
افزایش هزینه های زندگی در هند، افراد در سن بازنشستگی را 
مجبور کرده است تا پس انداز خود را خرج کنند و برای پرداخت 
هزینه های دارو، مسافرت و مســکن، فعالیت بیشتری داشته 

باشند.
به گزارش ایسنا، یکی از افراد در سن بازنشستگی به رویترز گفت: 
من حتی نمی توانم به زندگی بازنشســتگی فکر کنم. مصرف 
میوه، غذا خوردن در بیرون و دیدار با اقوام کاهش یافته اســت. 

او تخمین می زند که درآمد او اکنون کمتر از نصف درآمد قبل از 
شیوع کووید-۱۹ است زیرا مشتریان نمی توانند آنچه را که قبل از 
همه گیری انجام می دادند بپردازند و پس اندازهای او سود کمتری 

را در شرایط تعدیل شده با تورم به همراه دارد.
افزایش شــدید قیمت ها به افراد مسن در سراسر جهان آسیب 
می رساند زیرا مشکالت عرضه جهانی ناشــی از همه گیری  و 
بدترشدن با جنگ اوکراین، باعث افزایش هزینه های مواد غذایی و 

سوخت می شود. در هند، حقوق بازنشستگی ناچیز دولتی به این 
معنی است که تنها اقلیتی از بازنشستگان می توانند مراقبت های 
بهداشتی مناسبی را ارائه دهند و تقریبا ۱۵ میلیون نفر از افراد ۶۰ 
سال و باالتر)حدود ۱۰ درصد از کل( تقریبا بی خانه هستند. تورم 
کل هند در ماه آوریل به باالترین میزان در هشت سال گذشته 

یعنی ۷.۷۹ درصد رسید.
اقالم غذایی با رشــدی بین ۱۰ تا ۲۵ درصــدی گندم، روغن 

خوراکی، سبزی، میوه ها، گوشت و چای در سال افزایش یافته اند 
که نزدیک به نیمی از شاخص قیمت مصرف کننده را تشکیل 
می دهند و  قیمت گاز و بنزین بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. 
مدیر خیریه HelpAge، در هند تخمین می زند نزدیک به ۹۰ 
میلیون نفر از ۱۳۸ میلیون نفر ۶۰ ساله یا بیشتر در سنین ۶۰ 
سال یا باالتر کار می کنند و گفت: تورم بزرگ ترین ضربه به افراد 
مسن است. بسیاری از بازنشستگان هندی برای بازنشستگی خود 

به پس اندازهایی که طی دهه ها تهیه کرده اند، متکی هستند. هیچ 
تخمین رسمی وجود ندارد اما انجمن های بازنشستگان گفتند 
که بسیاری از آنها اکنون مجبور هستند از آن حساب ها بیشتر از 

گذشته برداشت کنند.
هند برخالف اقتصادهای پیشرفته، خانه های سالمندان بسیار 
 اندکی دارد. اکثر بازنشســتگان برای حمایت بــه خانواده ها 

وابسته هستند.

یک منبع دولتی به رویترز گفــت که هند قصد دارد صادرات 
شکر را برای اولین بار در شش سال گذشته محدود کند تا از 
افزایش قیمت های داخلی جلوگیری و به طور بالقوه صادرات 

این فصل را به ۱۰ میلیون تن محدود کند.
به گزارش ایســنا، هند صادرات شــکر را به عنوان یک اقدام 
پیشــگیرانه برای محافظت از ذخایر غذایــی خود محدود 

می کند و این اقدام پس از ممنوعیت فروش گندم اســت که 
بیش از یک هفته پیش انجام شد. رویترز در ماه مارس گزارش 
داد که هند در حال برنامه ریزی برای محدود کردن صادرات 
شکر برای حفظ قیمت های محلی و تضمین عرضه ثابت در 

بازار داخلی است.
هند در سال گذشــته پس از برزیل، بزرگ ترین صادرکننده 

شکر جهان بود و بنگالدش، اندونزی، مالزی و دبی مشتریان 
اصلی او هستند.

کاهش تولید شکر در برزیل و قیمت باالی نفت که کارخانه ها 
را در آنجا تشویق می کند تا اتانول بیشتری بر پایه نیشکر تولید 
کنند، باعث افزایش قیمت های جهانی شــده است. در ابتدا، 
هند قصد داشت صادرات شکر را به ۸ میلیون تن محدود کند 

اما دولت بعدا تصمیم گرفت به کارخانه ها اجازه دهد تا مقدار 
بیشتری شکر را در بازار جهانی بفروشند زیرا برآوردهای تولید 

به سمت باال اصالح شد.
انجمن کارخانه های قند هند، پیش بینی تولید خود را به ۳۵.۵ 
میلیون تن تغییر داد که در مقایسه با برآورد قبلی خود که ۳۱ 

میلیون تن بود، افزایش یافت.

به گزارش بلومبرگ، هند در اوایل این ماه، هنگامی که صادرات 
گندم را پس از موج گرما که برخی از محصوالت را از بین برد و 
باعث جهش قیمت ها شد، مهار کرد و جهان را غافلگیر کرد. از 
دیگر اقدامات اخیر دولت های آسیایی می توان به ممنوعیت 
صادرات روغن پالم توسط اندونزی و توقف فروش مرغ به خارج 

از کشور مالزی اشاره کرد.

افزایش سیاســت های حمایت  از مــواد غذایی در 
جهان، خطر تشدید تورم را به همراه دارد.

به گزارش ایسنا، رهبران کسب وکار و سیاستگذاران 
در مجمع جهانی اقتصاد گفتند که بحران فزاینده 
جهانی غذا در حال تسریع اقدامات حمایت گرایانه از 
برخی کشورهاست که احتماال این مشکل را تشدید 
می کند و می تواند به جنگ تجاری گسترده تر منجر 
شود. حمایت گرایی مواد غذایی در جهان در حال 
توسعه، در حال افزایش اســت زیرا دولت ها سعی 
می کنند از منابع محلی محافظت کنند و اثرات آن 

به اقتصادهای ثروتمندتر سرایت خواهد کرد.
بر این اساس، کشورها صادرات را محدود می کنند 
تا با قیمت های باالیی که به دلیل جنگ در اوکراین 
تشدید شده اســت، مقابله کنند. مالزی به تازگی 
ممنوعیت صادرات مــرغ را اعالم کــرده و باعث 
وحشت سنگاپور که یک سوم منابع خود را از آنجا 
تامین می کند، شده اســت. هند صادرات گندم و 
شــکر و اندونزی فروش روغن پالم را محدود کرده 
اســت و برخی از کشورها ســهمیه بندی غالت را 
اعالم کرده اند. فقیرترین کشورها در برابر افزایش 

قیمت ها و کمبود موادغذایی آسیب پذیرتر هستند 
اما اقتصادهای ثروتمندتر نیز مصون نیســتند. به 
عنوان مثال، حدود ۱۰ میلیــون بریتانیایی در ماه 
آوریل در بحبوحه بحران هزینه های زندگی، مصرف 
غذا را کاهش دادند. رستوران های ایاالت متحده در 
حال کاهش حجم غذای خود هستند، در حالی که 
فرانسه متعهد شده است که برای برخی از خانواده ها 

کوپن های غذایی صادر کند.
ســونیا آکتر در دانشــگاه ملی ســنگاپور گفت: 
خانوارهای کم درآمــد در بریتانیا و ایاالت متحده 
که سهم زیادی از درآمد خود را صرف غذا می کنند، 

برای تامین غذای خود با مشکل مواجه هستند.
شــاخص ســازمان ملل متحد برای قیمت جهانی 
موادغذایی از اواسط سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۰ درصد 
افزایش یافته اســت و پس از حمله بــه اوکراین که 
صادرات محصــوالت کشــاورزی را متوقف کرد و 
زنجیره های تامین را متالشــی کرد، نزدیک به یک 
رکورد اســت. حمایت گرایی بیشــتر مواد غذایی 
می تواند هزینه ها را حتی بیشــتر کنــد و به قدرت 
خرید مصرف کننده آسیب بیشتری وارد کند و برای 

بانک های مرکزی که در تالش برای مهار تورم و حفظ 
رشد هستند، مشکل ایجاد کند. سابرین چاودری در 
فیچ سولوشز گفت که حدود ۳۰ کشور از زمان شروع 
جنگ در اوکراین، اقداماتــی را برای محدود کردن 
صادرات مواد غذایی انجام داده اند که حمایت گرایی 
کشاورزی در باالترین ســطح از زمان بحران قیمت 

مواد غذایی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ قرار دارد.
او گفت: محافظت گرایی قطعا در سال ۲۰۲۲ ادامه 
خواهد یافت و در ماه های آینده افزایش خواهد یافت 
و خطرات امنیت غذایی را برای آســیب پذیرترین 
قشر جهان تشدید خواهد کرد و این زمینه را برای 
گران شــدن برخی از مهم ترین کاالهای اساســی 
آماده می کند. قیمت آتی گندم در سال جاری ۵۱ 
درصد افزایش و روغن پالم ۳۷ درصد افزایش یافته 
در حالی که معیار ســازمان ملل متحد برای قیمت 

لبنیات ۱۴ درصد افزایش یافته است.
به گــزارش بلومبرگ، کارشناســان اظهار کردند: 
حمایت گرایی، بدترین کاری است که می توان برای 
امنیت غذایی انجام داد زیرا مانع از کار بازارها برای 

هموارسازی اوضاع خواهد شد.

سهام تسال در حالی که مشکالت تولید خودروهای 
برقی در چین از بین نمی رود، با مشکل مواجه شد 
و تحلیل گران را بر آن داشــت تا هدف قیمتی ۱۲ 
ماهه خود را بر روی سهامی پرطرفدار، کاهش دهد.

به گزارش ایســنا، جایرام ناتــان، تحلیلگر دایوا 
که قیمت هدف خــود را از ۱۱۵۰ دالر آمریکا به 
۸۰۰ دالر کاهــش داد، اظهار کــرد: با حدود ۱۳ 

هزار واحد تولیــد در هفته و حاشــیه های باالتر 
از متوســط، هر گونه کاهش تولید در شــانگهای 
 قطعــا تاثیــر قابل توجهی بــر حاشــیه و درآمد 

خواهد داشت.
تسال تا همین اواخر با رشــد ۵۰ درصدی در سال 
گذشــته و در ۴ آوریل، زمانی که ایالن ماســک، 
مدیرعامل شــرکت توییتر، ۹.۲ درصد سهام خود 

را در شــرکت توییتر اعالم کرد، به قیمت ۱۱۴۵ 
دالر بسته شد. کارخانه مهم تسال در شانگهای به 
دلیل قرنطینه های طوالنی کووید-۱۹ در شهر با 
اختالالتی مواجه شده است. این شرکت همچنین 
با کمبود عرضه و افزایش هزینه هــای مواد اولیه 
که سایر خودروسازان با آن مواجه هستند، مقابله 

کرده است.

گزارش جدید آکسفام، موسسه خیریه مستقر در 
بریتانیا می گوید که نابرابری ثروت در دو سال اول 
همه گیری کووید-۱۹، با ایجاد یک میلیاردر جدید 

در هر ۳۰ ساعت افزایش یافته است.
به گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اکونومیک، به 
گفته ایــن گــروه، همان طور که هر ۳۰ ســاعت 
یک میلیاردر افزوده شــد، در مدت مشــابه، یک 
میلیون نفر در هر ۳۳ ســاعت )بــا درآمد کمتر از 
 ۱.۹۰ دالر در روز( تقریبا با همان نرخ به فقر مطلق 

سقوط کردند.
این گزارش روز دوشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در 
داووس رونمایی شد. به گفته این سازمان، افزایش 
شدید قیمت موادغذایی، انرژی و کاالها در دو سال 
گذشته به شدت، نابرابری ثروت جهانی را تشدید 

کرده است.
در حــال حاضر جهــان ۲۶۶۸ میلیــاردر )۵۷۳ 
میلیاردر بیشــتر از ســال ۲۰۲۰( با ثروت ۱۲.۷ 
تریلیون دالر دارد که تنها در دو سال ۳.۷۸ تریلیون 

دالر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، ۱۰ مرد ثروتمند جهان اکنون 

دارای ثروت بیشتری از ۴۰ درصد قشر پایین جامعه 
یعنی حدود ۳.۱ میلیارد نفر هستند.

