
بعد از  اما و اگرهایی که در رابطه با تعیین تکلیف بیش از ۲۵۰ تن ســرم تاریخ گذشته در 
گمرک وجود داشت، در نهایت سازمان اموال تملیکی نسبت به انهدام این محموله دارویی 
اقدام کرده است.به گزارش ایسنا،  ماجرای سرم های تاریخ گذشته از زمانی شروع شد که 
تابستان امسال مســئوالن گمرک ایران از وجود ۵۰۰ تن ســرم دپو شده در گمرک خبر 
دادند، ارونقی- معاون وقت فنی گمرک ایران- اعالم کــرده بود که حدود ۲۵۰ تن از این 
سرم ها مربوط به پنج سال پیش بوده و ظاهرا تاریخ انقضای آن تمام و یا رو به پایان است، 

همچنین حدود ۲۸۰  تن دیگر نیز از یک سال قبل برای بیماران دیالیزی وارد کشور شده، 
اما تعیین تکلیفی نشده بود.در نهایت در شهریور ماه، طی بازدید معاونان دادستان تهران از 
گمرک تهران و انبارهای عمومی، در کنار سایر اقالم سالمت محور موضوع سرم های تاریخ 
گذشــته و همچنین دارای تاریخ مصرف مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد با ورود وزارت 
بهداشت تعیین تکلیف شود؛ به گونه ای که ۲۵۰ تن سرم تاریخ گذشته تحویل سازمان اموال 
تملیکی شده و ۲۸۰ تن سرم دیگر که مربوط به بیماران دیالیزی بود نیز به سرعت از سوی 

وزارت بهداشت بررسی و در صورت صدور مجوز از گمرک ترخیص شود.این در حالی است 
که تازه ترین اعالم اجتهادی - رئیس سازمان اموال تملیکی- از این حکایت دارد که اخیرا 
۲۵۹ تن سرم تاریخ گذشته که در شهریورماه امسال در اختیار این سازمان قرار گرفته بود، 
منهدم شده است.در جریان این سرم های تاریخ گذشته مسایل دیگری مطرح بود از جمله 
اینکه گفته می شد می تواند برای مصارف ثانویه و غیر انسانی مورد استفاده قرار گیرد و یا 
میرمعینی- معاون پیشین سازمان اموال تملیکی- تاکید داشت که باید طبق قانون، وزارت 

بهداشت این اقالم دارویی را تحویل گرفته و تعیین تکلیف کند، در عین حال که وی معتقد 
بود امحای این سرم ها هزینه ای حدود ۲۵۰ میلیون تومان می تواند به همراه داشته باشد.  
این البته تنها حاشیه سرم های وارداتی در سال جاری نبود و از مردادماه امسال که به دلیل 
کمبود و نیاز داخلی، واردات سرم آغاز شد، به دلیل ناهماهنگی های موجود در واردات اقالم 
دارویی، ترخیص حدود ۱۳۰۰ تن سرم با مشکل مواجه شد و مدت ها محل مناقشه وزارت 

بهداشت و گمرک بود که در نهایت ترخیص آن در دستور کار قرار گرفت.  

نماینده کارگران در شــورای عالی کار بــا بیان اینکه 
"جلسه بعدی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 
۱۴۰۱ به شــنبه هفته آتی )۱۴ اســفندماه( موکول 
شد"، گفت: امیدواریم در جلسه آتی بتوانیم به صورت 
جدی وارد بحث تعیین دســتمزد شویم.»محمدرضا 
تاجیــک«، نماینده کارگران در شــورای عالی کار در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم در 
خصوص نتایج جلسه شب گذشــته شورای عالی کار 
اظهار داشت: شب گذشته جلســه شورای عالی کار با 
محوریت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ برگزار شد.وی 
افزود: در این جلسه با حضور شرکای اجتماعی، تبادل 

نظر شد و گفت وگوهایی در خصوص تعیین دستمزد 
صورت گرفت.این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: 
چارچوبی که برای تعیین دســتمزد مشخص است، 
تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ بوده و تأکید قانون به استفاده از 
کلمه "باید" برای هزینه زندگی و سبد معیشت است. 
طبق همین چارچوب، عدد اعالمی نمایندگان جامعه 
کارگری، پرداخت هزینه های زندگی مطابق تبصره ۲ 
بود که شرکای اجتماعی خصوصاً کارفرمایان بحث را 
به ســمت مزد منطقه ای و مزد صنایع بردند.وی ادامه 
داد: توضیحات آماری و مقایسه ای توسط کارشناسان 
وزارت کار، درخصوص چگونگی تعیین دســتمزد در 

سال های گذشــته و نمودارهای مقایسه تورم و هزینه 
زندگی ارائه شد و توقع این بود که نمایندگان کارفرما 
ورود کنند، اما متأسفانه بعد از ۲ ساعت و نیم، به تعیین 
عــدد دســتمزد ورود نکردند.تاجیک با بیــان اینکه 
"جلسه بعدی به شنبه هفته آتی موکول شد"، گفت: 
امیدواریم در جلسه آتی بتوانیم به صورت جدی وارد 
بحث تعیین دستمزد شــویم.وی افزود: البته می توان 
گفت که این صحبت های مقدماتی طبق روال سال های 
گذشــته باید انجام می شــد، اما توقع ما این بود که 
 صحبت های تکراری سال های گذشته یکدیگر را دوباره

 نشنویم، اما نشد.

قیمت گاز انگلیس و هلند پس از رشــد چشمگیری که 
تحت تاثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین داشت، در پی 
ســودگیری و انتظارات برای ازسرگیری جریان خط لوله 
یامال-یوروپ در مسیر غرب این خط لوله، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان اتحادیه اروپا در واکنش به حمله 
روسیه به همسایه خود، با مسدود کردن داراییهای اروپایی 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و سرگی الوروف، 
وزیر خارجه این کشور موافقت کردند اما عدم اعالم تحریمها 
علیه بخش انرژی روسیه، به کاهش قیمتها منتهی شد.در 
بازار گاز هلند، قیمت قرارداد ماه آتی به میزان ۴۵.۹۰ یورو 
معادل ۳۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد و به ۹۰.۱۰ یورو به ازای 
هر مگاوات ساعت رسید در حالی که روز پنج شنبه تا مرز 

۱۴۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت صعود کرده بود. قیمت 
قرارداد آوریل ۲۶.۴۰ یورو معادل ۲۲.۸ درصد کاهش یافت 
و به ۸۹.۶۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید در حالی 
که قرارداد زمستان سال ۲۰۲۲  به میزان۲۹.۴۳ یورو معادل 
۳۷ درصد کاهش یافت و به ۸۸.۶۰ یورو به ازای هر مگاوات 

ساعت رسید.

همانطور که پیش بینی می شــد به دلیل افزایش 
گازوئیل و ناتــرازی تولید و مصــرف، واردات این 
فراورده نفتی از سر گرفته شــده است.یک منبع 
آگاه در گفت وگو با خبرنگار مهر از واردات گازوئیل 
به کشور خبر داد و اظهار داشت: گازوئیل وارداتی 
از مبادی شمالی و حاشــیه دریای خزر وارد شده 
است.به گزارش مهر، طبق پیش بینی ها به زودی 
مصرف بنزیــن در داخل کشــور از مجموع تولید 
پاالیشگاه ها پیشی خواهد گرفت و ایران در آستانه 
خروج از جمع صادرکنندگان بنزین و بازگشت به 
عصر واردات بنزین است. طبق گزارش شرکت ملی 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نخستین موعد 
سربه سر شدن تولید و مصرف بنزین در عید سال 
۱۴۰۱ به وقوع خواهد پیوست.در روزهای گذشته 
کرامت ویس کرمی گفته بود: در حوزه توزیع بنزین 
نیز از ابتدای سال جاری تاکنون روزانه حدود ۸۶.۳ 
میلیون لیتر بوده است که این عدد در سال گذشته 
۷۵ میلیون لیتر بوده است که نشان از افزایش ۱۵.۲ 
درصدی مصرف این فرآورده در کشــور است.وی 
پیش بینی خود از مصرف بنزین را در نوروز امسال 
۱۰۰ میلیون لیتر اعالم کــرد. این میزان مصرف 
در حالی اســت که تولید بنزین در کشــور حدود 

۱۰۵ میلیون لیتر اســت و این میــزان باعث بروز 
برخی نگرانی ها در ناترازی تولید و مصرف بنزین 
و تبدیل کشــور به واردکننده بنزین ایجاد کرده 
بود.گفتنی است کند شدن روند پاالیشگاه سازی 
و افزایش مصرف در ســال های گذشته زمینه ساز 
تبدیل کشور از صادرکننده به واردکننده را فراهم 
آورده بود. به همین منظور دولت سیزدهم ساخت 
یک پاالیشگاه ســوخت محور ۳۰۰ هزار بشکه ای 
با نام شهید سلیمانی و تکمیل پتروپاالیشگاه ها و 
پاالیشگاه های میعانات گازی سیراف را در برنامه 

خود دنبال می کند.

تعرفه های برق در سال های اخیر ســبب رویکرد بسیاری از سازندگان مسکن به نصب 
سیســتم های سرمایشی-گرمایشی موســوم به داکت اســپلیت به جای کانال کشی 
و نصب کولرهای آبی شــده، این در حالی اســت که با اجرای آئین نامــه برقی دولت از 
ابتدای بهمن مــاه، از این پس معــادالت تعیین نرخ برق برای دارندگان این سیســتم 
ها به گونه دیگری رقم خواهد خورد.به گزارش ایســنا، رویکرد بســیاری از سازندگان 
مسکن به نصب سیستم های همزمان سرمایشــی و گرمایشی یعنی داکت اسپلیت ها 
آن هم فارغ از میزان مصرف برق آن رواج چشــمگیری یافته و بــازار بزرگ و پررقابتی 
را نیز برای عرضه این سیســتم ها شــکل داده است.گشــتی در بــازار این محصوالت 
نشــان می دهد برخی از این سیستم ها تولید داخلی هســتند و برخی وارداتی و در هر 
دو دســته طیف گســترده ای از انواع محصوالت دارای نام تجاری و کیفیت مناسب تا 
محصوالت بی کیفیت و سرهم بندی شــده به اصطالح قاچاق مشــاهده می شود، در 
عین حال فصل مشترک همه آنها یک چیز است؛ مصرف برق به شدت باالیی که وقتی 
پای حســاب و کتاب آن پیش بیاید سر می شکند.جســتجوی مختصری در اینترنت 
فهرست بلند باالیی از شــرکت های عرضه کننده را پیش رو قرار می دهد، در تماس با 
آنها فروشندگان شرایط فروش را شــرح داده و هر یک به گونه ای محصولشان را تبلیغ 
می کنند و البته در پاسخ به این پرسش که مصرف برق این سیستم ها چه میزان است، 
 پاســخ های مبهم و بعضا گمراه کننده ای می دهند.داکت اســپلیت هــا که عموما در 

ســقف واحدهای مســکونی جانمایــی و نصب مــی شــوند، در فصل ســرد محیط 
را گــرم و در فصل گرم ســال محیط را خنک نگاه مــی دارند. این سیســتم ها فارغ از 
کشــور ســازنده دارای دو نوع یعنی"اینورتر"  و "معمولی" هســتند. در نوع اینورتر 
موتور الکتریکــی به صــورت متغیــر کار کــرده و به طور خــودکار دمــای محیط 
 را در تنظیــم مــی کند و بــه گفته فعــاالن بــازار، این گــروه از داکت اســپلیت ها

مصرف انرژی کمتری نیز دارند.  
فروشنده یکی از شرکت های عرضه کننده این سیستم می گوید: داکت اسپلیت های موجود 
در بازار در دو گروه وارداتی و تولید داخل عرضه می شوند که در هر دو گروه سیستم هایی با 
درجه کیفی متفاوت وجود دارد. مثال محصوالت دو برند معروف کره ای دارای بهترین کیفیت 
و خدمات پس از فروش هســتند، محصوالت چینی ها هم با کیفیت های متفاوت در بازار 
عرضه می شوند.به گفته او سیستم اینورترهای انواع چینی هوشمند نیست و برد اینورتری که 
روی آنها نصب و سبب کاهش عمر کمپرسور می شود، برخی محصوالت عرضه شده در بازار 
نیز محصوالت قاچاق است که تقریبا می توان گفت بی کیفیت ترین داکت اسپلیت های بازار 
و تقریبا نوع تقلبی آنها هستند.یک فروشنده در این باره حتی ادعا می کند این محصوالت 
ساخت هیچ کشوری نیستند، بلکه عرضه کنندگان کمپرسورهای کولر گازی را جدا کرده 
و روی یونیت داکت اســپلیت نصب می کنند و در بهترین حالت بیش از یکی و دو تابستان 

جوابگو نخواهند بود، از کار می افتند و غیرقابل استفاده می شوند.

