعیت قطعه بندی را در نظر گرفتند تا 
بتوانند بازار را به آرامش برسانند.این درحالی است که 
به رغم رسیدن بازار مرغ به تعادل نسبی، اما همچنان 
مرغ قطعه بندی با نرخ های باالیی در بازار عرضه می 
شود که این امر با واکنش مرغداران و مصرف کنندگان 
روبرو شده اســت چرا که قیمت مصوب مرغ قطعه 

بندی همچنان باالتر از نرخ منطقی است.
اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: 
با توجه به حاشیه سود باالی مرغ قطعه بندی، گرایش 
به سمت قطعه بندی حتی در فروشگاه ها هم افزایش 
پیدا کرده است.به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران 
گوشتی ، وزارت جهاد کشاورزی با تجدید نظر در نرخ 
قطعه بندی باید قیمت جدید را متناسب با نرخ ۳۱ 

هزار تومان اصالح کند.

اسداله نژاد گفت: هم اکنون حاشیه سودی که وزارت 
جهاد برای مرغ قطعه بندی در نظر گرفته ۱۵ تا ۲۰ 
درصد باالتر از نرخ مصوب و منطقی اســت که این 
موضوع اجحاف در حق اقشــار ضعیف اســت. بنابر 
گفته بسیاری از مرغداران برخی دهک های جامعه 
توان خرید مرغ کامل را ندارنــد، از این رو اصالح در 
قیمت مصوب مرغ قطعه بندی امری ضروری است. 
مدیرعامــل اتحادیه مرغداران گوشــتی گفت: اگر 
نظارتی بر قطعه بندی صورت نگیرد، قیمت مصوب 

مرغ هم دچار چالش می شود.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: طی هفته های 
اخیر قیمت مرغ زیر نرخ مصوب عرضه می شــد که 
هم اکنون با افزایش ۲ تا ۳ هزار تومانی به نرخ مصوب 
رسیده است. از اواســط آذر با افزایش عرضه ناشی 
از ازدیاد جوجه ریــزی و توزیع مرغ منجمد، قیمت 
کمتر از نرخ مصوب  شــده بود که در شرایط فعلی 
مجدد قیمت به نرخ مصوب رســیده است. به گفته 
یوسف خانی قیمت هر کیلو ســینه ۶۲ هزار تومان، 
فیله مرغ ۶۷ هزار تومان و ران مرغ بدون پوست ۳۹ 

هزار تومان است.
با توجه به عرضه مرغ قطعه بندی باالتر از نرخ واقعی و 
واگذاری وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد قرار شد 
نرخ مرغ قطعه بندی که توسط سازمان حمایت باال 
اعالم شده بود یا مغازه داران گران عرضه می کردند، 

پس از بررسی های کارشناسی اصالح شود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان مصالح ســاختماني 
تهران گفت: پیش بیني روند قیمت مسکن در کشور 
وابستگي بسیاري به متغیر هاي کالن اقتصادي دارد 
که در نهایت قیمت ســاخت و ســاز تأثیر پذیري از 
ارکان ساخت مسکن مانند سازه هاي فوالدي، گچ و 
سیمان و... را دارد.اسماعیل کاظمي، رئیس اتحادیه 
فروشندگان مصالح ساختماني تهران گفت: از ابتداي 
سال تا کنون بازار ساخت و ساز مسکن رونقي نداشته 
اســت و با توجه به شرایط موجود ســاخت و سازها 
 تا پایان ســال جاري در همین وضعیت رکود باقي 

خواهد ماند.
کاظمي بیان داشــت: تصمیمات جدیدي براي ارائه 
تسهیالت ویژه ساخت و خرید مسکن از یک سو و آغاز 
ساخت طرح مسکن ملي از سوي دیگر زمینه را براي 
افزایش تقاضا جهت عرضه بیشتر مصالح ساختماني 
به بازار فراهم خواهد شد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
مصالح ساختماني تهران گفت: طبق وعده متولیان این 
بخش مقدمات براي حضور بیشتر انبوه سازان، شخصي 
سازان و کساني که میخواهند از تسهیالت بانکي جهت 
ساخت و ساز استفاده کنند، در بازار مسکن آماده شده 
اســت.وي تصریح کرد: با تدابیري که مسئوالن این 
بخش وعده داده اند انتظار میرود خانواده هاي نیازمند 

مسکن، تا ســال ۱۴۰۱ حداقل صاحب خانه ۱۰۰ 
متري شوند. کاظمي ادامه داد: با توجه به اجراي طرح 
مسکن ملي در سال ۱۴۰۱ بازگشت رونق به کسب و 
کار و فروش مصالح ساختماني و در نتیجه ساخت و ساز 
مسکن خیلي بعید نخواهد بود.به گفته رئیس اتحادیه 
فروشندگان مصالح ساختماني تهران؛ اگر دولت قصد 
بازگشت روق به کسب و کار و ساخت و ساز مسکن را 
دارد، باید تصمیمات ۵۰ ساله در این خصوص اتخاذ 
کند نه اینکه براي ۵ ماه برنامه ریــزي کند و پس از 
گذشت این مدت باز هم بازار دچار سردرگمي شود. 
چراکه بازار مســکن بازاري نیست که تنها براي یک 

دوره چند ماه نیاز به تصمیم داشته باشد.
وي تصریح داشت: تدابیر زود هنگام و بدون پشتوانه 
آسیب جدي به بازار ساخت و ساز مسکن وارد کرده 
است. پس نباید بدون آگاهي و یا بدون در نظر گرفتن 
تبعات یک طرح، نسخهاي براي رونق بازار و ساخت و 
ساز مسکن پیچیده شود.کاظمي تأکید داشت: مسکن 
نمیتواند به راحتي از سبد خانوارها حذف شود و هر 
ســاله دولت باید تأمین و آماده سازي مسکن براي 
نیازمندان و خریداران اصلي مسکن را به طور جدي 
پیگیري کند و واجبین جهت خرید مســکن را در 

اولویت قرار دهد.