جنگ در اوکراین با ایجاد جهشی عظیم در قیمت 
موادغذایی اوضــاع را بدتر کرده و ایــن امر باعث 
ثروتمندتر شــدن بیشتر افرادی شــده است که 
شــرکت های مواد غذایــی را کنتــرل می کنند، 
مانند اعضای خانــواده کارگیل که مالکیت یکی از 
بزرگترین شرکت های مواد غذایی جهان را کنترل 

می کنند.
این گزارش می گوید در حالی که همه گیری به ۵۷۳ 
نفر کمک کرد تا میلیاردر شوند در همین حال نیز 
تعداد زیادی برای تامین غذای خود و افزایش سطح 

فقر تالش می کنند.
گابریال بوچر، مدیــر اجرایی آکســفام بین الملل 
گفت: »دهه ها پیشرفت در زمینه فقر شدید اکنون 
معکوس شــده اســت و میلیون ها نفر با افزایش 
غیرممکن هزینه ها صرفا بــرای زنده ماندن تالش 

می کنند«.
آکسفام اعالم کرد: نتایج تحقیقاتش نشان داد که 
شرکت های بخش های انرژی، غذا و دارو )جایی که 

انحصارها به ویژه رایج است( سودهای بی سابقه ای 
را ثبت می کنند حتی در شرایطی که دستمزدها به 
سختی کاهش یافته است و کارگران با قیمت های 
چند دهه باال در بحبوحه کووید-۱۹ دست و پنجه 

نرم می کنند.
کنترل ثروت

این سازمان از دولت ها در سراسر جهان می خواهد 
که برای مهــار ثروت زیــاد و قــدرت انحصاری، 
مالیات های دائمی بر ثروت وضع کنند و می گوید 
مالیــات دو درصدی بر میلیونرهــا و مالیات چهار 
درصدی بر میلیاردرها می تواند ۲.۵ تریلیون دالر 
درآمد داشته باشد که برای رهایی ۲.۳ میلیارد نفر 

از فقر کافی است.
در ایــن بیانیــه آمده اســت که چنیــن اقدامی 
»مراقبت های بهداشتی و حمایت اجتماعی همگانی 
را برای همه ســاکنان کشــورهای با درآمد کم و 

متوسط ارائه می دهد«.
آرژانتین اعالم کرد: مالیات ویژه بــه نام »مالیات 
میلیونرها« را اتخاذ کرده و در حال بررسی مالیات 

بر سود انرژی است.

تورم جهانی فعالیت کاری افراد مسن را بیشتر کرد

با محدودیت صادرات شکر  هند جهان را غافلگیر کرد

کمبود مواد غذایی به کشورهای ثروتمند رسید

کمبود مواد غذایی به کشورهای ثروتمند رسید

همه گیری کووید میلیاردها را ساعتی افزایش داد

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2492| پنج شنبه 5  خرداد ماه  1401 |  25 شوال  1443 |   26 می  2022 |  4 صفحه 5000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 2
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در صرافی ها
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سرمقاله

منابع مبهم 
تامین یارانه ها

دولت نبایــد تا زمانیکه که 
شرایط اقتصادی کشور به 
ثبات نرســیده در رابطه با 
اصالح اقتصادی وارد عمل 
می شد. بارها مخالفت خود را با اصالح یارانه ها 

در شرایط فعلی...

  مهدی پازوکی، اقتصاددان 
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افت  چشم گیر قدرت  
خرید خانوارها

رکود  سنگین 
در  بازار خودرو

برقراری سیستم شبه سوئیفت میان  ایران و روسیه پیگیری می شود

تهاتر کاالیی  ایران  با  روسیه
صفحه۲

صفحه۲

وام  ودیعه  مسکن  ۱۰۰ میلیون  شد
اقساط    2.5 میلیونی   وام   ودیعه   مسکن  در تهران

در شرایطی که کشور با  کســری شدید بودجه بنا 
به اذعان مقامات دولتی مواجه اســت، سوال اصلی 
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی از 
دولت این است که پول افزایش یارانه ها از کجا تامین 
شده اســت. ابهامی که در مورد یارانه   های جدید و 
افزایش میزان آنها وجود دارد، مربوط به منابع تامین 
یارانه حمایتی است. ســوال اساسی که وجود دارد 
این است که منابع تامین این یارانه   ها چیست؟ در 
دوره   های گذشته در مورد تخصیص منابع توضیح آن 
بود که بانک مرکزی مسوول تامین این منابع است و 
بانک مرکزی نیز چون دارای ارز موردنیاز نبود، برای 
تامین منابع موردنیاز اقدام به خرید ارز نیمایی از بازار 
می   کرد. اما در حال حاضر هیچ توضیحی برای نحوه 

تامین منابع تامین یارانه...

با شروع ســال جدید، قیمت ها در بازار خودرو به 
صورت هیجانی باال رفت اما از اواسط اردیبهشت و 
انتشار اخبار نسبتا مثبت، ریرش قیمت ها آغاز شد. 
 البته طی دو روز گذشته شاهد ایست قیمتی در بازار 
بودیم. بــه گزارش مهر، با شــروع ســال جدید و 
انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، 
افزایش نرخ ارز و …، قیمت هــا در بازار خودرو که 
روند نزولی به خود گرفته بودند، به یکباره صعودی 
 شدند و رکوردهای جدیدی در قیمت این محصول 
ثبت شــد. روند صعودی قیمت ها تقریباً تا اواسط 
اردیبهشت ماه ادامه داشت که با انتشار اخبار مربوط 
به آزادســازی واردات خودرو، ترمز افزایش قیمت 
کشیده شد و اگرچه نسبت به اسفند ۱۴۰۰ همچنان 

قیمت ها باالست اما نرخ ها...

12 هزار واحد تولیدی  راکد  است



اقتصاد2
ایران

بورس سبزپوش شد
روند حرکت بازار ســرمایه روز گذشته برخالف 
روزهای گذشته صعودی بود و شاخص های بورسی 
سبزپوش شــدند. به گزارش ایسنا، شاخص کل 
بورس روز گذشــته با ۸۷۸۹ واحد افزایش تا رقم 
یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحد صعود کرد. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم با ۵۵۶۶ واحد صعود رقم 
۴۳۶ هزار و ۷۹۴ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۵۹۵ 
هزار معامله به ارزش ۴۹ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال 
انجام شد. پاالیش نفت اصفهان، گروه مپنا، مخابرات 
ایران، پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت بندرعباس 
و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و در مقابل فوالد مبارکه اصفهان نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم روز گذشته 
توانست با ۱۶۸ واحد افزایش به رقم ۲۱ هزار و ۴۸۸ 
واحد برسد. معامله گران این بازار ۳۳۹ هزار معامله 
انجام دادند که ۲۶ هزار و ۳۰۵ میلیارد ریال ارزش 
داشت. سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات، صنعتی 
مینو، داروسازی دانا، مدیریت انرژی امید تابان پور، 
تولید نیروی برق دماوند، پلیمر آریاساسول و بهمن 
دیزل نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 

روی فرابورس گذاشتند.

افزایش قیمت دالر در صرافی ها
قیمت دالر صرافی روز گذشته برای فتح کانال ۲۶ 
هزار تومان خیز برداشت اما از رسیدن به آن ناکام 
ماند.قیمت سکه هم بر خالف قیمت طال صعود را 
تجربه کرد. به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت فروش 
دالر صرافی ملی در  شروع معامالت روز گذشته 
چهارشنبه ۴ خرداد ماه به سمت کانال ۲۶ هزار 
تومان خیز برداشت. اسکناس آمریکایی در صرافی 
ملی صبح روز گذشــته با ۲۵ هزار و ۹۳۲ تومان 
معامله شد که نسبت به روز سه شنبه ۸۴ تومان 
باالتر بود. دالر صرافی قبل از ظهر روز گذشــته 
دوباره رشد کرد و به ۲۵ هزار و ۹۵۷ تومان رسید 
اما در ظهر روز گذشته از سرعت رشد آن کاسته 
شد و قیمت دالر  از رسیدن به کانال ۲۶ هزار تومان 
ناکام ماند . نرخ فروش دالر بر روی ۲۵ هزار و ۸۶۵ 
توان قرار گرفت که در مقایسه با روز قبل ۱۷ تومان 

رشد را نشان می دهد .

افت اندک قیمت دالر متشکل 
نرخ دالر متشــکل در شــروع معامالت نقدی روز 
گذشته ۲۵ هزار و ۷۹۷  تومان بود که نسبت به دیروز 
۷۷ تومان رشد را نشان می دهد. در ادامه  معامالت 
دالر متشکل به باالی ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسید اما  
در ظهر روز گذشته نرخ دالر متشکل ۲۵ هزار و ۶۸۰  
تومان بود که نسبت به دیروز  ۴۰ تومان افت کرده بود.

قیمت طال افت کرد
قیمت اونس طال ظهر روز گذشته بیش از ۸ دالر پایین 
آمد و با ۱۸۵۷ دالر به فروش رســید. در بازار داخلی 
ایران هم در زمان نوشتن این گزارش قیمت طال ۱۸ 
عیار تقریبا ۱ هزار و ۴۰۰ تومان از دیروز ارزان تر بود و با 

۱ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان مبادله شد.

بانک سامان پیشرو در ارائه خدمات 
متنوع مالی و اعتباری به صنعت نفت، 

گاز و پتروشیمی
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
 Iran Oil« پاالیش و پتروشیمی ایران با عنوان
show« طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در 
محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. 
این نمایشگاه بزرگ ترین رخداد صنعتی و تجاری 
ایران در حوزه نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
اســت که شــرکت های بزرگ داخلی و خارجی 
توانمندی ها، دستاوردها و محصوالت خود را در 
معرض نمایش قرار می دهند. نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، محلی برای ایجاد 
ارتباط دوسویه، تبادل نظر و همچنین ایجاد زمینه 
همکاری میان فعاالن بخش های مختلف صنایع 
وابسته است. به دلیل اهمیت حیاتی و راهبردی 
صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی عالوه بر 
شرکت هایی که مستقیماً در این عرصه فعالیت 
می کنند، بانک ســامان با حضور در رویداد نقش 

حمایتی خود از این صنایع را نمایش گذاشت.
علیرضا معرفت مدیرعامل محترم بانک سامان در 
بازدید از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، هدف از حضور این 
بانک در نمایشگاه را نشانه ای از حمایت دائمی بانک 
سامان از صنایع داخلی می داند و می گوید: »رویکرد 
بانک سامان از اوایل دهه گذشته تا امروز حمایت از 

عرصه صنعت و تولید بوده است. 

اخبار

همایش مشترک تجاری 
فدراســیون  و  ایــران 
روز  صبــح  روســیه، 
سه شنبه سوم خردادماه، 
از ســوی اتــاق بازرگانی 
تهران و با مشــارکت و همــکاری وزارت صمت، 
وزارت امــور خارجــه، وزارت نفــت، ســازمان 
توســعه تجارت ایــران و کنفدراســیون صادرات 
 ایــران، در محل هتــل اســپیناس پالس تهران

 برگزار شد.
هیات تجاری فدراســیون روسیه که به سرپرستی 
معــاون نخســت وزیر ایــن کشــور بــه تهران 
آمده اســت، در این رویداد با حضور گسترده تجار 
و شــرکت های ایرانی مواجه شــد که برای انجام 
 مذاکرات مســتقیم به محل برگزاری این همایش 

آمده بودند. 
در ایــن رویداد، عــالوه بــر رئیس اتــاق تهران، 
وزیــر صنعت،معــدن و تجــارت ایــران، معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزارت خارجــه، قائم مقام 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت در امــور بازرگانی، 
ســفیر ایــران در مســکو و همچنیــن ســفیر 
فدراسیون روســیه در تهران، نیز حضور داشتند 
و طی ســخنرانی، به طرح دیدگاه ها و راهکارهای 
 توســعه همکاری هــای اقتصــادی دو کشــور 

پرداختند.
در ایــن همایــش، الکســاندر نــوواک، معــاون 
نخســت وزیر فدراسیون روســیه از کاهش برخی 
محدودیت های وارداتی از ســوی این کشور خبر 
داد و یادآور شــد که بخشــی از بازار خالی مانده 
روســیه که ناشــی از تحریم های اخیر علیه این 
کشور است، از طریق محصوالت ایرانی قابل تامین 
خواهــد بود. همچنین، رئیس ســازمان توســعه 
تجارت ایران از امضــای توافق نامه تجــارت آزاد 
میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی مهرماه 
امســال خبر داد و در رابطه با گشایش های بانکی 
میان ایران و روســیه، خبر داد که ایجاد سیســتم 
 شبه ســوئیفت میان دو کشــور در حال تکمیل و 

پیگیری است.

