
کابینه چین با تاکید بر تمرکز این کشور بر صدور 
مجوز وام برای تامین مالــی پروژه های زیربنایی 
بزرگ اظهار کرد که ســه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ 

برای اقتصاد چین بسیار مهم خواهد بود.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از فایننس، 
رســانه های دولتی گــزارش کردنــد که دولت 
همچنین مبــارزه با همه گیری ویــروس کرونا 
 و تثبیت اشــتغال و قیمت هــا را در اولویت قرار 

خواهد داد.
دومین اقتصاد بزرگ جهان در ســه ماهه دوم به 
سختی از انقباض دور شد و تنها رشد ۰.۴ درصدی 
ســاالنه را ثبت کرد که تحت تأثیر قرنطینه های 
کووید-۱۹، بخش ضعیف امالک و احساســات 

محتاطانه مصرف کننده قرار گرفت.
دولت هدف رشد سال ۲۰۲۲ را حدود ۵.۵ درصد 
تعیین کرده است که پس از جلسه کابینه بدون 

تغییر باقی ماند. موانع عمده در نیمه دوم شامل 
سیاســت مداوم چین برای مقابله با کووید صفر 
است که مســتلزم محدودیت هایی می شود که 
 می تواند دوباره مشاغل محلی، اشتغال و مصرف 

را مختل کند.
رســانه های دولتی بــه نقل از کابینــه افزودند: 
»تالش های زیادی برای تحکیم پایه های بهبود 
اقتصادی، تالش بــرای ثبات اقتصــاد و حفظ 
عملکرد اقتصادی در محــدوده معقول، اولویت 
دادن به تضمین دستیابی به هدف تثبیت اشتغال 

و قیمت ها انجام خواهیم داد«.
نرخ بیکاری مبتنی بر نظرســنجی در سراســر 
کشــور از ۵.۹ درصد در ماه مه بــه ۵.۵ درصد 
در ژوئن کاهش یافــت اما بیــکاری جوانان به 
رکورد ۱۹.۳ درصد رســید. کارگران مهاجر یقه 
آبی نیز به دلیل از دســت دادن شغل مجبور به 

ترک شهرها و بازگشــت به خانه شدند. شاخص 
قیمت مصرف کننده )CPI( نسبت به سال قبل 
در ژوئن ۲.۵ درصد افزایش یافــت که باالترین 
میزان در ۲۳ ماه گذشــته بود و نشــان دهنده 
 فشارهای وارداتی علیرغم کنترل قیمت داخلی 

چین است.
برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی و حمایت از 
رشد، مقامات به بانک های سیاست گذاری ۸۰۰ 
میلیارد یوان )۱۱۸ میلیارد دالر( سهمیه اعتباری 
جدید دادند و به آنها اجازه داده اند تا ۳۰۰ میلیارد 

یوان اوراق قرضه منتشر کنند.
به نقــل از کابینه، هنــوز فضای قابــل توجهی 
برای سیاســت هایی ماننــد ابزارهــای تامین 
مالــی از طریــق بانک هــای سیاســت گذاری 
 وجود دارد که در تقویت ســرمایه گذاری نقش 

ایفا کنند.

طبق اعالم گمرک ایران در حــال حاضر حدود 
یک میلیون قوطی شیرخشک رژیمی در گمرک 
دپو شده که تشــریفات ترخیص را طی کرده اما 
ترخیص نشده است؛ دلیل این موضوع خواست 
صاحب کاال مبنی بر تعییــن تکلیف تامین ارز و 

ترخیص بعد از صدور کد رهگیری بانک است.
سید روح اله لطیفی- ســخنگوی گمرک ایران- 
درباره آخرین وضعیت ترخیص شیرخشک های 
رژیمی به ایســنا گفته که با ورود محموله های 
جدید، در حال حاضر حدود یــک میلیون و ۳۶ 
هزار قوطی شیرخشــک رژیمی مربــوط به دو 

واردکننده در گمرک است.
وی با بیان اینکه محموله ای حاوی یک میلیون و 
۱۸ هزار و ۹۲۰ قوطی برای یک واردکننده است 
گفت که اگر چه امکان ترخیص درصدی محموله 
بدون صدور کد رهگیری بانــک وجود دارد ولی 

صاحــب کاال منتظر اخد کد رهگیــری از بانک 
مرکزی جهت ترخیص کامل است.

طبق اعالم ســخنگوی گمرک، حدود ۱۳ هزار 
و ۳۰۸ قوطی شیرخشــک و تعداد ۵۵۳ کارتن 
به صورت کیلویی )۶۲۰ کیلو گرم( نیز توســط 
واردکننده دیگری وارد گمرک تهران شده که در 
انتظار اخذ مجوز ترخیص با صدور حداقل اسناد 

از سمت سازمان غذا و دارو است.
به گفته لطیفی در مجموع، گمرک مشــکلی در 
ترخیص این شیرخشــک ها نــدارد و به محض 
صدور مجوزهــای ضروری اولیــه، در این رابطه 

اقدام خواهد شد.
به گزارش ایســنا، دارو و اقالم ســالمت محور و 
از جمله شیرخشــک های رژیمی جزو آن دسته 
از کاالهای اساســی قرار دارند کــه صاحب کاال 
می تواند بدون صدور کدرهگیــری بانک جهت 

تامین ارز، نسبت به ترخیص ۹۰ درصد محموله 
وارداتی اقدام کرده و ۱۰ درصد باقی مانده را پس 
از تامیــن ارز و صدور کد ســاتا ترخیص کند اما 
ظاهرا با توجه به تردید واردکنندگان در تامین ارز 
بر اساس نرخ ترجیحی که واردات را بر مبنای آن 
انجام داده اند، نسبت به ترخیص درصدی اقدام 
نشده است. در ســال های اخیر نیز گمرک اعالم 
کرده بود که با وجود امــکان ترخیص درصدی، 
گاها برخی از واردکنندگان به دلیل نگرانی از عدم 
تامین ارز در مهلت مقرر و بر اساس ارز ترجیحی 
که واردات را انجام داده اند، از ترخیص درصدی 
اســتقبال نکرده بودند. این در حالی اســت که 
ممکن بود بعد از تغییر نرخ ارز کاال از ترجیحی به 
نیمایی، واردکننده ای که کاال را با نرخ ترجیحی 
وارد کرده بود، ناچار به پرداخت مابه التفاوت با ارز 

نیمایی شود.

در هفته ۱۲۶ همه گیری کرونا در کشور، افزایش بارز 
بیماران بستری در ۲۷ استان و افزایش موارد متوفی 
کووید ۱۹ در شش استان کشور گزارش شده است و 
بیم آن می رود که  بی توجهی به رعایت پروتکل های 
بهداشتی ضدکرونایی نیز بر این روند افزایشی بیماری 
شدت بخشد. به گزارش ایســنا، رنگ قرمز و نارنجی 
دوباره به نقشه رنگ بندی کرونایی کشور بازگشته و 
شهرهای پرخطر کرونایی در حال افزایش اند؛ افزایشی 
که این بار با غلبه دو زیرسویه اُمیکرون یعنی BA۴ و 
BA۵ خودش را نشان می دهد. بر این اساس بنابر اعالم 
وزارت بهداشت،  در حال حاضر ۵۷ شهر در وضعیت 
قرمز، ۸۶ شــهر در وضعیت نارنجی، ۱۹۹ شــهر در 

وضعیت زرد و ۱۰۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
در حال حاضر گفته می شود که زیرسویه های اُمیکرون 
در کشور غالب شدند و موج هفتم بیماری کووید ۱۹ 
تاخت و تازش را در کشور شروع کرده است، نشانه آن 
نیز  چهار رقمی شــدن موارد شناسایی ابتالی روزانه 
کرونا و دو رقمی شــدن دوباره فوتی های  ناشی از آن 

است. در حالی که فوتی های کرونا طی هفته های تک 
رقمی و در روزهایی هم صفر و یک بود، اما اکنون تعداد 
فوتی ها به روزانه ۲۰ تا ۳۰ نفر رسیده و بیم آن می رود 
که در هفته های آینده مجددا بــا افزایش مبتالیان، 
بستری ها و به تبع آن باال رفتن تعداد فوتی ها نیز مواجه 
شویم. در این شرایط، اما باوجود هشدار متخصصان و 
مسئوالن مبنی بر لزوم جدی گرفتن رعایت پروتکل ها، 
میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی به شدت کاهش 
یافته اســت. به طوری که میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور در هفته منتهی به یکم مرداد ماه 
۱۴۰۱ )از ۲۵ تیر تا ۱ مــرداد ماه(، به پایین ترین حد 
خود یعنی بالغ بر ۳۵.۸ درصد رسیده است. همچنین 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک 
در شــاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن 
عمومی استان های کشــور از ۲۲ تا ۲۹ تیر ماه بالغ بر 

۲۵.۵۶ درصد بوده است.
بررسی هفتگی وضعیت کرونا در کشور در هفته چهارم 
تیر ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۲۶ همه گیری در کشور 

نشان می دهد که در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت 
شناسایی شده در کشور ۲۸۶۱۷ نفر بوده است. 

صعود فوتی ها در ۶ استان
در اســتان تهران نیز در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی 
مثبت شناسایی شــده ۱۵۱۵ نفر، تعداد موارد بستری 
جدید ۶۹۶ نفر و تعداد موارد فوتی ۱۲ نفر بوده است. کدام 
استان ها افزایش موارد بستری و فوتی  را داشته اند؟ در عین 
حال بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در هفته اخیر مصادف 
با هفته ۱۲۶ همه گیری در کشور، استان های یزد، خراسان 
جنوبی، مازنداران، کرمان، قــم، هرمزگان، چهارمحال 
و بختیاری، سمنان، خراســان شمالی، لرستان، بوشهر، 
مرکزی، ایالم، تهران، خراسان رضوی، گیالن، گلستان، 
خوزستان،  البرز، همدان، فارس، آذربایجان غربی، اصفهان، 
 آذربایجان شرقی، قزوین، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان 
افزایش بارز بستری را داشــته اند.همچنین استان های 
کهگیلویه و بویر احمد، زنجان و کردستان افزایش موارد 

بستری را در هفته اخیر گزارش کرده اند.

بانک مرکزی از تامین ارز روبل در بازار متشکل 
معامالت ارزی به نرخ توافقی برای دانشــجویان 

خبر داد.
به گزارش ایســنا، بانک مرکــزی در نامه ای به 
وزارتخانه هــای علــوم و بهداشــت از تامیــن 
ارز روبــل در بــازار متشــکل معامــالت ارزی 
 به نرخ توافقــی برای دانشــجویان شــاغل به 
تحصیل در روســیه  و کشــورهای مشــترک 

المنافــع )CIS( خبــر داد. در این نامه اشــاره 
شــده اســت: با توجه به راه اندازی نمــاد روبل 
روسیه در بازار متشــکل معامالت ارزی به نرخ 
توافقی، به  منظور تأمین ارز دانشــجویان شاغل 
به تحصیل در دانشــگاه های کشــور روســیه و 
کشــورهای مشــترک المنافع )CIS( که مورد 
 تأییــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری  و 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 

بــوده و ارز مصرفی آن ها روبل روســیه اســت، 
ضمن ثبت اطالعــات دانشــجویان مذکور در 
ســامانه مدیریت ارز خدماتی ایــران »ناخدا« 
و اطالع رســانی بــه نحــو مناســب، به منظور 
تســریع در پرداخت ارز به دانشجویان، فهرست 
دانشــجویان متقاضــی ارز روبل روســیه برای 
 معرفی به بانک ها و صرافی ها بــه بانک مرکزی 

ارسال شود.

