
صنــدوق بین المللــی پول با اشــاره بــه بدتر شــدن مداوم 
نظرسنجی های شاخص مدیران خرید در ماه های اخیر اعالم کرد 
که چشم انداز اقتصاد جهانی تیره تر از پیش بینی های انجام شده 
در ماه گذشته است , دلیل آن را هم تشدید سیاست های پولی 
ناشی از تورم دائمی باال و گسترده، شتاب ضعیف رشد در چین و 
اختالالت مداوم عرضه و ناامنی غذایی ناشی از حمله روسیه به 

اوکراین دانست. 
به گزارش ایسنا، این وام دهنده جهانی ماه گذشته پیش بینی 

رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ از ۲.۹ درصد به ۲.۷ درصد 
کاهش داد.

صندوق بین المللی پول افزود که شاخص هایی با بسامد اخیر 
به ویژه در اروپا تأییدی بر چشــم انداز تیره تر است. به گفته این 
موسسه، شاخص های اخیر مدیران خرید که نشانگر فعالیت های 
تولیدی و خدماتی است، نشان دهنده ضعف در اکثر اقتصادهای 
بزرگ گروه ۲۰ است، در حالی که فعالیت های اقتصادی رو به 

کاهش و تورم همچنان باالست.

صندوق بین المللی پول گفت: چالش هایی که اقتصاد جهانی 
با آن مواجه است بســیار زیاد و شاخص های اقتصادی ضعیف 

نشان دهنده چالش های بیشتر پیش رو است.
بدتر شــدن بحران انرژی در اروپا به شــدت به رشد اقتصادی 
آســیب وارد می کند و تورم را افزایش می دهــد، در حالی که 
تورم باال طوالنی مدت می تواند باعث افزایش بیش از حد انتظار 
سیاست گذاری و تشدید شــرایط مالی جهانی شود. صندوق 
بین المللی پول گفت که این به نوبه خود خطرات فزاینده بحران 

بدهی دولتی را برای اقتصادهای آســیب پذیر ایجاد می کند. 
بر اســاس گزارش رویترز، این سازمان همچنین اعالم کرد که 
رویدادهای شدید جوی به طور فزاینده به رشد در سراسر جهان 

آسیب می زند.
فروش خالص سافت بانک در سه ماهه دوم با هفت درصد افزایش 

به ۱.۶ تریلیون ین رسید.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از بیزنــس، گروه ســافت بانک 
اعالم کرد کــه فروش خالــص آن در ســه ماهه دوم ســال 

 مالــی ۲۰۲۲ بــه ۱.۶ تریلیــون یــن )۱۱.۳ میلیــارد دالر( 
رسیده است.

رقم اعالم شده از طرف بانک نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ 
به میزان هفت درصد افزایش داشته است.

درآمد خالص این شرکت به ۳.۱ تریلیون ین یا ۱۹۱۲.۰۵ ین به 
ازای هر سهم کاهش یافته بود که نسبت به ضرر خالص ۳۴۲.۴ 

میلیارد ین در سال گذشته بهبود یافته است.
سود کل سرمایه گذاری در دوره سه ماهه دو تریلیون ین بود.

در سال گذشته ۸۹ درصد وزن محصوالت کشاورزی صادر شده به 
۱۵ کشور همسایه بوده که کشور عراق به تنهایی خریدار ۳۷ درصد 
این محصوالت از ایران بوده است. به گزارش ایسنا، ایران کشور چهار 
فصل با تنوع تولید محصوالت کشاورزی، دامی، شیالتی، خشکبار 
و غذایی اســت که عالوه بر تولید محصوالت مورد نیاز خود، تولید 
کنندگان و تجار نیز صادرات این نوع محصوالت را دنبال کرده اند اما 
به دلیل شرایط اقلیمی نیمه خشک بیش از ۶۵ درصد واردات کشور 

نیز محصوالت اساسی کشاورزی است.

در ســال ۱۴۰۰ چقدر صادرات و واردات محصوالت 
کشاورزی داشتیم؟

در سال ۱۴۰۰ بیش از ۸ میلیون و ۵۲۸ هزار تن از  محصوالت غذایی و 
کشاورزی از کشورمان صادر شده است و بیش از ۳۰ میلیون و ۴۱۹ هزار 
تن کاالهای اساسی کشاورزی نیز وارد شده است که مجموع تجارت 
خارجی محصوالت کشاورزی مان به ۳۹ میلیون تن در سال رسیده 
است. در صادرات محصوالت کشاورزی سال قبل ۱۵۴ هزار تن کاالی 
دامی و شیالتی،   به ارزش  ۲۱۴.۵ میلیون دالر، لبنیات ۴۴۰ هزار تن به 
ارزش  ۴۱۷.۵ میلیون دالر، تخم مرغ ۹۰ هزار تن به ارزش ۵.۵ میلیون 

دالر، عسل ۱۸۰۰ تن به ارزش ۶.۵ میلیون دالر، احشا و پوست و روده 
حیوانات ۶۶۰۰ تن به ارزش ۱۳۷ هزار دالر، انواع میوه و محصوالت 
کشاورزی و گیاهی همراه با فرآورده های غذایی ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار 

تن به ارزش ۴ میلیارد و ۵۶۲.۵ میلیون بوده است.

چه محصوالتی صادر شده است؟  
 ۳۶ محصول اول صادراتی این محصوالت از لحاظ وزنی به ترتیب 
سیب تازه با  ۹۸۴ هزار تن، هندوانه با ۹۱۲ هزار تن، گوجه فرنگی 
زراعی ۶۲۴ هزار تن، سیب زمینی ۵۵۶ هزار تن، پیاز تازه ۳۷۴هزار 
تن، خربزه ۲۳۷ هزار تن، خمیرهــای غذایی ۲۳۳ هزار تن، گوجه 
فرنگی گلخانه ای ۱۹۹ هزار تن، کیوی ۱۹۵ هزار تن، فلفل دلمه ای 
۱۷۵ هزار تن، خیار ۱۶۶ هزار تن، بادمجان ۱۶۶ هزار تن، کلم ۱۵۸ 
هزار تن، خرما مضافتی ۱۵۷ هزار تن، پرتقال ۱۳۸ هزار تن، انواع 
آب میوه تغلیظ شده ۱۳۴هزار تن، بیسکوئیت ۱۳۰ هزار تن، رب 
گوجه ۱۲۴ هزار تن، انواع شیرینی بدون کاکائو ۱۱۹ هزار تن، پسته 
با پوست ۱۱۵هزار تن، گل کلم ۱۱۰ هزار تن، انواع نان ۹۵ هزار تن، 

کاهو کروی ۹۲ هزار تن، پنیر ۸۲ هزار تن، تیزابی بی دانه ۷۵ هزار 
تن، کاهو معمولی ۷۴ هزار تن، دوغ ۶۸ هزار تن، هویج ۶۷ هزار تن، 
هلو ۶۷ هزار تن، شیر و خامه ۶۶ هزار تن، خرمای زاهدی ۵۹ هزار 
تن، کدو حلوایی ۵۷ هزار تن، شیر خشک صنعتی از گاو ۵۶ هزار تن، 
انگوری بی دانه خشک ۵۲ هزار تن، خامه شیر ۵۰ هزار تن، سیب 

زمینی آماده ۴۵ هزار تن بوده است.

 حجم صادرات به کشورهای همسایه چقدر بوده است؟
بر اســاس آمار گمرک، میزان صادرات محصوالت کشــاورزی به 
کشورهای همسایه از ۸ میلیون و ۵۲۸ هزار تن، ۷ میلیون و ۶۰۲ 
تن بوده که ۸۹ درصد وزن صادرات محصوالت کشاورزی، غذایی 
و شیالتی ســال ۱۴۰۰ بوده اســت. میزان صادرات به کشورهای 
همسایه به ترتیب به عراق با  ۳ میلیون و ۲۳۸ هزار تن، امارات یک 
میلیون و ۷۴ هزار تن، افغانستان ۸۳۲ هزار تن، ترکیه ۲۶۹ هزار تن، 
آذربایجان ۲۰۷ هزار تن، ارمنستان ۸۱ هزار تن، ترکمنستان ۲۰۳ 
هزار تن، پاکستان ۵۰۷ هزار تن، روسیه ۶۳۴ هزار تن، قزاقستان 

۱۲۰ هزار تن، عمان ۱۷۱ هزار تــن، قطر۱۹۰هزار تن، کویت ۷۳ 
هزار تن، بحرین ۳ هزار و ۱۲۲ تن و عربستان ۴ کیلو گرم بوده است.

ذرت دامی در صدر آمار واردات 
به گفته ســید روح اهلل لطیفی - کارشناس گمرک در محصوالت 
کشاورزی - واردات محصوالت کشاورزی و غذایی در سال ۱۴۰۰ 
بیش از  ۳۰ میلیون و ۴۱۹ هزار تن بــه ارزش ۱۶ میلیارد و ۴۹۵ 
میلیون دالر بوده است که در این میان، ذرت دامی ۹ میلیون و ۷۳۳ 
هزار تن، گندم معمولی ۷ میلیون و ۷۵ هزار تن، جو ۳ میلیون و ۳۳۷ 
هزار تن، کنجاله ۲ میلیون و ۳۳۸ هزار تن، دانه ســویا ۲ میلیون و 
۱۴۶ هزار تن، شکر تصفیه نشده ۱ میلیون و ۲۰۳ هزار تن، روغن 
دانه آفتابگردان ۸۹۴ هزار تن، موز ۶۰۳ هزار تن، روغن خام سویا 
۵۳۳ هزار تن، برنج نیمه سفید ۴۷۹ هزار تن، روغن پالم ۴۶۶ هزار 
تن، برنج کامل سفید ۳۶۲ هزار تن، گوشــت مرغ ۱۲۵ هزار تن، 
کنجد ۱۱۸ هزار تن، عدس ۱۰۱ هزار تن، چای سیاه ۷۰ هزار تن، 
انبه ۶۸ هزار تن، لوبیا سویا ۵۷ هزار تن، نخود رنگی ۴۳ هزار تن و 

ذرت سبز ۳۹ هزار تن ۲۰ قلم اول کاالهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ 
به کشور بوده است.

امسال چقدر واردات و صادرات داشتیم؟
در  ۶ ماهه نخست امسال نیز  ۱۰ میلیون و۹۳۷ هزار تن محصوالت 
کشــاورزی به ارزش ۸ میلیارد و ۳۰ میلیون دالر وارد کشور شده 
است و ۳ میلیون و ۳۹۸ هزار تن به ارزش ۱ میلیارد و ۹۵۱ میلیون 
دالر، صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی در این مدت بوده است.

همانطور که بیان شد مجموع تجارت )واردات و صادرات( محصوالت 
کشاورزی و غذایی در سال ۱۴۰۰  به طور میانگین روزانه ۱۰۶ هزار و 
۷۰۴ تن در روز بوده است. اگر بنا باشد هر ۲۴ تن کاال با یک کامیون 
حمل شود روزانه ۴۴۴۶ کامیون، ساعتی ۱۸۵ کامیون و دقیقه ای ۳ 

کامیون به جابجایی این میزان محصوالت مبادرت ورزیدند.
گفتنی است عالوه بر بازاریابی مناســب و نیاز به ورود به بازارهای 
دورتر، حمل و نقل هوشمند، دیپلماسی فعال اقتصادی برای حمل 
یکسره کاال به جای ترانشیپمنت در مرزها، مدیریت یکپارچه مرزی 
و کنترل های هوشمند و صدور به هنگام مجوزها می تواند در سرعت 

صادرات و واردات کاالهای کشاورزی موثر باشد.

وزیر دارایی بریتانیا به دنبال افزایش مالیات برای 
بهبود اقتصاد است.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، جرمی هانت، 
وزیر دارایی بریتانیا اظهار کرد که افزایش مالیات در 
بریتانیا در برنامه بودجه قرار دارد و انتظار می رود 
هفته آینده رونمایی شود تا از رکود آتی کاسته شود.

وی این تصمیم را فاش کرد و گفت که شهروندان 

بریتانیایی باید بر ایدئولوژی مقدم باشند، »بودجه 
کوچک« نخســت وزیر ســابق، لیز تراس شــامل 
کاهش مالیات بدون بودجــه بود و وی را مجبور به 
کناره گیری در ماه گذشته کرد و به کوتاه مدت ترین 

رئیس دولت بریتانیا تبدیل شد.
هانت به دنبال مسدود کردن برخی موارد ورودی 
و کمک هزینه های مالیات بــر درآمد، بیمه ملی، 

مالیات بر ارث و حقوق بازنشســتگی برای دو سال 
دیگر است تا شکاف ۵۵ میلیارد پوندی در بودجه 
بریتانیا را پر کند. برنامه بودجه که قرار است در ۱۷ 
نوامبر رسما ارائه شود، همچنین نظراتی را در مورد 
چشم انداز رکود بانک مرکزی انگلیس ارائه می دهد 
و هانت تاکید می کند که دولت از تالش های بانک 

مرکزی برای کاهش تورم حمایت می کند.

