
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد بــا اخاللگران بازار 
ارز خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حســین رحیمی در حاشیه اجرای 
شــصتمین مرحله از طرح رعد که پیش از ظهر امروز در مقر 
پلیس پیشگیری تهران بزرگ به اجرا درآمد، با حضور در جمع 
خبرنگاران از برخورد پلیس با اخاللگــران بازار ارز خبر داد و 
گفت: پلیس با هماهنگی بانک مرکزی و دستگاه های مربوطه 

برای برخورد با اخاللگران بازار ارز وارد شده و در برخورد با این 
اخاللگران طی سه مرحله طرح که در طول یک هفته گذشته 
به اجرا درآمده ۱۷ نفر از سوداگران بازار ارز، معامالت فردایی 
و ... دستگیر شدند.  وی با بیان اینکه ۵۴۴ هزار ۵۷۶ واحد ارز 
از اخاللگران کشف شده است، گفت:  ارزش تقریبی ارزهای 

کشف شده بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان است.
رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکــه معامالت فردایی با 

توجه به قانون ممنوع اســت، گفت: این موضوع به طور جد از 
سوی پلیس دنبال می شود و با متخلفان برابر مقررات برخورد 

خواهد شد. 
رحیمی همچنین در پاســخ به پرسشــی درباره اتفاقات رخ 
داده در منطقــه خالزیل نیز گفت:  در ایــن منطقه پلیس با 
افراد ســودجو که اقدام بــه تصرف غیرقانونــی زمین  کرده 
بودنــد، برخورد کرد. یکــی دیگر از اقدامــات پلیس در این 

مدت برخورد با افراد سوءاستفاده گرانی بود که در این مدت 
با توجه به التهابات جامعه بالغ بر ۸۰ هکتار در جنوب تهران 
 و منطقــه خالزیل را تصرف کــرده و اقدام به ساخت وســاز 

در آن کرده بودند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد:  از چند روز گذشته با 
هماهنگی خوب با دســتگاه قضایی بالغ بر ۱۵۰ واحد در این 

منطقه را تخریب و با متخلفان برخورد کردیم.

 در همین زمینه بخوانید:  دســتگیری بیش از ۶۰۰ سارق در 
تهران/ ۵۵درصد بازداشتی ها سرقت اولی هستند

رحیمی افــزود: با افرادی که جرم تصــرف را انجام می دهند 
و اراضی دولتی و موقوفه را تصرف می کنند بر اســاس قانون 
برخورد خواهد شد. هر واحد ساختمانی هم که به این شکل 
ساخته شده باشــد تخریب خواهد شد. افرادی نیز شناسایی 

شدند و با آن ها به طور جد برخورد خواهد شد.

مدیر نظارت بــر تولید نفت و گاز شــرکت ملی 
نفت ایران با اشــاره به وجــود ۶۰۰ تا ۷۰۰ چاه 
کم بازده در صنعت نفت کشــور گفت: به زودی 
قرارداد افزایش بهره دهــی چاه های نفت و گاز با 
شرکت های داخلی امضا می شود. به گزارش ایلنا، 
هرمز قالوند در نخستین کنفرانس ملی افزایش 
بهره دهی چاه های نفت و گاز کشــور با تأکید بر 
اینکه میدان های بزرگ نفت و گاز کشور در نیمه 
دوم عمر خود قرار دارند، افزود: هم اکنون استفاده 
از روش ازدیاد برداشــت از چاه هــای نفت و گاز  
اهمیت باالیی برای رسیدن به اهداف موجود در 

چشم انداز دارد. وی با اشاره به اینکه سبک ترین 
نفت ایران در میدان هنگام و سنگین ترین نفت 
ایران در میدان پایدار شرق تولید می شود، تصریح 
کرد: روش های فــرازآوری مصنوعی، پمپ های 
تســمه ای، حفاری های افقی، ایجاد انگیزش با 
اســیدکاری در چاه های نفت و گاز و تزریق مواد 
شــیمیایی و نانوپایه از روش های معمول برای 

افزایش برداشت نفت و گاز دنیا به شمار می رود.
مدیر نظارت بــر تولید نفت و گاز  شــرکت ملی 
نفت ایران با اشــاره به وجــود ۶۰۰ تا ۷۰۰ چاه 
کم بازده در صنعت نفت کشور ادامه داد: به زودی 

قرارداد افزایش بهره دهــی چاه های نفت و گاز با 
شرکت های داخلی امضا می شــود و در صورت 
تحقق اهداف مدنظر به همه چاه های نفت و گاز 

کم بازده تسری خواهد یافت.
قالوند برگزاری کنفرانس های علمی و همکاری 
نزدیک با دانشگاه های کشور و دیگر مراکز علمی 
را باعث حل مسائل و مشکالت افزایش تولید نفت 
و گاز دانست و گفت: تالش می شود در پروژه های 
افزایش بهره دهی چاه های نفت و گاز کشور از همه 
توان مرکز دانش بنیان و تحقیقات داخل و خارج 

نفت بهره گرفته شود.

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی 
گفت: قیمت خرید حمایتی هرکیلو زعفران بسته 
به نوع و کیفیت آن از کیلویی ۲۵ میلیون تومان 
تا ۴۱میلیون و ۳۵۰ هزارتومان توســط شورای 

قیمت گذاری تعیین شده است.
مرتضی معتمد در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
زعفران جزو کاالهای ویژه برای کشــور است و 
این کاالهــا ارز آوری و اشــتغالزایی خوبی برای 
کشور دارند، گفت:حدود ۹۵ درصد زعفران دنیا 
را تولید می کنیم و به عنوان تامین کننده اصلی و 
عمده زعفران دنیا هستیم. برهمین اساس کشور 

ما باید مرجع تعیین قیمت زعفران در دنیا باشد. 
وی ادامه داد: برای اینکه این مرجعیت را به بروز 
و ظهور برســانیم با پیگیری هایی که نمایندگان 
مردم شهرستان های زعفران کار داشتند شورای 
قیمت گــذاری و اتخاذ سیاســت های حمایتی 
محصوالت کشــاورزی مبادرت به تعیین قیمت 

خرید حمایتی برای زعفران کرد.  
معاون بازرگانی ســازمان تعاون روستایی اضافه 
کرد: زعفران نگین مرغوب ترین زعفرانی اســت 
که تولید می شود و قیمت خرید حمایتی هرکیلو 
از این زعفــران ۴۱ میلیــون و ۳۵۰هزارتومان 

تعیین شــده اســت. همچنین زعفران شــبه 
نگیــن ۳۳ میلیــون تومــان، پوشــال مرغوب 
کیلویی ۳۲ میلیــون تومان، پوشــال معمولی 
۳۱ میلیون تومان و دســته پیچ نیز ۲۵ میلیون 
 تومان توسط شورای قیمت گذاری تعیین قیمت 

شده اند.
وی تصریح کرد: با تعیین قیمت، شرایطی برای 
ورود بخش خصوصی به خرید زعفران و تبعیت 
از این قیمت فراهم شد. همچنین سازمان تعاون 
روستایی نیز مکلف شده که برای پشتیبانی از این 

قیمت ها مبادرت به خرید حمایتی زعفران کند.

در حالی که سرمایه گذاران منتظر آخرین اطالعات در 
مورد خرده فروشی منطقه یورو بودند، شاخص های 

عمده سهام اروپا روز سه شنبه قرمز رنگ باز شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از مارکتینگ، در حال حاضر 
معامله گران در سراسر جهان بر انتخابات میان دوره ای 
ایاالت متحده تمرکز کردند که تصمیم می گیرد چه 

کسی مسئول کنگره باشــد. در بخش سود، شرکت 
بایر جهش ســاالنه ۱۵ درصدی در فروش سه ماهه 
سوم خود گزارش کرد. دکس به میزان ۰.۲۰ درصد 

کاهش یافت.
کک ۴۰ نیز در ساعت ۹:۰۱ به وقت  اروپا ۰.۴۱ درصد 
سقوط کرد. شرکت رنو در همان زمان ۲.۱۰ درصد 

کاهش یافت. شاخص سهام FTSE ۱۰۰ در معامالت 
باز ۰.۵۱درصد سقوط کرد. یورو در ساعت ۸:۵۹ به 
وقت اروپا ۰.۲۳ درصــد در برابر دالر کاهش یافت و 

۰.۹۹۹۷۲ فروخته شد.
پوند در برابر دالر آمریکا ۰.۳۶درصد ســقوط کرد و 

به طور همزمان به ۱.۱۴۶۹۷ رسید.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شــیمیایی، دارویی و بسته 
بندی دارویی با اشاره به مشکالت شرکت های دارویی برای تامین 
ســرمایه در گردش، گفت: علت کمبود برخی از اقالم دارویی عدم 
سازماندهی جلســات بازخوانی، ارتباط با شرکت ها، برنامه ریزی و 
 قیمت تعیین شده پایین برای محصوالت نهایی بوده، اما کمبود سرم 
تعجب آور است. فرامرز اختراعی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
قانون تغییر کــرده و ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از برخی اقالم محدود 
دارویی تمام شده، وجود ندارد، اظهار کرد: مابقی داروها با ارز نیمایی 
وارد می شود. در حال حاضر دو دسته کاال در گمرک وجود دارد؛ اول 
کاالهایی که در مقطعی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، اما در زمان 
ترخیص نرخ ارز تغییر کرده و این مابه التفاوت بسته به میزان حجم 
واردات، رقم ســنگینی اســت. این افراد باید حدود هفت برابر پول 

پرداخت کنند، اما منابع مالی مهیا نیست.

بانک مرکزی برای صنایع دارویی استثنا قائل شود
وی افزود: واردکنندگان باید بتوانند وام بگیرند یا پرداخت را زماندار 
کنند. گمرک هم سلسله مقرراتی برای کمک تعیین کرده است. در 
این شرایط جدید بانک ها باید ورود کنند و تسهیالت ارائه کنند، اما 

بانک ها هم سیاست های انقباضی دارند. در شرایطی که نیاز به سرمایه 
در گردش واحدها هفت تا هشت برابر شده، اتخاذ این سیاست ها مساله 
عجیبی است. دولت باید بانک ها را مکلف کند که برای صنایع دارویی 
تسهیالت را افزایش دهند و شرایط نشدنی مقرر نکنند. بانک مرکزی 
باید به سرعت برای صنایع دارویی، استثنا قائل شود تا این مشکالت 

برطرف شود.
 اختراعی با اشــاره به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: 
مالیات بر ارزش افزوده قباًل بر اســاس نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه 
می شد، اما االن بر اساس ارز نیمایی است. البته هفته گذشته برای دارو 
از ۹ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرد. اما به دلیل شوک وارد شده در 
 تغییر نرخ، در مجموع مشکل تامین نقدینگی برای ترخیص همچنان 

پابرجاست.
البته به گفته رئیس ســندیکای تولیدکنندگان مواد شــیمیایی، 
دارویی و بســته بندی دارویی کمبود برخی از اقالم دارویی از این 
وضعیت اثرپذیر نبوده، چراکه تامین مواد موثره دارویی، مواد جانبی 
و بســته بندی وضعیت بدی ندارد و عمدتا تولیدکنندگان داخلی 

 برای تامین این مواد بــرای تولید داروهایی که کمبود داشــتند، 
مشکلی ندارند.

وی افزود: اما برنامه ریزی شرکت های دارویی که باید این مواد را به 
شکل نهایی دارو در بیاورند و قیمت منطقی هم گرفته باشند تا تولید 
برای آن ها توجیه داشته باشد، دچار چالش هایی است که باید سازمان 

غذا و دارو آنها را حل کند، وگرنه مسئله پابرجا می ماند.

لزوم اصالح قیمت ها
به گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و 
بســته بندی دارویی، در حال حاضر از نظر مواد اولیه، بسته بندی و 
ظرفیت شرکت های داروســازی وضعیت خوب است. مشکل عدم 
سازماندهی جلســات بازخوانی، ارتباط با شرکت ها، برنامه ریزی و 
قیمت تعیین شــده برای محصوالت نهایی بوده است. برای مثال 
قیمت های پایین برای سوسپانســیون های کودکان تعیین شده 
که باعث شده تولید توجیه نداشته باشد. اما برخی از این ها اصالح 

شده است.

وی افزود: کارشناســان اقتصادی خوبی در نظام دارویی هستند که 
می توانند قیمت مناسب را تعیین کنند. قانون هم قانون مناسبی است 
که بر اساس آن باید بر اساس قیمت تمام شده قیمت محصوالت تعیین 
شود. در حال حاضر باید مراکز علمی تخصصی، مثل وزارت اقتصاد و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به کار گرفته شوند 
و کارشناسان در یک برنامه ضرب العجل بیایند و قیمت تمام شده را 
کنترل کنند تا سود معقولی برای شرکت های داروسازی تعیین و آن ها 
را مکلف به تولید کنند. اختراعی با بیان اینکه هر شرکت معموالً ده ها 
قلم دارو تولید می کند، گفت: در گذشته اگر شرکت در یک قلم دارو 
زیان می کرد، سازمان غذا و دارو وعده می داد در اقالم یا شرایط دیگر 
جبران شود تا تولید عقب نیافتد. پس این جلسات بازخوانی باید به 
سرعت برگزار و کمیسیون قیمت گذاری هم سریع قیمت ها را اصالح 

کند. با این اقدامات دلیلی برای کمبود دارو نخواهد بود.