آن دسته از کارفرمایانی که نیروی کار مورد نیاز خود را از بین فارغ 
التحصیالن دانشگاهی جذب کنند، به مدت دو سال از معافیت حق 
بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شــد. به گزارش ایسنا، طرح 
اعمال مشوق های بیمه کارفرمایی براساس بند الف تبصره ۱۸ قانون 
بودجه سنواتی برنامه ششم توسعه و در چارچوب سیاست های اقتصاد 

مقاومتی با هدف تحرک بخشی به بازار کار به اجرا درآمده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند سال اخیر این طرح را در 
حمایت از کارفرمایان به ویژه صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا و ایجاد اشتغال به منظور  ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه های 
تولیدی و خدماتی به اســتفاده از نیروی کار جدید، تهیه کرده و در 

دستور کار قرار داده است. به موجب این طرح، کارفرمایان کارگاه ها 
و موسسات مشمول در صورت بکارگیری نیروی کار جدید از مشوق 
های بیمه ای به مدت دو سال بهره مند می شوند. مشوق بیمه، وجهی 
معادل حق بیمه سهم کارفرما به عالوه ۳ درصد سهم بیمه بیکاری 
است که در چارچوب دستورالعمل طرح، ماهانه به حساب کارفرما 
واریز می شود؛ در واقع ۲۳ درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی 
شورای عالی کار بابت مشوق بیمه ای در نظر گرفته شده که توسط 
دولت به حساب کارفرما واریز می شــود و وزارت کار وظیفه نظارت 

بر آن را برعهده دارد.
تازه ترین گزارش عملکرد طرح مشوق بیمه کارفرمایی از مشارکت 

۶۳۵۶ کارفرما در این طرح حکایت دارد. همچنین ۱۹ هزار و ۱۸۱ 
هزار داوطلب جویای کار در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد، 

۱۲ هزار و ۱۸۹ نفر قرارداد کار بسته و جذب بازار کار شده اند.

دو سال معافیت حق بیمه در ازای جذب فارغ التحصیالن
خوزستان، آذربایجان شرقی و فارس سه استانی هستند که بیشترین 
تعداد جویندگان کار جذب شده را به خود اختصاص داده اند و باالترین 

تعداد کارفرمای ثبت نام کرده مربوط به استان فارس بوده است.
بهره مندی کارفرمایان و کارجویان از این طرح شرایطی دارد: به نحوی 
که کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای طرح نیازمند داشتن مجوز 

فعالیت از مراجع رسمی کشــور و داشتن کد بیمه کارگاهی هستند؛ 
کارجویان نیز با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر، حداکثر سن 
۳۸ سال و داشتن سابقه حداکثر ۳۶ ماه بیمه تامین اجتماعی می توانند 
در این طرح ثبت نام کنند. نکته قابل توجــه اینکه در این طرح نباید 
نیروهای کار جدید جایگزین نیروهای کار قبلی کارفرما شوند و مالک 
جدید بودن نیروهای جذب شده،   افزایش نیروها نسبت به لیست بیمه 
دو ماه قبل از ثبت نام کارفرما است؛ البته افراد دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی و باالتر بیکار شده از کارگاه های به شدت آسیب دیده از کرونا 
از این موضوع مستثنی بوده و امکان بازگشت به شغلی قبل یا جذب در 
سایر واحدهای اقتصادی و بهره مندی کارفرما از مشوق بیمه کارفرمایی 

را بر اساس این طرح دارند. کارفرمایانی که نیروی کار جدید را به جای 
نیروی کار شاغل در کارگاه که اخراج، استعفا یا ترک کار کرده اند، به کار 
گیرند مشمول مزایای استفاده از طرح نخواهند بود. این طرح در تمام ۳۱ 
استان کشور در حال اجرا است و کارفرمایان می توانند نیروی کار جدید 
مورد نیاز خود را بدون محدودیت و به هر میزان از بین فارغ التحصیالن 
با مدرک لیسانس به باال جذب کنند و به مدت ۲ سال از مزایای معافیت 
حق بیمه سهم کارفرما بهره مند شوند. به گزارش ایسنا، کارجویان و 
 کارفرمایان در صورت تمایل می توانند با مراجعه و ثبت نام در سامانه 
 http://moshavegh.mcls.gov.ir از مزایــای ایــن طــرح 

بهرمند شوند.

دپوی یک میلیون قوطی شیرخشک رژیمی در گمرکدومین اقتصاد جهان در معرض آزمون جدید

تامین ارز روبل در بازار متشکل ارزی برای دانشجویانافزایش بارز بستری های کرونا در ۲۷ استان کشور

دو سال معافیت حق بیمه در ازای جذب فارغ التحصیالن
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معامالت فردایی ارز 
و سکه نامشروع است

تغییر فرآیند قیمت گذاری 
کاالها منتفی شد

 بررسی افزایش 
نرخ سود بین بانکی 

در شورای پول و اعتبار

آگهی فروش بلوکی 
۱۳.۷۷ درصد 

ایران خودرو منتشر شد
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سرمقاله

ابهام در تحقق 
درآمدهای مالیاتی

به طور کلــی قانون مالیات 
بــر خانــه هــای خالی و 
خودروهای لوکس قابلیت 
اجرایی شــدن دارد. اما در 
حوزه امالک و مستقالت آن درآمدی که مد نظر 

دولت است سخت...

  پیمان مولوی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 4

2

2

بورس 9 هزار واحد ریخت

سایه تردید در بورس

رکود  سنگین 
در  بازار خودرو

صاحبان خانه و خودروهای لوکس تا ماه بعد مالیات ندهند، اموال شان توقیف می شود

ضرب االجل  برای  پرداخت  مالیات
صفحه4
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قیمت ها همچنان می تازد
 حدود 95.8 درصد اقالم منتخب خوراکی فراتر از حد بحرانی قیمت ها قرار دارند

بازار ســهام بعد از یک صعود کم جان، روز گذشته 
بار دیگر روند نزولی را در پیش گرفت تا قرمز پوشی 
این بازار ادامه یابد.در حالی که با روند صعودی تورم 
انتظار می رفت ارزش نمادهای ریالی برخی سهام ها 
افزایش یابد اما بازار ســرمایه نسبت به تورم بیش 
از ۵۰ درصدی نقطه به نقطــه تیرماه نیز بی تفاوت 
ماند تا شــاخص کل همچنان با رکود همراه باشد. 
براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه ای در 
ماه گذشته رکورد ۱۰ ساله خود را شکست و به ۵۴ 
درصد رسید. افزایش انتظارات تورمی می توانست 
رشد شاخص را به دنبال داشته است اما بازار سرمایه 
نسبت به این سیگنال نیز واکنشی به غیر از ریزش 
بیشتر از خود نشان نداد.  کارشناسان دلیلی اصلی 

ریزش های مکرر بورس...

فروشــندگان بابت هر دســتگاه خودروی تیگوان 
)شاسی بلند فولکس واگن( صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ 
حدود ۴.۲ میلیارد تومان و هر دستگاه سانتافه صفر 
کیلومتر مدل ۲۰۱۷ بیش از ســه میلیارد تومان 
مطالبه می کنند. به گزارش ایرنا، با وجود رکود یاد 
شده، اما قیمت ها از سوی فروشــندگان باال اعالم 
می شود. به طور مثال فروشندگان بابت هر دستگاه 
خودروی تیگوان )شاسی بلند فولکس واگن( صفر 
کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود ۴.۲ میلیارد تومان و هر 
دستگاه سانتافه صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ بیش از 
سه میلیارد تومان مطالبه می کنند. در این زمینه یک 
فعال بازار خودروهای خارجی به ایرنا گفت: اکنون 

قیمت خودروهای داخلی...



اقتصاد2
ایران

اعالم قیمت باال از سوی فروشندگان
تداوم رکود سنگین در بازار خودرو

فروشندگان بابت هر دســتگاه خودروی تیگوان 
)شاسی بلند فولکس واگن( صفر کیلومتر مدل 
۲۰۱۸ حدود ۴.۲ میلیارد تومان و هر دســتگاه 
ســانتافه صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ بیش از سه 
میلیارد تومان مطالبه می کنند. به گزارش ایرنا، با 
وجود رکود یاد شده، اما قیمت ها از سوی فروشندگان 
باال اعالم می شود. به طور مثال فروشندگان بابت هر 
دستگاه خودروی تیگوان )شاسی بلند فولکس واگن( 
صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود ۴.۲ میلیارد تومان و 
هر دستگاه سانتافه صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ بیش از 
سه میلیارد تومان مطالبه می کنند. در این زمینه یک 
فعال بازار خودروهای خارجی به ایرنا گفت: اکنون 
قیمت خودروهای داخلی نیز چند هفته ای است که 
ثابت مانده و حتی اعالم بدون قرعه کشی بودن دو 
مدل خودروی کوئیک و شاهین نیز تاثیری بر قیمت 
داخلی ها نداشته است. »کورش طواحن« بیان داشت: 
به تبــع داخلی ها، قیمت خارجی هــا نیز همچون 
یک ماه اخیر بدون تغییر مانده است، اما معتقدیم 

قیمت های اعالمی از سوی فروشندگان باال است.
وی، وضعیت فعلی بازار را فقط به نفع خودروهای 
چینی برشمرد که در ماه های اخیر با رشد قیمتی 
نیز همراه بوده اند؛ به طور مثال هر دستگاه فیدیلیتی 
مونتاژی گروه بهمن که ۱.۱ میلیارد تومان قیمت 
داشت، اکنون در محدوده قیمتی ۱.۴ میلیارد تومان 
قرار گرفته است. طواحن، همچنین صحبت های 
انجام شده پیرامون واردات خودرو و در دست تهیه 
بودن آیین نامــه واردات را بی تاثیــر بر قیمت ها و 
بازار توصیف کرد و افزود: در ســال های گذشته و 
به خصوص از اواخر پارسال و ماه های گذشته اخباری 
از سوی مسووالن به گوش رسید، اما باید گفت گوش 
مردم از این حرف ها پر شده است. وی معتقد است: 
تا واردات شکل اجرایی به خود نگیرد و مشخصات و 
مختصات خودروهایی که می توان وارد کرد مشخص 

نشود، نمی توان تاثیری بر قیمت ها انتظار داشت.
این کارشــناس بازار خودرو همچنین درخصوص 
مطرح شــدن واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دالر، 
اظهار داشت: در این محدوده قیمتی فقط می توان 
خودروهای هنــدی وارد کرد و خــودروی اروپایی، 
کره ای یا ژاپنــی در این بازه قیمتی وجــود ندارد. 
امروز حتی قیمت خودروهای چینی کــه در بازار 
کشورمان حضور دارند، دست کم ۱۵ هزار دالر است. 
به گزارش ایرنا، پیشــتر »منوچهر منطقی«  معاون 
صنایع حمل و نقل وزارت صمت درخصوص آخرین 
وضعیت آیین نامه واردات خودرو، خاطرنشان کرد: این 
آیین نامه اکنون در هیات دولت در دست تصویب بوده 
و فرایند کار آن در حال انجام است. وی تاکید کرد: در 
این آیین نامه باید نظر همه وزارتخانه ها و دستگاه های 
مربوطه گرفته شود و ســپس متناسب با آن طرح، 
آیین نامه اجرایی تنظیم شود که تالش می شود در آن 
از نظرات همه تشکل ها و بخش خصوصی نیز استفاده 
شود. منطقی ادامه داد: امروز می خواهیم وارد دورانی 
از خودروسازی شویم که محصوالت مناسب با قیمت 
مناســب تولید یا وارد کرده و اتفاقات خوبی از نظر 
فناوری در این صنعت بیفتد. همچنین »محمدرضا 
نجفی منش« رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه سازان خودروی کشور گفت: یکی از برنامه های 
وزارت صمت، واردات خودروهای اقتصادی به کشور با 

هدف داخلی سازی تدریجی آنهاست.