فعال سازی ارتباط بین بانکی میان ایران 
و روسیه

رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران نیز در این 
همایش، عدم شناخت کافی متقابل تجار و بنگاه های 
دو کشــور را یکی از معضالت پیش روی توســعه 
مناسبات اقتصادی دو طرف عنوان کرد و گفت: طی 
سال های گذشته تاکنون، روابط تجار ایران و روسیه، 
از طریق فعاالن اقتصادی دیگر کشــورها از جمله 
جمهوری آذربایجان شکل گرفته که باید با حذف 
واسطه ها، ارتباط مستقیم میان تجار و شرکت های 
دو کشور را فراهم کرد و در این رابطه، سازمان توسعه 
تجارت ایران و نهاد متناظر آن در روسیه، می توانند 

ایفای نقش مهمی داشته باشند.
علیرضا پیمان پاک، با اشاره به تالش دولت های ایران 
و روسیه برای گسترش مناسبات و رفع موانع موجود 
در همکاری هــای اقتصادی مشــترک میان تجار 
ایرانی و روسی، افزود: مذاکرات مربوط به توافق نامه 
تجارت آزاد اوراســیا از ســوی ایران و کشورهای 
طرف مذاکره در این اتحادیه تســریع شده است و 
به این ترتیب، ابتدای نیمه دوم امسال، موافقت نامه 
تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا 

خواهد رسید.

تهاتر کاالیی ایران با روسیه
در جریان دیدار رئیس کل سازمان توسعه تجارت با 
رئیس مرکز توسعه صادرات روسیه طرح تهاتر کاال 

میان دو کشور بررسی شد.
به گزارش ایســنا، در این دیدار بنا شــد دو طرف 
یــک نقشــه راه همکاری هــای مشــترک و رفع 
موانع گمرکــی، تعدیل قوانین گمرکی، ســرمایه 
گذاری های مشــترک، مبادالت و تعامالت مالی 
 و همچنین توســعه روابط بانکی را در دستور کار 

قرار دهند.
در این دیدار علیرضــا پیمان پاک از لزوم تهیه یک 
سازوکار مشخص برای معرفی شرکت ها و تجار دو 
کشور به یکدیگر برای افزایش همکاری ها خبر داد 
که این موضوع مورد اســتقبال نماینده روسیه نیز 

قرار گرفت.
پیمان پــاک در ایــن زمینــه گفــت: آشــنایی 
تجــار بــا یکدیگــر دارای اهمیت زیادی اســت 
چون بــا وجــود روابط سیاســی از نظــر تجاری 
شناخت و آشــنایی میان دو کشــور وجود ندارد. 
همچنین برگــزاری نمایشــگاه های مشــترک 
 می توانــد بــه توســعه همکاری هــای دو جانبه 

کمک کند.

رئیس سازمان توســعه تجارت از آمادگی توسعه 
همکاری هــای صندوق توســعه ضمانت صادرات 
در ایــن زمینه ســخن گفت و افــزود: پیش بینی 
می شــود به زودی یک ســند همکاری مشترک 
در این زمینه نهایی شــود. همچنین بحث خرید 
کشــتی، لوکوموتیو و کشنده از روســیه نیز جزو 
مســائلی اســت که می تواند در دســتور کار قرار 
بگیرد و ایران آمادگــی دارد در حوزه محصوالت با 
روسیه سرمایه گذاری های مشــترک داشته باشد 
همچنین در این نشســت نماینده روســیه نیز از 
آمادگی شرکت های روســی برای سرمایه گذاری 
در مناطــق آزاد و تجاری ایران خبــر داد و اظهار 
کرد: می توان از گزینه تهاتر کاال میان دو کشــور 
نیز استقبال کرد همچنین روســیه آماده واردات 
تولیدات و محصوالت مصالح ساختمانی ایران است 
 و ما به دنبال یک تجارت مســتقیم و بدون واسطه 

با ایران هستیم.
وی با اشــاره به فراهم بودن مقدمــات تهاتر کاال 
با روســیه اظهار کرد: ما در حال حاضــر با چین 
حدود پنج میلیارد دالر تهاتر کاال داریم. همچنین 
این موضــوع با پاکســتان، عمان، کوبــا، ترکیه و 
ونزوئال نیز در دســتور کار قــرار دارد که می توان 
 با روســیه نیز همین سیاســت را در دســتور کار 

قرار داد.
معاون وزیر صمت ســپس بــا تاکید بر توســعه 
همکاری های ایران و روســیه در حوزه لجستیک 
و گمرکــی، از انجــام برخی مذاکــرات در زمینه 
همکاری های پولی و بانکی میان دو کشــور خبر 
داد و افزود: مذاکــرات خوبی میــان دو طرف در 
زمینــه بیمه تجــارت متقابــل صــورت گرفته 
اســت و بــه زودی توافق نامه همــکاری در حوزه 
 صندوق های ضمانت میان ایران و روســیه به امضا 

می رسد.
پیمان پــاک همچنین با اشــاره به شــکل گیری 
برخی تعامالت و همکاری ها میــان بانک مرکزی 
دو کشــور ایران و روســیه، افزود: به زودی نظام 
حرفــه ای بیــن بانکــی میــان دو کشــور فعال 
خواهد شــد و ایجــاد سیســتم شبه ســوئیفت 
 میــان ایــران و روســیه نیــز در حــال پیگیری 

است.

برقراری سیستم شبه سوئیفت میان ایران و روسیه پیگیری می شود

تهاتر کاالیی ایران با روسیه

ایست قیمت در بازار خودرو
رکود  سنگین  در  بازار خودرو

با شــروع ســال جدید، قیمت ها در بازار خودرو 
به صــورت هیجانی بــاال رفــت اما از اواســط 
اردیبهشــت و انتشــار اخبــار نســبتا مثبت، 
ریــرش قیمــت ها آغــاز شــد. البته طــی دو 
 روز گذشــته شــاهد ایســت قیمتــی در بازار 

بودیم.
به گــزارش مهــر، با شــروع ســال جدید و 
انتشــار اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات 
خــودرو، افزایــش نــرخ ارز و …، قیمت ها 
در بــازار خــودرو که رونــد نزولــی به خود 
گرفته بودند، بــه یکباره صعودی شــدند و 
 رکوردهای جدیــدی در قیمت این محصول 

ثبت شد.
روند صعــودی قیمت هــا تقریباً تا اواســط 
اردیبهشــت ماه ادامه داشــت که با انتشار 
اخبار مربوط به آزادســازی واردات خودرو، 
ترمز افزایش قیمت کشــیده شــد و اگرچه 
نسبت به اســفند ۱۴۰۰ همچنان قیمت ها 
باالســت اما نرخ هــا از آن رونــد صعودی، 
عقب نشــینی کــرد و بــه طــور میانگین 
 ۱۰ تا ۲۰ میلیــون تومان ریــزش قیمت را 

شاهد بودیم.
البتــه طبق گفتــه فعــاالن بازار خــودرو، 
طی دو مــاه گذشــته، قیمت ها در بــازار به 
صورت غیرواقعی و هیجانــی افزایش یافته 
و بیشــتر ارقام روی کاغذ بودند و با انتشــار 
اخبار نســبتاً مثبت، رونــد هیجانی قیمتها 
متوقــف شــد و پــس از یک کاهــش چند 
 روزه، طی دو روز گذشــته، قیمت ها باثبات 

مانده اند.
آنطور که فعاالن بــازار خــودرو می گویند، 
اگرچــه طبق تجربــه در این روزهــا میزان 
معامالت خــودرو به دلیل نزدیک شــدن به 
فصل تابســتان باید افزایش یابد اما با توجه 
به اینکه خریــداران منتظر گشــایش های 
بیشــتر و ریزش قیمت هــا هســتند، بازار 
دچار یک رکود ســنگین شــده اســت؛ در 
واقع فروشــندگان خودرو به شدت به دنبال 
 فروش محصوالت خود هستند اما خریداری 

وجود ندارد.

ثبت نام ۴میلیون نفر در سامانه یکپارچه 
فروش خودرو

قرعه کشــی ۹ خــرداد انجام 
می شود

مدیــرکل دفتر صنایــع خودرویــی وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت از ثبت نام ۴میلیون 
نفــر در ســامانه یکپارچه فــروش خودرو 
خبر داد و گفت: قرعه کشــی خودرو در این 
 مرحله در روز دوشــنبه نهم خــرداد انجام 

خواهد شد.
به گزارش تســنیم، عبداهلل توکلی الهیجانی 
گفت: نخستین ســامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو با هدف شفاف سازی فرآیند تخصیص 
خودرو بــه متقاضیــان با نظارت ســازمان 
حمایت تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 
از ساعت نه صبح سه شــنبه ۲۷ اردیبشهت، 
فعالیت خــود را آغــاز نمود کــه در مهلت 
یک هفته ای تعیین شــده، تا ساعت نه صبح 
روز سه شــنبه ســوم خرداد، ۴ میلیون نفر، 
 اطالعات ثبت نامــی خود را در این ســامانه 

تکمیل نمودند.
وی افــزود: اردیبهشــت امســال بــا توجه 
به افزایــش ۱۵۵درصدی تولیــد خودروی 
کامــل در خودروســازان بزرگ کشــور در 
مقایســه با مدت مشابه ســال قبل، ۳۸ نوع 
خودروی مختلف از پنج خودروســاز کشور 
در ایــن دوره ارائــه شــد که پــس از تأیید 
اطالعات مندرج، قرعه کشــی خودرو در این 
 مرحله در روز دوشــنبه نهم خــرداد انجام 

خواهد شد.
توکلی گفت: بــا توجه به پایدار شــدن روند 
تولید خودروی کامل در خودروسازان داخلی 
و کاهش شــصت درصدی آمــار خودرو های 
ناقــص در مقایســه با مدت مشــابه ســال 
قبل، همچنیــن ایجاد شــفافیت در عرضه 
خودرو بــه بــازار، روند تخصیــص خودرو 
 در ســامانه یکپارچــه فــروش تــداوم پیدا 

خواهد یافت.
وی افزود: اجــرای عملیات فروش توســط 
خودروسازان انجام می شود و سازمان حمایت 
نظارت بر حسن انجام تعهدات خودروساز در 
خودرو های تخصیص یافته را به عهده خواهد 

داشت.

اخبار
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آمار چک های مبادله شده در فروردین ماه امســال حکایت از کاهش ۳۹ 
درصدی و ۴۶.۵ درصدی نســبت تعداد و ارزش چک های برگشــتی به 

مبادله شده نسبت به قبل از اجرای قانون جدید چک دارد.
به گزارش مهر، گزارش بانــک مرکزی از آمار منتشرشــده از چک های 

مبادله شده در فروردین ماه ســال ۱۴۰۱ نشــان می دهد که در این ماه 
در مجموع ۵.۲ میلیون فقره چک بــه ارزش ۱۸۳.۸ هزار میلیارد تومان 
مبادله شده است. مطابق با آمار این گزارش، در این ماه تنها ۴۷۱ هزار فقره 
چک به ارزش ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. از این رو نسبت 

تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ 
به ترتیب برابر با ۹.۱ درصد و ۱۱.۳ درصد بوده است.

از این رو نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده در فروردین 
ماه سال ۱۳۹۶، به ترتیب برابر با ۱۴.۹ درصد و ۲۱ درصد بود.

آمار امیدبخش چک های مبادله شده در اولین ماه سال

افزایش وام ودیعه مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان توسط شورای پول 
و اعتبار تایید شد.

به گزارش مهر، مصطفی قمری وفا، مدیــرکل روابط عمومی بانک 
مرکزی در صفحه خود درفضای مجازی از تصویب افزایش تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن بر اســاس مصوبه اصالحی امروز شورای پول و 

اعتبار خبر داد.
وی با تأکید بر ۵ ساله بودن دوره بازپرداخت، مبلغ این تسهیالت را در 
تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها ۷۰ میلیون تومان و در 

شهرهای باالی به ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان اعالم کرد.
الزم به ذکر است پیش از این رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از 
بررسی افزایش وام ودیعه مســکن به ۱۰۰ میلیون برای مستأجران 

تهرانی در جلسه امروز شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

اقساط وام ودیعه مسکن چقدر می شود؟
محاسبات نشان می دهد اقساط وام ودیعه مسکن برای شهروندان 

تهرانی ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان خواهد بود.
در پی تصویب افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن در شورای پول و 
اعتبار، قرار است به زودی این تسهیالت به مستأجران پرداخت شود.