مصرف برق داکت اسپلیت ها چقدر است؟
برای میزان مصرف داکت اسپلیت باید متراژ مورد اســتفاده درنظر گرفته شود، به طور 
مثال فروشندگان برای یک واحد ۱۰۰ متری سیستم ۳۶۰۰۰  و ۳ تن تبرید را پیشنهاد 
می دهند و درباره میزان مصرف بــرق آن هم می گویند که مصرف برق این سیســتم 
در داکت اســپلیت ها بین ۷ تا ۱۱ آمپر متغیر است.برای محاســبه میزان مصرف برق 
یک داکت اســپلیت به کیلووات ســاعت که الگوی مصرف برق مناطق مختلف کشور 
یعنی مناطق عادی و مناطق گرم ۱ تا ۴ بر اســاس آن تعیین می شود، نیاز است کمی 
محاسبات انجام دهیم.بدین شکل که باید ابتدا به توان دستگاه پی ببریم. برای این کار 
الزم اســت ولتاژ را در جریان یا همان آمپر ضرب کنیم. با توجه بــه این که ولتاژ منازل 
مسکونی ۲۲۰ اســت با ضرب آن در آمپر درج شده روی بســته بندی محصول، توان یا 
وات به دست می آید. با تقســیم وات بر ۱۰۰۰ هم کیلووات به دســت آمده و با ضرب 
آن در ســاعات مصرف، کیلو وات ســاعت به دســت خواهد آمد.بر این اساس چنانچه 
یک داکت اســپلیت ۳۶۰۰۰ یا ۳ تن تبرید نصب شــود، مصرف بــرق ماهانه آن برای 
 اســتفاده تنها ۱۰ ســاعت در روز به تنهایی معادل ۷۵۰ کیلووات ســاعت خواهد بود 
و این در حالی اســت که الگوی مصــرف برق مناطق عــادی در تابســتان تنها ۳۰۰ 
کیلووات ســاعت اســت!در این بین مصــرف برق یک کولــر آبی با همین شــرایط از 
۱۲۰ کیلووات ســاعت در ماه فراتــر نخواهد رفت. با این حســاب دارنــدگان داکت 

اســپلیت بابت ۳۰۰ کیلووات برق مصرفی خود در تابســتان از تعرفــه یارانه ای بهره 
مند می شــوند اما بابت مصرف مازاد بر الگوی خود مشــمول تعرفه های پلکانی آنهم 
با ضرایب ۳.۵ برابر هزینه تامین بــرق که بیش از ۹۰۰ تومان در هر کیلووات ســاعت 
 شــده و در حالت خوشــبینانه باید منتظر قبوضی بیش از ۷۰۰ هزار تومان در هر ماه 

باشند.
پاسخ های مبهم عرضه کنندگان داکت اسپلیت درباره میزان مصرف برق

پاسخ فروشندگان درباه مصرف برق سیســتم های داکت اسپلیت مبهم و گمراه کننده 
اســت، همه فروشــندگان محصول خود را دارای رده مصرف انــرژی A و +A عنوان 
می کنند، مســئله ای که با مصرف باالیی که خود به آن اذعــان دارند چندان منطقی 
نیســت. یکی ازفروشــندگان در این رابطه می گوید: اوج مصرف برق سیســتم های 
داکت اســپلیت از ماه تیر تا مرداد اســت و بنابراین تنها یک قبض باالی ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
هزار تومان برای مشترک برق صادر می شود!دیگر فروشــندگان نیر تفاسیر غیرواقعی 
دیگری را تحویل مشــتریان می دهند، یکی می گوید قبض برق برای خانه های دارای 
داکت اسپلیت از ۲۰۰ -۳۰۰ هزار تومان باالتر نمی رود! آن یکی هم می گوید: افزایش 
قبوض در تابســتان بیش از ۳۰ درصد نخواهد بود! و دیگری پاســخ می دهد: هر کس 
 می خواهــد از دمای مطبوع هوا در تابســتان اســتفاده کند طبیعی اســت که هزینه

 آن را هم بپردازد.

۲۵۰ تن "سرم" منهدم شد

ورود جدی به بحث تعیین دستمزد از ۱۴ اسفند

تطمیع بازار گاز اروپا با افزایش عرضه روسیه!

واردات گازوئیل از سر گرفته شد

قبوض نجومی برق در انتظار خانه های اسپیلت دار
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 مذاکرات وین
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سرمقاله

ناکارآمدی طرح های 
تنظیم  بازار

طرح هایــی کــه برای 
کنترل تورم و جلوگیری 
از رشــد قیمتها ارایه می 
شود کارایی خاصی تا به 
امروز از خود نشان نداده 
اند. آدرس های غلط بــرای کنترل قیمت در 
بازارها منجر می شــود کارآمدی طرح ها زیر 

سوال برود...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 3

۲

کاالهای اساسی، 
صدرنشین احتکار

 تقاضای  پنهان
  در بازار  مسکن

طرح های کنترل  بازار منجر به کاهش قیمت ها نشده است

فشار    تورم    بر کم   درآمدها
صفحه3

صفحه۲

بازار   بی رمق   خودرو
وعده   کاهش   قیمت   خودرو محقق  نشد 

ارزش کاالهای مکشــوفه احتکاری در دی ماه 
سال جاری شامل کاالهای اساسی، تجهیزات 
پزشکی، انواع شوینده و نظایر آن بیش از ۶۸۳ 
میلیون تومان گزارش شده است. احتکار کاالها 
بخصوص کاالهای اساســی در چند سال اخیر 
به یکی از بزرگ ترین دغدغه های معیشــتی 
تبدیل شده است. افرادی که ارز دولتی گرفتند 
و کاالهایی را وارد کردند. اما به جای عرضه در 
بازارها برای سود بیشتر جهت گران تر فروختن 
کاالهای خود، آنها را روانه انبارها کردند. شاید 
در این زمینه حذف ارز ترجیحی را بتوان به فال 
نیک گرفت. توزیــع ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب 
افزایش شدید تقاضا برای ورود کاالهای اساسی 

شده ...

یک کارشناس بازار مســکن با بیان اینکه حدود 
۳۰ درصد متقاضیان بالقوه مسکن در انتظار نتایج 
مذاکرات وین هستند تا اقدام به خرید کنند، گفت: 
در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برســد در 
فاز اول احتمال کاهش نسبی قیمتها وجود دارد، 
سپس با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری ۳۰ تا ۴۰ 
درصدی بخش مســکن بر اقتصاد کالن انتظار 
افزایش اشتغال و رشد درآمد خانوارها را داریم، بعد 
ممکن است قیمت مسکن مقداری افزایش یابد اما 
با درآمد خانوارها همتراز می شود.ایرج رهبر اظهار 
کرد: مساله باال رفتن یا پایین آمدن قیمت مسکن 
نسبت مستقیم با اقتصاد کالن کشور دارد. بر این 
اساس اگر تحریمها رفع شــود و مذاکرات وین به 

نتیجه برسد در اقتصاد ...
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اقتصاد2
ایران وجهان

ارائه دستاوردهای شش ماهه بانک 
توسعه تعاون در وزارت مردم

ارائه دستاوردهای شــش ماهه بانک توسعه 
تعاون در وزارت مردمدر نمایشگاهی با حضور 
ســخنگوی دولت و وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی؛ مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
دســتاوردهای این بانک طی عملکرد شش 

ماهه وزارت مردم را تشریح نمود.
علی بهــادری جهرمی ســخنگوی دولت در 
آیین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای شش 
ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
تدابیر و اقدامات متنوعی از ســوی مجموعه 
وزارتخانه برای ارتقای سطح اشتغال و بهبود 
اوضاع اقتصادی صورت گرفته است و وضعیت 
اشتغال سرمایه انســانی جوان کشور در این 
وزارتخانه قابلیت ارتقا یافته است.وی افزود: 
برگزاری فعاالنه جلسات شورای عالی اشتغال 
با محوریــت وزارتخانه نشــان از عزم جدی 
مجموعه برای پیشبرد مســائل اقتصادی و 
اجتماعی کشور دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی قابلیت تجمیع نیروی دستگاه های 

مسئول در حوزه کار و اشتغال را داراست.

رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران:
مطالبات بیشتر از سقف شعبه 

پیگیری می شود
 رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران 
گفت:اختیارات این شــعبه مانند سایر شعب 
استانی است و در صورتی که سقف تسهیالت 
درخواستی مشــتریان باالتر از سقف شعبه 
باشد آن را به کمیته اعتباری مرکز ارجاع داده 
و پیگیر پرداخــت آن خواهیم بود.به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، 
محمدحســن حاجیان در نشســت مجازی 
تخصصی مدیــران بانک توســعه صادرات 
ایران با فعاالن اقتصــادی، صادرکنندگان و 
مقامات استان قم، اظهار داشت: هدف اصلی 
پرداخت تسهیالت در اگزیم بانک ایران، تامین 
مالی تولیدات صادرات محور اســت و بیشتر 
تسهیالت پرداختی شعبه قم در خوشه های 
صادراتی )تولید گرانــول(، فلزات غیرآهنی 
)آلومینیو و ســرب(،کفش ماشــینی،لوازم 
خانگی، محصوالت کشاورزی )خرما( و مواد 
بهداشتی )صابون( اختصاص می یابد اما این 
به معنای آن نیست که اگر شرکتی خواهان 
دریافت تسهیالت در سایر حوزه ها بود، مورد 

بررسی قرار نگیرد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد:
بانک مسکن در آستانه سوددهی

فاضلیان گفت: با روندی که بانک مسکن در 
پیش گرفتــه به احتمال فــراوان از وضعیت 
زیان ده خارج شده و در سال جدید وارد مرحله 
سوددهی  می شــود.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن - هیبنا ، سید محسن فاضلیان 
عضو هیات مدیره بانک مســکن، در تشریح 
عملکرد ساالنه بانک مســکن، از روند رو به 
رشــد و بهبود وضعیت مالی و عملکرد بانک 
طی 2 سال گذشته خبر داد.این عضو هیات 
مدیره بانک مســکن با بیــان اینکه عملکرد 
بانک در سال 1399 نســبت به سال 98 در 
ســطح مطلوب بوده، اظهار داشــت: کاهش 
زیان خالص از 10.5هزارمیلیارد ریال ســال 
1398 به 8 هزار میلیــارد ریال زیان خالص 
در پایان ســال 1399 از جمله نقاط مثبتی 
است که روند صعودی عملکرد بانک مسکن 

را نشان می دهد.

نمایندگان روابط عمومی بانک در 
استان ها تحول آفرین خواهند شد

مراســم اختتامیه دوره آموزشی کوتاه مدت 
سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی با حضور 
شــخصیت هایی همچون مدیرعامل بانک، 
سرپرست روابط عمومی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و مدیرعامل انجمن ســواد رسانه ای 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دوره آموزشــی ســواد رسانه ای 
و مهارت هــای ارتباطــی کــه بــا برگزاری 
5 کارگاه آموزشــی و بازدیــد از خبرگزاری 
ایِبنا همراه بود، به پایان رســید.در مراســم 
اختتامیــه ایــن دوره دو روزه، دکتر »روح 
اهلل قاســمیان«، رئیــس اداره کل روابــط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره 
ضرورت برگــزاری این دوره گفــت: پیش از 
این فعالیت های مناســبی در روابط عمومی 
بانــک صــورت گرفته بــود؛ اما بــه منظور 
تقویــت آن و همچنین راه انــدازی صفحات 
استانی روی وب ســایت بانک، نیاز بود دانش 
همکاران ارتقا یابد.قاسمیان افزود: این دوره 
با حضور استادان مطرح کشــور برگزار شد 
و مهارت هــای اصلی مورد نیــاز نمایندگان 
 روابــط عمومــی در اســتان ها آمــوزش 

داده شد.

بانک ها

پرونده قیمــت خودرو در 
دومین هفته اســفند ماه 
1400 بــدون تغییــر در 
بازار بسته شــد. رصد بازار 
نشان دهنده آن است که 
پرتیراژهای ایــران خودرو امروز با ثبــات در بازار 

عرضه شدند.
به گزارش اقتصادنیوز ؛ ثبات قیمت در بازار خودرو 
در حالی رقم خورد که هر سال در اسفند ماه شاهد 
رونق خرید و فروش در بازار خــودرو بوده ایم، اما 
امسال نوســان نرخ دالر از یک ســو و انتظار برای 
مشخص شــدن نتایج مذاکرات وین از سوی دیگر 
موجب شد تا بازار خودرو در بالتکلیفی به سر ببرد. 
از سوی دیگر همه ساله در اسفندماه خودروسازان 
اقدام به عرضه خودرو با مدل سال بعد می کردند که 
این امر ترغیب خریداران و رونق در بازار را به همراه 
داشــت. اتفاقی که امســال صورت نگرفت و تعهد 
و پیش فروش خودروســازان موجب شد تا عرضه 
خودرو با مدل ســال آینده کنسل شود. اتفاقی که 
موجب شــد تا خریدران نیز تمایلی برای خرید از 

خود نشان ندهند.  

وعده وزیر چه زمانی محقق می شود
اگرچه وزیر صمت وعــده کاهش قیمت خودرو در 
بازار را داده بود اما بررســی ها نشــان می دهد که 

قیمت ها اگرچــه متاثر از نــرخ ارز 3 تا 5 میلیون 
تومان ریزش داشت اما کاهش محسوسی را در این 

بازار شاهد نبودیم.
به گزارش خبرنگار مهــر، اگرچه وزیر صمت وعده 
کاهش قیمت خودرو در بازار نیز داده بود اما بررسی 
وضعیت بازار خودرو نشان می دهد که قیمت ها در 
این بازار وابســته به نرخ دالر و اخبار سیاسی کمی 

دچار نوسان شد اما تغییر محسوسی نیافت.
در این رابطــه ســعید موتمنی رئیــس اتحادیه 

نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت 
و گو با مهر اظهار کرد: این روزها بازار خودرو آرام و 
بدون مشتری است و نســبت به دو سه هفته قبل 

تغییر قیمتی خاصی نداشته ایم.
وی افزود: در این مدت به دلیل نوســانات نرخ ارز، 
قیمت مونتاژی ها 20 تا 25 میلیون تومان و قیمت 
داخلی ها 3 تا ۶ میلیــون تومان کاهش یافته اما به 
دلیل کافی نبودن میزان عرضه، قیمت ها آنطور که 

انتظار می رفت کاهش نیافت.