قیمت گندم، هزینه تولید 
کارخانجــات آرد، هزینه 
حمل و نقل و اســتهالک 
ناوگان و لجستیک، هزینه 
گونــی، هزینه دســتمزد، 
هزینه اجاره محل، هزینه مواد افزودنی نان، هزینه 
آب و برق و گاز،هزینه ســرمایه گذاری و استهالک 
دستگاه ها و وســایل نانوایی و... موجب شده تا نان 
در هر نقطــه از پایتخت با نرخ متفاوتی به دســت 

مردم برسد.
نانوایان اعالم می کنند که دســتمزد کارگر نسبت 
به ســال قبل ۴۰ درصد و اجاره بهای مغازه نانوایی 
حدود ۱۰۰ درصد در شــهرهای بزرگ مانند تهران 
افزایش یافته است. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار تهران در این زمینه می گوید: برخورد قاطع 
و قانونی با نانوایی هایی که دارای ســطح بهداشتی 
نامطلوب، ســاعات کار نامنظــم، افزایش قیمت و 

برخورد نامناسب با مردم هستند، تشدید می شود. 
گزارش هــای میدانی منتشــر شــده از نانوایی ها 
بخصوص در شهر تهران نشــان می دهد نرخنامه 
مصوب اتحادیه در اکثر نانوایی ها رعایت نمی شود و 
این واحدهای صنفی از درج قیمتها امتناع کرده اند. 
همین امر موجب شده تا انواع نان به هر قیمتی که 
دلبخواه واحد صنفی است به فروش برسد. از سوی 
دیگر باید جانب انصاف را نیــز رعایت کرد. به گفته 
بسیاری از نانوایی ها افزایش هزینه های پخت نان، 
دســتمزد کارگران، هزینه خرید آرد با نرخ آزاد و... 
قیمت تمام شده تمامی انواع نان را افزایش داده است. 
باال رفتن هزینه های تولید نان باعث شد که قبل از 
افزایش رســمی قیمت ها خــود نانوایان به صورت 

هماهنگ اقدام به افزایش غیررسمی نان کنند.
در همیــن رابطه حشــمت اله عســگری، معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار تهران در جلسه 
کارگروه آرد و نان استان با انتقاد از عملکرد اتحادیه 
نانوایی های استان گفت: روند نظارت بر نانوایی ها 
مطلوب نیست و همین موضوع باعث شده در اجرای 

مصوبات کارگروه آرد و نان استان سهل انگاری شود. 
وی با اشــاره به ضرورت درج قیمت ها در نانوایی ها 
افزود: اتحادیه نسبت به تهیه بنر با فرمت های یکسان 
و درج قیمت و شماره تلفن رســیدگی به شکایات 
شــهروندان اقدام و نانوایی ها را به نصب آن در دید 

انظار عمومی مکلف نماید.
معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به بازدارنده 
نبودن برخی قوانین در جلوگیری از تکرار تخلفات 
نانوایی ها ادامه داد: عالوه بــر احکام تعزیراتی اداره 
غله، جهاد کشــاورزی و صمت از همه ظرفیت های 
قانونی در اختیار برای جلوگیری از تخلفات استفاده 
نماینــد و در مورد حجم تخلف نانوایی ها این ســه 
دستگاه به یک اجماع نظر دست پیدا کنند و مبنا از 
یک روز به ده روز آرد مصرف شــده در آخرین دوره 

تحویلی افزایش یابد.
عسگری با اشاره به ضرورت ساماندهی نظارت مستمر 
بر نانوایی ها گفت: برخــورد قاطع و قانونی با نانوایی 
هایی که دارای سطح بهداشتی نامطلوب، ساعات کار 
نامنظم، افزایش قیمت و برخورد نامناســب با مردم 

هستند تشدید شــود و به صورت مستمر به اطالع 
عمومی رسانده شود. وی در ادامه راه اندازی سامانه 
یکپارچه ســازی نانوایی ها از ۲۵ بهمن ماه را اتفاق 
خوبی در روند رسیدگی و نظارت بر نانوایی ها دانست 
و افزود: با تدابیر اتخاذ شــده در حمل آرد به نانوایی 
های سطح استان با مشکلی مواجه نمی باشیم. معاون 
اقتصادی اســتاندار تهران با تاکید بر روند بهسازی 
کارخانجات آرد، گفت: اجرای این مصوبه در ســطح 
استان تهران در اولویت است و کارخانجاتی که اقدام 
به نوسازی و بروزرسانی تجهیزات و ماشین آالت خود 
نکنند در اختصاص سهمیه به آنها بر اساس مصوبات 
تجدید نظر خواهد شــد. در همیــن زمینه رئیس 
اتحادیه نانوایان تهران بــا تکذیب خبر گرانی نان به 
"کسب و کار" گفت: قیمت های فعلی نان از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ تعیین شده و تا پایان سال هم تغییری 
نخواهد کرد. بیژن مقدم اضافه کرد: نان گران نشده 

است و قیمت آن تا پایان سال تغییری نخواهد کرد.
وی افزود: اکنون قیمت هر قرص نان لواش ماشینی 
گردان با چانه ۱۶۰ گرمی بر اساس نرخ دولتی ۵۰۰ 
تومان و بر اساس نرخ آزاد ۶۵۰ تومان است، همچنین 
نرخ هر قرص نان بربری بــا چانه ۶۰۰ گرمی در نوع 
دولتی هزار و ۸۰۰ تومان و در نوع آزاد دو هزار و ۵۰۰ 
تومان است که اگر کنجدی باشد هزار تومان بر قیمت 

آن افزوده می شود.
رئیس اتحادیه نانوایان تهران گفــت: عالوه بر این 
قیمت هر قرص نان تافتون گردان با چانه ۱۶۰ گرمی 
دو قیمت ۵۰۰ و ۶۵۰ تومانی و با چانه ۲۲۰ گرمی 
دو قیمت ۷۰۰ و هزار تومان دارد. همچنین هر قرص 
نان تافتون تنوری با چانــه ۲۵۰ گرمی ۹۰۰ تومان 
به نرخ دولتی و هزار و ۲۰۰ تومان به نرخ آزاد است. 
مقدم تصریح کرد: عالوه بر این قیمت هر قرص نان 
تافتون خراسانی با چانه ۳۰۰ گرمی به قیمت هزار 
تومان در نرخ دولتی و هزار و ۵۰۰ تومان در نرخ آزاد و 
هر کیلو نان لواش اتوماتیک دولتی پنج هزار تومان و 

نوع آزاد آن شش هزار و ۵۰۰ تومان است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

نماینده کارگران در شــورای 
عالی کار می گوید: شــورای 
عالی کار صرف نظر از افزایش 
۶۰ درصــدی در پایه حقوق 
کارگران باید درصدی هم بابت 
عقب افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد. با این اقدام 
فاصله بین تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری برای 
ســال آینده کاهش خواهد یافت. این در حالی است که 
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در جدیدترین صحبت 
های خود اعالم کرد میانگین افزایش حقوق ۱۵ درصد و 