آگهی فروش بلوکی ۱۳.۷۷ درصد 
ایران خودرو منتشر شد

پس از اعالم خصوصی ســازی کامل شرکت های 
خودروســازی و واگذاری باقی مانده ســهام دولت 
در ایران خودرو و ســایپا، امروز یکشنبه مورخ دوم 
مرداد ماه ۱۴۰۱، آگهی فروش بلوکی ســهام ایران 
خودرو در روزنامه اطالعات منتشر شد. به گزارش 
اقتصادآنالین؛ ایران خــودرو آگهی فروش بلوکی 
۱۳.۷۷ درصداز ســهام خود را امروز مورخ ۲ مرداد 
ماه در روزنامه اطالعات منتشــر کرد. در این آگهی 
آمده است: “در راستای راهبردهای ریاست محترم 
جمهوری جهت خصوصی سازی های شفاف و تحقق 
سیاست های اصل چها و چهار قانون اساسی و اهداف 
و ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران برای 
فروش سهام دولت، شرکت های ســرمایه گذاری 
سمند و گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو نیز 
مصمم اند به صورت تجمیعی معادل ۱۳.۷۷ درصد 
سهام شــرکت ایران خودرو را به صورت بلوکی به 
اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با رعایت 
ضوابط و مقررات مربوطه واگذار نماید. متقاضیان 
محترم می  توانند برای اعالم آمادگی خرید و تکمیل 
فرم های مربوطه، جهت احراز صالحیت عمومی و 
اهلیت تخصصی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
۱۵ روز به معاونت مالــی و اقتصادی گروه صنعتی 
ایران خودرو واقــع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص 

کرج-شرکت ایران خودرو مراجعه نمایند.”

اخبار

همچنین متوســط قیمت 
اقالم خوراکی مانند گوشت 
گوسفند، در محدوده هشدار 
قرار دارنــد که بــا توجه به 
افزایش قیمت گوشت گوساله 
یا گاو و مرغ ماشینی، افزایش مجدد قیمت این قلم و ورود 

به محدوده بحرانی دور از انتظار نیست.
مرکز برنامه ریزی و اطلعات راهبردی وزارت کار گزارش 
بررســی روند متوســط قیمت اقالم خوراکی منتخب 
در مناطق شــهری در خردادماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. 
گزارشی که نشــان می دهد متوسط قیمت 9۵ درصد 

خوراکی ها از حد بحرانی قیمت ها فراتر رفته است.
طبق این گزارش، مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی 
در ماه جاری با ماه قبل نشــان می دهد که در ۱۷ قلم 
)۷۰.۸ درصد( از کاالهای منتخــب تغییرات بیش از 
۱۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت ها در کاالهای 
منتخب مربوط به روغن مایع )۲۳۳.۸ درصد(، پنیر ایرانی 
پاستوریزه )۵۵.۷ درصد( و ماســت پاستوریزه )۵۲.۴ 
درصد( است. در هیچ یک از کاالهای منتخب، تغییرات 
منفی و کاهشی مشاهده نشــده و کمترین افزایش در 
قیمت ها مربوط به چای خارجی بسته ای )6.۳ درصد(، 

خیار )6.۴ درصد(، گوجه فرنگی )6.۸ درصد( است.
 مقایسه متوســط قیمت اقالم خوراکی در ماه جاری با 
ماه مشابه سال قبل هم حاکی از این است که در ۷ قلم از 
کاالهای منتخب تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد بوده 
و بیشترین افزایش قیمت در اقالم روغن مایع )۳۳۲.۳ 
درصد(، سیب زمینی )۱۷۲.۲ درصد(، برنج ایرانی درجه 
یک )۱6۴.۲ درصد( مشاهده شده است. کمترین افزایش 
قیمت ها مربوط به اقالم چای خارجی بسته ای )۲۵.۴ 
درصد(، موز )۳۳.۱ درصد(، و گوشت گوسفند )۳۵.9 

درصد( است.
 این گزارش، هر ماه به بررسی روند تغییرات قیمت اقالم 
خوراکی از سه حد مطلوب، هشدار و بحرانی می پردازد: 
»مطلوب: حد حدی از قیمت کاالی منتخب است که با 
توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای 
مصرف کننده قابل قبول به نظر می رسد و کنترل قیمت ها 
در این محدوده منجر به کاهش تورم خواهد شد. این حد 
بر اساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت 
هر کاال در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک 
ساله ۱۸ درصد خواهد بود؛ حد هشدار: حدی از قیمت 
کاالی منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب 
خارج شده است و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم 
خواهد شد. این حد بر اســاس افزایش ماهانه حداکثر  
۱.۵درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شده است 

که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور 
قیمت ها از این حد، بیانگر ضرورت برنامه ریزی خاص 
برای کنترل قیمت ها است؛ حد بحرانی: حدی از قیمت 
کاالی منتخب است که نشــان می دهد قیمت اقالم از 
کنترل خارج شده اســت و این امر منجر به ایجاد تورم 
جهشی خواهد شد. این حد بر اســاس افزایش ماهانه 
حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شده 
است که برای یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهد بود. 
در این شرایط اتخاذ تصمیمات ســریع و اقدام عاجل و 
حتی مداخله مســتقیم در بازار برای کاهش قیمت ها 

ضروری است.
بررسی نمودار قیمت اقالم منتخب در مقایسه با روند 
تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت ها 
نشان می دهد که در خردادماه، متوسط قیمت حدود 
9۵.۸ درصد اقالم منتخب شــامل برنج ایرانی درجه 
یک، برنج خارجی درجه یک، گوشــت گاو یا گوساله، 
مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر 
ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ  ماشینی، کره پاستوریزه، 
روغن مایع، موز، ســیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، 
سیب زمینی، پیاز، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر، رب 
گوجه و فرنگی چای خارجی بسته ای فراتر از حد بحرانی 
قیمت ها قرار دارند. اصالح و آزادسازی قیمت ها موجب 
جهش قیمت ها و ایجاد شیب صعودی شدید در اکثر 
اقالم خوراکی شده است. همچنین متوسط قیمت اقالم 
خوراکی مانند گوشت گوسفند، در محدوده هشدار قرار 
دارند که با توجه به افزایش قیمت گوشت گوساله یا گاو 
و مرغ ماشینی، افزایش مجدد قیمت این قلم و ورود به 

محدوده بحرانی دور از انتظار نیست.

فشار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فاجعه 
جدی است

در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: 
با توجه به سیاست هایی که ایران درباره مذاکرات برجام 

در پیش گرفته؛ هر آن، ممکن است فشارهای تحریمی 
بر صادرات و فروش نفت ایران بیشتر شود. اساسا دلیل 
افزایش فروش نفت ایران این بود که امریکا قصد داشت 
از این مسیر، چراغ سبزی به ایران نشان دهد و حس نیت 
امریکا تلقی و در نهایت باعث این شود که در مذاکرات به 
نتیجه ای برسند که گویا آقایان بنا ندارند در مذاکرات به 
نتیجه ای برسند. پدرام سلطانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره بازگشت نرخ حقوق ورودی گمرکی 
به ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: طبق آنچه که اعالم 
شده، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی به ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بر نمی گردد و قرار بر این است که حقوق ورودی از 
۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند. البته باید این نکته 
را هم درنظر گرفت که اساسا دولت سیزدهم پیش بینی 
ناپذیر است و نمی توان به طور دقیق گفت در اجرا، کدام 
تصمیم پیاده سازی می شود اما طبق اعالم رسمی دولت، 
کاهش حقوق ورودی مواد اولیه و واســطه با الیحه دو 

فوریتی در حال بررسی است.
وی ادامه داد: معقتدم آثار و تبعات افزایش نرخ حقوق 
ورودی باید از قبل پیش بینی می شد و فهم این موضوع 
که افزایش نرخ حقــوق ورودی باعث افزایش قیمت ها 
می شود، بسیار ساده بود. همان زمانی که الیحه بودجه 
تنظیم شــد و متوجه تغییرات در تعیین نرخ ورودی 
حقوقی شدیم، این هشــدار را دادیم که با این تصمیم 
حقوق ورودی، تا 6 برابر افزایش پیدا می کند اما متاسفانه 
نه دولت به این هشــدارها اعتنایی داشت و نه مجلس 

تصویر درستی از این سیاست و تصمیم داشت.
سلطانی افزود: در نهایت در اجرا هم دیدیم افزایش شدید 
حقوق ورودی، قیمت های مواد اولیــه، وارداتی و بهای 
کاالهای تولید شده را تحت تاثیر گذاشت. تصمیم افزایش 
نرخ حقوق ورودی گمرکی بر روی حجم در گردش تجار 
و تولید کننده هم اثر گذاشت و فشار سنگینی بر آن وارد 
کرد. معقتدم این یک تصمیم بسیار نادرستی بود که حاال 
پس از ۴ ماه به این نتیجه رسیدند که این تصمیم را اصالح 

کنند. این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر تصمیم اصالح 
نرخ حقوق ورودی گمرکی بر کاهش تورم ایجاد شده، 
گفت: تورم را نمی توان تنها در بستر این تغییر تحلیل 
کرد چراکه سایر سیاست ها و مولفه ها در شرایط کنونی 
از جمله سیاست های پولی و مالی، تحریم های موجود  که 
احتمال تشدید آن هم وجود دارد، وزن زیادی در تورم 
ایجاد کرده و مهم تر اینکه منجر به ایجاد تورم انتظاری 
شده و نوک پیکان در ماه های آینده باز هم نرخ تورم را با 

شیب زیادی رو به باال را نشان می دهد.
سلطانی افزود: اتفاقی که با اعمال حذف ارز ترجیحی که 
ابتدای سال رخ داد، به اندازه خود تورِم هزینه را به بازار 
ایران تحمیل کرد و طبیعتا کاهش نرخ حقوق ورودی 
می تواند مقداری شیب رو به باالی تورم را کمتر کند اما به 
طور قطع تورم را کاهش نمی دهد بلکه شیب رو به باالی 

نرخ تورم را به اندازه ای در ماه های آینده کمتر می کند.
وی تاکید کرد: اما اتفاق مهم و فشاری که پس از اعالم 
کاهش نرخ حقوق ورودی گمرکی به بازار تحمیل شده 
و می تواند بــا تاخیری، آثار اقتصادی نامناســبی برای 
کشور  به همراه داشته باشد این است که بازار را به حالت 
انتظار فرو برده بطوریکه خرید و فروش در بازار ُکندتر از 
دو هفته گذشته شده و بسیاری ها از هر گونه معامله ای 
دست نگهداشته اند و تصورشان این است که با اعمال این 
تصمیم در روزهای آینده، اگر امروز دست به خرید مواد 

اولیه بزنند، زیان می کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: براساس اطالعات میدانی، این 
تصمیم حتی باعث شده تخلیه و ترخیص کاال هم ُکند شود 
البته این روند واکنش طبیعی واردکنندگان و خریداران 
مواد اولیه است که خرید و ترخیص  را به تاخیر بیندازند تا 
اصالح نرخ حقوق ورودی و اعمال آن ضرر و زیانی به آنها 
وارد نکند. از این رو به نظر می آید، تا حدی آهنگ خرید و 
فروش ُکندتر شده و فعاالن در حال رصد این هستند که 
این سیاست در چه بازه زمانی به اجرا می رسد. اگر اجرای 
آن قریب الوقوع باشــد تاخیر در خرید و فروش جدی تر 
ادامه پیدا می کند. سلطانی افزود: اما اگر احساس بازار این 
باشد که اصالح نرخ حقوق ورودی در یکی دو ماه آینده به 
انجام نمی رسد، روند خرید و فروش به حالت و روال قبلی 
برمی گردد اما دوباره در آستانه اجرای این تصمیم، بازار به 
حالت انتظار می رود. اما در این بین موضوع مهم این است 
که اندازه آسیب وارد شده ناشــی از این بی برنامگی ها و 
سیاست های ناپایدار به تجارت و اقتصاد کشور بیشتر از 
اجرای یک تصیم اشتباِه پایدار است. به این معنا که اگر 
در اجرای یک تصمیم اشتباه، ثباتی وجود داشته  باشد 
آثار مخرب آن کمتر از تغییر مدام سیاست ها چه به سمت 
اصالح درست و چه به سمت اشتباه است چراکه تغییر 
سیاست ها تشویشی در بازار ایجاد می کند که آن لطمه 

بزرگتری را وارد می آورد.

