
بررسی دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن نشان 
می دهد که تقریبا ۱۰ هزار میلیــارد از منبع ۴۰ 
هزار میلیاردی این تسهیالت به تهرانی ها می رسد. 
به گزارش ایســنا، شــیوه نامه اجرایی تسهیالت 
کمک ودیعه مســکن ســه روز پیش ابالغ شد تا 
شــرایط الزم متقاضیان برای دریافت این وام در 
سال جاری به بانک ها برای اجرا اعالم شود. سقف 
این تسهیالت برای ســال جاری در تهران، مراکز 
استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و 
سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان 
است. همچنین، دوره بازپرداخت این تسهیالت که 
اعطای آن از محل منابع بانکــی موضوع ماده )۴( 

قانون جهش تولید مسکن )در سقف کلی ۴۰ هزار 
میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱( انجام خواهد شد، 

حداکثر ۵ ساله و نرخ سود آن نیز ۱۸ درصد است.

کدامبانکهاودیعهمسکنمیدهند؟
بررسی دستورالعمل اجرایی این تسهیالت نشان 
می دهد که ۲۰ بانک شــامل بانک های مسکن، 
ملی، سپه، پســت بانک، صادرات، تجارت، ملت، 
رفاه کارگران، کارآفرین، ســامان، اقتصاد نوین، 
پارسیان، پاسارگاد، سینا، آینده، شهر، گردشگری، 
ایران زمین، خاورمیانه و موسســه اعتباری ملل 
ملزم به پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 

هستند. ســهم هر یک از این بانک ها نیز به شرح 
زیر است که بانک مسکن با سهم ۷۰۰۰ میلیاردی 
و بانک ایران زمین با ۱۰۰ میلیارد تومان به ترتیب 
بیشــترین و کمترین ســهم در پرداخت کمک 

ودیعه مسکن را خواهند داشت.
عالوه بر این، سهمیه هر اســتان از کمک ودیعه 
مســکن نیز مشخص شــده که براســاس آن، 
تهرانی ها با ۹۹۹۴ میلیارد تومان و ســمنانی ها 
با ۱۸۱.۱ میلیارد تومان به ترتیب بیشــترین و 
کمترین سهم از ودیعه مسکن را دارند. بنابراین، 
تقریبا ۲۵ درصد از منبع ۴۰ هزار میلیاردی ودیعه 

مسکن متعلق به تهرانی هاست.

بهای فلز مس به زیر ۸۰۰۰ دالر در هر تن سقوط 
کرد و به پایین ترین حد خود از اوایل ســال ۲۰۲۱ 
رسید زیرا تشدید نگرانی ها در مورد کندی اقتصاد 
جهانی باعــث افت بازارهای فلزات صنعتی شــده 

است.
به گزارش ایســنا، این فلز که به طور گســترده به 
عنــوان اقتصادی ترین فلز جهانــی در نظر گرفته 
می شود، در بورس فلزات لندن با ۳.۵ درصد کاهش 
به ۷۹۷۰ دالر و ۵۰ سنت در هر تن رسید که پس 
از بدترین سه ماهه خود از زمان شروع همه گیری، 
ضرر را افزایش داد. به نظر می رسد سرمایه گذاران 
به طور فزاینده ای متقاعد شــده اند که در بحبوحه 

سیاست های پولی ســختگیرانه و بحران انرژی با 
محوریت اروپا، رشد اقتصادی کاهش می یابد.

تحلیلگران اظهار کردند نگرانی های فزاینده ای در 
مورد تقاضای جهانی وجود دارد. بر اساس سناریوی 
فرود سخت برای اقتصادهای آمریکا و اروپا، در حالی 
که بهبود ضعیف در چین قــادر به جبران کاهش 
تقاضای جهانی نیست، بازار مس در دو سال آینده با 
حدود ۱۰ درصد مازاد عرضه کل مواجه خواهد شد.

آلومینیــوم و روی نیز زیان های خــود را افزایش 
دادند و پس از آنکه شاخص شــش فلز پایه بورس 
فلزات لندن، شــدیدترین رکود ســه ماهه خود را 
از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تجربه کرد، نیمه 

دوم را با وضعیت رکــود آغاز کردند. این یک تغییر 
سریع نسبت به شرایط اوایل سال است؛ زمانی که 
ترکیبی از تقاضای رونق، مشــکالت لجستیکی و 
قطع تولیــد باعث افزایش قیمت فلــزات از جمله 

مس و نیکل شد.
قیمت مس در آخرین اعالم بــه ۷۹۸۱ دالر و ۵۰ 
سنت در هر تن رسید. آلومینیوم ۲.۴ درصد کاهش 
و نیکل ۵.۴ درصد کاهش داشت. سنگ آهن نیز در 
سنگاپور ســقوط کرد زیرا نگرانی ها مبنی بر اینکه 
دولت چین در زمــان تقاضای ضعیــف و افزایش 
ذخایر، محدودیت تولید فــوالد را اجباری خواهد 

کرد، افزایش یافت.

تولیــد کارخانه های منطقه یورو در مــاه ژوئن برای 
اولین بار در دو سال گذشته کاهش یافت.

به گزارش ایســنا، نظرسنجی ها نشــان می دهد که 
رشــد جهانی کارخانه ها در ماه ژوئن متوقف شــد 
زیرا قیمت های باالتر و چشــم انداز اقتصادی تیره تر 
مصرف کنندگان را نســبت به خرید محتاط کرد، در 
حالی که قرنطینه های سختگیرانه کووید- ۱۹ چین 
و حمله روسیه به اوکراین بر اختالالت زنجیره تامین 

افزوده است.
خطر کند شدن رشد اقتصادی در اروپا و ایاالت متحده 
ترس از رکود جهانی را تقویت کــرده و نگرانی های 
بازار افزایش یافته است که افزایش تهاجمی نرخ بهره 
ایاالت متحده برای مقابله با تورم فزاینده این کشور را 
به سمت رکود سوق داده و تقاضای جهانی را کاهش 

می دهد. استفان اینس از مدیریت دارایی SPI گفت: 
بین بانک های مرکزی که بــرای مقابله با تورم تالش 
می کنند و ترس های فزاینده، مطلقا هیچ راهی برای 
فرود نــرم اقتصاد جهانی نیســت. تولیدات صنعتی 
منطقه یورو در ماه گذشته برای اولین بار از زمان موج 
اولیه همه گیری دو سال پیش کاهش یافت. شاخص 
نهایی مدیران خرید )PMI( در ماه ژوئن از ۵۴.۶ در 
ماه می به ۵۲.۱ کاهش یافت که پایین ترین میزان از 

آگوست ۲۰۲۰ است.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد تجاری در اس 
اند پی گلوبال گفت: تولیدات منطقه یورو در ماه ژوئن 
به سمت کاهش حرکت کرده و تولید برای اولین بار 
طی دو ســال اخیر در بحبوحه کاهش شدید تقاضا 
کاهش یافته است. تقاضا در حال حاضر ضعیف شده 

است زیرا شرکت ها گزارش می دهند که مشتریان در 
رابطه با هزینه ها به دلیل افزایش قیمت ها و چشم انداز 

اقتصادی نامشخص محتاط تر رشد می کنند.
در همین حال، فعالیت صنعتی آسیا کاهش یافته زیرا 
اختالالت عرضه ناشی از قرنطینه کووید-۱۹ چین 
بســیاری از شــرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. 
بررسی ها نشان داد که فعالیت کارخانه های چین در ماه 
ژوئن بهبود یافته است، اگرچه کاهش رشد در ژاپن و 
کره جنوبی و همچنین انقباض در تایوان، فشار ناشی از 
اختالالت عرضه، افزایش هزینه ها و کمبود مداوم مواد 
را برجسته کرد. فعالیت تولیدی چین در ماه ژوئن به 
بیشترین سرعت خود در ۱۳ ماه گذشته افزایش یافت 
زیرا لغو قرنطینه های کووید باعث شد کارخانه ها برای 

پاسخگویی به تقاضا به رقابت بپردازند.

اســتان پرجمعیت چین آزمایش بیمــه بالیا را آغاز 
کرده است.

به گزارش ایسنا، هنان، سومین استان پرجمعیت چین، 
برنامه های آزمایشی بیمه بالیای طبیعی را در شش 
شهری که تابستان گذشته بیشترین آسیب را در سیل 

تاریخی داشتند، راه اندازی خواهد کرد.
سیل ویرانگر سال ۲۰۲۱ در هنان، استانی با جمعیت 
تقریبا ۱۰۰ میلیون نفر، زنــگ خطری برای مقامات 

محلی بود. این امــر باعث میلیاردها دالر خســارت 
اقتصادی و صدها تلفات شد و مقامات را تشویق کرد که 

به دنبال حفاظت بیشتر در برابر بالیای طبیعی باشند.
تحت برنامه آزمایشی هنان، تاریخچه، احتمال وقوع 
بالیا و شرایط محلی شهرهای منتخب هنگام مذاکره 
با آژانس های بیمه برای تعیین یک طرح بیمه یکپارچه 

در نظر گرفته می شود.
دولت هنان گفته که شهرها تشویق می شوند تا جایی 

که منابع مالی شان اجازه می دهد پوشش بیمه ای را 
افزایش دهند.

بر اســاس گزارش رویترز، شهرهایی با باالترین خطر 
که سال گذشته به شــدت تحت تاثیر طوفان باران و 
سیل قرار گرفته بودند را به عنوان اولین گروه در برنامه 
آزمایشی انتخاب کرده است و بعدا مناطق تحت پوشش 
و محدوده حفاظتی را بر اســاس شــرایط گسترش  

می دهد و به تدریج کل استان را در بر خواهد گرفت.
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سرمقاله

شکست 
قیمت گذاری دستوری

به نظر نمی رسد طرح های 
نظارتی که دولــت مدام بر 
روی آن تاکیــد دارد در 
بازارها نتیجه بخش باشد. 
خود دولت مسبب گرانی های اخیر است و دنبال 
مقصر برای اتفاقات اخیر جای تعجب دارد. بنابراین 
دســتورات نظارتی و قیمت گذاری دســتوری 
راهکارهایی قابل اجرا و عملی نبــوده و خواهند 
بود. ممکن است در چند قلم کاال مانند نان نظارت 

امکان پذیر باشد...

کامرانندری،اقتصاددان
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نزدیکشدننقدینگیبه
۵هزارهزارمیلیاردتومان

رکورددارانجهش
قیمتدرخردادماه

روز گذشته نیم تریلیون تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 

موج  خروج  سرمایه  از  بورس
صفحه۲

صفحه۲

تصمیمات  خلق الساعه  به  ضرر تولید  است
هر   تولیدکننده   راهکارهای  کاهش   قیمت   تولید   را   پیدا   کند
سند   جامع   صنعت    در  حال   نهایی   شدن   است

رییس   جمهور  در   روز   ملی  صنعت  و  معدن:

طبق اعالم بانک مرکزی در فروردین ماه امســال 
میزان نقدینگی در کشــور برابر با ۴ هــزار و ۸۲۳ 
هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. به گزارش 
اقتصادنیوز، رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت ماه 
امسال دوباره صعودی شد و این شاخص را به ۴ هزار 
و ۹۳۴ هزار میلیارد تومان رساند. این در حالی بود 
که آمارهای بانک مرکزی در ماه فروردین نشان از 
کاهش ۰.۲ درصدی این شاخص داشته است. روند 
نقدینگی در کشور دوباره صعودی شده و به سطح 
باالیی رسیده است. این شاخص چند روز پیش به 
صورت ضمنی در اظهارات پیمــان قربانی، معاون 
اقتصادی بانک مرکزی اعالم شده که حاکی از رشد 
دوباره نقدینگی در اردیبهشــت ۱۴۰۱ بوده است. 

براساس گفته های قربانی...

با ادامه روند صعودی قیمتها در تمامی بازارها وزیر 
کشــور؛ کنترل قیمت ها و تنظیم بــازار را پس از 
اصالح یارانه ها امری جدی دانست و از استانداران 
خواست بر قیمت گذاری صحیح و عادالنه خدمات 
و کاالهای اســتانی نظارت کننــد. احمد وحیدی 
گفته است در سطح استانی، تعیین قیمت خدمات 
و کاالها با استانداران است و باید نظارت الزم را برای 
قیمت گذاری صحیح و عادالنه داشته باشند. قیمت 
متعادلی که هم به نفع تولید کننــده و هم به نفع 
مصرف کننده باشد. این اظهارات که باز هم به نوعی 
تکرار روش های بدون نتیجه گذشته بوده انتقادات 
بسیاری را به دنبال داشته است. در این رابطه فعاالن 
اقتصادی از تکــرار این راهکارهــا و قیمت گذاری 

دستوری و نظارت بدون...