کمبود سرم تعجب آور است
وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود آنتی بیوتیک و سرم، تصریح کرد: 

دلیل کمبود آنتی بیوتیک، مواردی است که گفته شد. اما کمبود سرم 
تعجب آور است، چون ظرفیت تولید سرم خیلی باالست. بخش درمان 

باید دلیل مصرف باال را بررسی کند.
به گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و 
بسته بندی دارویی، ظرفیت تولید کشور ۱۵ میلیون سرم در ماه است 
و با صدور مجوز واردات، سه تا چهار میلیون سرم هم وارد می شود. در 
این شرایط کمبود سرم منطقی نیست. رئیس سابق سازمان غذا و 
دارو گفته بود که افزایش عمل های جراحی بعد از کرونا باعث افزایش 
تقاضای سرم شده، اما این موارد نمی تواند باعث کمبود سرم شود. 

حتما اشکالی وجود دارد که باید بررسی شود.
وی افزود: شرکت های پخش باید در تقســیم منطقی سرم دقت 
بیشتری کنند. ممکن است برخی از داروخانه ها و بیمارستان های 
مصرف کننده پول کافی پرداخت نکرده باشند و شرکت های پخش نیز 
به مراکزی که بدهی کمتر دارند یا بیشتر مورد اعتماد هستند پخش 
می کنند. اما عالرغم اینکه وصول مطالبات مهم است، نباید اجازه دهیم 
کمبود غیر عادالنه ایجاد شود و برخی شهرها و مراکز دچار بحران 
شوند. به نظر می رسد این موضوع از هم گسستگی انضباط ساماندهی 

است، وگرنه نباید کمبود سرم داشته باشیم.

شاخص های عمده بازار سهام در آسیا و اقیانوسیه در روز 
سه شنبه همزمان با آماده شــدن جهان برای انتخابات 
میان دوره ای ایاالت متحده و عدم اطمینان در مورد اینکه 
چه کسی برنده آن خواهد شد، معامله شدند. به گزارش 
 )BoJ( ایسنا به نقل از اینوست، امروز بانک مرکزی ژاپن
اعالم کرد: خیلی زود اســت که سیاست پولی ضعیف 

خود را ترک کند. همچنین کانادا چین را به تالش برای 
تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات خود متهم کرد. در همین 
حال، نیکی ۲۲۵ ژاپن با ۱.۲۵ درصد افزایش بسته شد 
زیرا دالر در برابر ین در ساعت ۷:۲۲ به وقت اروپا ثابت 

ماند و به قیمت ۱۴۶.۶۶۸۵ ین فروخته شد.
کوسپی کره جنوبی در ساعت ۷:۲۲ به وقت اروپا با ۱.۱۱ 

درصد رشد روبرو شد و شاخص استرالیا در پایان ۰.۳۶ 
درصد افزایش یافت. شــاخص شانگهای کامپوزیت در 
ساعت ۷:۰۹ به وقت اروپا  ۰.۸۳ درصد کاهش یافت. در 
همان زمان، شنژن کامپوزیت ۰.۹۳ درصد کاهش یافت. 
در هنگ کنگ نیز هانگ سنگ در ساعت ۷:۲۴ به وقت 

اروپا  ۰.۶۳ درصد کاهش یافت.

برخورد با اخاللگران بازار ارز و بازداشت ۱۷ تن

قیمت خرید حمایتی زعفران اعالم شدوجود ۶۰۰ چاه کم بازده نفت و گاز در ایران

اروپا جلوتر از آمارهای اقتصادی منطقه یورو پیش رفت

چرا برخی اقالم دارویی کمیاب شد؟

سهام آسیا دستخوش انتخابات آمریکا شد
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رییس سازمان برنامه:

رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه:

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها:

۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
عدم تحقق بودجه داریم

ترک ها ۶.۵ درصد 
مالیات از کاالهای 
ایرانی اخذ می کنند

خرید و فروش ارز
فعالیت اقتصادی است
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سرمقاله

تشدید التهاب
در بازار خودرو

تغییرات قیمتــی در بازار 
خــودرو قابل پیــش بینی 
بود. افزایش نرخ ارز توانست 
التهاب بازار خودرو را تشدید 
کند. سرعت رشد قیمتها متناسب با نوسانات نرخ 
ارز است. بازار خودرو شاید یکی از تاثیرپذیرترین 
 بازارها در برابر رشــد قیمت دالر باشــد. به رغم 

وعده های مکرر...

  مرتضی مصطفوی، کارشناس 
خودرو 
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جو   هیجانی 
در  بازار  دالر

بازگشت شاخص 
به کانال 1.4 میلیونی

کارشناسان نسبت به افزایش قیمت کاالهای اساسی به دلیل نوسانات ارز هشدار دادند

موج جدید گرانی کاالها
صفحه2

صفحه4

جهش  قیمت ها  در  بازار خودرو 
رکورد شکنی   دالر ،   خودرو   را   گران   کرد 

معامله گران می گفتنند مرغ بازار دالر یک پا دارد. 
از نظر این دســته از بازیگران ارزی التهابات داخلی 
و خارجی کشــور جو روانی و هیجانی برای دالر را 
تقویت کرده است. به گزارش اقتصادنیوز ،  قیمت 
دالر در بازار روز گذشته سه شــنبه ۱۷ آبان ماه به 
مسیر صعودی خود ادامه داد. نرخ دالر روز گذشته 
در محدوده ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان بسته شد اما روز 
گذشته تا ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان باال رفت. قیمت دالر 
در زمان نوشتن این گزارش ۳۶ هزار و ۷۵۰ تومان 
بود که نسبت به روز قبل بیش از ۳۰۰ تومان افزایش 
پیدا کرده بود.  عده ای از معامله گران معتقدند  در 
صورتی که روز گذشته نرخ دالر به باالی ۳۶ هزار و 
۸۰۰ برســد و در این مرز باقی بماند این امر ممکن 

است باعث ورود خریداران...

شاخص کل بورس روز گذشــته با ۱۷ هزار و ۹۸۷ 
واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد 
رسید. به گزارش  ایسنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشته با ۱۷ هزار و ۹۸۷ واحد افزایش به رقم یک 
میلیون و ۴۰۷ هزار واحد رســید. شــاخص کل با 
معیار هم وزن هم ۳۱۰۰ واحــد افزایش یافت و در 
رقم ۳۹۶ هزار و ۲۱۰ واحد ایستاد. در این بازار ۵۴۲ 
هزار معامله به ارزش ۷۲ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال 
انجام شد. معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه  گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پاالیش نفت تهران، 
گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه  گذاری غدیر، 
سرمایه  گذاری صندوق بازنشستگی و ملی صنایع 
مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 

را روی بورس گذاشتند...



اقتصاد2
ایران

قیمت دالر 36 هزار 750 تومان شد
جو هیجانی در بازار دالر

اقتصادنیوز : معامله گران می گفتنند مرغ بازار دالر 
یک پا دارد. از نظر این دسته از بازیگران ارزی التهابات 
داخلی و خارجی کشور جو روانی و هیجانی برای دالر 
را تقویت کرده است. به گزارش اقتصادنیوز ،  قیمت 
دالر در بازار روز گذشته سه شــنبه 17 آبان ماه به 
مسیر صعودی خود ادامه داد. نرخ دالر روز گذشته 
در محدوده 36 هزار و 400 تومان بسته شد اما روز 

گذشته تا 36 هزار و 800 تومان باال رفت.
قیمت دالر در زمان نوشــتن این گزارش 36 هزار و 
750 تومان بود که نســبت به روز قبل بیش از 300 
تومان افزایش پیدا کرده بود.  عده ای از معامله گران 
معتقدند  در صورتی که روز گذشته نرخ دالر به باالی 
36 هزار و 800 برسد و در این مرز باقی بماند این امر 
ممکن است باعث ورود خریداران جدید به بازار شود و 

حتی کانال 37 هزار تومان هم لمس شود .
 معامله گران می گفتند مرغ بــازار دالر یک پا دارد. 
از نظر این دسته از بازیگران ارزی التهابات داخلی و 
خارجی کشور جو روانی و هیجانی برای دالر را تقویت 
کرده است. برخی از معامله گران می گفتند  فروش 
دالر کم شده و تعداد قابل توجهی  از متقاضیان خرید 
دالر در صفوف طوالنی مقابل صرافی های مجاز خرید 
و فروش ارز توافقی حضور دارند. به گفته فعاالن عموم 
معامله گران با هدف کسب سود اقدام به جمع آوری 

ارز می کنند. 
عده ای از کارشناســان انتظارات تورمی ناشــی از 
ناآرامی های اخیر را دلیل مناسبی برای افزایش تمایل 
افراد به خرید ارز می دانند. در سوی دیگر به عقیده 
برخی دیگر از این کارشناسان شکاف قیمتی ایجاد 
شده میان ارقام رسمی و غیر رسمی بازار عامل اصلی 

حضور خریداران در صف دالر است.
روز گذشته سه شنبه 17 آبان سال 1401 در آغاز به 
کار فعالیت بازار توافقی ارز، قیمت خرید دالر توافقی 
34 هزار و 170 تومان و قیمت فروش دالر توافقی 34 
هزار و 304 تومان بوده است.فاصله قیمت دالر توافقی 

و دالر آزاد بیش از 2 هزار و 500 تومان است. 
در در روز های گذشته  معامله گران یک ترس دیگر 
داشــتند، در بازار شایعه شــده بود خریداران دالر 
سهمیه ای با خطر قطع یارانه معیشتی مواجه هستند. 
روز گذشته سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه کسانی که با اجاره 
کارت ملی خود به دیگران سهمیه 2 هزار دالر دریافت 
می کنند قطع می شــود، گفت: ما نمی گوییم یارانه 
آنها قطع می شود، اما کسانی که طبق دهک بندی و 
معیارهای وزارت رفاه در دهک دهم پردرآمدی قرار 
بگیرند، از یارانه حذف می شوند. از طرفی  نرخ دالر در 
هرات در شروع معامالت روز گذشته تا 35 هزار و 600 
تومان باال رفت  که نسبت به روز گذشته تقریبا 500 
تومان باالتر بود. در ادامه معامالت نقدی دالر از نیمه 
کانال 35 هزار تومان پایین آمد و بر روی 35 هزار و 
370 تومان رسید و این قیمت در مقایسه با روز قبل 

270 تومان رشد را نشان می دهد .

رییس سازمان برنامه:
۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق 
بودجه داریم؛ به خاطر افزایش نیافتن 

قیمت حامل های انرژی است
رییس ســازمان برنامه و بودجــه گفت: خواهش 
می کنیم در مجلس منابــع درآمدهای غیر واقعی 
بودجه را افزایش ندهید زیرا تحقق نمی یابد، عملکرد 
سال گذشته تبصره 14 حدود 340 همت بوده است. 
در سال 1401 هیچ افزایش قیمتی در حامل های 
انرژی و حجم تولید نداشــته ایم، چطور شما این 
در آمد را از 330 به 640 همت افزایش دادید؟ این 
درآمد تحقق پیدا نمی کند، ما روی تحقق 66 درصد 
این منابع حساب کرده ایم بنابراین 200 همت در 
این تبصره عدم تحقق داریم. نمی توانیم از آسمان 
بیاوریم. در جلســه علنی روز سه شنبه -17 آبان- 
مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی عملکرد 
دولت در تحقق منابع بند الف تبصــره 18 قانون 
بودجه 1401، میرکاظمی رییس سازمان برنامه و 
بودجه اظهار داشت: سال گذشته در نیمه دوم سال 
1۹ همت برای تبصره 18 پرداخت شد این تبصره 

در دولت قبل هیچ عملکردی نداشت.
وی از نمایندگان خواســت که به نکات دولت در 
مورد منابع بودجه توجه کنید و اظهار داشــت: 
خواهش می کنیم در مجلس منابع درآمد های غیر 
واقعی بودجه را افزایش ندهید زیرا تحقق نمی یابد، 
عملکرد سال گذشته تبصره 14 حدود 340 همت 
بوده است. در ســال 1401 هیچ افزایش قیمتی 
در حامل های انرژی و حجم تولید نداشــته ایم، 
چطور شــما این در آمد را از 330 به 640 همت 
افزایش دادید! ایــن درآمد تحقق پیدا نمی کند، 
ما روی تحقق 66 درصد این منابع حساب کرده 
ایم بنابراین 200 همت در این تبصره عدم تحقق 

داریم. نمی توانیم از آسمان بیاوریم.