 حدود 95.8 درصد اقالم منتخب خوراکی فراتر از حد بحرانی قیمت ها قرار دارند

قیمتهاهمچنانمیتازد

پاسخ دفتر رهبر انقالب به استفتایی؛
معامالت فردایی ارز و ســکه 

نامشروع است
دفتر استفتائات رهبر انقالب در پاسخ به استفتایی 
در خصوص پیش بینی نوسانات قیمت ارز و سکه 
و معامالت فردایی، این جنس معامالت و کسب 
درآمد از آن ها را نامشروع دانست. دفتر رهبر معظم 
انقالب در پاسخ به سوالی که آیا معامالت فردایی 
سکه، طال و ارز به لحاظ شرعی قمار و اکل مال به 
باطل محسوب می شوند؟ همچنین حکم شرعی 
سودی که در این بازار به دست می آید چیست؟ 
پاسخ داد. دفتر رهبری در پاسخ به این سوال اعالم 
کرد: به طور کلی اگر کسب درآمد صرفاً بر اساس 
پیش بینی نوسانات قیمت ارز، سکه، طال و مانند 
آنها باشــد و خرید و فروش ارز و با چیزهای دیگر 
صورت نگیرد، مشروع نیست. باید توجه داشت که 
در معامالت فردایی ارز، سکه و طال اساساً ارز یا سکه 
خرید و فروش نمی شــود بلکه تغییرات قیمت را 
پیش بینی می کنند و بر اساس آن قیمت فردایی ارز 
و سکه پیش بینی می شود و تفاوت قیمت امروز و 
فردا بین طرفیت جابه جا می شود. همچنین تحویل 

فیزیکی ارز و سکه نیز اساساً موضوعیتی ندارد.

تغییر فرآینــد قیمت گذاری 
کاالها منتفی شد

سازمان حمایت اعالم کرد که تغییر فرایند قیمت 
گذاری کاالها صرفا یک پیشنهاد اولیه در یکی از 
جلسات تنظیم بازار بوده و در همان مقطع زمانی 
منتفی شده بود. روابط عمومی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد که 
فرایند قیمت گذاری بیان شــده در مکاتبه این 
سازمان که در برخی رسانه ها منتشر شده است؛ به 
عنوان یک پیشنهاد اولیه در یکی از جلسات تنظیم 
بازار مطرح شده بود که در عمل قابلیت اجرا نداشته 
و در همان مقطع زمانی منتفی شــده بود. ارسال 
این مکاتبه ناشی از عدم اطالع از منتفی شدن این 

فرایند بوده است.
کماکان مرجــع قیمت گــذاری کاال و خدمات، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
است و در موارد خاص پیشنهاد این سازمان برای 

تأیید در ستاد تنظیم بازار مطرح می شود.
گفتنی اســت، چند روز پیش نامه ای از حسین 
فرهیــدزاده، سرپرســت ســازمان حمایــت 
تولیدکنندگان و مصرف کننــدگان، به معاونان 
وزارت صمت منتشر شــد که بر اساس آن مقرر 
شده بود درخواست افزایش قیمت کاالها در دفاتر 
تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان 
حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم 
بازار بررسی و تأیید شود و در نهایت به تأیید رئیس 

جمهور برسد.

سیاست اقتصادی دولت تغییر نکرده است
 بررسی افزایش نرخ سود بین 

بانکی در شورای پول و اعتبار
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش 
نرخ ســود بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد، گفت: 
سیاســت اقتصادی دولت تغییر نکرده است و این 
مساله در شــورای پول و اعتبار مطرح شده است. ، 
احسان خاندوزی گفت: اخباری که به ما در وزارت 
اقتصاد می رســد حاکی از این اســت که به جهت 
اقدامات در جهت کنتــرل نقدینگی بانک ها تحت 
فشار مضاعف در پرداخت وام خرد هستند که منجر 
به نارضایتی های زیادی شده اســت. وی افزود، بر 
اساس دســتور رئیس جمهور، دسترسی عمومی 
مردم به تسهیالت خرد و قرض الحسنه باید افزایش 
یابد. در این راستا باید افزایش سرمایه بانک های قرض 
الحسنه در دستور کار قرار گیرد. وزیر اقتصاد در پاسخ 
به پرسشی در خصوص افزایش نرخ سود بین بانکی 
به بیش از ۲۱ درصد، گفت: سیاست اقتصادی دولت 
تغییر نکرده است و این مساله در شورای پول و اعتبار 

مطرح شده است. 

عرضه نخ، پنبه و منســوجات 
نبافته در بورس کاال الزامی شد

بر اســاس مصوبات هجدهمین جلســه کارگروه 
مدیریت بازار کاالهای پایه تولیدکنندگان نخ، پنبه 
و منسوجات نبافته ملزم به ثبت نام و اخذ کد پذیرش 
از بورس کاال شدند. به گزارش ایسنا، بر اساس این 
مصوبات و همچنین با توجــه به تاکید وزیر صمت 
مبنی بر عرضه محصوالت تولیدی در بورس کاال، 
کلیه تولیدکنندگان نخ، پنبه و منسوجات نبافته باید 
نسبت به ثبت نام و اخذ کد پذیرش از بورس کاال اقدام 
کنند و تولیدات خود را در بورس کاال عرضه کنند. 
بنابراین ضروری است عرضه کنندگان محصوالت 
فوق، اعم از تولیــد کننــدگان و واردکنندگان به 
 منظور جلوگیری از تبعات بعدی، نسبت به ثبت نام

 و اخذ کد پذیرش اقدام کنند.

اخبار
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تحوالت هفته های اخیر نشان می دهد، پتانسیل بروز 
جهش در قیمت ارزهای خارجــی وجود ندارد و بازار، 
با نقش آفرینی ارزهای صادراتی در پی بخشنامه بانک 
مرکزی، مسیر تعادلی خود را از ســر گرفته است.  به 
گزارش مهر قیمت در بــازار ارز در ماه های اخیر روند 
افزایشی داشته و مجدد وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شده 
است. شــاید همین ابتدای امر، بتوان سرمایه گذاری 
در بازار ارز را به عنوان یکــی از کم بازده ترین گزینه ها 
طی ۲ ســال اخیر معرفی کرد. بازاری که نســبت به 
ســقف تاریخی خود )رکورد ۳۲ هــزار تومانی دالر( 
در ۲۸ مهرمــاه ۱۳99، بازدهی تقریبــاً صفر نصیب 
سرمایه گذارانش کرده است. با این وجود، طی هفته های 
اخیر نرخ ارز در بازار آزاد پس از نزدیک شدن به رکورد 
تاریخی اش، با بخشــنامه ای از ســوی بانک مرکزی 
مواجه شد. بخشنامه ای که به گفته معامله گران بازار 
غیررســمی، موجب کاهش اثرپذیــری قیمت ها از 

ذی نفعان افزایش نرخ و موجب تعادل بازار شد.

خرید و فروش توافقی در صرافی ها
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی از بیست و 
دوم خردادماه ســال جاری با هدف تنظیم بازار ارز و 
تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان معامله 
توافقی اسکناس ارزهای خارجی در صرافی های مجاز 
را برقرار کرد. بخشنامه ای که کمی بعد به بازار متشکل 
ارزی هم تســری پیدا کرد و امکان معامالت عمده 
ارزهای خارجی به صورت اســکناس نیز با نرخ های 

توافقی فراهم شد.

غافلگیــری ســفته بازان در مواجهه با 
بخشنامه میرداماد

بخشنامه ای که در اولین روز تابستان، علی صالح آبادی 
رئیس کل بانک مرکزی درباره آن می گوید: »در مورد 
معامله ارز در سطح بازار، فعاالن و صرافان انتظار داشتند 
که امکان انجام معامالت با نرخ توافقی را فراهم کنیم 
که بانک مرکــزی در تعاملی که با کانــون صرافی ها 
و صرافی های معتبــر و صادر کنندگان داشــته، به 
جمع بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را 
راه انداری کند. بر این اساس، امکان معامالت توافقی ارز 

در صرافی ها فراهم شد.«
البته صالح آبادی به صورت ضمنی این را هم گفته است 
که با توجه به وضعیت مطلوب صادرات نفتی و غیرنفتی 
و برگشــت ارز حاصل از آن به چرخه تجاری کشور، 
تقاضای حواله جات ارزی در سامانه نیما با روند خوبی 

در حال پوشش دادن است.
 به تازگی، دبیرکل کانون صرافان کشور در واکنش به 
بخشــنامه مذکور اظهار کرد: »در گذشته ممنوعیت 
خرید و فروش توافقی ارز داشتیم و بر این اساس خیلی 
از صادرکنندگان نمی توانستند ارز خود را بفروشند؛ اما 
با مصوبه اخیر بانک مرکزی، هم صرافی ها برای تعیین 
قیمت خرید مختارند و هم صادرکنندگان برای تعیین 
قیمت فروش اختیار دارند. با اجرای بخشنامه خرید ارز 
توافقی، حجم بسیار زیادی ارز حاصل از صادرات که در 

چرخه صرافی ها وارد نمی شد، ورود کرد.«

سلطانی زاده افزود: »زمانی که نرخ ارز توافقی شد، تعداد 
صادرکنندگانی که برای فروش ارز به صرافی ها مراجعه 
می کردند، بیشتر شد و با اطمینان خاطر افراد از تأمین 
ارز، خریدار کم شــد. در نتیجه عرضه بر تقاضا پیشی 
گرفت و شاهد تعدیل قیمت بودیم. هجوم مردم برای 
خرید در هفته های گذشــته کاهش داشته و از خرید 
احساسی پرهیز کردند.« بررســی های خبرنگار مهر 
نشان می دهد، در مقاطعی که انتظارات تورمی به صورت 
مقطعی روند بازار ارز را دچار تالطم می کند و موجی از 
نگرانی را به بازار کاالها و خدمات نیز سرایت می دهد، 

مدیریت روند مذکور اهمیت بسزایی دارد.

معامالت اسکناس، منشأ تالطمات در بازار ارز
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، بخشنامه بانک 
مرکزی مبنی بر معامله توافقی اسکناس ارز، تاکنون 
روند افزایشــی خردادماه در بازار ارز را متوقف کرده و 
تالطمات را به حداکثر رسانده است. این گروه قائلند، 
در صورتی که بانک مرکــزی از توان تأمین ارز در بازار 
نیما اطمینان دارد، بنابراین معامالت اسکناس یکی 
از مهم ترین محل های تالطمات در بازار ارز است و این 
بخشنامه می تواند نوسانات هیجانی را به حداقل برساند.

