
یک مقام دولت آلمان پیش از اجالس سه روزه گروه هفت اعالم 
کرد سران این گروه، مذاکرات بسیار سازنده ای درباره تعیین 

سقف برای واردات نفت روسیه داشته اند.
به گزارش ایسنا، این پیشنهاد بخشی از مذاکرات گسترده سران 
گروه هفت برای افزایش فشار روی کرملین بر سر حمله نظامی 

به اوکراین بدون دامن زدن به فشارهای تورمی جهانی است.
جنگ اوکرایــن، کمبود انــرژی و مواد غذایی و تیره شــدن 
دورنمای اقتصادی، احتماال موضوعــات اصلی مورد بحث در 

اجالس سران گروه هفت خواهد بود که امسال در آلمان برگزار 
می شــود. آمریکا، کانادا و انگلیس در واکنش به حمله نظامی 
مسکو به اوکراین، واردات نفت روسیه را ممنوع اعالم کرده اند و 
سران اتحادیه اروپا هم با تحریم ۹۰ درصد واردات نفت روسیه 
موافقت کرده اند که تا پایان ســال ۲۰۲۲ اجرایی می شود. اما 
تولیدکنندگان روسی موفق شــده اند خریداران جدیدی در 
آسیا پیدا کرده و آنها را جایگزین مشتریان قدیمی خود کنند.

با این حال، افزایش قیمت های انرژی غرب را نگران کرده است 

که چنین تحریم هایی نه تنها به ماشین جنگی روسیه ضربه 
نزند بلکه درآمــد صادرات انرژی این کشــور را حتی با وجود 

کاهش حجم فروش، افزایش دهد.
خریداران آسیایی، محموله های نفتی روسیه را که حدود ۳۰ 
درصد ارزان تر از قیمت نفت برنت هستند، خریداری می کنند. 
با این حال قیمت نفت برنت امسال حدود ۶۰ درصد رشد کرده 
که تا حدودی تاثیر افت قیمت نفت روسیه را  جبران می کند. 
اورال که گرید نفتی صادراتی اصلی روسیه است، در ماه مه به 

۷۸ دالر و ۸۱ سنت در هر بشکه رســید که تقریبا ۱۲ درصد 
باالتر از آوریل بود.

آژانس بین المللی انرژی ماه گذشته پیش بینی کرده بود درآمد 
نفتی روسیه با وجود این که بسیاری از پاالیشگاه ها پس از حمله 
نظامی مســکو به اوکراین، از خرید نفت این کشور خودداری 

کردند، امسال ۵۰ درصد باالتر می رود.
این مقام آلمانی گفت: ســقف قیمت می تواند این مسئله را 
حل کرده و در عین حال از محدود شدن بیشتر عرضه نفت و 

تحریک رشد تورم، جلوگیری کند اما برای این که چنین راه 
حلی عملی شود، مستلزم موافقت واردکنندگان بزرگی نظیر 
هند و چین اســت. وی افزود: ما در مسیر خوبی برای رسیدن 

به توافق هستیم.
بر اســاس گزارش رویترز، این مقام آلمانی گفت: گروه هفت 
همچنین ســرگرم مذاکره درباره ضرورت یکی کردن اهداف 
اقلیمی با ضرورت توســعه میادین گازی جدید در راســتای 

کاهش وابستگی به واردات گاز از روسیه است.

بازار رمزارزهای دیجیتال در یک هفته ۱۳۳ میلیارد 
دالر بازیابی کــرد و ۱۶ درصد از ســرمایه خود را به 

دست آورد.
به گزارش ایســنا و به نقل از کریپتو، بــازار ارزهای 
دیجیتال پس از بهبود بیــش از ۱۳۰ میلیارد دالر در 
هفته گذشته در حال حاضر سبز است. جالب اینجاست 
که افزایش ارزش بازار کریپتو در زمانی رخ می دهد که 
نگرانی از این مورد وجود دارد که بازار ارزهای دیجیتال 

در میانه زمستان است.
طی هفته گذشته، بر اســاس داده های کوین مارکت 
کپ، مجموع ارزهای دیجیتــال از ۸۳۲ میلیارد دالر 
در ۱۸ ژوئن به ۹۶۵ میلیارد دالر در ۲۵ ژوئن رســید 
که نشان دهنده افزایش ۱۳۳ میلیارد دالری و افزایش 

کلــی ۱۵.۹۹ درصــدی اســت. ارزش ارز دیجیتال 
پرچمدار که از نظر ورودی بــازار، ارزهای دیجیتال 
جهانی را رهبری می کند ۱۰.۲۷ درصد در هفته قبل 
افزایش یافته اســت. قابل ذکر است که بیت کوین در 
هفته گذشته از ۳۳۸ میلیارد دالر به ارزش بازار ۴۰۸ 
میلیارد دالر رسیده است. علیرغم مقاومت نشان داده 
شده در این هفته از نظر حفظ موقعیت باالتر از سطح 
قابل توجه ۲۰ هزار دالر، آخر هفته ممکن است مرحله 
امتحان دیگری برای این ارز دیجیتال باشد. حمایت 
همچنان نشانه هایی از نگرانی را نشان می دهد و وقفه 
در سطح حمایت ممکن است اعتماد سرمایه گذاران را 

به این بخش آزمایش کند.
علیرغم نوســانات مداوم در بــازار ارزهای دیجیتال، 

کارشناسان به شدت مراقب شاخص های کلیدی بازار 
هستند تا سیگنال هایی مبنی بر اینکه قیمت ها ممکن 

است به پایین ترین حد خود برسند را بررسی کنند.
با سبز شــدن آلتکوین ها، اتریوم به باالی ۱۲۰۰ دالر 
رسید. دومین دارایی بزرگ از نظر ارزش بازار به باالی 
ســطح حیاتی ۱۲۰۰ دالر صعود کــرده و با  ۲۱.۳۶ 
درصد افزایش در هفته گذشته، به ارزش کل بازار ۱۴۸ 
میلیارد دالر رسید. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۹۵۹.۴۱ میلیارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۷۲ درصد 
بیشتر شده اســت. در حال حاضر ۴۲.۴۸ درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در 

یک روز ۰.۰۴ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل استاندارد تهران از اجرای طرح سنجش وزن 
بسته بندی  فرآورده های صنعت غذایی و شوینده، در 

استان تهران بصورت آزمایشی، خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از اداره  کل استاندارد استان 
تهران، نوری در این خصوص تشــریح کــرد: در پی 
افزایش میزان کم فروشــی در برخــی از فرآورده ها، 
بویژه پس از اجــرای طرح اصالح یارانه ها، ســازمان 
ملی اســتاندارد ایران با همکاری ســازمان تعزیرات 

حکومتی و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان، اقدام به بازرسی مشترک از واحدهای 
تولیدی صنایع غذایی و شــوینده و همچنین توزین 

محصوالت بسته بندی شده کرد.
وی با اشــاره به اینکه این طرح با هدف رعایت حقوق 
مصرف کنندگان و مقابله با کم فروشــی و نیز نظارت 
دقیق تر بر بازار، در استان های تهران و البرز که سهم 
۴۰ درصدی از عرضه کل کشــور را دارند، به عنوان 

اســتان های منتخب در حال اجراست، افزود: کمیته 
اقدام ویژه، با تالش کارشناســان اداره اندازه شناسی، 
اوزان و مقیاس های اداره  کل استاندارد استان تهران، از 
تاریخ ۲۴ خرداد ماه سال جاری، کار خود را آغاز کرد و 
در این راستا، از واحدهای تولیدی استان بازرسی انجام 

شده  است.
گفتنی است، بازرسی ها همچنان ادامه دارد و نتایج آن 

متعاقبا اعالم خواهد شد.

بر اســاس آمار منتشــر ه، تورم ژاپن به باالترین حد 
خود در هفت ســال اخیر رسیده اســت. به گزارش 
ایســنا و به نقل از اکونومیک، داده های رسمی نشان 
داد که قیمت هــای مصرف کننده ژاپــن در ماه مه 

دوباره ۲.۱ درصد افزایش یافــت که دومین جهش 
ماهانه متوالی از سطحی بود که در هفت سال گذشته 
مشاهده نشده اســت. بر اســاس ارقام منتشرشده 
توســط وزارت امور داخلی، شــاخص اصلی قیمت 

مصرف کننــده، بدون مــواد غذایی تــازه، در ماه مه 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۲.۱ درصد افزایش 
 یافت. این افزایش به دنبال یک جهش ۲.۱ درصدی 

در آوریل است.

تعداد بی سابقه فارغ التحصیالن چینی وارد بدترین 
بازار کار در دهه های اخیر شده اند.

به گــزارش ایســنا، ماه گذشــته، دانشــجویان 
استخدام شده با توجه به شــیوع بیماری کووید- 
۱۹ و وضعیت بد اقتصادی در چیــن از کار برکنار 
شــدند و اینها موانعی بودند که تابســتان امسال 
با رکــورد ۱۰.۸ میلیون فارغ التحصیل دانشــگاه 
چین مواجه شــده اســت. محدودیت های ناشی 
از کوویــد در چین بــه دلیل رکود بــازار امالک، 
نگرانی های ژئوپلیتیکی و ســرکوب های نظارتی 
بر فناوری، آموزش و ســایر بخش هــا، اقتصاد را 
 که در حــال حاضر کند شــده، تحــت تاثیر قرار 

داده است.

بیکاری جوانان در حال حاضر بیش از سه برابر نرخ 
بیکاری کلی در چین و به رکورد ۱۸.۴ درصد رسیده 
است. هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد چنین 
بیکاری باالی جوانان چگونه بر جامعه چین تاثیر 

می گذارد.
نخست وزیر لی کچیانگ گفته است که تثبیت بازار 
کار برای فارغ التحصیالن اولویت اصلی دولت است. 
شرکت هایی که به فارغ التحصیالن جدید پست های 
کارآموزی اعطا می کنند، عــالوه بر مزایای دیگر با 
هدف افزایش اشــتغال به طور کلی، یارانه دریافت 

خواهند کرد.
برخی از دولت های منطقه ای به فارغ التحصیالنی که 
به دنبال راه اندازی کسب وکار خود هستند وام های 

ارزان ارائه کرده اند. که بازار مشاغل سطح ابتدایی 
چین حتی نسبت به بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تا 
۲۰۰۹ بدتر بود و تخمین زده می شود که مشاغل 
جدید نسبت به ســال گذشــته ۲۰ تا ۳۰ درصد 

کاهش یافته است.
بر اساس گزارش رویترز، بخش فناوری کارفرمای 
مهم بسیاری از فارغ التحصیالن چینی بوده است 
اما به گفته کارشناسان اســتخدام، این صنعت در 
ســال جاری نیروی کار خــود را کاهش می دهد. 
طبق گزارشی در ماه آوریل، کاهش مشاغل در بین 
تقریبا ۱۰ شرکت بزرگ فناوری چین متفاوت بود 
اما همه آنها حداقل ۱۰ درصــد از کارکنان خود را 

کاهش دادند.

