
صندوق بین المللی پول اعالم کرد که توقف عرضه گاز روسیه 
به آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۲، به قیمت ۱.۵ 
درصد از تولید ناخالص داخلی آن تمام می شود زیرا نگرانی ها 

درباره کاهش بیشتر عرضه توسط مسکو افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا و به نقــل از بیزنــس، پیش بینی صندوق 
بین المللی پول برای اقتصاد آلمان بر اساس انتقال گاز روسیه 
که در اول ژوئن متوقف شده است، تاثیر منفی ۲.۷ درصدی در 

سال ۲۰۲۳ و کاهش ۰.۴ درصدی در سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
صندوق بین المللی پول در بیانیــه ای اعالم کرد که تعطیلی 
بالقوه می تواند باعث کاهش قابل توجهی در فعالیت اقتصادی 

آلمان و افزایش تورم شود.
پس از آنکه مسکو در اواسط ژوئن ۶۰ درصد انتقال را به دلیل 
تاخیر در تعمیر توربین گاز کاهش داد، در حال حاضر با توجه 
به تعمیرات خط لوله نورد استریم انتقال از این خط لوله روسیه 

به آلمان صفر اســت. برلین توضیح گازپروم درباره توربین را 
رد کرده و معتقد است که روسیه در تالفی تحریم های غرب 
علیه مسکو به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین این عملکرد 
را پیش گرفته است. کار روی خط لوله قرار است روز پنجشنبه 
به پایان برسد و مقامات به دقت بررسی خواهند کرد که عرضه 

در چه سطحی از سر گرفته می شود.
صندوق بین المللی پول گفت: خطرات ناشی از تعطیلی کامل، 

اقتصاد ضعیف جهانی و تنگناهای عرضه گسترده، بزرگ است.
در این بیانیه آمده اســت که بر اســاس این موارد، رشد آلمان 
احتماال در سه ماهه آینده کاهش می یابد. صندوق بین المللی پول 
در پیش بینی استاندارد خود رشد اقتصادی آلمان را ۱.۲ درصد 

در سال ۲۰۲۲ و تنها ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ نشان می دهد.
این صندوق بیان کرد: در همین حال، افزایش قیمت انرژی 
مرتبط با کاهش عرضه گاز که قبال دیده شــده به این معنی 

اســت که تورم احتماال در دو ســال آینده باال خواهد ماند. 
صندوق بین المللی پول تورم آلمان را در سال ۲۰۲۲ به ۷.۷ 

درصد و در سال  ۲۰۲۳ به میزان ۴.۸ درصد پیش بینی کرد.
قطع کامل گاز روســیه به طور بالقوه می تواند این ارقام را تا 
دو درصد در سال ۲۰۲۲ و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ در یک 
سناریوی افراطی که اروپا در تالش برای تامین منابع جایگزین 

است، افزایش دهد. 

مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
با تشــریح آخرین وضعیت صادرات بنزین گفت: در 
ماه های اول صادرات بنزین انجام شد اما اکنون بیشتر 
به دنبال تامین نیاز داخل و ذخیره سازی هستیم، با 
این حال در همین هفته صادرات گازوئیل )نفت گاز( و 
بعضی از فرآورده ها را داشته ایم. به گزارش ایسنا، جلیل 
ساالری در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت 
تولید بنزین در کشور اظهار کرد: باتوجه به اینکه در 
فصل مسافرت قرار داریم و حجم حمل و نقل و میزان 
مصرف باالست، به همین دلیل باید مدیریت صورت 

بگیرد تا این فصل را پشت سر بگذاریم.
وی با بیــان اینکه تمرکز تولید بنزین و ســوخت در 
جنوب کشــور اســت، تاکید کرد: در حال حاضر در 
پاالیشگاه های بندرعباس و ستاره خلیج فارس نزدیک 
۱۰۰ میلیون لیتر در روز فــراورده بنزین، گازوئیل، 
نفت کوره، نفت سفید و سوخت هواپیما تولید می شود 
اما باید این مجموعه به سمت شمال کشور منتقل شود 
چراکه قطب مصرف تهران است و عمده مسافرت ها هم 

به سمت شمال کشور است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش و پخــش فراورده های 
نفتی با بیان اینکه مصرف نیروگاه ها نیز افزایش پیدا 
کرده است، گفت: در این فصل نسبت به سال گذشته 
صددرصد سوخت مایع بیشتری به نیروگاه ها تحویل 
دادیم، از طرفی در بخش کشاورزی نیز فصل برداشت 

است، بنابراین انتقال سوخت از جنوب به شمال یکی از 
مواردی است که ظرفیت باالیی نیاز دارد، شبکه خطوط 
باید فعال شود که ظرفیت خاصی دارد. به موازات از 
ظرفیت کشتی استفاده کردیم که بتوانیم سوخت را از 

بندرعباس به سمت ماهشهر منتقل کنیم.
ساالری با بیان اینکه در تالشــیم تا مسیر سواپ را 
همانطور که در سنوات گذشته فعال بود، فعال کنیم، 
گفت: به لحاظ اینکه هزینه ها کم شود هم می توانیم 
قطب های مصرف را مدیریت کنیم با برنامه ریزی های 

صورت گرفته، باید مصرف را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست های قیمتی نیز از مواردی 
است که باید مدیریت شود که ما  مسیر قاچاق سوخت 
را نیز نداشته باشیم، اظهار کرد: انتظار می رود با اقدامات 
و برنامه ریزی های انجام شــده حجم نقــل و انتقال 
مدیریت شود و بعد از این دنبال ذخیره سازی باشیم، 
چراکه تکلیف ما تامین سوخت مجموعه حمل و نقل 
و نیروگاهی است. مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی با تاکید بر اینکه امسال نیروگاه ها 
حجم زیادی سوخت مایع و گازوئیل مصرف کردند، به 
طوری که حدود ۲ میلیارد لیتر گازوئیل مصرف شد، 
گفت: دلیل این مساله هوای گرم و مصرف برق باال بوده، 
اما توانسته ایم ســوخت نیروگاه ها را تامین کنیم، به 
طوری که در سه ماهه امسال صددرصد سوخت مایع 

را نسبت به سال گذشته افزایش دادیم.

تولید همانند سال های گذشته است
ســاالری درباره کاهش تولید بنزیــن گفت: تولید 
همانند ســنوات گذشــته و در حد ۹۴، ۹۸ و ۱۰۰ و 
۱۰۴ میلیون  لیتر در روز اســت. تولیــد را برمبنای 
تعداد پاالیشــگاه و تعمیر اساســی که داریم در نظر 
می گیریم و به تناسب این مسائل نوسان در تولید وجود 
 دارد اما اعداد ۷۰ و ۸۰ میلیــون لیتر در روز منطقی 

و درست نیست.

تولید بنزین در پتروشیمی ها نداریم
وی با بیان اینکــه در حوزه برخی شــرکت ها مثل 
پتروشیمی ها عالقمند هستند که بیشتر تولید بنزین 
داشته باشند، به دلیل اینکه ارزش افزوده باالتری دارد 
و عرضه های صادرتی دارند، به همین دلیل محصوالتی 
تولید می کنند که دارای استاندارد است؛ ممکن است 
به دلیل ارزش افزوده باال محصوالتی را نیز صادر کنند، 
تاکید کرد: در حوزه پاالیشگاه ها طبق برنامه تولیدی 

که ارائه کردیم تولید با عملکرد تطبیق داده می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
درباره تولید بنزین پتروشیمی گفت: در حال حاضر 
تولید بنزین در پتروشیمی ها نداریم، قبال هم چنین 
چیزی وجود نداشته است؛ به طور مثال قبال ریفرمیت 
از پتروشیمی ها دریافت می شد، این ها مولفه های تولید 

بنزین هستند و خود بنزین نیستند.

قیمت اجاره خانه در انگلیس در ماه ژوئن با بیشترین 
سرعت از سال ۲۰۱۶ افزایش یافت. به گزارش ایسنا، 
مرکز ملی آمار انگلیس روز چهارشنبه )۲۰ جوالی( 
اعالم کرد، اجاره بها نسبت به ســال گذشته در ماه 
گذشته ۳ درصد افزایش یافته است که قوی تر از رشد 

۲.۸ درصدی در ماه می است. 
اجاره بها همراه با قیمت ملک در حال افزایش اســت 

و تقاضــا از عرضه خانه در هر دو بازار پیشــی گرفته 
است. کری لوئیس، آمارگیر قیمت مسکن در مرکز 
ملی آمار بریتانیا گفت: اجاره بها در سراسر کشور به 
 رشد خود ادامه داد و وست میدلندز شاهد بیشترین

 افزایش بود. 
یک گزارش جداگانه نشان داد که قیمت مسکن در 
بریتانیا در سال منتهی به ماه می ۱۲.۸ درصد افزایش 

یافته است که از ۱۱.۹ درصد در آوریل افزایش یافته 
اســت. میانگین هزینه یک خانه از ماه می، در حال 
حاضر ۲۸۳ هزار پوند یا حدود ۳۲ هزار پوند بیشتر از 
یک سال پیش است. لوئیس گفت: تورم ساالنه قیمت 
مسکن با قوی ترین افزایش ها در ولز، دوباره افزایش 
یافت. لندن شاهد کمترین افزایش بود، اگرچه قیمت ها 

در آنجا به شتاب ادامه می دهند.

ممکن اســت هند به کارخانه های قند اجازه دهد 
بیش از آنچه قبال مجاز بودند، صادرات داشته باشند 
تا به آنها کمک کند از نکــول قراردادها جلوگیری 

کنند.
به گزارش ایســنا، به نقل از بلومبرگ، افرادی که 
خواسته اند نامشان فاش نشود، گفته اند که دولت 
هند در حال بررسی چراغ سبز فروش اضافی ۱.۲ 
میلیون تن شکر برای سال منتهی به ۳۰ سپتامبر 
است و این باالتر از ســهمیه فعلی ۱۰ میلیون تنی 

است.
هند، دومین تولیدکننده بزرگ شــکر در جهان، 
صادرات خــود را در ماه مــی محدود کــرد تا از 
ذخایر غذایی خــود محافظت کند. اکنون، با توجه 

بــه اینکه موجــودی انبارها بــرای تامین مصرف 
داخلی کافی به نظــر می رســد، تولیدکنندگان 
درخواســت کرده اند کــه محموله هــا را افزایش 
دهند. هرگونه صــادرات اضافی در ســال جاری 
 ممکن اســت قیمت های جهانی را تحت فشــار 

قرار دهد.
آدیتیــا جونجونواال، رئیس انجمــن کارخانه های 
قند هند از دولت خواسته بود که اجازه ارسال یک 
میلیون تن دیگر شامل ۷۰۰ هزار تن خام را بدهد. 
او گفت که بخشــی از این حجم قبال قرارداد بسته 
شده اســت. حتی پس از صادرات یک میلیون تن 
اضافی در این فصل، این کشــور بیش از ۶ میلیون 
تن در انبارهای بسته در ۳۰ سپتامبر خواهد داشت 

که برای پاسخگویی به تقاضای محلی در ماه اکتبر 
کافی است.

جونجونواال گفته که از ســهمیه فعلی، کارخانه ها 
تاکنون رکورد ۹.۴ میلیون تن را در این فصل صادر 
کرده اند و بقیه هنوز ارســال نشــده است و هنوز 
قیمت های داخلی پایین است. وی گفت: امیدواریم 
دولت با درخواست ما موافقت کند تا در سال آینده 

محصول خوبی داشته باشیم.
هند در سال گذشته بزرگ ترین صادرکننده شکر 
پس از برزیل بود و اندونزی، بنــگالدش، مالزی و 
دبی را از جمله مشتریان خود می داند. هند تا سال 
گذشته و زمانی که صادرات به رکورد ۷.۲ میلیون 
تن رسید، به ندرت بیش از ۷ میلیون تن حمل  کرد.

در حالی که افزایش ارزش دالر آمریکا و چشم انداز 
افزایش بیشــتر نرخ بهره توسط بانک های مرکزی 
بزرگ برای مبارزه با تورم فزاینده بر جذابیت شمش 
تاثیر گذاشته است، قیمت طال امروز پنجشنبه به 
پایین ترین حد خود در نزدیک به یک سال گذشته 

رسید.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۷ و ۲۰ 
دقیقه صبح به وقت شــرقی با ۳.۶ درصد کاهش به 
۱۶۹۲ دالر و ۸۰ سنت رسید و  بهای هر اونس طال در 
بازار طالی آمریکا نیز با ۰.۲۱ درصد کاهش به ۱۶۹۳ 

دالر و ۸۰ سنت رسید.
دالر در برابر رقبای خود کمتر از باالترین حد دو دهه 
گذشته بود و شمش با قیمت دالر را برای خریداران 

دارای ارزهای دیگر گرانتر کرد. بانک مرکزی اروپا 
برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته در روز پنجشنبه 
نرخ های بهره را افزایش خواهد داد. انتظار می رود 
فدرال رزرو آمریکا در نشست سیاست گذاری خود 

در هفته آینده نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش دهد.
تورم بریتانیا در ماه ژوئن به باالترین حد خود در ۴۰ 
سال گذشته رسید و شــانس افزایش نیم درصدی 
نرخ بهره بانک مرکــزی انگلیس در مــاه آینده را 

تقویت کرد.
اگرچه طال به عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می 
شــود اما افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری 

شمش را افزایش می دهد که هیچ سودی ندارد.
بر اساس گزارش رویترز، اس پی دی آر گلد تراست، 

بزرگ ترین صندوق ســرمایه گذاری تحت پشتوانه 
طــال در جهان، اعالم کــرد که دارایی هــای آن از 
۱۰۰۹.۰۶ تن در روز سه شــنبه ۰.۳ درصد در روز 

چهارشنبه کاهش یافت و به ۱۰۰۵.۸۷ تن رسید.
دیپلمات های اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه 
در بروکسل با دور جدیدی از تحریم ها علیه مسکو 
به دلیل حمله به اوکراین از جمله ممنوعیت واردات 

طال از روسیه موافقت کردند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با 
۰.۶درصد کاهش به ۱۸.۵۴ دالر رســید، پالتین با 
۰.۵ درصد کاهش به ۸۵۴.۰۳ دالر رسید و پاالدیوم 
 با ۰.۳ درصــد افزایش به ۱۸۶۷ دالر و ۲۰ ســنت 

رسید.