کاهش نقش دالالن در شکل گیری قیمت ها
در همین زمینه یکی از فعاالن بــازار ارز در محدوده 
میدان فردوســی به خبرنگار مهر درباره اثر بخشنامه 

بانک مرکزی بــر تحوالت بازار گفــت: »در مقاطعی 
که اخبار منفی از مذاکرات هســته ای، میزان کسری 
بودجه و فروش نفت در بازار فراگیر می شــد، نرخ ها 
روند صعودی پیدا می کــرد. اغلب این نرخ ها را برخی 
واسطه ها اعالم می کردند که عمدتاً بازیگر رسمی مثل 
عوامل صرافی های مجاز نبودند. این افراد بر اســاس 
اطالعات پشت پرده و کیفیت معامالت فردایی، جو بازار 
را متشنج می کردند.« وی ادامه داد: »پس از بخشنامه 
معامله توافقی ارز، دو اتفاق مهم در بازار رخ داد. نخست 
اینکه متقاضیان ارز بیشتر به صرافی ها مراجعه می کنند 
و درگیر اعداد و ارقام غیررســمی اعالمی در کوچه و 
خیابان نمی شوند که معامله اســکناس جعلی را هم 
به حداقل می رســاند. در ثانی به نظر می رسد، شدت 
گرفتن عرضه ارز صادراتی نسبت به تقاضای ارز، بازار 
را به یک ثبات نسبی رساند و از ابتدای تابستان تاکنون 

بازار تالطم شدید را تجربه نکرده است.«
بر اساس آنچه مطرح شد، شناسایی عوامل و زمینه های 
تحوالت در بازار ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
عواملی که در مقطع کنونی، بیشتر در بازار اسکناس 
و معامالت غیررسمی و کم عمق این بخش به چشم 
می خورند و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارزهای 

صادراتی در آن نقش آفرین و تعدیل کننده شده اند.
با این تفاسیر، عمده تحوالت بازار ارز در هفته های اخیر 
نشان می دهد، پتانسیل جهش و بروز شوک در این بازار 
وجود ندارد و بازار ارز ضمن سپری کردن مسیر تعادلی 
و بنیادی خود، ســیگنال نگرانی به فعاالن اقتصادی 

ارسال نمی کند.

 مریم بابایی
بازار سهام بعد از یک صعود کم جان، روز گذشته بار دیگر 
روند نزولی را در پیش گرفت تا قرمز پوشی این بازار ادامه 
یابد.در حالی که با روند صعــودی تورم انتظار می رفت 
ارزش نمادهای ریالی برخی سهام ها افزایش یابد اما بازار 
سرمایه نسبت به تورم بیش از ۵۰ درصدی نقطه به نقطه 
تیرماه نیز بی تفاوت ماند تا شاخص کل همچنان با رکود 
همراه باشد. براســاس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم 
نقطه ای در ماه گذشته رکورد ۱۰ ساله خود را شکست و 
به ۵۴ درصد رسید. افزایش انتظارات تورمی می توانست 
رشد شاخص را به دنبال داشته اســت اما بازار سرمایه 
نسبت به این سیگنال نیز واکنشی به غیر از ریزش بیشتر 
از خود نشان نداد.  کارشناسان دلیلی اصلی ریزش های 
مکرر بورس و خروج ســنگین نقدینگی از این بازار را 
سیاست های پولی و مالی می دانند که نااطمینانی در این 

بازار را روز به روز تشدید می کند.
طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی 

به عنوان رقیب دیرینه بازار سهام دست به دست می شود. 
این اخبار با رکود شکنی نرخ بهره بین بانکی بیشتر رنگ 
واقعیت به خود گرفته است و همین موضوع به عنوان یک 
سیگنال منفی روند نزولی بورس را تشدید و سهامداران را 

نسبت به ماندگاری در این بازار مردد کرده است.
بانک مرکزی به تازگی نرخ بهره بین بانکی را منتشر کرد 
که طبق آن مشخص شد نرخ بهره در آخرین هفته تیر 
۱۴۰۱ باز هم افزایش یافته است. طبق این گزارش نرخ 
بهره بین بانکی در تاریخ ۳۰ تیر معادل ۲۱.۳۱ درصد 

بوده است.
 هر چند نا امیدی نسبت به مذاکرات و چشم اندازه تیره و 
تار احیای برجام نیز در روند نزولی بورس بی تاثیر نبوده 
است. مشاور امنیت ملی و معاون وزیر خارجه امریکا به 

تازگی عنوان کرده اند در صورتی که توافقی میان ایران و 
قدرت های جهانی صورت نگیرد این کشور بر فشارهای 
خود خواهد افزود. این چشم انداز تیره و تار احیای برجام 
حتی سیگنال مثبت بهبود وضعیت شرکت ها به عنوان 
عامل بنیادین را نیز بی تاثیر کرده و روند خروج سرمایه از 

این بازار همچنان صعودی است.
در پایان معامالت روز یک شنبه ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و ۵۴ 
میلیارد تومان بود. ارزش صف های خرید نیز نسبت به 
پایان روز کاری گذشته 9۲ درصد افت کرد و در رقم ۸ 

میلیارد تومان ایستاد.
شاخص کل بورس روز یک شــنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، 
با 96۳۵ واحد کاهــش در رقم یک میلیون و ۴6۳ هزار 

واحد ایستاد. شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۳۳۸ 
واحد کاهش یافت و رقم ۴۰۰ هزار و ۱۴۷ واحد را ثبت 
کرد. در این بازار ۳۰۵ هــزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و 
96۲ میلیارد ریال انجام شد. معدنی و صنعتی گلگهر، 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، توسعه معادن و 
فلزات و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی و در مقابل پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت 
بندرعباس و پاالیش نفت تهران نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم ۲۳۳ واحد کاهش یافت و تا 
رقم ۱9 هزار و ۱۸۱ واحد نزول کــرد. در این بازار ۱۴9 
هزار معامله انجام شد که ۱6 هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال 
ارزش داشت. سنگ آهن گوهرزمین، پلیمر آریاساسول، 
پتروشیمی زاگرس، پاالیش نفت الوان، فوالد هرمزگان 
جنوب و بهمن دیزل نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی این بازار گذاشتند.

غافلگیری سفته بازان در مواجهه با بخشنامه میرداماد

بورس 9 هزار واحد ریخت

سایه تردید در بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲ مرداد ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 

۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، هر قطعه نیم سکه ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است. قیمت 
هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۲۸ دالر و ۱۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۷۸۰ تومان است.



3 بازار

مدیرعامل بنیاد گندمکاران کشور گفت:  با اصالح 
یارانه ها امسال 2 میلیون تن گندم مصرفی کشور 
کم می شود. علیقلی ایمانی اعالم کرد:  با اصالح 
یارانه نان و تکمیل طرح نصــب کارتخوان های 
هوشمند در نانوایی ها حدود 2 میلیون تن در نیاز 

به آرد صرفه جویی خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد گندمکاران کشور با بیان اینکه 
کل نیاز کشــور به گندم از بخش صنف صنعت 
گرفته تا خبازی 11.5 میلیون تن است، گفت: با 
اصالح یارانه نان میزان مصرف گندم در کشور به 
9.5 میلیون تن خواهد رســید که در این صورت 

2 میلیون تن از مصرف گندم کشور کم می شود.

وی افزود: با نصب کارتخوان های هوشــمند در 
نانوایی ها، به نانواها بر اســاس میــزان نانی که 
فروخته یارانــه می دهند و قیمت هــر کیلو آرد 
برای آنها 16500 تومان تمام می شود که اختالف 
قیمتی با بخش های دیگر یا بــازار آزاد ندارد که 
بخواهند بفروشند، بنابراین با این روش از قاچاق 
یا نشتی در بازار آزاد جلوگیری می شود.به گفته 
این مسئول در ســالهای پیش به دلیل اختالف 
قیمتی که بین نان خبازی و حتی صنعتی با بازار 
آزاد وجود داشت، ساالنه بخش زیادی از آرد گندم 

قاچاق می شد.
مدیرعامل بنیاد گندمکاران کشورپیش بینی کرد 

که امسال میزان واردات گندم کشور 50 درصد 
کاهش یابد.ایمانی افزود: سال گذشته 7 میلیون 
تن گندم وارد کشور شد اما امسال با اجرای طرح 
اصالح یارانه هــا 2 میلیون تــن کاهش مصرف 
خواهیم داشت ضمن اینکه تولید هم امسال بیشتر 
از سال گذشته شده و در نهایت نصف سال گذشته 

واردات خواهیم داشت.
وی با پیــش بینی اینکه خریــد تضمینی گندم 
امسال به 7 میلیون تن برسد، گفت:  کشور حدود 
دو میلیون تن هم ذخایر استراتژیک الزم دارد که 
با این حساب حدود 3.5 میلیون تن گندم واردات 

خواهیم داشت.

رئیس کمیســیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران 
با اشاره به نقش شــرکت هاي دانش بنیان بر توسعه 
اقتصادي کشــور گفت:کاهش بیکاري، رونق تولید 
داخلي، بهبود و ارتقاي کیفیت تولیدات و خدمات از 
اثرات این موضوع در عرضه اقتصادي است. حمیدرضا 
رستگار در خصوص نقش و جایگاه اقتصاد دانش بنیان، 
بیان کرد: ارزشمندترین دارایي در اقتصاد دانش بنیان، 
دارایي فکر است. یکي از عوامل مهم و موثري که مي 
تواند موجب رشد، توسعه و تعالي همه جانبه اقتصاد 
کشور شــود، بدون اغماض رهاندن اقتصاد از دست 

دولت ها و به معني واقعي مردمي کردن آن است.
به گفته وي استفاده از تمام ظرفیت هاي مردم و بخش 
خصوصي و همچنین استفاده از منابع و امکانات عمومي 
به نحو صحیح و حرکت بر محور برنامه مي تواند همان 
راه تعالي باشد. در رسیدن به این هدف، اقتصاد دانش 
بنیان مي تواند راهکاري براي دستیابي به خود کفایي 
باشد که امروز نه تنها به عنوان یک ضرورت براي کشور، 
بلکه یک نیاز اساسي است که موجب تحول عمیق در 

عرصه رشد و تولید میشود. رستگار اظهار داشت: اقتصاد 
مبتني بر علم و دانش منتج به رشد و توسعه پایدار و 
در نهایت موجب خودکفایي مي شود. وي با اشاره به 
نقش و جایگاه اقتصاد دانش بنیان بر عملکرد اصناف و 
بنگاه هاي اقتصادي کشور بیان کرد: اصناف و بنگاه هاي 
اقتصادي کشور با امکانات بالقوه اي که دارند، مي توانند 
بخوبي نقش محوري در ساختار اقتصادي دانش بنیان 
ایفا کنند. رستگار افزود: این بنگاه هاي چابک با توجه 
به ویژگي هاي خود و پویایي و قدرت تطبیق با شرایط 
محیط پیرامون و انعطاف پذیري باال چنانچه جدي 
گرفته و حمایت شــوند، به واسطه ثروت آفریني مي 
توانند اقتصاد کشور را به شکوفایي برسانند. وي با اشاره 
به راه هاي دستیابي به اقتصاد دانش بنیان،گفت: باید 
شرایط الزم را براي ابداع و نوآوري فراهم کرد تا ایده 
هاي جدید تبدیل به محصول از طریق سرمایه گذاري 

و در نهایت منجر به محصول جدید شود.
رستگار با بیان این که اقتصاد دانش بنیان با بهره گیري 
از امکانات و ظرفیت هاي موجــود و با تکیه بر دانش، 

اقتصاد را بر محور علم قــرار مي دهد، ادامه داد: نقش 
دانش در شکوفایي اقتصاد موضوع جدیدي نبوده، بلکه 
سال هاي زیادي است که کشورهاي توسعه یافته یا در 
حال توسعه از آن بخوبي بهره مي برند. در عصر جدید 
دیدگاه ها نســبت به اقتصاد و دانش اقتصادي از نظر 
کیفي و کمي تغییر کرده و جایگاه علم غیرقابل انکار 
شده است. این نوع اقتصاد مستقیما بر مبناي تولید، 
توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته اســت و 