موتمنی بــا بیان اینکــه تقاضــای کاذب در بازار 
فروکش کرده است، گفت: با توجه به اینکه ارز وارد 
کانال 2۶ هزار و کمتر شده است، اگر عرضه افزایشی 
بود قطعاً قیمت خودرو کاهش محسوسی می یافت.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران افزود: این در حالیست که وزیر صمت وعده 
افزایش عرضه خودرو و تکمیل خودروهای ناقص و 

تزریق به بازار را داده بود.
وی تصریح کرد: مصرف کنندگان امید به کاهش 
قیمت خودرو دارنــد و احتمــال می دهند که در 
روزهای آینــده کاهش قیمت بیشــتری در بازار 

خواهیم داشت، از این رو از بازار خارج شده اند.
موتمنی گفت: در حال حاضــر قیمت پراید 111 
معادل 183 میلیون تومان، پراید 131 معادل 1۶9 
میلیون تومان، پراید 151 معــادل 158 میلیون 
تومان، تیبا معــادل 1۷۷ میلیون تومــان، تیبا 2 
معادل 183 میلیون تومان، پژو 20۶ تیپ 2 معادل 
2۶5 میلیون تومان، پژو پارس معادل 2۷5 میلیون 
تومان، پژو پارس tu5 معادل 332 میلیون تومان، 
کوییک ساده معادل 192 میلیون تومان، کوییک 
آر معادل 19۶ میلیون تومــان، کوییک اتوماتیک 
معادل 2۷9 میلیون تومان و ســمند ساده 2۶3 تا 

2۶5 میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: البته این قیمت ها، قیمت اعالمی 
فروشــندگان در آگهی هــا بوده و ممکن اســت 
مشــتریان در صورت مراجعه به بازار، خودرو را با 

قیمت های پایین تری نیز بخرند.

وعده   کاهش   قیمت   خودرو محقق  نشد

بازار   بی رمق   خودرو 

ضرورت استفاده حداکثری از 
توان تولیدی و خدماتی داخلی و 
حمایت از کاالهای ساخت ایران

جلســه شــورای اقتصاد صبح )یکشنبه( به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه 
که وزرای نیرو، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرســازی، نفت، 
صنعت معدن و تجارت، روسای سازمان برنامه 
و بودجه و ســازمان انرژی اتمی و همچنین 
معاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهور 
حضور داشتند، با تاکید بر ضرورت استفاده 
حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی و 
حمایت از کاالهای ساخت ایرانی، تاکید کرد: 
حضور مردم و بخش خصوصی راهکار اساسی 
حل مشکالت کشــور بویژه در تکمیل طرح 

های نیمه تمام است.
همچنین در این جلسه درخواست  وزارتخانه 
های نفت، نیــرو، راه و شهرســازی، دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مســلح، صمت، میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جهاد 
کشاورزی و ســازمان انرژی اتمی در زمینه 
های توســعه حمل و نقل ریلی، بار و مسافر، 
جایگزینی خودروهای فرســوده،  توســعه 
میادین نفتی، گازی و پاالیشــگاه ها، حوزه 
نیرو، تولیدات صنعتی و هزینه جابجایی کاال 

مطرح  و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افت 3500 واحدی بورس تهران
روز یک شنبه یکشنبه 8 اســفندماه 1400 
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران 
با کاهش 35۷2 واحدی به رقم یک میلیون و 

2۷9 هزار واحد رسید.
به گزارش مهر، روز یک شــنبه یکشــنبه 8 
اسفندماه 1400 شــاخص کل قیمت و بازده 
نقدی بورس تهران بــا کاهش 35۷2 واحدی 

به رقم یک میلیون و 2۷9 هزار واحد رسید.
شــاخص کل هــم وزن نیز بــا افزایش ۷9۶ 
واحدی عــدد 20۷ هــزار و 202 واحد را به 

نمایش گذاشت.
شــاخص بازار اول اما با 50۷2 واحد کاهش 
به رقم 9۷3 هزار و 908 واحد دســت یافت 
و شاخص بازار دوم نیز با 408 واحد افزایش، 
عدد 2 میلیون و 4۶2 هزار واحد را تجربه کرد.

در بورس تهران روز یک شنبه 3 میلیارد و 814 
میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در 2۷9 
هزار و ۶0 نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ 

بر 3 هزار و 81۶ میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۷ واحد 
افزایش به رقم 1۷ هزار و ۶41 واحد دســت 
یافت. در این بازار، طی روز جاری یک میلیارد 
و 95۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله 
به ارزش بیش از ۶ هــزار و 14 میلیارد تومان 
معامله شده که از این رقم مبلغ 4 هزار و 282 
میلیارد تومان مربوط به عملیات بازار باز بانک 
مرکزی در بازار معامالت اوراق مالی اسالمی 

بوده است.
اصلی تریــن نمادهــای تأثیر گذار بر رشــد 
شــاخص کل بــورس تهران روز یک شــنبه 
نمادهای پتروشــیمی فناوران با 229 واحد، 
کشــتیرانی ج. ا. ا با 99 واحد و توسعه معادن 
و فلزات با 9۷ واحد افزایــش بودند در مقابل 
اما نمادهای معامالتی ملی صنایع مس ایران 
با 1۷۶0 واحد، فوالد مبارکه با 1289 واحد و 
فوالد خوزستان با 233 واحد کاهش بیشترین 
تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را 

به خود اختصاص دادند.
به گزارش مهر، حجم و ارزش معامالت در بازار 
روز یک شنبه در نازل ترین سطح خود بود هر 
چند که جذابیت قیمت ها برای معامله گران 
اغلب نوســانگیر از جذابیت خاصی برخوردار 

شده است.
با این همه هنوز بازار سهام برای اغلب معامله 
گران قابــل اعتماد نیســت و چشــم انتظار 
نتایج سیاســت گذاری ها و اخبــار پیرامونی 
حوزه سیاســت خارجی کشــور بویژه درباره 
برجام هســتند. اظهــار نظرهــای گوناگون 
درباره توافق هســته ای بــا قدرت های غربی 
و از ســویی تحوالت منطقــه ای و معادالت 
سیاسی در جامعه بین الملل برای ریسک های 

سیستماتیک بازار بسیار وزن باالیی دارد.
به نظر می رسد با نزدیک شدن روزهای پایانی 
سال و بدست گیری فرمان بازار از سوی معامله 
گیری حقیقی از هم اکنون آغاز شده تا بورس 
بازها در شــب عید، به اندک بازدهی ناشی از 

نوسان گیری دلخوش باشند.
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I N FO@biznews. ir

با توجه به اینکه تاکنون برای 5۶8 هزار خانه خالی 
قبض مالیاتی صادر شده است، سازمان امور مالیاتی 
به صاحبان این خانه ها اخطــار داده که تا پایان 10 
اسفندماه امسال برای پرداخت مالیات فرصت دارند 
و در غیر اینصورت، نســبت به وصول مالیات اقدام 

خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم سازمان امور مالیاتی 
تعداد 5۶8 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده 
که بالغ بر 488 هزار واحد از آنها در شهرهای باالتر از 
صد هزار نفر جمعیت بوده و مشمول پرداخت مالیات 

شده است.
آنطور که ســازمان مالیاتی می گویــد، مالیات این 
واحدها محاســبه و در درگاه خدمات الکترونیک 
سازمان به نشانی My.Tax.gov.ir اطالع رسانی 
شده است و طبق بند )9( دستورالعمل فوق الذکر 
مالک یا مالکان واحدهای مشــمول مالیات مکلف 
به پرداخت مالیات حداکثر یک مــاه پس از اعالم 

سازمان هستند.
عالوه بر این، مشــموالن این مالیات طبق قانون تا 

پایان بهمن ماه امسال برای پرداخت مالیات متعلقه 
فرصت داشــتند و در پایان این مهلت سازمان امور 
مالیاتی نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد 

کرد. 
اما اعالم برخی از صاحبان خانه های خالی به ایسنا 
بیانگر این است که ســازمان امور مالیاتی مجدد به 
آن ها اخطار داده و در پیامکی به صاحبان واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه اعالم کرده که برای پرداخت 
مالیات متعلقه تا 10 اسفند ماه فرصت دارند و در غیر 
اینصورت، نسبت به وصول مالیات اقدام خواهد کرد. 
متن پیامکی که ســازمان امور مالیاتی به صاحبان 

خانه های خالی ارسال کرده بدین شرح است: 
بنابراین، صاحبان خانه های خالی فقط دو روز دیگر 
فرصت دارند تا به درگاه خدمات الکترونیک سازمان 
امور مالیاتی مراجعه و نســبت به پرداخت مالیات 

متعلقه اقدام کنند. 
در این بیــن، وظیفه شناســایی خانه های خالی را 
برعهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک 

و اسکان گذاشته شده است.

بازار ارز روز یک شنبه شاهد افت و خیر قیمت دالر و 
قیمت سکه بود. به گزارش اقتصانیوز ، بازار ارز تهران 
یکشنبه 8 اسفند 1400، شاهد افت و خیز قیمت دالر 
بود. نرخ دالر روز یک شنبه  نسبت به عصر دیروز ۷0 
تومان رشد کرد و بر روی 2۶ هزار و 290 تومان ایستاد. 
این اسکناس آمریکایی در نیمه معامالت نقدی روز 
یک شــنبه  با 2۶ هزار و 230 تومان مبادله شد. نرخ 
دالر در بازار متشــکل ارزی روز یک شنبه نسبت به 
دیروز تفاوت چندانی نداشت و با 24 هزار و 558 تومان 

معامله شد.  صرافان دالر و یورو را چند خریدند ؟
  نرخ خرید دالر روز یک شنبه 24 هزار و 394 و نرخ 

فروش آن 24 هزار و ۶39  تومان بود. 

نرخ حواله درهم ثابت ماند
نرخ حواله درهم در بازار روز یک شنبه نسبت به روز قبل 
ثابت ماند. قیمت درهم در بازار روز یک شنبه با ۷ هزار و 
1۶0 تومان معامله شد. با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ 
تبدیل درهم به دالر )3.۶۷3( عدد  2۶ هزارو 298 تومان 
به دست می آمد که نسبت به قیمت دالر در بازار باالتر بود.

افت و خیز بازار سکه 
بازار جهانی طال روز یک شنبه یکشنبه تعطیل بود. اما این 
فلز گران بهای جهانی روز گذشته با 1889 دالر بسته شد. 
در بازار داخلی ایران  قیمت سکه افت و خیز را تجربه کرد.  
قیمت طال 18 عیار روز یک شنبه 3 هزار و 500 تومان 
از دیروز باالتر بود و با 1 میلیو و 203 هزار و 500 تومان 
مبادله شد. قیمت سکه هم  روز یک شنبه با رشد 25 هزار 

تومانی توانست به کانال 12 میلیون تومان ورود کند. 

دالر و سکه پشت چراغ قرمز وین 
مذاکره کننده ارشــد ایران، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه، علی باقری، اواخر روز چهارشنبه )23 فوریه( 
در سفری که توسط یکی از مذاکره کنندگان اروپایی 
به عنوان »یک سفر کوتاه برای جلب موافقت ایران برای 
پیش نویس سند« توصیف شد، به تهران بازگشت. علی 
باقری امشب عازم وین می شود. بازار  ارز تهران بار دیگر 
در حالت انتظار  پشــت چراغ قرمز وین ایستاده است 
تا روند مذاکرات بعد از این بازگشــت را مشاهده کند،  
بنابراین نوسان محدود دالر و سکه به همین دلیل است.

دالر و سکه پشت چراغ قرمز مذاکرات ویناولتیماتوم سازمان مالیاتی به صاحبان خانه های خالی
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رییس اتحادیه مشــاوران امالک با اعالم اینکه رشد 
قیمت مسکن در بهمن امســال متوقف شد و به صفر 
رسید، گفت: شوک های مثبت به بازار مسکن از برنامه 
دولت برای جبران کسری ساخت و ساز و همزمان انجام 
مذاکرات رفع تحریم ها نشات گرفته که باعث تخلیه 
حباب قیمت ملک و تمایل قیمت ها به ثبات شده است.

منتظر سقوط قیمت مسکن باشید
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بانک مرکزی روز 
گذشته اعالم کرد که در بهمن ماه متوسط قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران 33 میلیون و 
۶0 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب رشد اندک چهار دهم درصدی و 

1۶.4 درصدی را تجریه می کند.
با این حال، »مصطفی قلی خسروی« رییس اتحادیه 

امالک امروز )یکشنبه( درباره قیمت مسکن در بهمن 
ماه گفت: قیمت مسکن در ماه های اخیر از تورم عمومی 
جا مانده است و شاهد تخلیه تدریجی حباب بازار ملک 

در بسیاری از مناطق پایتخت هستیم.
وی معتقد است که گزارش بانک مرکزی در خصوص 
رشد اندک قیمت مسکن در بهمن نیز نباید اعالم شود، 
چرا که ناشی از تاثیرگذاری قیمت خانه در منطقه یک 

تهران است.