اقتصاد2
ایران

در اردیبهشت 1401
سپرده و تسهیالت بانکی ۳۵ درصد 

زیاد شد
میزان سپرده ها و تســهیالت بانکی تا پایان 
اردیبهشت ماه ســال جاری نسبت به سال 
گذشــته معــادل ۳۵ و ۳۴.۹ درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی 
از وضعیت کل مانده ســپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به 
تفکیک اســتان در پایان اردیبهشت ماه سال 
جاری، مانده کل ســپرده ها به رقم ۵۶۸۱.۷ 
هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به 
مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال گذشته 
معــادل ۳۵ و ۲.۷ درصد افزایش را نشــان 
می دهد. همچنین، بیشترین مبلغ سپرده ها 
مربوط به استان تهران با مانده ۳۰۷۳.۹ هزار 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵ هزار و ۱۶۰ 

میلیارد تومان است.
عالوه بر این، مانده کل تسهیالت در این زمان 
۴۱۸۶.۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته 
معادل ۳۴.۹ و ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش،  بیش ترین مبلغ تسهیالت 
نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۸۸.۸ 
هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴ هزار 

و ۹۰۰ میلیارد تومان است.
نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی ۸۱.۹ درصد اســت که نسبت به مقطع 
مشابه ســال قبل به ترتیب ۰.۳ واحد درصد 
افزایش و در مقایسه با پایان سال قبل ۱.۳ واحد 
درصد کاهش را نشان می دهد که نسبت مذکور 
در استان تهران ۹۲.۴ درصد و استان کهگیلویه 

و بویراحمد ۱۱۰.۹ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات 
تولیدی سایر استان ها در اســتان تهران بیان 
شــده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق 
شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

پدرام:
 عملکرد شعب فارس در تجهیز 

منابع شایسته تقدیر است
»محســن پــدرام« از عملکــرد ۲ شــعبه 
شهرستان های فسا و صدرا در حوزه تجهیز منابع 
و کنترل نسبت مصارف و برنامه ریزی مدون برای 
جذب منابع جدید تقدیر کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، »محسن 
پدرام« نایب رئیس هیأت مدیره و دکتر »روح اهلل 
قاسمیان« رئیس اداره کل روابط عمومی و امور 
مشتریان بانک در سفر به استان فارس از شعب 
فسا و صدرا بازدید کردند.در این بازدید پدرام از 
عملکرد ۲ شعبه در حوزه تجهیز منابع و کنترل 
نسبت مصارف و برنامه ریزی مدون برای جذب 
منابع جدید تقدیر کرد.پدرام در حاشــیه این 
بازدید با همکاران شعب درباره مسائل و مشکالت 

پرسنلی و سازمانی گفت وگو کرد.

حضور مدیرعامل بانک مسکن در 
محل احداث پروژه آزادراه هفت 

تن قائم شهر - ساری
دکتر محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن با 
حضور در محل پروژه احداث آزادراه هفت تن قائم 
شهر - ساری از نزدیک در جریان امور ساخت این 
پروژه قرار گرفت.به گــزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن - هیبنا ، طی این بازدید علی بابایی نماینده 
ساری و میاندورود، محمد علی نوبخت فرماندار 
شهرســتان ســاری و تنی چند از مسووالن این 
شهرستان حضور داشتند و چند و چون احداث 
این آزادراه و مزایای آن را تشــریح کردند.آزادراه 
هفت تن به وســعت ۴۴ کیلومتر از قائم شهر به 
میاندرود ساری امتداد دارد که بانک مسکن تامین 
مالی ۵۰ درصد این پروژه را بر عهده گرفته است.

این آزادراه در مرکز استان مازندران قرار دارد و با 
احداث آن حجم بار ترافیکی زیادی را در این استان 
کاهش می یابد.پیشتر علی نیکزاد نایب رییس اول 
مجلس شورای اسالمی در جلسه پیگیری مصوبات 
استانی از همکاری مدیرعامل مسکن برای تامین 
مالی این پروژه مهم در اســتان مازندران تقدیر و 

تشکر کرده است.

خبر

طبق اعالم بانک مرکزی در 
فروردین ماه امسال میزان 
نقدینگی در کشور برابر با ۴ 
هــزار و ۸۲۳ هزار میلیارد 
تومان به ثبت رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز، رشــد ماهانه نقدینگی در 
اردیبهشت ماه امســال دوباره صعودی شد و این 
شــاخص را به ۴ هزار و ۹۳۴ هــزار میلیارد تومان 
رساند. این در حالی بود که آمارهای بانک مرکزی 
در ماه فروردین نشــان از کاهش ۰.۲ درصدی این 

شاخص داشته است.
روند نقدینگی در کشــور دوباره صعودی شده و به 
سطح باالیی رسیده اســت. این شاخص چند روز 
پیش به صورت ضمنی در اظهارات پیمان قربانی، 
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم شده که حاکی 
از رشد دوباره نقدینگی در اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده 

است.
براســاس گفته هــای قربانی، بانــک مرکزی در 
هدف گذاری تورمی خود و در جلوگیری از رشــد 
متغیرهای کالن اقتصادی تا حــدی موفق بوده و 
توانسته رشد شــاخص های تورم ساز را در سطح 
قابل قبولی ثابت نگه دارد. یکی از مهم ترین آن ها، 

رشد نقدینگی بوده که پس از افت ۰.۲ درصدی در 
فروردین ماه امسال رشدی ۲.۳ درصدی را در سال 

جاری به ثبت رسانده است.

رشد دوباره نقدینگی در سال 1401
بنا به گزارش اکوایران، طبق اعالم بانک مرکزی در 
فروردین ماه امسال میزان نقدینگی در کشور برابر 

با ۴ هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده 
است. رشد ماهانه ۲.۳ درصدی در این ماه موجب 
می شود تا این رقم ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرده و به ۴ هزار و ۹۳۴ هزار میلیارد 

تومان صعود پیدا کند.
در این صورت میزان نقدینگی در این ماه رشدی ۳۷ 
درصدی را در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال 

گذشته خواهد داشت که به لحاظ مقداری حاکی از 
افزایش هزار و ۳۳۳ هزار میلیاری است.

بررسی رشدماهانه نشان می دهد با وجود آن که در 
ماه گذشــته میزان نقدینگی افت داشته اما در این 
ماه دوباره این شاخص صعودی شده است. در مقابل 
اما همچنان رشد ساالنه نقدینگی در کشور نزولی 
بوده و اکنون به کمترین سطح خود در ۲۰ ماه اخیر 

رسیده است.
در کنار این شاخص اما هنوز وضعیت دقیقی از پایه 

پولی در کشور در دست نیست.
ضمن اعالم متغیرهای کالن اقتصادی همواره بانک 
مرکزی میزان پایه پولی را نیز در اختیار عموم قرار 
می داد. این در حالی است که در سال جاری سه ماه 
است که هنوز اطالع دقیقی از این متغیر در دست 
نیست و آخرین سطح آن به اسفند ماه سال گذشته 
بر می گردد که برابر با ۶۰۲ هزار میلیارد تومان به 

ثبت رسیده بود.
البته رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود در 
سال جاری همواره از کاهش اضافه برداشت بانک 
ها از این نهاد، و افت برداشت دولت از تنخواه بانک 
مرکزی در نتیجه رونق بازار اولیه حراج اوراق بدهی 
سخن گفته است. اکنون اگر آمارهای پایه پولی نیز 
منتشر شود می توان اســتناد دقیق تری را در این 

خصوص به ثبت رسانید.

رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال دوباره صعودی شد 

نزدیک شدن نقدینگی به 5 هزار هزار میلیارد تومان

رییس جمهور در روز ملی صنعت و معدن:
تصمیمات خلق الساعه به ضرر حمایت 

از تولید و صنعت است
رئیس جمهور کشورمان از تهیه پیش نویس 
سند جامع صنعت کشور از سوی دولت پس 
از تاکید مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با 
مشورت کارشناسان پیش نویس خوبی در این 
زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی 

شدن است.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رییسی،  صبح 
شنبه در مراســم روز ملی صنعت و معدن با 
قدردانی از همه فعاالن عرصه صنعت و معدن 
کشور گفت:  ۱۲ سال اســت که رهبر معظم 
انقالب اقتصاد را محور نامگذاری سال ها قرار 
داده اند و در ۶ ســال اخیر بــر توجه به تولید 

تاکید ویژه داشته اند.
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه تولید یکی از 
محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است، 
افزود: دولت مردمی به تبعیت از تاکیدات مقام 
معظم رهبری و ضرورت های توسعه اقتصاد 
کشور، حمایت از تولید، تالش برای رفع موانع 
پیش روی تولید و تاکید بر توسعه صادرات را 

وظیفه خود می داند.
آیت اهلل رئیســی با تاکید بر ضــرورت توجه 
بیشتر به گسترش فعالیت های دانش بنیان با 
هدف ایجاد مشاغل و محصوالت دانش     پایه 
خاطرنشان کرد: تولیدات دانش بنیان توانایی 
و ظرفیت رقابت پذیری باالتری در بازارهای 

جهانی و داخلی دارند.
رئیس جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز 
از تصمیمات خلق الساعه را از جمله اقدامات 
برای هموار شدن مســیر تولید عنوان کرد و 
اظهار داشت: آینده باید برای فعاالن اقتصادی 
و صنعتی قابل پیش بینی باشد تا بتوانند برای 
آن برنامه ریزی کنند و ضرورت این پیش بینی 
پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه 

است.
آیت اهلل رئیســی در ادامه با بیــان اینکه قویا 
مدافع و موافق نظریه دولت چابک هســتم، 
تصریح کــرد: دولت بایــد تصدی گری های 
خــود را در اقتصاد رهــا کــرده و در جایگاه 
هدایــت، حمایت و نظارت قــرار گیرد. البته 
آقای فاطمی امین تشــخیص اولویت ها را نیز 
از مسئولیت های دولت عنوان کردند که نکته 

صحیحی است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میدان فعالیت 
باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از 
تصدی گری های خود کاسته و وزن نظارتی و 
حمایتی خود را افزایش دهد. چابک ســازی 
دولت و جلوگیــری از فربه شــدن و افزایش 
هزینه های دولت باید مدنظــر همه نهادها و 
دســتگاه ها به ویژه دولت و مجلس شــورای 

اسالمی باشد.
آیت اهلل رئیسی تالش برای نیل فعالیت های 
تولیدی بــه بهره گیــری هر چه بیشــتر از 
دانش ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر 
ضرورت های رونق تولید دانست و اظهار داشت: 
دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نشــود، به 
شــکل پایان نامه در دانشــگاه باقی می ماند. 
دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید و 
در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین باید بیش 
از دیگر صنایع و فعالیت هــای تولیدی مورد 

توجه باشند.
رئیس جمهــور در ادامه با تاکیــد بر اهمیت 
افزایش کیفیت و بهــره وری تولیدات داخلی 
افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مسأله 
افزایش بهره وری در عین حــال راهکارهای 

کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.
دکتر رئیسی مســأله خام فروشی را از جمله 
دیگر موانع پیش روی صنعت و تجارت کشور 
عنوان کرد و گفت: باید نســبت به مســأله 
خام فروشی شدیداً حســاس باشیم چرا که 
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری 

از خام فروشی میسر خواهد شد.
رئیس جمهــور در ادامه حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان را مورد تاکیــد جدی قرار 
داد و تصریح کرد: حتمــا تولیدکننده نباید 
ضرر کند، اما در حق مصرف کننده نیز نباید 
اجحافی صورت بگیرد و در میدان تولید باید از 

مصرف کنندگان حمایت شود.
آیت اهلل رئیســی مبارزه با فســاد را نیز یکی 
دیگر از مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت 
اقتصادی دانســت و گفت: پیشــرفت و رشد 
اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و 
ارتشا است. ساختارهای فسادزا باید به گونه ای 
اصالح شــوند که حتی اگر فردی قصد فساد 

داشت، زمینه برای او مهیا نباشد.