مدیران شرکت های انرژی فرانسه از مصرف کنندگان عادی 
و شرکت ها خواســتند مصرف انرژی خود را فورا محدود 
کنند. به گزارش ایسنا، مدیران غول های انرژی فرانسوی 
انژی، EDF و توتال انرژیز در نشریه »ژورنال دو دیمانش« 
از مصرف کنندگان عادی و شرکت ها خواستند مصرف 

انرژی خود را بالفاصله محدود کنند تا زمستان در پیش، 
بهتر بتوانند با بحران انرژی مقابله کنند. این شــرکت ها 
در نامه ای گشــوده، با اشــاره به افت عرضه گاز روسیه و 
همچنین محدود شــدن تولید برق اروپا به دلیل مسائل 
تعمیراتی، اعالم کردند ما باید به صورت جمعی همکاری 

کنیم تا مصرف انرژی را کاهش داده و حاشیه مانور بیشتری 
داشته باشیم. بر اساس گزارش رویترز، این شرکت ها اعالم 
کردند هر چه سریع تر در تابستان امسال دست بکار شویم، 
به ما اجازه خواهد داد آمادگی بهتری در آغاز زمستان آینده 

داشته باشیم و ذخایر گاز خود را حفظ کنیم.

کسانی که برای دریافت یارانه، ثبت نام یا اعتراض 
خود را ثبت و یا هنوز اقدامــی انجام نداده اند، باید 
توجه داشته باشند که تاکنون سازمان هدفمندی 
یارانه ها پیامکی در این رابطه ارسال نکرده است، از 
این رو برای هر درخواســتی باید به سامانه اعالمی 
مراجعه کرده و توجهی به پیامک های با شماره های 

ناشناس نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، ارسال پیامک با شماره های ناآشنا 
و البته مربوط به اشخاص، در مدت گذشته از شروع 
ثبت نام و اعتراض برای یارانه، ادامه دارد و همان طور 
که پلیس اعالم کرده، اقدام به کالهبرداری است. 
به هر حال پیش از این جریان هم شاهد بودیم که 
برخی با سوءاستفاده از حساسیت موضوع یارانه ها و 

بی اطالعی مخاطبان، دست به ارسال پیامک برای 
مردم زده و آنها را به ســمت ورود به لینک سایتی، 

سوق داده و سوءاستفاده مالی می کردند.
از اواخر اردیبهشت که ثبت نام از جاماندگان یارانه 
شروع شــده تا کنون، به دفعات مخاطبان به ایسنا 
گزارش داده اند که برای آنها با شماره های اشخاص، 
پیامکی حاوی لینک برای ثبت نام ارسال شده است 
که نمونه آن به این شــرح است: » با توجه به اینکه 
خانوار شما مشمول دریافت یـارانه معیشتی نشده 
است، جهت ثبت نام به این سـامانه مراجعه کنید؛ 

.“ https://refahliiee.𝓬𝓵𝓲𝓬𝓴
این در حالی است که حتی صاحبان این شماره ها 
از ارســال چنین پیامک هایی از سمت آنها مطلع 

نیستند، از ســویی دیگر، اصال سازمان هدفمندی 
یارانه ها تاکنون پیامکی برای مخاطبان، جهت ورود 
به ثبت نام ارسال نکرده و آنچه اتفاق افتاده در قالب 

اطالع رسانی عمومی بوده است.
موضوع دیگر این است که چنین آدرس هایی برای 
ثبت نام و یا ثبت اعتراض از ســوی ســازمان های 
مربوطه اعالم نشده است؛ کســانی که تا فروردین 
امســال یارانه دریافت کرده و در اردیبهشــت در 
جریان واریز یارانه جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، 
از لیست یارانه بگیران حذف شده بودند این امکان 
را دارند که به سامانه اعالمی وزارت رفاه به آدرس 
hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و اعتراض خود 

را ثبت کنند.

مذاکرات سران گروه هفت درباره سقف قیمت نفت روسیه

زمستان رمزارزها بهار شد؟ آغاز طرح سنجش وزن مواد غذایی برای جلوگیری از کم فروشی

تورم ژاپن رکورد جدیدی ثبت کرد

کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مشاغل جدید در چین

درخواست فرانسه برای کاهش فوری مصرف انرژی

به هوای یارانه حسابتان خالی نشود!
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سرمقاله

آثار زیان بار 
قیمت گذاری دستوری

بخش اعظم مشکالت بخش 
تولید و در کل اقتصاد مربوط 
به قیمت گذاری دستوری 
اســت. قیمــت گــذاری 
دستوری در همه بخش ها آثار زیان باری داشته 
است. در حوزه برق نیز به دلیل اصرار متولیان امر بر 

خرید ارزان قیمت...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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خانه باز هم 
گران تر می شود 

معامله گران ارزی 
محتاط شدند

بورس همچنان در بالتکلیفی به سر می برد

خروج  نقدینگی  از  بورس
صفحه2

صفحه4

معضلی به نام نیروگاه های فرسوده
قیمت گذاری   دستوری   سد   راه   سرمایه  گذاری   در  صنعت   برق   شده   است

چرا کمبود برق داریم؟

افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با 
خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک 
به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشــته ۲.۳ درصد بود. 
البته آمار از افت ۸ درصدی شــتاب تورم ماهیانه 
این بخش هم حکایــت دارد. در همین زمینه یک 
کارشناس مســکن در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: راهکارهای نخ نما و شکست خورده که اصرار 
بر اجرای آن وجود دارد موجب رشد قیمت مسکن 
شده است.البته متغیرهای بسیاری در افزایش قیمت 
مسکن تاثیردارند. نرخ ارز، تحریم ها، قیمت زمین و 
نهاده های ساختمانی و... به تورم بخش مسکن دامن 
زده اند. حسن محتشم اضافه کرد: عقب نشینی از 
ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال و کاهش آن به ۲ 

میلیون مسکن نشان...

برخی از معامله گران می گفتند مســائل حساس 
هسته ای هنوز حل نشده است. به عقیده این دسته 
از بازیگران ارزی آنچه باید حل و فصل شود، مسائل 
»مربوط به اجرا، ضمانت ها، وضعیت سپاه پاسداران« 
است. به گزارش اقتصادنیوز ؛ به نظر می رسد معامله 
گران بازار ارز تهران در شــرایط کنونی به دو دسته 
تقسیم شــده اند. عده ای از معامله گران به دنبال 
برجسته کردن اظهارات جوزپ بورل و احیای برجام 
هستند . این دسته از معامله گران معتقدند باالخره 
بعد از ماه ها انتظار برای از سر گیری مذاکرات هسته 
ای به پایان رسیده  و احتمال کاهش قیمت دالر وجود 
دارد .   در این میان برخی از معامله گران می گفتند 
مسائل حساس هنوز حل نشده است. به عقیده این 

دسته از بازیگران ارزی...



اقتصاد2
ایران

امیرعبداللهیان:
بدون عقب نشینی به مذاکرات 

ادامه خواهیم داد
وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود نوشت 
که ایران هیچ گاه از میز مذاکره خارج نشده و اگر 
سایر طرف ها اراده الزم را داشته باشند، ایران 

مصمم به نیل به توافق پایدار است.
»حســین  »انتخــاب«؛  گــزارش  بــه 
امیرعبداللهیان«، وزیر امور خارجه در صفحه 
شخصی اینســتاگرام خود نتایج گفت و گو با 
»جوزپ بورل«، نماینده عالی سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد.
او نسبت به هدف ســفر بورل به تهران نوشت: 
»امــروز در تهران میزبان آقــای جوزپ بورل 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا بودم. 
آقای بورل متعاقب تماس تلفنی با بنده که به 
دنبال راه حلی برای خروج مذاکرات از بن بست 
بود با هدف روی ریل قــرار دادن مذاکرات به 
تهران آمد. در دیدار حدوداً 4 ساعته اما مثبت 
در خصوص همکاری هــای جامع جمهوری 
اسالمی ایران و اتحادیه اروپا تبادل نظر کردیم. 
به آقای بورل گفتم جمهوری اسالمی ایران به 
دنبال روابط متوازن با جهان اســت و در یک 
سیاست خارجی متوازن، قاره اروپا برای ما از 
جایگاه مهمی برخوردار است. حفظ و گسترش 
روابط با قاره اروپا به شــمول تمام کشورهای 
این قاره چه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و 
چه کشــورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله 
اولویت هــای ما در پیگیری مناســبات با این 

قاره است.«
وزیر امــور خارجه ادامــه داد: »در این دیدار، 
گفتگوی ثمربخشی در مورد طیفی از مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، شامل آخرین 
وضعیت مذاکرات و لغو تحریم ها داشتیم. سعی 
می کنیم بر مشکالت و نقاط اختالف در مسیر 
گفت وگوهایی که از ســر گرفته خواهد شد، 
فائق آییم. ما همواره بــه تعهداتمان در برجام 
عمل کرده ایم و هیــچ گاه از میز مذاکره خارج 
نشده ایم. اکنون نیز بدون عقب نشینی از حقوق 
مردم عزیز ایران، به مذاکرات ادامه خواهیم داد 
و امیدواریم به صورت مشخص طرف آمریکایی 
این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و 
رسیدن به نقطه پایانی توافق، اقدامات مسئوالنه 
و متعهدانه ای را انجام دهد. اگر سایر طرف ها 
اراده الزم را داشته باشند، ایران مصمم به نیل 