بازار در حال تخلیه حباب قیمت است
قلی خســروی تاکید دارد بازار در حال تجربه کاهش 
قیمت و تخلیه حباب است و هر نوع گزارشی درباره رشد 
قیمت مسکن، حتی اندک و ناچیز می تواند سیگنال 

افزایش قیمت را به بازار بدهد.
وی به مذاکرات رفع تحریم ها اشــاره کرد و گفت: اگر 
شوک های منفی گزارش بانک مرکزی از قیمت خانه 

در پایتخت را فاکتور بگیریم، شوک های مثبت به بازار 
مسکن از برنامه دولت برای جبران کسری ساخت و ساز 
و همزمان انجام مذاکرات رفع تحریم ها نشات گرفته 
که باعث تخلیه حباب قیمت ملک و تمایل قیمت ها به 

ثبات شده است.

قدرت چانه زنی خریداران ملک باال رفته 
است

قلی خسروی اظهار داشت: ســوداگران نمی خواهند 
شوک های مثبت به بازار ملک کار خود را درست انجام 
دهد و در میــان اخیار مثبت کاهش تــورم در بخش 
مسکن، خبر از گرانی خانه می دهند؛ اما اتحادیه امالک 
معتقد است اکنون قدرت چانه زنی خریداران افزایش 
یافته و بازار به سمت خریداران است. اکنون مشتری به 

راحتی می تواند تخفیف بگیرد.
به گفته وی، سوداگران در منطقه یک پایتخت ساخت 

و ســازهای لوکس انجام می دهند که موجب تسری 
قیمت ها به سایر مناطق پایتخت می شود و اگر منطقه 
یک را در معدل گیری قیمت مسکن وارد کنیم، خبر 

غیرواقعی رشد قیمت ها داده می شود.
این مقام صنفی تاکید کرد: در بهمن ماه امسال افزایش 
قیمت نداشتیم و رشد قیمت مسکن متوقف شده است. 

افزایش فایل های فروش در ماه های آینده
قلی خسروی یادآوری کرد: اعالم افزایش 48 درصدی 
قیمت مسکن از ســوی بانک مرکزی در سال 98 در 
حالی بود که به اذعان آمارهای اتحادیه امالک 12 درصد 

قیمت ها رشد داشت.
وی توضیح داد: بازار فروش در انتظار نتیجه مذاکرات 
برجام است و با شوک مثبتی که توافقات به بازار وارد 
می کند فایل های فروش در ماه هــای آینده افزایش 
خواهد داشــت و در عین حال بازار به سمت خریدار و 

قیمت رو به پایین به ثبات خواهد بود.

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه حدود 30 درصد متقاضیان بالقوه 
مسکن در انتظار نتایج مذاکرات وین هستند تا اقدام به خرید کنند، گفت: 
در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برســد در فاز اول احتمال کاهش 
نسبی قیمتها وجود دارد، سپس با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری 30 تا 40 
درصدی بخش مسکن بر اقتصاد کالن انتظار افزایش اشتغال و رشد درآمد 
خانوارها را داریم، بعد ممکن است قیمت مسکن مقداری افزایش یابد اما با 

درآمد خانوارها همتراز می شود.
ایرج رهبر در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مساله باال رفتن یا پایین آمدن 
قیمت مسکن نسبت مستقیم با اقتصاد کالن کشور دارد. بر این اساس اگر 
تحریمها رفع شود و مذاکرات وین به نتیجه برسد در اقتصاد کشور تحول 
ایجاد می شود. بخش مسکن نیز با توجه به تاثیر 30 تا 40 درصد بر اقتصاد 

کشور رونق پیدا می کند.
وی افزود: پروژه های دولتی مثل طرح نهضت ملی مســکن تاثیر میان 
مدت و بلندمدت در بازار دارد اما تاثیر رفع تحریمها به ســرعت خود را 
در بازار مســکن نشــان می دهد. در صورتی که توافق امضا شود در فاز 
اول احتمال کاهش نسبی قیمتها وجود دارد. ســپس با رونق ساخت و 
ساز مواجه می شویم. افزایش اشتغال، رشــد درآمد خانوارها و به تبع آن 
تامین مسکن متناســب در این سناریو محتمل اســت. بعد از آن حتی 

 ممکن اســت قیمت خانه مقداری بــاال برود ولی با درآمــد خانوارها به 
تناسب می رسد.

اگر مذاکرات به نتیجه نرسد به پروژه های داخلی اتکا می کنیم
این کارشناس بازار مسکن درباره سناریوی دوم مبنی بر عدم دستیابی 
به توافق گفت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد برمی گردیم به توان داخلی و 
طرحهایی از قبیل نهضت ملی مسکن و همانطور که گفتم اثرات این طرح 
میان مدت و بلندمدت خواهد بود. اگر یک میلیون واحد مسکونی بر اساس 
قانون جهش تولید و تامین مسکن احداث شود اثرات مطلوبی بر بازار خواهد 

داشت و می توان تدریجا به تامین مسکن خانوارها امیدوار بود.
رهبر تاکید کرد: نهضت ملی مسکن با طرحهای قبل از آن مثل مسکن ملی 
و مسکن مهر متفاوت است. آن برنامه ها به این دلیل شکل عملیاتی مناسبی 
به خود نگرفتند که فاقد قوانین باالدستی بودند. اما نهضت ملی مسکن از 
طریق قانون جهش تولید و تامین مسکن حمایت می شود و به تحقق این 

برنامه در  مدت زمانی کمتر از پروژه های قبلی خوشبین هستیم.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان اســتان تهران، بازار مسکن را دارای 
حباب دانســت و گفت: این جهش قیمتی که طی سه چهار سال اخیر رخ 
داده غیرمتعارف اســت. حتی اگر مساله افزایش قیمت مصالح ساختمانی 

را در نظر بگیریم، رشد قیمت خانه نباید تا این حد می بود. به نظر من جدا 
از مساله نوسانات اقتصاد کالن و تورم شدیدی که ایجاد شد، موضوع کمبود 
تولید مسکن در دولت قبل در رشد قیمت ها موثر بود؛ چرا که برنامه پررنگ و 
منسجمی برای ساخت و ساز وجود نداشت. وی درباره پیش بینی بازار مسکن 
در سال 1401 اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک سال است که وارد رکود 
شده ایم. این دوره تا جایی ادامه پیدا می کند که به تدریج قدرت خرید مردم با 
قیمت ها همطراز شود. البته به اعتقاد من حدود 30 درصد از متقاضیان بالقوه 
بازار مسکن در انتظار نتیجه مذاکرات وین هستند تا اقدام به خرید کنند. در 
صورت به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات، این گروه وارد بازار خواهند شد 
و انتظار داریم در سال آینده معامالت بین 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کند.

قیمت هر متر خانه در تهران به ۳۳ میلیون رسید
بنابراین گزارش، در بهمن ماه 1400 متوسط قیمت یک متر مربع مسکن 
در شهر تهران 33 میلیون و ۶0 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت 
مشابه سال قبل به ترتیب 0.4 و 1۶.4 درصد افزایش یافته است. بر اساس 
اعالم بانک مرکزی تعداد معامالت انجام شده نیز در این ماه حدود 8.5 هزار 
فقره بود که نسبت به ماه قبل 13.1 درصد کاهش  و در مقایسه با ماه مشابه 

در سال گذشته 11۷.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

پیش بینی رییس اتحادیه امالک از قیمت مسکن پس از توافق وین؛

منتظر سقوط قیمت مسکن باشید

تقاضای  پنهان  در بازار  مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان شد 
قیمت سکه )یکشنبه، هشتم اسفندماه( در بازار تهران با ۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به بهای ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح جدید با ۲۰ هزار تومان افزایِش قیمت نسبت به روز کاری گذشته به ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۱ میلیون و ۸۵۰ 
هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، 

در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۲۰۲ هزار تومان شد.
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ناکارآمدی طرح های تنظیم بازار
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

طرح هایی که برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد قیمتها ارایه می شود کارایی خاصی تا به امروز از خود نشان نداده اند. آدرس های غلط برای کنترل قیمت در بازارها منجر می شود کارآمدی طرح ها زیر سوال برود. طرح 
درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها منجر به دستکاری در قیمت مصرف کننده در کاالهایی مانند دستمال کاغذی، ماکارونی و بسیاری دیگر از کاالهایی خواهد شد که مردم روزانه با آنها سروکار دارند. از سوی دیگر این 

احتمال وجود دارد که حجم کاالهای مورد نظر کمتر شود و این اصال به نفع مصرف کننده نخواهد بود. 
درست است که شبکه های توزیع قیمت را اعالم می کنند اما فروشنده بسته به بسیاری از عوامل دیگر مانند منطقه ای که آن کاال در آن به فروش می رسد قیمتها را تغییر می دهد. این بدان معناست که فروشنده برای کسب 
سود مبلغی را در نظر می گیرد اما مشخص نیست این مبلغ عادالنه تعیین شده است یا خیر. در این طرح تولیدکننده هر روز باید قیمت تولید را تغییر دهد و فروشنده نیز برای کسب سود قیمت را دستکاری کند. این طرح 
به نفع فروشنده ها است. اینکه چه اندازه فروشندگان قابلیت حساب و کتاب و تعیین قیمت را دارند خود جای سوال است. حتی اگر تعرفه مشخصی نیز برای سود فروشنده تصویب شود باز هم اجرای آن مورد ابهام است. 
این طرح عمال شکست خورده است. حتی اگر هزار نفر مسوول هم دالیل خود را برای اجرای این طرح در جهت کاهش قیمتها مطرح کنند باز هم اجرای آن درست نیست. نظارت مهم است. باید در رابطه با برنج کیلویی 80 هزار تومان 
پیگیری و نظارت وجود داشته باشد. در این طرح دالالن برای فریب مصرف کنندگان راه های دیگری را پیدا می کنند. مسووالن باید به دنبال تخلفات فروشگاههای زنجیره ای باشند. چرا قیمتها با تخفیف باز هم باالتر از قیمت واقعی 
کاال است. درست است که در برخی کاالها این تخفیف ها به ارزانی کاال در این فروشگاهها منجر شده است اما تخلفات بیشتر از خدمات است. فروشگاه های همواره تخفیف چطور از پس هزینه  های خود برمی آیند. این موضوعی 

است که باید برآن نظارت انجام شود.   سازمان حمایت بازرسی کشور نظارت صحیح بر روی قیمت ها نداشته اند. با هر تکان اقتصادی شاهد رشد قیمت ها بوده ایم. درصورتی که با نظارت و کنترل صحیح این مشکل قابل حل بود.
اقتصاد ما در کنار تحریم های خارجی با خودتحریمی های داخلی نیز رو به رو است و رفع مشکالت و موانع داخلی به مدیریت و نظارت بر جریان فعالیت ها اقتصادی باز می گردد. باید تالش کرد ابتدا با رفع موانع، ثبات الزم 
را به بازار و به عرصه قیمت ها بازگرداند. سپس در پی کاهش قیمت ها رفت. زیرا کنترل تورم و ایجاد ثبات اگرچه مهم است اما مطالبه اصلی مردم کاهش قیمت ها است. اگر با نقد سیاست های انبساطی تنها به دنبال حل 

مشکل تورم از طریق درپیش گرفتن سیاست های انقباضی، بدون توجه به سایر مسائل و حل دیگر مشکالت باشیم ممکن است به رکود و تورم بیشتر دامن زده شود.
برای کنترل تورم بانک مرکزی باید از تجربه کشورهای دیگر نظیر ارمنستان و امارات برای کنترل نرخ ارز بهره برده و با ثبات اقتصادی، پیش بینی را برای تولیدکننده فراهم سازد، از سوی دیگر باید منابع مالی به سمت 

تولید هدایت شود، تا با افزایش تولید شاهد کاهش قیمت ها در بازار باشیم.

رئیس اتحادیه فناوران رایانــه تهران با بیان اینکه 
برخورد با قاچــاق لوازم جانبــي IT و تجهیزات 
کامپیوتري از مهم ترین مطالبات فعاالن این بازار 
است، گفت: به منظور مقابله مؤثر با عرضه کاالي 
قاچاق بایستي به تمامي کاال ها کد یکتا اختصاص 
داده شود و از متخلفین بابت عدم ثبت شناسه کاال 

جریمه دریافت شود.
محمدرضا فرجی با بیان اینکــه برخورد با قاچاق 
لوازم جانبي رایانه و تجهیزات کامپیوتري از مهم 
ترین مطالبات فعاالن این بازار است، گفت: اصالح 
زیرساخت طرح هاي مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید 
یکي از اولویت هاي دولت باشــد؛ چرا که برخورد 
غیراصولي با این مسئله مي تواند تجار قانوني کشور 
را تحت فشار قرار داده و در نتیجه میزان قاچاق کاال 
به کشور افزایش یابد. وي ادامه داد: در صنف فناوران 
رایانه به دلیل وجود سریال یکتا در بیشتر دستگاه 
ها، مبارزه با قاچاق کاال و ارز میتواند راحتتر از سایر 
اصناف صــورت بگیرد؛ به همین دلیل خواســتار 
کددهي یکتا به سایر اقالم فاقد شناسه نظیر پرینتر، 
تبلت هاي بدون سیمکارت و هارد دیسک هستیم.