بــر اســاس شــورای پــول و اعتبــار در جلســه روز جــاری به 
مســتأجران واجــد شــرایط در تهــران ۱۰۰، کالشــهرها و 
مراکز اســتان ها ۷۰ و ســایر شــهرها ۴۰ میلیون تومان اســت. 
 نرخ ســود این تســهیالت ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ســاله 

است.
بر این اساس مبلغ اقســاط وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی ماهانه ۲ 

میلیون و ۵۳۹ هزار و۳۴۲ تومان است.

سود این تســهیالت بیش از ۵۲ میلیون تومان اســت.یعنی بانک 
در پایان دوره بازپرداخت بیش از ۱۵۲ میلیون از مســتأجر بازپس 

می گیرد.
مبلغ اقساط ماهانه وام ودیعه مســکن ۷۰ میلیون تومانی ماهانه ۱ 

میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۳۹ تومان است.
سود این وام ۳۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان است. بانک در پایان دوره 

۵ ساله ۱۰۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان باز پس می گیرد.
اقساط ماهانه وام ۴۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن مبلغ ۱۰۱ میلیون 

و ۵۷۳ هزار تومان است.
ســود ایــن وام ۲۰ میلیــون و ۹۴۴ هــزار تومان اســت.بانک در 
 پایــان از متقاضــی ۶۰ میلیــون و۹۴۴ هــزار تومــان بــاز پس 

می گیرد.

اقساط    2.5 میلیونی   وام   ودیعه   مسکن  در تهران

وام  ودیعه  مسکن  ۱۰۰ میلیون  شد
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سرانجام با ابالغ گمرک ایران، نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه 
حقوق ورودی کنار رفت و نرخ ETS )نرخ نزدیک 

به بازار( جایگزین آن شد.
به گزارش ایسنا، همزمان با سوم خردادماه، با ابالغ 
بخشنامه ای از سوی دفتر واردات گمرک ایران به 
گمرک های اجرایی، جزئیات تکلیف قانون بودجه 
در راستای تغییر مبنای محاسباتی حقوق ورودی 
اعالم شــده است. این در حالی اســت که در نیمه 
فروردین ماه امسال و با ابالغ قانون بودجه، گمرک 
ایران از حــوزه  فناوری اطالعــات و امنیت فضای 
مجازی خود خواسته بود که با توجه به الزام قانون 
بودجه، برای اعمال نرخ ETS در ســامانه جامع 
گمرکی جهــت محاســبه ارزش گمرکی کاالی 
وارداتی اقدام کند. بعد از آن مقرر شــد که جهت 
کاهش آثار تورمی این تغییر، سود بازرگانی و حقوق  
گمرکی کاالهای غیراساسی نیز کاهش پیدا کند. بر 
این اساس در نیمه اردیبهشت ماه، سود بازرگانی و 
تعرفه ۴۴۰ ردیف کاال کاهش پیدا کرد ولی کاهش 
حقوق گمرکی سایر کاالها که وعده آن داده شده 

بود، گفته شد که در دستور کار قرار دارد.

نرخ حاشیه بازار به حقوق ورودی رسید
به هر ترتیب ابالغ اخیر گمرک نشــان می دهد که 
عمال مبنای محاسبات در حقوق ورودی واردات از 
 )ETS( ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معامالت الکترونیک

تغییر کرده و اصالحات ســود بازرگانی و تعرفه ای 
که توسط هیات وزیران مصوب و ابالغ شده بود در 

دستور کار قرار گرفته است.
طبق این بخشــنامه حقوق گمرکی چهار درصد 
کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی 
و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی نیز به یک 

درصد کاهش پیدا می کند.

تجار مابه التفاوت بدهند
اما در بند ۴ بخشنامه ابالغی به گمرک های اجرایی 
تاکید شــده که با توجه به الزم االجرا بودن احکام 
قانون بودجه و مفــاد تصویب نامــه ابالغی از اول 
فروردین ماه ۱۴۰۱، درخصــوص کاالهای اظهار 
و ترخیص شده از ابتدای امســال با احتساب نرخ 
ارز ســامانه معامالت الکترونیک و تغییرات حقوق 
ورودی بر اســاس ماده)۱۳۵( قانون امور گمرکی 
نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی 
اقدام کنند. بدیهی است کاالهای اظهار شده تا تاریخ 
صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع 

ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی نخواهد شد.
همان طور که پیش تر اعالم شــده بــود باید برای 
کاالهایی که از ابتدای امســال اظهــار و ترخیص 
شده اند، تجار اختالف هزینه محاسباتی بین ۴۲۰۰ 
با نــرخ ETS را به گمرک کــه در زمان ترخیص 

نسبت به آن تعهد داده بودند، پرداخت کنند.

ابهام برای اماکن گمرکی
در این رابطه موضوع مورد توجه، مشمولیت کاالها 
برای حقوق ورودی است که در این بند به آن اشاره 
نشده اســت، پیش تر ارونقی-معاون فنی پیشین 
گمرک- به ایسنا گفته بود که گمرک باید دو مهم 
را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه کاالهای موجود 
در اماکن گمرکی )نه مناطق ویژه و آزاد(، مشمول 
افزایش حقوق ورودی نیســت، ولی برای کاالهای 
ترخیص شده از ابتدای سال، مالیات بر ارزش افزوده 
با نرخ ارز حاشیه بازار محاســبه و دریافت خواهد 
شد؛ چه کاال در منطقه ویژه باشد و چه در سرزمین 
اصلی. دوم اینکه باید مــاده ۱۱ آئین نامه اجرایی 
قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص شرایط 

سود بازرگانی قبل از افزایش رعایت شود.
این در شرایطی است که به گفته وی، در بخشنامه 
اخیر ابالغی گمــرک، این موضوع رعایت نشــده 
اســت؛ به طوری که حقوق ورودی شــامل حقوق 
گمرکی و سود بازرگانی می شــود و گمرک صرفا 
می تواند نســبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات بر 
ارزش افزوده کاالهایی که در سال ۱۴۰۱ ترخیص 
شده اند، اقدام کند.  باید توجه داشت که طبق ماده ۴ 
قانون مقررات صادرات و واردات، ماده ۶ قانون امور 
گمرکی و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات 
صادرات و واردات، گمــرک نمی تواند در خصوص 
کاالهایی که قبل از افزایش حقوق ورودی در اماکن 

گمرکی تخلیه شده اند، تقاضای مابه التفاوت حقوق 
ورودی کند و اکنون این بند بخشنامه مغایر قانون 

و مقررات است.

نرخ ارز حقوق ورودی هر روز تغییر می 
کند و درآمد عوارض هم...

در ســایر بندهای بخشــنامه نیز، موضوع نرخ ارز 
محاســباتی مورد توجه اســت که تاکید شده نرخ 
سامانه مبادالت الکترونیک جهت اعمال در حقوق 
ورودی در تارنمای Fxmarketrate.cbi.ir بانک 
مرکزی قابل مشاهده اســت و از ۹ صبح هر روز تا ۹ 
صبح اولین روز کاری یعنی به مدت ۲۴ ساعت معتبر 
خواهد بود. بر این اساس همان طور که در تبصره ۷ 
قانون بودجه امســال برای تغییر مبنای محاسباتی 
حقوق ورودی تاکید شده بود، نرخ ارز ثابت نبوده و 
متغیر است، به عبارتی می تواند با تغییر نرخ ارز در 
بازار این نرخ نیز افزایش یا کاهش پیدا کرده و عاملی 
برای نوســان درآمد از محل حقوق ورودی اســت. 
پیگیری ایسنا از مسئوالن مربوطه در گمرک ایران 
درباره جزئیات بخشنامه ابالغی اخیر و برخی ابهامات 

در این رابطه، فعال با پاسخی همراه نبوده است.
بخشنامه ســوم خردادماه ۱۴۰۱ گمرک ایران به 
گمرک های اجرایی درباره اجرای تبصره ۷ قانون 
بودجه و تغییر مبنای محاســباتی حقوق ورودی 

اینجا قابل مشاهده است. 

ارز ۴۲۰۰ رسما از گمرک خارج شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۴ خرداد ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید روز گذشته چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۳ میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان است. قیمت نیم سکه ۸ میلیون تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای 

جهانی نیز ۱۸۵۵ دالر و ۳ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۸۱ هزار و ۱۷۵ تومان است.

بانک ها



3 تولید و 
تجارت

رئیــس اتحادیه بارفروشــان گفت: نــرخ منطقی 
ســیب زمینی در خرده فروشــی ها باید به کیلویی 
10 تا 12 هزار تومان برسد این در حالیست که نرخ 
سیب زمینی در واحدهای صنفی به کیلویی 20 هزار 
تومان رسیده است.مصطفی دارایی نژاد با اشاره به 
کاهش 20 تا 30 درصدی مصرف میوه و سبزیجات، 
گفت: عرضه سیب زمینی با هدف باال ماندن قیمت 
این محصول کاهشی شده است؛ عرضه سیب زمینی 
کهنه از سردخانه های همدان قطره چگانی شده است، 
اما امیدواریم با عرضه سیب زمینی دزفول و اصفهان 

در هفته های آینده بازار این محصول متعادل شود.
وی سیب زمینی را قوت غالب خوراک مردم معرفی 
کرد و افــزود: تورم موجود در کشــور قدرت خرید 
مصرف کنندگان را کاهش داده است. نرخ منطقی 
ســیب زمینی در خرده فروشــی ها باید به کیلویی 
10 تا 12 هزار تومان برســد این در حالیســت که 
نرخ ســیب زمینی در واحدهای صنفی به کیلویی 
20 هزار تومان نیز رسیده است. دارایی نژاد با اشاره 

به نرخ ســیب زمینی در میدان میوه و تره بار، گفت: 
سیب زمینی ممتاز جیرفت کیلویی 12 تا 14 هزار 
تومان، سیب زمینی گرگان کیلویی 10 تا 12 هزار 
تومان، ســیب کهنه کیلویی 10 تا 11 هزار تومان 
خرید و فروش می شــود این در حالیســت که نرخ 
منطقی سیب زمینی انباری باید کیلویی 8 تا 9 هزار 
تومان باشد.بنا به اظهارات رئیس اتحادیه بارفروشان؛ 
واحدهای صنفی با سود قانونی 35 درصد می توانند 

این میوه و تره بار را عرضه کنند. 
وی از فروش ســیب زمینی کیلویی 10 تا 11 هزار 
تومان سر مزرعه خبر داد و افزود: این نرخ کارشناسی 
نیست و نرخ منطقی سیب زمینی نو سر مزرعه باید 
کیلویی 8 تا 9 هزار تومان باشد تا در میدان کیلویی 
12 هزار تومان عرضه شود؛ از این رو سازمان تعاونی 
روستایی باید نرخ سیب زمینی را سر مزرعه تعیین 
کند. دارایی نژاد با اشــاره به عرضه قابل قبول پیاز، 
گفت: پیــاز کیلویی 5 تا 7 هزار تومان اســت پیاز 
اصفهان و دزفول برداشت شــده است و در میدان 

عرضه شده اســت از این رو در تامین پیاز مشکلی 
نداریم؛ همچنین گوجه فرنگی در میدان کیلویی 
10 تا 12 هزار تومان و گوجه دســت چین شــده 
کیلویی 13 هزار تومان عرضه می شــود.این فعال 
صنفی تصریح کرد: عرضه سیب درختی و پرتقال 
قابل قبول اســت و پرتقال کیلویــی 5 تا 12 هزار 
تومان در میدان موجود است اما از آنجایی که این 
میوه از مزه افتاده است خواهان زیادی در بین مردم 
مصرف کنندگان ندارد. به گفتــه دارایی نژاد؛ نرخ 
هندوانه و ملون در میدان میوه و تره بار منطقی است 
و مردم توان خرید هندوانــه کیلویی 3 هزار و 500 
تا 7 هزار تومــان را دارند؛ همچنین ملون در میدان 
کیلویی 5 تا 10 هزار تومان اســت. هندوانه و ملون 
جزو میوه های پرمصرف مردم شده است و این روزها 
به عنوان یک وعده غذایی مصرف می شود.وی میزان 
بار ورودی به میدان میوه و تره بار را کاهشی دانست و 
افزود: 16 هزار تن بار وارد میدان شد که از این حجم 