سقف افزایش حقوق ۲۹ درصد خواهد بود. 
بحث افزایش حقوق و دستمزد هر ســاله به موضوعی 
پرچالش برای حقوق بگیران و مستمری بگیران تبدیل 
شده است. عده ای از کارشناسان بازار کار معتقدند حقوق 
و دستمزد باید همسو با رشد نرخ تورم افزایش پیدا کند. 
البته در سالهای اخیر این افراد اظهار داشته اند با توجه به 
تورم باالی ۶۰ درصد افزایش حقوق همسو با نرخ تورم نیز 
نمی تواند راهگشای مشکالت معیشتی طبقه فرودست 
باشد. این در حالی است که اقتصاددانان مخالفت افزایش 
دستمزد، کنترل تورم را اثرگذار تر از افزایش حقوق عنوان 
می کنند و باور دارند رشد دستمزد منجر به افزایش بی حد 

و حساب تورم خواهد شد. 
غالمی، فعال صنفی بازنشستگان در این رابطه می گوید: 
حتی اگر تورم را ۵۰ درصد و افزایش حقوق را ۶۰ درصد در 
نظر بگیریم، فاصله  هشت میلیون تومانی حداقل دستمزد 
با سبد معیشت در سال بعد به بیش از ۱۱ میلیون تومان 
می رسد. چراکه مشکل اصلی از شکاف عمیقی است که در 
طول سالیان متوالی ایجاد شده و هر زمان دستمزد کمی 

افزایش یافته )مثل سال جاری( تورم با سرعت بیشتر به 
پیش تاخته است. بنابراین با افزایش ۶۰ درصدی مزد و 

مستمری، بازهم فاصله  مزد و معیشت بیشتر خواهد شد.
در همین رابطه هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای 
عالی کار با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در افزایش 
۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان اظهار کرد: همواره 
در بحث میزان حقوق اعالمی کارمندان با کارگران چالش 
بزرگی داشتیم و مذاکرات شورای عالی کار تحت تاثیر این 
مساله قرار می گرفت و دفاع کارفرمایان در جلسات این 
بود که دولت در الیحه بودجه فرضا ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد 
برای کارکنان خود درنظر گرفته و برای جامعه کارگری 
هم باید این میزان افزایش بدهیم. وی افزود: امسال دولت 
کمی واقع بینانه تر به حقوق کارمندان نگاه کرده و البته 
کمیســیون تلفیق این افزایش را اصالح کرده و حداقل 

حقوق کارمندان دولت ۶۰ درصد افزایش یافته است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پاسخ 

به این پرســش که با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق 
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دســتمزد کارگران چقدر 
محتمل است؟ توضیح داد: آنچه مسلم است افزایش ۶۰ 
درصدی که در حداقل حقوق کارمندان لحاظ شده نسبت 
به معیشت محاسبه شده و عددی به دست آمده که این 
عدد در درصدگیری به ۶۰ درصد رسیده است. طبعا فاصله 
بین تورم و سبد معیشت مالک است و در بحث حداقل 
دستمزد کارگران هم باید فاصله هزینه های سبد معیشت 

با تورم و خط فقر دیده شود.
به گفته نماینده کارگران در شــورای عالی کار، اگر پایه 
حقوق کارگران ۶۰ درصد هم افزایش داده شــود، عقب 
ماندگی مزدی سالهای دور کارگران را جبران نمی کند. وی 
گفت: در سالهای قبل کارفرمایان اصرار داشتند که مطابق 
افزایش حقوق کارمندان دولت در خصوص حداقل مزد 
کارگران اقدام شود حال که کمیسیون تلفیق افزایش ۶۰ 
درصدی را برای حداقل حقوق کارمندان لحاظ کرده است، 

انتظار داریم شرکای اجتماعی نیز در شورای عالی کار کمتر 
از این میزان را برای کارگران تصویب نکنند.

ابوی افزود: حداقل حقوق کارمندان امسال سه میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان و کارگران دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
بود که یک میلیون تومان فاصله را نشان می دهد؛ یعنی 
یک میلیون تومان عقب افتادگی مزدی با کارمندان در 
حداقل حقوق داریم. البته نمی گوییم در بحث تطبیق، 
کارگران و کارمندان را با هم تطبیق بدهند چون ســاز و 
کارش متفاوت اســت ولی انتظار داریم که این فاصله و 

اختالف یک میلیون تومانی پوشش داده شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان 
خاطرنشان کرد: شورای عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ 
درصدی در پایه حقوق کارگــران باید درصدی هم بابت 
عقب افتادگی مــزدی کارگران درنظــر بگیرد تا فاصله 
 بین تورم و ســبد معیشــت کارگران برای سال آینده 

کاهش یابد.

افزایش پایه حقوق کارگران هم ۶۰ درصد می شود؟

عقب ماندگی  دستمزد  کارگران 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

نانوایی ها از درج قیمت مصوب نان طفره می روند 

حذف سهمیه آرد نانوایان گران فروش؟
معاون استاندار: درج قیمت در نانوایی ها الزامی است

قیمت عجیب گوشت و مرغ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

مرغ قطعه بندی ۲۰ درصد گرانتر از نرخ منطقی

دولت براي ۵۰ سال آينده مسکن برنامه ريزي کند نه ۵ ماه
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بيت كوين به كانال 25 هزار دالر سقوط می كند؟
کاهش ثابت در ارزش بیت کوین نشان دهنده یک فصل فروش جدی است که ارز 
دیجیتال را در معرض خطر قرار می دهد و اگر بیت کوین به الگوی نزولی خود ادامه 
دهد، احتمال اینکه زودتر از ژانویه به ۲۵هزار دالر آمریکا سقوط کند، بسیار زیاد 
است.بازار رمزارزهای پرمخاطره بسیار وحشــتناک شده زیرا بیت کوین با شروع 
سال ۲۰۲۲ به پایین ترین سطح خود رسیده است. ارزش بیت کوین در حال حاضر 
کمتر از ۳۵هزار دالر و نشــان دهنده یک صلیب مرگ )الگو در نمودار تکنیکال 
بیانگر حجم گسترده ای از فروش یا تقویت روند نزولی( است.پیش از این، ارزش 
بیت کوین در جوالی ۲۰۲۱ به زیر ۳۵هزار دالر کاهش یافت. با این حال، الگوی 
فعلی بیت کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال نشــان دهنده کاهش ارزش اضافی 
است زیرا متخصصان پیش بینی می کنند که بارگذاری ها به زودی باز می گردند.