فرجي با اشاره به مشــکالت تجار بازار IT، اظهار 
داشت: باتوجه به تنوع کاالیي باال در حوزه رایانه و 
وجود بالغ بر ۱80 هزار مدل کاال در بازارIT اصالح 
)TSC( در گمرک کار سخت و زمان بري است و 
به دلیل ناهمخواني میان ارزش واقعي کاال و ارزش 
ثبت شده آن در سامانه گمرک، تجار قانوني دچار 

مشکل شده اند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: متأسفانه 
در حال حاضر قاچاق در بــازار تجهیزات رایانهاي 
به سهولت انجام میشــود؛ به طوري که کاالهاي 
قاچاق در شهرهاي بندري توســط پست ارسال 
شده و به راحتي در شهرهاي دیگر کشور تحویل 

داده میشود.
فرجي در خصوص نیاز به حمایت از واردکنندگان 
قانوني کشــور گفت :امروزه به دلیل عدم تناسب 
میان تقاضاي بــازار با ارز تخصیــص یافته به آن، 
در زمینه هایي از قبیل تجهیــزات بازي ویدویي، 
کنسول بازي، سوئیچ شبکه و برخي دیگر کاالها، 
بازار قاچاق رونق گرفته است و پیامد منفي آن نیز 

خروج تاجران قانوني خوشنام از بازار و ورود کاالي 
بدون گارانتي توسط قاچاقچیان است.وي با اشاره به 
علت قاچاق برخي از کاالها به کشور، اظهار داشت: 
در زمینه هایي که با کمبود کاال در کشــور مواجه 
هستیم و یا باتوجه به حجم پایین کاال، سوددهي 
قاچاق آن زیاد باشد، صرفه اقتصادي کاالي قاچاق 

افزایش مي یابد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: درحال 
حاضر متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادي نامناسب، 
شاهد ورود کاالي دست دوم به کشور هستیم. در 
مجموع قاچاق کاال نباید با اختصاص ارز نیمایي و با 
عوارض گمرکي ۵ درصد، جذاب باشد، اما به دلیل 
زمانبر بودن فرآیند تخصیص ارز در برخي از انواع 
کاالهاي بازار رایانه با پدیده قاچاق مواجه هستیم. 
همچنین سقف سابقه تجار قانوني ما پاسخگوي 
نیاز بازار نیست و بهتر است این سقف سابقه براي 

واردات حداقل ۲ برابر شود.
فرجي  با تأکید بر مطالبه فعاالن بازار در خصوص 
مبارزه با قاچاق ادامه داد: در زمینه کاهش قاچاق 
کاال راهکار ما این است که ابتدا به تمام کاالها کد 
یکتا اختصاص یابد تا امــکان رصد کاال در زنجیره 
تأمین فراهم شده و سپس در مرحله بعد بایستي در 
سطح فروشگاه ها و انبارها اقدام عملیاتي انجام شود؛ 
در کنار این اقدامات، چنانچه متخلفان نیز بابت عدم 
اظهار و ثبت نکردن شناسه کاال یا فروش کاال قاچاق 
جریمه شوند؛ ضمانت اجرایي الزم براي این طرح 

ایجاد مي شود.
رئیس اتحادیه صنف فنــاوران رایانه در خصوص 
راهکارهــاي جلوگیــري از ورود کاالي قاچاق به 
کشور، اظهار داشــت: تا به امروز از قاچاق برخي از 
اقالم IT که امکان ردیابي دارند، جلوگیري شده 
است؛ اما امکان شناســایي اقالمي که داراي سیم 
کارت نیستند وجود ندارد و تنها راه حل آن برخورد 

با فروش کاالي قاچاق در سطح عرضه است.
وي در پایان افزود: بهتر است قبل از ارسال بخشنامه 
قطعي در زمینه مبارزه با قاچاق کاال، با کارشناسان 
اتحادیه فناوران تهران مشــورت انجام گیرد تا در 
ادامه کار شاهد بازخورد منفي بازار و افزایش قیمت 

کاال نباشیم.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اردبیل از شروع طرح 
فروش فوق العاده بهاره با عنوان فروش شفاف از ابتدای 
اسفندماه در استان اردبیل خبر داد.مسعود ناصری راد 
افزود: سال گذشته و به واسطه کاهش کیفیت برگزاری 
این نمایشگاه ها و نارضایتی مکرر اصناف و مردم طی 
ســال های پیش، فروش های فوق العاده جایگزین 
نمایشگاه های عرضه مســتقیم کاال شد. امسال نیز 
از ابتدای اســفندماه در اســتان اردبیل با استقبال 

واحدهای صنفی آغاز بکار کرده است.
وی تصریح کرد: به طور معمول، در شــرایط رکود 
بازار اجرای طرح فروش فوق العاده از اهمیت باالیی 
برخودار اســت و در این طرح نیز این چنین است و 
کاالها با حداقل سود عرضه می شوند و همین موجب 
استقبال و افزایش خرید مردم می شود.ناصری راد با 
اشاره به دغدغه های واحدهای تولیدی نیز اظهار کرد: 

بیمه و تسهیالت از مشکالت اصلی تولیدکنندگان 
 اســت و باید در راســتای بهبود فضای کسب و کار 
برنامه های کالن و کشــوری داشت تا دست کم این 

مشکالت کاهش یابد.
وی افــزود: اگر واحدهــای تولیدی صنفــی با ارائه 
تسهیالت مناسب و بهره پایین و بیمه مناسب حمایت 
شوند قطعا تحول بزرگی در حوزه تولید صورت خواهد 
گرفت و بسیاری از مشکالت واحدهای تولیدی حل 
خواهد شــد.رئیس اتاق اصناف مرکز استان اردبیل 
اظهار کرد: بیمه و مالیات و تسهیالت مناسب برای 
کسب وکار از آن جهت مهم است که ما امروزه عالوه  
بر کسب وکارهای سنتی با مشاغل و کسب وکارهای 
جدید نیز روبه رو هستیم که داشتن قوانین مناسب و 
حمایت از کسب وکارها میتواند بستر مناسبی برای 

رشد تولید داخلی فراهم کند.

مدیرکل پشــتیبانی امور دام استان تهران از توزیع 
گوشت گرم گوسفندی و گوساله در میادین میوه 
و تره بار و فروشــگاه های زنجیره ای با نرخ مصوب 
خبر داد. علیرضا ســالمی گفــت: در حال حاضر 
عرضه گوشت گوســفندی به نرخ ۱۱0 هزار تومان 
به مباشران میادین میوه و تره بار در حال انجام است 
که آن ها هم الشه را با قیمت ۱۱۶ هزار تومان و سایر 
قطعات را با نرخ ۱۴0 هزار تومان به مصرف کننده 
عرضه می کنند.به گفته مدیرکل پشتیبانی امور دام 
استان تهران، الشه گوساله در میادین میوه و تره بار 

با قیمت ۹۴ هزار تومان توزیع می شود که با قیمت 
۱۲۵ تا ۱۳0 هزار تومان هم قطعات در اختیار مصرف 

کننده قرار می گیرد.
طی هفته های اخیر قیمت گوشــت به بهانه های 
مختلف در سطح خرده فروشی ها افزایش داشت که 
مسئوالن تنظیم بازار به منظور تعادل بازار تصمیماتی 
مبنی بر توقف صادرات دام، خرید حمایتی به منظور 
عرضه در بازار و توزیع هوشمند گرفتند که انتظار 
می رود در روز های پایانی سال این تصمیمات بتواند 

منجر به کاهش التهابات بازار شود.

نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: در حال حاضر 
با نزدیک شدن به عید نوروز، تقاضا در بازار با اندکی 
افزایش روبرو شــده که این عامل، باعث باال رفتن 

قیمت سکه شده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: در حال 
حاضر با نزدیک شــدن به عید نوروز، تقاضا در بازار 
با اندکی افزایش مواجه شــده که این عامل، باعث 
باال رفتن قیمت ســکه شده اســت.ایران هوشنگ 
شیشــه بران با  تحلیل بازار جهانی طال، اظهار کرد: 
امروز قیمت اونس جهانی در پی آرامش شدن تنش 
میان روسیه و اوکراین با اندکی کاهش به ۱8۹۷ دالر 
رســید، در حالی که قیمت ارز از عصر روز یکشنبه 
افزایشی شد که این افزایش، موجب سیر صعودی 

قیمت طال و سکه شد.
وی افزود: بســیاری از تحلیلگران بر این باورند که 
قیمت اونس جهانی در روزهای آینده به خصوص به 
دلیل تنش میان اوکراین و روسیه با افزایش مواجه 
شود.رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان اضافه کرد: 
امروز قیمت فــروش دالر در صرافی ملی ۲۴ هزار و 
۷۹۹ تومان و قیمت یورو ۲8 هزار و ۴۹۱ تومان است.

شیشه بران،روز چهارشنبه قیمت سکه طرح قدیم 
را بدون تغییر ۱۱ میلیــون و ۷00 تومان اعالم کرد 
و گفت: امروز سکه طرح جدید نیز بدون تغییر ۱۱ 
میلیون و 8۳0هزار تومان  همچنین نیم سکه با ۵0 
هزار تومان افزایش به ۶ میلیون و ۶۵0 هزار تومان، 
ربع سکه با ۵0 هزار تومان افزایش به ۳ میلیون و ۷00 
هزار تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی نیز 

بدون تغییر به ۲ میلیون و ۲80 هزار تومان رسید.
وی با اشاره به اینکه حباب ســکه ۱۵0 هزار تومان 
اســت، ادامه داد: قیمت هر گرم طــالی ۱8 عیار 
یک میلیون و ۱۹۲ هزار تومــان و هر مثقال طالی 
آب شــده نیز به ۵ میلیون و ۱۶0 هزار تومان رسید.

نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: در حال 
حاضر با نزدیک شدن به عید نوروز، تقاضا در بازار با 
اندکی افزایش روبرو شــده که این عامل، باعث باال 
رفتن قیمت سکه شده اســت. وی پیش بینی کرد: 
قیمت طال در روزهای آینده بــه دلیل تنش میان 
روســیه و اوکراین و نتیجه مذاکــرات وین تا پایان 
سال غیرقابل پیش بینی است، اما برای فردا با نوسان 

محدود و جزئی روبرو خواهد شد.

ارزش کاالهای مکشــوفه 
احتکاری در دی ماه سال 
جــاری شــامل کاالهای 
اساسی، تجهیزات پزشکی، 
انواع شــوینده و نظایر آن 

بیش از ۶8۳ میلیون تومان گزارش شده است. 
احتکار کاالها بخصوص کاالهای اساســی در چند 
ســال اخیر به یکــی از بزرگ تریــن دغدغه های 
معیشتی تبدیل شده اســت. افرادی که ارز دولتی 
گرفتند و کاالهایی را وارد کردند. اما به جای عرضه 
در بازارها برای سود بیشتر جهت گران تر فروختن 
کاالهای خود، آنها را روانه انبارها کردند. شاید در 
این زمینه حذف ارز ترجیحی را بتوان به فال نیک 
گرفت. توزیع ارز ۴۲00 تومانــی موجب افزایش 
شــدید تقاضا برای ورود کاالهای اساســی شده و 
با انگیزه کسب منفعت توســط گروهی خاص در 
کشور، سبب بیش اظهاری، دیگراظهاری واردات، 
صادرات مجــدد نهاده یــا کاالی نهایی به صورت 

رسمی یا قاچاق، احتکار و گران فروشی شده است. 
بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، دی 
ماه امسال ۱۲ هزار و ۲۹۳ بازرسی از انبارها و مراکز 
نگهداری کاال برای مقابله با احتکار در کشور انجام 
و منجر به تشــکیل ۷۶۱ پرونده بــرای واحدهای 

متخلف شده است.
کاالهای مکشوفه شامل کاالهای اساسی از جمله 
برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات 
پزشکی، انواع شوینده و غیره به ارزش بیش از ۶8۳ 
میلیون تومان است. از ابتدای سال جاری تاکنون 
نیز بیش از ۱8۷ هزار و ۱۹۲ مورد بازرسی از انبارها 
و مراکــز نگهداری کاال انجام شــده کــه منجر به 
تشکیل ۷۲۶۲ فقره پرونده تخلف به ارزش نزدیک 

به ۴.۵ تومان شده است. 
مــردم می توانند بــا مراجعــه به ســتاد خبری 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
شهرستان های تابع شکایت خود را تنظیم کنند یا 
از طریق تلفن )۱۲۴(، پورتال ســازمان حمایت به 
نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت )۱۲۴.

ir( و اپلیکیشن "آپ" شکایت خود را مطرح کنند. 
طبق قانون نظام صنفی، گران فروشی، کم فروشی، 
تقلب، احتکار، عرضه خارج از شــبکه عدم اجرای 
ضوابط قیمت گــذاری و توزیع، فــروش اجباری، 
 عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله 

مهم ترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اســاس قانون صنفی باید درآمدهای 
ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز 
 شــود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین 
بار مالی ماده )۴۴( این قانون به طور مســاوی در 
اختیار ســازمان تعزیرات حکومتــی، اتاق اصناف 
ایران و وزارت صنعت، معــدن و تجارت قرار  گیرد 
تا در اجرای این قانون هزینه کننــد که البته اتاق 
اصناف بارها نســبت به دریافت نکردن این بودجه 

گالیه کرده است.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: ارز دولتی یا همان ارز 
۴۲00 تومانی زمینه خوبی را برای فعالیت محتکران 
آماده کرد. احتکار در هر بازاری نتیجه تخصیص ارز 