خبر

تورم بخش خدمات در حال  
پیشروی است. در تازه ترین 
گزارش بانــک مرکزی این 
بخش تــورم 4۹.7 درصدی 
را به ثبت رســانده اســت. 
کارشناسان اما هشدار داده اند با توجه به جهش جدید 
نرخ ارز با مــوج جدیدی از گرانی کاالهــا و خدمات در 

ماه های آینده رو به رو هستیم.
شاخص قیمت تولیدکننده در بخش های خدمات در 
تابستان امسال نسبت به فصل قبل 16.2 درصد و نسبت 
به فصل مشابه ســال قبل 56.1 درصد و در چهار فصل 
منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

4۹.7 درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان 
خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل 
تابستان 1401 نسبت به فصل قبل، 16.2 درصد افزایش 
دارد. در این فصل بیش ترین تورم فصلــی با 30.7 درصد 
مربوط به گروه »فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا 
و غذا« و کمترین تورم فصلی با 4.8 درصد مربوط به گروه 
»اطالعات و ارتباطات«  است. همچنین، میانگین قیمت 
دریافتی توســط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید 
خدماتشان در داخل کشــور، در فصل تابستان 1401 
نســبت به فصل دوره مشابه ســال قبل، 56.1 درصد 
افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه 
با 117.1 درصد مربوط به گروه »فعالیت های خدماتی 
مربوط به تامین جا و غذا« و کمترین تورم نقطه به نقطه 
با 25.8 درصد مربوط به گروه »اطالعات و ارتباطات« 

است.
آلبرت بغزیان، کارشــناس اقتصادی با اشاره به دالیل 
افزایش تورم بخش خدمــات می گوید: بخش خدمات 
را اگر شامل خرید از رستوران ها، کرایه و... بدانیم، روند 
صعودی تورم این بخش به این دلیل است که هزینه ها 
برای تولیدکننده بخش خدمات رو به افزایش اســت. 
به عبارتی قیمت تمام شــده تولید و هزینه مواد اولیه، 
تعمیرات و ...برای  بخشی که خدمات ارائه می دهد، رو به 
افزایش است و به همان نسبت هزینه این خدمات برای 

مصرف کننده باال رفته است.
بغزیان ادامه داد: به نظر می رسد با افزایش نرخ ارز هزینه 
این بخش با شدت بیشتری به روند صعودی خود ادامه 
دهد. این در حالی است که نهادهای سیاستگذار و نظارتی 
تنها از یک جنبه به افزایش نرخ ارز نگاه می  کنند و رونق 
بورس یا صادرات را به عنوان دستاورد مطرح می کنند؛  
در حالی که موج تورمی که جهش جدید نرخ ارز ایجاد 
می کند، تمامی دستاوردهای بخش های دیگر را خنثی 
خواهد کرد و نهایتا افزایش هزینه کاال و خدمات برای 

مصرف کننده را در پی دارد. 

وی افزود: بخش تولید نیز با موج جدید افزایش قیمت 
مواد اولیه و نهاده های تولید به دلیل جهش نرخ ارز رو به 
رو خواهد بود و به زودی شاهد خواهیم بود قیمت اقالم 
خوراکی و مصرفی و کاالی با دوام از جمله لوازم خانگی 
افزایش خواهد یافت. در حال حاضر بعد از جهش نرخ 
ارز بسیاری از برچســب های قیمتی عوض نشده است 
اما تولیدکنندگان با توجه به افزایش هزینه ها به زودی 
محصوالت را با قیمت های جدید روانــه بازار خواهند 
کرد. بنابراین تکانه هــای تورمی جدیدی چه در بخش 
مصرف و چه در بخش خدمات به واســطه نرخ جدید 
ارز در پیش اســت. قیمت ها به نحــوی روند صعودی 
در پیش گرفته انــد که مردم در حســرت قیمت های 
یک هفته قبل و یک ماه قبل هســتند. مســئوالن نیز 
اندک کاهشــی در نرخ ارز را به عنوان دستاورد خود در 
 نظر می گیرند فارغ از اینکه چه تبعات تورمی در دیگر 

بازارها دارد.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کاالهای اساسی
علیرضا مناقبــی در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به این 
پرسش که آیا نوســان های نرخ ارز در واردات کاالهای 
اساسی تاثیری می گذارد؟ گفت: تغییر نرخ ارز نه تنها 
بر روند واردات کاالهای اساســی تاثیر می گذارد بلکه 
اقتصاد کشور را بی ثبات می کند چراکه در شرایط فعلی 
فعاالن اقتصادی ریسک خرید و فروش کاال را نمی پذیرند 
به همین دلیل بنگاه های اقتصــادی و تولیدکنندگان 
بست نشسته اند و فروش کاالهای تولیدی را تقریبا قطع 
کرده اند چراکه تصویر روشنی از آینده ندارند و نمی دانند 

که چه خواهد شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به نابه سامانی نرخ ارز در دولت 
ســیزدهم، گفت: در دولت های گذشته اگر برابری نرخ 
ریال با ارز عدد کوچکی تغییر می کرد صدای اعتراض 

همه اعم از مردم و فعاالن اقتصادی بلند می شد که ارزش 
سرمایه های ملی کم شده است؛ اما نمی دانم چرا در یک 
سال و نیم گذشته که نرخ ارز حدود 30 درصد افزایش 
پیدا کرد صدای از کسی شنیده نمی شود؟ انگار که هیچ 
اتفاقی رخ نداده اســت و ما هیچ چیزی برای از دست 
دادن نداریم. رئیس مجمــع عالی واردکنندگان با بیان 
اینکه مسئوالن درباره چرایی نوسان  نرخ ارز اظهارنظر 
نمی کنند، گفت: دالر نیمایی بــرای واردات کاالهای 
اساسی در نظر گرفته می شود به عنوان مثال ما با این ارز 
یک کاالی اساسی مانند آرد را وارد و بعد از تبدیل آن به 
کاالهای نهایی مانند ماکارونی آن را صادر و این ادعا را 
مطرح کنیم که عدد صادرات ما افرایش پیدا کرده است 
اما با این کار در واقع شیره جان مردم را می دهیم، چراکه 
صادرات با قیمت پایین انجام داده ایم و ضربه دیگری به 

اقتصاد کشور وارد می کنیم.
وی با انتقاد از شیوه فروش ارز به مردم، گفت: نمی دانم چه 
منطقی پشت این موضوع است که با هر کد ملی به مردم 
ارز می دهند؛ و از آنجایی که فاصله نرخ ارز در بازار آزاد زیاد 
شده است مردم در مقابل صرافی ها صف کشیدند؛ من 
نمی دانم تیم اقتصادی دولت پیش خود چه فکر کرده 
است آیا درباره مسائل اساسی که مردم چه باید بکنند 

روزه سکوت گرفته است؟.
مناقبی تاثیر نوســان های نــرخ ارز بر رونــد فعالیت 
تولیدکننــدگان را منفــی توصیــف کــرد و گفت: 
تولیدکنندگان باید نقدینگی خود را چند برابر کنند به 
عنوان مثال اگر تا دیروز یک تولیدکننده کاالیی را 100 
تومان خریداری می کرد با افزایش 30 درصدی نرخ ارز 
باید همان کاال را امروز 130 تومان خریداری کند یعنی 
باید 30 درصد نقدینگی مازاد نسبت به گذشته داشته 
باشد پیامد این موضوع چیزی جز افزایش قیمت تمام 
شده کاالها نیست. تولیدکننده باید کاالی تولید شده 

را بفروشد این در حالیست که مردم جیب هایشان برای 
خرید خالی است در حال حاضر بیش از 80 درصد مردم 

توانایی تامین ضروریات زندگی را دارند.
وی در پاســخ به این پرسش که شــما به عنوان فعال 
اقتصادی چه پیشنهادی برای کنترل نوسان های نرخ ارز 
به دولت پیشنهاد می دهید؟ اذهان کرد: دولت باید دست 
لجاجت بردارد، به مردم اعتماد کند و کار آنها را به خود 
آنها واگذار کند. در حال حاضر اقتصاد کشــور به دست 
عده ای خاص افتاده است و مردم از چرخه اقتصادی بیرون 
رانده شــده اند. افرادی که امروز کار اقتصادی می کنند 
جزو مردم هســتند اما در دســته بنگاه های اقتصادی 
شناسنامه دار نیســتند و همان دولتی کار اقتصادی را 

دنبال می کنند.
وی اقتصاد ایران را اقتصاد سیاسی دانست و افزود: اگر 
نسنجیده حرف بزنیم و ارتباط و تعامل درستی با دنیا 
نداشته باشیم و برای همه چوب بلند کنیم و بخواهیم 
فراتر از مناسبات جهانی عمل کنیم؛ نتیجه اینکه مردم 
گرفتار برای پیشبرد امورات زندگی با دشواری زیادی 
دست و پنجه نرم می کنند. وی ادامه داد: من نمی گوییم 
که حاکمیت همه اعتقادات و باورهایش را کنار بگذارد اما 
باید نحوه تعامل با دنیا را در نظر بگیرد؛ در اقتصاد چیزی 
غیر ممکن نیست ما چندین سال است که تحریم هستیم 
و برای تامین مایحتاج خود و بــرای دور زدن تحریم ها 
بهای اضافه پرداخت می کنیم و دور زدن تحریم به معنی 
پرداخت پول اضافه از جیب مردم است؛ تا زمانی که رانت 
در کشور برقرار اســت اوضاع اقتصادی اصالح شدنی 
نیست. رئیس مجمع عالی واردکنندگان در پاسخ به این 
پرسش که فکر می کنید نرخ ارز همچنان رو به جلو باشد؟ 
گفت: این روزها قدرت تحلیل از همه گرفته شده است 
و نمی توان پیش بینی از آینده ارائه داد؛ اما این گمانه که 
همچنان روند افزایشی باشد مطرح و غیرمحتمل نیست 
اما این سخن من نباید اینگونه معنی شود که من در بوق 

می زنم که قیمت ارز باال برود.
وی باال رفتن نرخ ارز برای صادرات را مثبت ندانست و 
افزود: نوسان نرخ ارز جز اینکه به تولیدکننده و آحاد مردم 
را گرفتار کند چه نتیجه ای دارد؟ نمی توان منافع عمومی 
را به خاطر منافع عده ای خاص تحت شعاع قرار بدهیم؛ 
همانگونه که کشور نیاز به تولید و صادرات دارد به همان 
میزان نیز نیازمند واردات است هیچ کشوری نمی تواند 

همه مایحتاج اش را خود تولید و صادر کند.
این فعال اقتصادی در پایان بیــان کرد: این دیدگاه که 
افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می شــود از پایه 
غلط اســت مگر تا به امروز این کار را انجام شده است؟ 
وقتی ارز باال برود قیمت تمام شده محصوالت باال می رود 
و با افزایش قیمت تمام شده توان صادرات تقلیل پیدا 
می کند و تولیدکننده تــوان تولید کاالی باکیفیت که 
برای صادرات مقبول باشد را از دست می دهد اگر اقتصاد 

به ثبات نرسد همه متضرر می شوند.

کارشناسان نسبت به افزایش قیمت کاالهای اساسی به دلیل نوسانات ارز هشدار دادند

موج جدید گرانی کاالها 
تولیدکننده ها به زودی برچسب های قیمتی را تغییر می دهند

رییس کمیته فقهی سازمان بورس اعالم کرد
موافقت بانک مرکزی با شــرط 
بورسی ها برای عرضه گواهی سکه

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار 
شرط موافقت با عرضه سکه در بورس را اعالم کرد. 
غالمرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه دستورالعمل عرضه گواهی سکه در بورس 
توسط بانک مرکزی اصالح شد، اظهار کرد: نظر ما 
این است که خریداران سکه از تحویل سکه محروم 
نشوند، بلکه باید امکان تحویل سکه در موعد فراهم 
شود. در این صورت عرضه گواهی سکه را مشروع 
می دانیم و انتشــار آن بالمانع است. وی ادامه داد: 
بانک مرکزی هم با این موضوع موافقت کرده است.

گواهی سکه چیست؟
بر اساس این گزارش، عرضه گواهی سکه یکی از 
راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز است. 
اوراق ســکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده و 
کلیـه اشخاص حقیقی می توانند حداکثـر معادل 
100 سکه تمام بهـار آزادی طرح جدید و همچنین 
صندوق های سرمایه گذاری طال بدون محدودیت، 
نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند. سررسید اوراق 
سکه بانک مرکزی، شش ماه پس از عرضه اولیه، با 
تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی 
اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت های پایانی 
تمامی گواهی های سپرده سکه بانک ها و اوراق 
سکه بانک مرکزی در بورس کاالی ایران در آخرین 
جلسه معامالتی خواهد بود. معامالت ثانویه اوراق 
سکه مرکزی، در بورس کاالی ایران انجام میشود 
و دارندگان اوراق درصورت تمایل به فروش اوراق 
زودتر از سررسید، می توانند اوراق سکه خود را در 
بورس کاالی ایران، به قیمت روز به فروش برسانند. 
بانک مرکزی تســویه نقدی اوراق در سررسید و 
همچنین نقدشــوندگی این اوراق در بازار ثانویه 
بورس کاالی ایران به قیمت روز را متعهد می شود. 
بنابراعالم بانک مرکزی، اوراق سکه بانک مرکزی 
عالوه بر امکان سرمایه گذاری در طال، قابلیت توثیق 
در شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیالت را نیز دارد.