اخبار
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  مریم بابایی
شاخص بورس هفته را با افت شــدیدی شروع کرد 
تا ســهامداران ناامیدتر از قبــل و صف های فروش 

سنگین تر شود.
هر چند بالتکلیفی مدت هاســت که بر بازار سرمایه 
سایه افکنده و سهامداران را ســردرگم کرده است، 
اما به نظر می رسد بی نتیجه ماندن مذاکرات دوحه  
بیشترین تاثیر را در سقوط اول هفته شاخص داشته 

است.
از طرفی اخبار ضد و نقیض از واگذاری خودرویی ها، 
ثابت ماندن نرخ ارز نیمایی و فاصله آن با بازار آزاد در 
کنار سرنوشت مبهم بازارهای جهانی در منفی شدن 
شاخص بی تاثیر نبوده اســت.  بورس همچنین طی 
روزهای اخیر از موضوع استیضاح وزیر صمت و  اخبار 
تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صمت نیز تاثیر منفی 
پذیرفته است و در مجموع سینگال های منفی دریافت 
کرده است. جمیع این اتفاقات باعث شده سهامداران 
نگران سقوط بورس به کانال های پایین تر باشند و هر 

روز شاهد خروج سهامداران از این بازار باشیم.
در معامالت روز شــنبه یازدهم تیر ماه، شاخص کل 
بورس پایتخت با کاهش ۱۲ هزار و ۸۳ واحدی نسبت 
به روز چهارشــنبه به رقم یک میلیون و ۵۰۱ هزار و 

۶۳۱ واحد رسید.
شــاخص هم وزن بورس نیز با افت ۴ هــزار و ۲۷۸ 
واحدی در ســطح ۴۱۷ هزار و ۲۰۲ واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابــورس )آیفکس( ۲۰۲ 
واحد پائین آمد و در ســطح ۲۰ هــزار و ۲۰۹ واحد 
قرار گرفت.  روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار برای سیزدهمین روز متوالی 
منفی شــد و ۵۸۳ میلیارد تومان پــول حقیقی از 
بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه افزایش 

۳۴ درصدی داشــته اســت. در معامالت روز شنبه 
برای ســومین روز کاری پی در پی بیشترین خروج 
پول حقیقی به ســهام شپنا )شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان( اختصاص داشــت که ارزش تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقی آن ۵۲ میلیــارد تومان بود. پس 
از شــپنا، نمادهای خودرو )شــرکت ایران خودرو( 
 و خساپا )شــرکت ســایپا( بیشــترین خروج پول 

حقیقی را داشتند.
هر چند باید منتظر نتیجه تصمیمات جدید شورای 

عالی بورس و تاثیر آن بر بازار سرمایه نیز بود.
یک کارشــناس بازار سرمایه، شــرایط فعلی بورس 
تهران را ناشی از اثرگذاری چند متغیر مهم می داند 
و می گوید: نخســتین عامل، ابهــام در رونق و رکود 
بازار جهانی و سرنوشت قیمت های جهانی است و در 
مقابل، در داخل کشور نیز موضوع نرخ ارز بر معادالت 
بازار ســرمایه اثرگذار بوده؛ چراکه نرخ ارز آزاد رشد 
کرده، شاخص قیمت مسکن و تورم نیز رو به باال بوده 
اما ارز نیمایی مدت زیادی است که در محدوده ۲۵ 
هزار تومان ثابت مانده و بــا دالر بازار آزاد فاصله پیدا 

کرده است.
به گزارش اتاق ایران، ولید هالالت با تأکید بر اینکه این 
آیتم ها روی ذهن بازار اثر گذاشته و باعث دور شدن 
همه از بازار شده است، در گفت وگو با ایسنا می افزاید: 
در ابعاد داخلی، بلــوک خودرویی ها هم آیتم مهمی 
است که روی ذهن بازار اثر روانی دارد؛ چراکه هنوز 
اثری از تحقق آن نیست و هر بار وعده جدیدی برای 
واگذاری خودروسازی ها داده می شود که صحت وسقم 

آنها محل تردید است.
این کارشــناس بازار سرمایه با اشــاره به آغاز دوباره 
مذاکرات، می گوید: مذاکرات در قطر با سرعت باالیی 
آغاز شده است و امیدوارم به نتیجه برسد. زیرا گر به 

نتیجه برسد می تواند اثرات بلندمدت و کوتاه مدتی 
روی بازار سهام داشته باشد و فاصله بازدهی که بین 

بازار سهام و بازارهای رقیب پیش آمده را کمتر کند.
هالالت ادامــه می دهد: گزارش هــای ماهیانه نیز از 
راه رسید و اکثر شرکت های تولیدی گزارش ماهانه 
خود را ارائه کردند که رضایت بخش بوده است. زیرا 
درامد شرکت ها در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۱ 
حدود ۳۰ درصد رشد کرده است. درآمد شرکت های 
صادرات محوری که محصولشان به نفت یا کاالهای 
مشابه نزدیک است دو برابر شده و درآمد شرکت هایی 
که محصوالت غذایی می فروشــند ۷۰ درصد رشد 

کرده است.
او می افزاید: فضای روانی و ۴ آیتمی که به آن اشــاره 
شد باعث شده است افراد در تصمیم گیری تعلل کنند. 
ضمن اینکه حمایت خاصی هم از بازار حتی به صورت 
لفظی از ســمت بدنه حاکمیت در دولت که صورت 

نمی گیرد که مشوقی برای بازار محسوب شود.
این تحلیلگر بازار ســرمایه با تأکید بــر اینکه بازار در 
فضای رکود به سر می برد، می گوید: اگر چند اتفاق به 
نفع بازار رخ دهد مثاًل توافق سیاسی صورت بگیرد و یا 
بلوک خودرویی ها عرضه شود می تواند بهانه هایی برای 
برگشت بازار باشد. به طورکلی انتظار برای ریزش یا افت 
 بازار وجود ندارد. اگر چیزی تغییر نکند بازار به مرورزمان 

رشد می کند.

۵ تصمیم جدید شورای عالی بورس
۲۲۸مین جلسه شــورای عالی بورس با حضور وزیر 
اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک 
مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر 
اعضا شورا برگزار شد. این جلسه با ۵ تصمیم و مصوبه 

به پایان رسید.

در این جلسه نخست گزارشی از آخرین وضعیت بازار 
سرمایه و صنایع بورسی و تاثیر تصمیمات وزارت نیرو 
درباره مدیریت مصرف برق بر صنایع مطرح و مقرر شد 
وزیر اقتصاد با هماهنگی وزیر صنعت طی مکاتباتی 
با وزارت نیرو و هیئت دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات 
مناســب جهت مدیریت تخصیص بــرق صنایع در 

هفته های اوج مصرف برق باشد.
در ادامه تصمیماتی درباره نحوه مشارکت در افزایش 
سرمایه شرکت های سرمایه پذیر بورسی و غیر بورسی 
سهام عدالت اتخاذ شد تا فرایند افزایش سرمایه این 

شرکت ها تسهیل و تعیین تکلیف شود.
در این جلسه همچنین اصالحات پیشنهادی سازمان 
بورس اوراق بهادار در دســتورالعمل معامالت کاال 
و اوراق بهادار قابل معامله در بــورس انرژی و ایجاد 
امکان انجام معامالت گواهی صرفه جویی انرژی به 

تصویب رسید.
در ادامه در راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی 
و حقوقی مقرر شــد مبالغ جرایم مندرج در ماده ۱۴ 
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که متوجه ناشران 
اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و 
نیز مدیران آنهاست، متناسب با شاخص تورم اعالمی 
بانک مرکزی تعدیل شده و جهت تصویب به هیئت 
دولت پیشــنهاد شود. بر اســاس قانون کف و سقف 
جرایم هر ۳ سال یکبار با پیشنهاد شورای عالی بورس 

در هیات وزیران به تصویب می رسد.
همچنین در جدیدترین جلسه شورای عالی بورس، به 
پیشنهاد علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی و با 
تصویب اعضای شورای عالی بورس، مقرر شد گواهی 
سپرده خرید سکه طال طرح امام، پس از تایید کمیته 
فقهی ســازمان به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه 

پذیرفته و درج شود.

رضا فاطمی امیــن وزیر صنعت گفــت: وزارت صمت 
برنامه ریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی خودرو 
را به تدریج حذف کند، البته این عبارت به درســتی در 
برخی رسانه ها منتقل نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از 
آغاز سال قرعه کشی حذف شود، بلکه به تدریج و در طول 
سال این مهم اتفاق خواهد افتاد. رضا فاطمی امین وزیر 
صنعت امروز در حاشیه روز صنعت و معدن در خصوص 
وضعیت واردات خودرو، گفت: آیین نامه واردات خودرو 
فردا در جلســه هیأت دولت تعیین تکلیف خواهد شد. 
وزیر صمت: سال آینده قطعا قرعه کشی خودرو نخواهیم 
داشت؛ برنامه جدیدی برای این صنعت طراحی کرده ایم

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ واردات خودرو 
بعد از کش و قوس بسیار آزاد شد. به گفته علی بهادری 
جهرمی سخنگوی دولت، این اقدام به منظور افزایش 
رقابت پذیری و رفع شــائبه انحصار، متناســب سازی 
قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز 
بازار، صورت گرفته است. این آیین نامه در ۱۰ بند تدوین 
شده و در نوبت تصویب در هیئت دولت قرار داشت. شرط 
سقف دالری در آیین نامه واردات خودرو برداشته شده و 
واردات خودرو با تعرفه انجام خواهد شد. در حال حاضر با 
گذشت دوماه از خبر آزادسازی واردات خودرو هنوز آیین 

نامه آن به تصویب نرسیده است.

شرایط حذف قرعه کشی خودرو چیست؟
سیدرضا فاطمی امین همچنین در جمع خبرنگاران گفت: 
در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته رشد قابل توجهی در تولید خودرو و همچنین 

عدم تولید خودروی ناقص به ثبت رسیده است.
وی افزود: برنامه ای که امسال وزارتخانه از خودروسازان 
گرفته تولید بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است 
که در بهار امســال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شــده 
است. همانطور که پیشــتر نیز گفته شد وزارت صمت 
برنامه ریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی خودرو را 
به تدریج حذف کند، البته این عبارت به درستی در برخی 
رسانه ها منتقل نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از آغاز 
سال قرعه کشی حذف شــود، بلکه به تدریج و در طول 

سال این مهم اتفاق خواهد افتاد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافــه کرد: برای حذف 
قرعه کشی چند کار باید انجام شــود که نخستین آن 
ارتقای تولید است، زیرا عدم تعادل بین عرضه و تقاضا با 
عرضه ۹۰۰هزار دستگاهی در سال گذشته و در مقابل 
تولید تقاضای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی 
سبب شده که شکافی ایجاد شود و بازار خودرو متالطم 

گردد.
فاطمی امین با بیان اینکه هر چه در سال۱۴۰۱ جلوتر 
می رویم تولید خودرو بیشتر شده و این شکاف بین عرضه 
و تقاضا کمتر خواهد شد، خاطرنشان کرد: امسال تولید 
تعداد بیشتری از خودروی پژو ۲۰۶ در دستور کار است، 
همچنین خودروی تارا و شاهین چهار برابر بیش از سال 
گذشته تولید خواهد شد. محور دوم برای حذف قرعه 
کشی، واردات خودرو است که آیین نامه آن طراحی شده 
و به زودی در دولت مصوب خواهد شــد؛ برآورد ما این 
است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با انجام واردات 

پاسخ داده شود.