بیت کوین، بزرگ ترین بازنده موجود کنونی بازار است و افراد انتظارات بیشتری 
از این رمزارز داشــته اند و البته ازدســت دادن ارزش بیت کوین تاثیر مستقیمی 
بر توکن های دیجیتال مختلــف موجود در بازار دارد.متخصصــان اعالم کردند: 
بیت کوین ممکن است روند بهبود نداشته باشد زیرا هیچ سیگنال جهش مجدد 
از خود نشان نمی دهد.برخی از مولفه های مهم در کاهش بیت کوین شامل هک 
صرافی کریپتودات کام، قوانین تشدیدکننده مقامات و بیماری کووید و تاثیر فدرال 
رزرو بوده است.بیت کوین تا کنون بیش از ۴۵ درصد از ارزش خود را در چند ماه 
گذشته تغییر داده است زیرا در ماه نوامبر به بیش از حد معمول رسید و از آنجایی 
که بیت کوین مترادف با بازار ارزهای دیجیتال است، کاهش ارزش آن بر اکوسیستم 

دارایی دیجیتال آسیب وارد کرده است.

ميزان تشعشعات امواج راديويی به طور مستمر پايش 
می شود

معاون امور رادیویی رگوالتوری اعالم کرد: میزان تشعشعات تجمعی امواج رادیویی 
ساطع شده از دکل ها در سطح کشور به طور مستمر، اندازه گیری و رصد می شود.

به گزارش ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن محسنی یکی از 
اهداف پایش امواج الکترومغناطیسی را، اطمینان از رعایت حدود استانداردهای 
تشعشعی در شبکه  های اپراتوری، که در بستر ارتباطات رادیویی فعالیت می کنند، 
دانست و تصریح کرد: در حال حاضر از یکسو اپراتورها برای ارایه خدمات ارتباطی 
و فناوری اطالعات مبتنی بر تکنولوژی های نسل چهارم و باالتر تلفن همراه، باید 
سایت و دکل جدید نصب کنند تا بتوانند نیاز کاربران به پوشش بهتر و سرویس با 
کیفیت باالتر را مرتفع کنند، از سوی دیگر مردم ممکن است نگران اثرات تشعشعی 
امواج رادیویی باشند، به همین دلیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی 
در همکاری با سایر ســازمان های متولی در این حوزه، به طور مستمر تشعشعات 
آنتن دکل ها را پایش و اندازه گیری می کند.وی افزود: البته اپراتورهای مخابراتی 
برای نصب، راه اندازی و بهره برداری از تجهیزات مخابراتی، دکل ها و سایت، تائیدیه 
سازمان انرژی اتمی ایران را دریافت می کنند.محسنی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد 
از نگاه بازدارنده در نصب دکل و سایت به رویکرد کنترل محور و ارزیابی مبتنی بر 
حدود تعیین شده در استانداردها برای تشعشعات امواج رادیویی گفت: رگوالتوری 
بعنوان یکی از دستگاه های همکار در حوزه حفاظت در برابر اشعه از حدود ۶ سال 
پیش تاکنون، سنسورهای اندازه گیری تجمعی شــدت امواج الکترومغناطیس را 
در ۷۰ نقطه شهر تهران و ۱۸ نقطه شهر شــیراز نصب کرده است و در حال حاضر 
میزان تشعشعات تجمعی در شــهرهای تهران و شــیراز از طریق این سنسورها 
و در سایر شهرها با اســتفاده از ســامانه های پایش ثابت و خودرویی شدت امواج 
رادیویی، اندازه گیری و رصد می شــود.معاون امور رادیویی رگوالتوری با اشاره به 
توصیه نامه های مجامع بین المللی مانند کمیســیون بین المللی حفاظت در برابر 
پرتوهای غیر یونیــزان )ICNIRP(، اتحادیه بین المللی ارتباطات دور )ITU( و 
استاندارد ملی پرتوهای غیریونساز- حدود اندازه گیری با شماره ۸۵۶۷، درباره سطح 
استاندارد تشعشــعات افزود: نتایج حاصل از اندازه گیری های دوره ای رگوالتوری 
در کشور در مقایسه با حدود اســتاندارد نشان می دهد سطوح اندازه گیری شده از 

استانداردهای تعیین شده تشعشعات پایین تر بوده و فاصله زیادی دارد.

تاكسی پرنده با ســرعت 330 كيلومتر بر ساعت 
پرواز كرد

یک تاکسی پرنده برقی در آزمایشی توانست با سرعت ۳۳۰ کیلومتر برساعت پرواز 
کند که این خود رکوردی در حوزه خودروهای پرنده به حساب می آید.نمونه اولیه 
تاکسی پرندهS۴ متعلق به شرکت »جوبی اوییشن«)Joby Aviation( سریع 
ترین آزمایش پرواز یک وسیله نقلیه برقی عمود پرواز )eVTOL(در تاریخ را انجام 
داد. طی این آزمایش سرعت تاکسی پرنده مذکور به ۳۳۰ کیلومتر بر ساعت رسید.
این شرکت وعده داده بود حداکثر سرعت وسیله نقلیه مذکور ۳۲۲ کیلومتر برساعت 
خواهد بود و این رکورد بسیار باالتر از آن است.البته هنوز مشخص نیست شرکت 
تست های سرعت بیشــتری انجام می دهد یا خیر. پیش از این نیز، جوبی در ماه 
جوالی ۲۰۲۱ میالدی اعالم کرد طی آزمایش مشخص شد مسافتی که وسیله نقلیه 
با یک بار شارژ باتری طی می کند از رقم پیش بینی شده)۲۴۱ کیلومتر( بیشتر و 
۲۴۹ کیلومتر است. این شرکت ادعا کرد شاخص مذکور نیز یک رکورد به حساب 
می آید.جوبی ادعا می کند تاکسی پرنده S۴ از تمام همتایان خود سریع تر است و 
مسافت بیشتری را با یک بار شارژ طی می کند.البته باید اشاره کرد احتماال هر دو 
رکورد جوبی طی آزمایشی با یک هواپیمای خالی ثبت شده اند که وزن آن حدود 
۱۸۱۴ کیلوگرم است و از راه دور کنترل می شود. اما باید دید با افزوده شدن خلبان 
و ۴ سرنشین این وسیله نقلیه با چه سرعتی و برای چه مدت زمانی حرکت می کند.

