
بررســی آمارهای تجاری مشــترک میان ایــران و عراق در 
هفت ماهه امســال نشــان می دهد که صــادرات ایران به 
این همســایه غربی کاهش یافته و این در حالی اســت که 
 مجموع تجارت عراق در ســال جاری به شکل جدی افزایش 

یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس آمارهای ارائه شده از سوی اتاق 
بازرگانی تهران، با توجه به اینکه عراق طوالنی ترین مرز زمینی 
مشترک با ایران را در اختیار دارد، در سال های گذشته، از این 
کشــور به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد صادراتی نام برده 

شده است، مقصدی که با توجه به نزدیکی فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی، در سال های گذشته بخش قابل توجهی از صادرات 

ایران را به خود اختصاص داده است.
هر چند در سال های اخیر، چین به عنوان اصلی ترین مقصد 
صادراتی ایران مطرح بوده اما عراق نیز همواره بخش مهمی 
از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. این در حالی 
است که با توجه به نزدیکی جغرافیایی و سابقه طوالنی تجارت 
مشترک میان دو کشــور، تنوع کاالهایی که از ایران به عراق 

صادر می شود نیز بسیار باال بوده است.

با این وجود آمارهایی که از تجارت دو کشــور در هفت ماهه 
ابتدایی امسال منتشر شده نشان می دهد که میزان صادرات 
ایران به عراق افت داشته است. ارزش صادرات عراق در سال 
۲۰۲۲ به ۱۵۵ میلیارد دالر و ارزش واردات به ۱۰۵ میلیارد 
دالر  می رســد که به ترتیــب رشــدی ۶۵ و ۴۳ درصدی را 
نشــان می دهد. امارات متحده عربی، ترکیــه، چین و ایران 
اصلی ترین صادرکنندگان کاال به عراق به شمار می روند اما در 
 سال های گذشته عملکرد سه کشــور ابتدایی از ایران قوی تر 

بوده است.

آمارها نشان می دهد که در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، حدود 
۱۱.۵ میلیون تن کاال به ارزش حــدودا چهار میلیارد دالر از 
ایران به عراق صادر شده که از نظر وزنی افت ۴۲ درصدی و از 
نظر ارزشــی کاهش ۲۷ درصدی داشته است. میزان واردات 
ایران از عراق نیز از نظر ارزشــی کاهش ۸۲ درصدی را نشان 

می دهد.
محصوالت ســاختمانی، ســوخت های معدنی، محصوالت 
پاالیشــگاهی، محصوالت غذایی، فلزات، مصنوعات فلزی و 
محصوالت شیمیایی بیشــترین اقالم صادر شده به عراق در 

هفت ماه نخست امسال بوده اند. بررسی ها نشان می دهد که 
با توجه به رشد قابل توجه اقتصاد عراق در سال های گذشته 
و درآمدی که این کشور از محل فروش نفت به دست آورده، 
تعداد زیادی از شرکت های خارجی چه برای سرمایه گذاری 
و چه برای ورود به بازار عراق خود را آماده کرده اند و ورود این 
شرکت ها می تواند کار ایرانی ها را قدری دشوار کند، هر چند 
با توجه به مزیت همسایگی و ارتباطات همه جانبه دو کشور، 
شــرکت های ایرانی شــانس باالیی برای رقابت با خارجی ها 

خواهند داشت.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل »متا پلتفرمز« برای 
حل نگرانی کارمندان این شــرکت درباره اوضاع 
مالی آن، اعالم کرد واتس اپ و مسنجر، پیشران 

موج بعدی رشد فروش متا خواهند بود.
به گزارش ایســنا، زاکربرگ پس از گذشت یک 
هفته از اعالم اخراج ۱۱ هزار کارمند متا، در دیدار 
با کارمندان این شــرکت به پاسخگویی سواالت 
پرداخت. وی اپلیکیشــن های پیام رسان متا را 
بســیار نزدیک به مرحله درآمدزایی در مقایسه 
با قدرت های تبلیغاتی فیس بوک و اینســتاگرام 

توصیف کرد.
مدیرعامل متا گفت: ما درباره فرصت های بسیار 
بلندمدتی نظیر متاورس زیاد صحبت کرده ایم اما 
واقعیت این است که پیام رسان تجاری، احتماال 

رکن بزرگ بعدی کســب و کار مــا خواهد کرد 
زیرا برای درآمدزایی بیشتر از واتس اپ و مسنجر 
تالش کرده ایم. متا برای بعضی از مصرف کنندگان 
امکان گفت و گو با فروشندگان و خرید از طریق 
اپلیکیشن های پیام رسان را فراهم کرده و به تازگی 

قابلیت جدیدی را در برزیل اعالم کرده است.
زاکربرگ هزینه ای که متا در واحد »رئالیتی لبز« 
که مسئول توسعه پروژه متاورس است، انجام داده 
را کم اهمیت شمرد و گفت: مردم، قابل توجه ترین 
هزینه متا بوده اند و پس از آن هزینه سرمایه بوده 
که عمده آن برای زیرساخت به منظور پشتیبانی 
از مجموعه اپلیکیشــن های شبکه اجتماعی متا 
هزینه شــده اســت. حدود ۲۰ درصد از بودجه 
متا به »رئالیتی لبز« اختصاص پیدا کرده است. 

در »رئالیتی لبــز«، این واحد بیــش از نیمی از 
بودجه خود را برای واقعیــت افزوده هزینه کرده 
و محصوالت عینک هوشمند جدید تا چند سال 
آینده همچنــان معرفی می شــوند و عینکهای 
واقعیت افزوده تمام عیار تا یک دهه دیگر رونمایی 
خواهند شد. حدود ۴۰ درصد از بودجه »رئالیتی 
لبز« برای واقعیت افزوده اختصاص پیدا کرده و 
۱۰ درصد برای پلت فرم های اجتماعی آینده گرا 
مانند دنیای مجازی هاریزن )Horizon( صرف 
شده است. بر اساس گزارش یاهو فاینانس، اندرو 
بوثورث، مدیر ارشد فناوری متا که »رئالیتی لبز« 
را اداره می کند، اظهار کــرد: عینکهای واقعیت 
افزوده باید مفیدتر از تلفنهای همراه باشــند تا 

بتوانند مشتری پیدا کرده و فراگیر شوند.

گلدمن ساکس در یادداشــتی تحقیقاتی اعالم 
کرد: سرمایه گذارانی که مشــتاق تعیین زمانی 
هســتند که دالر باید به اوج خود برسد، احتماال 
باید چند فصل دیگر منتظــر بمانند. به گزارش 
اینوست، گلدمن ساکس اعالم کرده که بر اساس 
چرخه های تاریخی، اوج های دالر معموالً با افت 
در مقیاس های رشــد ایاالت متحده و جهانی و 
کاهش فدرال رزرو همراه است. گلدمن با اشاره به 
اینکه انتظار ندارد فدرال رزرو تا سال ۲۰۲۴ روند 
کاهشی را آغاز کند، به نظر می رسد اوج دالر هنوز 

چند فصل دورتر باشد.
بانک ســرمایه گذاری ایاالت متحده خاطرنشان 
کرد کــه دالر از طریق فعالیت هــای اقتصادی 
ثابت ایاالت متحده حمایت شده است و با وجود 

افزایش شــدید نرخ بهره، همچنان تــورم را باال 
می برد. فدرال رزرو اذعان کرده است که مفهوم 
نرخ سیاستی »محدودکننده« یک هدف متحرک 
اســت و برآوردهای نرخ خنثی دوره ای افزایش 
یافتند. اقتصاددانان گلدمن اکنون انتظار دارند 
که این چرخه طوالنی تر و نرخ نهایی حتی باالتر از 
نرخ فدرال رزرو باشد. از سوی دیگر، منطقه یورو 
همچنان با چالش های ســخت ناشی از کمبود 
انرژی مواجه اســت، در حالی کــه اقتصادهای 
کوچکتر گروه ۱۰ نسبت به نرخ های باالتر یا تغییر 
در نرخ های سیاست حساس تر هستند که بخشی 
از آن به دلیل افزایش نرخ های متغیر وام مسکن 
است. در مقابل، گلدمن گفت که اقتصاد ایاالت 
متحده چشــم انداز اقتصادی روشن تری دارد و 

ممکن است حساسیت کمتری نسبت به نرخ های 
باالتر داشته باشد که باید از دالر حمایت کند.

پیش بینی سه ماهه گلدمن حاکی از آن است که 
یورو در برابر دالر به ۰.۹۴ دالر می رسد که حدود 
۹ درصد نسبت به سطح فعلی کاهش یافته است. 

روز جمعه، یورو در ۱.۰۳۵۶ دالر ثابت بود.
گلدمن گفت که اوج نهایی دالر باید با چشم انداز 
بهتر رشد جهانی و تجدید جریان سرمایه به خارج 
همزمان شــود. با این حال، گلدمن گفت که اگر 
فدرال رزرو افزایش نرخ بهــره را متوقف یا چین 
اقتصاد خود را سریعتر بازگشایی کند، مسیری به 
سوی تامین انرژی پایدارتر در اروپا پدیدار می شود 
و زمان باالترین سطح دالر ممکن است زودتر از 

حد انتظار برسد.

دارایی های بخش بانکی چین طی ژانویه تا سپتامبر 
افزایش یافت.

به گــزارش اکونومیک، داده های رگوالتور ارشــد 
بانکداری و بیمه چین نشان می دهد که موسسات 
مالی بانکی چین در سه فصل اول سال شاهد افزایش 

مستمر دارایی ها بوده اند.
طبق گزارش کمیســیون تنظیم مقررات بانکی و 

بیمه چین، دارایی های ارزی و محلی این موسسات 
در پایان سپتامبر به ۳۷۳.۹ تریلیون یوان )حدود 
۵۲.۵۹ تریلیون دالر آمریکا( رســید که نسبت به 

سال گذشته ۱۰.۲ درصد افزایش داشت.
تجزیه و تحلیــل داده های دارایی نشــان داد که 
بانک های تجاری بزرگ ۴۱.۳ درصــد از کل را به 
خود اختصاص دادند در حالی که بانک های تجاری 

سهام ۱۷.۴ درصدی داشتند. بانک های تجاری این 
کشــور مجموعاً ۱.۷ تریلیون یوان سود خالص در 
دوره ژانویه تا سپتامبر کسب کردند که ۱.۲ درصد 

نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در پایان ماه سپتامبر، نســبت وام های غیرجاری 
بانک های تجاری به ۱.۶۶ درصد رسید که کمتر از 

سطح پایان سه ماهه دوم بود.