ارکان آن رابطه مثبتي با بهره وري دارد.
به گفته رئیــس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد 
تهران، پیامد این رابطه، کاهش بیکاري، رونق تولید 
داخلي، بهبود و ارتقاي کیفیت تولیدات و خدمات و 
در واقع تحقق مولفه هاي اقتصاد پویا خواهد بود. مع 
الوصف این ظرفیت در کشور و در بنگاه هاي اقتصادي 
و اصناف با استفاده از ظرفیتهاي اصل ۴۴ قانون اساسي، 
میتواند ضمن بي اثر کردن تمــام تحریم ها با ایجاد 
 اشتغال و تولید ثروت، کشــور را از هر حیث متحول 

و بي نیاز کند.
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رئیس اتحادیه بارفروشان اظهار داشت: بیش از 30 
درصد افت خرید میوه در هفته های گذشته را تجربه 
کردیم. از ســوی دیگر عراق نیز اعالم کرده است که 
دیگر خواهان گوجه فرنگی، خیار، بادنجان، خربزه، 
طالبی، گرمک و هندوانه ایران نیست. مجتبی شادلو 
با بیان اینکه در سند چشم انداز 20 ساله، توسعه باغات 
به عنوان یک ضرورت دیده شده است، گفت: در 30 
سال اخیر سیاست توســعه باغات را در حالی دنبال 
کردیم که برای فروش و مصرف محصوالت باغی تولید 

شده در بازار داخلی و خارجی فکری نداشتیم.
وی با اشاره به باال بودن میزان تولید محصوالت باغی 
در 3 دهه  گذشته، خاطر نشان کرد: عمر بیشتر باغات 
در ایران از 30 سال گذشته است و این سخن به این 
معناست که باغات به یک پایداری اقتصادی رسیده اند 
از این رو بیش از نیاز داخلی محصوالت باغی تولید و 
فرصت صادرات آنها وجود دارد این در حالیست که 
برای توسعه صادرات این محصوالت برنامه ای تدوین 

نشده است.
شادلو با بیان اینکه محصوالت باغی در بازار کشورهای 
پیرامونی جای خود را پیدا کرده اند، افزود: مازاد تولید 
محصوالت باغی بیش از نیاز کشورهای هدف صادراتی 
است و باید به دنبال بازارهای بیشتری باشیم و در این 
راستا معاونت اقتصادی وزارت خارجه بسیار راهگشا 
اســت.عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور با 
اشاره به نزدیکی فصل برداشت خرما، گفت: میزان 
تولید خرما در سال جاری قابل توجه است و اگر برای 
صادرات آن تمهیداتی اندیشیده نشود تولید در دست 

باغداران خواهد ماند.
وی با بیان اینکه مازاد تولید لیموترش در استان های 
جنوبی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، افزود: 
بیماری جاروک لیمو ترش باعث شد 15 سال پیش 
لیمو ترش کیلویی 20 هزار تومان وارد کشور شود. 
در حال حاضر این آفت دیگــر در باغات لیمو ترش 
وجود ندارد اما از ســوی دیگر لیمــو در بازار داخلی 
خریدار ندارد و این محصول را کیلویی 8 هزار تومان از 

کشاورزان خریداری نمی کنند.
این فعال اقتصادی بااشاره به نبود بازار برای محصول 
لیمو تــرش، تصریح کرد: کشــاورزان در بازه زمانی 
برداشــت نباید دغدغه بازار وفــروش محصوالت را 

داشته باشد اما همواره با این چالش درگیرند. دولت با 
خرید توافقی در غالب اتحادیه تعاونی روستای ورود 
کرده است اما این خریدها مسکن است و نمی تواند 
راهگشا باشد. به گفته شادلو؛ فصل برداشت لیموترش 
در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر آغاز شده 
است این در حالیست که عمده لیمو تولید شده در 
فارس و کرمان تولید می شود که در ماه آینده در بازار 
عرضه خواهد شد و این سخن به معنای مازاد بیشتر 

این محصول در بازار داخلی.
وی با بیان اینکه کاهش جمع هــا خانوادگی و توان 
خرید مصرف کنندگان باعــث ریزش میزان مصرف 
داخلی شده است، افزود: شرایط صادرات مشخص و 
شفاف نیست که بتوان قیمت فروش محصوالت را با 
قیمت بازارهای کشورهای هدف تنظیم کرد. بازرگان 
کشورهای هدف با کمترین قیمت محصوالت باغی را 
از کشاورزان خریداری و با نرخ های باالتر در بازار خود 
عرضه می کنند؛ به عنوان مثال هندوانه را کیلویی 3 
هزار تومان خریداری می کنند این در حالیست که در 

کشورهای خود کیلویی ۴0 هزار تومان می فروشند.
همچنین در این رابطه مصطفــی دارایی نژاد گفت: 
حدود 17 هزار تن بار وارد میدان اصلی میوه و تره بار 
شد، گفت: 2 هزار تن از بار میوه و تره بار در میدان اصلی 
ماند این در حالیســت که شــاهد افت 20 درصدی 
قیمت انواع میوه و تره بار بودیم. وی با اشــاره به افت 
قیمت 10 تا 15 درصدی قیمت سیب زمینی و پیاز، 
خاطر نشان کرد: سیب زمینی کیلویی 10 تا 13 هزار 

تومان و پیاز کیلویی 5 تا 7 هزار تومان بفروش رسید.
این فعال صنفی تولید زیاد، گرمای هوا و کاهش قدرت 
خرید مردم را به عنوان دالیل مازاد میوه و تره بار در بازار 
معرفی کرد و افزود: بیش از 30 درصد افت خرید میوه در 
هفته های گذشته را تجربه کردیم از سوی دیگر عراق نیز 
اعالم کرده است که دیگر خواهان گوجه فرنگی، خیار، 
بادنجان، خربزه، طالبی، گرمک، هندوانه ایران نیست. 
به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان؛ الگوی کشت در ایران 
جدی گرفته نشده است و تا زمانی که برنامه ای برای 
میزان تولید و خرید تضمینی نداشته باشیم همواره 
با این مشکالت درگیر هستیم؛ متولی تدوین الگوی 
کشت وزارت کشاورزی است که متاسفانه در این زمینه 

تالشی انجام نمی دهد.

در حالی شهردار تهران در 
تازه ترین اظهــارات خود 
اعالم کرد مدت زمان انتظار 
برای خانه دار شدن به 66 
سال رسید که شواهد نشان 
می دهد نزدیک به یک قرن انتظار برای خرید خانه 
الزم اســت. زاکانی گفته است نمی گذاریم حسرت 
خانه دار شــدن در دل جوانان تهرانی بماند. این در 
حالی است که با افزایش 10 برابری قیمت مسکن 
در هشت ماه اخیر دیگر کمتر کسی می تواند خانه 
بخرد و حتی توانایی پرداخت رهن و اجاره مسکن نیز 
به رویا تبدیل شده است. گزارش های منتشر شده 
از گرانی های بازار اجاره بها نشــان می دهد مردم 
ابتدا به حاشیه شهرها مهاجرت می کنند و عده ای 
بسیاری پس از این مهاجرت چادر نشین و کانکس 

نشین می شوند. 

یک مشاور امالک با تاکید بر عقب نشینی مردم از 
مرکز و باالی شهر به ســمت پایین و حاشیه شهر 
بیان می کند: طی سال مستاجران زیادی دیگر توان 
تمدید اجاره خانه را نداشتند و به سمت پایین شهر 
آمدند. حتی در پایین شهر مواردی مشاهده شده که 

افراد به چادرنشینی روی آورده اند.
در همین زمینه یک کارشــناس مسکن در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: در بازار رهن و اجاره اتفاق 
بسیار ناراحت کننده و ناگواری افتاده است. به دلیل 
افزایش قیمت مسکن در بازار اجاره شاهد فشار بیش 
از حد به مستاجران هستیم. دلیل این اتفاق هم این 
است که اجاره بخشی از ارزش و قیمت مسکن را به 

خودش اختصاص می دهد و از آن تاثیر می پذیرد. 
حسن محتشم اضافه کرد: متاسفانه با گرانی های 
اخیر قشر متوسط و رو به پایین جامعه نه با تسهیالت 
بانکی فعلی و نه با برنامه های موجود دولت و وزارت 

راه و شهرسازی نمی توانند خانه دار شوند.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران 

اظهار داشت: گرانی مســکن باعث فشار مضاعف 
و بیش از حدی به مستاجران شــده است و امروزه 
صد در صد هزینــه و درآمد و حقوق بیشــتر افراد 
صرف اجاره می شود. جامعه هدف تسهیالت بانکی 
باید دهک های پایین و افرادی باشــند که به دنبال 

واحدهای زیر 100 متری هستند. 
به هر ترتیب افزایش نرخ تــورم و نبود ثبات قیمت 
در بازار مسکن و اجاره بها باعث شده آرزوی خانه دار 
شدن مستاجران به اینکه تنها بتوانند یک سال دیگر 
در همان خانه ای که کرایه کرده اند بمانند و با توجه به 
هزینه های باال در جامعه جابه جا نشوند تبدیل شده 
است. افزایش اجاره بها طی سال های اخیر، به خصوص 
در سال جاری در کالنشهری همچون مشهد باعث 
شده تا خانوار های زیادی نتوانند در خانه ای با متراژ و 
محله ای مدنظرشان زندگی کنند. این مساله موجب 
عقب نشــینی مردم از مرکز و باالی شهر به پایین و 
حاشیه شهر و حتی مهاجرت خانوار ها به شهر های 

کوچک اطراف کالن شهر ها شده است.

اما شــهردار تهران در ادامه با تاکید بر اینکه حاصل 
این نگاه غلط باعث شــده که با کمبود یک میلیون 
واحد مواجه شویم، اظهار داشت: بی توجهی به بحث 
تامین مسکن در سال های گذشــته، باعث افزایش 
اجاره نشینی شــده و اجاره نشین  ها ناچارا 65 درصد 
حقوق خود را به هزینه های اجاره و مسکن اختصاص 
دهند.  زاکانی با بیان اینکه امروز مدت انتظار خانه دار 
شدن مردم در تهران به 66 سال رسیده است، تصریح 
کرد: این حاصل تفکر غلط حاکم در گذشته بوده است 
اما به برکت دولت و رئیس جمهور این مسیر تغییر کرده 
و ریل گذاری جدید ایجاد شده است و ما هم در کنار 
دولت انقالبی این مسیر را انتخاب کرده ایم که نسبت به 

رفع نیاز مسکن مردم بی مسئولیت نباشیم. 
وی با اشــاره به ســاخت ســاالنه 180 هزار واحد 
مسکونی در تهران خاطرنشــان کرد: از این تعداد، 
ســاخت 10 هزار واحد در تهران با همکاری بنیاد 
مسکن به اجرا می رسد و در روند اجرای این پروژه 
از قانون جهش تولید مسکن به بهترین نحو استفاده 
می کنیم. ساخت شــش هزار واحد آغاز شده و به 
زودی چهار هزار باقی مانده را شــروع می کنیم. به 
گفته شهردار تهران، با قدرت به تهیه دو بسته مسکن 
تملکی و اجاره ای در تهران ورود کرده ایم تا به سرعت 
بتوانیم در بافت فرسوده طرح های تعریف شده را به 
اجرا برسانیم. وی افزود: شعار و سیاست ما این است 
که نمی گذاریم حسرت خانه دار شدن در دل جوانان 