به توافق خوب، قوی و پایدار است.«
او در آخــر نیز از خبرنگاران تشــکر کرده و از 
طوالنی شدن گفت و گو عذرخواهی کرد: »در 
انتها الزم اســت از خبرنگاران و افراد رسانه ای 
حاضر در کنفرانس خبری تشکر و عذرخواهی 
کنم، در خبرها خوانده بودم مذاکرات طوالنی 
آن ها را کالفه کرده بود.« این گفت و گو دیروز 
در وزارت امور خارجه انجام شد و دو طرف در 
نشست خبری برگزار شــده از ادامه مذاکرات 

برجام خبر دادند.
جوزپ بورل، نماینده عالی سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا نسبت به گفت وگو های خود در 
تهران نوشــت: »نتیجه مهم سفر من به ایران 
این است که ما بن بســت اخیر را رفع کردیم و 

مذاکرات برجام از سر گرفته خواهد شد.«

وزیر نفت خبر داد
ایران بــر تحریم صــادرات 

میعانات گازی غلبه کرد
وزیر نفت در تازه ترین مطلب خود در توئیتر از 
غلبه بر تحریم صادرات میعانات گازی کشور 
با استفاده از توان داخلی و استفاده از ظرفیت 
مغفول مانده پاالیشــگاه های کوچک کشور 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، جواد اوجی یکشنبه )پنجم 
تیرماه( با انتشــار مطلبی در صفحه کاربری 

خود در توئیتر نوشت:
»برای جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش 
افزوده بیشــتر و نیز مدیریت میعانات گازی 
مازاد و پایداری تولید گاز کشــور با تکیه بر 
توان داخلی و استفاده از ظرفیت مغفول مانده 
پاالیشگاه های کوچک کشــور، توانستیم بر 

تحریم صادرات میعانات گازی غلبه کنیم.«
وزیر نفت همچنین با انتشار مطلب دیگر در 
صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت:»صنایع 
نظامی یکــی از پیشــران های فنــاوری در 
جهان هستند و بســیاری از فناوری ها برای 
نخســتین بار در ایــن صنایع توســعه پیدا 
کرده اند. با امضــای تفاهم نامه با وزارت دفاع 
این ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده 
 و تحریمی مورد نیاز صنعت نفت به خصوص 

در بخش high -  tech فعال کردیم.«

خبر

 برخــی از معاملــه گران 
می گفتند مسائل حساس 
هسته ای هنوز حل نشده 
است. به عقیده این دسته 
از بازیگران ارزی آنچه باید 
حل و فصل شود، مسائل »مربوط به اجرا، ضمانت ها، 

وضعیت سپاه پاسداران« است.
به گزارش اقتصادنیوز ؛ به نظر می رسد معامله گران 
بازار ارز تهران در شرایط کنونی به دو دسته تقسیم 
شده اند. عده ای از معامله گران به دنبال برجسته 
کردن اظهارات جوزپ بورل و احیای برجام هستند 
. این دســته از معامله گران معتقدند باالخره بعد 
از ماه ها انتظار برای از ســر گیری مذاکرات هسته 
ای به پایان رســیده  و احتمال کاهش قیمت دالر 

وجود دارد . 
 در این میان برخــی از معامله گــران می گفتند 
مسائل حساس هنوز حل نشده است. به عقیده این 
دسته از بازیگران ارزی  آنچه باید حل و فصل شود، 
مسائل »مربوط به اجرا، ضمانت ها، وضعیت سپاه 

پاسداران« است.
این دســته از معامله گران می گفتند بورل گفته: 
درمورد زمان توافق نهایی نمی توانم تاریخ دقیقی 
را به شما بگویم. همچنین نمی دانم که آیا  ایران و 
آمریکا قادر خواهند بود بر مشکالت سیاسی خود 

غلبه کنند یا خیر.

سید ابراهیم رئیسی هم  در گفت وگوی تلویزیونی 
خود درباره احیای برجام و ســفر مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به تهــران گفت: ما ازمواضع 

خود عقب نشینی نمی کنیم.
بنابراین این دســته از معامله گــران معتقدند که 
نباید بی گدار به آب زد و احتیاط بیشتری به خرج 

می دهند. 
برخی از فعاالن بازار به نرخ تورم خرداد ماه اشــاره 
می کردند.  به باور آنها  دالر همچنان  پتانسیل رشد 

را دارد . از نظر این گروه بازارســاز با عرضه زیاد ارز 
موجب شده است که دالر پشــت مقاومت بزرگ 

باقی بماند. 
به گزارش اکو ایران، در حالی که معامله گران کوتاه 
مدت فعالیت خاصی در بــازار ارز ندارند، بازیگران 
درازمدت، روز شــنبه هم در برخی موارد در قامت 
خریدار ظاهر شدند. آن ها با اشاره به وضعیت تورمی 
خردادماه، باور دارند که هم چنان امکان رشد قیمت 

اسکناس آمریکایی وجود دارد.

معامله گران کوتاه مــدت تمایل چندانی به خرید 
دالر ندارند. آن ها تصور می کنند ممکن اســت از 
سرگیری احتمالی مذاکرات هسته ای موجب شود 
که اسکناس آمریکایی رشد خاصی را تجربه نکند 
و در محدوده ۳۱ هــزار و ۸۰۰ الی ۳۲ هزار و ۲۰۰ 

تومان در جا بزند.
در اولین روز هفته نیز بازار تمایل خاصی به رشــد 
قیمت نداشت و در مقاطعی حتی در محدوده ۳۱ 
هزار و ۷۰۰ تومانی مورد معامله قرار گرفت. وضعیت 
احتیاطی بازار پس از سفر نماینده اتحادیه اروپا به 
ایران و مذاکرات درباره آینده مذاکرات هسته ای از 
شدت نوسانات قیمتی اسکناس آمریکایی مشخص 
بود. دالر در روز شنبه در یک بازه ۱۵۰ تومانی و در 
فاصله ۳۱ هزار و ۷۵۰ الــی ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان 

خرید و فروش شد. 
در حالی که معامله گران کوتاه مدت فعالیت خاصی 
در بازار ارز ندارند، بازیگران درازمدت، روز شنبه هم 
در برخی موارد در قامت خریدار ظاهر شدند. آن ها 
با اشاره به وضعیت تورمی خردادماه، باور دارند که 
هم چنان امکان رشــد قیمت اسکناس آمریکایی 
وجود دارد. از نظر این گروه بازارســاز با عرضه زیاد 
ارز موجب شده است که دالر پشت مقاومت بزرگ 
۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان باقی بماند. از نگاه آن ها، از 
آن جایی که سمت و ســوی انتظارات میان مدت 
و درازمدت تغییر بزرگی نکرده اســت، اســکناس 
آمریکایی به ســوی حمایت ۳۰ هــزار تومانی نیز 

حرکت نکرده است.

دو پیش بینی از قیمت دالر

معامله گران ارزی محتاط شدند

وزیر راه و شهرسازی:
الزام موجران به رعایت مصوبات 
ســران قوا در خصوص تمدید 

خودکار اجاره یکساله
وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه 
و شهرســازی بر اجرای مصوبات سران قوه برای 
ســاماندهی بازار اجاره در تهران و سایر استان ها 
تاکید کرد و گفت: ارایه کد رهگیــری به وزارت 
راه و شهرسازی منتقل می شود. به گزارش ایلنا، 
رستم قاسمی امروز ۵ تیرماه در حاشیه نشست با 
مدیران کل راه و شهرسازی استان ها در خصوص 
الزام موجران به رعایت مصوبه سران قوا در خصوص 
اجاره بها اعالم کرد: بر اساس مصوبه سران قوا توافق 
شده است تا اجاره در تمامی استان های کشور بر 
اساس سقف افزایشی باشد که میزان سقف مجاز 
افزایش اجاره ها در تهران  و سایر کالنشهرها ۲۵ 

درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر آنکه موجران 
نباید مستاجران را وادار به تخلیه کنند در خصوص 

استثنائات این مصوبه نیز توضیحاتی را ارایه کرد.
قاسمی گفت: به جز در موارد استثنا که در بسته سیاستی 
مصوب شده در جلسه ســران قوا تعیین شد، تمامی 
قراردادهای اجاره طبق قانون و با افزایش سقف اجاره 
تمدید می شود. وی تصریح کرد: شورای حل اختالف 
و در نهایت قوه قضاییه باید بر اجرای مصوبات ســران 
قوا در خصوص اجاره نظارت داشته باشد و شورای حل 
اختالف در صورت لزوم می تواند حکم تخلیه مستاجران 
را صادر کند.  عضو کابینه دولت ســیزدهم یادآور شد: 
پیشنهادهایی نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی برای 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره تعیین و اعالم شده که 
مصوبه آن را در کوتاه مدت خواهیم گرفت. با این مصوبه 
و پیشنهادها، سامانه کد رهگیری که در اختیار وزارت 
صمت بوده به زودی به وزارت راه و شهرسازی منتقل 
می شود که با این اقدام رصد معامالت بنگاه های امالک 

ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد.