رییس مرکز آموزش، پژوهــش و برنامه ریزی مالیاتی 
کشــور آخرین وضعیت طرح مالیات بر مجموع درامد 

را اعالم کرد.
مهدی موحد در گفت وگو با ایسنا، درمورد طرح مالیات 
بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی توضیح داد: الیحه 
مالیات بر مجموع درآمد که تحت عنوان الیحه اصالحاتی 
بر قانون مالیات های مســتقیم صورت گرفت و بحث 
اجرای مالیات بر جمع درآمد و هم ساماندهی معافیت ها 
و مشوق ها را هدف گذاری  کرده است، در ابتدای دولت 
سیزدهم در سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آخرین اصالحات 
مد نظر سازمان بر این الیحه صورت گرفت و این الیحه به 
وزارت اقتصاد ارسال شد و این وزارت خانه هم اصالحات 
مد نظر خود را انجام داد. در نهایت در ابتدای سال جاری 
الیحه مذکور همراه با اصالحات به کمیسیون اقتصادی 
دولت رسید و درحال حاضر آخرین بررسی ها و اصالحات 
در کمیســیون اقتصادی دولــت روی الیحه صورت 
می گیرد.  امیدواریم تا پایان سال جاری آخرین اصالحات 
صورت گرفته و الیحه در نوبت صحن مجلس قرار بگیرد.

رییس مرکز آموزش، پژوهــش و برنامه ریزی مالیاتی 

کشــور تاکید کرد که اجرای الیحه منوط به تصویب 
 در مجلس اســت و الیحه هنــوز در مرحلــه تدوین 

قرار دارد.
بر اساس این گزارش، پیش از این اعالم شده بود که در 
این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد مقیم ایران که دارای یک 
شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه 
باشد، یک مودی بالقوه مالیاتی است و هر نوع فعالیت 
اقتصادی را شروع کند و درآمدی داشته باشد، به یک 
مودی بالفعل مالیاتی تبدیل خواهد شد و به اتکای این 

موضوع امکان وصول مالیات فراهم می شود.

مشــاور وزیر اقتصاد در امور دانش بنیان هــا از تدوین 
آیین نامه ای برای تسهیل گری در حوزه نهادهای مالی 
حوزه دانش بنیان ها خبر داد. به گزارش ایسنا، روح اهلل 
ابوجعفری در همایش ملی رونمایی از گزارش ســالیانه 
زیست بوم شرکت های دانش بنیان گذر از اقتصاد نفتی 
به دلیل چالش های آن در حــوزه فروش به دلیل اعمال 
تحریم ها را از الزامات کشور دانســت و افزود: در آینده 
پارادایم نفت جا به جا شده و دیگر این منبع به عنوان تامین 
انرژی مطرح نیست. وی اظهار کرد: از سوی دیگر در دنیای 
امروز رقابتی، چالش های جدی در فرایند تولید ایجاد شده 

که این امر مشکالتی را برای بنگاه های اقتصادی ایجاد 
کرده به گونه ای که هر روز شاهد افزایش نوآوری در فرایند 
تولید کاالها و محصوالت هستیم.ابوجعفری، با بیان اینکه 
اگر به دنبال اقتصاد دانش بنیان هستیم باید فرایند تولید 
دگرگون شوند، ادامه داد: در این راستا در سال ۱۳۸۲ به 
سمت اولین استراتژی سیاست های صنعتی رفتیم ولی 
مکانیزم انتخاب به گونه ای نبــود که اولویت ها به دانش 
بنیان ها اختصاص یابد. مشــاور وزیر اقتصاد در حوزه 
دانش بنیان ها توســعه دانش بنیان ها را نیازمند تامین 
مالی عنوان کرد و یادآور شد: از این رو در این وزارتخانه 

آیین نامه ای را به تصویب هیات وزیران رساندیم تا مسیر 
تامین مالی حوزه دانش بنیان ها تسهیل شود. تامین مالی 
این شرکت ها تنها منوط به نظام بانکی نبوده، بلکه شامل 
نهادهایی چون بازار سرمایه و سازمان های سرمایه گذاری 
خارجی نیز می شود. وی، خاطر نشان کرد: در ایران از ۱۵ 
سال قبل در زمینه تنوع بخشی به منابع تامین مالی اقدام 
شــد و راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور 
تامین مالی طرح های دانش بنیان و جایگزین شــدن با 
نظام بانکی بر اساس قانون حمایت از شرکت های دانش 

بنیان تاسیس شد.

تورم ساالنه ژاپن در ماه اکتبر به باالترین حد خود 
در سه دهه اخیر رسید.

به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، بر اســاس 
داده هــای رســمی منتشــره، نرخ تورم ســاالنه 
مصرف کننده ژاپــن در ماه اکتبر بــه ۳.۷ درصد 

افزایش یافت که باالترین رقم از ژانویه ۱۹۹۱ بود.
اداره آمار ژاپن گفت که این رقم از ســه درصد در 

ســپتامبر شــتاب گرفت و عمدتاً به دلیل افزایش 
قیمت مواد غذایی و مواد خام بود.

قیمت مــواد غذایی در ماه اکتبر نســبت به مدت 
مشابه سال قبل ۶.۲ درصد افزایش یافت و نسبت 
به جهش ۴.۲ درصدی ثبت شــده در سپتامبر نیز 

صعودی بود.
هزینه های مســکن ۱.۱ درصد به صورت ســاالنه 

صعود کــرد، در حالــی که هزینه های ســوخت، 
 بــرق و آب در اکتبــر ۱۴.۶ درصــد افزایــش 

یافت.
به صورت ماهانه، شاخص قیمت مصرف کننده ژاپن 
در ماه اکتبر ۰.۶ درصد افزایش یافت که سریع ترین 
ســرعت آن از آوریل ۲۰۱۴، پــس از افزایش ۰.۳ 

درصدی در سپتامبر است.

صادرات ایران به عراق چقدر است؟

گلدمن ساکس: دالر هنوز به اوج نرسیده استپیام رسان های متا به درآمدزایی نزدیک شدند

دارایی چین صعودی شد

فعالیت دانش بنیانی نهادهای مالی تسهیل می شودآخرین وضعیت طرح مالیات بر مجموع درآمد اعالم شد

تورم ژاپن رکورد ۳۱ ساله را شکست
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رهبر معظم انقالب:

ریزش ۲۰ هزار واحدی 
شاخص بورس

۶۳ درصد خانوارهای 
تهرانی بیشتر از الگو آب 

مصرف  می کنند

 صحنه گردانان اصلی 
نتوانستند مردم 

را به صحنه بیاورند

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

طرح  پرهزینه 
بانک مرکزی

تا به امروز در هیچ کشوری 
شاهد انتشــار اوراق ارزی 
توســط بانکهای مرکزی 
نبوده ایم. ریسک انتشار این 
اوراق بسیار باالست و در صورتی که جهش نرخ ارز 
ادامه دار باشد توانایی بانک مرکزی برای باز پس 
دادن اوراق به مردم بسیار کم است. همین دلیل 
موجب شده هیچ گاه در کشورهای بسیار توسعه 

یافته و حتی... 

  کامران ندری، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 4
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منفی شدن موجودی 
انبار صنایع دارویی 

و خودروسازی

قیمت ۳.۵ برابری کاالهای 
وارداتی نسبت به صادراتی

کارشناسان معتقدند مردم به دلیل تجربه های قبلی از اوراق ارزی استقبال نمی کنند

ریسک  انتشار اوراق ارزی
صفحه4
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تورم   اجاره بها   سرعت  گرفت
اجاره  بها    در  مهرماه   نسبت   به   شهریورماه

 افزایش   ۶.۱   درصدی   داشته   است

در میان گروه های اصلی صنعتی کشور بیشترین 
میزان منفی شدن انبار ها به خودروسازی و قطعات 
تعلق دارد، تغییرات موجودی انبار ها در این صنعت 
در مهر ماه بالغ بر منفی ۳۵ درصد بوده اســت. به 
گزارش اکو ایران، بررسی ها نشان می دهد تغییرات 
موجودی انبار های بخــش خودرو برای چندمین 
ماه متوالی در مهر ماه منفی بوده، این در حالیست 
که موجودی انبار های بخش های فلزات اساسی 
و مواد غذایی مثبت برآورد شــده است. بنا به داده 
های منتشر شده از پژوهشکده پولی و بانکی از ۲۸۰ 
شرکت بورسی که بخش مهمی از تولید کشور را در 

دست دارند، رشد ساالنه...

قیاس وضعیت واردات با صادرات در ۷ ماه نخست 
امســال، حاکی از ۳.۵ برابر بودن میانگین قیمت 
کاالهای وارداتی در مقایســه بــا قیمت کاالهای 
صادراتی است. بررســی وضعیت تجارت خارجی 
کشور در هفت ماه نخست امسال نشان می دهد که 
۲۸.۴ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته ایم که از 
این میزان ۸.۵ میلیارد دالر مربوط به صادرات اقالم 
نفتی می شود که سهمی ۳۰ درصدی از کل صادرات 
را به خود اختصاص داده اند. همچنین ۱۹.۹ میلیارد 
دالر نیز مربوط به صادرات ســایر کاالهاســت که 
سهمی ۷۰ درصدی از کل صادرات را شامل می شود. 
تراز تجاری نیز در ۷ ماه نخســت امسال منفی ۳.۳ 

درصد بود در حالی که این...