رشد 17 هزار واحدی بورس
بازگشت شاخص به کانال 1.4 میلیونی

شاخص کل بورس روز گذشته با 17 هزار و ۹87 
واحد افزایش به رقم یک میلیون و 407 هزار واحد 
رسید. به گزارش  ایسنا، شاخص کل بورس روز 
گذشــته با 17 هزار و ۹87 واحد افزایش به رقم 
یک میلیون و 407 هزار واحد رسید. شاخص کل 
با معیار هم وزن هــم 3100 واحد افزایش یافت 
و در رقم 3۹6 هزار و 210 واحد ایســتاد. در این 
بازار 542 هزار معامله بــه ارزش 72 هزار و 701 
میلیارد ریال انجام شد. معدنی و صنعتی چادرملو، 
ســرمایه  گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، 
پاالیش نفت تهران، گسترش نفت و گاز پارسیان، 
سرمایه  گذاری غدیر، ســرمایه  گذاری صندوق 
بازنشســتگی و ملی صنایع مس ایران نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل 
فرابورس با رشدی 117 واحدی تا رقم 18 هزار و 
348 واحد صعود کرد. معامله گران این بازار 25۹ 
هزار معامله انجام دادند که 66 هزار و ۹78 میلیارد 

ریال ارزش داشت. 

پیشروی آرام سکه در کانال 16
از نگاه تحلیل گران بازار سکه در صورتی که سیاست 
فروش اوراق ســکه بانک مرکزی موفق از آب در 
بیاید، قیمت فلز گران بهــای داخلی در بازار افت 
خواهد کرد. سکه امامی توانست به نزدیک سطح 
16  میلیون و 500 هزار تومان برسد. روز دوشنبه 
فلز گران بهای داخلــی در محدوده 16 میلیون و 
450 هزار تومان قرار گرفــت و  این اتفاق موجب 
شد که انتظارات افزایشی در بازار سکه تقویت شود. 
تحلیل گران فنی باور دارند برای اینکه فلز گران 
بهای داخلی در مسیر کاهشــی قرار بگیرد، نیاز 
دارد کــه از  محــدوده 16 میلیــون و 200 هزار 
تومان عقب نشــینی کند. در مقابل افزایشی ها 
می توانند بــا عبور از  ســطح 16 میلیون و 500 
هزار تومــان، نیــروی جدیدی بگیرنــد و خود 
را برای ورود بــه کانال 17 میلــون تومان آماده 
کنند. ســکه هیچ گاه در طــول تاریخ معامالتی 
 خود در کانال 17 میلیــون تومان خرید و فروش 

نشده است. 
از نگاه تحلیل گــران بازار ســکه در صورتی که 
سیاست فروش اوراق ســکه بانک مرکزی موفق 
از آب در بیاید، قیمت فلز گــران بهای داخلی در 
بازار افت خواهد کرد. با این حال، افزایش قیمت 
دالر به باالی ســطح 36 هــزار و 500 تومان هم 
چنان می تواند زمینه ساز ورود خریداران بیشتر 

به بازار سکه شود.
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سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: خرید 
و فروش ارز فعالیت اقتصادی اســت و اطالعات 
افراد در این زمینه در پایگاه اقتصادی خانوار ثبت 
می شود و به عنوان شاخصی در دهک بندی درآمد 

خانوار لحاظ می شود.
به گزارش ایرنا، هم زمان با نوسان نرخ ارز در بازار، 
تقاضا برای دریافت 2000 یورو یا معادل آن به دالر 
ارز با کارت ملی و نرخ توافقی افزایش یافت، البته 
باید توجه داشت که بیشــتر این افراد متقاضیان 
اصلی نیســتند و برای بهره مندی از ســود چند 

میلیونی این معامله به بازار مراجعه می کنند.
برخی افراد ســودجو با پرداخت پول به سایرین 
کارت ملی آنهــا را گرفته و با آن و بــه نام آنها ارز 
خریداری می کنند تا در بازار آزاد بفروشند و سود 
کسب کنند. این موضوع بر میزان تقاضای کاذب 
در بازار ارز می افزاید و در مقابل نامی از خریدار و 
فروشند ارز واقعی ارز باقی نمی ماند. این موضوع 

واکنش بانک مرکزی و دستگاه قضایی را به دنبال 
داشت. بر این اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی به افراد اعالم 
کرد که با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده 
دالالن از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف 
ســودجویی و تبعات این اقــدام غیرقانونی برای 
دارنده کارت، دقت داشــته باشید خرید ارز صرفا 

برای مصارف شخصی صورت گیرد.
بدیهی اســت اطالعات هویتی خریــداران برای 
سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان امور مالیاتی 
ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر 
در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود.

ارسال اطالعات خریداران ارز به وزارت 
رفاه برای دهک بندی

»ســیده طیبه حســینی« ســخنگوی سازمان 

هدفمندی یارانه ها در ایــن خصوص به خبرنگار 
ایرنــا گفت: بر اســاس قانــون بودجــه 1401 
دهک بندی و شناســایی خانوارهــای پردرآمد 

برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی افزود: وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
با اســتفاده از بانک اطالعاتی پایگاه رفاه ایرانیان 
و شاخص های تعیین شــده افراد با درآمد باال را 
شناســایی کرد و از اردیبهشــت ماه دهک های 

پردرآمد حذف شد.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: 
هم اکنون اطالعات هویتی که معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مقرر کرده به 
سازمان هدفمندی یارانه ها ارائه و این اطالعات در 
پایگاه اقتصادی خانوار سازمان هدفمندی و پایگاه 

رفاه ایرانیان ثبت می شود.
حسینی تصریح کرد: همانطور که تراکنش مالی 
و  درآمد جزو فعالیت اقتصادی اســت، خرید ارز 

نیز  نیز در ایــن زمره قرار می گیــرد. وی با بیان 
اینکه متولــی دهک بندی خانوارهــا وزارت رفاه 
اســت، ادامــه داد: دهک بندی از اردیبهشــت 
ماه و براســاس قانون بودجه 1401 انجام شــد 
و چنانچه بــه طور قانونــی این ســازمان ملزم 
باشــد مجددا ایــن کار را انجام دهــد؛ تکالیف 
 برای این وزارتخانــه مقرر و براســاس آن انجام 

خواهد شد.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها بیان کرد: 
هم اکنون اطالعات افــرادی که ثبت نامی جدید 
هســتند، به وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
ارسال و آزمون وسع و دهک بندی خانوارها انجام 

می شود.
به گفته حسینی، عالوه بر ثبت نامی جدید افرادی 
که تغییر بُعد خانوار داشته باشــند، جزو آزمون 
وسع قرار می گیرند و دهک بندی جدید برای آنها 

انجام می شود.

رییس اتاق مشــترک ایران و ترکیه اظهار داشت: ترک ها، 6.5 درصد 
مالیات از کاالهای ایرانی که به ترکیه وارد می شود اخذ می کنند چراکه 
استدالل آنها این اســت که ایرانی ها نمی توانند با بانک های خارجی 
ارتباط داشته باشــند. به گزارش ایلنا، مهرداد سعادت دهقان رئیس 
اتاق مشترک ایران و ترکیه در نشست »آسیب شناسی تجارت ایران و 
ترکیه« گفت: بسیاری از مسائل تجاری ایران و ترکیه روی کاغذ مانده 

است، از این رو می خواهم امروز به  یکسری واقعیت ها اشاره کنم.
وی با اشاره به اقداماتی که سازمان توسعه تجارت در زمینه ترکیه کاری 
انجام نداده است، افزود: تکلیف تجارت ترجیحی را مشخص نیست و 

همچنین در 3 سال اخیر رایزن ایران به ترکیه اعزام نشده است.
این فعال اقتصادی روند گمرکات در ایــران را پیچیده توصیف کرد و 
افزود: ترکیه در سال 2022، 250 میلیارد دالر صادرات و 300 میلیارد 
دالر واردات داشته که سهم ما از مجموع آن، 5 میلیارد دالر بوده است.

به گفته رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ترکیه، راه مواصالتی 

ایجاد نشده و گمرکات ترکیه در بدو ورود نشان می دهد که چه میزان 
به تجارت اهمیت می دهند.

وی با بیان اینکه برای تشــکیل مرکز تجارت ایران و ترکیه از بخش 
خصوصی مشورت گرفته نشد، اذهان کرد: مرکز تجاری کاری نمی تواند 
انجام بدهد، چرا ترک ها عالقه ندارد با بخش دولتی ایران تعامل داشته 
باشد؟ چون آنها اســتاندارد ایران را قبول ندارند و من به عنوان یک 
صادرکننده می گوییم اگر مشکالت ما حل نشود ما در برابر کشوری که 

8 رایزن بازرگانی در تهران دارد نمی توانیم عرض اندام کنیم.
وی دیپلماسی ایران در ترکیه را اقتصادی ندانست و افزود: در سفارت 
خارجه یک نفر که بتواند تعامل اقتصادی و تجاری با طرف مقابل برقرار 
کند را نداریم، در صورتی که کشــور ترکیه 144 مرکز تجاری در دنیا 

دارد.
این فعال اقتصادی با انتقــاد از ضعف ایران در حــوزه حمل و نقل و 
لجستیک، خاطر نشــان کرد: 20 هزار کامیون وارد کردیم اما آنها را 

پالک گذاری نمی کنیم. پیشنهاد می کنم اول راه بسازیم چراکه الزمه 
تجارت ایجاد راه است، بعدا بحث لجستیک خود را تقویت کنیم.

وی با اشاره به لزوم ایجاد گمرک واحد، خاطر نشان کرد: کاال یک بار 
در دنیا ارزیابی می شود این در حالیست که در ایران نیروی انتظامی، 

گمرک و سازمان ملی استاندارد کاالها را جداگانه رصد می کنند.
ســعادت دهقان  اعالم کرد که حجــم قابل توجهــی از کاال در مرز 

آذربایجان کاال خوابیده است.
وی رشد اقتصادی ترکیه را پروازگونه تشــبیه کرد و افزود: ترک ها با 
وجود 4۹0 میلیارد بدهی می توانند با قدرت ادامه بدهند و 550 میلیارد 

دالر تجارت جهانی داشته باشند.
این فعال اقتصادی در پایان بیان کــرد: ترک ها، 6.5 درصد مالیات از 
کاالهای ایرانی که به ترکیه وارد می شود اخذ می کنند چراکه استدالل 
آنها این اســت که ایرانی ها نمی توانند با بانک هــای خارجی ارتباط 

داشته باشند.

خرید و فروش ارز فعالیت اقتصادی است

اطالعاتخریداراندرپایگاهاقتصادیخانوارثبتمیشود

رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه:

ترکها6.5 درصدمالیاتازکاالهایایرانیاخذمیکنند
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3 بازار

رئيس اتحاديه عطار و سقط فروش و عمده فروشان کاالي دخاني، 
مواد شوينده و پاک کننده تهران اظهار داشت: اعضاي اين اتحاديه 
گياهان دارويي مي فروشند نه داروهاي گياهي. فروش انواع گياهان 
دارويي، دمنوش ها و عرقيجات و ... از جمله محصوالت فروشي اين 

صنف است.
مرتضي جعفري با بيان مطلب فوق گفــت: قاطعانه مي گويم؛ اگر 
افرادي داروهاي گياهي مي فروشــند بدون پروانه کسب و مجوز 
هستند. اگر هم گزارشي به اتحاديه مبني بر فروش اين داروها برسد 
به يقين اتحاديه بازرس مي فرستد و در صورت داشتن پروانه کسب 

اخطار مي گيرد و اگر پروانه نداشته باشد و عطارنما باشند اخطار براي 
تقاضاي پروانه را خواهند گرفت. به هر صورت اتحاديه برخورد مي 
 کند؛ اما گزارشات تاکنون نشان داده افراد بدون پروانه کسب تخلف 

داشته اند.
جعفري در ادامه تاکيد کرد: برخي از توليدکنندگان داروهاي گياهي 
که زير نظر وزارت بهداشت و داراي مجوز طب سنتي هستند با اخذ 
مجوز از بهداشت و دارو، داروها را با نام و نشان خود ترکيب و توليد مي 
کنند و با تاسيس عطاري هايي در نزديکي محل کارشان به فروش 

اين داروها مي پردازند.

وي در خصوص فروش برخي از داروهــاي غيرمجاز در عطاري ها 
ادامه داد: هيچيک از عطاري هاي پروانه دار حق فروش هيچ دارويي 
در خصوص ترک اعتياد و يا چاقي و الغري را ندارند. قطعاً در صورت 
شــکايت از هر يک از عطاري ها با ارائه مدارک معتبر و مستدات، 
برخورد مناسبي را از ســوي اتحاديه خواهند ديد. اين عمليات در 
کمتر از ۲۴ ساعت انجام مي شود و اداره اماکن محترم تهران در اين 

خصوص همکاري خوبي با اتحاديه داشته است.
رئيس اتحاديه عطار و سقط فروش و عمده فروشان کاالي دخاني، 
مواد شــوينده و پاک کننده تهران در خصــوص کاالهاي دخاني 

نيز گفت: از سال ۱۳۹۷ تا کنون هيچ گونه کاالي دخاني از سوي 
مرزهاي قانوني وارد نمي شود و تماماً توليد داخل کشور است؛ اما 
متاسفانه برخي از توليداتي که قاچاق وارد مي شود در کشور عراق با 
 متريال درجه دو اما با برندهاي مشهور توليد و از مرزهاي غيرقانوني

 وارد مي شود.
وي در ادامــه اضافــه کــرد: در برخي از مــکان هــاي نامعلوم 
در کشــور توســط عوامــل خودشــان کاالي دخانــي 
غيرقانونــي را توليــد و مي فروشــند، بارهــا اين موضــوع را به 
 مقامــات دولتــي اطــاع داده ايم. اميد اســت که رســيدگي 

کنند. جعفــري در خصوص ماليات ارزش افــزوده گفت: از دولت 
و مجلس محترم تقاضا داريم ماليات بــر ارزش افزوده مانند ديگر 
کشورهاي اجرا کننده اين نوع ماليات، تنها از يک منبع اخذ شود؛ اگر 
از توليدکننده اين نوع ماليات اخذ مي شود در مراحل ديگر توزيع 
مانند عمده فروشان و خرده فروشان نبايد اخذ گردد. رئيس اتحاديه 
عطار و سقط فروش و عمده فروشان کاالي دخاني، مواد شوينده و 
پاک کننده تهران در پايان تصريح کرد: متاسفانه اخذ ماليات ارزش 
افزوده در تمامي مراحل نقض قانون اســت و بايد فقط يک بار اين 

ماليات دريافت گردد.