حدود 2 هزار تن آن باقی مانده است.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: در 6 ماهه نخست سال با افزایش 
پیک مصرف، ماهانه 240 هزار تن شکر مورد نیاز است.غالمحسین بهمنی 
گفت: با تصمیم ســتاد تنظیم بازار و به منظور حذف رانت و فساد، قیمت 
جدید هر کیلو شــکر 18 هزار تومان مصوب شــد.به گفته او، هم اکنون 
محصول چغندر قند پاییزه در حال عرضه به بازار است که تا زمان برداشت 
کشت چغندر قند بهاره در شهریور حدود یک میلیون تن شکر مورد نیاز 
است. بهمنی می گوید، با پیک مصرف شکر در 6 ماه نخست سال به طور 
متوسط ماهانه 240 هزار تن شکر مورد نیاز است که بنابر آمار سالیانه 2 
میلیون و 800 هزار تن تا 3 میلیون تن مورد استفاده قرار می گیرد .دبیر 
انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: قیمت کنونی هر تن شکر وارداتی در 
بنادر 570 دالر است که با احتساب هزینه های ترخیص و تبدیل به شکر 

سفید در کارخانجات 17 هزار تا 17 هزار و 500 تومان تمام می شود.
مجری طرح گیاهــان قندی وزارت جهاد کشــاورزی قیمــت هر کیلو 
چغندرقند با افزایش 60 درصدی نسبت به پارسال 22 هزار و 500 ریال 
اعالم کرد.قبل از اعالم نرخ مصوب جدید شکر، هر کیلو محصول با قیمت 
12 هزار و 500 تومان در اختیار واحدهای عمده فروش و با احتساب هزینه 
حمل و بسته بندی با نرخ 16 هزار و 350 تومان تحت عنوان طرح رمضان 

به دست مصرف کنندگان می رسید.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: روزانه 7 هزار و 500 تا 7 هزار و 
600 تن مرغ در سطح کشور عرضه می شود، درحالی که حداکثر نیاز کشور 
7 هزار و 100 تن است.حبیب اسداله نژاد گفت: با توجه به افزایش تولید و 
انباشت مرغ در واحدهای مرغداری، مرغ کمتر از نرخ مصوب در عمده فروشی 
و خرده فروشی عرضه می شود. به گفته او، مازاد تولید ناشی از کاهش مصرف 
نیست، بلکه به رغم هشدارهای مکرر  تولید بدون برنامه ریزی منجر به حجم 
باالی مرغ بیش از نیاز کشور شده است.آقای اسداله نژاد می گوید، روزانه 7 
هزار و 500 تا 7 هزار و 600 تن مرغ در سطح کشور عرضه می شود، در حالی 
که نیاز کشور 7 هزار تا 7 هزار و 100 تن است که انتظار می رود پشتیبانی 

امور دام با سرعت عمل بیشتری اقدام به جمع آوری مرغ مازاد کند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی گفت: در شرایط کنونی مرغ مازاد 
یکی از مشکالت حذف ارز ترجیحی است، اما به واسطه افزایش 2.5 برابری 
هزینه های تولید، تامین نقدینگی یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان 
است. بنابر آمار اعالمی اتحادیه مرغداران، در فروردین امسال 133 میلیون 
قطعه و اردیبهشت 128 تا 130 میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته، 
در حالی که سال قبل میزان جوجه ریزی در فروردین 112 میلیون قطعه و 
اردیبهشت 113 میلیون قطعه بوده که همین امر منجر به حجم انبوه مرغ 

و مازاد تولید روی دست مرغداران شده است.

افزایش قیمت سیب زمینی به ۲۰ هزار تومان

کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف میوه
مصرف ماهانه ۲۴۰ هزار تن شکر 

در نیمه نخست سال
روزانه ۶۰۰ تن مرغ مازاد بر نیاز 

بازار عرضه می شود
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رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی اصفهان 
گفت: بحث واردات و بالتکلیفی مردم در استفاده از 
سامانه یکپارچه فروش خودرو، رکود چشمگیری را در 
بازار فعلی خودرو بوجود آورده  است. علیرضا جلوانی 
درباره وضعیت بازار خودرو و ریزش قیمت برخی از 
خودروهای داخلی در بازار گفت: علت اصلی ریزش 
قیمت خودرو بحث واردات خودرو بوده  است وعلت 
عمده آن را می توان در این موضوع بررسی کرد. رییس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی اصفهان گفت: از 
روزی که سامانه فروش یکپارچه خودرو اعالم شده 
شاهد ریزش قیمت خودرو بوده ایم که آن هم یکی 
از علت های این موضوع است. هنوز کسی نتوانسته 
در این سامانه خودرو ثبت نام کند و این موضوع باعث 

شده بازار خودرو رو به رکود برود.
جلوانی با بیان اینکه اکنون به علت توقف عرضه خودرو 
شاهد رکود در بازار هستیم، ادامه داد: خودروی صفر 
در بازار به شدت کاهش یافته  است. با افزایش قیمت 
خودروها، مصرف کننده دیگر توان خرید خودرو را ندارد 

و برخی فعال صبر کرده اند تا ببینند واردات خودرو به 
چه نتیجه ای می رسد. وی افزود: همچنین با نرخ هایی 
که اکنون در سامانه اعالم شده، مردم صبر کرده اند تا 
شــانس خود را در این سامانه امتحان کنند. به همین 
دلیل تقاضای خودرو در بازار کاهــش و قیمت ها را با 
رکود مواجه کرده است. رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی اصفهان تاکید کرد: بحث واردات و بالتکلیفی 
مردم در استفاده از سامانه یکپارچه فروش خودرو، رکود 
چشمگیری را در بازار فعلی خودرو بوجود آورده است. 
جلوانی گفت: تقریبا خودروهای ایران خودرو حدود 20 
میلیون و خودروهای سایپا حدود 6 یا 7 میلیون تومان 

با کاهش قیمت مواجه بوده اند.
این کارشــناس بازار خــودرو قیمت هــای برخی 
خودروهای داخلی را که با کاهش همراه بوده، چنین 
عنوان کرد: دنا اتوماتیک 505 میلیون معامله شده که 
حدود 20 ملیون تومان ریزش قیمت داشته  است.206  
تیپ 2 از 325 میلیون تومان به 307 یا 308 تومان 

رسیده  است. 

وزارت کار برنامه ایجاد یک میلیون فرصت شــغلی 
را برای ســال 1401 در دســت اجرا دارد. این برنامه 
یکی از محوری ترین برنامه هــای وزارت کار در حوزه 
اشتغال به شمار می رود که در قالب طرح زیست بوم 
ملی اشتغال دنبال می شود و توسعه مشاغل خانگی، 
مشاغل روستایی و خرد و کوچک را نیز در برمی گیرد. 
طرح زیست بوم ملی اشتغال یکی از اولویت های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در راستای برنامه 
اشتغال دولت سیزدهم تدوین و پیاده سازی و در آن 
کاهش بیکاری و توسعه فرهنگ کارآفرینی دیده شده 
است. اجرای الگوی زیست بوم ملی اشتغال که به عنوان 
چشم انداز اشتغال کار مطرح است، هدف گذاری ایجاد 
یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی از نیمه دوم سال 
1400 تا پایان سال 1401 را دنبال می کند. این میزان 
اشتغال با همکاری بخش خصوصی برنامه ریزی شده 
و دولت برای تحقق برنامه اشتغال میلیونی طی چهار 

سال از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یک میلیون فرصت شغلی 
در ســال جاری خبر داده و می گوید: در سالی که به 

نام تولید و اشتغال نامگذاری شده تالش بر این است 
که زمینه رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد شود و 
صدور مجوز کسب و کار و تسهیل آن از جمله اقدامات 
اساسی و بنیادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
شمار می رود.به گفته وی، در حال حاضر صدور مجوز 
یک روز بیشتر زمان نمی برد و مشاغل خانگی تسهیل 
شده تا کســانی که متقاضی اشتغال خانگی هستند 
به راحتی مجــوز بگیرند. معاون وزیر کار با اشــاره به 
4 کالن پروژه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی می 
افزاید: ایجاد اشــتغال و فرصت های شغلی نخستین 
کالن پروژه ای است که بر اساس آن ایجاد یک میلیون 
فرصت شغلی برای امســال در نظر گرفته شده است. 
رعیتی فرد همچنین از افزایش مراکز جوار کارگاهی به 
منظور کمک به انگیزه کارگران خبرداده و اعالم کرده 
است که طی 6 ماه گذشته بیش از 600 جواز کارگاهی 
صادر شده اســت.پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به پیش بینی منابع و بودجه تولید 
و اشتغال در تبصره 18 و 19 الیحه بودجه، از تدوین 
 بسته ویژه تثبیت و توسعه اشتغال برای سال 1401

 خبر داده بود.

ســخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت: 
ثابت بودن نرخ سوخت توجیه مناسبی از سوی 
ســازمان برنامه و بودجه بــرای عدم تخصیص 
حق العمل واقعی جایگاه های ســوخت نیست. 
آقای رضا نواز گفــت: از ابتدای امســال تمام 
مستندات تعیین حق العمل جایگاه های سوخت 
را به مســئوالن مرتبط ارائــه دادیم که همگی 
مهر تایید بــر افزایش هزینه های سرســام آور 
جایگاه های ســوخت زدند. از ســال 1400 با 
زیان انباشته مواجه هســتیم؛ سبد هزینه های 
ما در این ســال بیش از 70 درصد رشد داشته، 
 امــا حق العمــل جایگاه هــا فقــط 25 درصد 

افزایش یافت.
او می گوید: در جلسات برگزار شده طی ماه های 
گذشــته، ســازمان برنامه و بودجه ثابت بودن 
قیمت بنزین، گازوئیل و سی ان جی را علتی بر 
عدم امکان تخصیص منابــع منطقی برای حق 
العمل جایگاه های ســوخت دانســته که برای 
مالکان مجاری عرضــه و مجموعه صنفی قابل 

پذیرش نیست.

آقای نواز گفت: در دنیا چنین چیزی مرســوم 
نیســت و جایگاه های ســوخت نبایــد تاوان 
 تثبیت قیمت فرآورده های نفتی و سی ان جی 

را بدهند. 
از دولت انتظــار داریم این روند چندین ســاله 
را متوقف کنــد تا جایگاه ها به ورشکســتگی و 
تعدیل نیرو نرســند. به گفته سخنگوی صنف 
جایگاهداران ســوخت، بیش از 4 هزار و 100 
جایگاه عرضه فرآورده های نفتــی و بیش از 2 
هزار و 700 جایگاه عرضه ســی ان جی با دارا 
بودن حدود 70 هزار نفر از کارکنان آن ها، روزانه 
بیش از 250 میلیارد تومان توزیع سوخت انجام 

می دهند.
انجمن صنفی صاحبــان اماکن فروش و عرضه 
فرآورده های نفتــی، اواخر فروردین امســال 
اعالم کرده بود که 454 جایگاه ســوخت کشور 
ورشکسته هســتند و هزار و 950 جایگاه نیز به 
مرحله زیاندهی رسیده اند؛ یعنی، حدود نیمی 
از جایگاه های سوخت کشور ورشکسته یا زیانده 

هستند.