اقتصاد2
ایران

قیمت سکه و طال صعودی شد
فشار عرضه در بازار دالر

قیمت دالر روز گذشته شــنبه 28 آبان ماه 
در بازار رســمی در حالی جهــش پیدا کرد 
که در بازار غیر رســمی نرخ دالر یک کانال 
 پایین آمد . قیمت طال و سکه هم روز گذشته 

صعودی بود .
اسکناس آمریکایی روز گذشــته در صرافی 
ملــی در کانــال 30 هــزار تومــان خرید و 
فروش شد. بر این اســاس قیمت خرید دالر 
آمریــکا 30 هزار و 447 تومان)ســی هزار و 
چهارصد و چهــل و هفت  تومــان( و قیمت 
فروش دالر آمریکا  30 هــزار و 753 تومان  
 )ســی هزار و هفتصد و پنجاه و ســه تومان( 

اعالم شد.
بازار متشــکل ارزی هم روز گذشــته شاهد 
صعود قیمت دالر بود. نــرخ دالر در بازار یاد 
شده روز گذشــته یک کانال باال رفت. ظهر 
روز گذشته نرخ دالر متشکل در محدوده 31 
هزارو 24 تومان به فروش رسید که نسبت به 
روز قبل بیش از 800 تومان افزایش را نشان 

می دهد .
در بــازار ارز توافقــی بــه ازای هر شــماره  
کارت ملــی حداکثر 2 هــزار دالر تخصیص 
داده می شــود. قیمت دالر در بــازار توافقی 
روز گذشــته در زمان نوشــتن این گزارش 
33 هــزار و 293 تومــان بود. روز گذشــته 
قیمــت دالر توافقــی در محــدوده 33 
 هــزار و 245 تومــان بــه کار خــود خاتمه 

داده بود.

عقبگرد قیمــت دالر در نیمه اول 
معامالت نقدی 

اگرچه روز گذشــته در بازار رســمی قیمت 
ها صعودی بود اما در بــازار آزاد قیمت دالر  
قبل از ظهر روز گذشــته یک کانــال پایین 
آمد.عقب نشــینی قیمت دالر تهــران روز 
گذشــته در حالی بود که اسکناس آمریکایی 
در هرات و ســلیمانیه مسیر رشــد را دنبال 
کرد. از نیمه ظهر به بعد قیمــت دالر دوباره 
بــاال رفت. نــرخ حوالــه درهم نیــز نیز روز 
 گذشــته اندکی پایین تر از نرخ دو روز قبل 

معامله شد . 
عقبگــرد قیمــت دالر در بازار غیر رســمی 
روز گذشــته در حالی اســت که در روزهای 
پایانی هفته  گذشــته ایران بــا تحریم های 
جدید  کشــورهای غربــی روبرو شــد و از 
طرفی هم شــورای حکام آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی روز  پنجشــنبه قطعنامه ای 
را کــه خواســتار همــکاری ایران بــا نهاد 
 دیده بان هســته ای ســازمان ملل است به 

تصویب رساند.

فشار عرضه در بازار دالر 
 بررسی رفتار دالر در بازار ارز نشان داده نتیجه 
ســفر مقامات عمان به ایران غالبا ترمز رشد 
قیمت در بــازار ارز را کشــیده و روند قیمت 
دالر را معکوس کرده اســت به همین دلیل 
معامله گران افزایشــی تا مشــخص شــدن 
 نتیجه ســفر وزیر خارجه عمان به ایران صبر 

خواهند کرد.
عــده ای از تحلیلگران ارزی بــاور دارند  که 
بازارســاز در زمان ناآرامی های سیاسی و هم 
چنین برای خنثی ســازی اخبــار منفی، به 
طرز قابل توجهــی میزان عرضــه ارز را باال 
می برد. این دســته از فعاالن اعتقــاد دارند 
کــه  معامله گران بــه دلیل همیــن هراس 
 از عرضــه بازارســاز در موقعیــت فــروش 

قرار گرفتند.

قیمت سکه و طال صعودی شد 
قیمــت اونس طــال در بازار روز گذشــته بر 
روی 1751 دالر قــرار گرفــت. در روزهای 
گذشــته قیمت طال در بازار جهانی تا باالی 
1760 دالر هم رفتــه بود. در بــازار داخلی 
ایران هــم قیمت طال 18 عیــار برخالف دو 
روز قبل رشــد کــرد .طال روز گذشــته با 1 
میلیــون و 491 هزار و 900 تومــان مبادله 
 شــد که 6 هــزار تومــان افزایش را نشــان 

می دهد.
قیمت ســکه هم روز گذشــته مانند قیمت 
طال باال رفت. هــر قطعه ســکه امامی ظهر 
روز گذشــته در محــدوده 16 میلیــون و 
300 هــزار تومان بــه فروش رســید. این 
قیمــت در مقایســه بــا عصر پنجشــنبه 
 گذشــته تقریبا 20 هــزار تومان گــران تر 

بود .

خبر

بررسی رشــد ماهیانه اجاره 
خانه در کل کشور طی مهرماه 
امسال از افزایش 6.1 درصد 
در مقایسه با شهریور حکایت 
دارد کــه بیشــترین میزان 
افزایش در سال جاری محسوب می شود. معموال با ورود 
به پاییز بازار اجاره فروکش می کرد اما از سال گذشته به 
دلیل رکود خرید و فروش مسکن و تورم عمومی، اجاره 

بها روند صعودی داشته است.
به گزارش ایسنا، مهرماه امسال نرخ اجاره مسکن در کل 
کشور 6.1 درصد و در شهر تهران 7 درصد در مقایسه با 
شهریور افزایش یافت که در هر دو بخش بیشترین میزان 
تورم ماهیانه اجاره در سال جاری محسوب می شود. به 
نظر می رسد اثر فروکش کردن بازده سرمایه در بخش 
خرید و فروش مسکن شهر تهران به شکل سرعت گرفتن 
تورم اجاره بها بروز یافته اســت. بر اساس گزارش مرکز 
آمار، میزان رشــد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشــور در 
اردیبهشت 2.5 درصد، خرداد 2.3 درصد، تیر 3.8 درصد، 
مرداد 2.9 درصد، شهریور 3.5 درصد و مهر 6.1 درصد 
بوده است. در شهر تهران نیز طبق شاخص بانک مرکزی، 
رشد ماهیانه اجاره بها در اردیبهشت 1.9 درصد، خرداد 
2.7 درصد، تیر 4.5 درصد، مرداد 4.6 درصد، شهریور 4.6 

درصد و مهر 7 درصد اعالم شد.
منحنی کرایه خانه در شرایطی رو به باال حرکت می کند 
که درآمد بسیاری از اقشار اجاره نشین، چندان متناسب 
با آن رشد نکرده اســت. از سوی دیگر انتظار می رفت با 
ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابه جایی، بازار اجاره 
فروکش کند اما به دلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و 

جبران عقب ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری 
متفاوت با انتظارات را سپری کرد.

رفتار عجیب بازار اجاره!
در حال حاضر مســکن به عنوان سنگین ترین کاال در 
سبد هزینه خانوار 60 درصد درآمد خانواده های تهرانی 
را به خود اختصاص می دهد که بــه 1.3 برابر حد مجاز 
رسیده است. این برآورد مربوط به تیرماه 1401 است 
که با توجه به رشدهای پس از آن در حال حاضر این عدد 
رشد بیشتری یافته است. طبق اعالم مرکز آمار، مهرماه 
امسال قیمت مسکن در کل کشور 6.1 درصد نسبت به 
شهریور امسال و 36.3 در مقایسه با مهرماه سال گذشته 

رشد نشان داد. رشد قیمت مسکن شــهر تهران در دو 
شاخص ماهیانه و ســالیانه نیز به ترتیب 0.7 درصد و 

44.7 درصد بود.
از طرف دیگر تورم ماهیانه اجاره بها در کل کشــور 6.1 
درصد و تورم نقطه به نقطه اجاره )نســبت به مهرماه 
1400( به میزان 36 درصد اعالم شــد. در شهر تهران 
نیز طبق اعالم بانک مرکزی اجاره بها 7 درصد نسبت به 
شهریور امسال و حدود 41 درصد در مقایسه با مهر سال 

گذشته رشد کرد.
دولت در سه سال اخیر به منظور کمک به مستاجران، 
برنامه هایی را شامل پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین 
سقف برای قراردادهای اجاره در نظر گرفت. اردیبهشت 

امسال ســقف افزایش اجاره بهای مســکن نسبت به 
اجاره بهای ســال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، 
کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد 
و سایر شهرها 15 درصد به تصویب رسید. همچنین به 
مســتاجران در تهران 100 میلیون، مراکز استانها 70 
میلیون و شهرهای باالی 200 هزار نفر 40 میلیون تومان 

وام ودیعه مسکن پرداخت می شود.
اما همانطور که آمار نشان می دهد تعیین حد مجاز چندان 
نتوانسته در جلوگیری از رشد قیمت ها در بازار اجاره موفق 
عمل کند. بازار اجاره معموال نســبت به جهش قیمت 
مسکن دیر واکنش نشان می دهد اما به مرور از تحوالت 
قیمت مسکن و تورم عمومی تاثیر می گیرد. نرخ اجاره 
بخشی از جاماندگی نسبت به قیمت مسکن را در سالهای 
گذشــته جبران کرده اما هنوز در حالت سر به سر قرار 
نگرفته است. بحث P به R ارزش سرمایه گذاری روی ملک 
نسبت به درآمد از محل اجاره و میزان توجیه پذیری آن 
در مقایسه با قیمت مسکن را نشان می دهد. تا سال های 
گذشته این نسبت در محدوده عدد 20 قرار داشت که با 
رشد قیمت ها در چهار سال اخیر این نسبت تا 40 افزایش 
پیدا کرد. یعنی ارزش سرمایه گذاری ملک به نیت درآمد 

از اجاره نصف شد.
با رشد اجاره بها  در یک سال گذشته اجاره بها 1.7 برابر 
قیمت مسکن رشــد کرده و P به R به عدد 30 رسیده 
اما هم چنان 50 درصد نسبت به گذشته در ضرر است. 
یعنی کســی که به قصد اجاره نســبت به خرید ملک 
سرمایه گذاری می کند در مقایســه با چهار سال قبل 
سود کمتری می برد. بر این اساس تا زمانی که نرخ اجاره 
در حالت معقولی در مقایسه با ارزش ملک قرار نگیرد، 
ســرمایه گذاری در بخش خرید و فروش و همچنین 

ساخت و ساز دچار رکود می شود.