رئيس اتحاديه سمســاران و امانت  فروشان تهران از کاهش شديد 
خريد و فروش اين صنف خبر داد و بيان کرد: کاهش شديد قدرت 
خريد مردم کاالهاي دست دوم را از دسترس خانوارهاي ايراني خارج 
کرده است. داود عبداللهي فرد، رئيس اتحاديه سمساران و امانت 
فروشان تهران درباره وضعيت فعلي فعاالن اين صنف گفت: وضعيت 
فعاالن اين صنف و همکاران ما همانند ساير اصناف است. بنيه مالي 
مردم ضعيف شده و نقدينگي در دست آنها کم است و اين شرايط 
سبب شده حتي نتوانند براي خريد کاالهاي دست دوم اقدام کنند.

رئيس اتحاديه سمســاران و امانت فروشــان تهران تصريح کرد: 
برخاف باور برخي افراد جامعه؛ قيمت کاالهاي دســت دوم نيز 
همانند کاالهاي نو افزايش يافتــه و نرخ هاي فعلي با قدرت خريد 
مردم همخواني ندارد. وي گفت: شرايط متاسفانه به گونه اي است 

که همکاران فقط معامات بسيار جزيي انجام مي دهند و برخاف 
تصور عمومي کاسبي در اين صنف اصا رونق ندارد. رئيس اتحاديه 
سمساران و امانت فروشان تهران خاطرنشان کرد: شرايط رکود، تورم 
باال، افزايش نرخ ها گريبانگير تمام صنوف شده و در وضعيت کاري 

کسبه تاثيرگذار بوده است.
عبداللهي فرد در پاسخ به اين سوال که در شرايط فعلي اگر خريد و 
فروشي انجام شود، بيشتر شامل کدام کاال هست؛ بيان کرد: لوازم 
برقي خانگي مانند يخچال، فريزر، لباسشويي، تلويزيون و... مي شود؛ 
البته تا حدودي هم فروش مبلمان و ميز ناهار خوري هم در برخي 
واحدهاي صنفي انجام مي شود؛ اکنون اينگونه کاالها بيشتر در بازار 

داد و ستد مي شود. وي اظهار کرد: سمسار و امانت فروش واسطه اي 
بين فروشندگان و خريداران است؛ اما شبکه هاي مجازي تاحدودي 
دست همکاران بنده را از اين بازار کوتاه کرده و در برخي موارد حتي از 
گردونه خارج شده ايم؛ اما در مجموع خريد و فروش کاالهاي دست 
دوم در شبکه هاي مجازي انجام ميشود که حتي خريد و فروش در 

اين بازار نيز کاهش يافته است.
رئيس اتحاديه سمساران و امانت فروشــان تهران در پاسخ به اين 
پرسش که آيا ميزان فروش اين لوازم از سوي مردم نيز افزايش يافته يا 
خير؛ توضيح داد: فروشندگان لوازم خانگي نيز کاهش يافته زيرا مابه 
التفاوت وسايل نو و دست دوم زياد است و خانواده ها سعي مي کنند از 

کاالهاي موجود در منزل استفاده کنند؛ مگر اينکه کاال فرسوده شده 
و غيرقابل استفاده باشد و در اين صورت به همکاران و هم صنفي هاي 
ما کاال را مي فروشند اما در مجموع به دليل اينکه تفاوت قيمت کاالي 
نو و دست دوم بسيار زياد است؛ ترجيح مي دهند کاالهاي موجود 

را نگه دارند زيرا تامين هزينه خريد کاالي نو بسيار سخت است.
به گفته وي بخش مهمي از اين کاالها ديگر قابل استفاده نيست و در 
حقيقت ضايعات محسوب مي شود. رئيس اتحاديه سمساران و امانت 
فروشان تهران درباره بيشترين موارد شکايت از سوي شهروندان به 
اين اتحاديه توضيح داد: بيشتر مربوط به لوازم برقي مي شود و اخيرا 
مشاهده مي شود برخي افراد کم لطف کاالهاي دست دوم بسيار تميز 

را به جاي کاالي استوک و کف نمايشگاهي به فروش مي رسانند که 
اين موارد نيز قابل پيگيري است؛ بيشتر شکايت ها نيز در مورد لوازم 
برقي مانند يخچال، تلويزيون و... است. عبداللهي فرد درباره موضوع 
مهم کاهبرداري از افراد در قالب انتشار آگهي در پلتفرم هاي مجازي 
توضيح داد: به مراتب ديده شده عمده شکايت ها به پليس فتا در 
قالب کاهبرداري در فضاي مجازي است؛ به نظر بنده ۹۰ درصد 
ميزان شکايت هاي رسيدگي شده در پليس فتا مربوط به مواردي 
است که کااليي را به گونه اي قيمت گذاري کرده اند که افراد براي 
خريد تطميع شده و براي پرداخت بيعانه فريب مي خورند و متاسفانه 
پس از مدتي نه کسي پاسخگوي شماره اعام شده است و نه آدرسي 
براي مراجعه وجود دارد. اين اتفاق در موارد متعددي رخ مي دهد و 

حتي همکاران بنده نيز با اين موارد مواجه مي شوند. 

رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و 
تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران گفت: 
جمعيت ايران ۸۰ ميليون نفر اســت در حاليکه 
باالي ۱۰۰ ميليون ســيم کارت در کشور فعال 
اســت. محمدرضا رمضان افزود: در حال حاضر 
تلفن همراه در داخل توليد مي شود؛ اما اندرويد 
کامل نيست بلکه بيشــتر به صورت گوشي هاي 

موبايل دکمه اي است.
وي همچنين اظهارداشت: بسياري از شرکت ها 
در ايران تمام قد سرمايه خود را براي توليد تلفن 
همراه در داخل گذاشته اند تا بتوانند گوشه اي از 
اين بازار وسيع را پوشــش دهند. رئيس اتحاديه 
فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري، تلفن 
همراه و لوازم جانبي تهران گفت: تکنولوژي تلفن 

همراه بسيار پيشرفته و پيچيده است و به راحتي 
در اختيار کشور ايران قرار نمي دهند.

وي در ادامه با بيان اينکه شــرکت هاي صاحب 
اين تکنولوژي بسيار قدرتمند هستند، افزود: اين 
طور نيست که تکنولوژي تلفن همراه را به راحتي 
در اختيار شرکت هاي ديگر کشورها قرار دهند. 
رمضان با اشــاره به اينکه تلفن همراه شايد ۲۰ 
شغل را از بين برده و حجم وسيعي از فعاليت ها 
و مشاغل را در برگرفته است، اظهارداشت: براي 
مثال در کشــور ۸۰ ميليون نفري ايران در حال 
حاضر باالي ۱۰۰ ميليون سيمکارت فعال بوده 
که اين خود نشان دهنده اهميت و کارکرد بسيار 

باالي تلفن همراه در کشور است.
وي ادامه داد: ايران يک کشــور جــوان و داراي 

شرکت هاي دانش بنيان بسيار قوي است و مي 
تواند در اين حوزه حرف زيادي براي گفتن داشته 
باشــد منتها مي طلبد دولت به معناي واقعي از 
تجار و بازرگان ايرانــي حمايت کند تا بتوانند در 
حوزه توليد گوشي تلفن همراه در کشور سرمايه 

گذاري کنند.
رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و 
تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران افزود: 
تجــار و بازرگانان قدري در کشــور حضوردارند 
و راضي به توليد گوشــي تلفن همراه در داخل 
هستند.وي يادآورشد: اگر دولت تجار و بازرگانان 
را به سمت سرمايه گذاري جهت توليد تلفن همراه 
در کشور سوق دهد بي ترديد هزاران شغل و بازار 

جديد در مملکت ايجاد خواهد شد.

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران در چرايي و لزوم واردات خودرو بيان داشت: 
اصل لزوم واردات خودرو بر پايه تنظيم بازار داخلي 
صورت مي گيرد و اين در حالي اســت که شرکت 
هاي توليدکننده خودرو در کشور نياز بازار را تامين 
نمي کنند. سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه 
داران و فروشــندگان خودرو تهران گفت: تا قبل از 

سال ۱۳۹۶ ســاالنه حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو 
در کشور توليد مي شد؛ ضمن اينکه واردات خودرو 
نيز داشتيم؛اما با توجه به نياز حدود ساالنه ۱۵۰۰ 
خودرو در کشور، پس از تحريم از سال ۹۷ نه تنها 
خودرو خارجي وارد نشد؛ بلکه توليد خودرو از ۶۰۰ 
هزار دستگاه در ســال باالتر نرفت. رئيس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در ادامه 

اظهار کرد: با توجه به کاهــش توليد و عدم واردات 
خودرو، کم کم اين کمبود منجر به افزايش بسيار 
باالي قيمت خودرو شــد. از سوي ديگر شرکت ها 
اقدام به ثبت نام خودرو و قرعه کشي کردند. قيمت 
تحويل خودرو با قيمت بازار آزاد آنچنان تفاوت پيدا 
کرد که خود تبديل به بــازار مبادله خريد و فروش 

خودرو توسط عده زيادي از افراد شد.

رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم يدکي خودرو و 
ماشين آالت تهران با بيان اينکه ناآرامي هاي اخير 
بازار لوازم يدکي خــودرو را دچار رکود کرد، گفت: 
البته مسائل ديگري نيز در اين خصوص موثر بوده 
و افزايش قيمت ارز يکي ديگر از چالش هاي صنف 

لوازم يدکي خودرو به شمار مي رود.
سيداحمد حســيني، رئيس اتحاديه فروشندگان 
لوازم يدکي خودرو و ماشــينآالت تهــران گفت: 
عوامل خارجي که همواره به دنبال فرصت هستند تا 
شرايط نارضايتي و گايهمندي مردم را فراهم کنند 
از مسئله افزايش قيمت ارز نيز براي بروز نارضايتي 

ها استفاده ميکنند.
وي با اشــاره به تاثير منفي ناآرامــي هاي اخير بر 
کسب و کار فروشندگان لوازم يدکي خودرو، اظهار 

داشت: قطعا هنگامي که ناآرامي ها شرايط حاکم 
بر جامعه را دچار تنش ميکنــد صنف ما هم از اين 
مسائل مصون نيست، بنابراين در اين دوران فعاالن 
صنفي ما هم تحت تاثير قرارگرفتند؛ اما در روزهاي 
اخير خوشبختانه مشــکلي وجود ندارد و بازار در 

آرامش است.
حسيني به نوســانات قيمت ارز در روزهاي اخير 
اشاره کرد و اظهار داشت: عوامل مختلفي بر افزايش 
قيمت ارز تاثيرگذار است؛ اما عامل ناآرامي ها هم بي 
تاثير نيست، ناامني قطعا ميتواند از عوامل افزايش 
قيمت ارز باشــد و لذا عوامل خارجي که همواره به 
دنبال فرصت هستند تا شــرايط نارضايتي و گايه 
مندي مردم را فراهم کنند، از مسئله افزايش قيمت 

ارز نيز براي بروز نارضايتي ها استفاده مي کنند.

رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم يدکي خودرو و 
ماشين آالت تهران با اشــاره به تعيين مهلت براي 
شناســه دار کردن لوازم يدکي خودرو، گفت: ما با 
شناســه دار کردن لوازم يدکي خــودرو مخالفتي 
نداريم؛ اما از مســئوالن ميخواهيم که زيرساخت 
الزم را فراهم کنند تا بتوانيم نسبت به اين مسئله 
اقدام کنيم. وي افزود: براي شناسه دار کردن لوازم 
يدکي خودرو مهلت نميخواهيم؛ بلکه بايد مسائل و 
مشکات حل شود تا بتوانيم اين مسئله را عملياتي 
کنيم؛ بنابراين مدتي پيش مسائل و مشکاتي که 
در مقابل شناسه دار کردن لوازم يدکي خودرو وجود 
داشت را احصاء و آن را براي قواي سه گانه و وزارت 
صمت ارسال کرديم؛ اما تا امروز هيچ کدام از موانع 

حل نشده است.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران در 
واکاوي معضات توليد و فروش لوازم خانگي داخلي 
بيان کرد: براي صنعت لوازم خانگي هيچگونه برنامه 
 ريزي انجام نشده و به همين دليل با معضل قاچاق 
لوازم خانگي مواجه هستيم.  اکبر پازوکي، رئيس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران در رابطه با 
علت گرايش مردم به خريد لوازم خانگي خارجي يا 

قاچاق اظهار داشت: با توجه به اينکه طي سال هاي 
متمادي لوازم خانگي خارجي در بازار در اختيار مردم 
بود و به راحتي مي توانستند نسبت به خريد لوازم 
خانگي دلخواه خود اقدام کنند، لذا هنوز هم گرايش 
به خريد لوازم خانگي خارجــي دارند و به عبارتي 
ذائقه مردم هنوز تغيير نکرده است. رئيس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي تهران اظهار داشت: بنابراين 

با توجه به ذهنيت خوبي که مردم از کيفيت کاالهاي 
خارجي در ذهن دارند هنوز هم عاقمند به استفاده 
از لوازم خانگي خارجي هستند و اين در حالي است 
که اکنون لوازم خانگي خارجــي موجود در بازار از 
کيفيت خوبي برخوردار نيستند، زيرا اين کاالها به 
صورت قاچاق وارد کشور مي شود و هيچ تضميني 

نيز براي کيفيت آنها وجود ندارد.