طبق اعالم معاون گمرک ایران در ســه ماهه ابتدایی 
امســال بیش از ۴.۵ میلیارد دالر کاالی اساســی وارد 

کشور شده است.
 فرود عسگری معاون- امور گمرکی گمرک ایران- طی 
گزارشی جزئیات واردات کاالهای اساسی که از ابتدای 
سال تاکنون اعالم نشــده بود را به ایسنا اعالم کرد که 
نشان می دهد در سه ماهه نخســت سال جاری بالغ بر 
۵.۹ میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد دالر کاالی 

اساسی از گمرک ترخیص و وارد کشور شده است.
واردات ۲۵ قلم کاالهای اساســی با دو ارز ترجیحی و 
نیمایی انجام می شود که تا اوایل سال جاری هفت قلم با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز می شد اما از اردیبهشت ماه 
حذف ارز ۴۲۰۰ آغاز شده است ولی به هر حال بخشی 
زیادی از کاالهایی که قبال با این نرخ تامین ارز شده بود، 
در حال ترخیص است که شامل گندم، جو، ذرت، روغن 
خام، دانه های روغنی، کنجاله ســویا و بخشی از دارو و 

تجهیزان پزشکی است.
گزارش معاون گمرک نشــان می دهد که گندم با ۱.۷ 
میلیون تن به ارزش ۷۱۸.۶ میلیون دالر و ذرت با ۱.۷ 
میلیون تن به ارزش بیش از ۶۷۵.۹ میلیون دالر در صدر 

۲۵ قلم کاالی اساسی وارداتی قرار دارند.
همچنین انواع دانه های روغنی بــا ۶۴۴.۱ هزار تن به 
ارزش بیش از ۵۰۳.۷ میلیون دالر و روغن های خوراکی 
نیمه جامد و مایع با ۲۹۵.۹ هزار تن بــه ارزش بالغ بر 
۵۰۹.۹ میلیون دالر دیگر اقالم وارداتی اساسی با حجم 

باال هستند.
کنجاله سویا با ۲۷۷ هزار تن به ارزش ۱۶۱ میلیون دالر و 

جو با ۲۵۵.۵ هزار تن به ارزش بیش از ۹۴.۱ میلیون دالر 
به همراه ذرت از نهاده های دامی هستند که در سه ماه 
اول امسال وارد شده اند. دیگر کاالیی که با ارز ترجیحی 
تامین ارز و وارد کشور شده دارو و تجهیزات و ملزومات 
ضروری پزشکی است که بالغ بر ۴.۱ هزار تن به ارزش 

بیش از ۶۳۴ میلیون دالر از گمرک ترخیص شده است.

از واردات نیمایی ها چه خبر؟
 سایر اقالم با ارز نیمایی وارد کشــور شده اند که حجم 
کمتری نسبت به تامین ارز شده ها با ارز ترجیحی دارند 
و می توان به برنج با ۵۸۳.۶ هزار تن بــه ارزش ۵۴۹.۵ 
میلیون دالر و همچنین  شــکر خام ۱۱۰.۶ هزار تن به 

ارزش بیش از ۵۷.۹ میلیون دالر اشاره کرد.
واردات گوشت قرمز نیز در سه ماه اول امسال شامل ۷۸۰ 
تن به ارزش ۴.۵ میلیون دالر گوشــت قرمز گرم و ۷.۲ 
هزار تن به ارزش ۳۱.۷ میلیون دالر گوشت قرمز سرد 
بوده است. در دوره مورد بررسی  ۱۹.۹ هزار تن به ارزش 
۳۵.۸ میلیون دالر گوشت مرغ از گمرک ترخیص و وارد 
شده است. گفتنی است که در سال گذشته حدود ۳۰.۹ 
میلیون تن کاالی اساسی در ۲۵ گروه کاالیی به ارزش 
۱۹.۶ میلیارد دالر وارد ایران شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ 
در وزن ۳۲ درصد و ارزش ۶۰ درصد افزایش داشت. از 
مجموع کاالی وارداتی اساســی نیز،  ۲۶.۹ میلیون تن 
به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دالر مربوط بــه واردات کاالی 
اساســی با ارز ترجیحی بوده که  نسبت به دوره مشابه 
 سال قبل از آن ۳۳ درصد در وزن و ۷۵ درصد در ارزش 

افزایش پیدا کرده بود.

روز گذشته نیم تریلیون تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 

موج  خروج  سرمایه  از  بورس

وزیر صمت:

قیمت تمام شده خودرو در حال کاهش است
معاون گمرک ایران:

جزئیات واردات 4.۵ میلیارد دالر کاالی اساسی اعالم شد
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3 بازار

سندیکای صنایع کنسرو در نامه ای به معاون اول 
رئیس جمهوری خواســتار حذف قیمت گذاری 
پیشــینی رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی تن یا 
افزایش قیمت منطقی این کاالها شــدند. طبق 
اعالم سندیکای صنایع کنســرو در این نامه، بر 
اســاس تصمیمات جلســه ۸ آبان ۱۴۰۰  ستاد 
تنظیم بازار کشور، دو محصول کنسرو ماهی تون 
و کنسرو رب گوجه فرنگی مشمول قیمت گذاری 
پیشینی شده، این در حالی است که دولت هیچ 
کنترل و نظارتی بر روی مواد اولیه این دو محصول 
نداشته و اساســاً امکان چنین نظارتی نیز وجود 
ندارد. به عنوان مثال قیمت ماهی تون صید داخل 
طی یکماه گذشــته بیــش از ۵۰ درصد افزایش 
داشته اســت. این در حالی است که ستاد تنظیم 

بازار ســقف قیمت مصرف کننده برای کنســرو 
ماهی تون ۱۸۰ گرمی ســاده را ۳۵ هزار تومان 

تعیین کرده است.
این تشکل بخش خصوصی معتقد است چنانچه 
قرار باشد ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت 
قیمت ها برای عوامل زنجیره توزیع و عرضه رعایت 
شود، قیمت تولید کننده کنسرو ماهی تون باید 
۲۷ هزار و ۶۶۰ تومان در نظر گرفته شــود. حال 
آنکه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نهاده ها 
و هزینه های تولید، قیمت تمام شده این محصول 
در خوشبینانه ترین حالت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان 

است.
 در این نامه به قیمت کنســرو رب گوجه فرنگی 
نیز  اشاره شــده که طبق اعالم سندیکای صنایع 

کنسرو، با در نظر گرفتن قیمت کنونی مواد اولیه 
و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، باید قیمت 
تولید کننده ۴۳ هزار تومان و قیمت مصرف کننده  
۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان درج شود، که با نرخ کنونی 
تولید کننــده ۳۱ هــزار و ۵۰۰ و مصرف کننده 
۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان قابل قیاس نیســت و این 
موضوع، تولید کننده را متحمل زیان کرده است.

این تشکل هشدار داده که نتیجه این امر، کمبود 
کاال و آشفتگی بازار و عرضه کاالی غیر استاندارد 
خواهد بود.ســندیکای صنایع کنســرو در پایان 
از رئیس ستاد تنظیم بازار کشــور خواسته این 
دو محصول از شــمول قیمت گذاری پیشــینی 
خارج شود یا دست کم در کوتاه ترین زمان اجازه 

افزایش قیمت منطقی برای آنها صادر شود.

تجارت غیر نفتی ایران در بهار امســال با ۱۵کشــور 
همســایه به ۱۲میلیارد و ۳۶۴ میلیون دالر رسیده 
است.به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی -سخنگوی 
گمرک-  تجارت سه ماهه ایران با همسایگان را تشریح 
کرد.در بهار امسال بیش از ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار و 
۸۴۰ تن کاال، به ارزش ۱۲میلیــارد و ۳۶۳ میلیون و 
۸۶۲هزار و ۸۱ دالر با کشورهای همسایه تبادل شد 
که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰با رشد ۱۸ درصدی همراه 

بوده است.
در این دوره تجارت غیر نفتی  با همسایگان، ۵۹ درصد 
وزن و ۴۹درصــد ارزش کل کاالهای تجــاری ایران 
)واردات و صــادرات( را به خود اختصاص داده اســت. 

درخصوص میزان صادرات به همســایگان نیز از کل 
صادرات ۲۷میلیــون و ۶۶۴هزار تنــی ایران در فصل 
بهار، به ارزش ۱۳میلیارد و ۶۹میلیون دالر، ۱۶میلیون 
و ۵۰هزار تن کاال بــه ارزش ۶ میلیارد و ۷۳۶میلیون و 
۶۲۷هزار و ۳۰۳دالر به کشــورهای همســایه صادر 
شده که ۶۰درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات 
ایران سهم همسایگان  بوده که نسبت به مدت مشابه با 
کاهش ۱۰ درصدی در وزن و رشد ۲۰درصدی در ارزش 
همراه بوده است. طبق این گزارش، پنج مقصد کاالهای 
صادراتی ایران به همسایگان به ترتیب عراق  با خرید یک 
میلیارد و ۸۲۴ میلیون دالر و کاهش ۲۲درصدی، ترکیه 
با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دالر و رشد ۱۹۲درصدی، 

امارات با یــک میلیــارد و ۶۴۵میلیون دالر و رشــد 
۲۹درصدی، افغانســتان با ۳۶۷میلیون دالر و کاهش 
۳۵ درصدی و عمان با ۳۳۱میلیون دالر و رشــد ۱۶۸ 
درصدی بودند. در مورد پنج شریک اول تامین کاالهای 
مورد نیاز کشور از بین همسایگان، امارات با فروش سه 
میلیارد و ۴۲۶ میلیون دالر و رشــد ۶ درصدی، ترکیه 
با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دالر و رشد ۲۲درصدی، 
روسیه با ۳۹۴میلیون دالر و رشد ۲۲درصدی، پاکستان 
با ۱۹۶میلیون دالر و رشــد ۲۰۸درصــدی و عمان با 
۱۹۴میلیون دالر و رشد ۹۲ درصدی، به ترتیب در رتبه 
اول تا پنجم فروش کاال به ایران در بین همسایگان در 

سه ماهه نخست امسال بودند.

نایب رئیــس اتاق اصناف ایــران گفت: معافیت 
مالیاتــی صنــوف بــه ازای ۴ میلیــارد و ۸۰۰ 
تومــان درآمــد در یک ســال مبلــغ ناچیزی 
اســت. جالل الدیــن محمــد شــکریه درباره 
اعالم ســقف جدید مالیات مقطــوع و ضرایب 
مالیاتی جدید توســط ســازمان امــور مالیاتی 
که مورد اعتراض اصناف اســت اظهار داشــت: 
پس از اینکه به یکباره شــاهد تعیین مالیات بر 
اساس تراکنش دســتگاه های کارتخوان بودیم 
 جلســات متعددی با ســازمان امــور مالیاتی 

برگزار شد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشــان کرد: 
عالوه بر این، ســازمان امور مالیاتی پیش از این 
چندین دســتورالعمل  دیگر نیز ابــالغ کرد که 
این دستورالعمل ها کار را برای اصناف سخت تر 
می کرد، بدین ســبب واحدهــای صنفی دچار 
ســردرگمی بودنــد و نتوانســتند اظهارنامــه 
خود را به موقــع ارائه کنند. وی بــا بیان اینکه 
میزان درآمد معاف نیز بســیار پاییــن بود که با 
اعتراض اصناف بــه ۴ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان فروش رســید، افزود: با توجــه به اینکه 
بســیاری از کاالها افزایش قیمــت چند برابری 
دارند، معافیت ۴ میلیــارد و ۸۰۰ تومانی هم به 
ازای یک ســال مبلغ ناچیزی خواهد بود و این 
 معافیت و ضرایب معافیت همچنان محل اعتراض 

ما است.
رییس اتاق اصناف اســتان گیالن با اشــاره به 
اینکه افزایش مالیاتــی که در ایــن دوره برای 
واحدهای صنفی در نظر گرفته شــده بســیار 

دشــوار خواهد بود، گفت: امیدواریم ســازمان 
امور مالیاتی در این زمینه برای حل مشــکالت 
صنوف به یک نقطه نظر مشترک با اصناف برسد 
 و انتظار داریم ســازمان با اصناف همکاری الزم 

را داشته باشد.
شــکریه تصریح کرد: بهترین استاندارد دریافت 
مالیات، اعمال مالیاتی مشــابه مالیات بر ارزش 
افزوده است به این شکل که می توان برای اصناف، 
معافیت و اظهارنامه را اعمال نکرد و به جای آن 
مانند بسیاری از کشــورهای اقتصادی پیشرفته 
زمانی که کارت کشیده می شود مالیات بر درآمد 
فرد نیز مانند مالیات بر ارزش افزوده محاســبه 
شود. نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه 
برای این کار می توانند سامانه را هوشمند کنند و 
مالیات بر ارزش افزوده فرد را خارج کرده و مالیات 
بر درآمد فرد را نیز محاسبه کنند افزود: چنانچه 
فرد دستگاه  کارتخوان دیگری هم داشته باشد که 
آن  را اعالم نکرده آن زمان سازمان امور مالیاتی 
می تواند جرائم بازدارنده  و ســنگینی را برای او 