بلومبرگ نیوز روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد 
که شرکت خودروسازی فورد در تالش برای کاهش هزینه ها 
و تشدید تمرکز بر خودروهای الکتریکی، در حال آماده شدن 
برای کاهش ۸۰۰۰ شغل در هفته های آینده است. به گزارش 
ایسنا، بلومبرگ گزارش داد که انتظار می رود این کاهش در 

نیروی کار حقوق بگیر فورد و همچنین واحد فورد بلو باشد 
که در ماه مارس برای اجرای عملیات موتور احتراق داخلی این 
شرکت ایجاد شد. این کاهش ها که جزئیات آن نهایی نشده و 
ممکن است تغییر کند، احتماال به صورت مرحله ای انجام و 
تابستان امسال آغاز شود. یکی از سخنگوهای فورد گفت که 

این شرکت در مورد حدس و گمان اظهار نظر نمی کند اما یک 
کنفرانس تلفنی برای به روزرسانی سرمایه گذاران در مورد 
برنامه های خود برای دستیابی به اهداف تولید ساالنه ۶۰۰ هزار 
خودروی الکتریکی تا سال ۲۰۲۳ و بیش از ۲ میلیون دستگاه 

تا پایان سال ۲۰۲۶ برنامه ریزی کرده است.

ضربه سنگین روسیه بر اقتصاد آلمان

افزایش اجاره در انگلیس رکورد زدتولید بنزین کاهش نیافته است

طالی جهانی وارد کانال ۱۶۰۰ دالر شدهند برای جهان چراغ سبز روشن کرد

خودروی برقی فورد عامل از بین رفتن ۸۰۰۰ شغل می شود؟
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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد

صنایع تبدیلی 
زعفران ایران در نقطه 

صفر قرار دارد

جزئیات توافقات پولی 
بانکی ایران و روسیه

خانه هایی با نرخ های 
متعارف در تهران

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

ضرورت 
افزایش نرخ سود

هنگامی کــه انتظــارات 
 تورمــی از نــرخ ســود و 
بهره ای که بانکها پرداخت 
می کنند بیشــتر می شود 
بدان معناست که سپرده های کوتاه مدت افزایش 
یافته است. مردم پول خود را در سپرده های کوتاه 
مدت ســرمایه گذاری می کنند تا بتوانند از آن 

استفاده کنند...

  کامران ندری، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 4

2

2

ثبات  قیمت ها
در بازار خودرو

دالر 4۰ هزار تومانی 
چقدر نزدیک است؟

تمایل مردم برای نگهداری پول بیشتر شده  است

رشد  انتظارات  تورمی
صفحه4
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دومینوی  گرانی  کاالهای  اساسی
افزایش  ۳۳  تا  ۷۶  درصدی   قیمت   محصوالت   پروتئینی   

افزایش  ۳۰۶  تا  ۳۵۳  درصدی   قیمت   انواع   روغن

تغییرات قیمت کاالهای اساسی در شش ماه گذشته منتشر شد

  ارزیابی بازار خودرو نشــان دهنده آن اســت که 
قیمت خودرو تغییری نداشته و محصوالت پرتیراژ 
ایران خــودرو با ثبــات قیمت راهی بازار شــدند.

به گــزارش اقتصادنیوز ؛ رصد بازار خودرو نشــان 
دهنده آن اســت که عالوه بر بازار خودرو نرخ دالر 
هم تغییری در بازار نداشــت که ایــن امر بر ثبات 
قیمت در بازار خودرو اثرگذار بوده اســت. به گفته 
فعاالن بازار خودرو روز گذشــته قیمــت خودرو با 
تغییر نرخ دالر با نوســان در بازار عرضه شــد، اما 
امروز ترمز قیمت در بازار کشــیده شد. فعاالن بازار 
خودرو معتقدند ثبات در بازار خودرو پس از ســفر 
 پوتین و اردوغان موجب شــده تا بازار خودرو وارد 
فاز انتظاری شود. از سوی دیگر به گفته فعاالن بازار 

خودرو هم خبر چندانی...

یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از دالیل اینکه 
دالر در حال حاضر در بازار آزاد ۳۱ هزار تومان است 
و ۳۷ هزار تومان نیست به رشد شدید قیمت نفت 
برمی گردد؛ درست است که ما تحریم هستیم اما به 
هرحال با رشد قیمت نفت ما به دالرهای بیشتری 
دسترسی خواهیم داشت. به گزارش خبرآنالین میثم 
هاشم خانی، کارشناس اقتصادی در کالب هاوس 
خبرآنالین در خصوص مسیر حرکت دالر، با توافق و 
بی توافق اظهار داشت: چند عامل در یک سال آینده 
تاثیر بسیار مهمی بر روند نرخ ارز خواهند گذاشت 
که عبارتند از توافق، تورم در آمریکا، تورم در ایران، 
سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی در ایران. وی 

افزود: تورم آمریکا در حال...



اقتصاد2
ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
صنایع تبدیلی زعفران ایران در 

نقطه صفر قرار دارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هم اکنون صنایع 
تبدیلی زعفــران ایران در نقطه صفــر قرار دارد؛ 
درحالی که در کشــورهای توســعه یافته دنیا از 
این محصول بــرای تولید محصوالت آرایشــی 
و بهداشــتی، دارویی و... اســتفاده کرده و ارزش 
کاالیی این محصول نیز ۵ الی ۷ برابر محصوالت 

مشابه است.
غالمحسین شافعی در جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی که در ســاختمان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی خراسان 
رضوی برگزار شــد، اظهار کرد: تنهــا کاری که 
طی ســال های اخیر در مســیر حرکت زعفران 
صورت دادیم زیبا کردن بسته بندی این محصول 
بوده و هیچ کار اساســی توسط صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان این محصول انجام نشــده است. 
ضمن  اینکه بهره برداران زعفران جزء اقشار ضعیف 
جامعه بوده و تمام امید آن ها به تولید و کسب سود 
از این محصول اســت؛ بنابراین باید تصمیمات 

اساسی در این حوزه گرفته شود.
وی افزود: هم اکنون صنایع تبدیلی زعفران ایران 
در نقطه صفر قرار دارد؛ درحالی که در کشورهای 
توســعه یافته دنیا از این محصول بــرای تولید 
محصوالت آرایشی و بهداشتی، دارویی و... استفاده 
کرده و ارزش کاالیی این محصول نیز ۵ الی ۷ برابر 

محصوالت مشابه است.
در ادامه یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی 
گفت: در صورت حل شــدن مشکالت مربوط به 
صادرات زعفران زمینه این کار به مانند گذشــته 
خواهد شد، اما تاکید بر روی کشــت قراردادی 
موضوع مهمی است و جهاد کشــاورزی استان 
باید بســته ترویجی، آموزشــی و حمایتی برای 
تولیدکنندگان آماده کرده و در سال زراعی جدید 

ارائه دهد.
 غالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران 
نیز با اشاره به مشکالت موجود در حوزه صادرات 
زعفران عنوان کرد: در خراسان رضوی حدود ۱۲۳ 
هزار هکتار زمین زیر کشت پیاز زعفران قرار دارد و 
۱۵۷ هزار خانوار کشاورز نیز در این استان ساکن 
هستند. برداشت ساالنه ۵۰۰ تن زعفران و ارزآوری 
۵۰۰ میلیون دالری این محصول از ظرفیت ها و 

مزیت های بالقوه خراسان رضوی است.

صادرات زعفران طی ۵ ماه گذشته ۴۵ 
درصد کاهش یافته است

وی ادامه داد: صادرات زعفران طی ۵ ماه گذشته 
۴۵ درصد کاهش یافته است. در راه صادرات این 
محصول موانعی مانند تصویــب نیم درصد آب 
مجازی وجود دارد کــه برای هر صادرکننده بین 
۱۲۰ الی ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد. در حالی که 
زعفران محصولی آب بر نبوده و تنها در مهرماه نیاز 

به آبیاری دارد.  
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به مانع 
دوم در روند صادرات زعفران خاطرنشان کرد: نرخ 
پایه گمرکی زعفران در بازه زمانی ۵۰ روزه از ۱۲۵۰ 
دالر به ۱۵۹۸ دالر افزایش پیدا کرده در حالی که 
کاهش عرضه زعفران در بازار یا افزایش نرخ این 
محصول نیز اتفاق نیفتاده است. همچنین برگشت 
ارز حاصل از صادرات به دلیل هزینه  باالی آن نیز از 

دیگر موانع صادرات زعفران است.
میری تصریح کرد: در یک کیلو زعفران حدود ۱۴ 
میلیون هزینه سربار برای صادرکننده وجود دارد 
و همین عامل باعث افزایش قاچاق شده است. زیرا 
زعفران قاچاق شده ۲۰ الی ۲۵ درصد پایین تر از 
قیمت صادرات در بازارهای هدف صادراتی عرضه 
می شود. همچنین میزان صادرات زعفران از ۳۲۵ 
تن در سال های گذشته به مرز ۱۲۰ تن طی چند 

سال اخیر رسیده است.
وی افزود: بــرای صادرات مســتقیم زعفران به 
کشورهایی همچون چین و هند باید عوارض ۳۸ 

درصدی واردات به این کشورها را پرداخت کنیم.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران تاکید کرد: با 
توجه به اینکه ۹۰ درصد تولید و صادرات زعفران از 
خراسان رضوی صورت می گیرد، تفویض اختیارات 
در حوزه زعفران به استان داده شود زیرا در مرکز 
یعنی تهران تصمیماتی گرفته می شود که قابلیت 

اجرایی ندارد.
 فرشــید منوچهری، دبیر شــورای ملی زعفران 
ایران در ادامه این جلســه اظهار کــرد: صادرات 
زعفران در خردادماه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته ۱۳۴ درصد کاهش یافته 
و عوامل متعددی منجر به این کاهش شــده اند. 
همچنین صادرات محصول برداشت شده در سال 
 ۱۴۰۰ در تمامی ماه ها به جز آذر ماه رشد منفی 

داشته است.

خبر

بررســی قیمــت کاالهای 
اساســی در ابتدای تیرماه 
نسبت به شــش ماه قبل، 
یعنی دی ماه سال گذشته، 
نشــان می دهد که قیمت 
کاالها در شش ماه گذشــته بین دو )گوجه فرنگی( 

تا ۷۶ )گوشت مرغ تازه( درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس گزارش کارگروه رصد و 
پایش قیمت اقالم اساســی و پرمصرف بازار کشور 
منتهی به اول تیرماه که از سوی انجمن ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان منتشــر شده، قیمت ۵۲ 
قلم کاال در ۹ گروه بررسی و با شش ماه قبل مقایسه 

شده است.

افزایش ۳۳ تــا ۷۶ درصــدی قیمت 
محصوالت پروتئینی در شش ماه

بر اساس این گزارش قیمت گروه محصوالت پروتئینی 
شامل گوشــت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند و 
گوساله و گوسفند و گوساله زنده در اول تیرماه امسال 
نسبت اوایل دی ماه سال قبل بین ۳۳ )گوسفند زنده( 

تا ۷۶ )گوشت مرغ تازه( درصد افزایش یافته است.  
طی شش ماه گذشته قیمت هر کیلو گوشت گوساله 
با ۳۷ درصد افزایــش به حدود ۱۸۷ هــزار تومان، 
هر کیلو گوشت گوســفندی با ۳۶ درصد افزایش به 
بیش از ۱۸۰ هزار تومان رسیده و قیمت گوسفند و 
گوساله زنده نیز ۳۳ و ۳۷ درصد افزایش داشته است. 
همچنین قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه با ۷۶ درصد 
افزایش به ۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان و هر کیلو تخم مرغ 
با ۶۴ درصد افزایش در شش ماه گذشته به ۳۸ هزار 

تومان رسیده است.
گروه لبنیات شامل انواع شیر، پنیر و کره نیز در شش 
ماه گذشته بین ۴۸ )شیر استریل پاکتی پرچرب( تا 
۹۱ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش مربوط به 
شیر خام در دامداری به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان 
به ازای هر لیتر بوده است. بر این اساس قیمت هر کیلو 

شیر پاستوریزه بطری کم چرب و شیر استریل پاکتی 
پرچرب نیز به ترتیب با ۵۹ و ۴۸ درصد افزایش نسبت 
به دی سال قبل به نزدیک به لیتری ۱۹ هزار و ۵۰۰ و 
۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. قیمت پنیر ۴۰۰ 
گرمی و کره ۱۰۰ گرمی پاستوریزه نیز در شش ماه 
گذشته به ترتیب ۷۱ و ۶۶ درصد افزایش داشته است.  
افزایش قیمت گروه قند، شکر و چای نیز طی شش ماه 
گذشته ۱۴ تا ۷۱ درصد بوده است. در این مدت قیمت 
هر کیلو قند ۷۱ درصد، شکر فله ۶۴ درصد، شکر بسته 
بندی ۵۴ درصد و انواع چای بیــن ۱۴ تا ۱۸ درصد 
افزایش یافته است. بنابراین در اول تیر امسال قیمت 
هر کیلو قند به حدود ۳۱ هزار تومان، شکر ۲۶ هزار 
تومان و چای به ۱۴۲ تا ۱۴۷ هزار تومان رسیده است.