اجاره  بها در مهرماه نسبت به شهریورماه افزایش ۶.۱ درصدی داشته است

تورم  اجاره بها   سرعت  گرفت

۶۳ درصد خانوارهای تهرانی بیشتر 
از الگو آب مصرف می کنند

به گفته مدیر دفتر مدیریــت مصرف آبفای 
کشــور 37 درصد خانواده هــای تهرانی زیر 
 الگــو و 63 درصد بــاالی الگــو ، آب مصرف 

می کنند.
به  گــزارش  خبرگــزاری  مهر ،   ســید  علی  
ســیدزاده در  یک  گفت  و  گــوی  تلویزیونی  
اظهــار  کــرد: از 63 درصــد خانوارهایی که 
باالی الگــو ، آب مصــرف می کننــد، چهار 
درصــد یــا 150 هــزار خانوار بــد مصرف 
 هســتند که بیش از دو برابر الگو ، آب مصرف 

می کنند.
وی ادامــه داد: در حالــی اکنــون مصــرف 
لحظه ای آب در تهــران 39 هزار لیتر بر ثانیه 
اســت که میانگین مصرف در ســال گذشته 
35 هزار لیتــر بر ثانیه بوده اســت. وضعیت 
بارندگی در تهــران 7.3 میلیمتــر بوده که 
در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل و با 
 میانگین بلندمدت ، 78 درصد کاهش داشته

 است.
مدیر دفتــر مدیریت مصرف آبفای کشــور 
با بیــان اینکــه مدیریــت بهینــه مصرف 
راهکارهای مختلفی دارد، گفت: اســتفاده از 
تجهیزات کاهنده ، مدیریــت زمان و کاهش 
زمــان اســتحمام از مهمتریــن راهکارهــا 
 برای کمــک بــه حفــظ پایــداری ذخایر

 آبی است.

دو سوم نمادهای بازار سهام قرمزپوش شدند
ریزش ۲۰ هزار واحدی شاخص 

بورس

روز گذشته دومین ریزش بزرگ شاخص کل 
در آبان ماه ثبت شد و دو سوم نمادهای بازار 

قرمزپوش شدند .
به گــزارش اقتصادنیــوز ، در معامالت روز 
شــنبه بیســت و هشــتم آبان ماه، شاخص 
کل بــورس پایتخت نســبت بــه روز کاری 
قبل 20 هزار و 420 واحد ریــزش کرد و به 
 رقم یــک میلیون و 393 هــزار و 152 واحد 

رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با ریزش 3 هزار 
و 509 واحدی در ســطح 397 هزار و 957 
واحــدی ایســتاد. همچنین شــاخص کل 
فرابورس )آیفکس( 133 واحد پائین آمد و در 

سطح 18 هزار و 345 واحد قرار گرفت. 

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشــته نمادهای »فــوالد«، »فملی« 
و »شــبندر« بیشــترین تأثیــر را در افــت 
شــاخص کل بــورس داشــتند و در مقابل 
نمادهای »وامیــد«، »پرداخت« و »شــفا« 
 بیشــترین تأثیر منفــی را بر شــاخص کل 

داشتند.  
در فرابورس نیز نمادهای »شاوان«، »شراز« و 
»زاگرس« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »ددانا«، »کوثر« و 
»کاســپین« بیشــترین تأثیر افزایشی را بر 

شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
خگســتر صدرنشین است و شــپنا و شتران 
در رتبه های بعدی هســتند. در فرابورس نیز 
نمادهای دی، ددانا و فرابورس پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.  
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام 
به رقم 10 هــزار و 68 میلیارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 3 هزار و 579 میلیارد تومان بود که 36 
درصد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را 

تشکیل می دهد.  

اخبار
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در 6ماه امسال رشد تولید شرکت های بزرگ، همواره مثبت و باالتر از رشد تولید بنگاه های متوسط 
و بزرگ بوده است. بررسی داده های ماهانه تولید صنعتی شرکت های بورسی در مهرماه نشان  
می دهد که در میان بنگاه های موجود در صنایع، بنگاه های با صادرات  محوری شدید در مقایسه 
با بنگاه  های با صادرات  محوری کم، از تیرماه 1400 تا خرداد 1401 افت تولیدات پیاپی را تجربه 

کرده اند. همچنین در بازه طوالنی تر مرداد 1397 تا مهر 1401 این گروه از بنگاه ها، رشد متوسط 
صفر درصدی را به ثبت رسانده اند. این اتفاقات را می  توان بیشتر ناشی از نوسانات در سیاستگذاری 
داخلی به  منظور محدودسازی صادرات و تنظیم بازار داخلی، حکمفرمایی شرایط نااطمینانی و 
نیز افزایش تحریم ها دانست. داده ها نشان  می  دهد که در فاصله خرداد سال 1400 تا فروردین 

1401، شرکت هایی که در دسته بنگاه هایی با صادرات  محوری کم قرار گرفته اند، رشد تولید 
مثبت را تجربه کرده اند؛ اما شرکت های با صادرات  محوری شدید، افت تولید را به خود دیده اند. این 
موضوع در کنار شدت  گرفتن تحریم ها و کاهش مبادالت تجاری و نیز وضع پیاپی بخشنامه های 
محدودکننده صادرات، حاکم  شدن شرایط رکودی بر بنگاه های صادرات  محور را نشان  می  دهد. 

نگاهی به داده های عملکرد شرکت های صنعتی در بورس نشان می دهد: افت تولید شرکت های کوچک و متوسط
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در میان گروه های اصلی صنعتی کشور بیشترین 
میزان منفی شدن انبار ها به خودروسازی و قطعات 
تعلق دارد، تغییرات موجودی انبار ها در این صنعت 
در مهر ماه بالغ بر منفی 35 درصد بوده اســت. به 
گزارش اقتصادنیوز، بررســی ها نشــان می دهد 
تغییرات موجودی انبار های بخــش خودرو برای 
چندمین ماه متوالی در مهر ماه منفی بوده، این در 
حالیست که موجودی انبار های بخش های فلزات 

اساسی و مواد غذایی مثبت برآورد شده است.

بررسی رشد ساالنه تولید صنعتی در مهرماه 
بنا به داده های منتشر شده از پژوهشکده پولی و 
بانکی از 280 شرکت بورسی که بخش مهمی از 
تولید کشور را در دست دارند، رشد ساالنه تولید 
صنعتی کشور در مهر ماه مثبت 7.7 درصد برآورد 
شده البته رشــد ماهانه تولید در ماه مذکر منفی 

بوده است.

موجودی انبارها منفی شد
در این حال موجودی انبــار ها برای هفتیمن ماه 

متوالی منفی شــد، تغییرات موجودی انبارها در 
مهر منفی 3.7 درصد به ثبت رســیده اســت. به 
بیان ســاده تر از ابتدای سال جاری تا کنون رشد 
از موجودی انبار ها در اقتصاد ایران کاسته شده، 
این در حالیست که تقریبا در تمامی ماه های سال 

گذشته تغییرات موجودی انبار مثبت بوده است.

بررسی موجودی انبارهای خودروسازی 
در میان گروه های اصلی صنعتی کشور بیشترین 
میزان منفی شــدن انبار ها به خودرو ســازی و 
قطعات تعلــق دارد، تغییرات موجــودی انبار ها 
در این صنعت در مهر ماه بالغ بر منفی 35 درصد 

بوده است.
می توان گفت که علت اصلی منفی شدن انبار ها 

در سال جاری مربوط به بخش خودرو است.
بررسی ها نشان می دهد موجودی انبارهای بخش  
خودرو سازی و قطعات در ســال گذشته مثبت 
بوده، ظاهرا  خودروسازان هرچه در سال گذشته 
به انبارهایشان افزوده اند در سال جاری استفاده 

می کنند.

موجودی انبار صنایع دارویی منفی شد
صنایع شــیمیایی و صنایع دارویی از دیگر گروه 
های مهمی هســتند که در مهر مــاه موجودی 
انبار هایشــان منفی بوده، این شــاخص در این 
دو صنعت بــه ترتیب منفــی 0.7 درصد و منفی 
2.1 درصد برآورد شده اســت. یکی از مهم ترین 
بخش ها صنعتی در کشور  فلزات اساسی  یا همان  
فلزات پایه  است که در مهر ماه حدود 6 درصد به 
موجودی انبار هایش افزوده شده است. همچنین 
صنایع غذایی نیز در مهر شاهد افزایش موجودی 
انبار ها بــوده اند، تغییرات این شــاخص در این 

صنعت 6.7 درصد به ثبت رسیده است.
تغییرات تولیــد به تنهایی نمــی تواند اطالعات 
ســودمندی به ما ارائه دهد، از همین رو بررسی 
تغییرات موجودی انبارها در کنار تغییرات رشد 

ضروری است.

بررسی ترازنامه 280 شرکت بورسی
تراز نامه 280 شــرکت بورسی نشــان می دهد 
در 7 ماه نخســت ســال موجودی انبار ها منفی 

بوده اســت، این امر نشــان از فعال بودن سمت 
تقاضا در ســال جاری دارد در برهــه های زمانی 
که محدودیت تقاضا وجــود دارد و ظرفیت مازاد 
تولید در بخش عرضه وجود دارد روند رشد تولید 
 و تغییــرات موجودی انبار در خــالف جهت هم 

خواهد بود.
به این معنی که تغییرات رشــد تولید ریشــه در 
تغییــرات تقاضا دارد و بــه عنوان مثــال تولید 
کننده در مواجه با افزایش تقاضا از طریق کاهش 
موجودی انبار و افزایش رشد تولید واکنش نشان 

میدهد.
زمانی که شوکی منفی بخش عرضه تولید و فروش 
را تحت تاثیر قرار دهد، در دوره های اولیه با وجود 
اینکه رشد تولید را کاهش می دهد، رشد فروش را 
تحت تاثیر قرار نمی دهد و همین امر باعث کاهش 

موجودی انبار محصوالت نهایی می شود.
از این رو زمانی که کاهش رشــد تولید با کاهش 
موجودی انبار همراه باشد میتوان گفت که شوک 
وارد شده از بخش عرضه است و عامل اصلی متوقف 

کننده رشد را باید از سمت عرضه جستجو کرد.