اعمال کند.
رییس اتاق اصناف اســتان گیــالن به ضرورت 
اصالح نظــام دریافت مالیــات در بخش اصناف 
تأکید و خاطرنشان کرد: دریافت مالیات از اصناف 
باید به این سمت برود زیرا با ساز و کارهایی نظیر 
خوداظهــاری و توافق و ممیزمحــوری همواره 
یک طرف راضــی و طرف دیگر ناراضی اســت 
که باید این روند اصالح شــود. وی با اشــاره به 
عدم انجــام اطالع رســانی های الزم در زمینه 
اســتفاده صحیــح از دســتگاه های کارتخوان 

اذعان داشــت: باید فرهنگ اســتفاده درست از 
دســتگاه کارتخوان به واحدهای صنفی آموزش 
داده شــود در حالی که ســازمان امور مالیاتی 
 سال گذشــته هیچ اطالع رســانی در این زمینه 

نداشته است.
شکریه گفت: بسیاری از مشــاغل مانند میدان 
میوه و تره بار، مشاوران امالک و مشاوران اتومبیل 
واحدهای صنفی امانی فروش هستند و به عنوان 
مثال در میــدان تره بار، میوه به تعــداد زیادی 
خرده فروش فروخته و کارت آن کشیده می شود 
و این فعل و انفعاالتــی که در این بین از کارت ها 
کشــیده می شــود یک معامله اقتصادی صرف 
نیســت. نایب رئیس اتاق اصناف ایــران با بیان 
اینکه در ایــن معامالت فرد از همــه مبلغی که 
کارت کشیده شده بهره مند نشــده و بخشی از 
آن برای صاحب مال اســت، افــزود: همچنین 
در صنــف امالک نیز بســیاری از مســتأجران 
روی حســاب شــناخت و اعتمــادی کــه به 
 بنگاه دار دارد مبلغ اجاره را به حســاب بنگا ه دار 

واریز می کنند.
رئیس اتاق اصناف اســتان گیالن با بیان اینکه 
۳ میلیون واحدصنفی در سراســر کشــور فعال 
هســتند و اثبات این مــوارد در ســازمان امور 
مالیاتی کاری بسیار دشوار اســت، ابراز داشت: 
باید مالیات هــر صنف براســاس ترتیب کاری 
همــان صنف تعریــف شــود، از ایــن رو اکتفا 
کــردن بــه تراکنــش  کارتخوان هــا در اعمال 
 مالیات محــل ایراد و مــورد اعتــراض اصناف 

است.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران گفت: آن دســته از 
متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن که واجد شــرایط هســتند 
و برای آنها پیامک واریز وجه ارســال شــده اگر نســبت به تامین 
 آورده اولیه اقدام نکنند نفراتــی از اولویت های بعدی جایگزین آنها 

خواهند شد. 
خلیل محبت خواه اظهار کرد: ســهمیه اســتان تهــران در طرح 
نهضت ملی مســکن، ســالیانه ۱۵۵ هــزار واحد اســت که هیچ 
مشــکلی در بخش زمیــن نداریم. زمین بــرای دو ســال آینده 
تامین شــده و تا چهار ســال آینده هــم تامین خواهد شــد. وی 
افزود: تا حــدود ۴۵ روز قبل در حال بررســی مســائل مربوط به 
 زمین در کارگروه و کمیســیون بودیــم که این مرحلــه به اتمام 

رسیده است. 
هم اکنون مشغول تهیه طرح ها و مشاور هستیم. در بعضی مناطق 
پیمانــکاران وارد فعالیت شــده اند. در برخی نقاط هــم زمین در 
 اختیار پیمانکاران قرار گرفته که به زودی کارهای اجرایی شــروع 

می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره آن دسته از متقاضیان 

نهضت ملی مسکن در اســتان تهران که تکلیفشان مشخص نشده 
است گفت: به تمام کسانی که واجد شرایط شناخته شده اند پیامک 

داده ایم تا نسبت به واریز وجه اولیه اقدام کنند. 
اگــر آورده را به موقع واریز نکننــد نفراتــی از اولویت های بعدی 
جایگزین آنها می شــوند. محبت خواه تصریح کرد: اگر کسی واجد 
 شرایط است و برای او پیامک ارسال نشده موضوع را از طریق سایت 

پیگیری کند. 
چنان چــه نتیجه نگرفــت به اداره راه و شهرســازی شهرســتان 
مربوطــه بــرود. وی درخصــوص آخریــن وضعیــت پروژه های 
نهضــت ملی مســکن در اســتان تهــران گفــت: پروژه ها خوب 
پیــش مــی رود. بیــش از ۴۰ هــزار واحــد بــه مرحلــه اجرا 
 رســیده که به زودی چندیــن پروژه دیگــر به این رقــم افزوده 

می شود.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران گفت: در اســتان تهران 
به هر تعداد که متقاضی داشــته باشــیم واحدهــای نهضت ملی 
مســکن احداث می کنیم. تا کنون ۹۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند 
که پاالیش آنهــا تقریبا در حال اتمام اســت. ثبت نــام جدید هم 

به زودی انجــام می گیرد. بنابرایــن گزارش، دولت ســیزدهم بر 
اســاس قانون جهش تولید و تامین مســکن مصــوب ۱۷ مرداد 
ســال ۱۴۰۰ ســاخت چهار میلیــون واحد مســکونی طی چهار 
ســال را در برنامه خود گنجانده اســت. حــدود ۵.۴ میلیون نفر 
 بــرای این طرح نــام نویســی کــرده اند کــه ۳.۶ میلیــون نفر 

تایید شده اند. 
طبــق اعــالم وزیــر راه و شهرســازی از روز ۱۵ تیرمــاه ۱۴۰۱ 
ثبت نام مجدد آغاز می شــود. نام نویســی در ســامانه طرح های 
 جامع حمایتی مســکن بــه نشــانی saman.mrud.ir انجام 

خواهد شد.
تاکنون ۵۰۷ هزار نفر در بانک مســکن برای واحدهای نهضت ملی 
مسکن افتتاح حســاب کرده و ۲۹۰ هزار نفر برای انعقاد قرارداد و 
دریافت تسهیالت به بانک مسکن معرفی شــده اند. با ۹۱ هزار نفر 
نیز عقد قرارداد شــده و در واقع قسطهای اول تسهیالت را دریافت 
کرده اند. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت 
ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و زمان ساخت 

پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه تعیین شده است.

درخواست صنایع کنسرو برای افزایش قیمت رب گوجه و تن ماهی

تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه چطور است؟

اعتراض نائب رئیس اتاق اصناف به مالیات صفر درآمد ۴.۸ میلیارد تومانی 

متقاضیان نهضت مسکن آورده نیاورند حذف می شوند
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رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای 
فرســوده گفت: اقدام وزارت راه بــرای دریافت 
مجوز تردد کامیون های اسقاطی، خالف مصوبه 
ســال ۹۷ هیئت وزیران است. محمود مشهدی 
شریف گفت: وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با 
واریز ۸۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه دولت، 
مجوز تردد کامیون های اسقاطی را دریافت کند.

به گفته او، طبق مصوبه هیئت وزیران، قرار بود 
در ازای واردات هر کامیون ســه سال کارکرده، 
یک کامیون فرسوده نیز اسقاط شود، اما سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، سه تن معافیت 

برای هر کامیون  در نظر گرفــت؛ به طور مثال، 
برای یک خودرو وارداتــی ۴۴ تنی، خودرویی 
با وزن ۴۱ تــن قابل اســقاط خواهد بــود، اما 
خودرو های موجود، وزنــی معادل ۲۶، ۳۸ و ۴۰ 

تن دارند.
بر اســاس بند ۳ ماده ۳۰ احکام دائمی کشور، 
مصوب مجلس شورای اســالمی، مقرر بود برای 
نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای، اجازه داده 
شود که کامیون های سه سال کارکرده از مبادی 
اروپا یا کشورهای کره و ژاپن، به شرط اسقاط یک 

کامیون فرسوده، وارد کشور شوند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه 
علم و صنعت ایران گفت: وزارت صمت هر روز تحت 
تاثیر افکار عمومی یکسری تصمیماتی می گیرند اما در 
این تصمیمات ثباتی ندارند از این رو در یک سال اخیر 
در این وزارتخانه شاهد تصمیمات ضد و نقیض هستیم. 
امیرحســن کاکایی با بیان اینکه سیاست گذاری در 
صنعت با مهندسی تفاوت دارد، گفت: سیاست گذاری 
روشی است برای بهینه کردن منافع ملی؛ گاهی برخی 
تصمیم گیری ها یکسری زیان ها را با خود به همراه 
می آورند اما در مجموع باید منافع آن به مضرات اش 

بچربد.
وی با اشاره به تبعات افزایش استانداردهای خودرو 
در ایران، افزود: اگر خواستار باال بردن استانداردهای 
آالیندگی هستیم باید سوخت با کیفیت باالتری به 
مردم عرضه کنیم. در این شرایط آلودگی کم می شود 
اما به تبع آن قیمت ســوخت نیز صعودی می شود و 
همه از پیامدهای افزایش نرخ آگاه هستیم از این رو 
سیاست گذاری ها را باید بهینه کنیم. کاکایی با بیان 
اینکه تصمیم گیرندگان در وزارت صمت را کاربلند 
نیستند، افزود: وزارت صمت تحت تاثیر افکار عمومی 
است از این رو در یک سال اخیر در این وزارتخانه شاهد 

تصمیمات ضد و نقیض بسیاری هستیم.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه 
علم و صنعت ایران با اشــاره به اشکال اصلی صنعت 
خودرو در کشور، گفت: مسئوالن به جای اینکه برای 
رفع مشــکالت صنعت و تولید متمرکز شوند تالش 
دارند بازار را کنترل کنند. ۴ ســال گذشته با همین 
نگاه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان 
داخلی زیان وارد شــد؛ همچنین بیش از ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان رانت در مردم توزیع کردند و در نهایت 
نه بازار تحت کنترل قرار گرفت و نه توانستند کیفیت 
خودروها را ارتقا بدهند. خودروسازان در ظاهر خودرو  
۱۵۰ میلیونی به دست مردم می رســاند اما در بازار 

مصرف کننده ۳۰۰ میلیون آن را خریداری می کند.
وی با طرح این پرسش که با چه منطقی قرعه کشی 
خودرو را وزارتخانه باید دنبال کند، گفت: صحبت ها 
حاکی از این اســت که خودروســازی در کشور  را 
می خواهنــد خصوصی کند پس اگر بــه دنبال این 
مهم هستیم چرا از سوی دیگر ســخن از راه اندازی 
سامانه متمرکز فروش به میان می آید؟ با این بهانه که 
می خواهند بر همه اطالعات دسترسی داشته باشند 
این در حالیســت که در واقع این سامانه می خواهد 
دولت فروشنده خودرو باشد و بخش خصوصی را به 

محاق ببرد.
کاکایی با بیان اینکه در نظام کمونیستی دولت ها بازار 
را کنترل می کنند، افزود: این احتمال وجود دارد که 

در ابتدا داللی در نظام کمونیستی از بین برود اما در 
گام نخست، رانت خواری را ایجاد و به صنعت آسیب 
وارد می کند و در نهایت بازار را مختل خواهد کرد. آیا با 
قرعه کشی دالل بازی ها حذف شدند؟ وقتی اختالف 
قیمت در کارخانه و بــازار بیش از ۵۰ میلیون تومان 
است نمی توان مانع داللی شــد. وی با اشاره به لزوم 
تمرکز بر صنعت، خاطر نشــان کرد: باید مکانیزم را 
به بازار بسپاریم اینگونه قیمت ها به تعادل می رسد و 
تا زمانی که تولید کم است نمی توان با قیمت گذاری 
دســتوری بازار را مهار کرد. باید بازار آزاد شود اما از 
سوی دیگر باید بر روی تولید متمرکز شویم و تولید را 
افزایش بدهیم اما باید بر این نکته تاکید کنم که تولید 