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از تحوالت اقتصاد 
جهانی به تالش شرکت های هندی برای دور زدن تحریم های وضع 

شده علیه روسیه و تداوم همکاری با این کشور پرداخته است.
به گزارش ایسنا، در چهل و هشتمین گزارش از سلسله گزارش های 
»پایش تحوالت تجارت جهانی«، گلچینی از تحوالت اخیر در 
دو الیه جهانی و منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه  شده 
و آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی تهیه  شــده توسط 
بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب داده های تازه 

مورد واکاوی قرار گرفته اند. این گزارش در بخش تحوالت جهانی، 
به مجوز افتتاح حساب روپیه ای برای مشتریان روسی در بانک های 
هند پرداخته است. مقامات Sberbank اخیراً اعالم کردند که این 
بانک روسی موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی هند به منظور 
افتتاح حساب روپیه ای برای مشتریان روسی در هند شده است. 
اگر چه سیستم بانکی هند در واکنش به تهدیدات ایاالت متحده 
همکاری با بانک های روسی را به  شــدت کاهش داده است؛ اما 
به نظر می رسد این کشور می کوشــد روزنه هایی را برای روسیه 

همچنان باز نگاه دارد. از نگاهی دیگر، اتحادیه اروپا همچنان به 
دنبال محدودسازی بیشتر روسیه است. وزارت امور خارجه بریتانیا 
اخیراً اعالم کرد که واردات گاز طبیعی مایع )LNG( از روسیه را از 
اوایل ژانویه متوقف خواهد کرد. این اعالم به عنوان بخشی از تالش 
هماهنگ کشورهای غربی برای کاهش اتکای انرژی به مسکو و 
محروم کردن اقتصاد روسیه از یک منبع عظیم درآمد با توجه به 

جنگ علیه اوکراین است.
اتحادیه اروپا همچنین اعالم کرد در نظر دارد بخشی از دارایی های 

توقیف شده روسیه را در راســتای تأمین نیازهای مالی اوکراین 
صرف کند. اتحادیــه اروپا پس از حمله روســیه بــه اوکراین، 
دارایی های طیفی از تجار و شرکت های روسی به همراه دارایی های 
بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم ها علیه مسکو 

توقیف کرد.
این گــزارش در بخش تحوالت منطقه ای، بــه تحرکات جدید 
صندوق ســرمایه گذاری عمومی عربستان ســعودی پرداخته 
است. ولیعهد عربستان اخیراً از تأســیس ۵ شرکت منطقه ای 

توســط صندوق ســرمایه گذاری عمومی این کشــور با هدف 
سرمایه گذاری در کشورهای اردن، بحرین، سودان، عراق و عمان 
خبر داد. تأسیس این شرکت ها در چارچوب استراتژی صندوق 
سرمایه گذاری عمومی برای بررسی و اســتفاده از فرصت های 
ســرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا با هدف 
ایجاد شراکت های اقتصادی استراتژیک بلندمدت برای تحقق 
 درآمدهای پایدار در چارچوب چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ صورت 

گرفته است.

میزان ارسال کاالهای اساســی به مراکز جمعیتی 
کشور در ۷ ماهه امسال به نزدیک ۳ میلیون تن رسید 
تا فرآیند تأمین و توزیع انواع کاالها متناسب با پراکنش 
جمعیت در پهنه جغرافیایی کشــور برقرار شود. به 
گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، 
شبکه حمل  و نقل کاالهای اساسی کشور به عنوان 
یکی از زنجیره های تأمین این کاالها، از ابتدای سال 

جاری تا پایان مهر ماه، ۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن انواع 
گندم، برنج، شکر، روغن و دانه های روغنی را در قالب 
حمل  و نقل جاده ای و ریلی به مقصد ۴۶۹ شهرستان 
و سایر مراکز جمعیتی به صورت مویرگی ارسال کرده 
است. بر اساس این گزارش، امسال بیش از ۷ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد که با 
توجه به اینکه گندم، اصلی ترین ماده غذایی در سفره 

ایرانیان است و در تهیه نان و سایر فرآورده های گندم 
کاربــرد دارد، این محصول بیش از ســایر کاالهای 
اساسی از مبادی تولید به مراکز جمعیتی ارسال شده 
است. گفتنی است؛ با حمل به موقع محصول راهبردی 
گندم و سایر کاالهای اساسی در این مدت، تعادل و 
توازن کاالیی در ۳۱ استان کشــور بیش از هر زمان 

دیگر برقرار شده است.

عراق همچنان مشتری اول محصوالت کشاورزی ایران

راهکار بریتانیا برای نجات از رکود اقتصادی

تالش همه جانبه هندی ها برای دور زدن تحریم های روسیه

توزیع مویرگی حدود ۳ میلیون تن کاالی اساسی در ۴۶۹ شهرستان
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مشترکان   بدمصرف   محدود  می شوند

بورل:

قطعی آب 
در دستور کار قرار گرفت

 در آستانه تصمیم گیری 
برای افزایش تحریم ها 

علیه ایران هستیم

بزرگترین خروج پول 
حقیقی از بورس 
در 12 روز اخیر
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سرمقاله

التهاب بازار خودرو 
با سیاست های غلط

در بازار خــودرو، قیمتها در 
بازار آزاد حــرف اول را می 
زند. خــودرو حتی اگر پنج 
نرخی هم بشود باز هم بازار 
آزاد مبنای قیمت گذاری اســت. همانطور که در 
چندین سال اخیر شاهد آن بودیم. خودرویی که 
تحت عنوان خودرو با سه نرخ از آن یاد می شود فقط 
با خرید در بازار آزاد به نام مشتری می شود و دیگر 

روش ها مانند...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

متن کامل  د ر صفحه ۴

۴

2

خودرو 
سه  نرخی شد

جهش  قیمت 
دالر  و  سکه

500  هزار خانه خالی شناسایی شد

قیمت نجومی خانه های خالی
صفحه2

صفحه2

دست فروشی  کسب و کار  رسمی می شود
دست  فروشان    چه   امکاناتی    می گیرند؟

به نظر می رسد هیچ کدام از طرح های دولت و وزارت 
صمت برای ســاماندهی و کنترل قیمتها در بازار 
خودرو به جایی نرسیده است. ماحصل طرح های 
دولت ایجاد خودروی ســه نرخی است. در شرایط 
فعلی خودرو در سه نرخ شــامل نرخ بازار آزاد، نرخ 
کارخانه و نرخ بورس کاال عرضه می شود. در حالی 
دولت بورس کاال را برای تعدیل نرخ خودرو معرفی 
و اجرایی کرد که شاهد هستیم خریداران با خرید 
خودرو از بورس و فروش آن در بازار آزاد، به رشــد 
قیمت خودرو دامن می زنند. از ســوی دیگر دولت 
با قصد حذف رانت، قرعه کشــی خودرو را به ظاهر 
حذف کرده در صورتی که با روش عرضه در بورس 
کاال، عمال توزیع رانت ادامه دارد. خود خودروسازان 

نیز با نارضایتی از نرخ های...

قیمت دالر ، ســکه و طال در بازار روز گذشته مسیر 
صعود را دنبال کردند . به گزارش اقتصادنیوز ، بررسی 
هسته مرکزی بازار ارز تهران در سومین روز هفته 
حکایت از جهش قیمت دالر دارد. اسکناس آمریکایی 
روز قبل رشد کرد. روند صعودی نرخ دالر در معامالت 
پشت خطی دیشــب هم ادامه پیدا کرد. عده ای از 
معامله گران دیشــب از احتمال صعود نرخ دالر در 
بازار روز گذشته سخن گفتند. قیمت دالر در بازار 
روز گذشته دوشنبه ۲۳ آبان ماه با گپ مثبت باز شد. 
نرخ دالر روز گذشته هم در تهران صعودی بود هم در 
بازارهای همسایه . برخی از معامله گران معتقد بودند 
که رشد شبانه دالر موجب تقویت هیجان بازیگران 
ارزی شد و نرخ دالر در بازار روز گذشته صعودی شد. 

عده ای دیگر باور داشتند بازار...

صندوق بین المللی پول اعالم کرد:

چشم انداز اقتصاد جهانی تاریک تر می شود



اقتصاد2
ایران

بورل:
 در آستانه تصمیم گیری برای افزایش 

تحریم ها علیه ایران هستیم
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
از افزایش تحریم ها علیه ایران در نشســت امروز 
وزرای خارجه این اتحادیه خبر داد. او گفت: گفت، 
در آستانه افزایش تحریم های بیشتر علیه افراد و 
نهاد های مسئول در ارتباط با آنچه که وی خشونت 
علیه معترضان خوانده است، هستیم. جوزپ بورل 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه قبل از آغاز 
نشست وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل از 

افزایش تحریمها علیه ایران خبر داد.
به گــزارش »انتخاب«، نشســت وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا امروز دوشــنبه در بروکسل برگزار 
خواهد شد. افزایش تحریمها علیه ایران، بحران 
و مسائل حوزه بالکان دستور اصلی نشست امروز 
است. بورل درباره ایران گفت، در آستانه افزایش 
تحریمهای بیشتر علیه افراد و نهادهای مسئول 
در ارتباط با آنچه که وی خشونت علیه معترضان 
خوانده است، هستیم. وی افزود: دیروز با وزیر امور 
خارجه ایران در مورد مسئله برجام و حمایت نظامی 
ایران از روسیه که باید متوقف شود صحبت کردیم. 
این ها سه مســائل مهمی هستند که در نشست 
امروز درباره آنها مذاکره خواهیم کرد. اتحادیه اروپا 
پیش از این 11 فــرد و 4 نهاد حقوقی ایرانی را در 

همین زمینه تحریم کرده است.

دستفروشانچهامکاناتیمیگیرند؟
دست فروشی کســب و کار  

رسمی می شود
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: 
با اعطای شناسه یکتا به دستفروشان، حرفه دست 
فروشی به عنوان کسب و کار رسمی اعالم می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، امیر سیاح با بیان 
اینکه از دوشنبه مرحله اجرایی ساماندهی کسب 
و دستفروشان سطح شهر تهران آغاز شده است، 
افزود: با همکاری شهرداری تهران مکان مناسب 
و ایمن در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت. 
همچنین مقرر شده بانک مرکزی هم دستگاه پوز 
برای این مشاغل در نظر بگیرد. او گفت: با کمک 
شــهرداری ها و وزارت کار، شغل دستفروشی از 
یک حرفه کاذب و مزاحم به یک شــغل مفید و 
 رسمی و در چارچوب خواسته های شهرداری ها 

تبدیل می شود.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار 
وزارت اقتصاد افزود: صاحبان این مشاغل با ارائه 
کد ملی می توانند مجوز کسب و کار دریافت کنند.

پیگیریوضعیتدستفروشانچهارراه
ولیعصر

به گــزارش اکوایران، ابتدای آبان مــاه بود که به 
دستفروشان اطراف چهارراه ولیعصراخطارداده 
شد که دیگر اجازه بساط گستری دراین محدوده 
را ندارند.اخطاری که با وعده های روزهای نخست 
مدیران شهری درخصوص ساماندهی دستفروشان 
همخوانی نداشــت .هرچند که تــالش برخی 
ازتصمیم گیران شهری برای حذف دستفروشان 
محدوده چهار راه ولیعصر به ســرانجامی نرسید 
اما ممکن است دوباره بنرهایی ممنوعیت فعالیت 

دستفروشان در این محدوده نصب شود .
علیرضا نادعلی، سخنگوی شــورای شهر تهران  
به  رسانه ها گفته بود در شــرایط فعلی به دلیل 
اینکه التهابی ایجاد نشــود، به طــور موقف این 
طرح را متوقف کردیم تا در شرایط آرام تری این 
اتفاق بیفتد. زمان آن مشخص نیست و براساس 
شرایط این اتفاق می افتد.اما علیرضازاکانی شهردار 
تهران  درخصوص سیاست های کلی شهرداری 
درموضوع ســاماندهی دستفرشــان می گوید  
: سیاست کلی در موجه با دستفروشان احترام به 
آنهاست و ایجاد زمینه ساماندهی در منطقه 19 
مجتمعی را ساختیم که دستفروش بتوانند در آن 
سکنا بگزینند ،عالوه به رسمیت بخشیدن به این 
جنس کارها باتوجه  شرایط اقتصادی کشور زمینه 
آرامش و آســایش را هم برای دستفروشان و هم 

مردم فراهم کنیم .
 او درخصوص این که پیــش از این از اختصاص 
فضــای برخــی از پارک هــا برای ســاماندهی 
دستفروشان خبر داده شده بود هم توضیح می دهد  
:  چه فضای پارک ها چه سایر فضاهایی که امکان 
حضور دستفروشان وجود دارد برای ساماندهی 
استفاده خواهد شــد .  طرح جامعی درخصوص 
ساماندهی دستفروشان برای همه مناطق تهران در 
حال تهیه است . برای ما مهم است که هم سد معبر 
نداشته باشیم و هم به دستفروشان خدمت کنیم .