صاحبخانه ها چقدر باید مالیات 
اجاره بدهند؟

صاحبان درآمد امالک اجاری باید تا پایان تیرماه 
اظهارنامــه درآمد امالک اجاری عملکرد ســال 
۱4۰۰ را ارائه کنند که ۷۵ درصــد درآمد اجاره 
امالک مشمول مالیات بوده و ۲۵ درصد آن معاف 

از مالیات است.
به گزارش ایســنا، مالیات بر درآمد امــالک از انواع 
مالیات مستقیم اســت که انواع درآمدهای حاصل 
از ملک را شامل می شــود و مالیات بر اجاره امالک 
یکی از ســه نوع مالیات بر درآمد امالک است که به 
درآمد حاصل شده اشخاص حقیقی و حقوقی بابت 
اجاره امالک و مســتغالت در ایران تعلق می گیرد. 
درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره گذاشته 
می شوند، عبارت است از کل مال االجاره اعم از نقدی 
و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و 
استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره؛ 
بنابرایــن ۷۵ درصد درآمد اجاره امالک مشــمول 

مالیات بوده و ۲۵درصد آن معاف از مالیات است.
همچنین، ملکی که کســب درآمــد از اجاره آن 
مشمول مالیات اجاره می شــود، می تواند ملک 
مسکونی، اداری و یا تجاری باشد. البته، کاربری 
ملک در شمول آن نســبت به قوانین مربوط به 
مالیات بر درآمد اجاره ملک، بی تاثیر است و این 
مالیات فقط به مبلغ اجاره تعلــق می گیرد. الزم 
به ذکر است که مالیات بر درآمد اجاره مربوط به 

صاحبان امالک است و ارتباطی به مستاجر ندارد.
در این بین، براساس اعالم سازمان امور مالیاتی، کلیه 
اشــخاصی که ملک یا امالک خود را به اجاره واگذار 
کرده اند و درآمدی از آن دارند، مشمول مالیات بوده و 
my.tax. موظف اند تا پایان تیرماه سال جاری به سامانه
gov.ir مراجعه و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات 
بردرآمد اجاره امالک عملکرد سال ۱4۰۰ خود اقدام 
کنند. هر مؤدی مشــمول، در اظهارنامه الکترونیکی 
مالیات بردرآمد اجاره امالک باید به ازای تمام امالک 

مورد اجاره در کل کشور یک اظهارنامه ارائه کند.
در نوع مالیات بر اجاره امالک، دو نوع محاسبه مالیات 
دست اول و دســت دوم وجود دارد و تفاوت این دو 
محاسبه در آن است که ماخذ مالیات بر اجاره دست 
اول ۷۵ درصد اجاره بهای سالیانه بوده، در حالیکه این 
ماخذ برای اجاره دست دوم توسط مستاجر، تفاوت 
اجاره بهای پرداختی توسط او به مالک و اجاره بهای 
دریافتی توسط او از مستاجر دوم است. مطابق تبصره 
ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر ۱۰ 
درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص 
موضوع این ماده نســبت به درآمد ابرازی مشمول 
مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا 
پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود که 
شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی 
سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت 

اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

اخبار
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  مریم بابایی
بازار بورس این روزها مســیر نگــران کننده ای در پیــش گرفته و 
سهامداران همچنان در بالتکلیفی به سر می برند. روز گذشته نیز این 
بازار در ادامه مسیر نزولی خود، با ریزش ۱۸ هزار و ۹۸۵ واحدی به 

مرز کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. 
در حال حاضر چشم انداز سرمایه گذاری در این بازار همچنان منفی 
و ناامید کننده اســت.  نکته نگران کننده حجم سرمایه ای است که 
از این بازار روزانه خارج می شــود.در ادامه این روند روز گذشته نیز 
با خروج بیش از ۵۳۱ میلیارد تومان پول حقیقــی از بورس، رکود 
6 روز گذشــته در این زمینه زده شد. شــپنا، فوالد مبارکه، شبندر 
از جمله شــرکت هایی بودند که بیشــترین خروج پول حقیقی را 
 داشــتند. شــاخص هم وزن بورس نیز افت 4 هزار و ۹۷۵ واحدی 

داشت.
طوالنی شدن روند مذاکرات هسته ای باعث شــده این بازار نسبت 
به اخبار مثبت در این زمینه نیز واکنش مناســبی نداشته باشد. به 
نحوی که سفر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام نیز نتوانست تغییری 

در روند مسیر شاخص ایجاد کند.
در حال حاضر چالش اصلی این بازار معضل نقدینگی است. از طرفی 
صحبت های ضد و نقیض در مورد سود بانکی نیز به ابهامات این بازار 
دامن زده است. در این شرایط به نظر می رسد بازار سرمایه بیش از هر 

عاملی به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارد.
توصیه مهم به سهامداران بورس

سعید اسالمی بیدگلی پیرامون ارزیابی وضعیت کنون بازار سهام و 
دلیل تداوم رخوت در کلیت معامالت بورس به مهر گفت: شــرایط 
کنونی مدتهاست که بازار ســهام را درگیر خود کرده و باعث تداوم 

رخوت و حاکم شدن سکون بر کلیت معامالت بازار سهام شده است.
وی افزود: مســئله ورود نقدینگی به بازار ســهام هم اکنون دغدغه 
جدی بازار سهام بوده و این در حالی اســت که طی سه ماه گذشته 
 همــواره خروج نقدینگــی از ســوی معامله گــران حقیقی وجود 

داشته است.
دبیر کانون نهادهای ســرمایه گذاری ابهام ها و عدم تعیین تکلیف 
آنها را یکی از دالیل مؤثر تداوم رخوت در بازار ســهام عنوان کرد و 
افزود: شایعه تغییر احتمالی نرخ ســود سپرده بانکی و در عین حال 
توصیه های جسته و گریخته برخی اقتصاددان ها مبنی بر لزوم افزایش 
نرخ بهره به منظور جلوگیری از سقوط اقتصاد در سرازیری ابرتورمی، 
یکی دیگر از ریسک های این روزها برای بازار سهام بوده و این در حالی 
است که هم اکنون شاهد هستیم به طور دائم برخی سیاستگذاری ها 
در اروپا و غرب که منجر به افزایش نرخ بهره بانکی آنها در مواجهه با 

تورم شده، برجسته می شود.
به گفته وی چشــم انداز اقتصاد ایران همچنــان در هاله ای از ابهام 
قرار داده و این در حالی است که در حوزه سیاست خارجی همچنان 

وضعیت برجام و گفتگوهای هسته ای ایران با غرب روشن نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تکلیف دولت با بازار سهام 
هنوز روشن نیست، ادامه داد: در برخی موارد از جمله سیاست گذاری 
در بورس کاال در راستای حمایت از بازار سرمایه نیست. این در حالی 
است که وضعیت ارزی کشــور نیز با چالش مواجه بوده و بر ابهامات 

بازار افزوده است.
اسالمی بیدگلی با اشاره به رفتار معامله گران حرفه ای بازار و تمرکز 
آنها بر روی تک ســهم ها عنوان کرد: در حال حاضر همچنان نگاه 
عمده معامله گران به وضعیت بازار سهام توأم با تردید و ابهام است. 
این در حالی اســت که در صورت عدم وجود ریسکی بزرگ در بازار 

سهام می توان انتظار داشت تورم آتی در نگاه بلندمدت به نفع بازار 
سهام تمام شود. این مسئله برای حقوقی ها و سرمایه گذاران بزرگ 
بازار سهام به معنی عدم خروج از بازار کنونی خواهد بود چرا که در 
مواجهه با ســایر بازارهای موازی نیز با دورنمای نه چندان واضحی 

مواجه هستند.
وی با توصیه به سرمایه گذاران بازار سهام در شرایط کنونی گفت: به 
طور طبیعی سرمایه خود را بر روی سهم هایی که بتوانند ضمن حفظ 
حداقلی ارزش پول، با ریسک سیستماتیک کمتری مواجه باشند و در 
عین حال از نقدشوندگی باالتری در سبد سرمایه گذاری ها برخوردار 
باشند، متمرکز کنند و حتی بخشی از پرتفوی خود را به صندوق های 

درآمد ثابت اختصاص دهند.
این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه سیاستگذاری اما شرایط فعلی به 
گونه ای است که رویه های نظارتی و سیاست ها از سطح سازمان بورس 
باالتر بوده و در نهادهای باالدستی می بایست تعیین تکلیف شود. با 
این همه تا زمان بازگشتی دوباره چرخ اقتصاد بر روی ریل طبیعی، 
می توان اصالح برخی زیرساخت ها از سوی نهاد ناظر را انتظار داشت. 
از جمله این اصالحات می توان به افزایش دامنه نوسان قیمت سهام 
و یا راه اندازی مجدد معامالت الگوریتمی و سایر اقدام های اصالحی 
در بازار اشاره کرد. وی در پایان گفت: چنانچه بازار سرمایه در اولویت 
سیاســت های دولت قرار داشته باشــد حمایت از این بازار صرفاً به 
حمایت پولی و تزریق منابع وابسته نیست بلکه اصالح برخی قوانین 
مالیاتی، حذف قیمت گذاری دستوری و همچنین تاکید بر شفافیت 
اطالعاتی از طریق عرضه دار تابلو معامالت بورس ها می تواند از جمله 

حمایت های مؤثر دولت از بازار سرمایه باشد.
در این شرایط به نظر می رسد بازار سرمایه بیش از هر عاملی به ثبات 

در سیاستگذاری نیاز دارد.

بورس همچنان در بالتکلیفی به سر می برد

خروج نقدینگی از بورس
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 وزیر صنعت، معــدن و تجارت )صمــت( طی نامه ای 
به رئیس جمهوری با بیان اینکــه افزایش نرخ مبنای 
محاســبه تعرفه، افزایــش مضاعف مالیــات بر ارزش 
افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع 
باعث افزایــش هزینه هــای تولید، افزایــش قاچاق، 
افزایش نیــاز به نقدینگــی، کاهش تولیــد و افزایش 
تورم خواهد شــد، خواســتار کاهش حقوق گمرکی 
 برای مواد اولیــه، واســطه ای اجــرا و قطعات بخش 
تولید شد. به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در این 
نامه با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ 
ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات )بند ه تبصره ۷ قانون 
بودجه ۱4۰۱(، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه 

الیحه مواجه شده است.
این شرایط متفاوت شامل رویدادهای بین المللی از جمله 
افزایش قیمت جهانی کاالها، به ویــژه کاالهای پایه و 
اساسی، محدودیت ها و افزایش شدید هزینه های حمل 
ونقل )۳۰ تا 4۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه(، تغییر 
روش های خرید کاال در دنیا )تغییر از حالت خرید اعتباری 
به خرید نقدی و پیش خرید ساالنه(، ممنوعیت صادرات 
 برخی از کاالها بواسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن 
حجم تجــارت در دنیــا و رویدادهای داخلی شــامل 
افزایــش قیمــت مــواد اولیه بورســی به ویــژه مواد 
پایه نفتی و پتروشــیمی، افزایش نــرخ ارز، حذف ارز 
4۲۰۰ تومانــی کاالهــای اساســی بر اســاس قانون 
بودجه، حــذف معافیت های گمرکی ماشــین آالت و 
تجهیزات )افزایش هزینه های ســرمایه گذاری(، رشد 
 نرخ دستمزد ســال ۱4۰۱ و شکل گیری تورم انتظاری 

در جامعه است.
به گفتــه وزیر صمــت افزایش نرخ مبنای محاســبه 

تعرفــه، افزایــش مضاعف مالیــات بــر ارزش افزوده 
کاالهای وارداتی را در پی داشــته که در مجموع باعث 
افزایش هزینه هــای تولید، افزایش قاچــاق، افزایش 
 نیاز بــه نقدینگــی، کاهش تولیــد و افزایــش تورم 
خواهد شد. او در این نامه به رئیس جمهوری تاکید کرده 
که در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه 
تعرفه های وارداتی دو اقدام باید انجام شود. اول کاهش 
سود بازرگانی که با پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه ای 
و اصالح نرخ ســود بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده است. 
دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا که برای کاالهایی که 
تعرفه های آنها کمتر از ۱۰ درصد اســت، کاهش سود 
بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.
طبق گفته های وزیر صمت اصالح نرخ ســود بازرگانی 
در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم 
توازن در زنجیره های تولیدی شده و رقابت پذیری آنها را 
با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کاالهای 
وارداتی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا و قطعات بخش تولید 

بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر است.
بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشــنهادی برای 
کاهش حقوق گمرکی را با قید دو فوریــت ارائه کرده 
است که بر اساس آن در سال ۱4۰۱ نرخ حقوق گمرکی 
مواد اولیه، واســطه ای، اجزا، قطعات، ماشــین آالت و 
تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی 
آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل می یابد. 
دولت مجاز اســت با توجه به کاهــش منابع حاصل از 
حقوق ورودی )سود بازرگانی و حقوق گمرکی(، نسبت 
 به فروش اوراق مالی تا ســقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال

 اقدام کند.