نیز با دستور افزایش پیدا نمی کند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه 
علم و صنعت ایران با بیان اینکه افزایش تولید مستلزم 
قدم برداشتن در راستای اقتصادی مقاومتی است، بیان 
کرد: دولت باید در این صنعت سرمایه گذاری و موانع 
تولید را رفع کند. دولت ها را نمی توان به تمام معنا از 
اقتصاد و صنعت حذف کرد متاسفانه دولت ها در ایران 
اختیارات  را دارند اما در قبال آن پاســخگو نیستند. 
آمریکا چرا با چین دعوا دارد؟ چرا که منافع صنعت 

خود را دنبال می کند.
به گفته کاکایی؛ سیاســت گذاری نیازمند یک تیم 
منسجم است و این مهم از ســوی وزارت صمت که 
اطمینانی از فردای خود ندارد میسر نیست متاسفانه 
این وزارتخانه ضعیف عمل می کند و با طوفان به این 
سو و آن سو می رود. در سال ۹۷ انحراف بازار و تولید 
کم بود، می توانستیم در این زمان بر تولید متمرکز 
شــویم اما اقدامی نکردیم و هم اکنــون این فاصله 

معنادار شده است.
وی با بیان اینکه برخی موانع تولید از سوی نمایندگان 
مجلس و مســئوالن دولت به خودروسازان تحمیل 
می شود، افزود: مثال صنعت به شدت با کمبود برق و 
گاز مواجه شده  است. در دنیا مرسوم است که اجازه 
می دهند صنعت به کار خود ادامه بدهد و در ازای آن 
از آنها مالیات دریافــت می کنند. عضو هیات علمی 
دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران 
میزان کاهش تولید ملی در یک سال اخیر  را حدود 
یک درصد کاهشی دانست و افزود: در حال حاضر چهار 
دهم اقتصاد مطلوب را به دست آوردیم و این مسئله 
باعث شده است که قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون برسد 
و باال رفتن قیمت خودرو به اقتصاد کالن باز می گردد. 
به گفته کاکایی؛ زمانی خودروسازی چهار درصد تولید 
ناخالص ملی را تامین می کرد و اگر اجازه رشــد این 
صنعت را می دادیم خودرو یکی از کاالهای ارزان بود و 

اقتصاد تا این میزان سقوط نمی کرد.

بعد از فــروش دالری بلیت 
هواپیمــا، نــرخ ۶ میلیون 
تومانی پرواز تهران به مشهد 
حسابی خبرساز شده است. 
گرانی بلیت هواپیما در حالی 
ادامه دارد که متولیان ایــن بخش در اظهارنظرهای 
 روزانــه خــود از عــدم تخلــف در فــروش بلیت 

خبر می دهند. 
به رغم اظهــارات متولیان در این بخش، شــواهد و 
گزارش های میدانی نشــان می دهد فروش بلیت 
هواپیما با قیمتهای خودســرانه و دلبخواهی موج 
اعتراض را در میان مردم به راه انداخته است. افزایش 
شــکایات از آژانس های فروش بلیت و شــرکتهای 
هواپیمایی گواه این مدعا اســت. بر اســاس برخی 
گزارش ها بلیت تهران به مشهد ۶ میلیون تومان به 

فروش رسیده است. 

در همین رابطه رییس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران می 
گوید: بســیاری از ایرالین ها مدام می گویند زیان ده 
هستند، اگر این طور اســت چگونه هر سال به تعداد 
ایرالین ها اضافه می شود، چگونه صاحبان آن ها مالک 
تیم فوتبال و کارخانه می شوند؟ زمانی که دفترشان 
را راه اندازی کردند، چه داشــتند و امروز چه دارند؟ 
اگر زیان ده هستند شفاف آمار بدهند و از کلی گویی 

پرهیز کنند.
رفیعی افزود: قطعا که ۵۰ درصد ظرفیت یک پرواز 
آن هم در همه مسیرها مشــتری غیرایرانی ندارد و 
فکر می کنم برنامه این گونــه پیش رود که چند روز 
آن صندلی را با قیمت بیزنس عرضه کنند و زمانی که 
دیگر مشتری نداشت، همان ظرفیت را با همان قیمت 
بیزنس در اختیار مســافر ایرانی قرار دهند. در هفته 
گذشــته پس از اجرای این طرح دقیقا همین اتفاق 
افتاد. بلیت پرواز تهران – مشهد به نرخ اتباع خارجی، 
به مسافر ایرانی فروخته شد. مستندات داریم که بلیت 

صندلی اکونومی را شش میلیون تومان به مسافر ایرانی 
قیمت دادند.

این فعال بخش خصوصی گردشگری این مسئله را 
در امتداد مسیر زیاده خواهی ایرالین ها برای افزایش 
هرچه بیشــتر قیمت بلیت هواپیما خواند و با انتقاد 
شــدید از این طرح، آن را نامیمون و نامبارک خواند 
و اظهار کرد: این بخشــنامه ای خودنوشته است که 
پیش نویس آن توســط دو یا ســه ایرالین مشخص 
نگاشته شــده اســت و هم اکنون نیز این شرکت ها 
به دنبال آزمــون و خطا برای درک این مســئله که 
بازتاب این موضوع بین آحاد مردم برای افزایش قیمت 

بلیت ها به چه نحوی است؟
اما دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: مشکالت بسیاری در بخش 
فروش بلیت پروازها وجود دارد. ایرالین ها با مشکالت 
زیادی در این چند سال بخصوص دوره شیوع بیماری 
کرونا موجه شدند. در حال حاضر قیمتها پروازها واقعی 
نیست و باید برای مشکالتی که ایرالین ها دارند چاره 

اندیشی واقعی صورت بگیرد. مقصود اسعدی سامانی 
اضافه کرد: فروش دالری بلیت هواپیما با مجوز انجام 
شده و نمی توان ایرادی بر این بخش گرفت. محاسبه 
بلیت پروازهــای داخلی با دالر بــرای اتباع خارجی 
می تواند کمکی به شرکت های هواپیمایی باشد. در 
بخش داخلی نیز نیاز به متعادل سازی داریم. دولت 
هم یارانه ای به ایرالین ها برای فروش بلیت پروازهای 

داخلی با نرخ مصوب و براساس نرخ نامه، ارائه نکرد.
این در حالی است که پیشتر دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی با اشــاره به وضع مالیات بر ارزش افزوده 
بر بلیت هواپیما گفت: با اجرای ایــن قانون، همان 
نماینده های مجلسی که نسبت به باال بردن قیمت 
بلیت هواپیما معترض بودند خودشان به طور مستقیم 
باعث افزایش قیمت بلیت هواپیما شــدند و تصمیم 

گرفتند که بلیت هواپیما را گران کنند.
»رضا جعفرزاده« ســخنگوی ســازمان هواپیمایی 
کشوری عملیاتی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده 
بر بلیت هواپیما را از امروز- دوشــنبه، سیزدهم دی 
ماه تایید کرد و گفت: از امروز عــوارض ۵ درصدی 
شهرداری بر بلیت هواپیما حذف و مالیات ۹ درصدی 

ارزش افزوده برروی بلیت اعمال می شود.
این اقدام دولت و مجلس انتقاداتی را به همراه داشته 
است و شرکت های هواپیمایی نســبت به اخذ این 
مالیات که به طور مستفیم از مسافران دریافت می شود، 
منتقد هستند. »مقصود اسعدی سامانی« دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی در گفت وگو با ایلنا با انتقاد 
از اجرای این تصمیم مجلسی در بخش حمل ونقل 
عمومی اظهار داشــت:  از امــروز ۵ درصد عوارض 
شهرداری بر بلیت هواپیما حذف و ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده به آن اضافه می شود که در نهایت مابه 
تفاوت آنها افزایش قیمت ۴ درصدی بلیت هواپیما 
خواهد شد. وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده 
به طور مستقیم به خزانه واریز می شود،گفت: شرکت 
های هواپیمایی هیچ دخل و تصرفی در هزینه مالیات 

بر ارزش افزوده ندارند.
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بلیت هواپیما به نرخ اتباع خارجی، به ایرانی ها فروخته می شود؟

زیاده خواهی ایرالین ها و نارضایتی مسافران
ـ مشهد ۶ میلیون تومان؟ بلیت تهران 

دور زدن قانون اسقاط کامیون های فرسوده تنها با ۸۰۰ میلیون

وزارت صمت تحت تاثیر افکار عمومی است

زیان ۱۰۰ هزار میلیاردی خودروسازان در چهار سال
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رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان گفت: 
بایــد آن اســتراتژی را دنبال کرد کــه تاثیرگذاری 
دســتاوردهای دانش بنیان در اقتصاد بیشتر شود و 
به هدف گذاری باالی ۱۰ درصد برسیم. جعفر قیصری 
در چهاردهمین جشن پایان دوره مراکز رشد فناوری و 
تقدیر از واحدهای فناور برتر شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان اظهار کرد: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
یک مجموعه ای از فنــاوران و شــرکت های دانش 
بنیان و افرادی است که با عشــق و عالقه در آن کار 
می کنند اما طبق ارزیابی به عمل آمده تاثیرگذاری این 

دستاوردهای بیست  ساله، در اقتصاد یک درصد در کل 
کشور و ۲.۵ درصد در کل استان است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اظهار داشت: 
باید آن استراتژی را دنبال کرد که اندازه تاثیرگذاری 
این دستاوردها در اقتصاد بیشتر شود و به هدف گذاری 
باالی ۱۰ درصد برسیم. وی الزمه این امر را ارتباط با 
صنایع بزرگ و فعالیت های  اثرگذار بزرگ عنوان کرد 
و گفت: باید جنبه های نو را در عرصه فناوری وارد و در 

پذیرش ها تنوع دادن را دنبال کنیم.
قیصری خاطر نشان کرد: در ســال جاری عالوه بر 

پارک های تخصصی موجود در شــهرک، درصدد 
هستیم که در حوزه سالمت و تجهیزات پزشکی و 
صنایع خالق هم پارک تخصصی تشــکیل دهیم و 
مشتاق همکاری با شورای شهر، دانشگاه ها و سایر 
نهادها هستیم. رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان ادامه داد: این شــهرک فقط یک مجموعه 
از شرکت ها در شــمال اصفهان نیست بلکه نهادی 
است که اکوسیستم فناوری و نوآوری را پیش خواهد 
برد و با سایر بازیگران این اکوسیستم نیز همکاری 

خواهد کرد.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

اثرگذاری دستاوردهای دانش بنیان در اقتصاد به باالی۱۰درصد برسد
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مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي در نشست خبري اعالم كرد:
كاهش 30 درصدي بارش باران در استان مركزي 

در بلند مدت
مهندس یوســف عرفاني نسب مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزي در 
هفته صرفه جویي در مصــرف آب )۱تا 7 
تیرماه( در نشست خبري با اصحاب رسانه ، 
به تشریح وضعیت منابع آبي استان و عملکرد 
این شــرکت در بخش هاي آب و فاضالب 
پرداخت. به گزارش روابط عمومي شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزي مهندس یوسف عرفاني نسب با اشاره به هفته صرفه جویي در 
مصرف آب از یکم تا هفتم تیرماه بر اقدامات فرهنگي براي کاهش مصرف آب در رسانه ها 
تاکید کرد. وي اظهار داشت : در بلند مدت وضعیت بارش ها در استان مرکزي ۳۰ درصد 
کاهش داشته است و وضعیت بارندگي ها در فصول بهار طي دو سال گذشته مناسب نبود. 
وي به تشریح وضعیت آب شهرها و روستاهاي داراي تنش آبي پرداخت و بیان داشت : با 
اقدامات و برنامه ریزي هاي صورت گرفته تنش آبي پیش بیني شده  در دو شهر تفرش 
و مامونیه برطرف گردید. وي در این باره افزود : حفاري دو حلقه چاه اب در شهر مامونیه 
و اصالح و توسعه خط اضطراري آب از چشمه هفتیان در شهر تفرش از جمله اقدامات 
صورت گرفته در راستاي تامین آب مورد نیاز براي جلوگیري از تنش آبي در این دو شهر  
مي باشد. وي ادامه داد : در سال گذشته ۱۵۰ روستا با تنش آبي مواجه بودند که  با برنامه 
ریزي و اجراي پروژه هاي آب رساني ، این رقم در سال جاري به ۱۰7 روستا رسیده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي با اشــاره به  آب رساني سیار در برخي 
روستاها  اظهار داشت: در ابتداي تابستان ۲۳ روستاي استان با تنش آبي مواجه شدند 
که براي عبور از این شرایط توسط شرکت اب و فاضالب استان مرکزي آب رساني سیار 
انجام مي شود . عرفاني نسب در ادامه عنوان کرد : با ۲۰ درصد صرفه جویي در مصرف آب 
توسط مشترکین، مي توانیم  از تنش آبي در تابستان عبور نماییم. وي در ادامه با اشاره به 
نقش رسانه ها در ارتقاي سطح فرهنگي جامعه تصریح کرد: نقش رسانه در ارتقاي سطح 
فرهنگي جامعه انکارناپذیر است و در این میان مطبوعات ، رسانه هاي جمعي  به عنوان 
پرمخاطب ترین رسانه هاي فعال در جامعه مي توانند نقش پررنگي را در جهت بهبود 

الگوي مصرف و صرفه جویي در مصرف آب در بین مشترکین ایفا نمایند .