رانتی است. کاالهای مورد نیاز و اساسی به انبارها 
برای درآمدزایی بیشتر انتقال داده شدند. اگر روند 
تخصیص ارز ۴۲00 تومانی ادامه پیدا کند فرصت 
های محتکران نیز برای انبــار کردن کاالها جهت 

گران تر فروختن بیشتر خواهد شد. 
حســن ولی بیگی اضافه کــرد: اینها آثــار تبعات 
اقتصادی حذف ارز ترجیحی است. در کنار این آثار 
اقتصادی، ممکن است تبعات اجتماعی نیز وجود 
داشته باشد. دولتمردان باید آن را نیز در نظر بگیرند. 
افزایش تورم خود ممکن اســت افزایش نرخ ارز را 
به دنبال داشته باشد، این دور باطل وجود خواهد 

داشت تا آثار آن به صفر برسد.
ولی بیگــی اظهار داشــت: تخصیــص ارز ۴۲00 
تومانــی در ابتدا باعث تخصیص نامناســب منابع 
شد. تولیدکنندگان ممکن است با سرمایه گذاری 
وارد فضای تولید کاالهایی شــوند که با ارز ۴۲00 
تومانی سرمایه گذاری آن را انجام دادند، اما در عمل 
می دانیم با افزایش نرخ ارز، تــداوم تولید برای آن 
کاالها مقرون به صرف نبوده و در نهایت بدون کمک 

دولت نمی توانند به تولید ادامه دهند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

دولت در حالی اقداماتی را 
برای مهار تــورم آغاز کرده 
که طی ماه های گذشــته 
باز هم شــاهد صعود تورم 
بوده ایم. طرح های تنظیم 
بازاری دولــت از جمله درج قیمــت مصرف کننده 
و تولید کننده منجر به تحقق اهداف تعیین شــده 
نشده است. چرایی عدم تحقق اهداف در تنظیم بازار 
و کنترل قیمتها به ناکارآمــدی و عدم برنامه ریزی 
درست در این زمینه بازمی گردد. با دستوری شدن 
درج قیمت و کنترل دســتوری گرانی نمی توان به 
تنظیم بازار رســید. تورم ناشی از برخی تصمیمات 
غلط اقتصــادی، موجب گران شــدن برخی کاالها 
یا خدمات شــده و روزانه کاهش قدرت خرید افراد 

جامعه را در پی دارد. 
اجرای طــرح درج قیمت تولیدکننــدگان بر روی 
کاالهای منتخبی که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تشــخیص داده آنها را تعیین کرده و طرح خود را بر 
روی آن پیاده کند، عمال شکســت خورده و اکنون، 
گــزارش مرکز آمار هــم حکایــت از افزایش تورم 
خانوارهای ایرانی در بهمن ماه ۱۴00 دارد. هر چند 
فروشندگان نیز از اجرای این طرح و سر و کله زدن 

با مشتریان بر سر قیمت محاسباتی خسته شده اند.
مهدی میرزایی، کارشناس اقتصادی در رابطه با علت 
تورم های مستمر و چندین ساله در کشور می گوید: 

بررسی آمار های اقتصاد ایران نشان می دهد که در 
کوتاه مدت گرانی نــرخ ارز و در بلندمدت نقدینگی 
و خلق بی تناسب پول نســبت به تولید عامل اصلی 

تورم هستند.
او ادامه داد: برای مهار تورم نیز الزم است که در کوتاه 
مدت به صورت جدی سیاست تقویت ارزش پول ملی 
و کاهش نرخ ارز دنبال شود، به ویژه که امروز بالغ بر 
۵0 درصد از نهاده های بخش صنعت ارزبر هستند. در 
بلندمدت نیز باید از رفتار سیستم بانکی در خلق بی 

رویه نقدینگی ممانعت شود و از رفتار های سوداگرانه 
توســط بانک ها در بازار های مختلف نیز جلوگیری 
شــود. او افزود: در مورد نرخ ارز، اتخاذ سیاست های 
نادرست ارزی، رها سازی نرخ ارز توسط دولت و عدم 
بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی از مهم ترین 
عواملی بودنــد که منجر به بــروز تکانه های ارزی و 

گرانی آن و در نتیجه بروز تورم شدند.
این کارشــناس اقتصــادی تصریح کــرد: در مورد 
نقدینگی نیز طبق آمار ها عامــل اصلی خلق پول، 

بانک ها هستند که برای مقاصد مختلف و بعضا غیر 
تولیدی اقدام به این کار می کنند. در مجموع سهمی 
بیش از ۹0 درصد از کل نقدینگی را به خود اختصاص 
دادند که ۶0 درصد این رقم به بانک های غیر دولتی 
مربوط می شود. متاسفانه امروز بانک ها برای بهبود 
عملکرد خود و شناســایی ســود، در گرانی نرخ ارز 
نیز ذینفع شدند و نقش آن ها عالوه بر خلق بی رویه 
نقدینگی، در تحوالت ارزی و تاثیر آن بر تورم نیز قابل 

مشاهده است.

طرح های کنترل  بازار منجر به کاهش قیمت ها نشده است 

فشارتورمبرکمدرآمدها
اصرار بر اجرای طرح ناکارآمد درج قیمت تولیدکننده

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

ارز 4200 تومانی چگونه باعث کاهش بی سابقه خروجی انبارها شد؟

کاالهایاساسی،صدرنشیناحتکار

بیمه و تسهیالت دغدغه اصلی تولیدکنندگان

توزیع گوشت گرم گوسفندی و گوساله با نرخ مصوب در بازار

افزایش تقاضا برای خرید طال

دستگاه های دست دوم در بازار کامپیوتر جوالن می دهند

پشتیبانی و خدمات دهی اداره پست به کاالی قاچاق
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طرحی با سرنوشِت معلوم
آيا می شود در اينترنت را تخته كرد؟

اما ظاهرا روند مقابله با آزادی اینترنتی، روندی جهانی اســت. بنیاد »فریدم هاوس« 
)Freedom House( در یک داده پردازی، وضعیت اینترنت در کشور های مختلف 
و ارتباط آن با وضعیت دموکراسی در این کشور ها را بررسی کرده و نشان داده که این 
دو همگرایی دارند. به عبارت ساده، هر جا برای دسترسی به اینترنت محدودیت ایجاد 
می شود، دموکراسی هم در جهت محدود شدن می رود و بالعکس. به گزارش فرارو، آیا 
ایجاد محدودیت بر سر استفاده از اینترنت در این روز و روزگار امری مطلوب )یا در درجه 
بعدی، امری قابل اعمال( اســت؟ می دانیم که پاسخ منفی است، اما به بهانه تصویب 
کلیات طرح موسوم به »صیانت« در مجلس شــورای اسالمی گریزی خواهیم زد به 
موضوع اینترنت و ارتباط آن با دموکراسی در دنیای امروزی.نخست اینکه »اینترنت«، 
امروز دیگر چیزی مانند آب، برق یا گاز است که تامین آن توسط دولت ها یک »وظیفه 
ذاتی« است و نه یک »لطف دلبخواهی«.کشور هایی مانند »استونی« )در سال ۲۰۰۰ 
میالدی(؛ »فرانسه« )در ســال ۲۰۰۹ میالدی(؛ »فنالند« )در سال ۲۰۱۰ میالدی( 
و »اسپانیا« )در سال ۲۰۱۱ میالدی(، دسترسی به اینترنت را برای شهروندان شان 
تضمین کردند و وعده دادند که دسترسی به اینترنت به صورت گسترده را وظیفه خود 
می دانند. آنچه این کشور ها کرده اند، در واقع از این ایده برگرفته شده که دسترسی به 
»اینترنت«، در دوره و زمانه ما دیگر یک »حق اساسی« و حتی جزئی از »حقوق بشر« 
اســت. )Right to Internet access(با این همه، هنوز هم در این سو و آن سوِی 
جهان و حتی در کشور هایی که نام شــان در باال ذکر شد، اینترنت به دالیل مختلف 
محدود می شود. مثال، دولت فرانسه، همین سال گذشــته، فیلم برداری از نیرو های 
پلیس در حین انجام وظیفه را غیرقانونی اعالم کرد و در واقع، انتشار فیلم های مرتبط 
را هم جرم در نظر گرفت. )ماجرا، مربوط به زماِن اوج فعالیت »جلیقه زردها« در فرانسه 
بود.(با این همه، نمی توان به صرِف اشاره به اینکه کسی کاری نادرست می کند، آن کار را 
توجیه کرد. اما متاسفانه تعداد کشور هایی که دِل خوشی از آزادِی تمام و کمال اینترنت 
 Reporters Without( »ندارند، کم هم نیست.سازمان »گزارشــگران بدون مرز
 Enemies of the( »فهرستی دارد تحت عنوان »دشمنان اینترنت ،)Borders
Internet(، که فعالیت کشور ها در زمینه قطع یا محدودسازی دسترسی به اینترنت 
را رصد می کند و از قضا، نام بسیاری از کشــور ها در این فهرست به چشم می خورد.

بر اساس یکی از گزارش های این ســازمان، اکنون دست کم ۲۰ کشور هستند که به 
عنوان »دشمنان اینترنت« در جهان شناخته می شوند و متاسفانه، ایران هم پاِی ثابت 
این فهرست است. دیدن نام کشــور هایی مانند »کره شمالی«، »چین«، »روسیه«، 
»ترکمنستان«، »سوریه« و »کوبا« البته در این فهرست جای تعجب ندارد. با این همه، 
نام برخی کشور ها هم در این فهرست آمده که به طور کلی در »جهان آزاد« طبقه بندی 
می شوند، اما ظاهرا دولت هاِی این کشور ها هم دستی بر آتش کنترل اینترنت دارند.بر 
این اساس، کشور هایی مانند »ایاالت متحده آمریکا«، »هند«، »امارات متحده عربی« 
و »بریتانیا« هم از نظر سازمان »گزارشگران بدون مرز«، در زمره »دشمنان اینترنت« 
به حساب می آیند.از دیگر سو، کشور هایی هم هستند که از منظر این سازمان، اینترنت 
را »تحت نظــر« )Under Surveillance( قرار می دهند، آن هم به این معنی که 
اینترنت در این کشور ها کامال آزاد نیست، اما میزان کنترل به اندازه کشور های فهرست 
مورد اشاره در باال هم نیست. نام کشــور هایی مانند »ترکیه«، »فرانسه«، »تایلند«، 
»بنگالدش«، »مالزی« و حتی »فرانســه« و »اســترالیا« در این فهرست به چشم 
می خورد.اما ظاهرا روند مقابله با آزادی اینترنتی، روندی جهانی است. بنیاد »فریدم 
هاوس« )Freedom House( در یک داده پردازی، وضعیت اینترنت در کشور های 
مختلف و ارتباط آن با وضعیت دموکراسی در این کشور ها را بررسی کرده و نشان داده 
که این دو همگرایی دارند. به عبارت ساده، هر جا برای دسترسی به اینترنت محدودیت 
ایجاد می شود، دموکراسی هم در جهت محدود شدن می رود و بالعکس.در این بررسی، 
کشــور ها نمره ای هم دارند: از صفر )بدترین( تا ۱۰۰ )بهترین(. باالترین امتیازها، به 
کشور هایی مانند »ایسلند« )با امتیاز ۹۶(، »کانادا« )با امتیاز ۸۷( یا به عنوان مثال، 
»تایوان« )با امتیاز ۸۰( تعلق دارد. پایین ترین امتیاز ها هم برای این کشــور ها است: 
»چین« )با امتیاز ۱۰(؛ »ایران« )با امتیاز ۱۶(؛ »کوبا« )با امتیاز ۲۱( و »پاکستان« )با 
امتیاز ۲۵(.در واقع، وضعیت آزادی اینترنت در ایران، همین حاال و پیش از اجرای طرح 
»صیانت«، از کشور هایی مانند »سودان« )با امتیاز ۳۳( هم پایین تر است. )بسیاری از 
کشورها، مانند »کره شمالی« به دلیل نبود داده های دقیق، در این فهرست رتبه بندی 
نشده اند.(اما چه طرح »صیانت« به بایگانی برود و چه به شکلی جدید دوباره تصویب و 
در نهایت اجرا شود، ظاهرا انگیزه بهارستان نشینان این است که دسترسی ما ایرانی ها 
به اینترنت را محدود کنند. اما آیا این کار شدنی است؟پاسخ هم مثبت است و هم منفی. 
مثبت از این جهت که دولت ها می توانند اینترنت را به روی شهروندان شان ببندند، 
اما منفی از این جهت که اگر جایگزینی برای اینترنت نداشته باشند، تمامِی شئونات 
زندگی روزمره ما در قرن بیست و یکم مختل می شود.بانک ها با اینترنت کار می کنند؛ 
دانشجویان کتاب ها و مقاالت شان را از اینترنت می گیرند و روزانه میلیون ها ایمیل از 
سوِی کاربران ایرانی جا به جا می شود. اگر اینترنت نباشد، سفارت ایران در جایی مانند 
چین هم ناچار است برای هماهنگی با وزارت خارجه ایران، از تلفن استفاده کند! اما 
دولت ایران بودجه مورد نیاز برای اختراع دوباره اینترنت را در اختیار ندارد. تخمین ها 
نشان می دهند که تنها هزینه به روزرسانِی یک سرویس ایمیل ملی )دقت کنید، تنها 
به روزرسانی و نه طراحی( می تواند ســر به ده ها هزار میلیارد تومان بزند و تامین این 
هزینه ها، از ســوِی دولتی که در بحران اقتصادی قرار دارد، بعید است. سنگ بزرگ، 

عالمت نزدن است.