زیان انباشته سرسام آور جایگاه های سوخت ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال جاری ریزش قیمت خودرو در بازار

کاهش شدید تعداد خودروهای صفر

معاون وزیــر صمت گفت: 
متاسفانه ۱۲ هزار و ۶۷ واحد 
تولیدی هــم در داخل و هم 
در خارج شــهرک ها راکد 
هستند و امیدواریم بتوانیم راهی برای احیای 
این واحدها پیدا کنیم. علی رســولیان، با بیان 
اینکه در سطح کشــور مجموعا حدود ۱۰۳۷ 
شــهرک و ناحیه صنعتی مصوب داریم، اظهار 
کرد: از این تعداد ۸۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی 
 فعال بوده و واحدهای تولیدی در آنها مشغول 

به کار هستند.
وی این شهرک ها و نواحی صنعتی فعال را شامل 
۵۰۰ شهرک بزرگ و ناحیه صنعتی دانست که 
عمدتا در روستاها، مناطق محروم و شهرستان 
ها واقع هســتند و گفت: حدود ۹ منطقه ویژه 
نیز تحت مدیریت ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی است؛ همچنین ۶۰ شهرک 
زیرمجموعه داریم که توسط بخش خصوصی 
اداره می شــود. رئیس سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران در گفت وگوی 
ویژه خبری باران، با بیان اینکه ۴۹ هزار و ۲۰۰ 
واحد تولیدی در این شهرک ها و نواحی صنعتی 
پروانه بهره برداری دارند، تصریح کرد: ۴۶ هزار 
 طرح تولیدی در حال ایجاد بوده و به زودی به 

بهره برداری خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اشتغال 
مستقیم یک میلیون نفر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی کشور خبر داد و بیان کرد: استان گیالن 
بالغ بر ۹۳۰ واحد تولیدی دارد که در شهرک ها و 
نواحی صنعتی مستقر بوده و دو درصد واحدهای 
تولیدی کشور را شامل می شود. وی با اشاره به 
تاکید رئیس جمهور مبنی بر استفاده حداکثری 
از ظرفیت واحدهای صنعتــی، ادامه داد: کلیه 
واحدهای تولیدی داخل و خارج شــهرک ها و 
نواحی صنعتی را عارضه یابی کردیم. متاسفانه 
۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی هم در داخل و هم 
در خارج شهرک ها راکد هستند و امیدواریم 
بتوانیم راهی برای احیای این واحدها پیدا کنیم.
رســولیان، با بیان اینکه حدود ۶۰۰ مشاور را 
جهت عارضه یابی واحدهــای راکد در مراکز 
کسب و کار شــهرک ها و نواحی صنعتی فعال 
کردیم، افزود: سال گذشته بالغ بر ۲۰۰۰ واحد 
راکد را به چرخه تولید بازگرداندیم که ســهم 
گیالن ۵۴ واحد بود؛ امســال نیز برنامه ۲۰۰۰ 

واحدی داریم.
در همین زمینه یک کارشــناس بازار کار در 
گفت و گو با "کســب و کار" گفت: برای آن که 
حیات بازار کار متوقف نشــود باید بنگاه هایی 
 که دچار کاهش ظرفیت شده اند را حفظ کنیم. 
محدودیت هایی که تحریم ها برای اقتصاد ایجاد 
کرده شــرایط را بیش از گذشته پرخطر کرده 
است. لذا ما نسبت به گذشته شرایط سخت تری 

را تجربه می کنیم. در چنین شرایطی قطعا 
کار اقتصاد و به تبع آن تولید نسبت 

به سال های گذشته سخت تر 
است.

حمیــد حاج اســماعیلی 
اضافه کرد: ســالی که اگر 
برای ادامه آن برنامه ریزی 
دقیق و همکاری همه جانبه 
همه  بخش های مختلف 
 کشــور صــورت نگیرد 

 فرصــت هــا، امکانات و 
سرمایه های داخلی برای حفظ 

تولید و نهایتا برای افزایش تولید 
در کشور نیز به اشکال مختلف از دست می رود. 

مسووالن باید با حمایت هایی که بخشی از آن به 
شکل مشاوره های فنی و تخصصی و معافیت های 
مالیاتی و بیمه ای و بخشی دیگر به شکل اختصاص 
یارانه در قالب تسهیالت ارزان قیمت برای تأمین 
ســرمایه در گردش بنگاه ها است، از واحدهای 

تولیدی حمایت کند. 
وی افزود: برای ایجاد رونق و تحرک در بازار کار 
نیازمند تزریق منابع هستیم و نبود منابع یکی 
از مشکالت اصلی کشور است. حاج اسماعیلی 
همچنین با تاکید بر حفــظ بنگاه های موجود 
گفت: در شرایط فعلی باید بنگاه هایی که دچار 
کاهش ظرفیت شده اند را حفظ کنیم تا بازار از 
پویایی و حیات نیفتد. اگر حیات بازار متوقف 

 شــود پیامدهای زیانباری 
به دنبال خواهد داشت.

به گفته این کارشناس حوزه 
کار، بازار کار کشــور در چند 
سال گذشــته با چالش های 
بسیاری مواجه شد و در کنار 
آن بخش اعظمی از بنگاه ها 
تحت تأثیر شرایط اقتصادی 
به ســمت رکــود رفتند. 
کارگاه های کوچک آسیب 
دیدند که ایــن امر نیازمند 
اتخاذ برنامه هــای دقیق و 
منسجم برای کاهش بیکاری 

و رونق اشتغال است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

1۲ هزار واحد تولیدی  راکد  است

تهدید   اشتغال  هزاران  کارگر

نایب رئیس شــورای ملی زعفران گفت: بــا توجه به افزایش 
هزینه های صادرات و مشکالت بازگشت ارز، قاچاق زعفران 
به طور انبوه در حال انجام است.غالمرضا میری گفت: قیمت 
کنونی هر کیلو زعفران دســته 24 میلیــون تومان، زعفران 
پوشال 31 میلیون تومان، زعفران سرگل 32 میلیون و نگین 

32 تا 37 میلیون تومان اســت. به گفته او، عرضه هر مثقال 
زعفران با نرخ 180 هزار تومان منطقی است، هر چند زعفران 
نگین با نرخ های باالتری به فروش می رسد.میری می گوید: 
بنابر آمار گمرگ صادرات زعفران در فروردین امســال نسبت 
به پارســال 59.5 درصد کاهش داشــته، چرا که به ســبب 

 هزینه های باالی صــادرات، زعفران به شــکل انبوه قاچاق
 می شود.

نایب رئیس شــورای ملی زعفران گفت: بــا توجه به افزایش 
تعرفه های گمرکی و مشکالت بازگشــت ارز امیدی به رونق 
صادرات نیســت که این موضوع بر قاچاق دامن می زند چرا 

 که اختالف صادرات زعفران با شناســنامه و قاچاق 6 میلیون 
تومان است.

با افزایش 57 درصدی قیمت پایه گمرکی زعفران از 1250 به 
1598 دالر و مشکالت بازگشت ارز، صادرات رسمی زعفران 
کاهش معناداری داشته اســت چرا که عمده زعفران به طور 

قاچاق خارج می شــود. با توجه به افزایــش معنادار زعفران 
پوشال با نگین در سال زراعی گذشــته بسیاری از کشاورزان 
اقدام به کشت زعفران نگین کردند که این امر منجر به کاهش 
عرضه و افزایش 15 درصدی قیمت زعفران پوشال نسبت به 

قبل شد.

صادرات زعفران ۶۰ درصد کاهش یافت
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رییس سازمان غذا و دارو از اجرایی شدن طرح دارورسانی 
به منزل بیماران خاص تا پایان خردادماه خبر داد و گفت: 
ایران در حوزه غذا و دارو با وجود تحریم ها جزو کشورهای 
پیشرفته جهان در این عرصه اســت. به گزارش ایسنا، 
دکتر بهرام دارایی در حاشیه اجالس معاونان غذا و دارو 
دانشگاه ها و دانشــکده های علوم پزشکی کشور با بیان 
این که دشمن مســتقیم روی تحریم غذا و داروی ایران 
دست گذاشته، اظهار کرد: اهمیت سازوکارهای سالمت 
در دنیا در ایام پاندمی کرونا بیش از پیش مشخص شد و 
کشوری می تواند بگوید پیشرفته است که در عرصه غذا و 
دارو که اهمیت بسیار زیادی در حوزه سالمت دارد، تمامی 

شاخص ها را داشته باشد.
رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دشمنان به دنبال 
ضربه زدن به نظام سالمت ایران هستند و در مقابل ما هم 
با اتکای به توان متخصصان داخلی بهترین عملکردمان را 
ارائه می دهیم، خاطرنشان کرد: ما دارو را خودمان تامین 
می کنیم، اما نیازمند مواد اولیه هستیم که باید به آن ارز 
اختصاص داده شود. وقتی تحریم می شویم واریز ارز به 
کشور مبدا با تاخیر همراه شده و در برخی محصوالت طرف 
مقابل تاخیر را قبول نمی کند. مانند برخی از شرکت های 
تولیدکننده شیرخشــک و داروهای بیمــاران خاصی 
همچون تاالســمی ها که موانع زیادی برای این گروه ها 
به واسطه مشکالت موجود تحریمی ایجاد کرده است. 
دارایی افزود: با مصوبــه مجلس ارز نیمایی جایگزین ارز 
ترجیحی شد تا تاخیرها به حداقل ممکن برسد و دارو در 
کوتاه ترین زمان ممکن به دست عموم بیماران به خصوص 
بیماران خاص، صعب العالج و مزمن که ۴۰۰ نوع داروی 
مصرفی دارند، برسد. وی با تاکید بر اینکه تا پایان خرداد 
ماه امسال طرح دارورسانی به درب منازل بیماران خاص 
اجرایی می شود، گفت: در دولت سیزدهم توجه ویژه ای در 
بخش های مختلف حوزه سالمت از جمله موضوعات غذا و 
دارو شده و معتقدیم که ضمن کنترل هیاهوها و برخورد 
قاطع با افراد سودجو، می توانیم بهترین نوع قیمت را به 

مردم ارائه دهیم.
رییس سازمان غذا و دارو با ذکر این نکته که تورم دارویی 
در دولت ســیزدهم با ۱۳ درصد کاهش از ۴۳ درصد در 
دولت قبل به ۳۰ درصد رســیده، تاکید کرد: اقدام دیگر 
در ســال ۱۴۰۱ عدم افزایش نرخ دارو بوده و نسخه های 
بیماران با نرخ سال گذشته تحویل داده می شود. همچنین 
با حمایت از شــرکت های تولیدکننده دارو، نظارت های 
بیش از پیش را هم جهت جلوگیری از احتکار و سودجویی 
ادامه می دهیم. بنابر اعالم وزارت بهداشت، دارایی با اشاره 

به اینکه با شرکت هایی که در نظام توزیع اخالل ایجاد کنند 
طبق قانون برخورد می شود، بیان کرد: مشکلی در خصوص 
تامین انسولین مورد نیاز بیماران دیابتی وجود ندارد و این 
رویه در داروهای دیگر بیماران خاص هم هست. دکتر ناصر 
وحدتی - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
نیز در این نشست، بیان کرد: جهت هماهنگی های اجرایی 
نیازمند همفکری های الزم در مسیر خدمت موثرتر به 
مردم هستیم و معموال سالی یک بار همایش معاونان غذا 

و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.
وی اضافه کرد: این همایش به علــت بحران کرونا در دو 
سال اخیر به صورت وبینار برگزار شد و خوشبختانه پس از 
بهبود وضعیت و تک رقمی آمار فوتی کرونا شرایط برگزاری 
حضوری این همایش فراهم شد.وی با اشاره به برگزاری 
کارگاه های تخصصی با موضوعات غذا و داروهای مکمل، 
شیمیایی و سنتی، گفت: خوشبختانه وضعیت دارو قابل 
قبول بوده و اکثر داروهای مورد نیاز مردم در داروخانه ها 
موجود اســت. این در حالی است که رییس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در نامه ای به 
رییس جمهوری با تاکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه 
برای جلوگیری از وقوع بحران دارویی در کشور گفت که 
اگر اصالح منصفانه قیمت اقالم دارویی در کشور انجام 
نشود و افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت داروهای داخلی با 
پوشش همزمان بیمه ای صورت نپذیرد، عمالً کارخانجات 

دارویی به ورطه ورشکستی کشانده خواهند شد.
متن نامه حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی به آیت اهلل سیدابراهیم 
رییسی رییس جمهوری به این شرح است: »حضرت آیت 
اهلل جناب آقای دکتر رئیسی، ریاست محترم جمهوری 
اســالمی ایران، موضوع: ضرورت تعجیل در بکارگیری 
اقدامات پیشگیرانه قبل از رخداد بحران دارویی در کشور. 
احتراماً به استحضار می رساند، صنعت داروسازی از صنایع 
استراتژیک کشور محسوب می شود که با اهمیت دادن به 
تولید داخلی طی سالیان اخیر، در راستای تأمین تخصصی 
ترین داروهای جدید و بروز دنیا با قیمتی حدود ۱۰ تا ۲۰ 
درصد مشابه نمونه های خارجی در شدیدترین شرایط 
تحریم و تورم، نقش بسزایی را جهت تضمین استقالل 
کشور در حوزه سالمت ایفا نموده است و کما فی السابق، 
علیرغم وجود شدیدترین فشــارهای مالی، هزینه ای و 

بدهی های سنواتی سازمان های بیمه گر و مراکز دولتی، 
داروی موردنیاز بیماران را بدون وقفه تأمین می نماید.