افزایش ۳۰۶ تا ۳۵۳ درصدی قیمت انواع 
روغن 

در این میان از بین انواع روغــن، قیمت روغن نیمه 
جامد ۴.۵ کیلویی با ۳۰۶ درصد افزایش در شش ماه 
گذشــته به حدود ۳۴۵ هزار تومان رسیده است. اما 
قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی و سرخ کردنی 

۳۵۰ و ۳۵۳ درصد افزایش یافته و به بیش از ۶۳ هزار 
تومان رسیده است.  

بررســی قیمت گروه کاالیی غالت و حبوبات شامل 
انواع برنج، ماکارونی و حبوبات در شش ماه گذشته 
نیز حاکی از افزایش ۱۶ تا ۱۰۶ درصدی قیمت این 
کاالهاست. بر این اساس برنج ایرانی یعنی هاشمی و 
طارم با ۱۰۶ و ۱۰۴ درصد افزایش طی این مدت به 
میانگین ۱۱۰ هزار تومان رسیده، اما این افزایش قیمت 
در برنج خارجی شامل هندی و پاکستانی کمتر یعنی 
حدود ۳۶ و ۳۸ درصد بوده و قیمت این دو محصول 
در تیر ماه امسال به حدود ۳۷  و ۴۰ هزار تومان رسیده 
اســت. قیمت ماکارونی ۵۰۰ گرمی نیز با ۹۱ درصد 
افزایش در این مدت به حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان 

رسیده است. 

حبوبات چقدر گران شد؟
از بین انواع حبوبات نیز در شش ماه گذشته قیمت 
عدس، لوبیا چیتی، نخود و لپــه، به ترتیب ۳۷، ۳۱، 
۳۴ و ۱۶ درصــد افزایش یافته اســت. به طوری که 
در ابتدای ماه جاری قیمت انواع حبوبات یاد شــده 

در محدوده ۵۰ تا ۶۲ هزار تومان بوده اســت.  گروه 
مورد بررسی بعدی در گزارش انجمن ملی حمایت 
از حقوق مصرف کننــدگان میوه، صیفــی و مواد 
غذایی است که طی شــش ماه گذشته بین دو تا ۶۷ 
درصد افزایش قیمت داشــته اند. بیشترین افزایش 
قیمت در این گــروه، در مدت یاد شــده مربوط به 
ســیب زمینی اســت که به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان 
رســیده و بعد از آن خرما با ۴۷ درصــد و پیاز زرد با 
۳۸ درصد افزایش نســبت به دی سال قبل در رتبه 
دوم و سوم قرار می گیرند. قیمت این دو محصول در 
 ابتدای تیر به حدود ۹۹۰۰ و ۳۷ هزار و ۷۰۰  تومان 

رسیده است.  
از بین ســایر میوه، صیفی و مواد غذایی در شــش 
ماه گذشته قیمت ســیب زرد ۳۱، ســیب قرمز و 
 رب گوجــه فرنگی هر کــدام ۲۲ درصــد افزایش 

یافته است.  
گفتنــی اســت از ۲۲ اردیبهشــت امســال ارز 
دولتی کاالهای اساســی حــذف و یارانــه نقدی 
جایگزیــن آن شــد و علــت افزایــش قیمــت 
 کاالهای اساســی نسبت به شــش ماه قبل همین 

موضوع است.
در گروه شــوینده ها نیز قیمت انواع پودر دســتی و 
ماشینی و دســتمال کاغذی در شــش ماه گذشته 
هشــت تا ۴۶ درصد و در گروه مصالح ساختمانی، 
قیمت تیر آهن، ورق ســیاه، میلگرد، گچ ســفید و 
ســیمان خاکســتری چهار تا ۵۲ درصدی اســت. 
در گــروه تایــر و روغن موتــور نیز طی شــش ماه 
گذشــته شــاهد افزایش ۱۳ تا ۴۴ درصــدی انواع 
 الســتیک خودروهای داخلی و انــواع روغن موتور 

هستیم.  

قیمت کدام کاالها کاهش یافت؟
در این میان بررســی آمارها نشان می دهد در شش 
ماه گذشته قیمت پرتقال تامسون شمال یک درصد و 
آب آشامیدنی بطری ۱.۵ لیتری شش درصد کاهش 
داشته و به ترتیب به ۱۵ هزار و ۷۰۰ و ۵۲۰۰ تومان 

رسیده است.

تغییرات قیمت کاالهای اساسی در شش ماه گذشته منتشر شد

دومینوی  گرانی  کاالهای  اساسی

تابلوی بورس ســبز شــد اما 
شاخص جا ماند!

هرچند روند حرکت شاخص کل بورس در آخرین 
روز معامالت هفته گذشــته صعودی شد اما این 
صعود نتوانست سقوط های شاخص را جبران کند 
و در حالی که این شاخص در روز شنبه در رقم یک 
میلیون و ۴۸۰ هزار واحد ایستاده بود، در رقم یک 
میلیون و ۴۷۱ هزار واحد با هفته خداحافظی کرد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز شنبه با 
۱۰ هزار و یک واحد نزول تــا رقم یک میلیون و 
۴۸۰ هزار واحد ســقوط کرد. این شاخص در روز 
یکشنبه نیز ۱۰ هزار واحد دیگر سقوط کرد و در 
رقم یک میلیون و ۴۶۹ هزار واحد ایستاد. اما در روز 
سه شنبه در حالی که شاخص کل بورس در ساعات 
میانی معامالت توانسته بود روند صعودی به خود 
بگیرد و تا رقم یک میلیون و ۴۷۰ هزار وا حد نیز 
افزایش یافت، در ساعات پایانی دوباره نزولی شد و 
درنهایت با ۸۸۹ واحد کاهش در رقم ۱ میلیون و 
۴۶۸  هزار واحد ایستاد. روز چهارشنبه بورس پس 
از مدت ها سبزپوش شــد و شاخص کل بورس با 
۳۰۰۲ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۴۷۱ هزار 
واحد رسید. روند نزول بازار در حالی است که برخی 
تحلیلگران بر این باورند که انتشار اوراق، افزایش 
نرخ بهره بین بانکی و عرضه اولیه های غیرمتعارف 

دالیل اصلی ریزش بورس هستند.

دالر ۴۰ هــزار تومانی چقدر 
نزدیک است؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از دالیل اینکه 
دالر در حال حاضر در بازار آزاد ۳۱ هزار تومان است 
و ۳۷ هزار تومان نیست به رشد شدید قیمت نفت 
برمی گردد؛ درست است که ما تحریم هستیم اما به 
هرحال با رشد قیمت نفت ما به دالرهای بیشتری 
دسترسی خواهیم داشت. به گزارش خبرآنالین میثم 
هاشم خانی، کارشــناس اقتصادی در کالب هاوس 
خبرآنالین در خصوص مسیر حرکت دالر، با توافق و 
بی توافق اظهار داشت: چند عامل در یک سال آینده 
تاثیر بسیار مهمی بر روند نرخ ارز خواهند گذاشت 
که عبارتند از توافق، تورم در آمریکا، تورم در ایران، 

سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی در ایران.
وی افزود: تورم آمریــکا در حال حاضر رکورد چهل 
ساله را شکسته است و بسیاری از آمریکایی ها و افراد 
زیر ۶۵ ساله آمریکایی در بزرگسالی چنین تورمی را 
ندیده اند؛ اما پرسش اینجا است که آیا این تورم ادامه 
پیدا خواهد کرد؟ به گمان بنــده تورم دالر نخواهد 
توانست استمرار پیدا کند و می توان به نرخ بهره اوراق 
قرضه آمریکا استناد کرد. به این معنا که افراد پولی را 
به دولت قرض می دهند که ده سال بعد و پس از آنکه 
دو بار رئیس جمهور تغییر کرده است آن پول را پس 
گیرند و در حال حاضر تقریبا نرخ بهره ساالنه آن کمی 
کمتر از ۳ درصد است و در حال حاضر افراد ۷۷ تا ۷۸ 
دالر می پردازند که ده سال بعد ۱۰۰ دالر پس گیرند 
و در نتیجه بسیاری از افراد و به ویژه نهادهای سرمایه 
گذاری بزرگ بر این باورند که نرخ تورم فعلی ماندگار 
نیست و میانگین نرخ تورم آمریکا از نظر آنها در دوره 
ده ساله آینده ۲.۸ تا ۳ درصد است. وی عنوان کرد: 
افراد آمریکایی زیر ۶۵ ساله در بزرگسالی اساسا تورمی 
به این باالیی ندیده اند و این فشار بسیار زیاد سیاسی 
ایجاد می کند و دولت و بانک مرکزی فعلی اگر نتواند با 
کنترل نرخ بهره آن را کنترل کند ممکن است اتفاقات 
سیاسی بدی برای حذب حاکم فعلی رقم بخورد. در 
نتیجه تورم در ایاالت متحده کنترل خواهد شــد و 
روند آن نزولی خواهد شد و در سال ۲۰۲۴ مجددا در 

آمریکا تورم زیر ۳ درصد را شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه در خصوص وضعیــت تورم در ایران 
گفت: در میان برنامه های دولت که اعالم شــده 
اســت و قرار بر اجرای آن گذاشته شده است و یا 
برنامه هایی که اجرایی شده است خیلی برنامه های 
کنترل کننده تورم دیده نمی شود و این انتظار که 
ما روند تورم را در ایران کاهشی ببینیم واقع بینانه 
نیست. هاشم خانی در ادامه با اشاره به اثرگذاری 
توافق و یا عدم توافق بر نرخ دالر؛ گفت: طبیعتا در 
اسفند سال گذشته ما در بهترین نقطه به لحاظ 
امتیازگیری در مذاکرات بودیــم و در واقع دولت 
دموکرات مستقر بود دولتی که از برجام پشتیبانی 
کرده است و بارها اعالم داشته است که نسبت به 
برجام دید مثبتــی دارد و پس از جنگ اوکراین و 
روسیه نیز هم اروپا و هم آمریکا به شدت به توافق 
عالقه مند شده اند تا نفت ایران بتواند به بازارهای 
جهانی عرضه شود. هاشــم خانی با اشاره به این 
موضوع که رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی 
کاهنده نرخ دالر در بازار ایران اســت؛ گفت: یکی 
از دالیل اینکه دالر در حال حاضر در بازار آزاد ۳۱ 
هزار تومان است و ۳۷ هزار تومان نیست به رشد 
شدید قیمت نفت برمی گردد؛ درست است که ما 
تحریم هستیم اما به هرحال با رشد قیمت نفت ما 

به دالرهای بیشتری دسترسی خواهیم داشت.
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رئیس کل بانــک مرکزی ضمن اعــالم جزئیات 
توافقات پولــی و بانکی ایران و روســیه، گفت: با 
چین، هند و کشــورهای دیگری هم پیمان ها و 

تفاهم نامه های پولی و بانکی را دنبال می کنیم.
به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در یک برنامه 
تلویزیونی حجم مبادالت تجاری ایران و روســیه 
را ۴۰ میلیــارد دالر اعالم کــرد و گفت: عالوه بر 
بازگشــایی نماد معامالتی روبل و ریــال در بازار 
متشکل ارزی، پیمان های پولی و بانکی مختلفی 
بین ایران و روسیه منعقد شده که برخی از آن ها 
شامل استفاده از پول های ملی در مبادالت تجاری، 
پرداخت های خرد بین شهروندان روسی و ایرانی و 

نحوه تبادالت مالی دو کشور است.
وی افزود: با چین، هند و کشــورهای دیگری هم 
پیمان هــا و تفاهم نامه های پولــی و بانکی دنبال 
می شــود. ضرورت کاهش اســتفاده از ارزهای 
جهان روا در تعامالت تجاری امروز بیش از گذشته 

مورد اتفاق بسیاری از کشــورها از جمله روسیه 
و ایران اســت که این ضرورت با تحریم شــدن 

بانک های روسی بیش از پیش حس شد.

معامله ۱۳.۶ میلیارد دالر در نیما 
رئیس کل بانک مرکزی بــا بیان اینکه ۹۵ درصد 
معامالت ارزی به صورت حواله انجام می شــود، 
گفت: از ابتدای ســالجاری تاکنون معادل ۱۳.۶ 
میلیارد دالر در سامانه نیما معامله شده که نسبت 
به ســال گذشــته )۷.۶ میلیارد دالر( ۸۰ درصد 
رشد داشته است. حجم معامالت در بازار توافقی 
و متشکل ارزی نیز در این مدت ۴۸۶ میلیون دالر 

بوده است.
صالح آبادی با تاکید براینکه همواره حجم عرضه 
از تقاضا در سامانه نیما بیشــتر است، بیان کرد: 
برنامه بانک مرکزی این است که ارزهای دولت را 
سریع در بازار بفروشد و ریال را از بازار جمع کند. 