افتتاح خانه نوآوری و صادرات فناوری ايران ساخت 
در تركيه

رییس مرکز تعامالت بین المللی علم و فنــاوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری از افتتاح پنجمین خانه نوآوری و صــادرات فناوری 
ایران ساخت در کشــور ترکیه خبر داد.مهدی قلعه نوی با بیان اینکه این 
خانه صادراتی همزمان با ســالروز مبعث پیامبر اسالم در ترکیه گشایش 
می یابد، افزود: ترکیه کشــور اوراسیایی و همســایه غربی کشورمان به 
عنوان پنجمین مقصد ایران برای راه انــدازی خانه های نوآوری و صادرات 
فناوری ایران ساخت انتخاب شــد؛ چرا که این کشور با داشتن اشتراکات 
زیاد فرهنگی، سیاســی و دینی با ایــران و دروازه ورود محصوالت دانش 
بنیان و خالق ایرانی به بازار پرسود اوراســیا، میزبان زیست بوم فناوری و 
نوآوری ایران می شود.به نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت علمی ریاست 
جمهوری، قلعه نوی ادامه داد: در حال حاضر خانه نوآوری و صادرات فناوری 
 ایران ساخت در کشورهای چین، کنیا، روسیه و سوریه راه اندازی شده اند

 و مســیر توســعه صادرات محصوالت دانش بنیــان و خــالق ایرانی را 
به دیگر کشــورها فراهم می کنند. ترکیــه به عنوان پنجمین کشــور؛ 
میزبان این خانه ها خواهد شــد و در ۶ ماهه نخســت سال ۱۴۰۱ نیز این 
مراکز در عراق و ارمنســتان ایجــاد خواهد شــد.رییس مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فنــاوری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با 
اشاره به اینکه این خانه ها با مشــارکت و سرمایه گذاری حداکثری بخش 
خصوصی فعال در زیســت بوم نوآوری و فناوری کشــور و حمایت مادی 
و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری شــکل گرفته اند، 
گفت: این مراکز ۲ کارکرد اصلی کمک بــه بازاریابی و فروش محصوالت 
دانش بنیان و خالق در کشــورهای هدف یا منطقــه جغرافیایی مدنظر 
 و اســتقرار شــرکت های ایرانی عالقه مند بــه فعالیت در کشــورهای

 هدف را محقق کرده اند.

اخبار

اینترنت ماهواره ای »استارلینک« در اوکراین فعال شد
به گفته ی ایالن ماسک اینترنت ماهواره ای استارلینک به درخواست وزیر تحول دیجیتال اوکراین برای جایگزینی سرویس های اینترنتی نابود شده این کشور در نتیجه ی حمله روسیه، فعال 

شده است. ایالن ماسک در توییتی نوشت: سرویس استارلینک اکنون در اوکراین فعال است. ترمینال های بیشتری در راه هستند.
ترمینال ها یا گیرنده ها برای اتصال به اینترنت ماهواره ای مورد نیاز هستند.این اقدام پس از درخواست کمک معاون نخست وزیر اوکراین از ماسک صورت گرفت، زیرا سیستم اینترنتی 

شرکت اسپیس ایکس نیازی به کابل های فیبر نوری ندارد.

شمارش معکوس برای قطع 
وابستگی کشــور به فروش 
نفت ســال ها پیش از ظهور 
ترامــپ و تحریم هایش آغاز 
شــده و اگر وقایع سه، چهار 
ســال اخیر را درنظر نگیریم، حدود ۲۵ سال تا تحقق 

این رویا زمان باقی مانده است
مالیات خانه های خالی، مالیات خودرو و خانه لوکس، 
مالیات حساب های بانکی، مالیات بردرآمد و... تقریبا 
روزی نیســت که بدون شــنیدن یا خواندن خبری 
درباره یک از انواع مالیات ها به شــب نرسد. واقعا چرا؟ 
چطور شده کشــوری که صاحب منابع عظیم نفت و 
گاز اســت، تالش می کند با تعریف و اخذ مالیات های 
مختلــف هزینه ها و درآمدهایــش را هماهنگ کند؟ 
آیا همه چیز تقصیر تحریم ها، محدودیت های فروش 
نفت و دست انداز های پیش روی مبادالت تجاری است 
و همزمان با بازگشــت احتمالی برجــام اوضاع عادی 

خواهد شد؟
به گزارش فرارو؛ یک روز باالخــره در چاه های نفت را 
می بندیم و کشور را با درآمد های مالیاتی اداره می کنیم. 
این رویا سال ها قبل از اینکه تحریم ها موی دماغ فروش 
نفت ایران شود، در سر بعضی حاکمان ایرانی جاخوش 
کرده بود. آن ها از خودشان پرسیده بودند اگر به هزار و 
یک دلیل روزی برسد که نتوانیم نفت بفروشیم چطور 
کشور را ادره کنیم و فکر می کنید راه حل چیست؟ بله! 
مالیات! آمار های بانک مرکزی از سال ۸۰ به بعد نشان 
می دهند ســهم مالیات از تامین مخــارج دولت مدام 
بیشتر و بیشتر شده تا باالخره در سال ۹۶، درآمد های 
مالیاتی، حدود ۷۰ درصد پول دولــت را تامین کرده 

است.
از سال ۹۷، ولی تحریم ترامپ، محدودیت های فروش 
نفت و... دست به دست هم دادند تا آمار های مربوط به 
خرج و مخارج دولت و درآمد های نفتی حالت محرمانه 
به خود بگیرند. از همان سال بوده که مردم به طور مداوم 
نجواهایی درباره مالیات شنیده اند و کار به جایی رسیده 
که االن تقریبا هیچ  روزی بدون انتشار اخباری درباره 
مالیات خانه های خالی، مالیات خودرو و خانه لوکس، 
مالیات حساب های بانکی، مالیات بردرآمد و... به شب 
نمی رسد. هدف، نهایتا همانی است که گفتیم. بستن در 
چاه های نفت و تامین هزینه ها با استفاده از مالیات ها. 
اما این اتفاق واقعا کی رخ می دهد و قادر خواهیم بود 
۱۰۰ درصد هزینه های دولت را تنها به کمک مالیات ها 

تامین کنیم؟

دولت از کجا پول درمی آورد؟
بخش اصلی درآمد های دولت تا سال ۹۲ توسط فروش 
نفت تامین می شده؛ اگر بخواهیم نگاه دقیق تری داشته 
باشــیم، درآمد های دولت به دو بخش اصلی تقسیم 
می شود. اول درآمد های عمومی است و دیگری درآمد 
حاصــل از واگذاری ها. بخش اول یعنــی درآمد های 
عمومی، به درآمد هایی گفته می شــود کــه در آن از 
سرمایه های ملی برای درآمد استفاده نمی شود. بخش 
عمده درآمد عمومــی دولت را درآمد هــای مالیاتی 
تشکیل می دهد. ســایر درآمد های عمومی دولت در 

شــش زیربخش دیگر تقسیم می شــوند که عبارت 
هســتند از دریافت کمک های اجتماعــی، دریافت 
کمک های بالعوض از ســایر کشــور ها )که مقدار آن 
در حال حاضر نزدیک به صفر است(، درآمد حاصل از 
مالکیت دولت، درآمد حاصل از خدمات و فروش کاال، 
درآمد حاصل از جرائم و خسارات و درآمد های متفرقه.
طرف مقابل درآمد های عمومی، واگذاری دارایی ها قرار 
دارد که عبارت هستند از واگذاری دارایی های سرمایه 
و مالی. فــروش نفت در بخش واگــذاری دارایی های 
سرمایه ای قرار دارد چرا که نفت به عنوان سرمایه ملی 
هر کشوری محسوب می شود. موفقیت هر دولتی در این 
است که هزینه های خود را از بخش درآمد های نفتی 
تامین کند و سراغ سرمایه ها نرود. برای همین یکی از 
چشم انداز های اقتصاد ایران حتی قبل از اینکه موضوع 
تحریم ها پیش بیاید، بستن در چاه های نفت و اتکا به 
درآمد های عمومی بوده است. دالیل آن هم که واضح 
است؛ فروش نفت سختی های خودش را دارد و منابع 
نفتی هم محدود هســتند. آبان سال ۹۷ وقتی دونالد 
ترامپ خودکارش را چرخاند و آن کاغذ لعنتی را امضا 
کرد، تقریبا همه مطمئن شــدند ایران دیر یا زود باید 

وابستگی خود به نفت را کم و کمتر کند.

مالیات؛ کلید حل معادله های اقتصادی
هر خانــواده ای که دخــل و خرجش با هــم نخواند، 
مجبور است فرش زیر پایش را بفروشد تا از نان شبش 
محروم نشود. دولت ها هم چنین وضعیت دارند. وقتی 
درآمد های عمومی دولت کفــاف خرج های بی اندازه 
را ندهد، یا بایــد در خرج کــردن صرفه جویی کند یا 
سرمایه های ملی )بخوانید نفت( را بفروشد تا روزگارش 
بگذرد. ســال ها پس از اکتشــاف نفت، اقتصاد ایران 
رویای کم کردن میزان فروش نفت و اتکا به درآمد های 
مالیاتی را در سر پرورانده اســت. در چند سال اخیر، 
حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کل درآمد های عمومی از محل 
مالیات تامین شده است. البته در بعضی سال ها مثل 
ســال ۸۷، میزان درآمد های مالیاتی کم شــد و تنها 
۶۳ درصد درآمد های عمومــی دولت از بخش مالیات 
به دست آمد. در این سال مالیات تنها کفاف یک سوم 
خرج های دولت را داد و به نســبت ســال های قبل و 
بعــدش نیازمندی مان به فروش نفت بیشــتر بود. در 
سال ۱۳۹۷ وضع کمی بهتر شــد و حدود ۷۰ درصد 
درآمد های عمومی دولت از بخش مالیات تامین دش. 
رقم درآمد های مالیاتی در ســال ۸۰ تنها چهار هزار 
میلیارد تومان بود، اما از آن به بعد هر سال حدود ۱۰ تا 
۱۵ درصد افزایش پیدا کرده و مثال در سال ۹۶ به رقم 

۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید.
آیا بازگشــت برجام فشــار مالیات بر ایرانی ها را کم 
می کند؟اگر با دیدی بلندمدت به ماجرا نگاه کنیم و به 
خودمان نهیب بزنیم که ذخایر نفت کشور همیشگی 

نیستند چطور؟
تقصیر اصلــی افزایش درآمد مالیاتی را شــاید بتوان 
گردن تحریم ها انداخت و ادعا کرد دولت از وقتی دید 
قادر نیســت فروش نفت را مدیریت کند روی افزایش 
درآمد های مالیاتی تمرکز کرد. اگر این نظریه را دنبال 
کنیم، به نشانه هایی روشن می رســیم. مثال در سال 
۹۰، بعد از آنکه دیدیم درآمد های نفتی از درآمد های 
مالیاتی پیشــی گرفته و دوباره نیاز ما به فروش نفت 
از ۵۰ درصد گذشــته، دولت نرخ مالیات را زیاد کرد 

و مالیات بر ارزش افزوده کــه بخش اعظم درآمد های 
مالیاتی را به خود اختصاص می دهد از ســه درصد به 
چهار درصد رســید. این اقدام تاثیر خود را گذاشت، 
اما کافی نبود. چرا کــه در پایان همان ســال باز هم 
درآمد های نفتی از درآمد های مالیاتی بیشتر شد. برای 
همین سال ۹۱ مالیات به پنج درصد و سال بعد آن به 
شش درصد رسید. اهمیت بی نیاز شدن از فروش نفت 
در سال های تحریم بیشتر و بیشتر شد تا در سال ۹۳ 
مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد و سال ۹۴ این رقم 
به ۹ درصد رسید. این تقریبا پایان ماجرا بود. چراکه بعد 
از آن مشکل دولت درباره فروش نفت تا حدی حل شد.