شایان توجه است که از یکسو، شرایط قیمت گذاری اقالم 
دارویی توأم با دو نرخی شدن ارز از اوایل سال ۱۳۹۷ به 
ترتیبی در کشور اجرایی شده که دالیل نشأت گرفته از آن 
همچون دریافت ارز غیریارانه ای اجزای تشکیل دهنده 
بهای تمام شده دارو )قرار گرفتن در اقتصاد آزاد علیرغم 
تخصیص ارز دولتی(، عدم لحاظ شدن بخش عمده ای از 
هزینه های شرکتهای دارویی در اجزای بهای تمام شده 
دارو، نگاه اقتصادی به جای دید حسابداری به هزینه های 
شرکتهای دارویی )که اغلب بیشتر از آن چیزی است که 
در صورت های مالی گزارش میشود(، عدم لحاظ شدن 
هزینه های مالی ناشــی از افزایش چرخــه وجه نقد در 
محاسبات بهای تمام شده دارو و ... موجبات عقب ماندگی 
صنعت دارو را در کشور به دنبال داشته است. از سوی دیگر، 
شرایط تورمی اقتصاد کشور همچون سایر صنایع بر صنعت 
داروسازی نیز تحمیل شده و تداوم فعالیت های تولیدی 
در این صنعت را با مخاطرات جدی و هشداردهنده مواجه 
نموده اســت؛ به گونه ای که ارز ترجیحی در تمامی این 
سال ها صرفاً به بخشــی ناچیزی از ماده موثره دارویی 
تخصیص پیدا کرده و سهم آن در بهای تمام شده داروهای 
تولیدی از حدود ۳۰ الی۴۰ درصد بیشتر نبوده است. این 
امر در راستای کنترل هزینه ها، مشکالت عدیده ای را بر 
سر راه واحدهای تولیدی در صنعت مذکور به وجود آورده 
است و این در حالی است که سایر هزینه های این صنعت 

شبیه به دیگر صنایع تولیدی می باشند.
به عنوان نمونه، می توان به افزایش ۵۷ درصدی حقوق و 
دستمزد کارکنان، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواد جانبی 
و بسته بندی، افزایش ۳۰ درصدی هزینه های لجستیک 
و حمل و نقل، افزایش بیــش از ۱۰۰ درصدی بهای گاز 
مصرفی، افزایش سرســام آور قیمت مواد اولیه صنایع 
پتروشــیمی، افزایش بی حد و حصر هزینه حامل های 
انرژی، اخذ ســودهای بازرگانی و عــوارض گمرکی بر 
ماشــین آالت خطوط تولید و عوامل این چنینی اشاره 
نمود که روی هــم رفته صنعت داروســازی را به لحاظ 
افزایش بهای تمام شده و اصرار وزارت بهداشت بر تثبیت 
قیمت ها، در شرایط بسیار سخت و بحرانی قرارداده است. 
ناگفته نماند که در این رهگذر، مسائلی همچون اختالل 

در نظام ارزی کشور، عدم تأمین به موقع ارز برای خرید 
مواد موثره دارویی، اعمال تغییرات و دگرگونی در قوانین 
بودجه ای، سختگیری های زایدالوصف سیستم های مالی 
و بانکی، اخذ تعهدنامه های متعدد پرداخت مابه التفات و 
... نیز به ســختی و دوچندان نمودن معضالت انجام کار 
در صنعت داروســازی دامن زده اند. بایستی اذعان نمود 
که به وجود آمدن مسائل و مشکالت فوق، نه تنها بخش 
تولیدی صنعت دارویی کشور، بلکه حوزه توزیع یا پخش 
دارو را نیز متأثر نموده اســت. این حوزه با توجه به نقش 
کلیدی و مهمی که به عنوان واسط، مابین تولیدکنندگان 
و مصرفکنندگان دارو در نظام سالمت کشور ایفا میکند 
به موجب عدم بازپرداخت بدهی های مراکز بیمارستانی 
و دولتی و حجم ســنگین مطالبات خود از دولت )بیش 
از ۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بلوکه شــده( با 
تهدیدهای جدی مواجه شده و عماًل سرمایه گذاری های 
جدید در این بخش در هالــه ای از ابهام و پیچیدگی فرو 
رفته است. نباید فراموش کنیم که حوزه پخش، لوکوموتیو 
حرکت دهنده و موتور پیشرو در حوزه تولید داروی کشور 
محسوب می شود که مختل شدن فرآیندهای توزیع در آن 
بدون شک آسیب جدی به بدنه اصلی صنعت داروسازی 

کشور وارد خواهد کرد.
علی ای حال، به نظر می رســد چنانچه اصالح منصفانه 
قیمت اقالم دارویی در کشور محقق نگردد و افزایش ۴۰ 
تا ۵۰ درصدی قیمت داروهای داخلی با پوشش همزمان 
بیمه ای صورت نپذیرد، عمالً کارخانجات دارویی به ورطه 
ورشکستی کشانده خواهند شــد و فرآیندهای تولید و 
توزیع دارو به دلیل افزایش هزینه ها و در عین حال، تثبیت 
قیمت ها متوقف خواهند گردید. در نتیجه به دلیل مختل 
شــدن فرآیند تولید داخلی و نبود سیستم توزیع فعال، 
واردات دارو با قیمت چندین برابری و ارزبری باال، همراه 
با افزایش سرسام آور هزینه های بیماران صورت خواهد 
گرفت که این امر در نهایت کشور را با رخداد بحران دارویی 
مواجه خواهد نمود؛ چه بسا اینکه در شرایط فعلی نیز به 
دلیل سنگین شدن حجم مطالبات حوزه پخش از بخش 
دولتی، تعویق در تصمیم گیری های به موقع برای اصالح 
قیمت منصفانه دارو و بالتکلیفی در تخصیص انسجام یافته 
ارز توسط بانک مرکزی، نشانه های آغازین این بحران نمود 
یافته و قابل رویت می باشد. از این رو، خواهشمند است به 
هر طریق ممکن که صالح می دانید مساعدت فرمایید تا در 
بکارگیری اقدامات پیشگیرانه قبل از رخداد بحران دارویی 
در کشور تعجیل گردد. پیشاپیش از بذل توجه و دستور 

مساعد و عاجل جنابعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.«

مجلس: با اقدامات پیشگیرانه از وقوع بحران دارویی پیشگیری کنید

سازمان غذا و دارو: کاهش ۱۳ درصدی تورم دارو
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شــرکت های مخابراتی برای تامین برق به باد و 
خورشید متوسل شدند

اریکســون و دویچه تله کام دو شــرکت مخابراتی بزرگ اروپا قصد دارند 
برای تأمین انرژی دکل های تلفن همراه از انرژی باد و انرژی خورشــیدی 
بهره بگیرند. دکل های تلفن همراه نسل پنجم که در آینده نزدیک به طور 
گسترده در جهان نصب خواهند شد، انرژی زیادی مصرف می کنند و برای 

کاهش هزینه ها چاره ای جز توسل به انرژی های تجدید پذیر وجود ندارد.
آلمانی ها که نگران افزایش مصرف برق و تشــدید هزینه های تمام شده 
هستند، راه های جدیدی را برای تولید انرژی امتحان می کنند که مبتنی بر 
تولید کربن کمتر و اتکا به منابع پایدار باشد. بررسی های مؤسسه مورگان 
استنلی نشان می دهد اپراتورهای مخابراتی انگیزه بیشتری برای کاهش 
هزینه ها دارند، زیرا آنها باید تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۸۷۲ میلیارد دالر را در 
سطح جهانی برای راه اندازی نسل بعدی شبکه های نسل پنجم اختصاص 

دهند.
اریکسون باید برای تأمین انرژی مورد نیاز ساالنه حدود ۲۵ میلیارد دالر 
هزینه کند که این رقم در آینده به ۳۰ میلیارد دالر خواهد رسید و لذا این 
شرکت سرمایه گذاری برای ایجاد صفحات خورشیدی و توربین های بادی 
را جدی گرفته و مرکزی را در دیتنهیم در ۱۹۳ کیلومتری شمال مونیخ در 
دست اقدام دارد. این شرکت همچنین با استفاده از صفحات خورشیدی تا 
۱۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را تأمین می کند. دویچه تله کام نیز اعمال 

کرده در این زمینه برنامه های متنوعی را به اجرا خواهد گذاشت.

همه گیری کووید میلیاردها را ساعتی افزایش داد
گزارش جدید آکســفام، موسسه خیریه مســتقر در بریتانیا می گوید که 
نابرابری ثروت در دو سال اول همه گیری کووید-۱۹، با ایجاد یک میلیاردر 
جدید در هر ۳۰ ساعت افزایش یافته است. به گفته این گروه، همان طور 
که هر ۳۰ ساعت یک میلیاردر افزوده شد، در مدت مشابه، یک میلیون نفر 
در هر ۳۳ ساعت )با درآمد کمتر از ۱.۹۰ دالر در روز( تقریبا با همان نرخ به 

فقر مطلق سقوط کردند.
این گزارش در مجمــع جهانی اقتصاد در داووس رونمایی شــد. به گفته 
این سازمان، افزایش شدید قیمت موادغذایی، انرژی و کاالها در دو سال 
گذشته به شدت، نابرابری ثروت جهانی را تشدید کرده است.در حال حاضر 
جهان ۲۶۶۸ میلیاردر )۵۷۳ میلیاردر بیشتر از سال ۲۰۲۰( با ثروت ۱۲.۷ 
تریلیون دالر دارد که تنها در دو سال ۳.۷۸ تریلیون دالر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، ۱۰ مرد ثروتمند جهان اکنون دارای ثروت بیشتری 
از ۴۰ درصد قشر پایین جامعه یعنی حدود ۳.۱ میلیارد نفر هستند.جنگ 
در اوکراین با ایجاد جهشی عظیم در قیمت موادغذایی اوضاع را بدتر کرده و 
این امر باعث ثروتمندتر شدن بیشتر افرادی شده است که شرکت های مواد 
غذایی را کنترل می کنند، مانند اعضای خانواده کارگیل که مالکیت یکی از 

بزرگترین شرکت های مواد غذایی جهان را کنترل می کنند.
این گزارش می گویــد در حالی که همه گیری بــه ۵۷۳ نفر کمک کرد تا 
میلیاردر شــوند در همین حال نیز تعداد زیادی بــرای تامین غذای خود 
و افزایش ســطح فقر تالش می کنند.گابریال بوچر، مدیر اجرایی آکسفام 
بین الملل گفت: »دهه ها پیشــرفت در زمینه فقر شدید اکنون معکوس 
 شــده اســت و میلیون ها نفر با افزایش غیرممکن هزینه هــا صرفا برای 

زنده ماندن تالش می کنند«.
آکسفام اعالم کرد: نتایج تحقیقاتش نشــان داد که شرکت های بخش های 
انرژی، غذا و دارو )جایی که انحصارها به ویژه رایج است( سودهای بی سابقه ای 
را ثبت می کنند حتی در شرایطی که دســتمزدها به سختی کاهش یافته 
اســت و کارگران با قیمت های چند دهه باال در بحبوحه کووید-۱۹ دست 
و پنجه نرم می کنند. این ســازمان از دولت ها در سراســر جهان می خواهد 
که برای مهار ثروت زیــاد و قدرت انحصاری، مالیات هــای دائمی بر ثروت 
وضع کننــد و می گوید مالیات دو درصــدی بر میلیونرهــا و مالیات چهار 
درصدی بر میلیاردرها می تواند ۲.۵ تریلیون دالر درآمد داشــته باشــد که 
برای رهایی ۲.۳ میلیارد نفر از فقر کافی اســت. در این بیانیه آمده است که 
چنین اقدامی »مراقبت های بهداشتی و حمایت اجتماعی همگانی را برای 
همه ساکنان کشورهای با درآمد کم و متوسط ارائه می دهد«.آرژانتین اعالم 
 کرد: مالیات ویژه به نام »مالیات میلیونرها« را اتخاذ کرده و در حال بررسی 

مالیات بر سود انرژی است.