در مواردی دیده شده که در گذشته ارزهای دولت 
خریداری و به دولت ریال داده شــده که منجر به 

افزایش پایه پولی شد.
وی افزود: در ســه ماهه ابتدایی ســالجاری رشد 
خالــص دارایی های خارجی بانــک مرکزی ۴.۱ 
درصد کم شــده که بــه معنی فــروش ارزهای 
استحصال شده است. ســال گذشته ۵۷ میلیارد 
دالر تامین ارز داشتیم که ۳۰ میلیارد دالر آن از 

سامانه نیما تامین شد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی ادامــه داد: روزانه 
حــدود ۲۰۰ میلیون دالر در بــازار معامله ارزی 
صــورت می گیرد و در بیشــتر مواقــع عرضه از 
تقاضا پیشــی می گیرد. نرخ ارز مســافرتی هم با 
 مکانیزم بازار تعیین می شــود و نباید آن را رانت 

تلقی کرد.
صالح آبادی گفت: رشــد نقدینگی در ســه ماهه 
ابتدایی امسال ۵.۶ درصد رشد داشته و رشد پایه 

پولی در سه ماهه ابتدایی امســال ۶ درصد بوده 
اســت. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 

نیز در سال جاری منفی ۴.۱ درصد بوده است.

رشد نزدیک به صفر بدهی بانک ها  
وی افزود: در سال جاری رشــد بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی تقریبا صفر بوده اســت. همچنین، 
اوراق دولتی که بانک مرکزی از بانک ها خریداری 
می کند از ۹۵ هــزار میلیارد تومــان به ۵۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. دولت در سال جاری 
بجای اســتقراض از بانک مرکزی از رسوب منابع 
خودش اســتفاده کرد و این امکان باعث شد تا به 

بانک مرکزی بدهکار نشود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نقدینگی و کسری 
بودجه دولت به خوبی مدیریت شده است اما تورم 
جهانی و اصالح نظام یارانه ها بــر قیمت ها تاثیر 

گذاشت.

در بازار مسکن شهر تهران نرخ هایی کمتر از عرف بازار 
وجود دارد که البته این واحدها بیشتر در مناطق شمالی 
پایتخت است اما در مناطق میانی و جنوبی هم دیده 
می شود. به گزارش ایسنا، تالش بعضی بخر و بفروش ها 
برای ایجاد التهاب در بازار مسکن همواره وجود داشته 
و معموال در مواقعی که بازار به رونق می رسد، این تکاپو 
بیشتر می شود. در شرایط فعلی نیز بسیاری از سفته بازان 
و سوداگران به دنبال کسب سودهای عجیب و غریب از 
این بازار هستند. با این حال بررسی ها نشان می دهد 
در عین حال معامالت افت کرده، در میان حجم زیاد 
فایل هایی با قیمت های نامتعارف، می توان واحدهای 
زیر قیمت هم پیدا کرد. با توجه به عرضه بیش از تقاضا 
در نیمه شمالی شهر تهران، پایین بودن توان متقاضیان 
مصرفی این مناطق در مقایسه با نرخ های موجود و  حتی 

جابه جایی بسیاری از اجاره نشین ها از شمال به مرکز 
پایتخت، سرمایه های بسیاری در بازار امالک شمال 
تهران بلوکه شده اســت. بر این اساس معموال شاهد 
عرضه واحدها با نرخ هایــی پایین تر از عرف هر محله 
در محدوده شمالی تهران هستیم. میانگین قیمت هر 
متر مربع مسکن در مناطق مختلف شهر تهران از ۱۹.۵ 
میلیون تومان آغاز و تا ۸۱ میلیون تومان می رسد. طبق 
اعالم بانک مرکزی در خرداد امسال قیمت هر متر خانه 
در منطقه ۱ پایتخت به طور متوسط ۸۱ میلیون تومان 
بوده است اما در فایل های موجود در بازار رقم هایی باالتر 
و البته پایین تر هم دیده می شود. به طور مثال در محله 
نیاوران هم اکنون یک واحد ۶۵ متری با امکانات کامل 
دارای انباری، پارکینگ، آسانسور، بالکن، سونا، استخر، 
جکوزی، با عمر بنای دو ســاله با قیمت ۶۹ میلیون 

تومان در هر متر مربع به فروش می رسد. البته این نرخ 
پیشنهادی فروشنده است که ممکن است قرارداد نهایی 

با قیمتی کمتر منعقد شود.

خانه هایی با نرخ های متعارف در تهران
 آپارتمان دیگری در محله نیاوران به متراژ ۷۵ متر با عمر 
بنای ۶ سال دارای پارکینگ، انباری و آسانسور به قیمت 
۳.۹ میلیارد تومان به فروش می رسد که نرخ هر متر مربع 
آن ۵۲ میلیون تومان است. در محله تهرانپارس شرقی، 
واحدی ۵۶ متری، دارای پارکینگ، انباری و آسانسور با 
عمر بنای ۱۸ سال به قیمت ۱.۸ میلیارد تومان به فروش 
می رسد که  نرخ هر متر مربع آن ۳۲ میلیون تومان است. 
در حالی که طبق آمار رسمی، متوسط قیمت مسکن در 
منطقه ۴ که محله تهرانپارس شرقی در آن واقع شده به 

۴۲.۸ میلیون تومان می رســد. در محله پونک واقع در 
منطقه ۵ که متوسط قیمت هر متر خانه در آن جا ۴۸.۸ 
میلیون تومان اســت، یک آپارتمان ۷۳ متری ۱۶ سال 
ساخت دارای آسانســور و انباری، رو به آفتاب، بازسازی 
شده به قیمت ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر متر 
مربع به فروش می رسد. بازار مسکن در ماه های اردیبهشت 
و خرداد با رونق نسبی همراه شــد. معامالت در خرداد 
امسال حدود ۱۴ هزار فقره بود که نسبت به خرداد سال 
گذشته رشد ۱۷۲ درصد و در مقایسه با اردیبهشت امسال 
افزایش ۳۲ درصد را نشان داد. میانگین قیمت هم به ۳۹.۴ 
میلیون تومان در هر متر مربع رسید. قیمت مسکن در دو 
ماه اخیر دو افزایش ۶ و ۸ درصد را به ثبت رســاند. با این 
حال بررسی های میدانی از کسادی معامالت و کاهش 

سرعت رشد قیمت مسکن در تیرماه حکایت دارد.

  ارزیابی بازار خودرو نشان دهنده آن اســت که قیمت خودرو در بازار 
۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ تغییری نداشــت و محصوالت پرتیراژ ایران خودرو 
با ثبات قیمت راهی بازار شــدند.به گزارش اقتصادنیــوز ؛ رصد بازار 
خودرو نشــان دهنده آن اســت که عالوه بر بازار خودرو نرخ دالر هم 
تغییری در بازار نداشــت که این امر بر ثبات قیمــت در بازار خودرو 
اثرگذار بوده اســت. به گفته فعاالن بازار خودرو روز گذشــته قیمت 
خودرو با تغییر نرخ دالر با نوســان در بازار عرضه شد، اما امروز ترمز 
قیمت در بازار کشیده شد. فعاالن بازار خودرو معتقدند ثبات در بازار 
 خودرو پس از ســفر پوتین و اردوغان موجب شده تا بازار خودرو وارد 

فاز انتظاری شود.
از ســوی دیگر به گفته فعــاالن بازار خــودرو هم خبــر چندانی از 

مشتری در بازار نیست و این امر موجب شده تا بازار خودرو همچنان 
در رکــود باقی مانــد، تغییر پی در پــی قیمت در این بــازار موجب 
 شــده تا در حال حاضر خریــداران تمایلی برای ورود بــه این بازار از 

خود نشان ندهند.
از جمله محصوالت پرتیراژ ایران خــودرو می توان به »پژو ۲۰۷ دنده 
ای«، »پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای«، »سمند LX« ، »سمند LX با موتور

EF۷ « و »سمند سورن پالس«، »دنا معمولی« ، »رانا پالس« و »دنا 
پالس توربو اتوماتیک« اشاره کرد.

رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که خانواده سمند امروز تغییر 
قیمتی در بازار نداشــت و با این شرایط »ســمند LX« در بازار ۳۰۵ 
میلیون تومان قیمت خورد و »ســمندLX با موتورEF۷« هم در بازار 

بدون تغییر ۳۵۱ میلیون تومان دست به دست شد. در میان خانواده 
سمند »سمند سورن پالس« هم بدون تغییر ۳۵۰ میلیون تومان در 

بازار قیمت خورد.
ارزیابی ها نشان دهنده آن است که خانواده دنا امروز هم تغییر قیمت 
در بازار نداشــتند و بدون تغییر وارد بازار شــدند. با این شرایط »دنا 
معمولی« امروز ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورد و  »دنا پالس توربو 
اتومات« نیز در بازار بدون تغییر ۵۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد؛ 
از سوی دیگر »رانا پالس« نیز در بازار ۳۰۲ میلیون دست به دست شد.

با توجه به ارزیابی بازار می توان گفت »پژو ۲۰۷ دنده ای« در بازار امروز  
۳۹۹ میلیون قیمت خورد و تغییر قیمتی در بازار نداشت و »پژو ۲۰۷ 

سقف شیشه ای« هم در بازار ۴۰۷ میلیون تومان باقی ماند.

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد

جزئیات توافقات پولی بانکی ایران و روسیه

خانه هایی با نرخ های متعارف در تهران

ثبات در بازار خودرو پس از سفر پوتین و اردوغان 
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رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران بابيان اينکه 
نزديک دو ماه است که بازار خودرو آرام بوده و ثبات قيمتي داشته است، 
گفت: در حال حاضر اصلي  ترين و مهم  ترين مشکل بازار خودرو محدوديت 
عرضه است. سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان 
خودرو تهران در مورد وضعيت بازار خودرو، اظهار کرد: نزديک دو ماه است 
که بازار خودرو آرام بوده و ثبات قيمتي داشته است و ميزان تقاضا بقدري 

کاهش يافته که حتي تقاضاي کاذب نيز در اين بازار از بين رفته است.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: در حال 

حاضر همه طرف ها در بازار خودرو چه فروشنده و چه خريدار منتظر تعيين 
تکليف واردات هستند از اين رو حتي نوسانات نرخ دالر هم روي قيمت هاي 
خودرو تأثيري نگذاشته است. وي ادامه داد: البته تقاضاي کاذب در بازار 
آزاد نداريم و اين تقاضا در بخش خريد کارخانه اي وجود دارد؛ ديديم که 
براي حدود ۷۷ هزار دستگاه خودرو که در دوم قرعه کشي سامانه يکپارچه 
تخصيص خودرو عرضه شد، بيش از ۶ ميليون نفر ثبت نام کردند. همه اين 
افراد متقاضي خريد خودرو نيستند؛ بلکه با توجه به فاصله صد در صدي 
قيمت کارخانه و بازار آزاد، تقاضاي کاذب در اين بخش افزايش يافته است.

موتمني با اشــاره به وضعيت عرضه خودرو، گفت: متأســفانه طي سه 
ســال گذشــته محدوديت عرضه ناشــي از کاهش توليد و ممنوعيت 
واردات داشــته ايم؛ وضعيت عرضه به گونه اي است که حتي پاسخگوي 
 تقاضاي کم هم نيســت چه برســد به تقاضايي که در بــازار خودروي 
ايران وجود دارد. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
تصريح کرد: در حال حاضر اصلي ترين و مهم ترين مشکل بازار خودروي 
ايران، محدوديت عرضه است که هم موجب ايجاد فاصله قيمتي صد در 
صدي بين قيمت کارخانه و بازار شده و هم تقاضا را بي جواب گذاشته است.

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران با اشاره به نقش شرکت هاي 
دانش بنيان بر توسعه اقتصادي کشور گفت:کاهش بيکاري، رونق توليد داخلي، 
بهبود و ارتقاي کيفيت توليدات و خدمات از اثرات اين موضوع در عرضه اقتصادي 
است. حميدرضا رستگار، رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران در 
خصوص نقش و جايگاه اقتصاد دانش بنيان، بيان کرد: ارزشمندترين دارايي در 

اقتصاد دانش بنيان، دارايي فکر است. يکي از عوامل مهم و موثري که مي تواند 
موجب رشد، توسعه و تعالي همه جانبه اقتصاد کشور شود، بدون اغماض رهاندن 
اقتصاد از دست دولت ها و به معني واقعي مردمي کردن آن است. به گفته وي 
استفاده از تمام ظرفيت هاي مردم و بخش خصوصي و همچنين استفاده از منابع 
و امکانات عمومي به نحو صحيح و حرکت بر محــور برنامه مي تواند همان راه 

تعالي باشد. در رسيدن به اين هدف، اقتصاد دانش بنيان مي تواند راهکاري براي 
دستيابي به خود کفايي باشد که امروز نه تنها به عنوان يک ضرورت براي کشور، 
بلکه يک نياز اساسي است که موجب تحول عميق در عرصه رشد و توليد مي شود. 
رستگار اظهار داشت: اقتصاد مبتني بر علم و دانش منتج به رشد و توسعه پايدار و 

در نهايت موجب خودکفايي مي شود. 