او درخصوص سیاســت متفاوتی که در چهار راه 
ولیعصر برای منبع بساط گستری پیش گرفته شده 

است هم گفت : این موضوع را پیگیری می کنم.

اخبار

در شرایطی که هنوز مالیات 
بر خانه های خالی آنطور که 
باید و شاید شکل اجرایی به 
خود نگرفته است، شمال و 
غرب پایتخت در ســیطره 
امالک خالی از سکنه با قیمت های نجومی قرار دارد.

به گزارش ایســنا، آخرین آمار و ارقام که در سال 
1۳99 ارایه شد از وجود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی 
خالی از سکنه در اســتان تهران حکایت داشت که 
حدود ۲۰ درصد واحدهای خالی کل کشــور را به 
خود اختصاص داد. این در حالی است که به گفته 
شهردار تهران ۵1 درصد خانوارها در این کالنشهر 
مستاجر هستند. رشد ســنگین قیمت مسکن در 
تهران منجر به دو عارضه افزایش سنگین نرخ اجاره 
بها و رکود خرید و فروش شــده است. فعالیتهای 
ساختمانی نیز تحت تاثیر کسادی معامالت دچار 
رکود شده است. البته گزارش های میدانی از وجود 
تعداد قابل توجهی امالک خالی از ســکنه در نیمه 
شمالی تهران و همچنین منطقه ۲۲ واقع در غرب 

پایتخت حکایت دارد.
برخی آمارهای غیررسمی حاکی از وجود ۶۰ هزار 
واحد خالی در منطقه ۲۲ تهران به عنوان اصلی ترین 
کانون ساخت و ساز در پایتخت است. گفته می شود 

بیش از 1۳۰ هزار واحد مسکونی در منطقه ۲۲ قرار 
دارد در حالی که تعداد خانوارهای ســاکن در این 

منطقه حدود ۷۵ هزار خانوار است.
از حدود پنج ســال قبل موضوع اخــذ مالیات از 
خانه هــای خالی مطرح شــد تا اینکــه پنجم آذر 
1۳99 قانون اخذ مالیات از خانه های خالی توسط 
مجلس به تصویب رســید. اما از آن زمان تا کنون، 

این طرح به دلیل عدم دستیابی به اطالعات دقیق 
و راســتی آزمایی های پی درپی  درخصوص امالک 
خالی از سکنه آنطور که باید و شاید شکل اجرایی به 

خود نگرفته است.
سال 14۰۰ رقم اخذ مالیات از خانه های خالی صفر 
بود و در چهار ماه ابتدای ســال جاری ۲۲ میلیارد 
تومان از این محل مالیات اخذ شــد که عدد قابل 

توجهی محسوب نمی شــود. مسئولیت شناسایی 
خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرســازی 
است. این وزارتخانه ۵۲۰ هزار واحد را در کل کشور  
شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده که 
از سوی این سازمان، میزان مالیات این خانه ها 1۰ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاســبه شده اما 1۰۰ 
هزار مالک نسبت به آن اعتراض کرده اند. قرار شده 
وزارت راه و شهرســازی موارد اعتراض را بررسی و 

لیست مجدد ارایه دهد.
داوود منظورـ  رییس سازمان امور مالیاتی اواسط 
آبان ماه دربــاره وضعیت اجرای قانــون مالیات بر 
خانه های خالی بیان کرد: ما تــا اطالعات را دقیق 
و کامل نکنیم، نمی توانیم به مــردم بابت دریافت 
مالیاتی که بدهکار نیستند فشار بیاوریم. در حال 
حاضر ما موضوع را با وزارت راه و شهرسازی دنبال 
می کنیم؛ آخرین فهرست اطالعات پردازش شده 
در مورد خانه های خالی را بایــد به ما ارائه دهند تا 
ما بتوانیم برگه های مطالبه صــادر کنیم و مالیات 

خانه های خالی سال 14۰۰ را وصول کنیم.
با توجه به شــواهد و قرائن به نظر نمی رســد که 
شناسایی دقیق واحدهای خالی از سکنه در نیمه 
دوم سال جاری نیز شــکل اجرایی به خود بگیرد. 
ســوال این اســت که آیا در حال ورود به سومین 
سال عدم توفیق دریافت مالیات از خانه های  خالی 

هستیم؟

۵۰۰  هزار خانه  خالی   شناسایی  شد 

قیمت نجومی خانه های خالی

بزرگترین خروج پول حقیقی از بورس 
در 12 روز اخیر رقم خورد

ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 
برای پنجمین روز متوالی منفی شد و ۶۷9 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که بیشترین 
رقم در 1۲ روز کاری اخیر است. به گزارش اکوایران، 
در معامالت روز دوشنبه بیســت و سوم آبان ماه، 
شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 
1۰ هزار و 9۶8 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون 
و 4۰8 هزار و 1۷1 واحد رسید.  شاخص هم وزن 
بورس نیز با ریزش ۳ هزار و 1۰ واحدی در سطح 
۳98 هزار و 81۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 1۰۵ واحد پائین آمد و در 

سطح 18 هزار و 419 واحد قرار گرفت. 

تداومخروجپولحقیقیازبورس
در مجمــوع معامالت دوشــنبه، ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار بــرای پنجمین روز 
متوالی منفی شد و ۶۷9 میلیارد تومان پول حقیقی از 
بورس خارج شد که بیشترین رقم در 1۲ روز کاری اخیر 
است. روز گذشته میزان خروج پول حقیقی نسبت به 
روز یکشنبه رشد 118 درصدی داشته است.  بیشترین 
خروج پول حقیقی به سهام شپنا )شرکت پاالیش نفت 
اصفهان( اختصاص داشــت که ارزش تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقی آن ۷۷ میلیــارد تومان بود. پس از 
شپنا، نمادهای شبندر )شرکت پاالیش نفت بندعباس( 
و فملی )شرکت ملی صنایع مس ایران( بیشترین خروج 
پول حقیقی را داشــتند. دو غول خودروساز، خودرو 
و خساپا، در رتبه های بعدی هســتند و پس از آن ها، 
بیشترین خروج سرمایه حقیقی به نمادهای شتران، 
وبملت، فوالد، بپاس، حکشــتی و شستا تعلق داشت.  
روز گذشته نمادهای »شبندر«، »فملی« و »کچاد« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل  بورس  داشتند 
و در مقابل نمادهای »شــفن«، »بفجــر« و »وامید« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.  

ارزشمعامالت
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۷۷ هزار و 1۶ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویــه ۷۰ هزار و 
94۵ میلیارد تومان بود کــه 9۲ درصد از ارزش 
کل معامالت بازار ســرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۳ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و 

۷4۵ میلیارد تومان رسید. 

صفهایخریدوفروشبازارسهام
در معامالت دوشــنبه ۶9 نمــاد صف خرید 
داشتند و ۳۵ نماد با صف فروش مواجه بودند. 
مجموع ارزش صف هــای خرید با کاهش ۲8 
درصدی به 1۶۵ میلیارد تومان رسید و مجموع 
ارزش صف های فــروش 1۰ درصد افزایش 
یافت و ۲44 میلیــارد تومان بــود. در پایان 
معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید در 

رقم 4۳ میلیارد تومان ایستاد.

توصیه رئیس کل بانک مرکزی 
به خریداران ارز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: افــرادی که نگران 
نوسان در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام 
می دهند، باید بدانند که از روزهای آینده ابزار جدید 
را در این حوزه معرفی می کنیم. به گزارش ایسنا، علی 
صالح  آبادی در خصوص رفع نگرانی مردم با توجه به 
نوسانات نرخ ارز، گفت: افرادی که نگران نوسان در 
بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام می دهند 
باید بدانند که از روزهای آینده ابزار جدید را در این 
حوزه معرفی می کنیم تا بتوانند اوراقی را که منتشر 
می شود خریداری کنند و دیگر نگرانی از این جهت 
نداشته باشند. خریداران در سررسیدهای مشخصی 
می توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند. جزئیات 
این ابزار جدید طی امروز یا فردا منتشــر می شود و 

می تواند نگرانی افراد را برطرف کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بر اساس 
گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی خوشبختانه 
در سال جاری به دلیل اینکه ارز ترجیحی حذف شده 
و دیگر این نوع را ارز نداریم حجم عرضه های بانک 
مرکزی در بازار بیشتر شده و از سوی دیگر تقاضای 
ارز کاهش پیدا کرده است، افزود: در گذشته کاالها با 
نرخ ارز 4۲۰۰ تومانی وارد و بعضا به کشورهای دیگر 
قاچاق می شــدند. کاهش تقاضا برای ارز و افزایش 
عرضه بانک مرکزی باعث شده تا بانک مرکزی در 
حال حاضر روزانه بعضا بیش از یک میلیارد دالر ارز 
در بازار عرضه کند. طبق اعالم بانک مرکزی، رئیس 
کل این بانک گفت: بازار متشکل ارزی باعث شده تا 
صادرکنندگان غیرنفتی که به صورت اسکناس ارز 
خود را عرضه می کنند بتوانند به سهولت ارز خود 

را عرضه کنند و تعادلی را در آن بازار شاهد باشیم.

اخبار
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باتوجه به کاهش قابل توجه میزان بارندگی ها و مخازن ســدهای کشور، 
دسترسی مشترکان پرمصرف به آب قطع و محدود می شود.

به گزارش اتاق تهران، از آغاز سال آبی جاری تا بیست و یکم آبان ماه، یک 
میلیارد و ۷۵۰ میلیون متر مکعب آب به ســدهای کشور وارد شده است.  
ورودی آب به سدهای کشور در مقایســه با ورودی در زمان مشابه در سال 
گذشته، یک درصد بیشتر اســت. اما آمارها می گوید ۶4 درصد از ظرفیت 

مخازن سدهای ایران هنوز خالی است.
 اکنون میزان ذخایر آب در سدهای کشور به 1۷ میلیارد و 8۰۰ میلیون متر 

مکعب رسیده که گویای پرشدگی ۳۶ درصدی مخازن سدهاست.
پیش از این، در نیمه آبان ماه مدیرعامل آبفای تهران از وضعیت نامســاعد 

مخازن ســدها خبر داده بود. به گفته محمدرضا بختیاری ذخایر سدهای 
تهران به  ۳۳۵ میلیون متر مکعب نزدیک شده، درحالیکه این رقم باید به ۷۰۰ 
میلیون متر مکعب می رسید.  غیر از تهران، ذخایر آب در بیش از 1۰ سد از 
سدهای کشور ۲۵ تا ۷۵ درصد کاهش یافته و در استان همدان، این کاهش 

برای سد اکباتان بیش از 9۰ درصد گزارش شده است.
 هرچند مســئوالن اعالم کردند برنامه ای برای قطعی یــا جیره بندی در 
دستور کار قرار نگرفته اما امروز، معاونت امور مشترکین آبفای استان تهران 
از قطعی آب بیش از 9 هزار خانوار بد مصرف تهرانی خبر داده است. رسول 
باقری با اشــاره به قطع موقت آب این خانوارهــای بد مصرف گفت: »تنها 
۳۷ درصد خانوارهای تهرانی الگوی مصرف آب را رعایت می کنند و سایر 

مصرف کنندگان در گروه های پرمصرف  و بدمصرف قرار دارند«. الگوی مصرف 
ماهانه آب در تهران 14 متر مکعب برای خانوارهای ۳.۵ نفره است. اما این رقم 
اکنون به ۲۲۰ لیتر می رسد که 8۰ لیتر بیشتر از الگوی صحیح مصرف آب 
است. به گفته  معاون امور مشترکین آبفای استان تهران، محدودیت ها برای 
مشترکان بدمصرف از آغاز مهرماه اعمال شده است و این موضوع با جدیت 
ادامه پیدا می کند. پیش از این اعالم شــده بود امید مسئوالن به افزایش 
بارندگی ها در پاییز است اما 19 استان کشور مهرماه را با بارندگی صفر به 
پایان رساندند. هم چنین سازمان هواشناسی اعالم کرد از نیمه مهرماه تا آبان 
ماه وضعیت بارش ها در کشور ۵۰ درصد کاهش پیدا می کند که این پیش 

بینی تا امروز محقق شده است.