سهم تشــکیل ســرمایه از حجم اقتصاد ایران در سال 
گذشته تنها حدود ۱6 درصد بوده است، این سهم نسبت 
به سال ۹۹ کاهش یافته اســت. به گزارش اقتصادنیوز، 
رشــد اقتصادی ایران در ســال ۱4۰۰ بر حسب روش 
هزینه ای 4.۷ درصد به ثبت رسیده است، بر این اساس 
تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته به رقم یک 
هزار و ۵۲4 هزار میلیارد تومان رســیده است. آمارها 
نشان می دهد بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی 
ایران براساس اجزای هزینه ای)سمت تقاضا( متعلق به 
مصرف خصوصی است، به بیان ساده تر نزدیک به نیمی 
از کیک اقتصاد ایران صرف مصرف مردم شــده است. 
همچین ســهم مخارج دولت از کل نیز با توجه به رشد 
باالی مصرف دولتی در سال گذشته افزایش یافته است. 
این در حالی است که سهم تشکیل سرمایه از کل در سال 
۱4۰۰ نسبت سال ۹۹ کاهش یافته است و رشد انباشت 
سرمایهنیز در سال گذشته صفر درصد برآورد شده است.

حجم اقتصاد از روش هزینه ای
به طور کلی تولیــد ناخالص داخلــی از دو روش ارزش 
افزوده)تولید( و هزینه ای محاسبه می شود. روش ارزش 
افزوده به بررسی حجم اقتصاد از سمت تولید و عرضه در 
4 گروه اصلی کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و خدمات می 
پردازد و محاسبه می کند هر بخش چه میزان ارزش افزوده 
داشته است. اما روش هزینه حجم اقتصاد را از سمت تقاضا و 
مخارج بررسی می کند، به بیان دیگر این روش محاسبه می 
کند هر کدام از گروه های خصوصی)مردم(، دولت، تشکیل 
سرمایه و خالص صادرات چه میزان هزینه و مصرف داشته 
اند. در این گزارش به بررســی تولید ناخالص داخلی بر 
حسب روش هزینه ای در سال ۱4۰۰ پرداخته شده است. 

الزم به ذکر است اعداد این گزارش حقیقی بوده و اثر تورم 
و افزایش قیمت ها از آن ها گرفته شده است.

کاهش سهم مردم از کیک اقتصادی
بررسی ها نشان می دهد در سال گذشــته 4۷.۸ درصد از 
مخارج کل اقتصاد ایران را مصرف خصوصی یا مخارج مردم 
تشکیل داده است، این در حالیست که این سهم در سال ۹۹ 
حدود 4۸.۲ درصد بوده است. این کاهش در سهم مصرف 
بخش خصوصی از مصرف کل در سال ۱4۰۰ در حالی رخ 
داده است که مصرف خصوصی در این سال نزدیک به 4 درصد 
رشد داشته است. به بیان ساده تر با وجود اینکه مصرف مردم 
در سال گذشته رشد داشته اما به علت رشد بیشتر مخارج در 

سایر بخش ها، سهم آن کاهش یافته است.

افزایش سهم دولت از مخارج کل
 مخارج دولت در سال گذشته بالغ بر ۸ درصد رشد داشته 
است، به همین علت سهم هزینه های دولت از مخارج کل 
از ۱4.۲ درصد در سال ۹۹ به ۱4.۷ درصد در سال ۱4۰۰ 
افزایش یافته است. رشــد باالی مخارج دولت در سال 
گذشته در حالی رقم خورده است که رشد این شاخص 
در سال ۹۹ با وجود تمامی فشار های هزینه ای کرونا به 
دولت منفی به ثبت رسیده بود. به عبارت دیگر در سال 
۹۹ با وجود کرونا نه تنها مخارج دولت افزایش نیافته بود 
بلکه کاهش هم یافته بود، اما در سال ۱4۰۰ مخارج دولت 
عدم رشد در سال ۹۹ را جبران کرده و رشد باالیی را به 
ثبت رساند. آمار ها نشان می دهد مخارج دولت در نیمه 
دوم سال گذشته به شکل چشمگیری بیش از نیمه اول 
بوده است که نشان از خرج کردن بیشتر دولت رئیسی 

نسبت به دولت روحانی دارد.

درخواست فوری وزیر صمت از رئیس جمهوری؛

 حقوق گمرکی را کاهش دهید
بررسی سهم اجرای هزینه ای از مخارج کل در سال ۱۴۰۰

آژیر قرمز در اقتصاد ایران

گروه اقتصاد ایران
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه امامی ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت
در معامالت صبح روز گذشته بازار طال و سکه روند کاهشی را تجربه کرد به طوریکه سکه امامی کاهش قیمت ۵۰۰هزارتومانی را ثبت کرد. سکه امامی تا این لحظه ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان قیمت خورده است که نسبت به آخرین قیمت معامالتی روز گذشته معادل ۱۵ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان کاهش ۵۰۰ هزار تومانی را ثبت کرده است. همچنین نیم سکه در این 
ساعت از معامالت با قیمت ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می شود که نسبت به آخرین قیمت روز معامالتی گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.  ربع سکه با 

قیمت ۵ میلیون و ۳۸۷ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با قیمت روز معامالتی گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است.
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مد    یرعامل اتحاد    یه فرش د    ســتباف ایران با بیان اینکه 
مصوبۀ تعهد ارزی بانک مرکزی باعث کاهش صادرات 
فرش شده است گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط 
موجود و مصوبه تعهــد ارزی هیچ تاجــری حاضر به 
صادرات فرش نیست. عبداهلل بهرامی, مد    یرعامل اتحاد    یه 
سراسری تعاونی های تولید    کنند    گان فرش د    ستباف 
ایران با اشاره به اینکه فروش داخلی فرش از بین رفته 
است گفت:با توجه به اینکه مواد اولیه فرش وارداتی است 
و با قیمت گران و ارز آزاد وارد می شود، هزینه های فرش 
افزایش یافته است و همین موضوع باعث افزایش قیمت 

فرش داخلی شده است و دیگر مردم توان خرید ندارند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت های جانبی افزایش 
یافته است همین باعث افزایش قیمت تمام شده است. 
قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته اســت. با قراردادن 
تعهدات ارزی میزان صادرات به یک دهم گذشته رسیده 
است. تنها خواســت ما حذف مصوبۀ تعهد ارزی بانک 
مرکزی است که مانع صادرات ساالنه 500 میلیون دالری 
فرش و موجب خروج تدریجی بافندگان از این صنعت 
شده است.  بهرامی بیان کرد: بانک مرکزی مصوبۀ تعهد 
ارزی را در سال 98ابالغ کرد و انگیزۀ کار در حوزۀ فرش 
را از بین برد، چون بــا این مصوبه هیچ تاجری حاضر به 

صادرات فرش ایرانی نبود و این رویه علیرغم درخواست ها 
و پیگیری های مداوم همچنان ادامه دارد. وی ادامه داد: 
بعد از اینکه واردات فرش ایرانی در برخی کشورها از جمله 
آمریکا تحریم شد، بحث تعهد ارزی بانک مرکزی به میان 
آمد که نه تنها کمکی به صادرات فرش نکرد بلکه مانع 
بزرگی سر راه صادرات فرش شد و حجم صادرات فرش 

ایران به 50 میلیون دالر در سال رسید.
بهرامی گفــت: صادرات فــرش به تولید و اشــتغال 
برمی گردد. اگــر صادراتی انجام نشــود تولید داخلی 
هم از بین می رود و اشتغال با خروج بافندگان کاهش 
می یابد. در حــال حاضر با توجه به شــرایط موجود و 
مصوبه تعهد ارزی هیــچ تاجری حاضر بــه صادرات 
فرش نیست. مد    یرعامل اتحاد    یه سراسری تعاونی های 
تولید    کنند    گان فرش د    ستباف ایران بابیان اینکه یکی 
دیگر از مشکالت ما بیمه نشدن قالیبافان است گفت:از 
ســال 92 تأمین اجتماعی بیمه جدید نداشته است. 
حدود 220 هزار نفر در کل کشــور بیمه شده داریم, با 
توجه به برگزار نشدن نمایشگاههای فرش و عدم جلب 
توجه تجار خارجی، افزایش قیمت مواد اولیه و بحران 
 کرونا نیاز است که حمایت بیشتری از تولید و صادرات 

فرش صورت گیرد.

نیما حبیب فر عضو هیات مدیره اتحادیه گوشت گاوی 
گفت: فروش دنده گوســاله برای مصارفی چون پودر 
استخوان، صابون  سازی و لوازم آرایشــی کاربرد دارد؛ 
استخوان های دنده برای خریداران ارزش غذایی خاصی 
ایجاد نمی کند چراکه قصاب ها به گونه ای گوشــت را از 
دنده جدا می کند که آن استخوان ها هیچ ارزش غذایی 
ندارند و به خوراک لعاب نمی دهــد.  نیما حبیب فر در 
پاسخ به این پرسش که برخی از کاربران فضای مجازی با 
انتشار عکسی از فروش استخوان های گوساله و گوسفند 
در واحدهای صنفی این ادعا را طرح می کنند که با کاهش 
قدرت خرید مصرف کنندگان تمایــل آنها برای خرید 
استخوان افزایش پیدا کرده است آیا این موضوع با واقعیت 
بازار مطابق است؟ گفت: واحدهای صنفی اقدام به فروش 

قلم گوسفند و گوساله می کنند؛ به عبارت دیگر می توان 
گفت ارزش غذایی قلم از گوشت بیشتر است.