اخطار اتحادیه به عطارنماها 

کاهش شدید خرید و فروش کاالي دست دوم

بيش از ۱۰۰ ميليون سيم کارت در کشور فعال است

لزوم واردات خودرو بر پایه تنظيم بازار داخلي است

لوازم یدکي خودرو تحت تاثير افزایش قيمت ارز

لوازم خانگي خارجي در بازار کيفيت خوبي ندارند 
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کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: شواهد بازار 
و هزينه ساخت و ساز حاکی از آن است که افزايش 
قيمت مســکن به طور قطع متوقف نخواهد شد. 
هزينه تمام شده ساخت مسکن به شدت افزايش 
يافته  و شــاهد افزايش قيمت قابل توجه مصالح 
ساختمانی، قيمت زمين و هزينه مجوزها هستيم 
و هزينه های مالياتی هم به اين رقم اضافه می شود.

فردين يزدانی با اشاره به ادامه افزايش قيمت مسکن 
اظهار داشت: شــواهد بازار و هزينه ساخت و ساز 
حاکی از آن است که افزايش قيمت مسکن به طور 
قطع متوقف نخواهد شد. هزينه تمام شده ساخت 
مسکن به شــدت افزايش يافته  و شاهد افزايش 
قيمت قابل توجه مصالح ساختمانی، قيمت زمين و 
هزينه مجوزها هستيم و هزينه های مالياتی هم به 

اين رقم اضافه می شود.
وی درباره تقاضا در بازار مسکن و اثرگذاری تغييرات 
نرخ ارز در اين بازار ادامه داد: در حال حاضر در اين 
شــرايط هم برای خريد و فروش مسکن، تقاضا تا 
حدی وجود دارد و البته تقاضا تحت تاثير تغييرات 
قيمت دالر است. افزايش قيمت دالر هم در افزايش 
قيمت مسکن اثرگذار است و اين اثرگذاری تغييرات 
بازار ارز بر روی بازار مسکن با فاصله کمی خود را 
نشان می دهد اما هنوز قيمت ارز رشد قابل توجهی 
نداشته که تاثير آنچنانی و معناداری بر روی قيمت 

مسکن داشته باشد.
اين کارشناس اقتصاد مسکن تاکيد کرد: موضوع 
مهم در بحث ارتباط بازار ارز با بازار مسکن اين است 
که با توجه به چشم انداز بازار ارز و ادامه دار بودن 
روند افزايش قيمــت ارز قاعدتا اين انتظار تورمی 

از همين امروز اثر خود را بر بازار مسکن می گذارد.
يزدانی با اشاره به قيمت تمام شده واحدهای نهضت 
ملی مسکن در اطراف تهران و شهرهای جديد حومه 
پايتخت گفت: با حذف قيمت زمين، ميانگين هزينه 
تمام شده برای ســاخت هر مترمربع نهضت ملی 
مسکن ۸ ميليون تومان بايد باشد و با هزينه های 
امروز امکان ساخت مسکن کمتر از اين قيمت  وجود 
ندارد البته اخبارهايی منتشر شده مبنی بر اينکه 
انبوه سازان قيمتی بين ۱۰ تا ۱۴ ميليوتن تومان 
برای ساخت نهضت ملی مسکن درخواست داده  اند.

وی با بيان اينکه ساخت ۴ ميليون مسکن در چهار 
سال شــوخی بود، ادامه داد: ســاخت ۴ ميليون 
مسکن در ۴ سال آرزوی شيرين مقامات در دوره 
انتخابات بود و نگاهی به آمار پروانه های ساختمانی 
صادر شــده نشــان می دهد که اين پروژه در چه 
وضعيتی قرار دارد و در خوشبينانه ترين حالت تا 
پايان عمر دولت، شايد بتوانند کمتر از يک ميليون 

واحد بسازند.
کارشناس اقتصاد مســکن با اشاره به هزينه های 
ســاخت اين پروژه اظهار داشــت: با يک حساب 
سرانگشتی می توان دريافت که اين پروژه به چه 
اعتبارات عظيمی نياز دارد. با در نظر گرفتن نرخ 
دالر امروز، ۴ ميليون واحد بايد در مقياس ميانگين 
۱۰۰ متر در ۱۰ ميليون تومان هزينه حداقلی تمام 
شده ضرب شــود و عاوه بر آن هزينه های فراهم 
آوردن زيرساخت ها و احداث زيربناها بايد به اين 
اعتبارات اضافه شود. قاعدتا بدون تامين اين منابع 

امکان اجرای پروژه وجود ندارد.    
يزدانی گفت: بخشــی از آن چيزی افتتاح شده و 
می شود باقی مانده پروژه اقدام ملی مسکن دولت 
گذشته و حتی باقی مانده مسکن مهر  است به نام 
نهضت ملی به متقاضيان تحويل خواهد شد چراکه 
مدت زمان ساخت اين واحدها در بهترين حالت 
کارآمد و مديريت در صورت تامين منابع، دو سال 
بوده که امروز هم بيش از يک سال و ۴ ماه از عمر 

دولت گذشته است.
اين کارشناس اقتصاد مسکن تاکيد کرد: موضوع 
مهم اين است که در حالی که مخاطب اين پروژه 
افراد کم درآمد تعريف شده اما اخيرا اعام کردند 
که کارمندان دولت هم برای خانه دوم امکان ثبت 
نام دارند يــا اينکه به افراد زميــن می دهيم برای 
ســاخت خانه های ويايی.  اين در حالی است که 
اساســا دولت مســئوليتی برای تامين خانه دوم 
کارمندان و کارکنان خود ندارد. اما از آنجايی که 
نتوانســته اند دهک های کم درآمد را جذب کنند 
به سمت کارمندان و طبقه متوسط رفته اند چراکه 
گزارش های بانک مسکن نشان می  دهند از جمعيت 
ثبت نام کنندگان درصد قابل توجهی نتوانستند 

آورده اوليه را واريز کنند.

دولت بايد جلوی هيوالی 
نقدينگی را بگيرد تا بيش 
از اين پيشروی نکند؛ و در 
ضمن عقب ماندگی مزد را 
جبران کند؛ هيچ راه ديگری 
وجود ندارد. بــه گزارش ايلنا، افزايــش نرخ دالر در 
حاليکه قرار بود بعد از تخليه اثرات يارانه زدايی شاهد 
تثبيت بازارها باشيم، طبقات فرودست را نسبت به 
بحرانی  شدن بيشتر معيشت نگران کرده است؛ آيا 
اقام خوراکی و ضروريات زندگی بازهم افزايش نرخ 
خواهد داشــت؛ آيا با گران شدن کاالهای واسطه ای 
و مــواد اوليه توليد کــه همگی وارداتی  هســتند و 
قيمت شــان به قيمت ارزهای خارجی گره خورده، 
بازهم شاهد گران تر شدن کاالهای مورد نياز زندگی از 

قبيل لوازم خانگی، خودرو و ساير اقام خواهيم بود؟

کرایه خانه ها کمرشکن است
آيا بازهم مــوج جديد تورم مســکن در راه خواهد 
بود؛ می دانيم که بازارهای ســرمايه اِی اصلی مانند 
مسکن و خودرو با يک بازه تاخيری کوتاه از قيمت 
دالر و نوسانات آن متاثر می شود؛ در شرايطی که به 
گفته ی دست اندرکاران بازار مسکن، رکود کمر اين 
بازار را خم کرده، قيمت های کاذب صعودی، می تواند 
فرودستان مســتاجر را بيش از پيش متضرر کند؛ 
قيمت خانه ها صوری و بدون اينکه تقاضايی در بازار 
باشد افزايش می يابد و صاحبخانه ها اجاره خانه ها را 
به دنبال آن و براساس اين ارزشگذاری صوری گران 
می کنند؛ مستاجراِن متعلق به طبقات فرودست نيز 

چاره ای جز تمکين و پرداخت ندارند.
ســهيل، يک کارشــناس اماک در غرب تهران با 
بيان اينکه بســياری از بنگاه های اماک در ماه های 
اخير بيکار بوده اند و ممکن است ماهی بگذرد بدون 
اينکه يک قرارداد فروش بسته شود؛ می گويد: فقط 

مستاجران هســتند که بايد بار اين بازار رکودی اما 
متورم و گران شونده را بر دوش بکشند؛ مستاجران 
چــاره ای ندارنــد و هرچه صاحبخانه هــا بخواهند 
می پردازند؛ از هزينه های اصلــی زندگی می زنند و 
اجاره خانه می دهند؛ هر بار دالر که گران می شود باز 
يک موج جديد گرانی کرايه خانه از راه می رسد. دالر 
و قيمت آن، در تمام بازارها حرف اول و آخر را می زند.

بار نابسامانی ها بر دوش کارگران
فرامرز توفيقی )رئيس کميته دستمزد کانون عالی 
شوراهای اسامی کار کشور( در اين رابطه می گويد: 
همواره بــار نابســامانی و به هم ريختگی اقتصادی 
بر دوش کارگران و فرودســتان اســت؛ نشانه های 
اين نابسامانی و تشتت از اول سال هويدا بود؛ چند 
ماه ابتدای سال، کلی بحث و چالش بود تا افزايش 
دستمزد کارگران شــاغل و بازنشسته مصوب شد؛ 
بعد از کش و قوس های فراوان و اســتعفا و تعويض 
وزير کار، بعد از چندين ماه وزير جديد منتصب شد 
و در نهايت بعد چند ماه انتظار، صد هزارتومان حق 
مسکن را مصوب کردند؛ اما هنوز افزايش معوقات 
بازنشستگان ساير سطوح تعيين تکليف نشده است؛ 

در اين ميانه، دولت و مجلس قياس مع الفارق کردند 
و حقوق کارمندان و زيرمجموعه های خود را افزايش 
دادند و در اين بين، ســر کارگران دوجانبه بی کاه 
ماند. در نظر داشــته باشــيم بيکاری خيل عظيم 
جوانانی که از فيلتر شدن شبکه های اجتماعی شغل 
خود را از دســت دادند، مزيد بر علت شد و بحران 

معيشت خانواده ها به سمت بدتر شدن رفت.

نقدینگی سرگردان و جهش سنگین آن
به گفته وی، مســاله ديگر، فرار سرمايه ها و گردش 
سرگردان پول اســت: »فرار ســرمايه ها از بورس، 
نتيجه ی پول پاشی ها و سياست های اقتصادی غلط 
است که منجر شده سرمايه ها از بازار بورس فرار کنند 
و شاخص های آن منفی شود؛ با بخشنامه ی حمايت 
ده بندی نيز هيچ اتفاق خاصی نيفتاد، فقط يک روز 
شاهد قرمز نشدن شاخص ها بوديم و سپس اثرات 

حمايتی تمام شد.«
به جز افزايش قيمــت دالر، همين ســرمايه های 
 Hot خارج شده به گفته ی توفيقی، موجب افزايش
Money يا نقدينگی خطرساز می شود؛ در شش 
ماهه اول سال حجم نقدينگی ۳۹ درصد شد و اين 

يعنی سونامی گردش پول داغ که تورم سنگينی به 
خانواده ها تحميل می کند. رشد نقدينگی در شش 
ماهه اول امســال و جهش ماهانه ی ۴.۲ درصدی، 
خود عامل ايجاد تورم هستند؛ فرار سرمايه ها و پول 
سرگردان در گردش، نرخ کاالها و خدمات را افزايش 
می دهد بدون اينکه هيچ بازدارنده ای برای اين موج 

شتابان تعبيه شده باشد.
توفيقی با اشاره به رکوردشکنِی »جهش نقدينگی« 
اضافه می کند: در نتيجه ی همين اينها، ديديم که 
در عرض سه چهار روز، دالر چند هزار تومان گران 
شد؛ اينها آسيب مستقيم به جامعه ی مزدبگير وارد 
می کند و مع االسف هيچ کدام از سياست گذاران به 
فکر بحران های جامعه ی دستمزدبگير به خصوص 
طبقه ی کارگر شاغل و بازنشسته نيستند؛ اين دست 
سياســت ها اســاس و بنيان خانواده های کارگری 
را تهديــد می کند. بايــد بپذيريم يــک جامعه ی 
دوقطبی که طبقات متوســِط آن از ميان رفته و به 
يک درصدی ها و ۹۹ درصدی ها قابل تقسيم است، 

جامعه ای بيمار است.