مشترکان بدمصرف محدود می شوند

قطعی آب در دستور کار قرار گرفت
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صندوق ملی مســکن با تصویب اساسنامه آن و 
تایید شورای نگهبان شــروع به کار کرده و بنا به 
گفته رییــس هیات عامل این صنــدوق تاکنون 
۶۶۰۰ میلیارد تومان عمدتــا از خزانه دولت در 
آن جمع شــده؛ این در حالی اســت که در شش 
ماهه نخست امسال مالیات خانه های خالی 48۵ 
میلیون تومان و مالیات واحدهای لوکس فقط 1۲ 
میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان بوده اســت؛ یعنی 
تقریبا هیچ! به گزارش ایســنا، اساسنامه صندوق 
ملی مسکن پس از کش و قوس بیش از یک ساله  و 
تایید شورای نگهبان سرانجام روز 14 آبان 14۰1 
از سوی شــورا تایید و 18 آبان توسط دولت ابالغ 
شد. بنا به گفته مسعود رهنماـ  رییس هیات عامل 
صندوق ملی مسکن تا کنون ۶۶۰۰ میلیارد تومان 

در این صندوق تجمیع شده است.
از ابتدا مهم تریــن منبع پیش بینی شــده برای 
صندوق ملی مسکن، مالیات های بخش مسکن و 
ساختمان عنوان شد حاال اما جای خالی مالیات 
در آن مشهود است. گفته می شــود وزارت راه و 
شهرسازی مسئولیت شناسایی واحدهای خالی 
و لوکس را به منظور اخذ مالیات بر عهده دارد که 
۵۲۰ هزار خانه خالی را شناسایی کرده اما ظاهرا 

هنوز لیســتی درخصوص خانه های لوکس ارایه 
نشده است. اواسط خرداد امســال، سید احسان 
خاندوزیـ  وزیر اقتصاد از عــدم اراده دولت قبل 
برای اجــرای قانون مالیات بــر خانه های لوکس 

صحبت کرد.
 بنا به گفته خاندوزی، آذرماه ســال 14۰۰ آیین 
نامه خانه های لوکس به تصویــب هیات وزیران 
رسیده است. حاال اما کارشناسان می گویند مالیات 
واحدهای گران قیمت و لوکس ابزار اجرایی ندارد. 
خاندوزی در این زمینه گفته است: اگر فردی قصد 
فروش خانه خود را نداشــته باشــد، ابزاری برای 
وصول مالیــات نداریم. به هر ترتیــب، آنطور که 
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن به پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است از ۶۶۰۰ 
میلیارد تومان مبلغ واریز شده به حساب صندوق 
ملی مســکن 4۵۰۰ میلیارد تومان آن از خزانه 
دولت و سوی ســازمان برنامه و بودجه و نزدیک 
به ۲1۰۰ میلیــارد تومان از طریــق بازپرداخت 

تسهیالت مسکن مهر تخصیص یافته است.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با تاکید 
بر اینکه عالوه بر رفع ایرادات اساسنامه مواردی از 
جمله آیین نامه داخلی، آیین نامه های استخدامی 

و سایر موارد در صندوق پیگیری و دنبال شده و به 
مرحله خوبی رسیده است، افزود: در صندوق ملی 
مسکن هم زمان موضوع اعتبارات، جذب منابع و 

سایر موارد نیز پیگیری شده است.
 وی همچنیــن از تشــکیل جلســات متعدد با 
شــرکت ها و ســازمان های تابعــه وزارت راه و 
شهرســازی از جمله شــرکت بازآفرینی شهری 
ایران، شرکت عمران شــهرهای جدید و سازمان 
ملی زمین و مسکن برای اجرایی و عملیاتی شدن 
حمایت و تامین مالی  طرح نهضت ملی مســکن 
خبر داد و گفت: جلســات متعدد با شــرکت ها و 
سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی به منظور 
ایجاد هم افزایی و همگرایی طی این هفته برگزار 
شده است تا بتوانیم بخشــی از منابع را در قالب 
تامین سرمایه و بازارگردانی ایجاد کنیم و بتوانیم 
با ایجاد ارزش افزوده، منابعی را برای اجرای طرح 

نهضت ملی مسکن به دست آوریم.
رییس هیــات عامــل صندوق ملی مســکن در 
خصوص آیین نامه داخلی و سایر آیین نامه هایی 
که برای شروع به کار صندوق ملی مسکن مورد نیاز 
است اعالم کرد: طبق قانون تصویب آیین نامه های 
داخلی، مالی و مقرراتی و سایر آیین نامه ها توسط 

هیات امنا به تصویب خواهد رسید که به پیشنهاد 
رییس هیات عامل در جلســه هیات امنا مطرح 
می شود و با تصویب هیات امنا رسمیت پیدا خواهد 
کــرد. بنابراین گزارش طبق اساســنامه مصوب، 
صندوق ملی مســکن با هدف ایجاد هم افزایی، 
تقویت تــوان حمایتی و تخصیــص بهینه منابع 
مالی بخش مسکن، با دارا بودن شخصیت حقوقی 
مستقل، اسثقالل اداری و مالی و وابسته به وزارت 
راه و شهرسازی تشــکیل و مفاد این اساسنامه و 
قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و با 

رعایت موازین شرعی اداره می شود.
با توجه به اینکه از ابتدا عنوان می شــد مالیاتهای 
حوزه مسکن و ساختمان قرار است به این صندوق 
تزریق شود و به نوعی مهمترین منبع مالی برای 
آن در نظر گرفته شده بود به نظر می رسد طی 1۵ 
ماه گذشته مالیات چندانی از محل منابع بخش 
مسکن وارد این صندوق نشــده است؛ زیرا آنچه 
عمال از مالیات خانه هــای خالی آن هم پس از دو 
سال از تصویب قانون آن به دست آمده ۲۲ میلیارد 
تومان است و رقم دریافتی از مالیات خانه های با 
قیمت بیش از 1۰ میلیارد تومان فقط 1۲ میلیارد 

و  ۷۷۵ میلیون تومان بوده است.

قیمت دالر ، سکه و طال در بازار روز گذشته مسیر 
صعود را دنبــال کردند . به گــزارش اقتصادنیوز ، 
بررسی هســته مرکزی بازار ارز تهران در سومین 
روز هفتــه حکایــت از جهش قیمــت دالر دارد. 
اسکناس آمریکایی روز قبل رشد کرد. روند صعودی 
نرخ دالر در معامالت پشت خطی دیشب هم ادامه 
پیدا کرد. عده ای از معامله گران دیشب از احتمال 
صعود نرخ دالر در بازار روز گذشــته سخن گفتند. 
قیمت دالر در بازار روز گذشته دوشنبه ۲۳ آبان ماه 
با گپ مثبت باز شــد. نرخ دالر روز گذشته هم در 

تهران صعودی بود هم در بازارهای همسایه . 
برخی از معامله گران معتقد بودند که رشد شبانه 
دالر موجب تقویت هیجان بازیگران ارزی شد و نرخ 
دالر در بازار روز گذشته صعودی شد. عده ای دیگر 
باور داشتند بازار تا حدود زیادی در روز های گذشته 
اصالح شــده و افزایش غیرمنتظره انتهای روز یک 
شنبه موجب شد که برخی معامله گران  عنوان کنند 
دالر پس از برخورد به کف قیمتی در  مسیر صعود 

دوباره قرار گرفته است. 

وروددالرمتشکلبهکانال30هزارتومان
بازار متشــکل ارزی هم روز گذشته صعود قیمت 

دالر به کانال ۳۰ هزار تومان بود.نرخ دالر متشکل 
روز گذشته تا سطح ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان باال رفت 
که در مقایسه با روز قبل تقریبا ۶۰۰ تومان افزایش 
را نشان می دهد.  همچنین در آغاز به کار فعالیت 
بازار توافقی ارز،  قیمت فروش دالر توافقی ۳۳ هزار 
و ۲1۷ تومان و قیمت خرید دالر توافقی ۳۲ هزار و 

۵۰۰ تومان بود.

شکستموجتقاضادربازاردالر
در این میان برخی از تحلیلگران ارزی  علت صعودی 
شدن نرخ دالر را ناشی از افزایش سطح تنش های 
هســته ای و احتمال صدور قطعنامــه علیه ایران 
می دانســتند. از طرفی هم بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا قبل از آغاز نشســت وزرای 
خارجه این اتحادیه در بروکســل گفت در آستانه 
افزایش تحریم ها علیه ایران هستند .بورل همچنین 
گفته برجام در بن بست است و  ما روز گذشته بسته 

جدید تحریم های ایران را تایید می کنیم.
امانوئــل مکرون،رئیس جمهــور فرانســه هم در 
اظهارنظری مدعی شــده وضعیت سیاسی کنونی 
در ایران، احتمال توافق با تهران در مذاکرات احیای 
برجام را سست کرده است. مکرون گفته  من فکر 

نمی کنم که توافق هسته ای با ایران قابل احیا باشد 
و به چارچوب جدیدی نیاز دارد.

قیمتاونسطالنزولیشد
قیمت اونس طال که در چند روز گذشته رشد قابل 
توجهی را ثبت کرده بود در بازار روز گذشته مسیر 
کاهش را دنبال کرد. قیمت طال روز گذشته تقریبا 
8 دالر ریزش کرد و بر روی 1۷۶۳ دالر قرار گرفت.

 
حرکتخالفجهتقیمتطالوسکهبا

اونسجهانی
در بازار داخلی ایران هم قیمت طال 18 عیار و قیمت 
ســکه خالف جهت قیمت اونس طال حرکت کرد. 
قیمت طال 18 عیار روز گذشته  8 هزار و 1۰۰ تومان 
گران شــد و با 1 میلیون و 49۷ هزار و ۶۰۰ تومان 
مبادله شد . قیمت طال روز از ابتدای هفته جاری تا 

روز گذشته روند صعودی را دنبال کرده است. 

هیجانسکهبازانازصعودنرخدالر
سکه بازان هم روز گذشته  تحت تاثیر هیجان افزایش 
قیمت دالر در موقعیت خرید قرار گرفتند و فلز گران 
بهای داخلی تا سطح 1۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باال 

رفت. این قیمت در مقایسه با روز قبل تقریبا 1۵۰ هزار 
تومان گران شده است. برخی از معامله گران می گفتند 
در صورتی که قیمت سکه در محدوده فعلی باقی بماند 
احتمال رسیدن آن تا نیمه کانال 1۶ میلیون تومان هم 

محتمل خواهد بود. 

چشمکحبابسکهبهسکهبازان
از نگاه تحلیلگران بازار در شــرایط فعلی نکته قابل 
توجه کاهش حباب ســکه در روزهای اخیر است. 
حباب سکه در هفته های گذشته تا سطح ۲۰ درصد 
باال رفته بود اما در شــرایط فعلی به زیر 1۰ درصد 
رسیده اســت. پیش از این فعاالن بازار گفته بودند 
که یکی از دالیلی که سد راه خریداران سکه شده 
حباب چشمگیر بود زیرا خرید سکه در آن زمان پر 
ریسک تر بود.این دسته از معامله گران می گفتند 
در شــرایط کنونی که بیش از نیمی از حباب سکه 
تخلیه شده این امر موجب ورود تقاضای جدید شده  
و عده ای از سکه بازان از الک احتیاط خارج شدند. 
رشد قیمت سکه در بازار روز گذشته در حالی است 
که در روز های گذشته بانک مرکزی با عرضه اولیه 
اوراق سکه در بورس به دنبال کاهش قیمت سکه 

بوده است. 

مالیات خانه های لوکس؛ تقریبا هیچ!