توقف قيمت در بازار خودرو

الزمه رونق توليد داخلي و کاهش بيکاري حمايت از شرکت هاي دانش بنيان است
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سخنگوی کميســيون اصل ۹۰مجلس از تصويب 
کليات طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای امالک 
مسکونی در کميســيون عمران مجلس خبر داد و 
گفت: بر اساس اين طرح بنگاه ها ملکی و موجرانی 
که قرارداد اجاره را ثبت نکنند،جريمه می شوند. علی 
خضريان  سخنگوی کميسيون اصل نود مجلس با 
اشــاره به تصويب کليات طرح کنترل و ساماندهی 
اجاره بهای امالک مســکونی در کميسيون عمران 
مجلس شورای اســالمی گفت: تصويب دوفوريتی 
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی 
در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمايندگان در 
اين مورد است. پس از تصويب دوفوريت طرح، از روز 
پنج شنبه جلســات متعددی با حضور کارشناسان 
متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح 
ساماندهی اجاره بهای امالک در شرايط منطقی تر و 

پخته تری به کميسيون عمران مجلس ارسال شود.
اين نماينده مردم در مجلس با اشاره به ماده )1( طرح 
کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی افزود: 
موجران امالک مســکونی شامل اشخاص حقيقی، 
شرکتهای تجاری و موسســات غير تجاری مکلف 
می شوند، هنگام تنظيم قرارداد اجاره آن را در دفاتر 
اسناد رسمی يا در سامانه الکترونيک ثبت معامالت 
امالک و مستغالت کشــور که بنگاههای مشاوران 
امالک به آن متصل هستند مطابق ماده 18 قانون 

جهش توليد مسکن به صورت رايگان درج نمايند.
وی اظهار کرد: بر اساس ماده يک طرح مذکور چنانچه 
قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران امالک 
تنظيم شده باشد و در ســامانه مذکور درج نگردد، 
موضوع مشمول ماده )2( قانون تعزيرات محسوب 
شده و متصديان بنگاههای متخلف، توسط شعب 
سازمان تعزيرات حکومتی، عالوه بر جريمه نقدی 
معادل سه برابر حق الزحمه دريافتی، در مرتبه اّول 
به محروميت به مدت يک ســال و در مرتبه دوم به 
محروميت دائم از اشــتغال به شغل مذکور محکوم 

می شوند.
اين نماينده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که 
قرارداد اجاره تنظيمی خــود را به ترتيب فوق ثبت 
ننموده باشد از باب تعزير مشمول احکامی می شود. از 
جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و 
مبلغ قرض الحسنه يا وديعه ضمن آن مشمول ماليات 
به نرخ )بيست درصد( می شود. موعد پرداخت اين 

ماليات حداکثر يک ماه پــس از اتمام مدت قرارداد 
خواهد بود  و از طرفی هزينه دادرســی رسيدگی به 
دعاوی موجر در خصوص رابطه اســتيجاری عليه 

مستاجر 2 برابر هزينه دادرسی قانونی خواهد بود.
وی افزود: همچنين دعوای تخليه موجر عليه مستاجر 
مشمول هزينه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع 
اجاره بهای تعيين شــده در قرارداد و قرض الحسنه 
مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر 
صرفاً تا سقف هزينه دادرسی  مقرر در قوانين مربوط 
و بدون لحاظ اين بند حق رجوع به مستاجر را خواهد 
داشــت  و از طرفی صدور اجراييه برای اجرای حکم 
در دعوای موجر عليه مستاجر منوط به ارايه رسيد 
پرداخت ماليات موضوع بند )1( اين ماده خواهد بود 
هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا 

نرسيده باشد.
سخنگوی کميسيون اصل نود مجلس تاکيد کرد: 
در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر 
بابت اجرای تعهد به تخليه ملــک در موعد مقرر از 
مســتاجر چک يا هر نوع تضمين ديگر اخذ نموده 
و بدون پرداخت ماليات موضوع بنــد )1( اين ماده 
نسبت به اجرای تضامين مذکور اقدام کند به جزای 
نقدی معادل دو برابر تضامين مذکور محکوم خواهد 
شد. همچنين در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد 
رسمی يا سامانه موضوع اين ماده ثبت شده باشد لکن 
طرفين، اجاره بهايی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر 
کرده باشند مشمول مفاد اين قانون بوده و هرگاه برای 
اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور 
يا تخليه ملک در موعد مقرر تضامين يا وثايقی تعيين 
شده باشــد اجرای تضامين مذکور بدون پرداخت 
ماليات موضوع بند )1( اين ماده مستوجب مجازات 

مذکور خواهد بود. 
نماينده مردم تهران با بيان اينکه تعرفه کميسيون 
بنگاههای مشاوران امالک حداکثر 2 ماه پس از الزم 
االجرا اين قانون به پيشنهاد وزير راه و شهر سازی و 
بر اساس معيارهای زير به تصويب هيات وزيران می 
رسد، عنوان کرد: تعرفه براســاس ضريبی از ارزش 
معامالتی امالک موضوع ماده)۶4( قانون مالياتهای 
مســتقيم با اصالحات و الحاقات بعدی تعيين شده 
و ميانگين ساالنه حجم  قراردادهای به ثبت رسيده 
موضوع اين ماده در هر منطقه جغرافيايی بر تعيين 

تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

خانواده ها برای تهيه جهيزيه تحت فشار هستند
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: با 
وجود اينکه به توليدکنندگان لوازم خانگی اعتماد 
شد اما بخش قابل توجهی از اين توليدکنندگان 
از اين آزمون ســربلند بيرون نيامدنــد و از اين 
اعتماد سوءاســتفاده کرده و قيمت محصوالت 
خود را از همان ابتدا حدود 2 تا ۳ برابر افزايش و 
کيفيت را کاهش دادند چراکه ميدان را از رقيب 

خالی ديدند.
سيداحمد رسولی نژاد درباره وضعيت بازار لوازم 
خانگی، گفت: با وجــود اينکه به توليدکنندگان 
لوازم خانگی اعتماد شد اما بخش قابل توجهی از 
اين توليدکنندگان از اين آزمون سربلند بيرون 
نيامدند و از اين اعتماد سوءاستفاده کرده و قيمت 
محصوالت خود را از همان ابتدا حدود 2 تا ۳ برابر 
افزايش و کيفيت را کاهش دادند چراکه ميدان 
را از رقيب خالی ديدند. نماينده مردم دماوند و 
فيروزکوه در مجلس شورای اسالمی افزود: اگر بنا 
بود که واردات لوازم خانگی متوقف شود، دولت 
بايد اين اقدام را به صورت هدفمند و تدريجی و در 
چند مرحله انجام می داد به اين معنا که متناسب 
با قيمت و کيفيت محصوالت توليد داخل واردات 

ممنوع شود.
وی با بيان اينکه با وجود تذکرات، در اين حوزه 
بخش قابل توجهــی از توليدکننــدگان به اين 
تذکرات توجه نکردند، ادامه داد: هرچند برخی 
از آن ها به صورت نمايشی، اقداماتی انجام دادند 
اما در ادامه شاهد افزايش قيمت و کاهش کيفيت 
بوديم. وی با بيان اينکه دولت بايد شرايط را برای 
مردم به گونه ای تنظيم کند که فشار اقتصادی 
تحميل شــده به مردم کاهش يابد، اضافه کرد: 

در حال حاضر خانواده هايی کــه به دنبال تهيه 
جهيزيه برای عروس خود هســتند، تحت فشار 
هســتند و ناچارند مبالغ زيــادی را برای خريد 
لوازم خانگی داخلــی پرداخت کنند؛ دولت بايد 
برای ساماندهی بازار و صنعت لوازم خانگی اقدام 

موثر انجام دهد.
اين نماينده مــردم در مجلس يازدهم ادامه داد: 
مقرر بود گرانی ها منحصر بــه چند قلم کاالی 
محدود باشد اما اکنون افزايش قيمت ها شامل 
ده ها قلم کاال شده اســت؛ هرچند ممکن است 
زمانيکه برخی توليدکننــدگان قيمت لبنيات، 
شــوينده ها يا کاالهايی ماننــد رب را يکباره و 
بدون مجوز افزايش می دهند، با آن ها برخورد و 
قيمت ها کاهشی شود اما بايد به اين نکته توجه 
کرد که در وهله نخســت بهای کاالها به ارزش 
ابتدايی خود باز نمی گــردد و در مرحله بعدی با 
وجود اينکه گرانفروشان جريمه می شوند اما زيان 
مردم بابت افزايــش غيرقانونی قيمت کاالهای 

جبران نمی شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان 
اينکه دولت به اندازه کافی فرصت داشته و زمان 
ترميم کابينه فرارسيده است، تصريح کرد: من 
جزو نمايندگانی بودم که با استيضاح در ماه های 
پيش مخالف بودم اما اکنون معتقدم اگر رئيس 
جمهور به فکر ترميم کابينه نباشد مجلس بايد 
به وظيفه قانونی خود عمل کند. فرصت کافی به 
برخی وزرا از جمله وزير صمت داده شده و اينکه 
گفته می شود قرار است دو وزارت صنعت و معدن 
و بازرگانی تفکيک شود، ممکن است زمانبر باشد 
از ســوی ديگر اين موضوع موافقانی و مخالفانی 

در دارد.

رئيس کميســيون بيمه و ماليات اتاق اصناف 
و رئيــس اتحاديه فروشــندگان آهــن و فوالد 
تهران ضمــن تاکيد بر ســاده ســازي ماليات 
ســتاني، گفت: اصنــاف معتقدند ســود پيش  
بيني شــده براي آنها بــا واقعيــت همخواني 
 نــدارد و بايــد عدالــت مالياتــي ســرلوحه 

قرار بگيرد. 
حميدرضا رســتگار در مورد ماليــات اصناف، 
با بيــان اينکــه پرداخــت ماليــات، تکليفي 
شــرعي و قانوني و موضوعي پذيرفته شده در 
اجتماع اســت، چرا که موجب باز توزيع ثروت 
مي شــود، اظهار کرد: آحاد جامعــه با توجه به 
درآمــدي کــه از امکانات عمومي کســب مي 
کنند، طبــق وظيفــه شــهروندي موظف به 
پرداخت ماليات هســتند و دولت بــا توزيع آن 
ميان قشــر ضعيف تر جامعه و هزينه آن براي 
 مصــارف عمومي، بــه چرخــه بازتوليد ثروت 

کمک مي کنند.
رئيس کميســيون بيمه و ماليات اتاق اصناف 
تهران افزود: تشــکيل پرونده مالياتي توســط 
اصناف نزد ســازمان امور مالياتي کشور، نشانه 
اعتقاد و احترام اين گروه بــه قانون و تمکين از 
آن است و هدف شــان پرداخت ماليات است؛ 
اما آن چه بايد به آن دقت کنند، موضوع عدالت 
مالياتي اســت، البته عدالت نيــز خود تعاريف 

متعددي دارد. 
وي ادامه داد: قوانين در راســتاي تأمين عدالت 
مالياتي وضع شــده اســت. اگر اجراي قوانين 
به عدالــت مالياتي منتج شــود، همــه به آن 
تمکين ميکنند و کســي نميتواند از آن طفره 
رود يا ماليات ندهد. البته دســتيابي به عدالت 
 مالياتــي نيازمند تأميــن پيــش زمينه هاي 

آن است. 
رئيس کميســيون بيمه و ماليات اتاق اصناف 
تهران تاکيد کرد: موديان به عنوان جامعه هدف 
ماليات، بايد از تمام موضوعات مرتبط با ماليات و 
تعيين تکاليفي که قانون براي آنها کرده، اطالع 

داشته باشند.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
راهکار اين مســئله را تعميــق تعامالت ميان 
موديان و سازمان مالياتي عنوان کرد و افزود: با 
توجه به اجازه اي که قانون به مجري آن يعني 
سازمان امور مالياتي داده، اميدواريم که از اين 
ظرفيت ها براي رفع مشکالت مالياتي استفاده 

شود.
به گفته رئيس کميســيون بيمه و ماليات اتاق 
اصناف تهران، مودي در مواردي نيازمند حمايت 
اســت، به عبارت ديگر بايد تمــام هزينه هاي 
تحميلي که به آن گرفتار شده و يا رکود و تورمي 
که ســرمايه مالي مودي را از بين برده در نظر 

گرفته و با حمايت هــاي واقعي بتواند خود را به 
تکاليف قانوني برساند. براي اجراي درست قانون 
و مقررات بايد به موديان براي يادگيري و اجراي 
قانون و تأمين هزينه هــاي آن کمک کرد. وي 
اظهار کرد: قانون و دولت بايد شهرونداني که به 
قانون احترام مي گذارند و از آن تمکين ميکنند 
را حمايت کند و اگر قرار است برخورد يا تنبيهي 
صورت بگيرد، بايد در مورد کساني اعمال شود 
که هيــچ پرونده مالياتي ندارنــد و اين موضوع 
ميتواند وجه تمايز شهروندان باشد. تمايز ميان 
کســاني که ماليات ميدهند و يا بدون پرداخت 

ماليات تنها از امکانات کشور استفاده کرده اند.
به گفته رســتگار، کســبه و واحدهاي صنفي 
داراي پرونده مالياتي، بايد با حمايت و دريافت 
مشــوق هاي دولتي، فرصت داشــته باشند تا 
خود را با قوانيــن تطبيق دهند و بــا تعامالت 
فيمابين اين موضوع تسهيل شود، خوشبختانه 
در اين خصوص ســازمان امــور مالياتي اخيراً 
 دســتورالعمل و بخشــنامه هاي خوبي صادر

 کرده است.
رستگار به مذاکرات دو سويه اصناف و مسئوالن 
ارشد ســازمان امور مالياتي اشاره کرد و گفت: 
روند برقراري تعامالت مثبت ارزيابي ميشــود 
و اميدواريم که ايــن روند همــکاري در ادامه 
پيدا کند. رســتگار به نقش اصنــاف در اقتصاد 
کشــور اشــاره کرد و افزود: واحدهاي صنفي 
بدون تحميل هزينه اي براي دولت، اشــتغال 
پايدار ايجاد کرده اند و در حال فعاليت هستند، 
پس براي حفظ اين اشتغال بايد از آنها حمايت 
شود. طبق آمارهاي رسمي، ايجاد هر يک شغل 
رقم قابل توجهي را به دولــت تحميل ميکند. 
بر اين اســاس، کمترين کاري کــه دولت براي 
حفظ اشــتغال ميتواند انجام دهــد، حمايت 
 مالياتــي و در نظــر گرفتن تســهيالتي براي 

موديان است.
وي با بيان اينکه ساده ســازي پرداخت ماليات 
بايد در دســتور کار قرار گيرد، اظهار کرد: اگر 
بتوانيم پرداخــت ماليات در صنــوف مختلف 
را ســاده ســازي کنيم و ديگر پيچيده نباشد، 
واحدهــاي صنفــي و توليــدي کمتــر دچار 
مشــکل ميشــوند، زيرا به دليل عدم امکانات 
الزم و نبــود اطالعــات و دانش کافــي در اين 
 حوزه، اجــراي مر قانــون واحدهــا را گرفتار 

مشکالتي مي کند. 
رئيس کميســيون بيمه و ماليات اتاق اصناف 
تهران افــزود: آمــاده همــکاري با ســازمان 
امــور مالياتــي براي کمک به ســاده ســازي 
فرآيند پرداخــت ماليات هســتيم تــا با اين 
 شــيوه هزينه هــاي دريافت ماليــات کاهش 

پيدا کند.