تهرانی باقی بماند.
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شهردار تهران: مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن به ۶۶ سال رسید
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عضو هیات مدیره اتحادیه فروشــندگان گوشــت 
گاوی خاطر نشــان کرد: قیمت گوشت گوساله در 
هفته های اخیر تغییر نکــرد و ثابت ماند و مغز ران 
گوساله کیلویی 220 هزار تومان، گوشت چرخ کرده 
مخلــوط 175 هزار تومان بفروش می رســد. نیما 
حبیب فر با اشاره به ثبات ایجاد شده در بازار گوشت 
گوســاله، گفت: میزان خرید گوشت در هفته های 
اخیر نوســان  زیادی را تجربه نکرد چراکه تقاضای 
چندانی برای خرید گوشــت وجود ندارد؛ عالوه بر 
کاهش قدرت خرید مصــرف کنندگان گرمای هوا 

نیز بر ریزش مصرف گوشت تاثیر گذاشته است.
وی با بیان اینکه بدون تردید در ماه محرم شــاهد 
افزایش قیمت گوشت در بازار خواهیم بود، تصریح 
کرد: در این ماه تقاضا برای خرید گوشت افزایشی 

می شود از این رو این احتمال وجود دارد که قیمت 
گوشت 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کند. به گفته 
این فعال صنفی؛ قیمت گوشت گوساله در هفته های 
اخیر تغییر نکــرد و ثابت ماند و مغز ران گوســاله 
کیلویی 220 هزار تومان، گوشت چرخ کرده مخلوط 
175 هزار تومــان بفروش می رســد. عضو هیات 
مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی در پاسخ 
به این پرسش که آیا شــرکت پشتیبانی امور دام با 
عرضه گوشت تنظیم بازاری در ایجاد تعادل در بازار 
ورود خواهد کرد؟ گفت: شرکت پشتیبانی ذخایر 
استراتژیک قابل توجهی دارد و گوشت گوسفند و 
گوساله منجمد و گرم تولید داخلی و خارجی را در 
شرایط حساس برای تنظیم بازار عرضه می کند این 
احتمال وجود دارد از هفته آینده توزیع گوشت را در 

بازار آغاز کند. حبیب فر ادامه داد: میزان تقاضا برای 
خرید گوشت در 2 هفته اخیر به گونه ای نبود که نیاز 
به ورود شرکت پشــتیبانی امور دام احساس شود. 
وی با بیان اینکه واردات گوشت در حال انجام شدن 
است، تصریح کرد: فاصله معناداری بین نرخ گوشت 
گوساله و گوســفند وجود ندارد و از آنجایی که در 
بسیاری از هیات ها گوسفند نذر می شود از گوشت 
گوســاله به عنوان گوشــت کمکی در خورشت ها 
استفاده می شود. به گفته این فعال صنفی؛ گوشت 
گوساله گوشت خالص اســت که استخوان، چربی 
و غدد ندارد از ایــن رو از لحاظ اقتصادی به صرفه تر 
است که گوساله خریداری شود اما از آنجایی که این 
تفکر وجود دارد که گوشت گوساله سرد است مردم 

بیشتر گوشت گوساله خریداری می کنند.

احتمالافزایشنرخگوشتدرآستانهماهمحرم
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بازديد وزير نيرو از نيروگاه خورشيدی100مگاواتی 
در محالت 

سید محسن موسوی: وزیر نیرو از نیروگاه 
خورشــیدی ۱۰۰ مگاواتی در شهرستان 
محالت بازدید کرد.  علی اکبر محرابیان 
در جریان سفر استانی ریاست جمهوری به 
استان مرکزی از نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ 
مگاواتی محالت در زمینی به مساحت ۱۷۸ 
هکتار بازدید کرد. با  راه اندازی این نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی فرصت شغلی مستقیم 
ایجاد شده وبرای تحقق شعار مورد نظر رهبر معظم انقالب در سال جاری و تحقق 
اهداف دولت در تولید انرژی های تجدیدپذیر ، رفع موانع تولید در دســتور کار 
مسئوالن قرار  دارد. با راه اندازی  این نیروگاه  ظرفیت عظیمی از نیروگاه های تجدید 
پذیر در استان مرکزی  ایجاد می شود.   ۹۵ درصد انرژی برق کشور از سوخت های 

فسیلی تامین می شود و نیازمند ایجاد نیروگاه های تجدید پذیر می باشیم.

جايگاه ويژه شــركت های خالق و دانش بنيان در 
برنامه هفتم توسعه 

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: در بحث تصویب برنامه هفتم توســعه، 
نمایندگان قصد دارند تا جایگاهی ویژه به شرکت های خالق و دانش بنیان اختصاص 
یابد. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، پرویز محمدنژاد 
قاضی محله، نماینده مردم از حوزه انتخابیه لنگرود در دوره یازدهم مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به نقش شرکت های خالق و دانش بنیان در توسعه بیان کرد: در 
جهان امروز به راستی می توان فناوری و خالقیت را یک سالح مدرن  و یک دیوار و 
الیه دفاعی بزرگ دانست که در مقابل آسیب های خارجی، از هر کشور و جامعه ای 
حمایت می کند. وی با اشاره به توجه جدی مقام معظم رهبری به شرکت های خالق 
عنوان کرد: در نامه معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به رهبر معظم انقالب 
درباره شرکت های خالق، رهبری به قوا برای حمایت از این شرکت ها تأکید داشتند. 
حضرت آقا به درستی این مهم را درک کردند و به همین دلیل تاکید بسیار مؤکدی 
روی حمایت از زیست بوم خالقیت شرکت های خالق دارند. این نماینده مجلس در 
ادامه افزود: تالش نظام این بوده که این نگاه دانشی و خالقانه و زیست بوم محور به 
سیستم اجرایی کشور نیز تسری یابد و در آن ادغام شود. اگر فرایند قانونگذاری در 
مجلس یازدهم را مرور کنیم، خواهیم دید که این مجلس نگاهی بسیار دغدغه مند 
و زیبا به زیست بوم صنایع نرم و خالق و اقتصاد دانش بنیان داشته و دارد. تصویب 
قانون جهش تولیدات دانش بنیان را نیز در این راستا باید تفسیر کرد. محمد نژاد 
ضمن تبیین اهمیت اقتصاد خالق و شرکت های خالق در رشد و تعالی کشور، گفت: 
به عنوان مسئول کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس و به عنوان کسی که در 
این حوزه مسئولیت و دغدغه توام داشته ام، بسیار تالش کردم تا به همراه عزیزان 
همکار، حداکثر ظرفیت قانونی برای مانور شرکت  های خالق و دانش بنیان در این 
بخش فراهم شود. از این رو در طرح 2۱ ماده ای مانع زدایی از تولید، یک ماده قانونی 

خاص به فعالیت شرکت های دانش بنیان و نوآور تخصیص یافت.

اخبار

گوگل مهندس نرم افزار پر مدعایش را اخراج کرد
گوگل یک مهندس نرم افزار ارشد که ادعا می کرد چت بات هوش مصنوعی )LaMDA(این شرکت خودآگاه است را اخراج کرده است. این شرکت بلیک لموین، مهندس نرم افزار را به دلیل نقض قوانین 

و ادعای بدون اساس درباره LaMDA از ماه گذشته مرخص کرد. سخنگوی گوگل در یک بیانیه ایمیلی نوشت: متاسفیم که لموین با وجود همکاری طوالنی مدت درباره این موضوع، همچنان به طور مداوم 
قوانین شفاف استخدام و امنیت داده ها را نقض کرد که شامل حفاظت از اطالعات محصول نیز می شود. سال گذشته این شرکت آمریکایی اعالم کرد LaMDA) مدل زبانی برای کاربردهای گفتگو( که بر 

اساس تحقیقات گوگل ساخته شده، نشان می دهد »مدل های زبانی مبتنی بر ترانسفورماتور« که در زمینه گفتگو آموزش دیده اند، می توانند صحبت کردن درباره هر موضوعی را بیاموزند.

 مکانیــزم مالیات ســتانی از 
خانه های خالی و خودروهای 
لوکس تنهــا روی کاغذ و با 
دستور از سالی به سال دیگر 
بــدون هیچ گونــه خروجی 
منتقل می شود. در جدیدترین اقدام دولت برای حصول 
نتیجه، سازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای به صاحبان خانه 
و خودروهای لوکس که تاکنون مالیات خود را نپرداخته اند، 
اعالم کرد که تا یک ماه دیگر برای پرداخت مالیات فرصت 
دارند. درغیر این صورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف 
اموال آن ها نســبت به وصول مالیات اقدام می کند. در 
حالی راهکار مکانیزم مالیات ستانی از خانه های خالی و 
خودروهای لوکس در تمام دنیا اعمال و منجر به ساماندهی 
اقتصادی کشور می شود که عزم جدی و البته اطالعات 
کافی در این زمینه وجود ندارد. شانه خالی کردن صاحبان 
این خانه ها و خودروها نشانه ضعف در اجرای قانونی است 

که سالهاست هیچ گونه نتیجه ای نداشته است. 
در شرایطی که همچنان انتقاداتی مبنی بر کند بودن روند 
اخذ مالیات از خانه های لوکس مطرح می شود، عملکرد سه 

ماهه درآمدهای مالیاتی نشــان می دهد که در این مدت 
فقط کمی بیش از ۵ میلیارد تومان مالیات از این واحدهای 
مسکونی اخذ شده اســت. اما ســازمان امور مالیاتی در 
اطالعیه ای اعالم کرد: پیرو اعالم مالیات واحدهای مسکونی 
گران قیمت و مالیات مالکان خودروهای با مجموع ارزش 
بیش از یک میلیارد تومان در اجرای حکم بند)خ( و )ش( 
تبصره)۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برگ اجرایی 
وصول مالیات مذکور برای مالکان واحدهای یاد شده که 
تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده اند، 
صادر و از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان 
امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir  به آنها ابالغ 

و از طریق پیامک نیز اطالع رسانی شده است.
بنابراین، این اشــخاص حداکثر یک مــاه فرصت دارند با 
مراجعه به درگاه مذکور نســبت به پرداخت مالیات اقدام 
کنند. درغیر اینصورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و 
بازداشت اموال اعم از منقول و غیر منقول نسبت به وصول 
مالیات و ۱۰ درصد آن به عنوان هزینه اقدام خواهد شد. 
همچنین، مؤدیان گرامی معترض به مالیات اعالمی از سوی 
ســازمان امور مالیاتی می توانند در سامانه مذکور با ثبت 
"عدم پذیرش" مراتب اعتراض خود را اعالم تا به اعتراض 
آنها رسیدگی شود. طبق این گزارش، نرخ مالیات ساالنه 
خانه های لوکس نیز به این شرح است:۱- نسبت به مازاد 

۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار، 2- نسبت به 
مازاد ۱۵ میلیارد تا 2۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار، ۳- نسبت 
به مازاد 2۵ میلیــارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ ســه در هزار، 
۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در 
هزار، ۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار.

همچنین، نرخ مالیات ســاالنه مجموع ارزش روز انواع 
خودروهای سواری و وانت دو کابین به این شرح است: 
۱-تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد 
تومان معادل یک درصد، 2- تا مبلغ سه میلیارد تومان 
نســبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد، 

۳- تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان 
معادل سه درصد، ۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل 
چهار درصد. از ســوی دیگر، بررسی عملکرد سه ماهه 
درآمدهای مالیاتی در سال جاری نشان می دهد که در 
این مدت، معادل ۵ میلیارد و ۸۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان مالیات از واحدهای مســکونی گران قیمت اخذ 
شده است. همچنین، در سه ماهه ابتدایی امسال معادل 
۳۴ میلیارد و ۴۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مالیات از 
انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره 

انتظامی شخصی گران قیمت گرفته شده است.