اثر افزایش سطح تنش های سیاسی در بازارها

جهش قیمت دالر و سکه

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com



3 بازار

بازار خودرو تحت تاثیر افزایش قیمــت ارز، همچنان می تازد و این گرانی 
از نگاه فعاالن بازار، خریداران را فراری داده اســت.بازار خودرو تحت تاثیر 
افزایش قیمت ارز، همچنان می تازد گزارش ها نشان می دهد که در بازه اول 
مهر تاکنون قیمت خودروهای داخلی بین ۴ تا ۷۰ میلیون تومان گران شده 

و این گرانی از نگاه فعاالن بازار، خریداران را فراری داده است.
گزارش های میدانی حاکی از آن است که بازار خودرو در این مدت از افزایش 
۴ میلیون تومانی قیمت پراید ۱۱۱ تا ۵۱ میلیون تومانی پژو۲۰۷ دنده ای 
و ۷۰ میلیون تومانی دناپالس اتوماتیک توربو مواجه شده است.با وجود این 
افزایش قیمت ها، بازار خودرو با شوک تورم همراه با رکود شدید مواجه است، 
این در حالی است که بعد از پس از سقف شکنی دالر و جهش قیمت خودرو، 
پیش بینی می شد که شوک جدیدی به بازار وارد شود و ورق برای این بازار 
رکودی برگردد. با این وجود، متقاضیان خودرو به دلیل نوسان قیمت دالر و 
بالتکلیفی در بحث واردات خودرو به کشور، دست به عصا حرکت می کنند.
فعاالن بازار عنوان می کنند که حجم معامالت بســیار پایین است و این 

وضعیت در معامالت خودروهای خارجی شدیدتر است. در حال حاضر در 
بازار خودو، پراید ۱۱۱ در قیمت ۲۰۸ میلیون تومان به فروش می رسد و 
پراید ۱۳۱ به نرخ ۱۸۳ میلیون تومان عرضه می شود. پژو ۲۰۷ اتومات نیز 
در سطح ۶۳۰ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین دنا معمولی در قیمت 
۴۲۰ میلیون تومان در بازار عرضه شد و پژو پارس اتوماتیک در حدود ۴۹۶ 
میلیون تومان قیمت پیدا کرد. قیمت تارا اتوماتیک هم به حدود ۶۱۰ میلیون 
تومان رسید. در این شرایط، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت ها در بازار خودرو تحت 
تاثیر نوسان های افزایشی نرخ ارز طی دو هفته اخیر، از استمرار رکود حاکم 

بر بازار و البته عقب نشینی فروشندگان خودرو در این بازار خبر داد.
سعید موتمنی اظهار کرد: خودرو یک کاالی سرمایه ای است و از همین روی 
کوچکترین نوسان نرخ ارز، تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت که علت اصلی 
آن نیز محدودیت های ارز مضاف بر اختالف قیمت کارخانه و بازار است. طبق 
روالی که در گذشته نیز شاهد بودیم، فاصله قیمت محصوالت از کارخانه تا 

بازار که زیاد شد، نوسان افزایشی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت خودروها اعم 
از داخلی های پرتیراژ، مونتاژی و وارداتی شد. وی تصریح کرد: این افزایش 
قیمت قابل توجه نیز بوده است. بطور مثال پرتیراژهای خودروسازان داخلی 
همچون پژوها و سمند طی نسبت به یک ماه گذشته، ۱۵ تا ۱۸ میلیون 
تومان گران تر شده اند یا دناپالس اتوماتیک نسبت به یکماه گذشته، بالغ 
بر ۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. در محصوالت سایپا نیز 
محصوالتی همچون تیبا و کوییک پنج تا ۱۰ میلیون تومان هم افزایش 
قیمت را تجربه کرده اند. در محصوالت مونتاژی نیز نظیر هایما قریب به 
۱۰۰ میلیون افزایش قیمت داشته است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: در حقیقت بازار خودرو روندی 
صعودی طی کرده است؛ ضمن اینکه یکی از مشکالت اساسی این است که 
اکنون هفت ماه از سال گذشته است، در این مدت چه تعداد خودرو فاکتور 
شده است؟ آمار نشان می دهد که تعداد خودروهای فاکتور شده متناسب با 

میزان تقاضا نبوده و نسبت به تقاضای بازار بسیار کمتر بوده است.

رئیس اتحادیــه فروشــندگان چرم و 
لوازم کفش تهران با انتقاد از محاسبات 
غیرعادالنه مالیات توسط سازمان امور 
مالیاتي بیان داشــت: دستگاه هاي پوز 
تمامي عملیات مالي اســتفاده کننده 
را اجرا مــي کند و قابلیت تشــخیص 
و تفکیک نــدارد تا خریــد و فروش و 
 معامله را از دیگر تراکنــش هاي مالي 

جدا کند.
سعید حیاتي، رئیس اتحادیه فروشندگان 
چرم و لوازم کفش تهــران گفت: تعبیر 
سازمان امور مالیاتي از تمامي تراکنش 
هاي دستگاه پوز به عنوان معامله بسیار 
غیر عادالنه است. در بســیاري از موارد 
استفاده از دستگاه پوز براي جابه جایي 
حساب از کارتي به کارت دیگر صاحب 
کارت است. مگر مي توان هر جابه جایي 

پولي را جزو معامله حساب کرد؟
وي تاکیــد کــرد: در واقع بــا این نوع 
محاسبات غیرعادالنه، ســازمان همه 

زحمات و درآمد افراد را به حساب خود 
مي زند. گاهي دستگاه هاي پوز براي یک 
فامیل و خانواده استفاده مي شود. چطور 
سازمان این جابجایي ها را مي تواند جزو 

درآمد محاسبه کند؟
حیاتي در ادامه تصریح کرد: استفاده از 
دستگاه هاي پوز با شرایطي که سازمان 
براي مودیان به وجود آورده بســیار کم 
شده و بتدریج معامالت به سمت پایاپاي 
و کاال به کاال ســوق پیداکرده است. در 
حالي که تمام دنیا به سمت استفاده از 
تکنولوژي مي رود ما عقب گرد مي کنیم. 
سازمان امور مالیاتي و مسئوالن باید براي 
مودیان احترام قائل شوند. مودیاني که 
با پرداخت مالیات قانوني تعیین شده به 
گردش چرخ اقتصادي و ساختاري کشور 
کمک مي کنند بدون اینکه کوچکترین 
امتیــازي را بگیرنــد. مودیاني که هیچ 
خدماتي در قبال پرداخت مالیات نمي 
گیرند. سازمان باید قوانیني وضع کند که 

فراریان مالیاتي را در دام پرداخت مالیات 
بیندازد نه اینکه مالیــات دهندگان را با 
وضع قوانین ناعادالنه در مضیقه و سختي 

قرار دهد.
حیاتي با اشــاره به حذف ارز ترجیجي 
تصریح کرد: اثر مخربي کــه حذف ارز 
ترجیحي یــا همــان ۴۲۰۰ در ارزش 
یابي هاي گمرکي گذاشت را نمي توان 
محاسبه کرد. در واقع با این رویه شاهد 
رکود تولید، کنــدي واردات مواد اولیه 
و سایر ملزومات مورد نیاز براي تولید و 
در دراز مدت قدرت خرید مردم شدیم. 
جبران ایــن همه خســارات آیا ممکن 

است؟
رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم 
کفش تهران تصریح کرد: ما در شرایط 
اقتصادي سختي هستیم باید تصمیماتي 
که مسئوالن براي اقتصاد کشور مي گیرند 
مطابق با شــرایط مالي و توان اقتصادي 

مردم باشد.

اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران درباره 
صحبت هاي اخیر مهدي اسالم پناه، رئیس سازمان ملي استاندارد 
مبني بر اینکه بسیاري از لوازم خانگي که تعدادشان به حدود ۷۰ 
قلم مي رسد، پروانه و نشان استاندارد ندارند گفت: ۹۹ درصد ۷۰ 
قلم لوازم خانگي نامبرده شده از ســوي سازمان ملي استاندارد، 
به  صورت قاچاق وارد بازار شده اند. اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگي تهران با تاکید براینکه کاالي داخلي بدون 
استاندارد وارد بازار نمي شود، اظهار کرد: تمام تولیدات لوازمخانگي 
باید استاندارد داشته باشند، زیرا با نبود استاندارد خط تولید اجازه 
خروج محصوالت از کارخانــه را نمي دهد. روش هاي گوناگوني 
براي نظارت بر تایید استاندارد کاالهاي لوازم خانگي اجرا و این 
موضوع کامال رصد مي شود. همچنین دو نوع نظارت بر روند تولید 

کاال صورت مي گیرد؛ نظارت بر تولید و نظارت بر عرضه.
وي با انتقاد از سخنان برخي مسئوالن درباره پایین بودن استاندارد 
لوازم خانگي تولید داخل، افزود: اگر کیفیت تولیدات داخلي پایین 
است، چرا اجازه تولید به آنها داده مي شود؟ این در حالي است که 
استانداردهاي تولیدات ایراني متناسب با تکنولوژي روز تغییر مي 
کند و باید کاالهاي استاندارد ما به روز شوند. اگر کاالهاي تولیدي 
بي کیفیت باشد، خریدار و فروشنده آن کاالها را پس مي زنند و 
این به معني ورشکستگي تولیدکننده است. همچنین، کارخانه ها 

ماشین آالت و استانداردهاي خود را به روز مي کنند تا بازار خود 
را از دست ندهند. پازوکي با اشاره به ورود لوازمخانگي قاچاق به 
کشور اظهار کرد: کاالي قاچاق، هیچ حساب وکتابي ندارد و ممکن 
است کاالي درجه ۲ یا ۳ در بسته بندي کاالي درجه یک از طریق 
قاچاق وارد کشور شود و به فروش برسد. برخي موارد هم شاهد 
فروش لوازم خانگي قاچاق در فضاي مجازي هستیم. براي حل این 
مشکل، عرضه کنندگان لوازم خانگي در فضاي مجازي باید مکلف 

به اخذ مجوز از اتحادیه شوند تا بر نحوه عرضه آنها نظارت شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران با بیان اینکه مردم 
از کیفیت تولیدات داخلي اطالع کافي ندارنــد، افزود: امروزه با 
شناسنامه دار شدن کاالها، تمام شرکت ها موظف به تولید و عرضه 
کاالیي هستند که حداقل استاندارد ملي ایران را داشته باشند. این 
در حالي است که متاسفانه مردم نسبت به کیفیت تولیدات داخل 
اطالع کافي ندارند و در نتیجه به آنها اعتماد نمي کنند. اگر این 
اعتماد به صورت زنجیره وار ایجاد شود، موفقیت حاصل خواهد 
شد و نیاز به تبلیغ ندارد. وي با اشاره به هزینه هاي سنگین تولید 
محصوالت و تاثیر کاالي بي کیفیت بر تولیدکننده، اظهار کرد: در 
حال حاضر با هزینه هاي سنگین تولید، اگر تولیدکننده کاالیي 
را خارج از شبکه استاندارد تولید کند، به خود ضرر رسانده است. 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران با اشاره به اینکه 

کاالي غیراســتاندارد در ابتدا به کارخانه بازگشت داده مي شود 
و سپس خدمات پس از فروش به صورت مضاعف توسط شرکت 
تولید کننده انجام مي شود، گفت: تاثیر مخرب بعدي، نگاه هاي 
منفي به تولیدات این شرکت است. نارضایتي مردم موجب مي 
شود دیگر فروشندگان به سراغ کاالهاي این کارخانه نروند و در 
نتیجه ورشکستگي براي این واحد رخ مي دهد. پازوکي صادرات را 
یکي از اهداف اصلي تولیدکنندگان دانست و گفت: تولیدکنندگان 
ایراني امروزه به دنبال صادرات محصوالت خود هستند. یکي از 
شروط اصلي صادرات محصوالت تولیدي، رعایت استانداردهاي 
کشور هدف است. از سوي دیگر، بازار داخل نیز براي تولیدکننده 
بسیار مهم است و مي داند کاالي بي کیفیت، مشتري ندارد. تولید 
کاالي بي کیفیت به نوعي خودزني به شمار مي رود و پرداخت 
هزینه اضافي تولید براي کاالي بي کیفیتــي که خریدار ندارد، 
بي منطق است. وي درباره بازار لوازمخانگي ایران در کشورهاي 
همسایه بیان کرد: در کشورهاي همسایه بازار خوبي داریم، اما 
نرخ کاالهاي تولیدي در کشور باید قابل رقابت باشد. کشورهاي 
همسایه خواهان کاالهاي ایراني هستند، اما در گام نخست باید 
نرخ کاالها قابل رقابت شــوند، چراکه با وفور لــوازم خانگي در 
 بازار کشورهاي همسایه، متقاضیان ترجیح مي دهند کاالهاي

 اروپایي را انتخاب کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فرآورده هاي خام چوبي تهران در 
خصوص تامین کننده هاي مواد اولیه در بازار بیان داشــت: اکنون با توجه به 
تولیدات کم کارخانجات داخلي و عــدم واردات، بازار براي تامین مواد اولیه با 

کمبود مواجه شده است.
اســماعیل الهیان، رئیــس اتحادیه فروشــندگان چوب و تختــه و فرآورده 
هاي خام چوبي تهران گفــت: کمبود مواد اولیه درشــرایطي اتفاق مي افتد 
که که با گراني سرســام آور نیز روبه رو هســتیم. وقتي همــه چیز گران مي 

شــود مواد اولیه براي تامیــن کاالها نیز گــران مي گــردد؛ بطوریکه هیزم 
زماني کیلویي ۵۰۰ هزار تومان تــا یک میلیون و ۸۰۰ هــزار تومان معامله 
مي شــد؛ اما به دلیــل عــدم واردات و انحصار آن در دســت عــده اي با هر 
 مبلغي که خریدار باالتر بخرد فروخته مي شــود. بازار بازیچه اي در دســت 

دالالن است.
الهیان در ادامه تاکید کرد: تولید داخلي تنها ۶۰ درصد نیاز کشور براي تولید 
را تامین مي کند؛ حال آنکه ۴۰ درصد بازار با کمبود مواجه است؛ لذا مسئوالن 

باید به این نکته توجه کنند که براي رشد و افزایش کیفیت تولید داخلي، بازار 
نیاز به وجود کاالي مشابه خارجي آن دارد.