استفاده از مچ بندهای هوشــمند برای پيش بينی 
افسردگی

برای افرادی که مشاغل بسیار پر استرس دارند، مهم است که بدانند آیا ممکن است 
به افسردگی مبتال شوند یا خیر. مچ بندهای هوشمند فیت بیت این خدمات را به 
افراد می دهند.در جریان مطالعه ای که توســط تیمی از دانشگاه فناوری نانیانگ 
سنگاپور انجام شد، در مجموع ۲۹۰ بزرگســال با میانگین سنی ۳۳ سال وظیفه 
پوشیدن دستگاه ردیابی فعالیت فیت بیت شارژ ۲ را برای ۱۴ روز متوالی داشتند. 
به آنها گفته شد که این مچ بند را غیر از زمان حمام کردن یا شارژ مجدد باتری آن 
همیشه بر دست کنند.در ابتدا و سپس در پایان دوره دو هفته ای، شرکت کنندگان 
پرسشنامه ای را تکمیل کردند که به طور گســترده برای شناسایی افراد افسرده 
استفاده می شود. سپس نتایج آن پرسشنامه ها با داده های جمع آوری شده توسط 
مچ بندهای فیت بیت ترکیب شد و برای افزایش توان درک یک برنامه کامپیوتری 

مبتنی بر یادگیری ماشینی به نام مدل Ycogni استفاده شد.
هنگامی که آن برنامه بعداً برای تجزیه و تحلیل داده های فیت بیت به تنهایی مورد 
استفاده قرار گرفت، ثابت شد که مچ بندهای یادشــده در پیش بینی اینکه کدام 
افراد بیشتر در معرض ابتالء به افسردگی هســتند و کدام افراد کمترین احتمال 
ابتالء به افسردگی را دارند، تا حدود ۸۰ درصد دقیق عمل می کند.بر اساس بررسی 
مذکور افراد در معرض خطر افسردگی، بین ســاعت ۲ تا ۴ صبح و سپس در بین 
ساعات ۴ صبح تا ۶ صبح ضربان قلب متفاوت تری داشتند که توسط Fitbits اندازه 
گیری شد. این با یافته های مطالعات قبلی مطابقت دارد که نشان می دهد تغییرات 
ضربان قلب هنگام خواب می تواند یک شاخص فیزیولوژیکی معتبر برای شناسایی 

افسردگی باشد.

اخبار

هلند اپل را 5 میلیون یورو جریمه کرد
مقامات هلندی اپل را 5 میلیون یورو جریمه کردند، زیرا این شرکت نتوانسته قوانین ضدانحصار رگوالتوری این کشور را به درستی اجرا کند.اپل باید جریمه ای 5 میلیون یورویی را در 

هلند پرداخت کند، زیرا اجازه نداده اپلیکیشن های دوست یابی این کشور از روش های پرداخت جایگزین استفاده کنند و همه آنها را مجبور به استفاده از خدمات پرداخت درون برنامه ای 
خود اپل کرده است. اپل در تاریخ 15 ژانویه مدعی شد از قوانین رگوالتوری هلند در این زمینه از ماه دسامبر تبعیت کرده است. اما رگوالتوری هلند می گوید اپل در این زمینه موفق نبوده و 

سیاست های خود را آن طور که از این شرکت خواسته شده تغییر نداده است.

کشورها ســعی دارند با وضع 
قوانینی فعالیت اینفلوئنسرها 
را کنترل کنند. قانون حفاظت 
از اینفلوئنســرهای کودک در 
فرانسه و مقابله با تبلیغات پنهان 
در آلمان بخشــی از تالش دولت ها در این حوزه است. به 
گزارش مهر، با رشد و گسترش شبکه های اجتماعی، صنعت 
تبلیغات و بازاریابی نیز وارد عرصه جدیدی شده است. اکنون 
دیگر به جای بیلبوردهای تبلیغاتی و عکس های پر رنگ و 
لعاب، اینفلوئنسری در نمایشگر کوچک موبایل محصول یا 
سرویسی را تبلیغ می کند و با یک پست در شبکه اجتماعی 
به جای جمعیتی چندهزار نفری در یک منطقه، میلیون ها 
نفر را به استفاده از آن دعوت می کند.این درحالی است که 
حوزه مذکور بسیار نوپا است و قانونگذاران در سراسر دنیا در 
تکاپو هستند تا با وضع قوانینی اینفلوئنسرها و تأثیرات آنها 
بر جامعه را کنترل کنند. آنچه در زیر می خوانید بخشی از 
تالش کشورهای مختلف برای کنترل وجوه مختلف فعالیت 

اینفلوئنسرها در شبکه های ا جتماعی است:

فرانسه و قانونی برای کودک اینفلوئنسرها
در حال حاضر تعداد روزافزونی از کودکان زیر سن قانونی 
فالوئرهای زیادی در شبکه های اجتماعی مختلف از جمله 
اینستاگرام و یوتیوب دارند. آنها بیشتر اوقات فالوئرهایشان 
را به تماشــای زندگی خانوادگی و مدرســه شأن دعوت 
می کنند و درباره موضوعات روزمره مختلف از قلدری گرفته 
تا موسیقی صحبت می کنند یا محصوالتی مانند بازی ها و 
کاالهای بهداشتی و آرایشی را بررسی می کنند.درآمد این 
اینفلوئنســرهای کوچک که گاهی اوقات ساالنه به چند 
میلیون دالر می رسد، کارشناسان را نگران کرده است. زیرا 
ممکن است والدین به جای آنکه آنها را به تحصیل تشویق 
کنند به وقت گذرانی و پست محتوا در فضای آنالین سوق 
دهند.در همین راستا در سال ۲۰۲۰ میالدی قانون جدیدی 
برای محافظت از کودکان در فرانسه تصویب شد. به گفته 
برونو استادر یکی از اعضای پارلمان فرانسه، این فضا گستره 
وسیعی از جمله حقوق کودکان برای حفظ حریم شخصی 
تا قانون کار را در بر می گیرد و بسیاری از کشورها هنوز در 
این حوزه قانونگذاری نکرده اند.او در این باره می گوید: در 
فرانسه کار کردن کودکان ممنوع است مگر در موارد خاصی 
مانند اینترنت که از این امر معاف هستند. آدرین تاکه وزیر 
کودکان و خانواده وقت فرانسه نیز این قانون را یک قانون 
دقیق و متوازن نامید. او در این باره گفت: از ســال ۲۰۱۷ 
میالدی، دولت فرانســه در مواردی خاص خود را متعهد 
کرده تا فضای دیجیتال را قانونمندتر کند تا از همه کاربران 
بهتر محافظت شود.این قانون شامل اقدامات امنیتی است 
که کودکان اینفلوئنسر را در بر می گیرد. همچنین طبق آن 
درآمد کودکان فعال در این عرصه تا سن ۱۶ سالگی در یک 
حساب بانکی جداگانه حفظ می شود تا دسترسی والدین به 
آن محدود شود.عالوه برآن، طبق قانون مذکور هر شرکتی 
که بخواهد کودک اینفلوئنسر اســتخدام کند، موظف به 
دریافت اجازه از مقامات محلی اســت و در غیر اینصورت 
متخلف باید در دادگاه حاضر شود.در کنار این موارد، قانون 
جدید به کودک اینفلوئنسرها »حق فراموشی« می دهد. 
این بدان معنا است که پلتفرم های اینترنتی ملزم هستند 
در صورت درخواســت فرد محتوای مربوطه را پاک کنند. 
البته این قانون شــامل تمام کودکانی که محتوای آنالین 
پست می کنند، نمی شود و فقط عده ای را در بر می گیرد که 
مدت زمان زیادی را صرف این کار می کنند و فعالیت آنها را 

می توان کار تجاری نامید که درآمدزایی دارد.