وی با بیان اینکه از قدیم االیام تقاضــا برای خرید قلم 
گوسفند و گوساله وجود داشت، تصریح کرد: بسیاری 
از خوراک های سنتی ایرانی و ارامنه با قلم طبخ می شود 
برخی از این اظهارنظرها در فضای ناشی از نبود اطالعات 
این اشخاص در آن زمینه است. این فعال صنفی ادامه داد: 
فروش دنده گوساله برای مصارفی چون پودر استخوان، 
صابون  سازی و لوازم آرایشی کاربرد دارد؛ استخوان های 
دنده برای خریداران ارزش غذایی خاصی ایجاد نمی کند 
چراکه قصاب ها به گونه ای گوشت را از دنده جدا می کند 
که آن استخوان ها هیچ ارزش غذایی ندارند و به خوراک 

لعاب نمی دهد.

افزایش قیمت مسکن در 
خرداد امسال در مقایسه 
با خرداد سال گذشته برای 
خانوارهای ایرانی نزدیک 
به ۳2 درصد و در یک ماه 
گذشته 2.۳ درصد بود. البته آمار از افت 8 درصدی 

شتاب تورم ماهیانه این بخش هم حکایت دارد. 
در همین زمینه یک کارشــناس مسکن در گفت 
و گو با "کســب و کار" گفــت: راهکارهای نخ نما 
و شکســت خورده که اصرار بر اجــرای آن وجود 
دارد موجب رشد قیمت مســکن شده است.البته 
متغیرهای بســیاری در افزایش قیمت مســکن 
تاثیردارند. نــرخ ارز، تحریم هــا، قیمت زمین و 
نهاده های ســاختمانی و... به تورم بخش مسکن 

دامن زده اند. 
حســن محتشــم اضافه کــرد: عقب نشــینی از 
ســاخت 4 میلیون مسکن در 4 ســال و کاهش 

آن به 2 میلیون مسکن نشــان می دهد دولت از 
مشــکالت بخش مسکن آگاه اســت اما راهکاری 
که بتوانــد بر مشــکالت فائــق آید، در دســت 
ندارد. مشــخص بود دولــت نمی تواند ســاالنه 
یک میلیون مسکن بســازد. بخصوص که قیمت 
مصالح و نهاده های ســاختمانی رشــد داشته و 
 مرتباً پیمانــکاران خواهان افزایــش آورده اولیه

 متقاضیان هستند.
به گفتــه این انبوه ســاز، با افزایــش قیمت ارز و 
برهم خوردن برجام، شــرایط تورمــی به گونه ای 
خواهد شــد که ارزش پول ملی کاهش می یابد و 
در نتیجه بــا توجه به تورم اقتصــاد کالن، قیمت 
نهاده های ساختمانی افزایش می یابد و ساختمان 
نیز گران می شود. بنابراین در بخش مسکن نیز با 

افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.
اما رئیس هیات  مدیره انجمن انبوه سازان خراسان 
رضوی در گفت و گو با "ایســنا" با اشاره به اینکه 
قیمت مسکن در بازار واقعی است، گفت: با افزایش 
قیمت  زمین، مصالح، دســتمزدها، سایر خدمات 

زیربنایی و موارد دیگر روند افزایش قیمت مسکن 
ادامه خواهد داشــت ولی جهش آن چشــمگیر 
نخواهد بود. به طور کلی ممکن است در کوتاه مدت 

قیمت مسکن بین ۱0 تا ۱5 درصد افزایش یابد.
محمد پــژوم در رابطــه با وضعیت بازار مســکن 
در ســال جاری اظهــار کــرد: بازار مســکن در 
ســال ۱400 و قبل از عید با رکــود مواجه بود و 
این رکــود تا پایــان تعطیالت نــوروز ۱40۱ نیز 
ادامه داشــت. در مــاه رمضان هم بــه دلیل کم 
 شــدن فعالیت ها وضعیت بازار مســکن به همین 

ترتیب باقی ماند. 
وی ادامه داد: در حال حاضر افزایش قیمت مصالح، 
افزایش دســتمزد نیروی کار، افزایش قیمت ها در 
حوزه های دیگر از جمله در بخــش دولتی مانند 
شــهرداری ها بابت گرفتن پروانه، ســازمان نظام 
مهندســی و مالیات، انشــعابات آب، بــرق و گاز 
و... باعث افزایش قیمت تمام شــده ســاختمان و 
به تبع آن افزایش قیمت در بازار مســکن شــده 
اســت.  رئیس هیات  مدیره انجمن انبوه ســازان 

خراسان رضوی با اشــاره به اینکه قیمت مسکن 
در بازار واقعی اســت، بیان کرد: حبابی که در بازار 
مسکن به آن اشاره می شــود و در سنوات گذشته 
شــاهد آن بودیم، به دلیل افزایش قیمت دالر یا 
 رویدادهای جهانی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم 

بوده است. 
پژوم با اشــاره به افزایش قیمــت زمین طی چند 
سال گذشــته ادامه داد: طی 2 تا سه سال گذشته 
با افزایش قیمت زمیــن مواجه بوده ایم. همچنین 
افزایش قیمت دســتمزد و مصالح نیــز رخ داده 
اســت؛ بنابراین امــروز تمام این مــوارد موجب 
شده شاهد واقعی شــدن قیمت ها در بازار مسکن 
باشــیم. حتی اگر اوضــاع اشــتغال و اقتصاد در 
کشور بهتر شــود، شاید قیمت مســکن تغییری 
 نکند. بنابرایــن افزایش قیمت  در حوزه مســکن 

واقعی است.
براســاس پیش بینی های فعاالن بازار مسکن، در 
سه سالی که قیمت مســکن افزایشی بود، بخش 
زیادی از تقاضای بازار، سرمایه ای و فقط بخشی از 
تقاضا مصرفی بود. با وجود انباشــت و انبوه تقاضا، 
همه این تقاضاها پنهان اســت زیــرا متقاضیان 
مســکن امکان تأمین نقدینگی و پول الزم برای 
خرید مســکن را ندارند؛ بنابراین تقاضاهایی که 
به وجود می آید ناشــی از سرمایه گذاری پول های 
 سرگردان جامعه است که تقاضای کاذب در بازار 

ایجاد می کند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

افزایش ۳۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به خرداد ۱۴۰۰

خانه باز هم گران تر می شود 
زمین گیر شدن صادرات فرش دستباف در پی مصوبه تعهد ارزی

هیچ تاجری حاضر به صادرات فرش نیست

واکنش ها به تصاویر فروش استخوان های گوساله و گوسفند

فروش قلم گوساله از قدیم رایج بود
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مارک زاکربرگ در مصاحبه اخیر خود اشاره می کند که شرکت متا انتظار 
دارد تا ســال ۲۰۳۰ یک میلیارد نفر در متاورس حضور داشته باشند. 
شرکت متا معتقد اســت که یک میلیارد نفر در دهه آینده در متاورس 
شرکت خواهند کرد، علیرغم اینکه این مفهوم در حال حاضر بسیار مبهم 
است. مارک زاکربرگ، مدیر عامل شرکت متا، اخیرا مصاحبه ای داشته 
و درباره محیط متاورس گفت کــه خرید محتوای دیجیتال متاورس تا 
سال ۲۰۳۰ صد ها میلیارد دالر برای شرکت سود به همراه خواهد داشت. 
این در حالی است که آزمایشگاه ها تاکنون میلیارد ها دالر برای تحقیق و 

توسعه سخت افزار و نرم افزار VR و AR سرمایه گذاری کرده اند.
در حال حاضر، با توجــه به اینکه تنها درصد کمــی از مردم دارای 
سخت افزار واقعیت مجازی هســتند و تعداد کمی از دستگاه های 
واقعیت افزوده اختصاصی از تولیدکنندگان بزرگ عرضه شــده اند، 

راه اندازی متاورس کمی طوالنی به نظر می رســد. اپل و گوگل هر 
کدام راه حل های AR را برای گوشی های هوشمند توسعه داده اند. 
هر رایانه، تبلت یا گوشی هوشمند مدرنی دارای عملکرد کافی برای 
نمایش محتوای مجازی است، با این حال، تجربه کاماًل همه جانبه 
متاورس فقط در هنگام اســتفاده از نمایشگر روی سر، یعنی مانند 

هدست واقعیت مجازی یا عینک واقعیت افزوده در دسترس است.
به گفته فعاالن حــوزه فناوری، متا در در بخــش متاورس کوتاهی 
نمی کند و این شــرکت قصد دارد به ســرمایه گذاری هنگفت در 
زیرســاخت های ســخت افزاری و نرم افزاری متاورس ادامه دهد. 
متا می داند که نمی تواند به تنهایی یک دنیا را بســازد و به نوآوری 
سازندگان و جذب شرک های بزرگ نیاز دارد تا پلتفرم هایی مانند 
فیس بوک و اینستاگرام را بسازد. زاکربرگ توضیح داد که متا انتظار 

دارد خدماتی را بسازد که نیاز هایی را برطرف کند و پلتفرم را قبل از 
کسب درآمد به یک میلیارد کاربر یا بیشتر برساند. این بدان معناست 
که ۵ تا ۱۰ سال آینده ممکن است فرصتی نادر برای کسب و کار ها 

و مصرف کنندگان باشد.
این شیوه منحصراً استراتژی متا نیست، بلکه روش رشدی است که 
توسط اکثر شرکت های مبتنی بر اینترنت و فناوری استفاده می شود. 
تمرکز اول روی رشد و بعد پول به یک روش استاندارد تبدیل شده 
است. در آینده، به دســت آوردن پول کافی برای تأمین منابع مالی 
خدمات و در عین حال نگه داشتن کاربران یکی از اهداف مهم شرکت 
متا است. در حالی که متا ممکن است تا سال ۲۰۳۰ یک میلیارد نفر 
کاربر نداشته باشد با این حال شکی نیست که متاورس به یک محیط 

فعال برای رشد تبدیل خواهد شد.