دبير انجمن توليدکنندگان جوجه يکروزه کشــور 
خاطر نشان کرد: بعد از اصالح نظام يارانه ای قيمت 
مرغ 2.5 برابر افزايــش پيدا کرد از ايــن رو ميزان 
مصرف و تقاضا تقليل و قيمت ها روند کاهشــی به 
خود گرفــت از اين رو انگيزه بــرای جوجه ريزی از 
سوی توليدکنندگان کاهش پيدا کرد.محمدرضا 
صديق پور با اشاره به تاثير حذف ارز ترجيحی در توليد 
جوجه های يک روزه، گفت: بيشترين آسيب بعد از 
حذف ارز ترجيحی متوجه توليدکنندگان جوجه 
يکروزه شد؛ چراکه پيش از اجرای اين طرح در ميزان 

توليد برنامه ريزی انجام نشد.
وی با بيان اينکه توليد انبوهــی از جوجه يکروزه 
در دست توليدکنندگان مانده است، تصريح کرد: 
توليدکنندگان در ماه 12۰ تــا 1۳۰ هزار جوجه 
توليد می کردند اما از آنجايی که جوجه يک روزه 
مشــتری ندارد حجم قابل توجهی از توليد بدون 
مشتری مانده اســت.به گفته اين فعال اقتصادی؛ 
جوجه يکروزه 15۰۰ تا 2 هــزار تومان به فروش 
می رســد. توليدکنندگان برای اينکه نژاد برخی 
از جوجه ها در کشــور از بين نرود رايگان آنها را در 
بين توليدکنندگان مرغ گوشتی توزيع می کنند. 
1۰ درصد جوجه های يک روزه دانه ای 5 تا ۶ هزار 

تومان بفروش می رسد.
صديق پور فروش جوجه يک روزه 2 هزار تومانی را به 
مثابه تحميل فشار مضاعف بر توليدکنندگان دانست 
و افزود: بعد از اصالح نظام يارانه ای قيمت مرغ 2.5 
برابر افزايش پيدا کرد از اين رو ميزان مصرف و تقاضا 
تقليل و قيمت ها روند کاهشی به خود گرفت از اين رو 
انگيزه برای جوجه ريزی از ســوی توليدکنندگان 

کاهش پيدا کرد.

دبير انجمن توليدکنندگان جوجه يکروزه کشــور 
با بيان اينکــه توليد بــرای توليدکنندگان توجيه 
اقتصادی ندارد، افزود: جوجه يکروزه خريدار چندانی 
ندارد و با 1۰ تا 15 درصد قيمت تمام شده در 2 ماه 
اخير بفروش رسيده است. توليدکنندگان توانايی 
نگهداری  و تامين هزينه های گله های مولد را ندارند از 
اين رو ناچار به حذف گله های مادر شدند و اين سخن 
به معنی نبود جوجه و کاهش توليد مرغ گوشــتی 
است از اين رو اميدواريم که دولت برای برون رفت از 
اين شرايط بحرانی راهکارهايی در نظر بگيرد.وی با 
اشاره به کاهش ۳۰ تا 4۰ درصدی تقاضا برای خريد 
جوجه يکروزه، تصريح کرد: توليد بايد مديريت شود 
و اگر همين روند ادامه داشته باشد توليدات دست 
توليدکنندگان به دليل کاهش تقاضا خواهد ماند. 
قيمت تمام شده مرغ برای توليدکنندگان کيلويی 48 
هزار تومان تمام می شود اين در حاليست که خريدار 

با نرخ کيلويی ۳5 هزار تومان وجود ندارد.
صديق پور بابيان اينکه بعــد از حذف ارز ترجيحی 
توليدکنندگان جوجه يک روزه بالغ بر 2 هزار ميليارد 
تومان زيان کردند، افزود: توليدکنندگان در هفته 4 
روز اقدام به توليد می کنند که در هر روز از روزهای 
توليد حداقل ۶۰ تا ۷۰ ميليارد تومان ضرر می کنند؛ 
اما با اين وجود روند توليد را متوقف نکردند.اين فعال 
اقتصادی در پاسخ به اين پرسش که آيا می توان مازاد 
توليد را صادر کرد؟ گفت: پيش از اصالح نظام يارانه ای 
و افزايش قيمت ها صادرات توجيه اقتصادی داشت 
چراکه قيمت ها پايين و صادرات جذابيت داشت و 
در 2۰ روزی که صادرات باز شد و توانستيم حدود 
5 ميليون جوجه يکروزه صادر کنيم اما هم اکنون 

صادرات متوقف شده است.

در حالی يک نماينده مجلس 
از بحرانــی شــدن ذخاير 
کاالهای اساسی در کشور 
خبر داده است که مسووالن 
دولت همواره اعالم می کنند 
در تامين اين کاالها مشکلی وجود ندارد. محمد مخبر، 
معاون اول رئيس جمهور تاکيد دارد مردم مطلقاً نگران 
ذخاير کاالهای اساسی نباشند. وی خاطرنشان کرد: 
افزايش قيمت کاالهای اساسی در دنيا هم شرايط را 
به گونه ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپايی 

برای اولين بار برخی کاالها را سهميه بندی کردند.
وزير کشاورزی نيز در سخنان خود همواره از ذخاير 
باالی کاالهای اساســی و استراتژيک خبر می دهد. 
اما محمودزاده، نماينده مجلس معتقد است 2۰ روز 
واردات انجام نشود ذخاير استراتژيک کشور به صفر 
می رسد. عضو هيات رئيســه کميسيون کشاورزی 

مجلس افزود: ذخيره اســتراتژيک نداريم بر اساس 
قانون حداقــل بايد ۶ ماه ذخيره کاالهای اساســی 
مثل آرد، گندم، روغن، برنج و قند را داشته باشيم؛ اما 
ذخيره آنها به 2۰ روز نمی رسد يعنی اگر در طول 2۰ 
روز وارداتی انجام نشود، ذخيره کاالهای اساسی کشور 

به صفر می رسد.  
جالل محمودزاده خاطرنشان ساخت: ريشه اصلی 
نابسامانی حوزه کشاورزی، مديريتی است که با وعده 
و وعيد و گفتاردرمانی بخش کشــاورزی را اداره می 
کنند که پايدار نخواهد بود و تخم مرغ به شــانه ای 
1۰۰ هزارتومان، گوشت مرغ به سمت ۹۰ هزار تومان 
و گوشت قرمز هم به سمت کيلويی باالی ۳۰۰ هزار 

تومان برود.
عضو هيات رئيسه کميسيون کشاورزی در خصوص 
ذخاير استراتژيک کشــور، اظهار کرد: يکی از داليل 
مشکالتی که در حوزه جهاد کشــاورزی وجود دارد 
به عدم وجود ذخاير استراتژيک کشور باز می گردد 
چراکه بايد به مدت ۶ ماه اين ذخاير وجود داشته باشد، 

اما اين کار را نکردند؛ بهانه جنگ اوکراين و روسيه و 
تحريم را مطرح می کنند. درحالی که تحريم در دولت 
های قبلی هم بوده و جنگ اوکراين هم نهايتا 5 درصد 

تاثير داشته است.
او بيان کرد: بنابراين ريشــه اصلی نابسامانی حوزه 
کشــاورزی، مديريتی اســت که با وعــده و وعيد و 
گفتاردرمانی بخــش کشــاورزی را اداره می کنند 
که پايدار نخواهد بود و تخم مرغ به شــانه ای 1۰۰ 
هزارتومان، گوشت مرغ به ســمت ۹۰ هزار تومان و 
گوشت قرمز هم به ســمت کيلويی باالی ۳۰۰ هزار 
تومان برود. قيمــت تخم مــرغ از 1۰۰ هزار تومان 
پايين نمی آيد؛ دام را هم از کشور خارج کرده و قاچاق 
می کنند چون نهاده ندارند و دام مولد را که بايد لبنيات 

توليد کند، به کشتارگاه می برند.
 عضو هيات رئيسه کميسيون کشاورزی خاطرنشان 
کرد: ذخيره استراتژيک نداريم بر اساس قانون حداقل 
بايد ۶ ماه ذخيره کاالهای اساســی مثل آرد، گندم، 
روغن، برنج و قند را داشــته باشيم؛ اما ذخيره آنها به 

2۰ روز نمی رسد يعنی اگر در طول 2۰ روز وارداتی 
انجام نشــود، دخيره کاالهای اساسی کشور به صفر 
می رسد. از سوی ديگر توليد را هم زمين گير کردند 
5۰ درصد مرغداران جوجه ريزی نکردند چون نهاده 
ندارند موجود زنده وقتی نهاده نداشته باشد جوجه 
ريزی هم نمی کند زيرا بعد از 1 ساعت دان می خواهد. 
پول نقد را از 1۰ ارديبهشت از دامدار گرفتند اما نهاده 
را نمی دهند چون نهاده ای وارد نکرده اند که باعث شد 
به وزير کارت زرد دهيم که اگر ادامه يابد به استيضاح 

ختم خواهد شد.
در همين رابطه يک کارشناس اقتصادی در گفت و گو 
با "کسب و کار" گفت: کاالهای اساسی به نوبت گران 
شدند. به عبارتی تمامی کاالها پس از انجام تغييرات 
در ارز دولتی به صف شدند تا يکی پس از ديگری گران 
شوند. اين اتفاق منجر به کاهش قدرت خريد مردم 
شد. امروز برای مردم خريد نان هم سخت شده است. 
اگر اظهارات در رابطه با تامين کاالهای اساسی صحت 

داشته باشد بايد برای روزگار آينده نگران شد. 
احسان سلطانی اضافه کرد: وقتی دولت می گويد که 
کاالهای اساسی به اندازه کافی در انبارها وجود دارد 
و بازار هم اشباع است، نبايد قيمت کاالهای اساسی 
گران شــود. اما معتقدم نبود نظارت کافی و احتکار 
سودجويان سبب گرانی های افسار گسيخته می شود 
و سودجويان با قيمت های دلخواه خود اجناس را به 
مردم می فروشند. اگر نظارت اصولی وجود داشته باشد 

اين مشکالت نيز حل می شود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

۲۰روزوارداتانجامنشودذخایراستراتژیکبهصفرمیرسد

نگرانی در تامین کاالهای اساسی
وزیرکشاورزیاستیضاحمیشود؟

اجرای قوانين، به عدالت مالياتی منتج شودتوليدکنندگان قيمت لوازم خانگی را ۲ تا ۳ برابر افزايش دادند

بنگاه ها و موجرانی که قرارداد اجاره را ثبت نکنند جريمه می شوند

ضرر۲هزارمیلیاردیتولیدکنندگانجوجهیکروزهپسازحذفارزترجیحی

مرغ ۳۵ هزار تومانی خريدار ندارد
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باکمک 154 میلیارد ریالی  خیر جاده ساز 
 اليه زيراساس باند دوم اتوبان شهر دهق –علويجه 

تكميل شد
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: پروژه 
خّیرساز باند دوم دهق –علویجه تحت نظارت این اداره کل تا مرحله الیه زیراساس 

تکمیل شده است.
 به گزارش خبرنگار ما از اصفهان بهزاد شاهســوندی معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرســازی )اصفهان( در خصوص آخرین وضعیت پروژه باند دوم 
دهق –علویجه اظهار داشت: این پروژه به طول ۴۰ کیلومتر بوده و عملیات اجرایی 

آن در سال ۱۳۹۶ با هدف کاهش مسیر محور دهق به سمت تهران آغاز شد.  
وی با بیان اینکه اعتبارات این محور می بایست از محل اعتبارات استانی و ملی 
تامین می شــد اذعان داشــت: به علت کمبود اعتبارات این پروژه اولین پروژه 

راهسازی است که توسط خّیر جاده ساز، تامین اعتبار شد.  
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: عرض این 

محور ۱۱.۳۰ متر بوده و تعداد ۵۵ دهانه پل در مسیر وجود دارد.  
وی بیان داشت: اقدامات به عمل آمده برای پروژه باند دوم دهق –علویجه تا سطح 
الیه اساس تحت نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و با هزینه خیر 
محترم حاج مصطفی مالاحمدی انجام شده است وروکش یک الیه آسفالت آن 

توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان انجام می شود.  
شاهسوندی در خصوص هزینه های این پروژه گفت: مبلغ هزینه شده تا سطح 

اساس توسط خیر مبلغ ۱۵۴ میلیارد ریال بوده است.  
 وی با اشاره به کمبود اعتبارات و عدم امکان ساماندهی بخش اعظمی از راهها به 
دلیل نبود اعتبار الزم، بیان داشت: برای اینکه زمان از دست نرود و بهره برداری از 
راه ها تسریع شود می بایست از کمک های مردمی و خیرین راهساز که می خواهند 

در این راه خداپسندانه مشارکت داشته باشند استفاده کنیم.   
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: کاری که خیرین در عرصه راهسازی و نگهداری راه انجام می دهند عملی 
مقدس و خدمتی بی نظیر است چرا که در راستای خدمت و یاری به مردم گام بر 
می دارند و مطمئنا خداوند اجر و پاداش عظیمی به آنان عطا می کند.  شهر دهق 
در ۸۵ کیلومتری غرب اصفهان، در مرکز محور مواصالتی شمال، جنوب و غرب به 
شرق قرار گرفته که با بهره برداری از جاده خیر ساز دهق، به میمه ، فاصله تا پایتخت 

برای شهرستانهای جنوب و غرب استان ، بیش از ۱۰۰ کیلومتر کاهش می یابد

تسال بيت كوين را غافلگير كرد
پس از این که گزارش درآمد تســال نشان داد که این شــرکت ۷۵ درصد از 
بیت کوین خود را فروخته است، قیمت بیت کوین به زیر ۲۳ هزار دالر کاهش 
یافت. صعود بیت کوین به ســمت ۲۴ هزار دالر پس از اعالم این که تسال ۷۵ 
درصد از بیت کوین خود را فروخته است، توقف کوتاهی داشت. روز گذشته با 
رنگ سبز بیت کوین )BTC( به باالی ۲۴ هزار و ۳۰۰ دالر آغاز شد اما پس از 
این که اخبار کسب درآمد کمتر تسال از سه ماهه دوم نشان داد که این شرکت 
بیت کوین های خود را فروخته است، روز معامالتی با رنگ قرمز به پایان رساند.