قیاس وضعیت واردات با صادرات در 7 ماه نخســت 
امســال، حاکی از 3.5 برابر بــودن میانگین قیمت 
کاالهای وارداتی در مقایسه با قیمت کاالهای صادراتی 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررســی وضعیت تجارت 
خارجی کشــور در هفت ماه نخســت امسال نشان 
می دهد که 28.4 میلیارد دالر صــادرات غیرنفتی 
داشته ایم که از این میزان 8.5 میلیارد دالر مربوط به 
صادرات اقالم نفتی می شود که سهمی 30 درصدی از 

کل صادرات را به خود اختصاص داده اند.
همچنین 19.9 میلیارد دالر نیز مربوط به صادرات 
سایر کاالهاســت که ســهمی 70 درصدی از کل 

صادرات را شامل می شود.
تراز تجاری نیز در 7 ماه نخســت امسال منفی 3.3 
درصد بود در حالی که این رقم در مدت مشابه سال 

گذشته منفی 0.8 بوده است.
در این بین بررســی های اتاق بازرگانی تهران نشان 
می دهد که در این مدت که شاهد بهبود 5.6 درصدی 
ارزش صادرات )نسبت به مدت مشابه پارسال( بوده ایم 
که این مساله صرفاً به دلیل رشد 29 درصدی میانگین 
قیمت صادرات همراه با افزایش 14.4 درصدی ارزش 
واردات به دلیل مشــابه در مقابل افــت توأم مقدار 
صادرات به میزان 18.3 درصــد و واردات به میزان 
15.8 درصد طی هفت ماهه نخست 1401 در مقایسه 

با مدت مشابه ســال قبل بوده است. قیاس وضعیت 
واردات با صادرات نیز حاکی از 3.5 برابر بودن میانگین 
قیمت کاالهای وارداتی در مقایسه با قیمت کاالهای 

صادراتی است.
همچنین بررســی ارزش 20 گروه کاالیی صادراتی 
که 21 میلیارد دالر از صــادرات غیرنفتی را به خود 
اختصاص داده اند نشــان می دهد که به جز 3 گروه 
کاالیی شامل ورق فوالدی، مفتول مسی و هندوانه، 
مابقی مشمول فهرست مواد و محصوالت خام و نیمه 
خام )طبق مصوبه هیأت وزیران(، با ارزش حدود 19 

میلیارد و 600 میلیون دالر می شود.
بررسی جزئیات کشورهای هدف صادراتی نیز بیانگر 
آن است که در هفت ماه نخست سال جاری از مجموع 
40 کشور هدف صادراتی 20 کشــور با خرید 17.7 
میلیارد دالری کاالی ایرانی بیشــترین مشــارکت 
را در رشــد صادرات ایران با ســهم 14.7 درصدی 
داشته اند که از جمله آنها باید به چین، امارات متحده 
 عربی، عمــان، موزامبیک و جمهــوری آذربایجان

 اشاره کرد.
همچنین 20 کشور دیگر نیز با خرید 9.7 میلیارد دالر 
کاالی ایرانی کمترین مشارکت را در رشد صادرات 
ایران با ســهم منفی 10.2 درصدی داشته اند که از 
جمله آنها باید به عراق، ترکیه، افغانستان، غنا و تایلند 

اشاره کرد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان اظهار داشت: در 
حال حاضر در بندر امام 37 فروند کشتی با میزان بار 2 

میلیون و 200 هزار تن در لنگرگاه بر روی آب مانده اند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزســتان درباره آخرین 
وضعیت انبارهای بنادر و تخلیه و ترخیص کاال در بنادر 
خوزستان اظهار داشت: در حال حاضر در بندر امام 37 
فروند کشتی با میزان بار 2 میلیون و 200 هزار تن در 
لنگرگاه بر روی آب مانده اند و در کنار اسکله هم 200 
هزار تن کاال در حال تخلیه اســت. همچنین بیش از 
3 میلیون و 900 هزار تــن کاال در انبارهای بندر امام 

انباشت شده اند.
بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان با 
تاکید براینکه کشتی های که روی آب مانده اند به دلیل 
مشکل اسنادی امکان ورود به بندر را ندارند، ادامه داد: 
هنوز تبادالت مالی بین فروشنده و خریدار کامل نشده و 
با مشکل اسنادی مواجه اند. پس از رفع مشکل اسنادی 
به این کشتی ها اعالم ورود به بندر می شود که در حال 
حاضر به هیچ یک از این 37 فروند کشــتی که حامل 

کاالی اساسی هستند، اعالم ورود به بندر نشده  است.
او گفت: فرض بر این باشــد که همین امروز مشــکل 
اسنادی این کاالها و بار برطرف شــود، به دلیل اینکه 
امور پشــتیبانی دام نتوانســته کاالهــای خود یعنی 
همان 3 میلیــون و 900 هزار تــن را از انبارهای بندر 
امام خارج کند، ظرفیــت و انباری بــرای پذیرش بار 

کشــتی های مانده بر روی آب نداریــم. آقایی با بیان 
اینکه وزارت جهاد کشاورزی دو زیر مجموعه آن؛ امور 
پشتیبانی دام و شــرکت بازرگانی دولتی باید در اقدام 
سریع کاالهای انباشت در انبار بندر امام را خارج کنند، 
تاکید کرد: بخشــی دیگر از این کاالهاو بار متعلق به 
بخش خصوصی بوده که سیاست گذاری ورود و خروج 
این کاالها هم بر عهده جهاد کشــاورزی است. جهاد 
کشاورزی باید با برنامه ریزی دقیق نسبت به واردات کاال 
 و خروج آن از بنادر اقدام کند تا امروز با این مشــکالت 

مواجه نشویم.
وی افزود: از سوی دیگر تا این 3 میلیون و 900 هزار تن 
کاال از انبارهای بندر امام خارج نشوند، از پذیرش همزمان 

انبوه کشتی که در لنگرگاه مانده اند را نداریم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان درباره 
مدت زمان ماندگاری برخی از این کاالها در لنگرگاه و 
انبارهای بندر امام اظهارداشت: برخی از این کشتی ها 
از مرداد ماه در لنگرگاه منتظر ورود به بندر هســتند و 
برخی از کاالها از اردیبهشت ماه در انبارهای بندر امام 

دپو شده اند.
وی با هشدار نسبت به فســاد پذیری این کاالها گفت: 
این کاالها اگر سریع از انبار خارج نشوند، مشکل آفت و 
خودسوزی پیدا می کنند چراکه کنجاله سویا یک کاالی 
خودسوز اســت. اما در بحث گندم و ذرت گازی از آنها 

متصاعد می شود  باعث تخریب شان خواهد شد.

تغییرات موجودی انبارها در مهر ۱۴۰۱؛

منفی شدن موجودی انبار صنایع دارویی و خودروسازی

جزئیات تجارت ۷ ماهه ایران اعالم شد؛

قیمت ۳.۵ برابری کاالهای وارداتی نسبت به صادراتی
مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان:

بالغ بر 37 کشتی حامل کاالی اساسی با مشکل اسنادی روی آب مانده اند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

بر اساس تازه ترین آمار، طی یک سال گذشته عمده تورم رخ داده در 
کشور متاثر از افزایش قیمت مواد غذایی بوده و آمار حاکی از کاهش 

مصرف محصوالت پروتئینی شامل گوشت قرمز است.
طبق اعالم اتحادیه دامداران، ساالنه حدود ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز 
در کشور تولید می شود که بر این اســاس، با توجه به شرایط مساعد 
تولید و مازاد دام، نگرانی برای تامین گوشت بازار داخل وجود ندارد. 
از سوی دیگر اگرچه گوشت قرمز نیمه نخست امسال را با کمترین 
رشد قیمت پشت سر گذاشت، اما به  گفته فعاالن این حوزه، بازار این 
مجصول پروتئینی در رکود بود و مصرف کنندگان استقبال زیادی از 
خرید گوشت قرمز نکردند. این کاهش تقاضا اگرچه نتوانست جلوی 

روند افزایش قیمت را بگیرد، اما شیب آن را مالیم کرد.  به طوری که 
برخالف گوشت مرغ که با ثبت تورم نقطه به نقطه ۱۲۱ درصدی در 
مهرماه، از جمله مواد غذایی مهمی بوده که بیشترین افزایش قیمت 
را تجربه کرده؛ اما در مقابل، تورم نقطه به نقطه گوشت گوسفند در 
مهر ماه حدود ۳۲ درصد بوده است. با این حال، با توجه به قیمت باالی 
گوشت قرمز در بازار، سهم این کاال از سبد تقاضای خانوارها همچنان 

کمرنگ تر شده و به دلیل کاهش توان خرید، کماکان سفره های مردم 
به ویژه اقشار کم درآمد جامعه خالی از این کاال است. در همین رابطه 
ابوالقاســم مهدوی زاده، مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه 
تهران با انتقــاد از افزایش اختالف درآمــدی در بین مردم و کاهش 
مصرف گوشت در کشــور می گوید: ۱۰درصد ثروتمند کشور را اگر 
به۱۰ درصد فقرا تقسیم کنیم، یک نسبتی به دست می آید که نشان 

می دهد ثروتمندان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ برابر فقرا ثروت داشته اند؛ 
لذا نابرابری بیداد می کند. سرانه مصرف گوشت گوسفند ۲۳۴ گرم در 
ماه است، در حالی که این مقدار در سال ۹۵ حدود ۳۳۰ گرم بوده است. 
در این راستا به تازگی دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد 
پروتئینی کشور از کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت در کشور خبر 
داده است. مسعود رسولی با بیان اینکه در سال جاری نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد 
کاهش یافته است، گفته است: کاهش تقاضا باعث شده که شرکت های 
بسته بندی با مشکالتی روبه رو شوند. زیرا شرکت های بسته بندی برای 
حجم تولید مشخصی هزینه  کرده اند، اما به دلیل کاهش تقاضا تولیدات 
آنها نیز کم شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت 
گوشت در تقاضا برای خرید تغییری ایجاد کرده است یا خیر، گفت: در 
سال جاری مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این شرکت ها اگر تعدیل 
نیرو کنند، به راحتی نمی توانند نیرو جذب کنند و اگر نیروهای خود را 

حفظ کنند، دخل و خرجشان به هم نمی رسد.