اینفلوئنســرهای انگلیســی باید محتوای 
تبلیغاتی را مشخص کنند

انگلیس نیز یکی دیگر از کشورهای اروپایی است که سعی 
دارد اینفلوئنسرها را قانونمند کند. کارشناسان این کشور 
معتقدند اینفلوئنسر و سلبریتی های مشهور در شبکه های 
اجتماعی با تبلیغ یک کاال یا سرویس در پست هایشان، تأثیر 
زیادی بر تصمیم های خرید مردم می گذارند. به همین دلیل 
در ژانویه ۲۰۱۹ میالدی قانونی در انگلیس تصویب شد که 
به موجب آن، اگر اینفلوئنسری برای بررسی کاال یا سرویسی 
در پست هایش، وجه یا پاداشی به هر شکل دریافت کند، 
باید مردم از آن آگاه باشــند.بنابراین آنها باید در این باره با 
فالوئرهایشان شفاف برخورد کنند. حتی اگر اینفلوئنسرها 

کاال یا سرویسی را به طور رایگان دریافت کنند نیز شامل 
این قانون می شوند. به طور خاص اینفلوئنسرها هنگام تگ 
کردن یک برند یا سرویس، ارائه لینک یا غیره باید محتوای 
تبلیغاتی را مشخص کنند.اگر فردی فالوئرهایش را گمراه 
کند، قانون حمایت از مصرف کننده را نقض کرده و احتماالً 
با اقدام قانونی اداره رقابت و بازارهای انگلیس)CMA( یا 
مقامات دیگر روبرو می شود همچنین این اقدام ممکن است 

نقض قوانین تبلیغاتی نیز به حساب آید.

تحریم در انتظار اینفلوئنسرهای متخلف
بنابراین طبق قانون انگلیس، هر شکل از پاداش از جمله وجه 
نقد، هدایا به شکل سرویس و کاال یا وام برای یک محصول، 
حتی بدون آنکه فرد آن را درخواست کرده باشد، پرداخت به 
حساب می آید.از سوی دیگر آژانس استانداردهای تبلیغاتی 
انگلیس)ASA( نیز صفحه اینترنتی مخصوصی را در وب 
سایت خود افتتاح کرده که اینفلوئنسرهای متخلف را در آن 
معرفی می کند و به آنها هشدار می دهد اگر از قوانین پیروی 
نکنند با تحریم هایی روبرو می شوند.ASA این صفحه در 
ژوئن ۲۰۲۱ میالدی راه اندازی کرده و قبل از آن در مارس 
 Influencer(همان ســال گزارش رصد اینفلوئنســرها
Monitoring Report( را منتشر کرد که در آن میزان 
افشای تبلیغات در اینســتاگرام از طریق ۱۲۲ اینفلوئنسر 
ساکن انگلیس بررسی شده بود. این گزارش نشان داد فقط 
در ۳۵ درصد موارد اینفلوئنسرها از قانون پیروی کرده اند. در 
همین راستا این سازمان صفحه اینترنتی مذکور راه اندازی 

کرد تا اینفلوئنسرهای مختلف را معرفی کند.

جریمــه یــک میلیــون روپیــه ای برای 
اینفلوئنسرهای متخلف هندی

هند نیز یکی دیگر از کشــورهایی است که طی سال های 
اخیر و با گســترش اینترنت، به ســرعت جذب فرهنگ 
اینفلوئنسری شده است. این کشور که با مشکالت مختلفی 
از پدیده اخبار جعلی گرفته تا اعتیاد به بازی های رایانه ای و 
شکایات از غول های خرده فروشی بزرگ دست و پنجه نرم 
می کند، اکنون باید این فرهنگ را نیز در کشور سر و سامانی 
دهد تا از مصرف کنندگان و کاربران حمایت کند.درهمین 
راستا دولت هند در آگوست ۲۰۱۹ میالدی قانون حفاظت 
از مصرف کننده را که در ۱۹۸۶ میالدی تصویب شده بود، 
اصالح کرد.اگر این امر ثابت شود، اینفلوئنسر مذکور باید 
غرامتی تا یک میلیون روپیه پرداخت کند و افرادی که با 
نقض قانون این تخلف را تکرار کنند تــا ۵ میلیون روپیه 
جریمه می شــوند.پس از معرفی قانون حمایت از مصرف 
کننده ۲۰۱۹، دولت هند در جایی احساس کرد که فقط 
معرفی قوانین مربوط به حمایت از منافع مصرف کننده به 
هیچ وجه کافی نیست. از این رو، وزارت امور مصرف کنندگان 
پیش نویسی را در مورد جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده 
ارائه کرد.برخی از موارد این قانون عبارتند از: قبل از تبلیغ 
یک کاالی خاص اینفلوئنسر باید از کیفیت، کمیت و صحت 
محصول اطمینان حاصل کند. اگر کاالیی سالمت عمومی را 
در مقیاس وسیع در معرض خطر قرار می دهد، باید هرگونه 
ادعا درباره آن با توجه به شواهد علمی بررسی شود. همچنین 
برای جلوگیری از شکایات قانونی بهتر است فرد ذکر کند 
تبلیغ مذکور یک شــراکت است.از ســوی دیگر شورای 
اســتانداردهای تبلیغات هند)ASCI( با در نظر گرفتن 
منافع مصرف کننده و دســتیابی به شیوه های تبلیغاتی 
عادالنه دستورالعملی را تعیین کرد تا اینفلوئنسرها خود را 
با قانون هماهنگ کنند. این دستورالعمل شامل حال تولید 
کنندگان یا تهیه کنندگان سرویس، آژانس های تبلیغاتی و 
اینفلوئنسرها می شود و در حقیقت تمام ارتباطات تبلیغاتی 
یا بازاریابی را بدون توجه به شــکل، فرمت یا محل ارائه آن 

در بر می گیرد.

تصویب قانون برای مقابله با خود زشت انگاری 
در نروژ!