باید جلوی هیوالی نقدینگی را گرفت
او تاکيد می کند: دولت بايد فکری بکند؛ جلوی هيوالی 
نقدينگی را بگيرد تا بيش از اين پيشروی نکند؛ و در 
ضمن عقب ماندگی مزد را جبران کند؛ هيچ راه ديگری 
وجود ندارد؛ بحران معيشت هشدارهای قرمز را پشت 
سر گذاشته است و ما به سمت پاشيده شدن بنيان 

خانواده های مزدبگير رفته ايم.
بی ترديد امروز در هشتمين ماه سال، دوباره شاهد 
باال رفتن قيمت ها هستيم؛ در ارتباط با مسکن که 
اصًا نمی توان صحبت کــرد، کارگران هيچ ايده ای 
در اين حوزه ندارند چون نرخ هــای نجومی کامًا 
خارج از دايره  توانمندی آنها قرار گرفته است؛ کدام 
کارگر می تواند با قيمت متری حداقل ۳۰ يا ۴۰ هزار 
تومان، صاحبخانه شود؛ حتی اگر قيمت يک خانه ۵۰ 
متری، يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان باشد؛ يک 
کارگر – نه فقط کارگر حداقل بگير بلکه کارگری که 
ماهی ده يا دوازده ميليون تومان حقوق می گيرد- 
وقتی کل درآمد ساالنه اش فقط ۱۲۰ ميليون تومان 
است، چند سال بايد کار کند و چيزی نخورد، چيزی 
نپوشد و ريالی خرج نکند تا شايد، شايد، اگر قيمت ها 
باال نرود، بتواند يک آپارتمــان ۵۰ متری بخرد؟ به 
خوبی می دانيم که اين فــرض محال هيچ زمان به 

واقعيت نخواهد پيوست.

News kasbokar@gmail.com

فرارسرمایهوپولهایسرگردانهمچناننرخکاالهاراافزایشمیدهد

تشدید بحران معیشت طبقات فرودست
تاثیرگرانیارزبرزندگیکارگران

ساخت۴میلیونمسکنآرزویشیرینبود

افزایش قيمت مسکن متوقف نخواهد شد
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دانش بنيان های ايرانی حوزه ساختمان به كنيا اعزام می شوند
یک هیات تجاری در حوزه ساختمان با هدف بررسی میدانی از بازار ساختمان 
به کنیا اعزام می شود. مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری با هدف بررسی میدانی بازار 
ساختمانی کنیا، بازدید از شو روم های ساختمانی نایروبی، بازدید از شو روم 
ساختمانی ایرانی در نایروبی و بازدید از خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا 
)iHiT(؛ هیاتی از شرکت های دانش بنیان ایرانی فعال در حوزه ساختمان را 
به کشور کنیا اعزام می کند. مجموعه های دانش بنیان در این رویداد از مزایایی 
چون نشست با سفیر ایران در کنیا، دیدار با بازرگانان عضو اتاق بازرگانی کنیا 
)KNCCI(، حضور در جلســات تجاری رو در رو با فعاالن حوزه ساختمانی، 
برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی، مالیاتی و  تجاری کنیا و 
غیره برخوردار خواهند شد. شرکت های دانش بنیان تا ۲۰ آبان ماه سال ۱۴۰۱ 
فرصت دارند برای حضور در این رویداد که خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا 

)iHiT( ۱۵ تا ۲۰ آذرماه برگزار می کند، ثبت نام کنند.
به نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، ایران با ۴۷ کشور از 
۵۴ کشور آفریقا روابط سیاسی دارد. قاره ای با ظرفیت صادراتی بسیار گسترده 
که به دلیل نپرداختن به آن، عمال برای صادرکنندگان ایران بکر اســت. شــرق 
آفریقا نزدیکترین منطقه در آفریقا به ایران است. به همین دلیل پس از کشورهای 
همسایه بازار مناسبی برای صادرات ایران به شمار می رود. در شرق آفریقا یک بلوک 
اقتصادی با ۶ کشور کنیا، کنگو، اوگاندا، رواندا، تانزانیا و سودان شکل گرفته که ورود 
به این بازار دارای مزایایی برای کشورمان است.به همین دلیل اعزام شرکت های 
دانش بنیان به این کشور می تواند زمینه ورود محصوالت فناورانه ایرانی را به بازار 

پرسود این منطقه فراهم کند.

جزئياتی از معافيت مالياتی دو ميلياردی كسب و 
كارهای اينترنتی

قرار است طبق آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، کاربرانی که 
کسب و کارهای آن ها در پلت فرم های داخلی احزار هویت شده باشند و سابقه مالیاتی 
ندارند تا سقف دو میلیارد تومان از مالیات معاف شوند.کسب و کارهای دیجیتال 
پس از محدود شدن دو پلت فرم خارجی طی ماه گذشته با مشکالتی رو به رو شدند 
و همین امر سبب شد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حمایت از این نوع کسب 
و کارها را در دستور کار خود قرار دهد و به آن توجه ویژه ای کند، به گونه ای که روند 
تدوین و تصویب طرحی حمایتی با شرایط پیش آمده برای دو پلت فرم خارجی 
تسریع پیدا کرد. آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال اخیرا رونمایی شد 
که ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی دارد و مواردی مانند حمایت های تبلیغاتی از 
سکوها و کسب و کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت های مالیاتی را شامل 
می شود. در بخش حمایت های تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول اعالم 
شده کاربرانی که در پلت فرم های داخلی فعالیت می کنند از مزایایی مانند تخفیف 
حداکثری در هزینه تبلیغات در دستگاه های دولتی، فراهم کردن زمینه تبلیغ و 
معرفی سکوها توسط دستگاه های دولتی، تخفیف حداکثری تبلیغات در صدا و 
سیما، برنامه سازی برای معرفی کسب و کارها جهت جذب دنبال کننده، اختصاص 
بسته ویژه تبلیغات پیامکی به کسب و کارهای مشمول، ارائه بسته های تبلیغاتی 
رایگان توسط پلت فرم های تأیید شده جهت جذب دنبال کننده برای کسب و کارها 

و ممنوعیت تبلیغ سکوهای خارجی در برنامه های صدا و سیما برخوردارند.
در بخشی دیگر این آیین نامه به سکوهای مشــمول و تأیید شده تخفیفی هم 
در حوزه خدمات پستی ارائه می شــود که کاربران کسب و کارهای دیجتال می 
توانند از آن اســتفاده کنند.اما برای کاربرانی که در پلت فرم های داخلی فعالیت 
کنند، حمایت های ویژه ای در زمینه مالیاتی درنظر گرفته شده است که می توان 
به مواردی مانند معافیت مالیاتی تا سقف حدود دو میلیارد تومان درآمد در سال 
برای کسب و کارهایی که فاقد سابقه مالیاتی هستند، تخفیف مالیاتی برای کسب و 
کارهای دارای پرونده مالیاتی و قبول هزینه های راه اندازی و توسعه کسب و کار و 

سکوهای مشمول به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، اشاره کرد.
بر این اساس موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسب وکارها و 
افرادی که در پلت فرم داخلی فعالیت می کنند و آن ها تا دو سال از پرداخت مالیات، 
معاف شده اند. در این آیین نامه ســه بند به بخش معافیت و حمایت های مالیاتی 
اختصاص دارد؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این باره گفته بود برای کسب و 
کارهای مشمول فاقد سابقه مالیاتی، معافیت مالیاتی تا سقف حدوداً دو میلیارد تومان 
درآمد در سال در نظر گرفته شده است. طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای 
کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده و بر این 
اساس، اگر کسب وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلت فرم های 
داخلی از تخفیف های مالیاتی برخوردار خواهند شد. در یکی دیگر از بندهای بخش 
مالیات به قبول هزینه های راه اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به 
عنوان »هزینه قابل قبول مالیاتی« اشاره شده است.طبق اعالم وزیر ارتباطات، وقتی 
هزینه های مربوط به توســعه و راه اندازی پلت فرم های مشمول حمایت، به عنوان 
هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است یعنی می توان آن را از بدهی های مالیاتی 
پلت فرم  کسر کرد.جزییات این حمایت هنوز اعالم نشده و قرار است ضوابطی تعیین 

شود که براساس آنها مشخص شود کدام پلت فرم ها مشمول خواهد شد.

بازار آيفون دست دوم داغ شد
به دلیل کاهش ارزش ین در مقابل دالر، فروش آیفون ۱۴ در ژاپن کاهش یافته 
و مردم به خرید آیفون های دست دوم روی آورده اند. سال های طوالنی مصرف 
کنندگان ژاپنی طرفداران واقعی جدیدترین گجت ها بودند اما اکنون با کاهش 
ارزش ین، بسیاری از آنها نمی توانند آیفون های سری جدید را بخرند و همین امر 

به گسترش بازار فروش محصوالت دست دوم اپل در این کشور منجر شده است.
در حال حاضر ارزش ین در مقابل دالر به پایین ترین حد در ۳۲ سال اخیر رسیده 
و در نتیجه شیوه خرید مردم در سومین اقتصاد بزرگ جهان در حال تغییر است. 
ناظران اقتصادی معتقدند مصرف کنندگان ژاپنی تمایل بیشتری به خرید وسایل 
دست دوم پیدا کرده اند که دلیل این امر افزایش سایت های حراجی آنالین است.

در جوالی امسال اپل قیمت پایه آیفون ۱۳ را حدود یک پنجم افزایش داد. پس از 
آن آیفون ۱۴ پایه با ۲۰ درصد افزایش قیمت نسبت به آیفون ۱۳ رونمایی شد، به 
طوریکه حتی قیمت این موبایل در آمریکا ۷۹۹ دالر بود. در این میان ارزش دالر 
در مقابل ارزهای رایج دیگر دنیا افزایش یافت و ین با کاهش ارزش ۲۲ درصدی 
روبرو شد. به گفته کارمندی که خواهان خرید آیفون ۱۴ بود، اکنون قیمت این 
کاال که از ۱۱۹۸۰۰ ین)۸۱۴ دالر( شروع می شد، قابل توجیه نبود. در عوض او با 
کمتر از یک سوم این مبلغ آیفون SE دست دوم در توکیو خرید. او در این باره می 
گوید: آیفون ۱۴ با قیمت ۱۰۰ هزار ین بسیار گرانقیمت است و نمی توانم آن را 
بخرم. اگر باتری آن ۱۰ سال کار می کرد، به این قیمت می ارزید. این در حالی است 
که آیفون SE۲ در سال ۲۰۲۰ میالدی بدون ۲ دوربین پشتی آیفون ۱۴ عرضه 
شده و از لحاظ قیمت و ویژگی ها تناسب بیشتری دارد. اپل از اظهار نظر در این باره 
خودداری کرده است. اما این شرکت در یک سند قانونی ساالنه که ماه گذشته ثبت 
شده، اعالم کرد فروش محصوالت در ژاپن در بازه یک ساله منتهی به ۲۴ سپتامبر 
۹ درصد کاهش یافته که دلیل آن کاهش ارزش ین بوده است. از سوی دیگر طبق 
گزارش انستیتو MM Research، فروش موبایل های دست دوم در ژاپن حدود 
۱۵ درصد رشد کرده و در سال مالی گذشته به رکورد ۲.۱ میلیون دستگاه رسیده 

و تا ۲۰۲۶ میالدی احتماال به ۳.۴ میلیون دستگاه برسد.