منبع بالقوه رکود بعدازظهر را می توان در داده های درآمد سه ماهه دوم تسال 
جست وجو کرد که نشان داد این شرکت خودروهای الکتریکی ۷۵ درصد از 
دارایی بیت کوین خود را فروخت تا ۹۶۳ میلیون دالر پول نقد به ترازنامه خود 
اضافه کند. مدت کوتاهی پس از انتشار اخبار تسال، قیمت بیت کوین از باالترین 
قیمت روزانه خود به ۲۲هزار و ۹۰۰ دالر کاهش یافت و در حدود ۲۳هزار و 

۵۰۰ دالر تثبیت شد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۳ تریلیون دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۰۵ درصد کمتر شده است. 
در حال حاضر ۴۲.۶۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
بوده که در یک روز ۰.۴۱ درصد افزایش داشته است. حجم کل بازار ارزهای 
دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشــته ۹۴.۱۸ میلیارد دالر است که ۷.۰۳ درصد 
کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۸.۲۳ 
میلیارد دالر است که ۸.۷۴  درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال 
است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۸۵.۶۰ میلیارد دالر است که ۹۰.۸۹ 

درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آيفون بدون پورت در راه است؟
با رشد روزافزون محبوبیت سیم کارت الکترونیکی، آیفون ۱۴ ممکن است 
پرچمدار استفاده از این فناوری شود. نفس های سیم کارت فیزیکی به شماره 
افتاده است. با استقبال مصرف کنندگان در اروپا و آسیا از فناوری سیم کارت 
الکترونیکی )eSIM( و اضافه شدن گزینه سیم کارت الکترونیکی به نسل سوم 
آیفون SE، شرکت های مخابراتی آمریکایی آماده آینده ای می شوند که در آن 

آیفون، پورت سیم کارت نخواهد داشت.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، فناوری سیم کارت الکترونیکی به حدی 
در اروپا و آسیا محبوب شده که مصرف کنندگان تمایل دارند از بهترین بسته 
دیتای اعتباری استفاده کنند و به همین دلیل، این فناوری طرفداران بیشتری 

پیدا می کند.
حتی در آمریکا که مردم عموما از یک اپراتور اســتفاده می کنند، سه اپراتور 
بزرگ آماده آینده بدون سیم کارت فیزیکی می شوند. وال استریت ژورنال 
در گزارش خود یادآوری کرد که با معرفی آیفون ۱۳ در ســال گذشته، اپل 
عرضه ســیم کارت های فیزیکی در جعبه را متوقف کرد، در حالی که بعضی 
از تولیدکنندگان اندرویدی حتی حمایت از ســیم کارت فیزیکی را متوقف 
کرده اند. به گفته جف هووارد، نایب رئیس دستگاه های موبایل و لوازم جانبی در 
شرکت AT&T، این یک تحول طبیعی است و تجربه را در آینده بهتر می کند.

اِما موهر مک کلون، تحلیلگر شرکت گلوبال دیتا در این باره گفت: در ابتدای 
سال، سوال این بود آیفونی که تنها با سیم کارت الکترونیکی کار می کند، چه 
زمانی عرضه می شود. اگرچه اپل بعید است در آیفون ۱۴ سیم کارت فیزیکی را 
حذف کند اما این تلفن هوشمند ممکن است یکی از اولین پرچمدارهایی باشد 
که گزینه سیم کارت الکترونیکی را عرضه می کند. اپل ممکن است مدلی از این 
گوشی را عرضه کند که در هر دو حالت سیم کارت فیزیکی و الکترونیکی قابل 
استفاده باشد. اپل با آیفون ایکس اس، جا برای فناوری سیم کارت الکترونیکی 
باز کرد و اکنون با آیفون ۱۳ اجازه می دهد دو سیم کارت الکترونیکی همزمان 
کار کنند و کاربر نیازی به چند سیم کارت فیزیکی، برای داشتن چند خط 
متعدد نداشته باشد. در حالی که اپل امسال در طراحی آیفون پرو تغییراتی 
می دهد، اتحادیه اروپا این شرکت را تحت فشار قرار داده است تا کابل شارژ نوع 
سی برای آیفون عرضه کند. تحلیلگران پیش بینی کرده اند اپل زودتر از سال 
۲۰۲۳ آیفون با پورت یو اس بی-سی عرضه نخواهد کرد اما ممکن است این 
شرکت به دنبال عرضه یک گوشی بدون پورت باشد که با سیستم مگ سیف 
)MagSafe(، شارژ می شود. بر اساس گزارش وب سایت ۹to۵mac، اگر 
این شرکت موفق شود از فناوری سیم کارت فیزیکی به سیم کارت الکترونیکی 
سوئیچ کند، چرا نتواند همه پورت ها را از آیفون حذف کند. اپل قبال چنین 
اقدامی را برای حذف پشتیبانی از جک هدفون انجام داد و از فعالیت همزمان 

دو خط سیم کارت الکترونیکی هم پشتیبانی می کند.

اخبار

کاهش تولید پنل های خورشیدی در گرمای شدید
موج گرمای بی سابقه در اروپا به معنای تولید باالی نیروی خورشیدی نبوده و دمای فوق العاده باال درواقع کارآمدی پنل های خورشیدی را کاهش داده است. در حالی که دمای هوا در انگلیس هفته جاری به بیش از 

۴۰ درجه رسید، دانشمندان می گویند تولید نیروی خورشیدی رکورد نزده و بعید است در دمای بسیار باال، چنین اتفاقی روی دهد. تولید نیروی خورشیدی در موج گرمای شدید، به پایین تر از سطحی نزول کرده که 
معموال در بهار هنگامی که نور خورشید وجود دارد اما دمای هوا خنک تر است، مشاهده می شود. طبق اعالم انجمن تجاری انرژی خورشیدی انگلیس، اگرچه تولید خورشیدی در روزهای اخیر نسبتا باال بوده است اما 

رکوردی را نشکسته است. کریس هیوت، مدیر عامل این انجمن به شبکه بی بی سی گفت: خود این موج گرما، کارآمدی پنل های خورشیدی را اندکی کاهش داده است. بنابراین منتظر دیدن رکوردزنی نباشید.

انگیزه مردم بــرای تبدیل 
دارایــی و ســرمایه خود به 
کاالها یا خدماتی غیر از ریال 
افزایش یافته است. همین امر 
منجر به رشد سپرده گذاری 
کوتاه مدت برای تسهیل دسترسی به منابع مالی است. 
افزایش انتظارت تورمی و رشــد قیمتها نیز به دلیل 

افزایش گردش پول در کشور رقم خورده است. 
بررسی آمار کل های پولی در خرداد حاکی از افزایش 
انتظارات تورمی است. بر اساس آمار کل های پولی در 
خرداد، بررسی نسبت شــبه پول به پول از آن جهت 

مهم اســت که هر چه کمتر باشد نشــانگر آن است 
که آحاد اقتصادی سهم بیشــتری از نقدینگی را به 
صورت پول در حســاب های کوتاه مــدت نگهداری 
می کنند تــا بتوانند صرف خریــد کاالها و خدمات 
 کنند و این منجر بــه افزایش تقاضای کل و رشــد 

قیمتها می شود.
در حالی که این نســبت در فروردین ۹۷ و زمانی که 
کشور در آستانه اعالم بدعهدی تاریخی ایاالت متحده 
برای خروج از برجام قرار داشت، برابر با ۷.۲ بود، در یک 
روند نزولی ناشی از تشدید انتظارات تورمی از ابتدای 
سال۹۹ به محدوده ۴ رسیده بود. این عدد تا همین 
اردیبهشت امسال نیز در این محدوده قرار داشت و عدد 
۳.۹ به ثبت رسیده بود، اما این عدد در خردادماه به ۳.۵ 

رسیده که نشانه ای از تشدید انتظارات تورمی است.

تمايل مردم برای نگهداری پول بيشتر شده است

رشد  انتظارات  تورمی

ضرورت افزایش نرخ سود
کامران ندری، اقتصاددان

هنگامی که انتظارات تورمی از نرخ سود و بهره ای که بانکها پرداخت می کنند بیشتر می شود بدان معناست که سپرده های کوتاه مدت افزایش یافته است. مردم پول خود را در سپرده های کوتاه مدت سرمایه گذاری 
می کنند تا بتوانند از آن استفاده کنند. البته تمایل به سپرده گذاری کوتاه مدت هم به دلیل و انگیزه های معامالتی است. این رفتار نشان می دهد مردم به دنبال خرید کاالهایی هستند و قصد دارند سرمایه خود را به 
پولی غیر از ریالی تبدیل کنند. وقتی نسبت سپرده های کوتاه مدت به کل سپرده ها افزایش پیدا می کند سرعت گردش پول بیشتر شده و مردم تمایلی برای نگهداری پول برای دارایی و پس انداز ندارند. در این شرایط 

گردش پول افزایش پیدا می کند و رشد قیمتها رقم می خورد. 
یکی از متغیرهای مهم دراقتصاد، سرعت گردش پول است که روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اثرات مهمی برجا می گذارد. این مولفه به واسطه ارتباط پیچیده و کامال متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، 
می توانند بر دیگر متغیرهای کالن اقتصادی هم تأثیرگذار باشند، یا از آنها تأثیر بگیرند. منظور از سرعت گردش پول، تعداد دفعاتی است که به وسیله یک واحد پولی در زمان محدود و مشخص، اعمال گوناگون انجام 

می گیرد.
راهکار حل این مشکل فقط و فقط افزایش نرخ سود و بهره بانکی است. نرخ سود باید افزایش پیدا کند. این ضرورت سالهاست اعالم و بر آن تاکید شده است. اما اینکه دولت چرا نمی خواهد و یا نمی تواند این راهکار را 
اجرایی کند مشخص نیست. مصالحی وجود دارد که شاید افزایش نرخ بهره به مشکالتی برای بانکها و بورس منجر خواهد شد. شاید دانش اجرای این راهکار وجود نداشته باشد.ممکن است دولت توانایی و تسلط اجرای 

این کار را نداشته باشد. حتی شاید دالیل عدم اجرای این راهکار توجیه هم داشته باشد اما به هر ترتیب افزایش نرخ سود راه حل قطعی است. 
زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا کند مردم به سپرده گذاری بلندمدت روی می آورند و سرعت گردش پول در اقتصاد کمتر می شود.  سالهاست که این طرح به عنوان راه حل مطرح شده است اما هیچ کدام از دولتها اقدام 
به اجرای آن نکردند. عدم پیاده سازی افزایش نرخ بهره ممکن است به لحاظ عملیاتی یا اجرایی با مشکالتی همراه باشد که دولتها مصلحت را در ادامه این جریان می بینند. گویا این قدرت و تسلط برای اجرای این راهکار 

وجود ندارد و مجری نمی تواند راه کار قطعی افزایش نرخ سود را عملیاتی کند. این راهکار روی کاغذ وجود دارد اما توانایی عملیاتی شدن آن وجود ندارد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

در چند ســال اخیر با توجه به شــرایط نامناسب 
اقتصادی و افزایش خدمات مربوط به سفر، سفر از 
سبد بسیاری از خانوارها حذف شده است هرچند 
که تاکنون وعده هایی برای تحقق ســفر ارزان در 
دولت و وزارت میراث داده شــده اما هر روز شاهد 

گرانتر شدن سفرهای داخلی هستیم!
به گزارش تسنیم؛ مطابق نظر تمامی کارشناسان و 
فعاالن حوزه گردشگری، یکی از انواع شقوق مهم 
گردشــگری که نقش و تأثیر بسزایی در توسعه و 
رشد صنعت گردشگری دارد " گردشگری داخلی" 
اســت تا جاییکه آمارهای جهانی نشان می دهند 
که حجم گردشگری داخلی هر کشوری به شکل 
میانگین ۶ تا ۱۰ برابر گردشگری ورودی آن کشور 
اســت و این خود دال بر این موضوع است که این 
نوع از گردشــگری چه پتانسیل بزرگی در ضریب 