در ژوئن ۲۰۲۱ میالدی در نروژ نیز قانونی برای مقابله با تمام 
استانداردهای زیبایی غیر واقع بینانه در شبکه های اجتماعی 
وضع شد. این اقدام در جهت کنترل »خود زشت انگاری«) 
body dysmorphia( در کشوراســت و اصالحاتی به 
قانون بازاریابی ۲۰۰۹ این کشــور اضافه شده که طبق آن 
اینفلوئنسرها حق ندارند تصاویر دستکاری و ادیت شده از 
خودشان را در پست های تبلیغی شبکه های اجتماعی و بدون 
اشاره به اصالحات انجام شده، منتشر کنند. هرچند این اقدام 
با استقبال خوبی روبرو شد اما از آنجایی که پلتفرم هایی مانند 
اینستاگرام و تیک تاک همچنان با رشد کاربر روبرو هستند 

این سوال به و جود آمده که آیا چنین اقدامی کافی است یا 
خیر.طبق اصالحات اضافه شده توسط وزارت امور کودکان 
و خانواده نروژ که پارلمان نیز آن را تصویب کرده، هرگونه 
دستکاری سایز و شکل بدن یا پوست باید با برچسب هایی 
استانداردسازی شود که توسط دولت طراحی شده است. 
این قانون در حقیقت افراد مشهور و سلبریتی هایی را هدف 
گرفته که هرگونه وجه یا مزایایی را جهت انتشــار تبلیغ 
دریافت می کنند. تغییرات مذکور شامل استفاده از هر گونه 
فیلتری در تصاویر نیز می شود. افرادی که این قانون را نقض 
کنند با جریمه هایــی کالن و در برخی موارد حتی ممکن 
است با زندان روبرو شــوند.این درحالی است که در ژانویه 
۲۰۲۲ میالدی در انگلیس نیز الیحه ای مشابه ارائه شد تا 
اینفلوئنسرها را وادار کند در صورت ادیت عکس هایشان این 
موضوع را اعالم کنند. قانون پیشنهادی مذکور توسط دکتر 
لوک اوانز برای ایجاد شفافیت بیشتر درباره تصاویر ادیت و 
دستکاری شده، مطرح شده است. او در این باره گفت: اگر 
فردی وجهی دریافت کرده تا در شبکه اجتماعی تصویری 
ادیت شده یاتبلیغی پست کند، یا ناشرانی که از تصاویر ادیت 

شده درآمدزایی می کنند، باید دراین باره شفاف باشد.

آلمان با تبلیغات پنهان مقابله می کند
آلمان نیز جزو کشورهایی اســت که اخیراً قوانینی برای 
اینفلوئنسرها وضع کرده اســت. بیشتر این قوانین مربوط 
به عدم برچسب زنی به پست های تبلیغاتی در شبکه های 
اجتماعی اســت. پیش از این دادگاه های آلمانی تفسیری 
ناهماهنگی از الزامات برچسب زنی تبلیغات در محتوای 
شبکه های اجتماعی یا سفیران برندها داشتند. در همین 
راستا وزارت دادگستری و حمایت از مصرف کننده دولت 
فدرال آلمان وارد عمل شده است. این وزارتخانه پیشنهادی 
ارائه کرده تا الزامات قانونی برای متعادل سازی اینفلوئنسرها 
و پست هایشان وضع شــود. البته این پیشنهادات هنوز به 

الیحه تبدیل نشده است.

پیکار قانونگذاران ۷ کشور با اینفلوئنسرها
یکــی از نمونه دخالتهــای دادگاه هــا بــرای قانونمند کردن 
اینفلوئنسرها مربوط به سال گذشته است. یورو نیوز در سپتامبر 
۲۰۲۱ در خبری اعالم کرد طبق دستور دادگاه اینفلوئنسرها باید 
هنگام دریافت دستمزد برای ترویج یک کاال در پست های خود این 
موضوع را اعالم کنند. این دستور با هدف کاهش تبلیغات مخفی 
است که کاربران آلمانی در اینستاگرام و پلتفرم های اجتماعی 
دیگر را هدف گرفته است. پس از شکایت انجمن رقابت اجتماعی 
آلمــان)Association of Social Competition( از ۳ 
اینفلوئنسر در اینستاگرام که محتوای تبلیغاتی پست کرده بودند، 
این دستور اعالم شد. در این شکایت اینفلوئنسرها به »تبلیغات 
پنهانی غیرقابل قبول« متهم شــده بودنــد. همچنین انجمن 
مذکور مدعی بود که آنها نتوانسته اند به وضوح نشان دهند که 
پست های اینستاگرام شأن چه زمانی محصوالت حمایت شده را 
تبلیغ می کند. دادگاه فدرال آلمان در حکم خود با نظر این انجمن 
موافقت کرد و حکم داد که اینفلوئنسرهای آنالین که از شرکت ها 
برای تبلیغ محصوالت یا خدمات پول دریافت می کنند باید به 
وضوح این پســت ها را به عنوان تبلیغات برچسب گذاری کنند. 
همچنین دادگاه به یکی از اینفلوئنسرها دستور داد باید هنگام 
تبلیغ یک نوع برند خاص درباره دریافت دستمزدش شفاف سازی 
می کرد. به گفته دادگاه تبلیغات باید به طور کامل با بقیه محتوایی 
که اینفلوئنسر ارائه می کند، مجزا باشد و هیچ تکنیکی برای پنهان 

کردن تبلیغات نباید به کار برده شود.

تبلیغات رمزارز در اسپانیا قانونمند می شود
در همین راستا »کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا« 

)CNMV( در ژانویــه ۲۰۲۲ میالدی اعــالم کرد افراد 
و شــرکت ها را ملزم می کند تا حداقل ۱۰ روز قبل از آغاز 
کمپین بــرای دارایی های رمزارزی به ایــن مرجع اطالع 
دهند.قوانین مذکور شامل اینفلوئنسرهایی با بیش از ۱۰۰ 
هزار فالوئر می شود که برای ترویج رمزارز، دستمزد دریافت 
می کنند. این در حالی است که دریافت دستمزد در قبال 
تبلیغ رمزارز در سراسر جهان با انتقادات و حتی شکایت هایی 
روبرو شده است. تبلیغ کنندگان رمزارز باید محتوای کمپین 
آتی خود را به CNMV ارائه دهنــد. همچنین آنها باید 
هشدارهایی درباره ریسک های این حوزه را نیز در محتوای 
مذکور بگنجانند. قوانین طراحی شده به »کمیسیون ملی 
بازار اوراق بهادار اسپانیا« اجازه می دهد اکوسیستم بازاریابی 
در حوزه دارایــی رمزارزی را رصد و تضمیــن کند افراد از 
ریسک های آن آگاه باشند.این سازمان قباًل از شبکه های 
اجتماعی برای کنترل تب بازار رمزارز استفاده کرده بود. در 
نوامبر ۲۰۲۱ میالدی و هنگامیکه آندرس اینستا )بازیکن 
حرفه ای فوتبال( با اشتیاق زیاد مشغول تبلیغ صرافی رمزارز 
بینانس بود، »کمیســیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا« 
در پاسخ به یکی از توئیت های وی هشدار داد دارایی های 
رمزارز محصوالتی هستند که قانونی برایشان تعیین نشده 

و ریسک باالیی دارند.