اخبار
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با افزایش قیمــت ارز و ورود 
آن به محــدوده قیمت ۳۶ 
هزار ۷۵۰ تومان، بازار خودرو 
باز هم دســتخوش تغییرات 
قیمتی و روند صعودی قیمتها 
شد. ارتباط مستقیم بازار خودرو با نوسانات نرخ ارز دیگر 
بر کسی پوشیده نیست. عبور دالر از کانال ۳۶ هزار تومان 
منجر به رشد ۲ تا ۱۸ میلیونی قیمتها در بازار خودروهای 
داخلی و افزایش بیش از ۲۰ میلیونی در بازار خودروهای 
خارجی شده اســت. البته این روند صعودی نرخ ارز بر 
طرح واردات خودرو نیز تاثیرگذار خواهد بود. از آنجایی 
که که خودروهای وارداتی قرار است به صورت دالری به 
کشور وارد شوند باید دید مسووالن چگونه نوسانات نرخ 
ارز را بر روی این طرح مدیریت خواهند کرد. از سوی دیگر 
برخی اخبار حکایت از افزایش قیمت کارخانه ای خودرو 
دارند. هرچند فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را رد کرده، اما احتمال 

وقوع آن بیشتر است. 
به هر ترتیب قیمت در بازار خودرو متاثر از نرخ دالر است. 
نگاه به روند قیمتــی دالر و خودرو در یک ماه اخیر یک 
رفتار جدید را نشان می دهد. رفتاری که برخی اینطور 
تعبیر می کنند بازار خودرو دنبال روی نوسانات نرخ ارز 

است و زودتر از دیگر بازارها از رشد قیمت ارز تاثیر می 
پذیرد. بازار خودرو طی روزهای اخیر تحت تاثیر نوسانات 
نرخ ارز با موج افزایشی قیمت روبرو شده و شرایط ملتهبی 
را ســپری می کند. این موج باعث شده قیمت برخی از 
خودروها با رشد بیش از ۱۰ میلیون تومانی روبرو شوند. 
حتی قیمت محصوالت سایپا که طی چند ماه گذشته 
روند با ثبات و حتی کاهشی را تجربه می کرد، دوباره روند 
افزایشی به خود گرفت. در جریان معامالت قیمت اغلب 
خودروهای پرتقاضا داخلی افزایشی بود. قیمت پژو پارس 
LX به ۴۱۵ میلیون تومان رسید، قیمت رانا افزایش ۱۵ 
میلیون تومانی را تجربه کرد و قیمت کوییک R هم از 

۲۲۰ میلیون تومان عبور کرد.
طی روزهای اخیر هم روند افزایشی قیمت خودرو ادامه 
دار بود. این روند که شیب بیشتری نسبت به روز شنبه 
گرفته، محصــوالت مهم بازار را تحت تاثیــر قرار داد و 
تعدادی خودرو نیز رکورد بیشترین قیمت خود را جابجا 
کردند. با تداوم افزایش نرخ ارز تصور کاهش قیمت در 
بازار خودرو حاال سخت تر از گذشته شده است. پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ که پای ثابت افزایش قیمت این روزهاســت، در 
معامالت روز شنبه هم ۳ میلیون تومان افزایش قیمت 
داشت. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با این افزایش ۲۱۶ میلیون 

تومانی شد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز با افزایش ۴ میلیون تومانی 
به ۳۷۹ میلیون تومان رسید. قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک 
پانوراما هم ۵ میلیون تومان افزایش داشت. قیمت این 

خودرو با این افزایش ۶۲۵ میلیون تومانی شد. قیمت پژو 
۲۰۷ دستی پانوراما هم ۱۰ میلیون گران شد. قیمت پژو 
۲۰۷ دستی پانوراما با این افزایش به ۴۴۰ میلیون تومان 
رسید. قیمت پژو پارس LX هم با افزایش ۵ میلیونی به 
  ،ELX-TU۵ ۴۱۵ میلیون تومان رسید. قیمت پژو پارس
با ثبت افزایش ۵ میلیون تومانی به ۴۶۵ میلیون رسید. 
قیمت سمند EF۷ هم ۵ میلیون تومان افزایش داشت. 
قیمت سمند EF۷ با این افزایش به ۳۶۵ میلیون تومان 
رسید. قیمت دنا اتوماتیک توربو هم ۱۰ میلیون افزایش 
داشت. قیمت دنا اتوماتیک توربو با این افزایش به ۵۵۰ 
میلیون تومان رســید. قیمت تارا دنده ای با افزایش ۸ 
میلیون تومانی به ۴۴۸ میلیون تومان رسید. قیمت رانا 

پانوراما با ۱۰ میلیون افزایش به ۳۷۵ میلیون تومان رسید. 
قیمت پراید ۱۳۱ با افزایش ۲ میلیونی به ۱۸۶ میلیون 
تومان رســید. قیمت تیبا هاچبک هم ۴ میلیون تومان 
افزایش به ثبت رساند. قیمت تیبا هاچبک با این افزایش ۴ 
میلیون تومانی در بازار آزاد به ۲۱۲ میلیون تومان رسید. 
قیمت تیبا صندوقدار با ۱ میلیون افزایش ۲۰۲ میلیون 
تومان به ثبت رسید. ساینا هم ۵ میلیون افزایش قیمت 
داشت. قیمت ساینا با این افزایش به ۲۱۴ میلیون تومان 
رســید. کوییک معمولی هم ۳ میلیون تومان افزایش 
قیمت ثبت کرد. قیمت کوییک معمولی با این افزایش 
۲۱۵ میلیون تومان شد. قیمت کوییک R هم ۲ میلیون 

تومان گران شد و ۲۲۱ میلیون به ثبت رسید. 

ركوردشكنی دالر، خودرو را گران كرد 

موج جدید افزایش قیمت ها در بازار خودرو 
تاثير افزايش قيمت دالر بر روند واردات خودرو 

تشدید التهاب در بازار خودرو
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو 

تغییرات قیمتی در بازار خودرو قابل پیش بینی بود. افزایش نرخ ارز توانست التهاب بازار خودرو را تشدید کند. سرعت رشد قیمتها متناسب با نوسانات نرخ ارز است. بازار خودرو شاید یکی از تاثیرپذیرترین بازارها در برابر رشد قیمت دالر 
باشد. به رغم وعده های مکرر در رابطه با افزایش عرضه خودرو و واردات شاهد هستیم شیب افزایش قیمت در بازار به شدت افزایش یافته است. افزایش قیمت ارز در مقوله واردات خودرو ممکن است رانت باالیی در این بخش ایجاد کند. 

بنابراین حتی در صورت تحقق واردات خودرو، عمال تاثیر آن بر بازار خنثی می شود. از سوی دیگر اخباری که در رابطه با واردات خودرو به کشور منتشر می شود، دیگر هیچ تاثیری در قیمت ها و روند بازار خودرو ندارد. البته با شیوه ای که قرار 
است واردات صورت بگیرد، هیچ تغییری در قیمت خودرو ایجاد نمی شود. زیرا این طرح هم، مانند تولید خودرو قرار است در انحصار کامل اجرا شود.

تمامی بازارهای کشور دالری هستند. بازار خودرو هم دالری بوده و شدت آن نیز افزایش یافته است. به عبارتی تغییرات نرخ ارز حرف اول را در بازار خودرو می زند. نه واردات خودرو و نه عرضه بیشتر توانایی کنترل بازار و روند صعودی قیمتها 
را نخواهند داشت. عوامل مهم دیگری بر بازار حکمرانی می کنند.  مذاکرات می توانست تا اندازه ای بر بازار خودرو تاثیر مثبت بگذارد. اما با توجه به توقف مذاکرات و ناامیدی عمیق از تحقق برجام، این فاکتور تاثیرگذار عمال فراموش شده است. 
از آنجایی که تا پایان سال نیز چشم انداز مثبتی برای از سرگیری روند مذاکرات دیده نمی شود، تنش های داخلی و خارجی افزایش یافته و نرخ ارز در مسیر صعودی قرار دارد، قیمت خودرو ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر جای رشد دارد. به عبارتی 
عالوه بر تجربه افزایش قیمت کنونی، جای رشد بیشتری برای قیمت خودرو وجود دارد. به عبارت بهتر، تنش های سیاسی داخلی و خارجی بر روند بازار خودرو و قیمت ها تاثیر گذاشته است. چراکه این اتفاقات بر نوسانات فعلی دالر افزوده 

و از آن جایی که بازار خودرو هم یک بازار دالری است، پیش بینی می شود قیمت خودرو در هفته ها و ماه های آینده با افزایش همراه باشد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

به گفته منابع آگاه شرکت متا پلتفرمز تصمیم دارد 
در هفته جاری هزاران کارمنــد خود را اخراج کند. 
برنامه اخراج کارمندان احتماال روز چهارشنبه اعالم 
می شود. نخستین بار نشریه وال استریت ژورنال این 
خبر را منتشر کرده و متا تاکنون پاسخی در این باره 

منتشر نکرده است.
متا پلتفرمز) شرکت مادر فیس بوک( در ماه اکتبر 
پیش بینی کرد در فصل جدید سود چندانی نخواهد 

داشت و هزینه های سال آینده نیز حدود ۶۷ میلیارد 
دالر از ارزش ســهام متا را کاهش مــی دهد. این 
درحالی است که تا این نقطه از سال جاری بیش از ۵ 
هزار میلیارد دالر از ارزش شرکت کاهش یافته است.

کاهش رشد اقتصاد جهانی، رقابت با تیک و تغییرات 

در قوانین حریــم خصوصی اپل در کنار ســرمایه 
گذاری انبوه متا در متاورس و خطر روزافزون قوانین 
سختگیرانه تر، چشــم انداز وضعیت این شرکت را 

وخیم تر کرده است.
مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی فیس بوک نیز 

اعالم کرد طبق پیش بینی او ثمره سرمایه گذاری در 
متاورس یک دهه بعد مشخص می شود. در این میان 
او استخدام نیروهای جدید را متوقف کرده و پروژه ها 
و تیم های سازماندهی را تعطیل کرده تا هزینه های 
شرکت را کاهش دهد. این شرکت در ماه ژوئن برنامه 
های خود برای استخدام مهندســان را ۳۰ درصد 
کاهش و زاکربرگ نیز به کارمندان شرکت هشدار داد 

باید خود را برای شرایط رکود اقتصادی آماده کنند.

کشاورزی هوشمند مفهومی نوظهور است و معموال به 
مدیریت فرآیندها، ابزارها و خدمات گوناگون کشاورزی 
اشاره دارد. کشاورزی هوشمند که به انقالب سبز سوم 
شــهرت یافته اســت برای افزایش کمیت و کیفیت 
محصوالت و خدمات کشــاورزی، افزایش کارایی و 
کاهش مصرف منابع و هزینه ها و مدیریت آســانتر و 
کارآمدتر نهاده ها؛ از فناوری های اطالعاتی و ارتباط 
نوین استفاده می کند. مدلی از کشت که درآمیخته 
با فناوری هایی چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، 
پهپادها، حسگرها و غیره است و مزایای زیادی برای 

صنعتگران و مصرف کنندگان این محصوالت دارد.
با توجه به اینکه ارتباط مســتقیمی میان کشاورزی 
و تامین امنیــت غذایی وجود دارد؛ کشــورها برای 
تحقق کشــاورزی هوشــمند و توسعه اســتفاده از 
فناوری در این صنعت رقابــت تنگاتنگی با یکدیگر 
دارنــد. ایــن کار در کنار همــه مزایایی کــه دارد؛ 

 خودکفایــی و تامین بومــی نیازها را نیــز به دنبال 
خواهد داشت.

در ایران البته تالش ها در این حوزه هنوز کافی نیست 
و کشاورزی یکی از حلقه های مفقوده ای است که هنوز 
به طور کامل از مزایای زیســت بوم فناوری و نوآوری 
بهره مند نشده است و گام های زیادی برای برداشته 
شــدن در این زمینه وجود دارد. شبکه ملی فن بازار 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهوری یکی از مجموعه هایی است که با اتصال بازار 
عرضه و تقاضا سعی دارد ورود فناوری و شرکت های 

دانش بنیان به این عرصه را تسهیل کند و ارتقا دهد.
بر همین اساس نیز تاکنون ۱۲۳ محصول فناورانه ای 
که در صنعت کشاورزی کاربردی هستند و با فناوری و 
نوآوری های بومی تولید شده اند را به بازار تقاضا معرفی 
کرده و با حمایت از آنها؛ مسیر ورود این محصوالت به 

بازار و تجاری شدن آنها را هموار کرده است.

محققان کشور با بررسی امکان تولید جریان الکتریکی 
از بارگذاری تناوبی کششــی و کمانش حاصل از آن، 
در پیزوالکتریک PVDF، درصدد تولید محصوالتی 
هستند که با حرکات بدن انسان محصوالتی شارژی 
تولید کنند. به گزارش دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، 
بهرنگ عادلی دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و مجری طرح »تولیــد الیه های نانولیفی 
PVDF/PU به منظور بررسی تأثیر بارگذاری تناوبی 
کششی بر تولید جریان الکتریکی« با بیان اینکه جریان 
الکتریکی از مواد پیزوالکتریک در اثر فشار و یا ضربه 
بر مواد دارای خاصیت پیزوالکتریکی ایجاد می شود، 
گفت: هدف از اجرای این پروژه، بررسی امکان ایجاد 
جریان الکتریکی از طریق کشش و کمانش حاصل از 

کشش، در یک ماده پیزوالکتریک بود.
وی با اشاره به نتایج این تحقیقات افزود: با ایجاد شرایط 
مناسب و سرانجام تولید یک الیه ممزوج پلیمری از دو 

نوع پلیمرPVDF )پلی وینیلیدین فلوراید( و PU ) پلی 
اورتان( که هر کدام دارای خواص ویژه ای هستند می 
توان به الیه ای بهینه جهت بررسی امکان تولید جریان 
الکتریکی از آن الیه رسید. وی اضافه کرد: این دو پلیمر 
یکی بر اثر فشــار جریان ایجاد می کرد و دیگری ذاتا 
قابلیت اعمال کشش و دارای حالت االستیکی تا چند 
برابر طول اولیه را داشت. با امتزاج این دو و پیدا کردن 
حدود مناســب برای امتزاج ، انتظار می رفت تغییر 
کاربری اساسی در استفاده از پیزوالکتریک ایجاد شود.

عادلی خاطر نشان کرد: این تحقیق مرزهای دانشی 
استفاده از پیزوالکتریک ها را بهبود بخشید و زمینه 
علمی برای ساخت و طراحی بسیاری از ساختار هایی را 
که نیاز به تولید جریان الکتریکی دارند ولی محدودیت 
حرکتی نیز دارند را فراهم کرد که بتوانند ازکشــش 
و کمانش برای تولید جریــان الکتریکی از یک پیزو 

الکتریک استفاده کنند.

متا آماده اخراج انبوه کارمندان می شود
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