آمار ها نشــان می دهند ســیر نزولی فروش نفت که 
از رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه در ســال های 
۸۳ و ۸۴ به رقــم یک میلیون و ۴۶۲ هزار بشــکه در 
سال ۹۳ رســیده بود باالخره متوقف شد و نمودار ها 
دوباره صعودی شــدند. همین افزایــش فروش نفت 
باعث شــد که دیگر درصد مالیــات در ارزش افزوده 
زیاد نشود و روی همان ۹ درصد بماند. سال ۹۶ ایران 
حدود دو میلیون و ۵۴۳ هزار بشــکه نفت فروخت تا 
بیشترین میزان درآمد نفتی به ثبت برسد. در این سال 
درآمد های نفتی به عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان رسید. 
با اینکه از سال ۹۳ به بعد درصد مالیات تغییری نکرد، 
اما در این چهار ســال درآمد مالیاتی کشــور هر سال 
بیشتر از سال قبل بود. آخرین رقمی که از درآمد های 
مالیاتی در دسترس است نشان می دهد سال ۹۶ مردم 
۱۱۶ هزار میلیارد تومان به دولــت مالیات داده اند تا 
 نشان دهند سود آن ها برای دولت از سود فروش نفت

 بیشتر است. 
تحریم و ترامپ شــاید عامل کاهش فروش نفت و بعد 
افزایش فشار مالیات باشند اما اگر با دیدی بلندمدت 
به ماجــرا نگاه کنیم و بــه خودمان نهیــب بزنیم که 
ذخایر نفت کشور همیشــگی نیست چطور؟ آیا هنوز 
روند تغییر منبع درآمدهای دولــت از نفت به مالیات 

همان قدر آزاردهنده به نظر می رسد؟

مالیات کی کامال جانشــین فروش نفت 
می شود؟

پول دارترین ســرمایه دار ها هم از خیر درآمدهایشان 
نمی گذرند. حتی اگر خیلی ناچیز باشــد. پس نباید 
انتظار داشته باشیم دولت به طور کامل در چاه های نفت 
را ببندد و مملکت را با سود حاصل از مالیات اداره کند. 
اهمیت کم اثر کردن فروش نفت این است که اگر یک 

روز بالی آسمانی دیگری نازل شد و دیگر نتوانستیم 
حتی یک بشکه نفت بفروشــیم، همچنان قادر باشیم 
کشــور را اداره کنیم. مقایســه درآمد های عمومی، 
درآمد های نفتی و مخارج دولت ها از ســال ۸۰ به بعد 
نشان می دهد کلی در این زمینه پیشرفت کرده ایم اما 

تا موفقیت کامل فاصله زیادی باقی مانده است.
نیمه اول دهه ۸۰، خرج های دولت از دوبرابر درآمد های 
عمومی هم بیشتر بود. به طوری که نسبت درآمد های 
عمومی به مخارج تقریبا ۴۵ درصد بود و این نشــان 
می دهد نصف بیشتر خرجمان را با فروش نفت تامین 
کرده ایم. این سهم در نیمه دوم دهه هشتاد مدام تغییر 
می کرد تا جایی که یک سال درآمدمان تنها ۵۵ درصد 
مخارج را تامین می کرد و یک ســال بعد آنقدر از نفت 
بی نیاز می شــدیم که تنها ۱۲ درصد خــرج دولت از 
فروش نفت تامین می شد. برای همین است که سال ۸۸ 
درخشان ترین سال از نظر بی نیازی از نفت بوده و سهم 
درآمد های عمومی از مخارج کشــور به ۷۸.۵ درصد 
می رسد. در هفت سال اول دهه ۹۰، سهم درآمد های 
عمومی دولت از مخارج بین ۶۰ تــا ۷۰ درصد متغیر 
بوده و به عنــوان مثال در ســال ۹۶، آمار ها می گویند 
درآمد های عمومی، ۶۹ درصد مخارج کشور را پوشش 
داده اند. پس از اتفاقاتی که در آبان ســال ۱۳۹۷ رخ 
داد، آمار های فروش نفت ایــران جنبه محرمانه پیدا 
کرد و اگرچه بعضی منابع جســته گریخته اشاراتی به 
آن داشــته اند و چند رســانه خارجی هم ادعا هایی را 
مطرح کرده اند، اما به خاطــر یکی نبودن منبع آماری 
نمی توان به آن اســتناد کرد. به هرحال موضوع اصلی 
چیزی دیگری است.اگر فرض کنیم اوضاع همان روال 
عادی را دنبال کرده باشد، به نظر شما رویایی بی نیازی 
به پول فروش نفت کی و کجا عملی خواهد شد؟ بیاید 
یک تخمین ساده بزنیم؛ اگر سهم درآمد های عمومی 
در نیمه اول دهه ۸۰ را ۴۵ درصد فــرض کنیم و این 
رقم در نیم اول دهه ۹۰ به ۶۵ درصد رســیده باشد، 
کی می توانیــم کل مخارجمــان را از مالیات تامین 
کنیم؟ نگاه به گذشته نشــان می دهد در این ۱۵ سال 
اخیر، سهم مالیات ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. 
حاال برای اینکه ســهم مالیات از تامین مخارج دولت 
به ۱۰۰ درصد برسد، در ســال ۱۴۲۴ کشور می توان 
انتظار داشــت دولت از فروش نفت بی نیاز شود. پس 
حداقل در ۲۴ سال آینده قرار است مدام درباره همین 
 مالیات ها بشــنویم و با نوشــته هایی مثل همینی که

 خواندید روبرو شوید.

آيا بازگشت برجام فشار ماليات بر مردم را كم می كند؟

مالیات؛ جایگزین فروش نفت
News kasbokar@gmail.com

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی بیشترین تعداد 
شرکت های فعال را در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و 
کمترین آنها را در زمینه حوزه صنایع فرهنگی دانست و گفت: 
ما برای ورود محصوالت حوزه های دانشی به سایر کشورها 
حمایت هایی چون حضور در نمایشگاه های بین المللی را به 
این شرکت ها اعطا می کنیم. مرضیه شاوردی افزود: ایران در 
رده بندی جهانی در شاخص نوآوری در سال ۲۰۲۱ در رده 
شصتم جهان قرار گرفت و ما برای دستیابی به این جایگاه زیر 

ساخت هایی را از بعد از انقالب اسالمی ایجاد کردیم.
وی مهمترین این زیر ساخت ها را دانشگاه ها دانست که به امر 
تربیت نیروی انسانی توانمند و ماهر در راستای توسعه فناوری 
و نوآوری مشغول هستند.شاوردی با بیان اینکه در حال حاضر 
هزار دانشگاه دولتی و خصوصی در کشور راه اندازی شده است، 
اظهار کرد: در کنار آنها مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
به منظور ایجاد شرکت های زایشی در درون دانشگاه ها شکل 
گرفتند که در حال حاضر ۴۵ پارک علم و فناوری و ۲۰۰ مرکز 

رشد در ایران ایجاد شده است.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، خاطر نشان 
کرد: با ایجاد این زیرساخت ها، در حال حاضر ۶۶۰۰ شرکت 
که در ایران به نام شرکت های دانش بنیان از آنها یاد می شود، 
راه اندازی شده است و برای آنکه این شرکت ها بتوانند فناوری 

های پیشــرفته تولید کنند، اقدام به ایجاد نهادهای مالی در 
کشور شد.

وی بیشــترین تعداد شــرکت های دانش بنیان را در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات و نــرم افزارهای کامپیوتری با 
تعداد ۱۵۴۱ شرکت دانســت و ادامه داد: بعد از آن ماشین 
آالت و تجهیزات پیشرفته با ۱۴۵۳ شرکت، برق و الکترونیک، 
فوتونیک، مخابرات و سیستم های خودکار با ۱۳۶۳ شرکت، 
مواد و محصوالت پیشرفته مبتنی بر فناوری های شیمیایی با 
۹۱۹ شرکت، داروها و محصوالت پیشرفته در زمینه تشخیص 
و درمان با ۴۰۲ شرکت و خدمات تجاری سازی با ۳۲۳ شرکت 

قرار دارند.
به گفته وی در حوزه بیوتکنولوژی، کشاورزی و صنایع غذایی 
۲۷۱ شرکت، تجهیزات، لوازم و تجهیزات پزشکی ۲۳۴ شرکت 
و در حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خالق و علوم انســانی و 
اجتماعی ۱۱ شرکت ایجاد شده است.وی مهمترین نهاد مالی 
در حوزه دانش بنیان ها را صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان 
کرد و یادآور شد: در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق 

های پژوهش و فناوری شــکل گرفت که این صندوق ها در 
سراسر کشور پراکنده هستند.

شــاوردی خدمات صندوق نوآوری و شــکوفایی را شامل 
۴ دســته تســهیالت و اعطای وام های کم بهــره، ضمانت 
بانکی، صدور ضمانــت نامه بانکی و مشــارکت با نهادهای 
مالی دانســت و اضافه کرد: مــا به منظور حضور شــرکت 
های دانش بنیان در نمایشــگاه های بیــن المللی و معرفی 
محصوالت خود، حمایت های بالعــوض اعطا می کنیم تا 
 از این طریق بتوانند با مشــتریان بالقوه خــود ارتباط برقرار 

کنند.
وی با اشــاره به اقدامات این صندوق برای ورود محصوالت 
دانش بنیان ایرانی به بازار ارمنســتان، توضیــح داد: اعزام و 
پذیرش هیات های تجاری از جمله این اقدامات اســت که 
رویدادهای یکشنبه های صادراتی که امروز آخرین جلسه آن 
در سال ۱۴۰۰ برگزار شد، در این راستا برنامه ریزی شده است. 
برگزاری نمایشگاه دائمی یک ساله از شرکت های دانش بنیانی 
ایرانی در ارمنستان و ایجاد پاویون شرکت های دانش بنیان 

در ارمنستان از دیگر اقدامات ما برای ورود به بازار ارمنستان 
به شمار می رود.

در این جلســه همچنین هایک ایگ هایتان، نماینده هیات 
ارمنستانی با اشــاره به بازدیدی که از چند شرکت در حوزه 
تجهیزات پزشکی و دارویی داشته است، فناوری های تولید 
شده از سوی آنها را شگفت انگیز توصیف کرد.وی با تاکید بر 
اینکه کشور ارمنستان یه همه حوزه های تجهیزات پزشکی 
نیاز دارد، خاطر نشان کرد: کشور ارمنستان پتانسیل باالیی 
برای سرمایه گذاری دارد و شرکت های مستقر در این کشور 
راهی برای ورود به بازار کشــورهای اروپایی خواهند داشت.
ایگ هایتان ادامه داد: ما برای توسعه، اقدام به راه اندازی مناطق 
آزاد کردیم و شرکت های مستقر در آن از مزایایی چون معافیت 

های مالیاتی برای تولید و صادرات برخوردار خواهند شد.
وی در این زمینه توضیح داد: بر اساس قوانین ارمنستان، هر 
شرکتی که موفق به صادرات شود، مالیات خود را به صورت 
اقســاطی و در دراز مدت می تواند پرداخــت کند.نماینده 
گروه تجاری ارمنستان تاکید کرد: شرکت هایی که در حوزه 
تجهیزات پزشکی فعال هســتند، می توانند در این کشور 
حضور یابند؛ نمونه آن یکی از شــرکت های ایرانی در حوزه 
تجهیزات پزشکی است که در کشور ما اقدام به راه اندازی مرکز 

پرتودرمانی کرده است.

یک شــرکت دانش بنیان محصولی ســاخته کــه عالوه بر 
افزایش راندمان ســطح زیر کشــت باعث کاهش ۵۰ تا ۷۰ 
درصدی مصرف آب در بخش کشــاورزی می شود. محسن 
صادقیان، مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان با بیان اینکه 
سوپر جاذب های تولیدی این شرکت به صورت گسترده در 
بخش کشاورزی استفاده می شوند، گفت: سوپر جاذب ها یا ابر 
جاذب ها مواد پلیمری هستند که به دلیل شبکه هایی که درون 

خود دارند، آب را تا ۵۰۰ برابر وزن خود نگهداری می کنند.
وی ادامه داد: خشکسالی های شدید در کشور و از بین رفتن 

مزارع و باغات ضرورت استفاده از این ماده را برای احیای صنعت 
کشاورزی توجیه پذیر می کند. مکانیسم عملکرد این ماده در 
خاک به گونه ای است که پس از آبیاری، آب و مواد مغذی خاک 
را درون خود جذب کرده و متورم می شود و سپس در صورت 
نیاز ریشه آب را به صورت تدریجی بازمی گرداند.صادقیان با 
بیان اینکه با استفاده از سوپر جاذب برای گیاهان با دوره آبیاری 
کوتاه مدت، هر سه دوره آبیاری به یک دوره و برای گیاهان با 
دوره آبیاری بلندمدت هر دو دوره آبیاری به یک دوره تبدیل 
می شود، اظهار کرد: استفاده از این محصول باعث جلوگیری 

از هدر رفت آب می شــود و همچنین خاک بــدون آبیاری 
مجدد، مدت زمان بیشتری آب را درون خود نگه داری کند.

مدیرعامل این شرکت جذب آب باالتر و افزایش بیشتر ثمر 
دهی محصوالت کشــاورزی را از ویژگی ها این سوپرجاذب 
نام برد و یادآور شد: این محصول قابل استفاده برای درختان 
میوه، گیاهان جالیزی و زراعی، کشت دیم، درختان غیر مثمر، 
فضاهای سبز، چمن کاری ها و زمین های گلف، جابجایی نهال و 
هیدروپونیک است. سوپر جاذب را می توان به دو طریق خشک 
و هیدروژل مورد استفاده قرار داد.به گفته وی این محصول 

به غیراز کشاورزی در بخش صنعتی و بهداشتی نیز مورد کاربرد 
دارد و جزو سه ماده شیمیایی محسوب می شود که واردات 
آن به علت حجم مصرف باال در کشــور زیاد است. در بحث 
کشاورزی محصول داخلی توانسته صرفه جویی ارزی خوبی به 
همراه داشته باشد.به نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت علمی 
ریاست جمهوری، صادقیان اضافه کرد: از مزایای استفاده از 
ســوپر جاذب تراوا می توان به قابلیت نگهداری آب در خاک 
و کاهش ۵۰ الی ۷۰ درصد مصــرف آب، افزایش ۱۰ الی ۲۰ 
درصدی محصول به جهت نگه داری مداوم آب و مواد غذایی در 
کنار ریشه، کاهش مصرف کود مورد نیاز گیاه و رشد سریع تر و 

همچنین افزایش عمر گیاه اشاره کرد.

صنايع خالق و فرهنگی كمترين تعداد

سهم بیشتر فناوری اطالعات در جذب دانش بنیان ها

کاهش ۷۰ درصدی مصرف آب با سوپرجاذب های محققان ایرانی