پای وزارتخانه به ماجرای گوشت باز شد

گوشتقرمزارزانمیشود؟
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علی رغم گذشــت بیش از ۶ ماه از اجرای طرح 
هوشمندسازی نان، برخی واحدهای نانوایی از 
ارائه کارتخوان اجتناب می کنند. بیش از ۶ ماه 
است که طرح هوشمندســازی فروش نان برای 
عادالنه کردن توزیع یارانه ها در سراسر کشور آغاز 
شده است چرا که طی سال های اخیر با افزایش 
قیمت جهانی گندم، آرد ایرانی به کشــورهای 
همسایه قاچاق می شد که با این وجود آرد یارانه 
ای به جای آنکه نصیب مردم ایران شــود، ســر 
سفره خارجی ها بود. بنابر آمار اعالمی بازرگانی 
دولتی ۹۹ درصد واحدهای نانوایی به کارتخوان 
هوشمند مجهز شــدند که این موضوع منجر به 
رصد و پایش فروش نانوایی هــا و عملکرد آنها 

شده است. 
بررسی های میدانی نشان می دهد که بسیاری 
از واحدهــای نانوایی از ارائــه کارتخوان امتناع 
می کننــد، درحالیکه رئیس اتحادیــه نانوایان 
سنتی اذعان می کند که تمامی واحدهای دارای 
کارتخــوان از پرداخت نقــدی امتناع می کنند 
و تنها ممکن اســت در صورت خرابی دستگاه 
نتوانند استفاده کنند. هر چند برخی از نمایندگان 
مجلس مسائل دیگر همچون فروش آرد در بازار 
ســیاه و بحث های فرار مالیاتــی را علت امتناع 
برخی واحدهــای نانوایی از ارائــه کارتخوان یا 
زیربارنرفتن تجهیز واحدها به کارتخوان مطرح 

می کنند.
جــالل محمــود زاده نایب رئیس کمیســیون 
کشــاورزی مجلس گفت: با توجــه به اختالف 
قیمت مصــوب آرد با بازار آزاد، مقــداری آرد از 
سیستم عرضه خارج می شــود. به گفته او، اگر 
فروش نان با کارتخوان انجام شــود، مقدار آرد 
تحویلی نانــوا و میزان فروش نــان و همچنین 
ورود وخروج آرد مشخص است. به همین خاطر 
تعدادی از نانوایی ها مقاومت می کنند که شفاف 
ســازی رخ ندهد. محمود زاده می گوید: اجرای 
طرح هوشمندسازی کارتخوان واحدهای نانوایی 
در بحث کنترل خروج آرد تاثیر بســزایی دارد و 
معتقدیم که تمامی واحدها به کارتخوان مجهز 

شوند.

نایب رئیس کمیســیون کشاورزی گفت: برخی 
از واحدهای نانوایی به خاطــر پرداخت مالیات 
ناشی از گردش مالی دستگاه کارتخوان نسبت 
به این موضوع مقاومت می کنند، اما دســتگاه 
های نظارتی، شورای آرد و نان،  جهاد کشاورزی 
و سایر دستگاه های مربوط باید کاری کنند که 
تمامی نانوایی ها در ســطح کشور به کارتخوان 

مجهز شوند.
بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی 
تهران گفــت: هم اکنون ۱۰ درصــد واحدها به 
کارتخوان مجهز نشــدند و ایــن موضوع هیچ 
ارتباطی به امتنــاع نانوایان نــدارد. به گفته او، 
بســیاری از واحدها کــه به کارتخــوان مجهز 
شدند، پس از آنکه دستگاهشان دچار ایراد می 
شود، پشتیبانی بســیار ضعیف است.کمااینکه 
 بنابر گــزارش های اعالمــی نانوایــان، برخی 
کارتخوان ها به رغم گذشــت ۱۰ تــا ۱۵ روز از 

قطعی دستگاهشان متصل نشدند.
نــوروز مقــدم می گویــد: بــا اجــرای طرح 
هوشمندســازی قرار بود قیمت نان واقعی شود 
و مابه التفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت کند، 
درحالیکه دولت ۱۵ درصد بر قیمت نان یارانه نوع 
یک و دو اضافه کرد که بدلیل گران شدن قیمت 
گندم، افزایش ۱۵ درصدی کارساز نیست.  رئیس 
اتحادیه نانوایان سنتی تهران با اشاره به تعطیلی 
زودهنگام برخی واحدهای نانوایی گفت: برخی 
نانوایی ها ۵ تا ۷ کیسه آرد در روز دارند که این 
میزان آرد جوابگوی ۸ تا ۹ ســاعت در روز است 
که با افزایش تقاضا ناشــی از گرانی دیگر کاالها 
همچون تن ماهی، ماکارانی و حبوبات نیاز مردم 
به نان بیشتر شده است که در نتیجه این امر منجر 

به کاهش ساعت کار نانوایی ها می شود.
دولت سیزدهم سیســتم های هوشمند فروش 
نان برای هدفمندسازی یارانه آرد و جلوگیری از 
قاچاق آرد به خارج از مرزها راه اندازی کرد چرا که 
طی سال های اخیر آمار شفافی از سرانه مصرف 
نان و پخت نان در کشــور نداشتیم که با اجرای 
کاما این طرح امید مــی رود از هدررفت مصرف 

آرد و قاچاق به ان سوی مرزها جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکي خودرو 
و ماشــین آالت تهران ضمن اشــاره به وضعیت 
عرضه و تقاضا و چالش هــاي ترخیص قطعات از 
گمرکات گفت: گراني برگرفته از شــاخصه  هایي 
اســت که عدم ثبات نرخ ارز از جمله آنهاســت و 
این موضوع بیشــترین عاملي است که بازار لوازم 
یدکي را به چالش مي  کشد. سید احمد حسیني، 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکي خودرو و 
ماشینآالت تهران ضمن اشاره به وضعیت عرضه و 
تقاضا و چالش هاي ترخیص قطعات از گمرکات 
گفت: گراني برگرفته از شــاخصه هایي است که 
عدم ثبات نرخ ارز از جمله آنهاست و این موضوع 
بیشترین عاملي اســت که بازار لوازم یدکي را به 

چالش مي کشد.

وي اظهار داشــت: نرخ ارز بر تمامــي کاالها اثر 
مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و تمامي بازارها را 
دچار چالش مي کند و بازار قطعات یدکي خودرو 
نیز از این موضوع مســتثني نیست. زیرا بسیاري 
از قطعات وارداتي هســتند و یا در حوزه تولیدات 
داخلي نیز بســیاري از مواد اولیه مورد نیاز آن از 
طریق واردات تامین مي شــود. بر همین اساس 

بازار از نرخ ارز متاثر مي شود.
حسیني همچنین این نکته را که مي بایست میان 
گراني و گران فروشــي تفکیک قائل شــویم حائز 
اهمیت دانست و افزود: در صنف لوازم یدکي گران 
فروشي وجود ندارد و یا به ندرت ممکن است گران 
فروشــي رخ بدهد؛ اما گراني برگرفته از شاخصه 
هایي است که عدم ثبات نرخ ارز از جمله آنهاست. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکي خودرو و 
ماشین آالت تهران گفت: رشــد نرخ ارز به همان 
سرعت نوسان قیمت ارز بر بازار کاال اثرگذار نیست 
و آنچه که بیشتر بازار لوازم یدکي را به چالش مي 
کشد بي ثباتي نرخ ارز اســت. حسیني بیان کرد: 
بیثباتي نرخ ارز آرامش بــازار را بر هم مي زند و به 
هر حال بر قیمت ها نیز اثرگــذار خواهد بود. وي 
در خصوص وضعیت ترخیص قطعات از گمرکات 
اذعان داشت: متاسفانه بوروکراســي هاي اداري 
گمرک، تامین کنندگان قطعات یدکي بازار بویژه 
تولیدکنندگان داخلــي را دچار چالش هاي عمده 
اي ساخته است. علیرغم بیانات مقام معظم رهبري 
مبني بر حمایت از تولید داخــل، اما در عمل این 
موضوع در بوروکراســي هــاي اداري و گمرکات 

مشاهده نمي شود. به عنوان مثال دپوي مواد اولیه 
وارداتي در گمرکات که در برخي نزدیک به دو ماه 
به طول انجامیده منجر به تعطیلي موقت بخشي از 
کارخانجات شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم یدکي خودرو و ماشین آالت تهران در خصوص 
وضعیت فروش و تقاضاي بازار گفت: عرضه به بازار 
صورت مي گیرد اما میزان تقاضا با توجه به نوسانات 
ارزي و شرایط حاکم بر جامعه کاهش یافته و این 
موضوع بازار را به رکود کشــانده اســت. حسیني 
در پایان در خصــوص حجم قطعــات وارداتي و 
تولید داخل در بازار لوازم یدکي خاطرنشان کرد: 
رقم دقیقي نمي تــوان عنوان کرد اما بر اســاس 
آمارها حدود ۱۵ درصد از قطعات موجود در بازار را 

تولیدات داخلي تشکیل مي دهند.

رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش و عمده فروشان 
کاالي دخاني، مواد شــوینده و پاک کننده تهران 
گفت: هیچ یک از عطاري ها اجازه ویزیت و حتي 
تجویــز دارو ندارند و اگر موردي باشــد به وزارت 
بهداشت و قوه قضائیه معرفي مي شوند. مرتضي 
جعفــري، رئیس اتحادیه عطار و ســقط فروش و 
عمده فروشان کاالي دخاني، مواد شوینده و پاک 
کننده تهرانافزود: عطاري هاي تحت پوشش این 
اتحادیه مجاز به فروش گیاهان دارویي هســتند، 
نه داروي گیاهي. وي با بیان اینکه عطارها نباید به 
حوزه درمان ورود کنند بیان کرد: آنها هیچ مجوزي 
بابت این کار ندارند. عطاري ها میتوانند کاالهاي 
مختلفي از خاکشیر گرفته تا گل گاو زبان و گیاهان 
دیگر را فقط بفروشــند. طبابت عطاري ها خالف 

است و ما برخورد میکنیم.
جعفري در ارتباط با صدور پروانه کسب براي افراد 
فعال در عطاري ها توضیح داد: وقتي فردي براي 
گرفتن پروانه کســب به اتحادیه مراجعه مي کند 
حتما باید مغازه اي با متراژ باالي ۱۲ متر داشــته 
باشد. در ادامه براي بهداشــت محیط و بهداشت 
فردي به وزارت بهداشت معرفي مي شوند. وزارت 

بهداشت بحث محیطي شان را کنترل میکنند و 
بهداشت فردي هم که یکســري آزمایشات دارد 
که آنجا قرار است کاال بفروشد یکسري آزمایشات 
فردي هم آنهــا دارند. بعد کالس هــاي آموزش 
اصناف را دارند که آن را باید بگذرانند و یک کالسي 
هم که خود اتحادیه ترتیب داده براي ارتقاي سطح 
علمي عطاري ها، آنها را بگذرانند بعد پروانه کسب 
برایشان صادر مي شود. وي ادامه داد: براي ارتقاي 
دانش اعضاي صنف شناخت گیاهان دارویي و نحوه 
نگهداري آنها هم یکي از ضوابط اتحادیه هست که 
توسط اســاتید و عطاري هاي قدیمي و یکسري 
از دکتراي طب ســنتي تدریس مي شود. عطاري 
شغلي است که از پدران به پسران رسیده و حالت 
تجربي دارد؛ لذا در بحث علمي هم یکسري دوره 
برگزار مي کنیم که بعد از گذراندن این دوره پروانه 

کسب برایشان صادر شود.
جعفري در ادامه اظهار کرد: به طور کلي در بحث 
صدور پروانه کســب براي جاهایي که با سالمت 
مــردم در ارتباط هســتند خــود وزارت صمت، 
بهداشت محیط و بهداشت فردي جزو ضوابطش 
هست یعني نه فقط عطاري ها شغل هاي دیگري 

که در بحث رســتوران ها، مواد غذایــي ها، کال 
بهداشت محیط و بهداشــت فردي دارند. ما یک 
کالس آموزشي داریم همین سه تا موضوع هست 

نه براي عطاري ها براي تمام دستگاه هاي شغلي.
وي در خصوص فروش محصــوالت غیرمجاز در 
برخي عطاري ها بیان کــرد: اتحادیه داراي هفت 
بازرس است که از بازرسان وزارت صمت جداست، 
بازرســان اتاق اصناف هم جداست یعني بازرسان 
سه مرکز عطاري ها را رصد میکنند. این دوستاني 
که اقالم غیرمجاز میفروشــند اکثرا بدون مجوز 
هستند آنهایي که مجوز دارند کامال رصد مي شوند. 
هر شــش ماه اتحادیه پایش دارد. بازرسان مان به 
طور نامحســوس به عطاري ها مراجعه و تقاضاي 
یکسري داروهاي غیرمجاز هم میکنند. کساني که 
پروانه کسب دارند موردي نداشتیم که خالفي انجام 
بدهند، معموال اینها یکسري از افرادي هستند که 
پروانه کسب ندارند، مغازه اي را اجاره و شش ماه کار 
میکنند بعد براي این که شناخته نشوند جایشان 
را عوض مي کنند. جلسات متعددي هم ما با اداره 
اماکن داشتیم که تقریبا در یکي دو تا طرح ۵۰ تا ۶۰ 
تا از این واحدهاي غیرمجاز را در تهران شناسایي 

و پلمپ کردیم. رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش 
و عمده فروشان کاالي دخاني، مواد شوینده و پاک 
کننده تهران با ابراز تاسف از برخي گزارشات مبني 
بر ترکیب کردن یکسري محصوالت و ارایه آن در یک 
پوشش کپسولي بیان کرد: این گزارشات را را کال به 
صورت مکتوب به دستگاه هاي ذیربط دادیم؛ البته 
باید توجه داشت، اگر به ناصرخسرو هم بروید یکسري 
قرص هایي هســت که معلوم نیست از کجا مي آید 
و چطور آمده که باید دســتگاه هاي ذیربط باالخره 
اینها را پیگیري کنند، متاسفانه این موضوع در تمام 
شغلهاي ما هست بحث کاالي تقلبي، کاالي قاچاق و 
کاالي غیرمجاز. جعفري در توصیه اي به مردم گفت: 
کساني که به عطاري ها مراجعه میکنند حتما توجه 
داشته باشــند که عطاري هاي تحت پوشش این 
اتحادیه بیرون مغازه شان کاغذي دارند که بارکدي 
بر روي آن درج شده است اگر با گوشي شان اسکن 
کنند اطالعات آن عطاري کامــال مي آید که این 
مغازه به نام چه کسي است؟ با تمام مشخصات. از 
کساني که پروانه کسب دارند یا این بارکد را پشت 
شیشه مغازه دارند حتما از اینها خرید کنند اینها 

مورد تایید اتحادیه هستند.

هوشمندسازی مهم ترین برنامه دولت 
برای ساماندهی نظام مالیاتی است و 
امید آن می رود که در سایه آن اصناف 
و مشــاغل پردرآمدی مانند پزشکان 
و طالفروشــان دیگر نتوانند از زیر بار 
مسوولیت مالیاتی خود در قبال جامعه شــانه خالی کنند. به 
گزارش ایرنا، در دولت سیزدهم اصالح ساختار بودجه به صورت 
عملی در حال انجام اســت و بودجه ۱۴۰۱ به عنوان نخستین 
بودجه این دولت نشانه ای از عزم جدی در سروسامان دادن به 

نظام بودجه بندی کشور را نشان می دهد. 
به طور ســاده مدیریت هزینه ها و افزایــش درآمدهای پایدار 
دو رکن اصلی یا دو هدف مهم این اصالح ساختاری است. در 
بخش هزینه ها دولت اقداماتی در دست اجرا دارد، اما مهم ترین 
موضوع در اینجا افزایش درآمدهای پایدار است که در این مورد 

تمرکز اصلی بر درآمدهای مالیاتی است.
 واقعیت این اســت که گشودن مســیر جدید و ایجاد تحول 

اقتصادی بــدون سروســامان دادن به نظــام مالیاتی ممکن 
نیست. از این رو اصالح نظام مالیاتی، در کنار سایر اصالحات 
اقتصادی پیش نیاز اصالح ســاختار بودجه است. به عبارتی 
دیگر اگر به دنبال سروســامان دادن به بودجه کشور، کاهش 
وابستگی آن به نفت، جلوگیری از کسری و مواردی از این دست 
هستند، باید اصالح نظام مالیاتی را جدی بگیرند. اصالح نظام 
مالیاتی هم به ایجاد پایه های مالیاتی جدید اشاره دارد و هم به 
جلوگیری از فرار مالیاتی و حتی به معافیت های مالیاتی. ایجاد 
پایه های مالیاتی جدید و اجرای آنها و مهم تر از همه رسیدن به 
درآمدهای جدید مالیاتی امری مشکل و زمان بر است. نه اینکه 
در این مورد برنامه ای وجود نداشته باشــد، بلکه موضوع این 
است که تأکید و تمرکز بر فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی 
در دسترس تر و وصول درآمدهای آن آســان تر است. در این 
موارد دولت می تواند به سرعت دست به کار شده و خیلی زود 
نتایج الزم را به دســت آورد. کافی است معافیت های مالیاتی 

غیرضروری حذف و  راه فرار مالیاتی سد شود.
فرار مالیاتی به طورقطع با عدالت اجتماعی که دولت سیزدهم 
به دنبال پیاده سازی آن است در تضاد شدید قرار دارد. از این رو 

جلوگیری از این معضل اقتصادی نه تنها درآمدهای دولت را به 
طرز قابل توجهی باال می برد، بلکه عدالت مالیاتی و به دنبال آن 

عدالت اجتماعی را نیز محقق خواهد کرد.
برای اینکه جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، قبل از هر چیز الزم 
است که کل اقتصاد بر بستر فناوری اطالعات و ارتباطات شفاف 
و قابل رویت و رصد شود. به همین دلیل برنامه هوشمندسازی 
اقتصادی و در ذیل آن هوشمندسازی نظام مالیات ستانی در 
جریان است و تکمیل آن می تواند بخش غیررسمی اقتصاد را به 
سطح آورده و جلو فرار مالیاتی و یا ناعدالتی در پرداخت مالیات 

برخی اصناف و مشاغل گوناگون را بگیرد.
عالوه بر اینکه در صنوف مختلــف انواع فعالیت های اقتصادی 
تولیدی و غیرتولیدی به صورت غیررسمی و غیرشفاف انجام 
می شود و در برخی از اصناف که به صورت رسمی نیز فعالیت 
می کنند، تمایل به فرار مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات 
وجود دارد. در دو مورد پزشــکان )شــامل دندانپزشکان نیز 
می شود( و طالفروشان که به عنوان صنوفی پر درآمد شناخته 
شده اند، تمایل زیادی به پرداخت مالیات واقعی دیده نمی شود. 
از این رو دولت امیدوار است که با هوشمندسازی نظام مالیاتی 

بتواند مالیات واقعی این اصناف را مشخص و دریافت کند. خود 
آنها مالیاتشان را بسیار کمتر از حد واقعی برآورد می کنند. از 
این رو الزم اســت تا دولت با تغییرات بنیادی در نظام مالیاتی 

جلو این کار را بگیرد.