تکاثری و ایجاد چرخش پول در کشور دارد.
بــا نگاهی گــذرا به علــل عدم توســعه صنعت 
گردشــگری در ایران درخواهیم یافــت که یقیناً 
یکــی از مهمترین عوامــل این امر عــدم توجه 
شایسته و بایسته به گردشــگری داخلی در طول 
سالیان گذشته بوده است.در واقع می توان گفت 
گردشــگری داخلی علی رغم وجــود جاذبه های 
متعدد طبیعی و تاریخی فــراوان در اقصی نقاط 
ایران همواره از توجه الزم، مغفول مانده و عموماً 
هرگاه صحبت از رشد و توسعه صنعت گردشگری 
شده است، تمامی توجه مسئوالن، سیاست گذاران 
و حتی بعضاً فعاالن حوزه گردشگری صرفاً معطوف 
به گردشــگری خارجی و جذب گردشگر از دیگر 
کشورها شده اســت؛ غافل از اینکه مسیر توسعه 
گردشــگری از طریق رشد گردشــگری داخلی 
عالوه بر آنکه بسیار آســان تر و به صرفه تر است، 
مزایای اقتصادی و اجتماعی منحصربه فردی را نیز 
نسبت به گردشگری خارجی برای کشور به ارمغان 

خواهد آورد.
متأسفانه در دهه های اخیر جهت گیری مناسبی 
در مورد سیاست گذاری گردشــگری داخلی رخ 
نداده و آنچه که امروز به عنوان آمار در دســترس 
است، متأثر از برنامه ریزی الزم در این حوزه نبوده 
است؛ با اســناد به آمارهای اعالمی مرکز پژوهش 
مجلس و با بررسی داده های موجود بین سال های 
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ مشخص شد که هر چند کمیت 
گردشگری داخلی بیشتر شــده اما از کیفیت آن 

کاسته شده است.
توزیع سفر در بین خانوارها به صورت عادالنه ای 
رخ نداده است و ۳ برابر شدن سرانه سفر خانوارها 
به واســطه افزایش ســفرها بــرای »خانوارهای 
ســفرکرده« رخ داده است! این شــکاف رفاهی 
موجب شــده تا خانوارهــای بیشــتری به فکر 
کاهش هزینه های سفر باشند بنابراین اقامت در 
خانه اقوام و دوستان، اســتفاده بیشتر از وسایل 
حمل ونقل شــخصی، کاهش هزینه های مربوط 
به خرید ســوغاتی و عــدم اســتفاده از تورهای 
گردشــگری نتیجه این وضعیت است که مانع از 
رخداد پیامدهای مطلوب و مورد انتظار در حوزه 

گردشگری داخلی شده است.
اما آنچه که به وضعیت نامطلوب گردشگری داخلی 

بیش از بیش دامن زده این اســت کــه در طول 
ماه های اخیر با توجه به افزایش بیشــتر هزینه ها 
و شــرایط نامناســب اقتصادی و متعاقباً افزایش 
خدمات و هزینه های مربوط به سفر، مطابق اعالم 
آژانس داران تقاضا برای سفر در هر دو بعد داخلی 
و خارجی بــه صورت چشــم گیری کاهش یافته 
اســت؛ به گونه ای که خانوارهایی که قباًل در سال 
یک تا دو بار به مسافرت داخلی در قالب تور اقدام 
می کردند به صورت کلی ســفر را از سبد خانوار 
خود حذف کرده اند و درصد زیادی از خانوارهایی 
که قباًل به سفر خارجی می رفتند هم اکنون صرفاً 
به مسافرت داخلی بسنده می کنند! مسئله ای که 
شــاید تبعات آن از ابعــــاد روانی و اجتماعــی 
جامعه را درگیــر کند و به مشکالت کشور بیش 

از پیش بیفزاید.
با این وجود در طــول ادوار گذشــته دولت های 
مختلــف همــواره بر ضــرورت توجه و توســعه 
گردشگری داخلی تأکید کرده اند اما این تأکید در 

حرف تا عمل، فاصله زیادی داشته است.

وعده های دولت برای سروسامان دادن 
گردشگری داخلی

با روی کارآمدن دولت جدید و سپرده شدن سکان 
وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
به عنوان متولی اصلی حوزه گردشگری به عزت اهلل 
ضرغامی یکی از شــعارها و وعده های اصلی وی، 
توسعه گردشــگری داخلی از طریق تحقق "سفر 
ارزان قیمت" بود؛ به گونه ای که تقریباً در تمامی 
نشست ها و سخنرانی های خود "تحقق سفر ارزان" 
را یکی از راهبردهــای اصلی این وزارتخانه عنوان 
کرده است و همواره عملیاتی شــدن این مهم را 
جز الویت هــای اصلی وزارت میــراث فرهنگی و 

گردشگری کشور دانسته است. 
 وی در یکی از تازه ترین اظهارنظرهای خود درباره 
تحقق سفر ارزان در بعد گردشگری داخلی از تغییر 
سیاست اعطای تســهیالت بانکی با هدف توسعه 
مراکز اقامتی ارزان قیمت تر برای توسعه سفرهای 
ارزان خبــر داد و گفت: درباره سیاســت گذاری 
اعطای وام و تبصره ۱۸، تغییر شــیفتی به سمت 
مراکز اقامتی ارزان تر داریم و اولویت ما و ســهم 
بزرگ تســهیالت برای هتل های ۴ و ۵ ســتاره 
نخواهد بود ضمن این که آن هتل ها هم اســتفاده 
الزم را از این تســهیالت خواهند داشــت، اما به 
ســمتی می رویم تا مراکز اقامتــی ارزان تر، حتی 
مهمانپذیرها و بوم گردی ها کــه ظرفیت الزم را 

دارند با این تسهیالت بتوانند، رونق پیدا کنند.
آنچه که در عمل علی رغم وعده ها و اظهارنظرهای 
وزیر میراث  فرهنگی مشاهده می شود عدم تحقق 
ســفر ارزان قیمت و رکود روزافزون گردشگری 
داخلی در سایه افرایش روز افرون هزینه های سفر 
اســت؛ به گونه ای که هم اکنون بعضاً هزینه سفر 
هوایی چند روزه به کیش در ایام پیک ســفر، از 
سفر به برخی از کشورهای منطقه نظیر ترکیه نیز 

بیشتر شده است!
عالوه بر وعده های وزیر فعلی میراث فرهنگی در 
اوایل آغاز به کار دولت جدید نیز ســندی تحت 

عنوان ســند تحول دولت ســیزدهم در صنعت 
گردشگری مورد تصویب و ابالغ قرار گرفت که بر 
اساس آن، نخستین محور مورد تأکید این است که 
باید از نگاه صرف و تک بعدی به گردشگری ورودی 
فاصله گرفت و در کنار آن باید برای گردشــگری 
داخلی هم برنامه داشت یعنی برنامه نویس تأکید 
دارد که همزمان باید بر دو بعد گردشگری ورودی 

و گردشگری داخلی متمرکز شد.
 گردشگری تخصصی و گردشگری خانواده محور 
هم موضوعات دیگری هستند که سند تحول دولت 
بر آن تأکید دارد که با ارزش ها و فرهنگ عمومی 
کشور ما هم منطبق اســت.در سند تحول دولت 
حجم پایین گردشگری داخلی و توزیع نامتوازن آن 
به عنوان چالش صنعت گردشگری کشور شناسایی 
شده اســت که در ادامه آن آمده است با توجه به 
تحریم ها، تورم و شرایط اقتصادی خانوار، معموالً 
از اولین چیزهایی که از سبد خانوار حذف می شود، 
تفریح و سفر است که این تهدیدی جدی و آسیب زا 

برای صنعت کردشگری کشور است.
در ســند تحول دولت برای عبــور از این چالش 
مشــوق های حمایتی مثاًل قیمت گذاری خدمات 
ســفر بر مبنای بعد خانوار، تســهیل استفاده از 
ظرفیت های رفاهی دستگاه های دولتی و عمومی 
در نظر گرفته شــده اســت همچنین تشــویق 
ســرمایه گذاری در مناطق کمتر برخــوردار نیز 

مدنظر بوده است.
 با توجه بــه الگوهای ســفر ایرانیــان، توجه به 
گردشگری خانواده محور را یکی از نخ های تسبیح 
توسعه گردشگری داخلی است، سند تحول دولت 
به دنبال این است که هزینه اقامت و حمل و نقل 
را براساس خانواده تنظیم کند تا سرانه خرج کرد 
سفر به شکل خانوادگی از ســفر انفرادی ارزان تر 
شود. تحقق این امر هم به نفع عرضه کنندگان و هم 
به نفع متقاضیان سفر است؛ زیرا سفر خانوادگی و 
با حجم باال ترویج می یابد؛ بنابراین می توان گفت 
این سند در صدد تقویت اقتصاد خانوار برای حفظ 

گردشگری در سبد خانواده است.
هرچند کــه تحقق موارد موصوف در متن ســند 
تحول دولت سیزدهم در بعد گردشگری می تواند 
زمینه ساز توسعه و رونق هرچه بیشتر گردشگری 
داخلی در کشور باشد اما به نظر می رسد این سند 
نیز باوجود گذشت نزدیک به یک سال از زمان آغاز 
به کار دولت تاکنون، فرم اجرایی و عملی محسوس 

و قابل لمس پیدا نکرده است.

تأثیر گردشــگری داخلی بر اقتصاد
اما چــرا در ایــن شــــرایط اقتصادی کشــور، 
برنامه ریــزی پایــدار و دراز مدت برای توســعه 
گردشــگری داخلــی الزامــی اســت؟ مزایای 

گردشــگری داخلی چیست؟
با توجه به وضع گســترده تحریم های ظالمانه در 
طی سال های اخیر و به تبع آن ایجاد شرایط دشوار 
و نامناســب اقتصادی، قاعدتاً هم اکنون بسیاری 
از خانوارهــا به هیچ عنوان توان انجام ســفرهای 
خارجی یا حتی سفرهای داخلی در قالب تورهای 
گران قیمــت و چندین روزه را ندارنــد اما گزینه 

انجام سفرهای داخلی کوتاه از طریق وسیله نقلیه 
شخصی خانواده همچنان یک گزینه پرطرفدار در 

بین قاطبه خانوارهای ایرانی محسوب می شود.
از ســوی دیگر، فعالیت های گردشــگران داخلی 
اهمیت اقتصادی بسیار باالیی برای کشورها دارد 
چراکه پول صرف شده توسط گردشگری داخلی 
مستقیماً به اقتصاد آن کشــور باز می گردد و این 
امر می توانــد با به چرخــش درآوردن چرخ های 
اقتصادی و بازکردن گره هــا در رفاه جوامع بومی 
و بهبود اقتصاد کشــورها بسیار موثر باشد.یکی از 
مهم ترین مزایا و اثرات مثبت گردشگری داخلی 
نسبت به گردشگری خارجی حساسیت کمتر این 
نوع از گردشگری نسبت به بحران های اقتصادی و 
سیاسی است. در واقع گردشگری داخلی به عنوان 
یک شــوک گیر قوی در زمان هــای بحران عمل 

می کند.
این موضوع در شرایط کنونی کاماًل صادق است؛ 
چراکه هم اکنون به دلیل تبلیغات ســوء گسترده 
رسانه های غربی علیه ایران بسیاری از گردشگران 
به دالیلی همچــون تحریم ویــزای آمریکا قید 
ســفر به ایران را زده اند و قاعدتاً در این شــرایط 
باید جای خالی گردشــگران خارجی را با اتکا به 
گردشگران داخلی پر کرد. یکی دیگر از مزایای مهم 
اقتصادی گردشگری داخلی تأثیر مهم آن بر توزیع 
درآمدهای گردشگری اســت، به این شکل که در 
گردشگری داخلی تقریباً تمام زنجیره گردشگری 
از درآمدهای آن منتفع شده و همچنین بسیاری 
از مناطــق کمتــر  توســعه یافته از منافع حضور 

گردشگران بهره می برند. 
این امر نیز امروز با توجه به عدم پراکندگی و توزیع 
مناسب سفرها و عدم برخورداری که محرومیت 
برخی نقاط کشور نیاز اساسی و مهم ایران است؛ 
چراکه در گردشــگری خارجی غالباً شــهرهای 
توریستی و مهمی همچون اصفهان شیراز و... مورد 
توجه قرار گرفته و مقصد سفر واقع می شوند، اما در 
گردشگری داخلی قاعدتاً تمامی پهنه جغرافیایی 

کشور می تواند به عنوان مقصد قرار گیرد.
از تمرکز بر توسعه گردشگری داخلی مناطق کم 
برخوردار کشورهای پیشــرو در این صنعت نظیر 
شمال چین، شرق آلمان و جنوب لهستان و مناطق 
کوهستانی فرانســه از حضور گردشگران داخلی 
بهره زیــادی برده اند.  برهمین اســاس در ایران 
نیز باید مناطق کمتر برخوردار مانند سیســتان و 
بلوچستان، ایالم، گلستان، خوزستان و امثال آن 
مورد حمایت های دولت و فعاالن حوزه گردشگری 
برای توسعه گردشــگری داخلی با هدف افزایش 

سطح رفاه و برخورداری اقتصادی قرار گیرند.
با توجه به این موارد و آنچه گذشت به نظر می رسد 
برنامه ریزی الزم برای توسعه گردشگری داخلی از 
طریق فراهم کردن سازوکارهای مقتضی همچون 
اعطای مشوق های اقتصادی برای سفر نظیر یارانه 
سفر یا تســهیالت بانکی کم بهره و با مدت زمان 
تنفس باال باید الزاماً از جمله مهمترین برنامه های 
مســئوالن و متولیان حوزه گردشــگری کشور با 
هدف بهره منــدی از مزایای متعــدد اقتصادی و 

اجتماعی این نوع از گردشگری باشد.

اشكال كار در تحقق و توسعه سفر ارزان قيمت كجاست؟

توزیع سفر بین خانوارها عادالنه  نیست