کاربرانمتاورستاسال۲۰۳۰بهیکمیلیاردنفرمیرسد
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تامين سوخت مســتمر وپايدار به جايگاه های CNG در 
استان مركزی انجام می پذيرد

محمدرضا سمیعی مدیرعامل شــرکت گازاستان 
مرکزی گفت: تامین ســوخت مســتمر وپایدار به 
جایگاه هــای CNG درطول ســال باســهولت و 
 سرعت انجام می پذیرد وامید اســت که دارندگان 
جایگاه های سوختCNG همکاری های الزم جهت 
تبادل وتعامل مباحث مالی واداری وهمچنین رعایت دستورالعمل های ایمنی را 
به درستی وسرعت متعارف انجام دهند تا دربحث پشتیبانی وتزریق به جایگاه ها 
مشکالتی ایجاد نشود. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی وی ادامه 
داد : درســال ۱4۰۰تحویل بیش از  ۱9۱ میلیون متر مکعب گاز به جایگاه های 
سوخت CNG استان انجام پذیرفته است که این میزان ازمصرف ، حدود۳درصد 
گازمصرفی استان دراین سال بوده است . مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی ادامه 
داد : درحال حاضر۵9 جایگاه دراستان مرکزی مشغول فعالیت سوخت رسانی به 
مردم شریف می باشندکه تعداد ۱9جایگاه درشهرستان اراک  مشغول به فعالیت 
می باشند و4۰ جایگاه دیگر وظیفه سوخت رسانی درسطح سایرشهرستان های 
استان را برعهده دارند. سمیعی افزود : میزان مصرف گاز در سال۱4۰۰ دربخش 
تجاری وعمومی حدود 4/۲ درصد و دربخش صنایع حدود 46 درصد ودربخش 
نیروگاه ها حدود۳۰  درصد ودربخش خانگی 8/۱8 درصد بوده و همچنین میزان 
مصرف گازخانگی حدود یک میلیارد و ۲89میلیون مترمکعب ومصرف گازکل 

استان دراین مدت 6 میلیارد و 8۵6 میلیون مترمکعب بوده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اراک:
هيچ سندی برای توسعه زيرساخت های شهر اراک 

وجود ندارد
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اراک گفت: طبق بررسی های صورت 
گرفته هیچ سندی برای توسعه زیرساخت های شهر 
اراک وجود ندارد. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری اراک، پیمان عین القضاتی چهارم 
تیرماه در نشست هم اندیشی با منتخبان و برگزیدگان حوزه، دانشگاه، سمن ها، 
هنرمندان و ورزشکاران استان مرکزی که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه 
برگزار شد، با بیان اینکه تغییرات نسبتا خوبی در دادگستری استان نسبت به سال 
های گذشته رقم خورده است، اظهار کرد: در کشور سیاست گذاری ها مطابق با 
مباحث دینی و قرآنی نیست، 8۰ درصد محتوای نهج البالغه بر پیشگیری و ۲۰ 
درصد مباحث بر مقابله و برخورد استوار است، اما امروز قوانین کشور در 8۰ درصد 

موارد بر برخورد و مقابله استوار است.
وی تصریح کرد: در بحث توزیع اعتبارات یک میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان برای 
ماده ۱6 اختصاص می یابد، اما برای نخبگان ما سرانه و اعتباری اختصاص نمی یابد.
عین القضاتی با تاکید بر اینکه قطعا با کاشتن باد، طوفان برداشت می شود، گفت: 

ناهنجاری های اجتماعی براساس قوانین و فضای جامعه رشد و نمو داشته اند.
وی با بیان اینکه چطور ممکن است که با این همه اقدامات خاص و جهادی نتیجه 
ای حاصل نمی شود، گفت: شــرایط به گونه ای است که گویی گروهی مقابل ما 

نشسته اند و هرآنچه انجام می شود را خنثی می کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اراک با اشاره 
به طرح جامع شهر و با بیان اینکه گاهی این طرح خود فسادزاست، اما در جایی 
می گوید با آسیب های اجتماعی مقابله کنید، افزود: در واقع این روند، نوعی سرکار 
گذاشتن است. گروه با نگاه سکوالر طرح جامع می نویسند و وقتی طرح اجرا می 
شود با شهری روبرو می شویم که برخی شهرک های آن مسجد، حسینیه، فضای 

سبز و ... ندارند و واکنشی هم در مقابل این طرح دیده نمی شود.

دهياران  روســتاهای ســربند شــازند دوره آموزشــی 
"گردشگری روستايی و حفاظت از ميراث فرهنگی” ديدند

رییــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی شهرستان شازند گفت: »در راستای 
ارتقاء سطح دانش و آگاهی دهیاران، کارگاه آموزشی 
گردشگری روستایی و حفاظت از میراث فرهنگی ویژه 

دهیاران این شهرستان برگزار شد.«
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی، محمد اتابکی روز ۵ تیر ۱4۰۱ با تاکید بر اینکه مشارکت همگانی برای 
حفاظت از میراث فرهنگی می تواند مهم ترین راه حل حفاظت از میراث فرهنگی 
باشد گفت: »در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی دهیاران و اجرای برنامه های 
آموزشی سال جاری، کارگاه آموزشی با حضور  4۰ دهیار از دهیاری های روستای  

شهرستان شازند برگزار شد.«
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شازند با اشاره 
به اینکه ظرفیت های نگهداری از میراث فرهنگی محدود به یگان حفاظت نیست 
و بسیاری از نهادها می توانند در این زمینه همکاری کنندافزود: »از طریق رسانه ها 
و وسایل ارتباط جمعی برای فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم و استفاده از ظرفیت 
دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها و همچنین برگزاری دوره های آموزشی با 
موضوع آشنایی با میراث فرهنگی و ضرورت حفاظت از آنها  و جلوگیری از فعالیت 

سودجویان و غارتگران میراث فرهنگی می توان استفاده کرد.«
 اتابکی افزود : »این دوره آموزشی با موضوع استفاده از توان مشارکتهای اجتماعی 
دهیاران در امر حفظ و صیانت از آثار و ابنیه تاریخی در سطح روستاهای بخش 
سربند،  آشنایی دهیاران با راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی، شناسایی هنرمندان 
صنایع دستی و مشاغل خانگی فعال در روستاها  به مدت ۲ ساعت برای دهیاران 

شهرستان برگزار شد.«

اخبار

قانون مجازات شرکت های اینترنتی در چین تصویب شد
کشور چین، قانون مجازات شرکت های اینترنتی را به دلیل سوء استفاده از رقابت در بازار تصویب کرد. قوه مقننه چین اصالحیه ای را در قانون ضد انحصار رقابت به منظور ایجاد یک محیط 

عادالنه، شفاف و قابل پیش بینی برای فعاالن تجاری اینترنتی تصویب کرد. این اصالحات برای شرکت های دیجیتالی و اینترنتی از اول آگوست اعمال خواهد شد. کشور چین در دو سال 
گذشته به دلیل جلوگیری از جرایم اینترنتی نظارت خود را بر اقتصاد وب سایت ها تقویت کرده است. سال گذشته، مقامات این کشور در ۹۸ مورد، برای شرکت های بزرگ مجازات های اداری 

صادر و آن ها را در مجموع به پرداخت ۲۱.۷۴ میلیارد یوان معادل ۳.۲۵ میلیارد دالر جریمه کردند. 

ایران در ســالهای گذشته 
نیروگاه های متعددی را در 
کشورهای همسایه احداث 
کرده و صادارت برق داشته 
است. اما چرا امروز با کمبود 
برق مواجه است. بســیاری از فعاالن بخش انرژی 
معتقدند قیمت گذاری دستوری عامل اصلی این 
اتفاق است. همانطور که پیش بینی می شد وزارت 
نیرو نیز اعالم کرده در فصل گرم ســال طبق روال 
سالهای گذشته برنامه قطعی برق را برای صنایع در 
دستور کار دارد. این اتفاق منجر به تعطیلی تولید 
و یا حداقل تعطیلی موقتی خطوط تولید و گرانتر 

شدن قیمتها به دلیل کاهش تولید می شود. رقابت 
در بازار برای قیمتهای باالتر شکل گرفته و دود آن 

به چشم مردم می رود.
مشــکل قطعی بــرق در ســال های اخیــر، عدم 
ســرمایه گذاری در حوزه نیروگاه ســازی اســت. 
نیروگاه ها به دلیل فرسودگی هر لحظه ممکن است 
از رده خارج شــوند. رضا دشتی، عضو هیات علمی 
دانشگاه علم و صنعت به "نود اقتصادی" گفته است 
خاموشی های امروز مشابه سال 8۷ است. در سال 
8۷، چون دولت وقت، قیمت برق را ســال ها ثابت 
نگه داشته بود و سرمایه گذاری در نیروگاه سازی را 
متوقف کرده بود، خاموشی ها سراسری و گسترده 
شد. دو سال است دقیقا چنین اتفاقی برای صنعت 
برق افتاده اســت. اتکای ما در صنعت برق هنوز به 

نیروگاه همانند 4۰ سال پیش است.