وي تصریح کرد: نباید بازار تامین کنندگان به میداني بالمنازع تبدیل شود. عدم 
واردات موجب نابودي رقابت و در نهایــت انحصار و اجبار مصرف کننده براي 
خرید تنها محصول موجود در بازار اســت. با این رویه به مرور تولید انحصاري 
تبدیل به کاالي بي کیفیت و گران خواهد شــد و هر آنچه را که به بازار بدهد 
مصرف کننده مي خرد و در انتها با کاالهاي بي کیفیتي رو به رو مي شویم که 

پس از مدت کمي تبدیل به زباله در کشور خواهد شد و سرمایه نقدي افراد به 
خاک مي رود. هر تولیدي در کشور نیاز به رقیب دارد تا پیشرفت کند.

الهیان تاکید کرد: بارها مشکالت را به مسئوالن انتقال داده ام اما تا کنون که 
توجهي نشده است. براي هر تولید یا صادرات یا وارداتي باید با اتحادیه مربوطه 
که اشــراف کامل به نیازهاي بازار دارد هماهنگ باشند. متخصصیني که طي 
سال ها تجربه نقاط ضعف و قوت بازار و نیاز کشور را بخوبي مي دانند در تصمیم 

گیري ها دخالت داده نمي شوند و این به زیان کشور است.
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دبیرکل انجمن کشــتیرانی ایران اظهار داشت: 
در چند ماه گذشته و براســاس اخبار هند، این 
کشــور از پذیرش کیوی ایرانی خودداری کرده 
و یک دلیل عمده توقف صــادرات کیوی ایران 
به هند عدم دسترسی ایران به ثبت اطالعات در 

بالک چین بوده است.
مســعود پلمه درباره ارســال بار ایرانی ازطریق 
بنادر امارات به هند اظهار داشت: در شرایطی که 
سرویس الزم بین ایران و هند به صورت مستقیم 
وجود نداشته باشــد به این معنا که شرکت های 
کشــتیرانی ایرانی به هر علتی تمایلی به تردد 
بین بنادر ایران و هندوستان را نداشته باشند یا 
اساسا امکانات الزم برای انجام این تردد را اختیار 
نداشته باشند؛ در بخش اول، مشکل به شرایط 
بندری ایران و هندوستان برمی گردد و اگر شرایط 
سختی حاکم باشد طبیعی است که مالک کشتی 
را نمی توان برای تردد در این مسیر ترغیب کرد اما 
بخشی از این مشکل به این موضوع برمی گردد که 
شرکت های کشتیرانی تعداد ناوگان کافی برای 

تردد در این مسیرها را ندارند.
دبیر انجمن کشــتیرانی ادامه داد: البته در تمام 
دنیا این موضوع متداول است که کاال و بار الزاما 
نباید مســتقیم به مقصد ارسال شــود و اگر در 
منطقه، بنادر هاب وجود داشته باشد، قاعدتا این 
بنادر جذابیت زیادی برای تردد کشتی ها و انجام 
فعالیت های حمل و نقلــی به وجود می آورند در 
نتیجه از آنجایی که مرکزیت تجاری یا مرکزیت 
لجستیک دریایی در آن بندر هاب به وجود آمده، 
ارسال بار از این بندر در شرایطی که امکان ارسال 

مستقیم وجود ندارد، صورت خواهد پذیرفت.
پلمه تاکید کرد: امکان ارسال هر کاالیی از ایران 
به بنادر امارات و از آنجا به ســایر بنادر و مقصد 
نهایی وجود دارد و این روند ارسال و تردد دریایی 
تنها متوجه یک کاالی خاصی نمی شــود اما در 
شــرایط تحریمی احتمال دارد برخی از کاالها 

از جمله کاالهایی که کاربــرد دوگانه برای آنها 
تعریف شده، نتوانند از این مزیت استفاده کنند 
و تنها راه ارسال این کاالها، ارسال مستقیم است 
که در صورت نبود امکان ارسال مستقیم طبیعی 

است که ارسال این کاالها متوقف می شود.   
وی درباره صادرات کیوی به هند از مسیر بنادر 
امارات گفت: در چند ماه گذشته و براساس اخبار 
هند، این کشور از پذیرش کیوی ایرانی خودداری 
کرده و یک دلیل عمده توقــف صادرات کیوی 
ایران به هند عدم دسترسی ایران به ثبت اطالعات 
در بالک چین بوده اســت. به طــور کلی فرایند 
بالک چین امکانی را به واردکننده و صادرکننده 
می دهد که در این فرایند تمامی اطالعات الزم 
درباره نحوه تولید یک محصول در دست خریدار 
قرار می گیرد و خریدار این امکان را دارد که بداند 
بسته بندی این کاال به چه شکلی و با چه شیوه ای 
انجام شده و منشا تولید این کاال چه بوده  و از چه 
کود وسمومی استفاده شــده است و در مجموع 
تمامی فرایندهای تولیــد و ذی نفعان تولید در 
دســترس خواهند بود. دبیر انجمن کشتیرانی 
ادامه داد: این فرایند در تجارت جهانی این امکان 
را به خریدار داده که به طور شفاف تمام اطالعات 
را در دست داشته باشد و از شفافیت صد درصدی 
برخوردار اســت و در نتیجه خریــدار می تواند 
بررسی کند که آیا این اطالعات ثبت شده صحت 
دارد یا خیر؟ برای مثال به طور مستقیم می تواند 
با تولیدکننده و فروشنده آن کود و سموم ارتباط 
برقرار کند که آیا چنیــن محصولی را در اختیار 

تولیدکننده کیوی قرار داده است یا خیر. 
پلمه تاکید کرد: موضوع این است ایران به دلیل 
شرایط تحریمی به فرایند بال کچین دسترسی 
ندارد و از این رو کیوی ایــران وارد بنادر امارات 
می شود که این ثبت اطالعات از طریق اشخاصی 
که این قابلیت یا دسترسی به فرایند بالک چین 

را دارند، انجام شود.

رئیس سازمان چای کشــور گفت: ۱۱۶هزار تن 
برگ سبز چای خرید تضمینی شده و تاکنون نیز 
۲۶ هزار و ۱۷۱تن چای خشک در کشور تولید 
شده است. حبیب جهانساز با بیان اینکه ۱۰ آبان 
ماه آخرین برداشــت چای انجام شد، گفت: در 
حال حاضر همه برگ های سبز چای جمع آوری و 
خریداری شد. این برگ ها به کارخانه ها فرستاده 

و چای نیز تولید شده است.
وی ادامــه داد:۱۱۶ هزار تن برگ ســبز چای 
خرید تضمینی شده است. نرخ خرید تضمینی 
برای برگ ســبز درجــه یک کیلویــی ۹۲۰۰ 
تومان و برای برگ ســبز درجه دو ۷۱۰۰ تومان 
اســت. در این خرید ۲۵ درصد پول چایکاران را 
 دولت و ۷۵ درصد مابقی را کارخانه ها پرداخت 

می کنند.
رئیس ســازمان چای کشور با اشــاره به اینکه 
تاکنون ۲۶ هــزار و ۱۷۱ تن چای خشــک در 
کشور تولید شده است، گفت: نیاز کشور به چای 
ساالنه حداکثر ۱۰۰ هزار تن است که ۲۵ تا ۳۰ 
هزار تن آن از تولید داخل و ۶۵ تا ۷۰ هزار تن از 

محل واردات تامین می شود. این یعنی ۳۰ درصد 
چای موجود در کشور تولید داخل و ۷۰ درصد 

وارداتی است.
وی تصریح کرد: تولیدی چای صرفا به استان های 
گیالن و مازندران ختم می شود و عمده تولیدات 

چای نیز در این دو استان است.
جهانساز اضافه کرد: معموال از هند، سریالنکا و 
کنیا چای وارد می کنیم و به کشورهای همسایه 
نیز صادرات چای داریم. در ۷ ماهه امسال حدود 
۲۰ هزار تن صــادرات و ۵۴ هزار تــن واردات 

داشتیم.
وی در پاسخ به این سوال که قیمت چای ایرانی 
در بازار چقدر باید باشــد؟ گفت:از هر ۴.۵ کیلو 
برگ سبز یک کیلو چای خشک به دست می آید. 
که همه آن چای خشک، ممتاز و قابل عرضه به 
بازار نیست. هر کیلو چای ممتاز برای کارخانه ها 
حدود ۱۲۰ هزار تومــان تمام می شــود که با 
احتساب هزینه بسته بندی، حمل و نقل، خرده 
فروشــی ها با قیمت های باالتر در مراکز عرضه 

توزیع می شود.

در حالــی وام فرزنــدآوری با 
هدف کمک به قانون حمایت 
از جوانی و جمعیت مطرح شد 
که پدران "سربازی نرفته" برای 
دریافت تسهیالت فرزندآوری 
همچنان ســرگردان هســتند. قانونی که گویا بر خالف 
سروصدای بسیاری که به راه انداخت خیلی هم در اولویت 
نیست. باید دید آیا بانک مرکزی به عنوان یکی از بخش های 
مهم پرداخت وام فرزندآوری با نظام وظیفه چاره ای برای 
حل این مشکل می اندیشد یا کارت پایان خدمت به عنوان 
مانعی بزرگ برای پرداخت وام فرزند آوری قدرت نمایی 
خواهد کرد؟ عضو هیات رئیســه مجلــس در توئیتی به 
موافقت مجلس با بررسی دو فوریت طرح اعطای وام ازدواج 
به یک میلیون زوج جوان ایرانی اشاره کرد. سیدمحسن 
دهنوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس درمجلس شورای اسالمی و عضو هیئت رئیسه 
مجلس در توئیتی نوشت: امروز به پیشنهاد بنده و با همت 
نماینــدگان، دوفوریت طرحی تصویب شــد که پس از 

اجرایی سازی، تمام محدودیت های گیرندگان وام ازدواج 
برطرف می شود. خبر خوب این که مشموالن غایب سربازی 
و سایر اقشاری که از این وام و وام فرزندآوری محروم شده 
بودند، بزودی می توانند برای دریافت تســهیالت اقدام 
کنند. این در حالی است که توسلی، دیگر نماینده مجلس 
گفت:عدم اعطای وام فرزند آوری به مشموالن غایب نظام 
وظیفه به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. فتح اهلل توسلی عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره علت 
عدم اعطای وام فرزند آوری به مشموالن غایب نظام وظیفه 
عمومی گفت: این موضوع را به تازگی متوجه شده ایم، و 
دلیل اعمال این تصمیم را نمی دانیم زیرا عدم اعطای وام 
فرزند آوری به مشموالن غایب نظام وظیفه به هیچ وجه 

توجیه پذیر نیست.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ افــزود: یکی از اولیه 
ترین اقدامات برای شروع زندگی و ازدواج جوانان، اعطای 
کمک های مالی دولت به آنها اســت. در همین راستا 
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلــغ وام ازدواج را ۵۰ 
میلیون افزایش داد و قانون حمایت از خانواده هم تصویب 
و وام های فرزند آوری در آن برای جوانان مصوب شد تا 

به این وسیله کشور را از بحران پیری جمعیت رها کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ادامه 
بیان کرد: سیاست کلی و کالن کشور بحث افزایش جمعیت 
و ترغیب به فرزند آوری جوانان است. این مسئله مورد تاکید 
مقام معظم رهبری بوده و مجلس نیز در این راستا اقدامات 
مؤثری از جمله تصویب قانون حمایــت از خانواده انجام 
داده است. توسلی در ادامه ضمن انتقاد است اعمال این 
سیاست گفت: بسیاری از جوانان ما سرباز هستند و عالقه 
مند هستند که ازدواج کنند و فرزند داشته باشد، اعمال 
این سیاست باعث می شود انگیزه این جوانان برای تشکیل 
خانواده کاهش پیدا کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
بیان کرد: البته مشموالن متأهل در منطقه محل سکونت 
خودشان خدمت می کنند و حقوق مناسبی هم دریافت 
می کند اما از ســوی دیگر هزینه هــای فرزند آوری فوق 
العاده باال است و عدم اعطای وام به این مشموالن نوعی بی 