اجراي پروژه هاي مهم آبرساني در شهرها و روستاها
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در ادامه با اشاره به پروژه هاي در دست 
اجراي این شرکت در بخش هاي آب و فاضالب عنوان کرد گفت : تکمیل فاز دوم اب شیرین 
شهر فرمهین،  بازسازي ایستگاه های پمپاژ اراک، ساخت 6  هزار متر مکعب مخزن ذخیره 
آب در شهر هاي مامونیه ، فرمهین و محالت و اجراي خط انتقال بلوار امام در ساوه ، را از 
مهمترین پروژه هاي آب رساني در شهر هاي استان نام برد. وي آبرساني به 67 روستاي 
استان در قالب پروژه هاي محرومیت زدایي با همکاري قرار گاه امام حسن مجتبي را با 
اعتباري بالغ بر ۲۳۳ میلیارد تومان در ۵ شهرستان کمیجان ، خنداب ، خمین ، ساوه و 
شازند را از دیگر پروژه هاي در دست اجراي  این شرکت در سال جاري عنوان کرد. مهندس 
یوسف عرفاني نسب افزود : اجراي ۱7۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع ، ساخت ۱۸ 
باب مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت ۴ هزار متــر مکعب ، اجراي  ۲۰ کیلومتر خط 
انتقال برق و حفر و تجهیز ۱۰ حلقه چاه  را از جمله اقدامات این شرکت در راستاي طرح 
جهاد آب رساني عنوان کرد . مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي تالش براي 
تکمیل مجتمع ۴۲ روستایي کمال صالح شازند در سال جاري را از جمله پروژه هاي مهم 
این شرکت در سال جاري عنوان نمود. وي افزود : با اشاره به اجراي طرح هاي فاضالب 
در سطح استان اظهار داشت:  طي برنامه ریزي هاي صورت گرفته  فاز سوم تصفیه خانه 
فاضالب اراک در اینده اي نزدیک به بهره برداري خواهد رسید و هم اکنون این پروژه 7۰ 
درصد پیشرفت فیزیکي دارد. مهندس عرفاني نسب ادامه داد : ساخت مدول دوم تصفیه 
خانه فاضالب خمین با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکي و تصفیه خانه فاضالب شهر هاي شازند 

و آستانه را از دیگر پروژه هاي در دست اجراي این شرکت در بخش فاضالب عنوان کرد.

سرانه مصرف آب در استان
مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزي در بخش دیگر سخنان خود به باال بودن 
سرانه مصرف آب در استان اشاره نمود و گفت : الگوي مصرف آب ۱۴۰ لیتر تعیین شده 
است که ۱۵۸ لیتر سرانه مصرف اب درشهر ها و ۱۸۴ لیتر سرانه مصرف آب براي هر نفر در 
هر روستا  در حال حاضر مي باشد. وي بیان نمود : ۴۸ درصد از مشترکین الگوي مصرف اب 
را رعایت میکنند به طوري که ۲۵ درصد از آب تولیدي را مصرف مي نمایند اما ۵۲ درصد 
از مشترکین بیشتر از الگو ، آب را مصرف میکنند به طوري که 7۵ درصد از آب تولیدي را 
مصرف مي کنند. مهندس یوسف عرفاني نسب گفت : 7۰ درصد آب منازل در ظرفشویي ها 
سرویس هاي بهداشتي و حمام ها استفاده مي شود و مردم میتوانند با مدیریت مصرف اب 
زمینه را براي حل بسیاری از مشکالت کمبود آب فراهم نمایند. وي قیمت تمام شده آب 
بهاء را ۱6۰۰ تومان عنوان نمود و میانگین فروش اب به مشترکین را 77۰ تومان دانست. 
ایشان در خصوص افزایش هزینه اقامتگاه هاي غیر دائم بیان داشت : اگر مصرف آب در این 
اقامتگاه هاي که معموال در آخر هفته استفاده میشود براي آبیاري غرق آبي و پرکردن استخر 

ها استفاده نشود مطمنا هزینه آب بهاء آنان با بقیه مشترکین فرقي نمیکند.

كيفيت آب در اراك و ساير نقاط استان
مهندس عرفاني نسب در بخش دیگر سخنان خود به کیفیت آب اشاره نمود و این 
اطمینان را داد که هیچ یک از مشترکین آب بي کیفیت تحویل نخواهیم داد اظهار 
داشت : عامل نگراني و تهدید نیترات آب مي باشد و ما در شهر اراک میزان نیترات 
اب در حد استاندارد مي باشد اما ممکن است در برخي از مناطق طعم و مزه آب فرق 
داشته باشــد که این به معناي بي کیفیت بودن آب محسوب نمیشود. وي اظهار 
امیدواري نمود با تکمیل رینگ جنوبي خط کمال صالح به اراک توسط شرکت آب 
منطقه اي میزان اختالط آب چاه ها با آب سد در شرایطي برسد که طعم آب هم در 
برخي مناطق شهر اراک بهتر گردد. وي به کیفیت اب در شهر فرمهین اشاره نمود 
و گفت : با راه اندازي تصفیه خانه آب در این شهر در سال گذشته میزان نیترات آب 
مدیریت شد و گرچه این تصفیه خانه در حال تکمیل هست و هم اکنون با ۵۰ درصد 
ظرفیت در حال استفاده مي باشد اما کیفیت آب این شهر  به خوبي مدیریت شد. 
وي افزود : در روستاهایي که کیفیت آب نامناسب هست و نیترات باال مي باشد با 
تانکرهاي سیار آب با کیفیت براي مصارف شرب و پخت و پز در اختیار مردم قرار 
میگیرد و آب داخل شبکه براي مصارف بهداشتي استفاده میشود. وي روستاهاي 
استان را که داراي سیستم آبشیرین مي باشند را ۳۰ روستا عنوان نمود و اظهار داشت 

در برنامه امسال هم ۱۵ روستا از آب سیستم شیرین کن بهره مند خواهند شد.

استفاده از پساب فاضالب نيازمند تغيير در سياستگذاري ها مي باشد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان مرکزي با بیان اینکه بیش از ۱۳۰۰ لیتر 
پساب فاضالب در استان تولید مي شود که از این مقدار فقط ۲۰ درصد آن در صنایع 
استفاده میشود و اظهار امیدواري کرد سیاستگذاري ها و قوانین به سمتي برود که 
صنایع ما را سوق بدهند که براي تامین آب مورد نیاز خود از پساب فاضالب استفاده 
نمایند. در ابتداي این جلســه آزاده کرمي مدیر دفتر روابط عمومي شرکت آب و 
فاضالب استان با اشاره به هفته صرفه جویي نقش رسانه را در تنویر افکار عمومي و 
آگاهي بخشي مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت : امیدواریم بتوانیم بیش از پیش از 
ظرفیت رسانه براي اصالح باورهاي غلط جامعه در مصرف آب بهره گیري نماییم. در 
پایان جلسه مهندس یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

مرکزي به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

خبر

تبدیل آزمایشی پست های ویدیویی اینستاگرام به ریلز
اینستاگرام سرگرم آزمایش تغییری است که پست های ویدیویی را به ریلز )Reels( تبدیل می کند. به نظر می رسد شرکت ِمتا )شرکت مادر اینستاگرام( به دنبال حمایت جدی از بخش ویدیوهای 

کوتاه ریلز است. مت ناوارا، مشاور شبکه اجتماعی، اسکرین شاتی را در توییتر ارسال کرد که اطالعیه ای را درباره یک قابلیت آزمایشی در اینستاگرام نشان می دهد. در این آزمایش، همه پست های 
ویدیویی به عنوان ریلز در این اپلیکیشن به اشتراک گذاشته خواهند شد. در شرایطی که ویدیوهای سبک تیک تاک، به سرعت به قالب محبوب در اینستاگرام و فیس بوک تبدیل شده است، این 

اقدام تعجب برانگیز نیست. مارک زاکربرگ، مدیرعامل ِمتا در گزارش درآمدهای مالی سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ اعالم کرد ریلز اکنون قالب محتوایی برخودار از  سریع ترین نرخ رشد است.

با ادامه روند صعودی قیمتها 
در تمامی بازارها وزیر کشور؛ 
کنترل قیمت ها و تنظیم بازار 
را پس از اصالح یارانه ها امری 
جدی دانست و از استانداران 
خواســت بر قیمت گذاری صحیح و عادالنه خدمات و 
کاالهای اســتانی نظارت کنند. احمــد وحیدی گفته 
است در سطح استانی، تعیین قیمت خدمات و کاالها با 
استانداران است و باید نظارت الزم را برای قیمت گذاری 
صحیح و عادالنه داشته باشند. قیمت متعادلی که هم به 

نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده باشد.
این اظهــارات که باز هم بــه نوعی تکــرار روش های 
بدون نتیجه گذشته بوده انتقادات بسیاری را به دنبال 
داشــته اســت. در این رابطه فعاالن اقتصادی از تکرار 
این راهکارها و قیمت گذاری دستوری و نظارت بدون 
نتیجه انتقاد کرده اند. نمایندگان بخش خصوصی در 
کمیسیون کشــاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی 
تهران که با حضور صدیف بیک زاده، رئیس ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، برگزار شد، 
به چالش های عمده صنعت غذا در کشــور پرداخته و 

سیاســت هایی چون قیمتگذاری دســتوری، درج دو 
قیمت مصرف کننده و تولیدکننده روی کاال و عدم توجه 
به تفاوت مفاهیم تورم با گران فروشی و راهکارهای آن 

را نقد کردند.
احمد وحیدی، وزیر کشور در ادامه  مسایل اقتصادی را 
اولویت جدی کشور دانست و تاکید کرد: در همین راستا، 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها کار بزرگی است که 
باید با سالمت از این مرحله عبور کنیم. وی افزود: الزمه 
تحقق مناسب طرح مردمی سازی یارانه ها، جلب اعتماد 
عمومی است که باید فعاالن و نخبگان در فضای رسانه 
ای درباره اهمیت آن صحبت کنند. وزیر کشــور، مهم 
ترین مزیت طرح مردمی سازی یارانه ها را تقویت فضای 
دانش بنیانی و خودکفایی دانست و خاطرنشان کرد: در 

این طرح، تولید داخل تقویت شده است.
وحیدی به نگرانی مردم از افزایش قیمت ها هم اشاره کرد 
و گفت: باید کنترل بر کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت 
نمی کردند اما گران شده اند، تقویت شود. نگرانی اصلی 
مردم افزایش کاالیی است که ارتباطی با ارز ترجیحی 
نداشتند و بی دلیل قیمت آنها افزایش یافته است. وی 
تصریح کرد: وزیر کشــور با بیان اینکه مشخص کردن 
قیمت آرد و نان هم در اختیار استانداران است، تاکید کرد: 
اقدام استانداران برای جلوگیری از خروج آرد از مسیرهای 
طبیعی وعرضه خارج از زنجیره، امری ضروری اســت. 

دکتر وحیدی اظهار کرد: اگــر کنترل قیمت به خوبی 
انجام نشود و مردم احساس آشفتگی کنند، مسیر حرکت 

اصالح اقتصادی، کند خواهد شد.