چرا كمبود برق داريم؟

معضلی به نام نیروگاه های فرسوده
قيمت گذاری  دستوری  سد  راه  سرمايه  گذاری  در صنعت  برق  شده   است

آثار زیان بار قیمت گذاری دستوری
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

بخش اعظم مشکالت بخش تولید و در کل اقتصاد مربوط به قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری دستوری در همه بخش ها آثار زیان باری داشته است. در حوزه برق نیز به دلیل اصرار متولیان امر بر خرید ارزان 
قیمت، با کاهش حاشیه سود، انگیزه های تولید، توسعه و ایجاد نیروگاههای مختلف از بین رفته است. البته وزارت نیرو چون برق را به قیمت ارزان ارایه می کند، بنابراین برای چرخش متعادل مالی خود در طول دهه 

های گذشته، به خرید تضمینی به بهای بسیار کمتر از میزان استاندارد اقدام کرده است. 
بدین جهت سرمایه ها تمایلی به حضور در بخش نیروگاهی نشان ندادند. قیمت گذاری دستوری در سایر بخش ها نیز موجب شده منابع به سمت داللی و سوداگری در بخش هایی که از قیمت گذاری دستوری فارغ 
هستند، هدایت شود. سرمایه گذار و تولیدکننده در بخش نیروگاهی، صنعت شوینده و سایر بخش ها به زیان یا حاشیه سود زیر ۵ درصد رسیده در حالیکه داللی و سوداگری در بخش مسکن بدون پرداخت کوچکترین 

مالیات و نظارت، سودهای کالنی به همراه دارد.  
همچنین در حالی است که صنعت برای قیمت گذاری دستوری با حاشیه سود ۱۵ درصد التماس می کند، در بخش مسکن، دولت به افزایش حاشیه سود ۲۵ درصدی تاکید دارد و مالکان به راحتی افزایش بیش از 
۷۰ درصدی را اعمال می کنند. شعار حمایت از تولید و عدالت تنها بر روی کاغذ مانده است. وقتی داللی و ســوداگری نه قیمت گذاری دستوری دارد، نه مالیات می دهد، نه نگرانی حقوق کارگر و بیمه و هزینه های 
بیشمار و قابل پیش بینی را دارد، قطعا مورد استقبال قرار می گیرد. روز به روز نیز گسیل سرمایه به سمت آن بیشتر و بیشتر می شود. تولید هم مظلوم و نحیف، ضعیف تر از گذشته و بدون کوچکترین امید خواهد ماند. 
اقتصاد هم سر و سامان پیدا نخواهد کرد. بخشهای شفاف اقتصاد مانند تولید باید به سود حداکثر و ریسک حداقل برسند. با قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر داللی باید سود داللی حداقل و ریسک آن حداکثر 
شود. اما نمی دانیم چه اتفاقی افتاده که چندین دهه تمام چیزها به نفع دالالن و سوداگران رقم خورده است. تا چنین است روزگار اقتصاد اینچنین خواهد بود. طبیعی است سرمایه گذاری در چنین وضعیتی روز به روز 

ضعیف تر و خروج سرمایه روز به روز شدت خواهد گرفت. 
همچنین نگرانی عمده این است که روز به روز شاهد کاهش حجم تولید به دلیل نبود آب، گاز و برق باشیم. البته افزایش صادرات اخیر بیشتر ارزشی بوده و ناشی از شکست کرونا در جهان و افزایش قیمتهای جهانی 
بوده است. در واقع وقتی واحدهای تولیدی فعلی از جمله فوالد به دلیل نبود برق، تعطیل شده و 6 میلیارد دالر کاهش صادرات دارند، سرمایه گذاری جدید در تولید فایده ای نخواهد داشت. باید در سالیان پیش رو فقط 

در حوزه باالدست که در تامین آب، برق و گاز صورت فعالیت دارند سرمایه گذاری کرد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱4۰۰6۰۳۰۱۰۲4۰۰4۳۷۳-۱4۰۰/۱۱/۳۰ هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حافظ آقائی 
جق جق فرزند یونس بشماره شناسنامه ۱ صادره از اردبیل در ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مساحت ۷۱/۵8 مترمربع پالک ۱84 فرعی از ۱۱6 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک شهرری خریداری از مالک رسمی بموجب 
قولنامه عادی بشماره ۱64۰848-6-۱6 مورخ ۱۳۵9/8/۱۲ از آقای ماشااله رحیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۱6۱ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۳/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰4/۰۲

سیدمهدی المعی، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

اگهی مفقودی
برگ ســبز سیســتم: ســایپا پراید تیپ: جی.تی.ایکس  مدل: ۱۳8۳ به 
رنگ: مشــکی روغنی به شــماره موتور : ۰۰6۷6۵84 شــماره شاسی 
S1412283210078 به شماره پالک:8۲ - 9۷۱ ص ۳۲ مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.ب.ب

اگهی مفقودی
 برگ سبز وانت سیستم: وانت نیسان  تیپ:۲4۰۰  مدل: ۱۳۷۵ به رنگ: آبی 
روغنی به شماره موتور : ۰۰۳۵4۱۳ شماره شاسی 00c09168  به شماره 
پالک: 8۲ - ۲۷4 س ۱6 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.ب.ب

اگهی مفقودی
 کارت ماشین وانت سیستم: وانت نیســان  تیپ:۲4۰۰  مدل: ۱۳۷۵ به 
  00c09168 رنگ: آبی روغنی به شماره موتور : ۰۰۳۵4۱۳ شماره شاسی
به شــماره پالک: 8۲ - ۲۷4 س ۱6 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.ب.ب

اگهی مفقودی
 برگ سبز 

سیســتم: بنز  نــوع: کامیون مســقف مــدل: ۱۳6۱ به رنگ: ســبز به 
شــماره موتــور : ۱۰۰۲9۰۷6  شــماره شاســی ۱48۰9۵۷۵ بــه 
شــماره پــالک: ۲۲ - ۳۱8 ع 8۵ بــه نــام شــرکت حمــل و نقــل و 
 خدمــات دریائــی آبــادان مفقــود گردیــد و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

اگهی مفقودی
 کارت ماشین 

سیســتم: بنز  نــوع: کامیون مســقف مــدل: ۱۳6۱ به رنگ: ســبز به 
شــماره موتــور : ۱۰۰۲9۰۷6  شــماره شاســی ۱48۰9۵۷۵ بــه 
شــماره پــالک: ۲۲ - ۳۱8 ع 8۵ بــه نــام شــرکت حمــل و نقــل و 
 خدمــات دریائــی آبــادان مفقــود گردیــد و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

رئیس مایکروسافت اعالم کرد که این شرکت آمریکایی 
به کاهش تجارت خود در روسیه تا زمانی که چیزی 
از آن باقی نماند، ادامه می دهد.برد اســمیت، رئیس 
مایکروسافت اعالم کرد که این شرکت آمریکایی به 
کاهش تجارت خود در روسیه تا زمانی که چیزی از آن 
باقی نماند، ادامه می دهد.اسمیت در مصاحبه اینترنتی 
با واشنگتن پســت گفت که این غول فناوری ایاالت 
متحده در مدت خروج خود از روســیه، حمایت الزم 

را برای نیروی کار خود در این کشور ارائه خواهد کرد.
مایکروسافت پیش از این از برنامه تعلیق کل فروش 
و خدمات جدید خود در روســیه در ماه مارس خبر 
داده بود. این شــرکت نرم افزاری دلیــل این اقدام را 
تحریم های مرتبط با اوکراین علیه مسکو ذکر کرده 
بود.در ماه جاری میالدی، شبکه خبری بلومبرگ در 
گزارشی اعالم کرد که شرکت مایکروسافت از زمان 
اعالم تصمیم برای خروج، فعالیت خود را در روسیه 

کاهش داده اســت. طبق گزارش ها، مایکروســافت 
متعهد شده است که تمام تعهدات قراردادی موجود 
با کارمندان روســی را به پایان برســاند، این مرحله 
بیــش از 4۰۰ کارگــر را تحت تأثیر قــرار می دهد.
مایکروسافت یک شرکت چندملیتی آمریکایی است 
که نرم افزارهــای کامپیوتری و لــوازم الکترونیکی 
مصرفی تولید می کنــد و خدمات مرتبــط در این 
زمینه را نیز ارائه می دهد.برخی از شناخته شده ترین 
محصوالت این شــرکت، سیســتم عامل ویندوز، 
 برنامه مایکروسافت آفیس و کنســول بازی ایکس

 باکس هستند.
این شرکت به مجموعه ای از شرکت های بزرگ فناوری 
غربی، از جمله اپل، آی بی ام، SAP، سیسکو و دل ملحق 
شده است که تصمیم گرفتند قرار گرفتن در معرض 
تحریم های روسیه را کاهش دهند یا پس از رویدادهای 

اوکراین از بازار این کشور خارج شوند.

 Facebook( اپلیکیشــن اختصاصی فیس بوک واچ
Watch( برای تماشای ویدیوها و ویدیوهای زنده فیس 
بوک در دستگاه اپل تی وی )Apple TV( ظاهرا از سوی 
فیس بوک غیرقابل دسترس شده است. اپلیکیشن فیس 
بوک واچ دیگر در اپل تی وی کار نمی کند. به نظر می رسد 
فیس بوک ایــن اپلیکیشــن tvOS را در جدیدترین 
به روزرسانی تعطیل کرده است. با این حال این اپلیکیشن 
هنوز در فروشگاه اپ استور قابل دسترس است. کاربران 
هنگامی که تالش می کنند در سیستم عامل tvOS، به 
فیس بوک واچ دسترسی پیدا کنند، با این پیام مواجه 
می شوند که این اپلیکیشن دیگر قابل دسترس نیست و 
ویدیوها می تواند در وب سایت فیس بوک مشاهده شود.
از آنجا که سیستم عامل tvOS مرورگر وب ندارد، هیچ 
راه دیگری برای تماشای ویدیوهای فیس بوک در اپل تی 
وی وجود ندارد مگر این که از قابلیت Airplay دستگاه 
دیگری استفاده کرد. فیس بوک اپلیکیشن اختصاصی 

خود برای تماشــای ویدیو در اپل تی وی را در ســال 
۲۰۱۷ معرفی کرد. کاربران می توانستند برای تماشای 
ویدیوهای دوستانشان، حســابهای دیگری که دنبال 
می کنند و حتی ویدیوها و ویدیوهای زنده پیشنهاد شده، 

وارد حساب خود شوند.
ظاهرا تنها اپلیکیشــن tvOS قطع شده و فیس بوک 
واچ همچنان در تلویزیون های هوشــمند کار می کند. 
پایان فیس بوک واچ برای اپــل تی وی چندان تعجب 
برانگیز نبود زیرا مانند  watchOS، نرم افزار tvOS هم 
اخیرا اپلیکیشــن های زیادی را از دست داده است زیرا 
به نظر می رسد طراحان دیگری اهمیتی به این پلتفرم 
نمی دهند. برخالف آیفون و آی پد، اپل تی وی دستگاه 
 ،9to۵mac محبوبی نیست.بر اساس گزارش وب سایت
اگر اپل در استراتژی خود در خصوص اپل تی وی بازبینی 
نکند، ممکن است اپلیکیشنهای tvOS مهم دیگری را 

در آینده از دست دهیم.

فیسبوکواچبرایتلویزیوناپلغیرفعالشدغولفناوریآمریکامتعهدشدروسیهرابهطورکاملترککند