سازمان مالياتی: صاحبان خانه و خودروهای لوكس تا ماه بعد ماليات ندهند، اموال شان توقيف می شود

ضرب االجل برای پرداخت مالیات 
ماليات خانه های لوكس فقط 5 ميليارد

ابهام در تحقق درآمدهای مالیاتی
پیمان مولوی، اقتصاددان

به طور کلی قانون مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس قابلیت اجرایی شدن دارد. اما در حوزه امالک و مستغالت آن درآمدی که مد نظر دولت است سخت به دست خواهد آمد. در حوزه خودرو اما می توان با مکانیزم هایی که وجود دارد به درآمد مد نظر دست پیدا کرد. در بخش 
مسکن تاکید بر اخذ مالیات از خانه های خالی است. به نظر می رسد دولت در این بخش دچار نوعی اشتباه شده است. در شرایط کنونی هیچ صاحب خانه ای خانه خود را خالی نگه نمی دارد. همه مردم و البته مالکان به دنبال درآمدزایی و کسب سود هستند. چرا باید کسی خانه ای خالی داشته 
باشد و در این گرانی ها خانه خود را خالی نگه دارد. به عبارتی هر کس خانه ای دارد که خالی است حتما از آن برای سرمایه گذاری و کسب درآمد استفاده می کند. بنابراین اینکه همواره دولت تاکید می کند خانه های خالی باید مالیات بدهند نوعی ابهام در آن وجود دارد. هرچند سامانه امالک 

و مستغالت نیز اشکاالت زیادی دارد. در یک برهه شاهد هک شدن اطالعات در آن بودیم. حال مجدد ممکن است برخی نسبت به ثبت اطالعات خانه های خود اقدام نکرده باشند.
بنابر آمار سال ۹۵ آمار خانه های خالی ۱۱ درصد بوده است. این خانه ها اغلب مربوط به کسانی است که به عنوان مثال در تهران ساکن هستند و در یک شهر دیگر خانه ای دارند که در سال چند بار به آنجا مسافرت و از آن استفاده می کنند. ممکن است صاحب خانه اصال در منزلی که در شهر 
دیگر دارد برای مدت کوتاه هم ساکن نشود. پس مفهوم خانه خالی درست تعریف نشده است. دولت هم نمی تواند خیلی بر روی درآمد مالیاتی از این بخش حساب باز کند. اما در حوزه خودرو امکان تحقق درآمد مالیاتی صد در صد است. چراکه خیلی راحت می توان خودرو و صاحب آن را 
شناسایی کرد. خودرو در صورت عدم پرداخت مالیات متوقف و توقیف می شود. اما باز هم به طور کلی اخذ مالیات از خودرویی که به دلیل تورم یک میلیارد شده است مکانیزم درستی نیست. در اقتصادی که در چهار بخش تورم ۴۰ درصدی دارد جلو بردن اقتصاد با مالیات ستانی توجیه 
ندارد. خودرویی که به دلیل تورم امسال یک میلیارد شده سال بعد یک میلیارد و ۵۰۰ خواهد شد. تورم قیمت را باال برده نه اینکه قیمت واقعی خودروی مد نظر برای اخذ مالیات به این اندازه ارزش داشته باشد. از سوی دیگر مردم که دالل نیستند و خرید و فروش خودرو ندارند که بخواهند 
مالیات بدهند. به جای اینکه کمک کنیم مردم خودروهای بهتر سوار شوند با سخت گیری ها و با سیاست مالیاتی هزینه سوار شدن خودروهای خوب را باالتر می بریم. نمی توان الگو برداری زندگی از کشوری مانند یمن باشد و الگوی مالیات ستانی از کشورهایی مانند دانمارک و فرانسه. این 
دو باهم همخوانی ندارد. همچنین بر فرض تحقق درآمدهای مالیاتی از این بخشها، مالیات باید در جایی که به نفع اقتصاد است سرمایه گذاری شود. اما در کشور ما این امر تحقق پیدا نمی کند و دلیل آن بزرگ بودن اقتصاد دولتی است. بزرگ بودن اقتصاد به خودی خود ایرادی ندارد مانند 

اقتصاد چین و ژاپن که کارایی صد درصدی دارد. اما در ایران این بزرگی کارایی ندارد. هزینه کرد درآمدهای مالیاتی ابهام دارد و مشخص نیست درآمدی که از مالیات ستانی به دست دولت می رسد کجا خرج می شود.
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بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی آرام با 
۱۲۰ تختخواب توســط بخش خصوصی درکرج 
آماده سازی و روز چهارشــنبه ۲9 تیر ماه سال 
 جاری با حضور مقامات کشــوری و اســتانی 

گشایش یافت.
بیمارســتان ۱۲۰ تختخوابی آرام در 9 طبقه با 
زیربنای بالغ بر هشــت هزار متر مربع بر اساس 
آخرین استانداردهای بیمارستانی و با رویکرد به 
کارگیری تجهیزات نوین پزشکی و هوشمندی در 

فرآیندها راه اندازی شده است.
در ابتدای این مراســم دکتر علیشیری با خیر 
مقدم به حضور استاندار البرز،نمایندگان مجلس، 
مقامات استانی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
البرز و تمام حضار برای افتتاح این بیمارســتان 
هوشمند تقدیر و تشــکر کرد، ایشان در ادامه 
صحبت ها افزودند: در ســال ۱396 با توجه به 
محرومیت استان از نظر تخت بیمارستانی مجوز 

قانونی ساخت بیمارستان اخذ شد.
دکتر علیشیری در ادامه بیان داشت: شروع کار 
بیمارستان در سال ۱397 و با کار و تالش شبانه 
روزی آغاز شد که متاســفانه تقریبا توسط تمام 
دستگاه ها به نوعی روند ساخت بیمارستان دچار 
کندی شد ولی چون به شهر باور داشتیم با تیم 

مهندسان جوان خود در طراحی و ساخت و اعتماد 
به آنها کار را پیش بردیم.

در ســال ۱4۰۱ با حمایت اســتاندار محترم و 
ریاســت محترم دانشــگاه علوم پزشکی روند 
 تکمیل و تجهیز بیمارســتان سرعت بیشتری 

پیدا کرد.
رئیس هیئت مدیره بیمارســتان در ادامه گفت: 
مجموعه بیمارستان آرام بالغ بر 8 هزار متر مربع 
در هشت طبقه می باشد و در حال حاضر ۱۰۰ تخت 
آماده بهره برداری اســت؛ بیش از ۱5 رشته فوق 
تخصصی در رشته هاي داخلي و جراحي و تقریبا 
تمام رشته های تخصصی در این مجموعه فعالیت 
دارند همچنین ۲8 تخت مراقبت های ویژه و هفت 

اتاق عمل داریم.
عالوه بر ارزش هاي بیمارســتاني مشترك، سه 
ویژگی بارزی که در این بیمارســتان مورد احراز 

است؛
۱- ابتدا هوشــمندی و نوآوری کــه با حمایت 
مســئولین دانشگاه انشــاهلل میتوان مجموعه 

هوشمندي را ارائه کرد.
۲- دانش محوري و تصمیمات بر مبناي شواهد 

علمي.
3- داشتن زیرســاخت هاي بیمارستان سبز، با 

توجه به تعاریف سازمان بهداشت جهاني جهت 
حفظ محیط زیست.

4- در زمینه زیرساخت هاي گرمایش و سرمایش، 
امحاء زباله و ایجاد امنیت براي کارکنان و بیماران 
شاخص هاي دقیقي مطرح شــده که ما در روند 
اجراي بیمارســتان تالش بر رعایت بسیاري از 

شاخص ها نمودیم.
دکتر علیشیری افزود: با راه اندازی این بیمارستان 
در ظرفیت کامل براي حداقل 5۰۰ نفر اشتغال زایی 
مستقیم و بیش از ۱۰۰۰ نفر غیر مستقیم مشغول 
به کار خواهند شد که موضوع اشتغال پایدار یك 

معظل جدي در جامعه ماست.

5۰ درصد تخت های بیمارستانی البرز به زودی 
تامین می شود

اســتاندار البرز در آیین افتتاح بیمارستان آرام 
کرج با بیان اینکه این استان ۲ هزارو 3۰۰ تخت 
بیمارســتانی کم دارد، گفت : به زودی 5۰ درصد 
این تخت ها تامین می شود؛ البرز برای رسیدن به 
میانگین کشوری در حوزه سرانه های بهداشتی و 
درمانی به ۲ هزار و 3۰۰ تخت بیمارستانی نیاز دارد 
از این رو در سفر رییس جمهور به استان این امر 

مورد توجه ویژه قرار گرفت.

وی ادامه داد: از تالش های شبانه روزی متولیان 
راه اندازی بیمارســتان آرام نهایت قدردانی را 
دارم چراکه با روحیه ایثار و مردم دوســتی وارد 
 میدان شده اند و به طور قطع اگر در حوزه دیگری 
سرمایه گذاری می کردند، بهره اقتصادی بیشتری 

را از آن خود می کردند.
عبداللهی گفت: در کشور پزشکان حاذق فراوانی 
داریم ولی با کمبود جــدی امکانات و تجهیزات 
مواجه هســتیم از این رو نیاز اســت که بخش 
خصوصی برای ارتقا سرانه ها، این چنین قدرتمند 
وارد میدان شود؛ وی با اشاره به سفر رییس جمهور 
به استان، افزود: به طور معمول در سفرهای استانی 
رییس جمهور، پروژه های با پیشــرفت باالی 6۰ 
درصد مطرح می شــوند ولی در این سفر دکتر 
رییسی شخصا بیمارستان کمالشهر با ۱۰ درصد 
پیشرفت را مورد بازدید قرار داده و تامین اعتبار 

آن را در مصوبات قرار دادند.
اســتاندار البرز اضافه کرد: دولت ســیزدهم با 
حضوری قدرتمند و مدیریت بیمــاری کرونا از 
طریق واکسیناسیون و تامین امکانات و تجهیزات 
بیمارستانی، نشان داد که به سالمت مردم اهمیت 
فراوانی می دهد؛ وی افزود: بر این اســاس در 
استان البرز نیز با اهتمام ویژه ای جهت حل موانع 
پیشرفت پروژه های بیمارستانی اقدام کرده ایم و 

هر هفته جلساتی با این عنوان داریم.
عبداللهی گفــت: اکنون چند پــروژه بزرگ 
بیمارســتانی شامل بیمارســتان های دولتی و 
خصوصی شهرســتان فردیس نیز در شــرف 

تکمیل هســتند که بــا بهره بــرداری از آنها 
در آینده حــدود 5۰ درصد از نیاز اســتان به 
تخت بیمارستانی تامین می شــود؛ وی افزود: 
استقرار پزشــکان متخصص و فوق تخصص در 
 بیمارستان های اســتان به صورت شبانه روزی 

ضرورت دارد.
بیمارستان آرام به عنوان یك بیمارستان جنرال با 
اتاق های عمل مجهز به تمام رشته های تخصصی 
و فوق تخصصی با بخش های آنژیوگرافی، جراحی 
قلب ، زنان و زایمان، جنــرال، نوزادان، زیبایی، 
ارتوپدی، اورولوژی، مغــز و اعصاب، بخش های 
 ،)CCU,ICU.OH,NICU,ICU( مراقبت ویــژه
رادیولوژی وآزمایشــگاه فعال شده است که به 
تدریج به ظرفیت هاي پارامتریك افزوده خواهد 

شد.
طراحی فضا ها و چرخش کاری با بهره گیری از به 
روز ترین استاندارد های طراحی مراکز درمانی در 
دنیا انجام گرفته و ارتبــاط بین فضا ها، ارتباطی 
سهل و راحت برای بیماران و کادر درمانی خواهد 

بود.
این بیمارستان چشــم انداز خود را التیام آالم 
بیماران، ارائه خدمات بهداشتی درمانی ایمن و 
اثر بخش و دلسوزانه و با کیفیت باال، در حداقل 
زمان و فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ، مذهب و 
یا موقعیت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی افراد 

قرار داده است.

گزارش: علیرضا نصیرمنش

بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی آرام با حضور استاندار البرز افتتاح شد