بر اساس گزارش مركز آمار ايران
روغن، ماكارونی و مرغ، ركورددار جهش قيمت 

در خرداد ۱۴۰۱
گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد روغن جامد با 
۲۴7 درصد، ماکارونی با ۵6 درصد و مرغ با ۳۲.۵ درصد، 
رکورددار افزایش قیمت اقالم خوراکــی در خردادماه 
بوده اند. مرکز آمار ایران در گزارشــی متوســط قیمت 
کاالهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور در 
خردادماه را منتشر کرده است. بر مبنای این گزارش در 
خرداد امسال از ۵۳ خوراکی منتخب در نقاط شهری ۳7 
کاال درصد تغییرات ساالنه باالتری نسبت به نرخ تورم 
نقطه ای ۵۱.۴ درصدی داشته اند.  بر اساس این گزارش 
قیمت برنج درجه یک ایرانی در خرداد نسبت به ماه قبل 
۱۸.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱6۴.۲ درصد 
افزایش داشته است. شیر پاستوریزه نیز نسبت به ماه قبل 
۴۹.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۳ درصد 
گرانتر شده است. قیمت ماست پاستوریزه نیز نسبت به 
اردیبهشت ۵۲.۴ درصد و نسبت به ماه  مشابه سال قبل 

۱۲7.۲ درصد افزایش داشته است.

در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها، »مرغ 
ماشینی« با ۳۲.۵ درصد ،»گوشــت گاو یا گوساله« با 
۱6 درصد و »گوشت گوسفند« با 7.۴ درصد بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گروه نــان و غــالت، »ماکارونی« بــا ۵6.۱ درصد 
،»شیرینی خشــک « با ۲7.6 درصد و » رشته آش « با 
۲۵.۵ درصد بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به ماه 

قبل داشته اند.
در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن نیز بیشــترین 
افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به »روغن نباتی 
جامد« با ۲۴7.۲ درصد و »روغن مایع« با ۲۳۳.۸ درصد 

و »پنیر ایرانی پاستوریزه « با ۵۵.7 درصد بوده است.
در گروه میوه و خشکبار بیشترین افزایش قیمت نسبت 
به ماه قبل مربوط به »خربزه« با ۳۱.۱ درصد،»هلو« با 
۲۲.7 درصد بوده و بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به 
»هندوانه « با ۲.۴- درصد بوده است. همچنین در گروه 
سبزیجات و حبوبات بیشــترین افزایش قیمت نسبت 
به ماه قبل مربوط به »هویج فرنگــی«  با ۲۸.۵ درصد، 
»بادمجان« با ۱۳.۸ درصد و » ســیب زمینی« با ۱۳.۵ 
درصد بوده است. در گروه قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر 
خوراکی ها هم بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به »سس مایونز« با ۲7.7 درصد و »قند« با ۱۸.۹ 

درصد بوده است.

وزير كشور دستور داد: استانداران بر قیمت گذاری خدمات و كاالها نظارت كنند

رکوردداران جهش قیمت در خردادماه

شکست قيمت گذاری دستوری
كامران ندری، اقتصاددان 

به نظر نمی رسد طرح های نظارتی که دولت مدام بر روی آن تاکید دارد در بازارها نتیجه بخش باشد. خود دولت مسبب گرانی های اخیر است و دنبال مقصر برای اتفاقات اخیر جای تعجب دارد. بنابراین دستورات نظارتی و قیمت گذاری 
دستوری راهکارهایی قابل اجرا و عملی نبوده و خواهند بود. ممکن است در چند قلم کاال مانند نان نظارت امکان پذیر باشد اما در مورد هزاران قلم کاالیی که در اقتصاد فروخته می شود این نظارت ها و قیمت گذاری دستوری راه به جایی 
نخواهد برد.  کشورهایی که دستوراتی را برای کنترل بازارها به هر نهاد یا سازمانی می دهند در شرایط ویژه ای مانند جنگ یا درگیری با بیماری قرار دارند. به همین دلیل و برای جلوگیری از کمبود و نبود کاال سعی می کنند فاصله قیمتی را در 
شرایط اضطراری کنترل کنند. در کشور ما خود دولت اقدام به افزایش قیمتها کرد. در ظاهر ۴ قلم کاال و در واقعیت هزاران کاال گران شد. با این روش و با دستور برای نظارت بر کاالهای اساسی که نیاز ضروری مردم است نمی توان راه به جایی 
برد.  نظارت بر روی همه کاالها امکان پذیر نیست. حذف ارز دولتی منجر به گرانی کاالها شد و کنترل دستوری راه نجات از گرانی های اخیر نیست. وقتی قیمت کاالهای اساسی افزایش پیدا می کند هزینه های زندگی تمام مردم باال می رود. 
مردم کار می کنند تا هزینه های زندگی خود را تامین کنند. با گران شدن کاالها، کاالها و خدماتی که از سوی مردم نیز ارایه می شود مشمول افزایش قیمت خواهد شد. وقتی هزینه کاالهای اساسی و تامین آن برای خانوارها افزایش پیدا 
می کند، قیمت خدمات و کاالهایی را که از سوی مردم نیز ارایه می شود گران خواهد شد. تا از این طریق توان تامین کاالهای زندگی خود را پیدا کنند. هر صنف و تولیدی برای جبران هزینه های خود نرخ خدمات و کاالهای خود را افزایش 
می دهد. این وسط تنها حقوق بگیران دولت هستند که کاری نمی توانند انجام دهند. چراکه دستمزد آنها تعیین می شود و متضرر واقعی این افراد هستند.   موجی از افزایش قیمتها در اقتصاد ایجاد شده و دولت با علم به اینکه این اتفاق می 
افتد دست به این اقدامات زده است. اگر قرار است برای این ماجرا مقصری وجود داشته باشد خود دولت است. چطور دولت می تواند برای هر کاالیی تصمیم گیری کند و قیمت آن را دستوری تعیین کند، اما مالک خانه ای نباید بیشتر از ۲۵ 

درصد اجاره بهای خود را باال ببرد. اگر قرار است کسی قیمت کاال و خدمات را باال نبرد دولت نیز نباید افزایش قیمتها را ادامه دهد.

شايلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید تیپ 
صبا جی تی ایکس مدل ۸۱ به شماره انتظامی ۹۲۹ 
ط ۴۹ ایران ۲7 به شماره موتور ۴۱6۰7۳ و شماره 
شاسی S۱۴۱۲۲۸۱۸۸۸۴77 بنام احمد خضری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹7۹۹

--
مفقودی 

 ۲۰۰CC برگ سبز موتور سیکلت سیستم دایچی تیپ
به شــماره انتظامی ۲77 – ۱6۵۱۱ به شماره موتور 
۰۰۰۰۸۸ به شماره شاسی ۱۰۲۹۰ بنام هادی میرزایی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۸۰۰
--

مفقودی 
بــرگ کمپانــی و برگ ســبز ســواری ســمند 
LX-EF7-۱7۰۰ مــدل ۱۳۹۰ به رنگ ســفید 
روغنی به شــماره انتظامی 7۹۲ م ۲6 ایران ۲7 و 
شــماره موتور ۱۴7۹۰۰۲۳77۴ و شماره شاسی 
NAACJ۱JC6BF۲۹۵۵۳۱ بنام حمزه بایزیدی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۸۰۱

--
مفقودی )نوبت اول(

مدرک تحصیلی آقای سیاوش غالمی تازه شهری 
فرزند حمید به شماره شناسنامه ۳۸۹۳ صادره از 
تبریز متولد ســال ۱۳6۴ در تاریخ اسفند ماه سال 
۱۳۸۴ در دوره تحصیالت کادردانی ناپیوسته را در 
مرکز آموزش علمی کاربردی واحد استانی ارومیه  در 
رشته گرافیک رایانه را گذرانده است و این مدرک 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد لذا 
از یابنده تقاضا می گردد مدرک را به دانشگاه علمی 

کاربردی واحد استانی ارومیه تحویل دهد. ۹۸۰۲ 

آگهی مفقودی

برگ سبز)شناســنامه( خودرو سایپا سواری 
تیــپ 131SE  مــدل ۱۳۹۸ بــه شــماره 
موتور M13/6۲۴۳۹۳۳، شــماره شاســی 
NAS411100K3502386 و شماره پالک 
ایران۳۱- 7۳7ب6۵ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)خرم آباد(

مفقودی

برگ ســبزکامیونت-ون سیستم زامیاد تیپ 
Z24NIB مــدل ۱۳۹۸رنــگ آبی-روغنی 
شماره موتور Z24782008Z شماره شاسی 
NAZPL140BK0517692 پــالک۵۸ 
ایران ۳۹۵ص ۵۱ مفقود گردیــده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد

آگهي تجديد مزايده 
شهرداري بوکان در نظر دارد به استناد بند ۱۳ مصوبه  شــماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ شورای اسالمی شهر، بازار دواب را 

از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده، با بهره گیری ازســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده  
۵۰۰۱۰۹۲7۲۵۰۰۰۰۰6  به صورت اجاره ۱ ساله واگذار نماید .

قیمت پایه اجاره ماهانه : ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال       سپرده شرکت در مزایده : ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال
هزینه خرید اسناد مزایده : ۵۰۰/۰۰۰  ریال

**مهلت ثبت نام  : ۰۵ /۱۴۰۱/۰۴   از ساعت ۰۸:۰۰      لغایت    ۱۴۰۱/۰۴/۲۲   تا ساعت ۱۹:۰۰
** مهلت دانلود کردن اسناد : تا تاریخ  ۱۴۰۱/۰۴/۱۲                   تاریخ بازگشایی ۱۴۰۱/۰۴/۲۳                    

تاریخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول  : ۰۵ /۱۴۰۱/۰۴        نوبت دوم   ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
* کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

* هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده است.
)www.setadiran.ir( سایر اطالعات در اسناد  مزایده مندرج می باشد.مراجعه به سایت *

*درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمانها و قراردادها به شماره تلفن ۴6۲۲6۳۳۹-۰۴۴ در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم می باشد.
مهم : مهلت دریافت و دانلود کردن اسناد مزایده  تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ میباشد .

مير حسامی، شهردار بوكان

آگهی مفقودی 
برگ ســبز  ســواری پــژو ۲۰7 اتومــات مدل 
۱۳۹7 ، بــه رنــگ  ســفید ، به شــماره پالک 
ایــران 7۲ -  ۴۱۹ ص 7۴ ، به شــماره شاســی: 
NAAR13FE6JJ650898   و شماره موتور: 
177B0021660  متعلق به خانم خدیجه خزائی 

پول مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 

آگهی مفقودی
 RD125 :بــرگ ســبز موتورســیکلت تیــپ 
مــدل: ۱۳۹۳ ســفید بــه شــماره موتــور : 
 VIN : شــماره   0140N2N210300
IRAND930PB310754 به شــماره پالک: 
۵۸7 ایران 6۴۲6۲ مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.ب.ب

آگهی مفقودی
 بــرگ ســبز ســواری سیســتم: ام.وی.ام 

تیپ:SQR7201A2F530 مدل: ۱۳۹۳
به رنــگ: نــوک مــدادی بــه شــماره موتور : 
MVM484FFFE026995  شــماره شاسی 

NATGCAVF6E1026667
 به شماره پالک: ۸۸ - ۳۳۸ و ۱۳مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.ب

آگهی مفقودی
 برگ سبز و کلیه مدارک ســواری هاچ بک سیستم: 
  BRILLIANCE H220- MT :پارس خودرو  تیپ

مدل: ۱۳۹7 به رنگ: مشکی متالیک 
BM15L*H018876 : به شماره موتور

شماره شاسی NAPH220AAJ1006021  به 
شماره پالک: ۹۲ - 7۵۴ ج ۱۳ مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.ب.ن

آگهی مفقودی
سند کمپانی  ســواری هاچ بک سیستم: پارس 
  BRILLIANCE H220- MT :خودرو  تیپ

مدل: ۱۳۹7 به رنگ: مشکی متالیک 
BM15L*H018876 : به شماره موتور

شماره شاسی NAPH220AAJ1006021  به 
شماره پالک: ۹۲ - 7۵۴ ج ۱۳ مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.ب.ن۲ 