عدالتی در حق آنها محسوب می شود.
این نماینده مجلس یازدهم افــزود: کاهش نرخ باروری در 
کشور به یک تهدید جدی مبدل شده و مقام معظم رهبری 
هم بارها این موضوع را متذکر شده اند به همین دلیل همه 
دستگاه ها باید همکاری کنند و مشوق هایی برای ازدواج و 
فرزند آوری جوانان در نظر بگیرند که یکی از این مشوق ها 

همین اعطای وام فرزند آوری به مشموالن خدمت وظیفه 
عمومی متأهل دارای فرزند است. این نماینده مجلس یازدهم 
گفت: باید پرداخت تسهیالت به سربازان متأهل دارای فرزند 
مورد توجه جدی دستگاه ها و مخصوصاً بانک ها قرار بگیرد تا 
انگیزه جوانانی که عالقه مند به فرزند آوری هستند، کاهش 
پیدا نکند. توسلی در ادامه افزود: گویا مالحظاتی وجود دارد 
که اگر این تسهیالت هم به سربازان غایب مشمول خدمت 
وظیفه عمومی اعطا شود عالقه آنها به خدمت سربازی کاهش 
پیدا کند اما نکته ای که مورد توجه قرار نگرفته این است که 
اعطای این تسهیالت می تواند به افزایش انگیزه آنها برای 

حضور در سربازی کمک کننده باشد.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: در شــرایط اقتصادی 
موجود و تورم و مشکالت اقتصادی که جوانان بیشتر با آن 
مواجه هستند، عدم اعطای وام فرزند آوری به مشموالن 
غایب نوعی بی عدالتی در حق آنها است. توسلی در ادامه 
متذکر شد: ما با مشکل کالن در کشــور روبرو هستیم و 
آن کاهش نرخ باروری اســت. برای حل این مشکل کالن 
که امنیت ملی کشــور را تهدید می کند باید برنامه ریزی 
ها به شکلی باشــد که تمام مردم ترغیب به فرزند آوری 
شوند. توسلی در ادامه با بیان اینکه برخی معتقدند اگر وام 
فرزند آوری به مشموالن غایب اعطا شود آنها به هیچ وجه 
به سربازی نمی روند گفت: لزوماً به این شکل نیست که تمام 
جوانان مشمول خدمت وظیفه عمومی که وام فرزندآوری 
دریافت کنند به سربازی نمی روند، این گروه تعداد معدودی 
هستند که از رفتن به سربازی امتناع می کنند. برای حل این 

مشکل نباید تمام آنها را از گرفتن وام محروم کرد.

News kasbokar@gmail.com

سرگردانی پدران سربازی نرفته برای دریافت تسهیالت ادامه دارد 

سنگ بزرگ جلوی پای متقاضیان وام فرزندآوری
صادرات کیوی ایران به هند با نام امارات

تولید بیش از ۲۶ هزار تن چای خشک

۷۰ درصد چای وارداتی است

سقف شکنی دالر و جهش قیمت خودرو

هایما نزدیک به ۱۰۰ میلیون افزایش قیمت داشته است 

لوازم خانگي بدون استاندارد به  صورت قاچاق وارد مي شونددستگاه پوز قابلیت تشخیص نوع تراکنش مالي را ندارد

چالش بازار چوب براي تامین مواد اولیه
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نمایشگاه دستاوردها و فناوری های نظام سالمت توسط معاونت تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداشت در مجلس شورای اسالمی افتتاح شد. به گزارش 
وزارت بهداشت، نمایشگاه دستاوردها و فناوری های نظام سالمت در محل 
نمایشگاه دائمی مجلس شورای اســالمی با حضور یونس پناهی معاون 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و سید جلیل میرمحمدی میبدی نایب 
رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس برای معرفی محصوالت ۵۰ 

شرکت فعال در نظام سالمت به مدت چهار روز افتتاح شد.
یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره هدف برگزاری 
این نمایشگاه گفت: این نمایشــگاه به منظور اطالع رسانی به نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی در خصوص دســتاوردها و فناوری های نظام 
سالمت برگزار شده و در آن دستاوردهای تعدادی از فناوران و پژوهشگران 
از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشــور که در دو سال اخیر محصول 

داشته اند به نمایش گذاشته شده است.
وی ادامه داد: این محصوالت مربوط به حوزه های دارو، تجهیزات پزشکی و 
وسایل تشخیصی و درمانی هستند که توسط حدود ۵۰ شرکت ارائه شده اند. 

در حوزه دارو درصد قابل توجهی از داروها با اهداف درمان های تخصصی برای 
بیماری هایی همچون سرطان تولید شده اند، همچنین در حوزه تشخیص نیز 
کیت های مختلف برای تشخیص بیماری هایی همچون کووید ۱۹ به نمایش 
گذاشته شده و در حوزه تجهیزات پزشکی هم برخی وسایل و تجهیزات 

حوزه تشخیصی، درمان و توانبخشی ارائه شده است.
سید جلیل میرمحمدی میبدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس پس از افتتاح این نمایشگاه گفت: حوزه سالمت یکی از عرصه هایی 
است که دستاوردهای بزرگی در حوزه های دارو و تجهیزات پزشکی داشته 
است ضمن اینکه نیروهای متخصص توانمندی را نیز تربیت کرده است 
اما متأسفانه کمتر پیرامون این دستاوردها در سطح عمومی اطالع رسانی 

شده است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس، با اشاره به بازدیدی که از این نمایشگاه 
داشته است، ادامه داد: در این نمایشگاه تعدادی از دستاوردهای جوانان، 
متخصصان و شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سالمت کشور برای 
معرفی به نمایندگان مجلس شورای اسالمی به نمایش گذاشته شده است 

که الزم است به خوبی از آنها دفاع کنیم. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی، در پایان ضمن تجلیل از تولیدکنندگان این 

محصوالت بر ضرورت حمایت جدی از آنها تاکید کرد.
حمیدرضا بنفشه رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت نیز با 
بیان اینکه ۶۹ محصول سالمت محور در حوزه های دارو، تجهیزات پزشکی، 
لوازم مصرفی، کیت های تشخیصی ارائه شده اســت، گفت: امیدواریم با 
حمایت های مجلس شورای اســالمی و توجه نمایندگان مجلس بتوانیم 

در جهت تجاری سازی و ورود این محصوالت به نظام سالمت اقدام کنیم.
بنفشه با بیان اینکه یکی از برنامه های اصلی معاونت تحقیقات و فناوری 
وزرات بهداشــت، حمایت از طرح های محصول محور از سراســر کشور 
است، تصریح کرد: در همین راســتا فراخوان هایی به دانشگاه های علوم 
پزشکی اعالم شده است تا محصوالتی که از سطح فناوری باالیی برخوردار 
هستند و آمادگی ورود به بازار را دارند اعالم کنند، وزارت بهداشت نیز با ارائه 
حمایت های الزم و تسهیل روند دریافت مجوز از سازمان های ذیصالح در 

این مسیر در کنار فناوران و شرکت های دانش بنیان سالمت خواهد بود.

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفــت: جمهوری 
اسالمی ایران با درک اهمیت راهبردی فناوری ارتباطات 
و اطالعــات، جایــگاه ویــژه ای را در برنامه ریــزی ها و 
سیاســتگذاری های خود برای این بخش در نظر گرفته 
است تا حداکثر اســتفاده را از این فناوری برای تسهیل 

زندگی مردم و پیشرفت کشور به عمل آورد.
عیسی زارع پور در بیست و سومین اجالس بین المللی 
شــورای رگوالتورهای کشــورهای جنوب آسیا که در 

تهران برگزار شد، با بیان اینکه این اجالس بستر مناسبی 
است برای بحث و تبادل نظر درباره دغدغه های مشترک 
رگوالتورهای جنوب آسیاست، اظهار کرد: امروزه نیاز به 
اتصال به شبکه برای انجام امور مختلف، بیش از هر زمان 

دیگری ضروری است و توسعه خدمات دیجیتال بر بستر 
شبکه پرسرعت و امن می تواند رفاه و آرامش بیشتری را 
برای بشر به ارمغان آورد. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
با درک اهمیت راهبردی فنــاوری ارتباطات و اطالعات، 

جایگاه ویژه ای را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های خود 
برای این بخش در نظر گرفته است تا حداکثر استفاده را از 
این فناوری برای تسهیل زندگی مردم و پیشرفت کشور به 
عمل آورد؛ بطوریکه هیات دولت جمهوری اسالمی ایران 
با تشکیل کارگروه ویژه ای برای توسعه اقتصاد دیجیتال و 
تفویض کلیه اختیارات هیات وزیران و ریاست جمهور به 
آن، مسیر توسعه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی و اقتصاد 

دیجیتال را به صورت ویژه ای دنبال می کند.

با حضور نمایندگان مجلس؛

۶۹ محصول از ۵۰ شرکت دانش بنیان حوزه سالمت معرفی شدند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد

پیشرفت قابل مالحظه  در توسعه پلت فرم های داخلی
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اعطای بیش از ۱0 نوع تسهیالت به شرکت های دانش بنیان
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشــگاه امیرکبیر گفت: صندوق 
پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیش از ۱۰ نوع تسهیالت را به 
شرکتهای دانش بنیان ارائه می کند. به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
هدی عابدی درباره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
گفت: صندوق پژوهش و فناوری دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری 
پارک علم و فناوری و کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی درصدد برآمده 

تا خدماتی را به شرکتهای دانش بنیان ارائه کند.
وی با اشــاره به تســهیالت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر گفت: انواع تسهیالتی که این صندوق به شرکت های دانش بنیان 
ارائه می کند شامل »نمونه سازی )تا ســقف۵ میلیارد ریال(«،»سرمایه 
در گردش) تا ســقف ۱۰ میلیارد ریــال(«، »قبل از تولیــد صنعتی ) تا 
ســقف ۲۰ میلیارد ریال(«، »لیزینگ و اســتصناع ) تا سقف ۲۰ میلیارد 

ریال(«،»تسهیالت جعاله« می شود.
به گفته عابدی همچنین »صدور انواع ضمانت نامه«،»ضمانت نامه پیش 
پرداخت«، »ضمانت نامه حســن انجام کار«، »ضمانت نامه شــرکت در 
مناقصه«، »ضمانت نامه حســن انجام تعهدات« ســایر خدمات صندوق 

پژوهش و فناوری امیرکبیر محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
به منظور مدیریت وجوه اداره شده نهادها و سازمان  های دولتی، عمومی و 
خصوصی که بودجه هایی در حوزه های فناوری و نوآوری در اختیار دارد، 
می تواند عاملیت اجرایی این منابع مالی به عهده گرفته و به منظور پیشرفت 

و توسعه در مسیر فناوری و نوآوری کشور، خدمات ارائه کند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص 
یکی از تسهیالت این صندوق گفت: تامین ســرمایه در حوزه مشارکت و 
سرمایه گذاری خطر پذیر )VC( برای شــرکت ها و کسب و کارهای نوپا 
)استارت آپ ها( و کارآفرین و عموما دانش بنیان را که مستعد جهش و رشد 
ارزش هستند در بخش سرمایه گذاری خطر پذیر این صندوق مورد حمایت 
قرار می دهد. وی ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه 
سوم توسعه و ماده ۴۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، صندوق ها می تواند 
در راستای رفع نیازهای پژوهشــی و فناوری های مورد نظر دستگاه های 
اجرایی، و حمایت های مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان 
عامل مالی آن مجموعه عمل کند. عابدی تاکید کرد: همچنین تخصیص 
بهینه منابع مدیریت شده در کشور برای نیل به اهداف فناورانه و در حوزه 
پژوهش و فناوری این فرصت را فراهم کرده تا صندوق پژوهش و فناوری 
امیرکبیر مسیر توسعه با کاهش بروکراسی اداری، تسریع در اجرای برنامه 
ها، ارائه خدمات مالی و اعتباری با کیفیت باالتر، پیاده ســازی مدل های 

متنوع حمایتی به دستگاه های اجرایی ارائه کند.