سهام شبكه های اجتماعی 135 میلیون دالر آب رفت
شبکه های اجتماعی در پی هشدار شرکت اسنپ درباره سود کمتر، بیش 
از ۱۳۵ میلیارد دالر ارزش بازارشان را از دست دادند. ارزش سهام اسنپ 
که به درآمد تبلیغات دیجیتالی متکی اســت، ۴۳ درصد ریزش کرد که 
بزرگترین ریزش اواسط معامالت روزانه از زمان عرضه اولیه عمومی سهام 
این شــرکت با قیمت ۱۷ دالر در ســال ۲۰۱۷ بود. این ریزش سهام، ۱۶ 
میلیارد دالر از ارزش بازار اسنپ کم کرد و به افت همتایانی نظیر ِمتا پلتفرمز 
 )شرکت مادر فیس بوک(، آلفابت )شرکت مادر گوگل(، توییتر و پینترست 

اضافه شد.
این خبر باعث فروش گســترده در فضای تبلیغات و فناوری تبلیغات شد. 
رکورداران ریزش قیمت سهام شــرکت ترید دسک با ۱۹ درصد، فوبو تی 
وی با هفت درصد، مگنیت با ۱۳ درصد، روکو با ۱۴ درصد، ویزیو هولدینگ 
با ۱۰ درصد، اومنی کام با ۸.۴ درصد و الیو رمپ هولدینگز با هشت درصد 
بودند. تحلیلگران وال اســتریت با این گفته رونالد جوزی، تحلیلگر بانک 
سیتی موافق بودند که ریزش اخیر قیمت سهام شبکه های اجتماعی نشان 
می دهد کندی اقتصادی روی نتایج تبلیغات در سراسر بخش اینترنت تاثیر 
می گذارد اما پلتفرمهایی نظیر توییتر، یوتیوب و پینترســت تاثیرپذیری 

بیشتری نسبت به تبلیغات برند دارند.
شرکت اسنپ که مالک اپلیکیشن اسنپ چت است، رشد سه ماهانه کاربران 
را در آوریل گزارش کرد که فراتر از پیش بینی ها بود اما این شرکت با گذشت 
یک ماه، هشدار داده اســت نمی تواند پیش بینی های قبلی برای درآمد و 

سود را محقق کند که منعکس کننده وخامت فضای اقتصادی است.
اســنپ و پلتفرمهایی مانند فیس بوک و گوگل برای دالرهای تبلیغاتی 
در شــرایط پرچالش فعلی رقابت می کنند. تورم رو به رشــد، شرکتها و 
هزینه های مصرفی را تحت فشار قرار داده است و تغییرات اخیر تنظیمات 
حریم خصوصی مانند محدودیت ردیابی در سیســتم اپل، کســب و کار 
تبلیغات را که در دوران پاندمی رونق زیادی پیدا کرده بود، کســاد کرده 

است.
رشد کاربران موضوع مهم دیگر برای شرکتهای شبکه های اجتماعی است 
که برای جذب مشتریان جدید برای تبلیغات هدفمند در یک بازار اشباع 
شده، رقابت دارند. شرکت ِمتا در فوریه پس از این که توقف رشد کاربران 
را اعالم کرد، با بزرگترین ریزش یک روزه ارزش بازار در تاریخ شرکتهای 
آمریکایی روبرو شــد. بر اســاس گزارش بلومبرگ، نگرانی دیگری که در 
صنعت فناوری دیده می شود، روند افزایش نرخهای بهره در آمریکاست که 

روی سهام فناوری تاثیر منفی گذاشته است.

اخبار

واردات آیفون ادامه دارد
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در دو ماه نخست امسال بیش از کل نیاز کشور در سال گذشته و نیاز کل سال جاری ثبت سفارش واردات گوشی آیفون انجام شده و مردم 

نباید در این زمینه نگران باشند.

در شــرایطی که کشــور با  
کسری شــدید بودجه بنا به 
اذعان مقامات دولتی مواجه 
است، سوال اصلی بسیاری از 
کارشناسان و صاحب نظران 
اقتصادی از دولت این اســت که پول افزایش یارانه ها 
از کجا تامین شده است. ابهامی که در مورد یارانه   های 
جدید و افزایش میزان آنها وجود دارد، مربوط به منابع 

تامین یارانه حمایتی است. 
سوال اساسی که وجود دارد این است که منابع تامین 
این یارانه   ها چیســت؟ در دوره   های گذشته در مورد 
تخصیص منابع توضیح آن بود که بانک مرکزی مسوول 
تامین این منابع است و بانک مرکزی نیز چون دارای 
ارز موردنیاز نبود، برای تامین منابع موردنیاز اقدام به 

خرید ارز نیمایی از بازار می   کرد. اما در حال حاضر هیچ 
توضیحی برای نحوه تامین منابع تامین یارانه حمایتی 

ارائه نشده است.
با افزایــش رقم یارانــه نقدی طی روزهای گذشــته 
گفته می شــود دولت حدود ۴۶ هــزار میلیارد تومان 
برای پرداخت این دور از یارانه ها به ۹ دهک درآمدی 
تخصیص داده اســت. در این میان برخــی از بانک ها 
مدعی هســتند که دولت منابع پرداختی یارانه نقدی 
اخیر )۳۰۰ و ۴۰۰ هــزار تومانی( را از محل منابع این 
بانک ها تامین کرده است و بابت این موضوع به بانک ها 
بدهی دارد اما هنــوز دولت یا بانک مرکــزی در این 

خصوص توضیحی ارایه نداده اند.
راغفر، اقتصاددان در این باره گفته است محل تامین 
این تصمیمات آنطور که برمی آیــد همان روش های 
مالوف دولت هاســت. آنچه با آن آشــنا هستند و آن 
افزایش قیمت ارز و افزایــش قیمت حامل های انرژی 
اســت که اینها موجب بی ارزش شــدن پــول ملی، 

تورم شــدید و پیامدهــای گســترده اجتماعی آنان 
همچون افزایش افســردگی، اعتیاد، خودکشی، فرار 
سرمایه ها و مغز ها از کشور می شــود. وی تاکید کرد: 

به باور من این طرح بیش از آنکه مشــکلی از مردم را 
 رفع کند، بــر بحران های زندگی خانوار ها در کشــور 

اضافه می کند.

پول افزایش یارانه ها از کجا تامین شد؟

افت  چشم گیر قدرت  خرید خانوارها

منابعمبهمتامینیارانهها
مهدیپازوکی،اقتصاددان

دولت نباید تا زمانیکه که شرایط اقتصادی کشور به ثبات نرسیده در رابطه با اصالح اقتصادی وارد عمل می شد. بارها مخالفت خود را با اصالح یارانه ها در شرایط فعلی اقتصادی اعالم کردیم. برداشت منابع یارانه اگر از محل منابع 
بانکی انجام شده باشد می تواند تورم بسیار شدیدی را در آینده نزدیک به اقتصاد تحمیل کند. در نتیجه این تورم سنگین همان  اقشار ضعیف و آسیب پذیر ضرر می کنند. دولت عنوان می کند دو ماه یارانه نقدی داده می شود و پس 

از آن کاالبرگ الکترونیک به مردم می دهد. 
چرا دولت همان دو ماه آینده برای اصالحات اقتصادی اقدام نکرد. چرا صبر نکرد تا شرایط را بسنجد و برای پایداری شرایط اقتصادی و بسترسازی اصالحات اقتصادی تالش کند. حال اصالحات انجام شد اما باید حداقل به ۴ دهک 

پایین یارانه تعلق می گرفت نه تمامی دهک ها به غیر از دهک دهم. بنابر آمارها در اسفند ماه ۱۴۰۰ باالی ۷۶ میلیون نفر یارانه گرفتند. حاال با حذف دهک ده مگر چند نفر از این فرآیند حذف شده اند. 
منابع این حجم از پول از کجا تامین شد. در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه روبه رو است، چگونه یارانه ها را افزایش داد. پس احتماال کسری بودجه ندارد. چون اگر منبع تامین منابع افزایش یارانه ها باعث افزایش پایه پولی 
شود، می تواند تبعات بسیار منفی ای حتی برای تهی دستان داشته باشد و به نفع اغنیا و پولدارها تمام شود. چون تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می کند. از دولت می خواهم که بگوید این پول را از چه محلی تامین کرده است. آن 

هم در شرایطی که در فضای سخت تحریم ها قرار داریم و مخارج دولت اجتناب ناپذیر است. اگر محل تامین این پول منجر به افزایش پایه پولی شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شود، خطرناک است.
پخش پول نقد در جامعه تبعات دارد. منابع این پولها نامشــخص است. اگر هم از طریق بانکها تامین شده باشــد موجب رشد پایه پولی خواهد شد. رشــد پایه ولی هم منجر به افزایش نقدینگی و رشد فزآینده تورم می شود. این 
 اقدام به ضرر همان اقشاری است که دولت سعی دارد به آنها کمک کند. اصالحات خوب است اما در شــرایط حاد تورمی نتیجه عکس می دهد. باید برجام اتفاق می افتاد، پیوستن به FATF قطعی می شد، تورم کنترل می شد و 

بعد از آن جراحی اقتصادی انجام می گرفت.
دولت گویا آگاه نیست که اگر ۴ قلم کاال افزایش قیمت پیدا کند ۴۰ قلم کاالی دیگر به دنبال آن زنجیر وار گران می شوند. برای ارایه کاالبرگ نیز باید قواعدی در دستور کار باشد. کاالبرگ را هم نباید محدود به خرید چند قلم کاال 
کنند. همچنین فقط به ۴ دهک پایین کاالبرگ داده شود نه اینکه ۹ دهک یارانه یا کاالبرگ بگیرند. اقتصاد مجموعه ای از بازارهاست. بنابراین تمامی این بازارها به هم وابسته اند. هر عدم تعادلی در هر بازار بر بازار دیگر اثر می گذارد. 

اگر قیمتها در بازار کاال و خدمات باال برود، از طریق افزایش تورم بر بازار ارز هم اثر می گذارد. بنابراین این روش، اصالح اقتصادی نیست. کشور را دچار بی عدالتی، و تبعیض و نابرابری می کند.
اصالح باید در سیستم مالی کشور اتفاق بیفتد. باید بودجه نهادهای غیر ضرور قطع شود. سیستم پولی و بانکی باید اصالح شود. اصالح در انضباط پولی باید اتفاق بیفتد. سیستم اداری باید اصالح شود. در سیاست خارجی در چارچوب 

منافع ملی باید اصالحات داشته باشیم. اگر این اصالحات شکل نگیرد تورم ۴۰ درصدی که حتی برای اقشار ضعیف تر بیشتر از این عدد است، منجر به نابسامانی های بیشتر می شود. 

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

مدیرعامل نوکیا در مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
گفت: شبکه های نسل ششــم )۶G( حدود سال 
۲۰۳۰ وارد بازار خواهند شد. پکا الندمارک، رئیس 
و مدیرعامل شــرکت نوکیا در میزگردی مجمع 
جهانی اقتصاد پیش بینی کرد شــبکه های نسل 
ششم حدود سال ۲۰۳۰ همزمان با توسعه متاورس 
صنعتی در صنعت فناوری، به بــازار وارد خواهند 
شد و تا آن زمان، قطعا تلفن هوشمندی که امروز 

می شناسیم دیگر متداول ترین رابط کاربری رایج 
نیســت. مدیرعامل نوکیا گفت: دنیای فیزیکی و 
دنیای دیجیتالی با یکدیگر رشد می کنند. نتیجه 
احتمالی، شــامل کاربری خواهد بود که به دنیای 
واقعیت مجازی می رود و با چرخاندن یک سوئیچ 
یا چرخاندن یک صفحه، در دنیای واقعی و فیزیکی 

تغییری صورت می دهد.
طبــق گــزارش مجله اینداســتری ویــک، یک 

متاورس صنعتی ممکن اســت شــامل مدلهای 
مشــابه دوقلوهــای دیجیتالی دقیــق و جامع از 
اشیایی باشد که در واقعیت وجود دارد. در مقطع 
فعلی، هیچ تعریف اســتانداردی از فناوری نسل 
ششــم وجود ندارد. تازه در اواخر ســال ۲۰۱۸ و 
اوایل ســال ۲۰۱۹ بود که شــبکه های مخابراتی 
 نســل پنجم )۵G( در آمریکا به صــورت تجاری 

عرضه شدند.

مدیرعامل نوکیا گفت:  ارتقا به شــبکه های نسل 
ششم، مستلزم منابع رایانشــی گران تری شامل 
شبکه هایی که صدها برابر و شاید هزار برابر سریعتر 
از نســل پنجم هســتند، خواهد بود. کارشناسان 
می گویند نسل ششم فقط شامل سرعت و واکنش 
سریعتر نیست بلکه با توسعه فناوری در مکانیک 
کوانتومی و هــوش مصنوعی، تغییــر بزرگی در 

شبکه ها صورت خواهد داد.

ورود شبکه های نسل ششم به بازار تا ۸ سال دیگر