فعالیت اینفلوئنسرها در چین
در این میان چین قوانین متعددی در خصوص اینفلوئنسرها 
دارد. به عنوان مثال کودکان کمتر از ۱۴ سال نمی توانند به 
عنوان پشتیبان یک برند فعالیت یا محصولی را تبلیغ کنند. 
همچنین برند یا تبلیغ کننده باید اقدامــات الزم را اتخاذ 
کند تا کودک زیر این ســن در این حوزه فعالیت نداشته 
باشند. از سوی دیگر تبلیغ برخی محصوالت در این کشور با 
محدودیت هایی روبرو است. به عنوان مثال کاالهایی که در 
چین به عنوان محصوالت آرایشی ثبت شده اند را نمی توان 
به عنوان محصوالت مراقبت های پزشکی از پوست ثبت کرد.

عالوه بر این، هر آگهی برای درمان، دارو یا دســتگاه های 
پزشــکی نبایــد حاوی هیــچ گونــه ادعا یــا تضمینی 
در مــورد اثربخشــی یــا ایمنی یا هــر گونــه بیانیه ای 
درباره میزان درمان یا اثربخشــی، مقایســه با اثربخشی 
یا ایمنی ســایر داروهــا یا دســتگاه های پزشــکی یا با 
ســایر مؤسســات پزشــکی، و تأییدیه ها یا گواهی های 
 تبلیغاتی، و غیــره باشــد. در آگوســت ۲۰۲۱ میالدی
 نیز خبرگزاری ســی ان ان در گزارشــی به پیشنهادات 
وزارت بازرگانــی چین دربــاره اســتانداردهای صنعتی 
بــرای اینفلوئنســرهایی پرداخــت که کاال و ســرویس 
را در پلتفرم هــای خرید آنالیــن تبلیــغ می کنند.این 
قوانین پیشــنهادی جزئیات دقیقی درباره شــیوه لباس 
پوشیدن و صحبت کردن اینفلوئنســرها جلوی دوربین 
را در بر دارد. عــالوه بر آن دســتورالعملی برای پلتفرم ها 
نیز صادر شــده اســت. براین اســاس پلتفرم هــا باید به 
مشــتریان اجازه دهند درباره محصول تبلیغ شــده، نظر 
خود را اعالم کنند. این اظهــار نظرها باید به طور عمومی 
 مشــخص باشــد. یکی دیگر از موارد ذکر شــده در این
 دستورالعمل آن است که اینفلوئنسر یا تبلیغ کننده باید 
طی برنامه معرفی کاال به زبان چینی صحبت و محصول را 
صادقانه معرفی کند.در صورتی که رفتار اینفلوئنسر برخالف 
قوانین باشد، پلتفرم تجارت آنالین باید به وی هشدار دهد 
یا او را تنبیه کند. اقدامات تنبیهی نیز شامل محدود کردن 
ترافیک فعالیت های آنها، تعلیق همکاری با فرد خاطی یا 
حتی قرار دادن وی در فهرست سیاه است. وزارت بازرگانی 
چین اعالم کرد این قوانین برای ایجاد یک محیط تجارت 

الکترونیک مناسب برای مصرف کنندگان ارائه شده است.

كشورها با وضع قوانين فعاليت اينفلوئنسرها را كنترل می كنند

پیکار قانونگذاران ۷ کشور با اینفلوئنسرها
News kasbokar@gmail.com

سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد کشور  پنج شنبه 
۳۰ دی ماه با حضــور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان درنمایشگاه لجســتیک چابهار 
گفت: این شرکت با توجه به ظرفیت هایی 
که دارد می تواند در راستای توسعه ریلی 
چابهار نقش مهمی را داشته باشد.محمد 
در این بازدید با مســئولین ذوب آهن در 
خصوص تعامل و همکاری بیشتر گفتگو 
نمود و تولیــد ریل را ، دســتاورد بزرگ 
کشــور توســط ذوب آهن اصفهان برای 
توســعه حمل و نقل ریلــی توصیف کرد 
. محمد جعفــر صالحی معــاون خرید و 

علیرضا رضوانیان معــاون برنامه ریزی و 
توسعه ذوب آهن نیز در غرفه این شرکت 
با مسئولین بازدید کننده مذاکره نموده و 

پاسخگوی بازدیدکنندگان بودند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در گفتگو 
با  دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با 
اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهور بر حمایــت از تولید ملی ، 
اظهار داشت : این مجتمع عظیم صنعتی 
در شرایط کنونی جهت تامین مواد اولیه به 
ویژه سنگ آهن و زغال سنگ با مشکالت 
بسیاری مواجه است و ذوب آهن به دلیل 
عدم برخورداری از ســهمیه سنگ آهن، 

مورد بی مهری قرار گرفته است. 
وی افزود، حرکت شرکت های معدنی به 
ســمت تولید فوالد که در تخصص آن ها 
نیست ، نادرست است و این شرکت ها باید 
به افزایش کمی و کیفــی تولید در حوزه 

معدن تمرکز کنند . 
صالحی اظهار داشــت : اگــر ذوب آهن 
اصفهان دغدغه تامین مواد اولیه نداشته 
باشد ، می تواند بیش از گذشته محصوالت 
مورد نیاز کشور از جمله ریل را تولید کند 
که در توسعه زیرســاختهای حمل و نقل 
ریلی نقش مهی دارد .رضا راستی مدیر کل 
دفتر ترانزیت گمــرک ایران و محمدعلی 

خاشی، ناظر گمرکات استان سیستان و 
بلوچستان ، دیگر مسئولینی بودند که در 
غرفه ذوب آهن اصفهان حضور یافتند و با 
سلطانی مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید 
شرکت گفتگو نمودند . همایش و نمایشگاه 
لجســتیک چابهار با حضور سعید محمد 
معاون رئیس جمهور و دبیر شواری عالی 

مناطق آزاد کشور و جمعی از کارشناسان 
و متخصصان حوزه حمل و نقل کشور، ۳۰ 

دی ماه آغاز به کار کرد .   
هدف از برگزاری همایش و نمایشگاه یاد 
شــده معرفی ظرفیت ها و امتیازات بندر 
چابهار به عنوان کانون جدید لجستیک و 

زنجیره تامین کشور است.      
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ذوب آهن اصفهان می تواند در توسعه ریلی چابهار نقش آفرین باشد