رئیس صندوق نوآوری خبر داد؛
اختصــاص ۵ هــزار میلیاردتومان تســهیالت 

قرض الحسنه به دانش بنیانها
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت: قرار است امسال 
۵هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان 
اختصاص یابد. علی وحدت در نشست هماهنگی بند ب تبصره ۱۶ قانون 
بودجه ۱۴۰۱ کشــور که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد 
گفت: بر اساس تبصره ۱۶، ۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده های 
پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به شرکت های دانش بنیان و 

خالق اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه این شرکت ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی برای 
دریافت تسهیالت به بانک ها معرفی می شوند، گفت: ارزیابی این شرکت ها 
و معرفی آنها از سوی صندوق نوآوری و شــکوفایی انجام می شود. رئیس 
هیئت عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی با بیان اینکه سال گذشته هزار 
میلیارد تومان برای این منظور و ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 
اختصاص داده شده بود گفت: ما توانستیم در سال گذشته این میزان را به 

خوبی از طریق بانک ها به شرکت های دانش بنیان اختصاص دهیم.
به گفته وی حتی برخی از بانک ها به خوبی عمل کرده اند و طی دو سال به 
میزان ۲۰ میلیارد تومان از منابع خود به شرکتهای دانش بنیان اختصاص 
دادند و آنها همکاری خوبی بــا صندوق نوآوری و شــکوفایی رقم زدند. 
وحدت در ادامه خطاب به عامالن بانک ها گفت: به هر یک از بانک ها عددی 
اختصاص یافته که بر حسب آن به شرکت های دانش بنیان تسهیالتی اعطا 
کنند؛ اگر این عدد را قبول ندارید می توانید مکتوب به معاون بانک مرکزی 
اعالم کنید. وی خاطرنشان کرد: در واقع سبد هر بانک از این میزان برای 
تخصیص اعتبار به شرکت های دانش بنیان متفاوت است و این بانک ها باید 
بتوانند تسهیالت درخواستی را به دانش بنیان ها اعطا کنند زیرا سابقه ندارد 
که این شرکت ها از ســوی صندوق نوآوری و شکوفایی به بانک ها معرفی 

شوند ولی تسهیالتی به آنها اعطا نشود.
وحدت تاکید کــرد: توقع در ســال دانش بنیان ها این اســت که چنین 
اعتباراتی به خوبی به شرکت های دانش بنیان اختصاص یابد. ما در همین 
جا اعالم می کنیم اگر بانکی نمی تواند چنین تسهیالتی را به دانش بنیان ها 
اختصاص دهد اعالم کند تا ما شرکت های دانش بنیان را به آن بانک ارجاع 
ندهیم. به گفته رئیس هیئــت عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی طی 
ارزیابی های صندوق نوآوری و شــکوفایی نزدیک به ۳ هزار شرکت تا ۱۵ 
آبان ماه ثبت نام کردند و قرار است تا سقف یک میلیارد تومان تسهیالت به 

صورت قرض الحسنه به آنها اختصاص یابد.
به گفته وی، ســقف این تســهیالت تا ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
دانش بنیان ها است؛ همچنین ۱۵۰۰ میلیاردتومان به غیر دانش بنیان ها 
)استارت اپها و شرکت های خالق( از طریق صندوق های پژوهش و فناوری 
اختصاص می یابد. وی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان توسط صندوق 
نوآوری و شکوفایی ارزیابی شده اند تا بتوانند چنین تسهیالتی را از بانک ها 
دریافت کنند اما هنوز آنها را معرفی نکردیم تا چنین جلسه ای با معاونان 

بانک ها برگزار شود.
وحدت با تاکید بر اینکه این ۵ هزار میلیارد تومان شاید برای اقتصاد کشور 
عددی نباشــد اما برای ما رقم قابل مالحظه ای است گفت: در حال حاضر 
۶۰ صندوق پژوهش و فناوری داریم که می توانند به شرکت های خالق و 
استارت اپها برای دریافت چنین تســهیالتی به بانک ها معرفی شوند. وی 
با بیان اینکه اما پروتکل بین بانک ها و صندوق نوآوری و شــکوفایی برای 
شرکت های دانش بنیان از دریافت تســهیالت از بانک ها همچنان برقرار 
است گفت: ما به صورت عدم النفع با بانک ها کار می کنیم و می توانیم برای 
آنها جبران کنیم. وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته توانستیم تبصره ۱۶ 
را به خوبی به شرکت های دانش بنیان اختصاص دهیم و گزارشی در این 
خصوص به بانک مرکزی اعالم کنیم. وحدت خاطرنشان کرد: امیدواریم 
بتوانیم طی یک ماه آینده گزارشی به مجلس شورای اسالمی و بانک مرکزی 
 برای اختصاص این تســهیالت از طریق بانک های عامل به شــرکت های 

دانش بنیان ارائه دهیم.

اخبار

سناتور آمریکایی به مالک توئیتر هشدار داد
پس از آنکه ایالن ماسک پاسخی طعنه آمیز به درخواست سناتور اد مارکی برای اطالعات بیشتر درباره سیاست های احراز هویت جدید توئیتر داد، او نیز درباره فرایند احراز هویت تیک آبی 
به ماسک هشدار داد. ماسک در توئیتی درباره سیاست های جدید احراز هویت تیک آبی نوشت: شاید دلیل این امر آن باشد که حساب واقعی شما شبیه یک حساب جعی است؟ این توئیت 

پس از آن منتشر شد که مارکی در نامه ای از هزینه ۸ دالری حق اشترک تیک آبی توئیتر انتقاد کرده بود. مارکی از پاسخ ایالن ماسک خوشش نیامد و در این باره گفت: یکی از شرکت های شما 
منتظر حکم FTC است. سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا نیز مشغول تحقیقی دیگر است که در آن افرادی کشته شده اند و شما وقت تان را به مقابله های آنالین می گذرانید.

به نظر می رسد هیچ کدام 
از طرح های دولت و وزارت 
صمت برای ســاماندهی 
و کنترل قیمتهــا در بازار 
خودرو به جایی نرســیده 
اســت. ماحصل طرح های دولت ایجاد خودروی 
سه نرخی اســت. در شــرایط فعلی خودرو در سه 
نرخ شامل نرخ بازار آزاد، نرخ کارخانه و نرخ بورس 
کاال عرضه می شــود. در حالی دولت بورس کاال را 
برای تعدیل نرخ خــودرو معرفی و اجرایی کرد که 
شاهد هســتیم خریداران با خرید خودرو از بورس 
و فــروش آن در بازار آزاد، به رشــد قیمت خودرو 

دامن می زنند. 

از سوی دیگر دولت با قصد حذف رانت، قرعه کشی 
خودرو را به ظاهــر حذف کــرده در صورتی که با 
روش عرضه در بورس کاال، عمال توزیع رانت ادامه 
دارد. خود خودروسازان نیز با نارضایتی از نرخ های 
فعلی خواستار رشد قیمت ها شده اند. هرچند وزیر 
صمت در اظهارات خود بارها تاکید کرده که خودرو 
تا پایان سال تغییر قیمتی نخواهد داشت، اما به نظر 
نمی رســد بتوان به اظهارات فاطمی امین استناد 
کرد. چراکه خودروسازها هر روز با کوبیدن بر طبل 
ضرردهی در تولید خودرو، باالخره خواسته خود را 

به کرسی خواهند نشاند.   
ورود خودرو به بورس از جمله مســائلی است که 
مطرح شــدن آن واکنش ها متفاوتــی را به دنبال 
دارد. برخی هــا معتقدند بورس محلــی امن برای 
عرضه خودرو بوده و با اجــرای این طرح زمینه ای 
برای شــفافیت انجام معامالت در بــازار به وجود 

خواهد آمد. اما از ســوی دیگر عده ای بر این باورند 
که عرضه خودرو به بــورس تنها زمینــه را برای 

 افزایش بیشــتر قیمت ها و چالش های تازه فراهم 
خواهد کرد. 

طرح های ناموفق به سه نرخی شدن قیمت خودرو منجر شد

قیمت خودرو تسلیم بازار آزاد 

التهاب بازار خودرو با سیاست های غلط  
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

در بازار خودرو، قیمتها در بازار آزاد حرف اول را می زند. خودرو حتی اگر پنج نرخی هم بشود باز هم بازار آزاد مبنای قیمت گذاری است. همانطور که در چندین سال اخیر شاهد آن بودیم. خودرویی که تحت عنوان 
خودرو با سه نرخ از آن یاد می شود فقط با خرید در بازار آزاد به نام مشتری می شود و دیگر روش ها مانند خرید از کارخانه و بورس کاال، خرید فوری نیست که بتوان بر قیمتهای آن حساب باز کرد. از سوی دیگر هیچ گاه 
شاهد آن نخواهیم بود که خودروی پرتیراژ و پرطرفدار وارد بورس کاال شود. تا به امروز خودروهایی وارد بورس کاال شده اند که قیمتهای میلیاردی داشته اند. همچنین برای تحویل خودرو باید چند ماه در نوبت ماند. 

به طور کلی نرخ بازار آزاد در خرید و فروش خودرو مطرح است و برای خرید آنی و بدون انتظار، خریدار به بازار آزاد مراجعه می کند. دولت و مسووالن وزارت صمت بدون داشتن آگاهی و بدون اتکا به علم بازار، روش 
هایی را برای ساماندهی ابداع می کنند که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست. این راهکارها از پیش شکست خورده هستند و اگر منجر به آشفتگی بازار نشوند هیچ نتیجه مثبتی نخواهند داشت. عرضه خودرو در بورس 
کاال به همان میزان کار اشتباهی بود که قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت انجام شد. سازوکار بورس کاال تنها جهت کاهش پیچیدگی و افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد شده، نه 
برای سرکوب قیمت. متاسفانه ما در کشور دچار لجاجت شده ایم و حاضر نیستم که بپذیریم قیمت خودرو در بازار آزاد در این محدوده های فعلی قرار دارد و چون حاضر نیستیم این واقعیت را بپذیریم طرح های عجیب 

و غریبی را ارائه می دهیم. می خواهیم بر پایه آن بازار را مدیریت کنیم. عرضه خودرو در بورس نیز یکی از طرح های بیهوده ای است که ارائه شده و مزیتی را به همراه نخواهد داشت.
این در حالی است در تمام دنیا تورم کنترل شده و بازار خودرو نیز با ثبات و آرامش است. در ایران اما تمام بازارها با تورم پیش می روند. هرچند بسیاری از بازارها از تورم عمومی نیز سبقت گرفته اند. بازار خودرو بسیار 
مستعد سبقت از تورم عمومی است. با راهکارهایی به سادگی می توان تورم را در اقتصاد کالن کنترل کرد. برای کنترل تورم در اقتصاد کالن ما باید به سراغ کسری بودجه برویم. همچنین باید به برخی از بخش ها و 
نهادهای غیر مولدی که از دولت بودجه می گیرند توجه کنیم. باید به سراغ تعطیلی آنها برویم. بسیاری از بخش ها و همچنین بســیاری از هزینه های غیر ضروری منجر به افزایش تورم در اقتصاد می شود. هرگاه که 
هزینه ها کاهش پیدا کند می توان به کاهش تورم در اقتصاد امیدوارم بود، در غیر این صورت باید تورم را تحمل کنیم. لذا بدون کنترل تورم، روش هایی امتحان می شــود که شکست خورده است. اما مدیران به علت 
عدم آگاهی از بازار خودرو این راهکارها را تکرار می کنند. در صورتی که هیچ بازاری با زور کنترل نمی شود. کسانی که در بورس کاال برای خرید خودرو حضور پیدا می کنند خریدارانی هستند که خودرو نیاز فوری آنها 
نیست. لذا در نوبت می مانند و با تحویل آن و فروش در بازار آزاد، خسارت خواب پول خود را نیز دریافت می کنند. همچنین  بورس کاال یک روش فروش خودرو است و راهکار کنترل بازار نیست. شرکت هایی که اقدام 
به فروش خودرو در بورس کاال می کنند شرکت هایی هستند که ضرردهی ندارند و حتی با فروش خودرو و خواب سرمایه مردم، سود هم نصیب شان می شود. 8۰ شرکت در بورس کاال شرکت می کنند و شرکتهایی 
هستند که ضرردهی ندارند. خودروهای ۲ میلیاردی را وارد بورس کرده اند و زیانی متوجه شرکت عرضه کننده نمی شود.  در این روش محصوالت پرتیراژ در بورس کاال عرضه نشده و نخواهد شد. هر آنچه عرضه شده یا 
محصوالتی بوده که در بازار قیمت نجومی دارند و یا شرکت هایی هستند که نمی خواهند درگیر حاشیه شوند. ضمنا زمانی که بعد از سه ماه خودرو را تحویل می دهند حتما مابه التفاوت قیمت آن را حساب خواهند کرد. 
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