صنفطالوجواهرچقدرمالیاتمیپردازد؟
برای مثال آمارهای سازمان امور مالیاتی از رقم مالیات ابرازی 
صنف طال و جواهر نشان می دهد که سال گذشته تعداد ۶ هزار 
و ۳۵۸ واحد فعال در صنف صنف طال و جواهر در کل کشور، 
رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان مالیات ابرازی داشــته اند. این 
بدان معناســت که به طور میانگین هر واحد صنفی در سال 
گذشته تنها ۶ میلیون تومان مالیات ابراز کرده است. هرچند 
مالیات تشخیصی سال گذشــته در آمار اعالمی عنوان نشده، 
اما داده های دو ســال قبل از آن تفاوت قابل توجه بین مالیات 
ابرازی این صنف و مالیات تشخیصی را نشان می دهد. بر اساس 
اطالعات موجود در جدول زیر در سال ۹۹ رقم مالیات ابرازی 

این صنف بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس اظهارنامه های ابراز شده فعاالن صنف طالفروشی 
کشور، مالیات ابرازی هر واحد طالفروشی در سال ۹۹ تنها ۳ 
میلیون تومان بوده اســت. با این حال رقم تشخیصی سازمان 
امور مالیاتی از طالفروشان سراسر کشور در سال ۹۹ رقمی بالغ 
بر ۲۸۵ میلیارد تومان بوده کــه بیش از ۱۰ برابر رقمی ابرازی 
فعاالن این صنف بــوده، به طوری که رقم دریافتی ســازمان 
مالیاتی از هر واحد صنفی به طور میانگین بالغ بر ۳۲ میلیون 

تومان بوده است.
این تفاوت بین مالیات ابرازی و تشــخیصی در سال ۱۳۹۸ باز 
هم بیشتر از ســال های بعد از آن است. در سال ۱۳۹۸ به طور 
میانگین برای هر مودی حدود ۲۴۵ هــزار تومان مالیات ابراز 
شده است. این در حالی است که رقم مالیات تشخیصی بیش 
از ۳۶ میلیون تومان است. هرچند سازمان امور مالیاتی توانسته 
که مالیاتی بیش از آنچه فعاالن صنف طال و جواهر برای خود در 
نظر گرفته بودند از آنها اخذ کند، اما بدون شک با شفاف شدن 
فعالیت های این صنف در بستر اقتصاد و مالیات هوشمند رقم 

مالیات پرداختی آنها بسیار بیشتر نیز خواهد شد.

پزشکانچقدرمالیاتپرداختکردهاند؟
مالیات گروه پزشــکان و دندان پزشــکان همیشه مورد بحث 

بوده اســت. این قشــر به عنوان گروهی پر درآمد شــناخته 
می شود که از مالیات دادن فراری است. بر اساس جدیدترین 
داده های ســازمان امور مالیاتی کشــور در ســال ۱۳۹۸ به 
طور میانگین هر پزشــک ۱۱ میلیون و هر دندان پزشــک ۸ 
میلیون تومان مالیات ابرازی داشــته اســت. این اعداد برای 
ســال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۳ و ۹ میلیون تومان اســت. ســال 
گذشــته نیز پزشــکان ۲۱ میلیون تومان و دندان پزشــکان 
حدود ۱۶ میلیون تومان مالیات ابرازی داشــتند. بدون شک 
 مالیات واقعی این صنف بسیار بیشــتر از آن چیزی است که 

خود ابراز کرده اند.
با توجه به اینکه روند مالیات ابــرازی در هر دو صنف صعودی 
اســت، انتظار می رود با راه اندازی ســامانه مودیــان، اتصال 
دستگاه های کارتخوان به ســازمان امور مالیاتی و مواردی از 
این دست آن طور که الزم و عادالنه است از این جماعت مالیاتی 

گرفته شود.
عضو شورای شهر اصفهان گفت: برخی کسبه و پزشکان برای 
فرار مالیاتی، مردم را به کارت به کارت کردن یا آوردن پول نقد 
وادار می کنند و سبب درد سر آنها می شوند. محمدرضا فالح 
اظهار کرد: برخورد مناســب با مردم و اطالع رسانی مناسب 
می تواند رضایت مردم را حاصل کند. در دوره ششــم شورای 
شهر اکثر مدیران در این راستا تالش می کنند که جای تقدیر 
و تشکر دارد و تعداد کمی از پرســنل نیز اگر برخورد مناسبی 
ندارند ان شاهلل خود را اصالح می کنند. وی با بیان اینکه قوانین 
الهی انعطاف دارد افزود: مدیران ما نیز باید قوانین را بومی سازی 
کنند، درحالیکه به دنبال پیاده کردن عین قانون هستند که در 
این صورت انعطاف الزم وجود ندارد و سبب ایجاد نارضایتی در 

ادارات می شود.
این عضو شــورا یادآور شــد: مردم از وضعیت موجــود ابراز 
نارضایتی دارند و این مســائل باعث می شود که مردم نسبت 
به مسائل معترض شوند. وی ادامه داد: یکی از نارضایتی هایی 
که گریبان گیر همه شده، فرار مالیاتی برخی کسبه و پزشکان 
و به دردسر انداختن مردم است. اگر دستگاه پز دارید چرا مردم 
را به کارت به کارت کردن یا آوردن پــول نقد وادار می کنید؟ 
این مسائل سبب نارضایتی می شود.  فالح گفت: اتاق اصناف 
باید به این موضوع رســیدگی کند و به عنوان نماینده مردم 
 در شــورای شــهر از مســئوالن انتظار دارم به ایــن موضوع 

رسیدگی کنند.

Newskasbokar@gmail.com

اصناف و مشاغل پردرآمد از زیر بار مالیات شانه خالی می کنند 

نارضایتی مردم از فرار مالیاتی کسبه و پزشکان 
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رهبر معظم انقالب:
 صحنه گردانان اصلی نتوانستند مردم را به صحنه بياورند

رهبر معظم انقالب گفتند: صحنه گردانان اصلی اغتشاشات اخیر که نتوانستند 
مردم را به صحنه بیاورند درصددند با ادامه شرارت ها، مسئوالن را خسته کنند اما 
اغتشاشات جمع خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه 

تازه تر، به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد.
به گزارش »انتخاب«، رهبر انقالب با تأکید بر تالش روزافزون مسئوالن برای حل 
مشکالت اقتصادی گفتند: صحنه گردانان اصلی اغتشاشات اخیر که نتوانستند 
مردم را به صحنه بیاورند درصددند با ادامه شرارت ها، مسئوالن را خسته کنند اما 
اغتشاشات جمع خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه 

تازه تر، به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود به تحلیل چالش اصلی دنیای استکبار با ایران 
اسالمی پرداختند و گفتند: مشکل اصلی استکبار با جمهوری اسالمی این است 
که اگر این نظام پیشــرفت و در دنیا جلوه کند، منطق لیبرال دموکراسی دنیای 
غرب باطل خواهد شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سلطه دنیای غرب بر 
کشورهای مختلف با منطق لیبرال دموکراسی افزودند: در سه قرن اخیر به بهانه 
نبود آزادی و یا نبود مردم ساالری، منابع کشورها را غارت کردند و اروپای فقیر به 

قیمت به ِگل نشستن بسیاری از کشورهای ثروتمند، ثروتمند شد.
ایشان با اشاره به شگرد غربی ها که به اسم آزادی و دموکراسی، علیه آزادی و مردم 
ساالری در کشورها اقدام می کنند، افزودند: کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و 
بارز است که امریکاییها به بهانه مردمی نبودن حکومت، به آنجا حمله نظامی کردند 
اما بعد از ۲۰ سال جنایت و غارت، همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده بودند، 

سرکارآمد و آنان با فضاحت خارج شدند.
رهبر انقالب گفتند: اکنون یک نظام، برمبنای دین و مردم ساالری واقعی در ایران، 
به مردم خودش هویت داده و آنها را زنده و در واقع منطق لیبرال دموکراسی غربی 

را ابطال کرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: عده ای در داخــل بر مبنای تبلیغات غرب، 
می گویند در نظام اسالمی آزادی و مردم ساالری نیست در حالی که بیان همین 
سخنان نشانه آزادی اســت و روی کار آمدن دولت هایی که از نظر تفکر سیاسی 
شباهتی به یکدیگر ندارند نیز نشانه حق انتخاب مردم و مردمی بودن نظام اسالمی 
است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه اگر جمهوری اسالمی در مقابل امریکا 
و استکبار کوتاه می آمد و زیربار قلدری و زورگویی آنها می رفت، فشارها کمتر می 
شد اما آنها بر کشور مسلط می شدند، افزودند: در این سالها هرگاه صدای قدرتمندِی 
جمهوری اسالمی بلندتر بوده است، تالش دشمن برای پنجه زدن به نظام اسالمی 
بیشتر شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: چالش اساسی و امروز 
کشور ما، چالش »پیشرفت و توقف و رکود و ارتجاع« است، زیرا ما در حال پیشرفت 
هستیم ولی قدرتهای استکباری از پیشرفت ایران اسالمی مضطرب و ناراحت می 

شوند و حرص می خورند.
ایشان افزودند: به دلیل همین ناراحتی و عصبانیت، امریکاییها و اروپایی ها با همه 
امکانات وارد میدان می شوند اما هیچ غلطی نمی توانند بکنند، همانطور که قبل از 

این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه در کارزار اساسی ایران و استکبار، امریکا در 
خط مقدم قرار دارد و اروپا پشت سر امریکا ایستاده است، گفتند: در طول سالهای 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی همه رؤسای جمهور امریکا اعم از کارتر، کلینتون و 
اوبامای دموکرات، و ریگان، بوش و آن سبک مغز قبلِی جمهوری خواه تا رئیس 
جمهور فعلی بی هوش و حواس که می خواهد مردم ایران را نجات دهد، همه در 
مقابل جمهوری اسالمی ایران ایستادند و از هرکسی هم که توانستند از جمله رژیم 
صهیونیستی به عنوان سگ هار و زنجیری خود و برخی کشورهای منطقه کمک 
گرفتند. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با وجود همه این تالش ها، دشمنان 
ملت در مجموع ناکام ماندند، البته مشکالتی همچون تحریم، ترور دانشمندان 
هسته ای،  بکارگیری انواع شگردهای سیاسی و امنیتی و دادن رشوه به عده ای در 
داخل برای حرف زدن علیه جمهوری اسالمی، بوجود آوردند ولی نتوانستند حرکت 

ملت ایران را متوقف کنند.
ایشان تأکید کردند: در شرایط فعلی که با چنین کارزار و چالشی مواجه هستیم، 
 وظیفه آحاد مردم و مسئوالن و همچنین روشنفکران، نخبگان، جوانان و جوامع 
علمی دانشگاهی و حوزوی،   تالش برای پیشرفت در همه عرصه های علمی، هنری، 
اقتصادی، سیاسی، اخالقی و معنوی است. رهبر انقالب پیشرفتها را زمینه ساز 
استحکام و اقتدار نظام خواندند و افزودند: هدف دشمن متزلزل کردن ارکان اقتدار 

نظام است،  بنابراین همه باید موضوع پیشرفت را با جدیت دنبال کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با طرح این سؤال که »چگونه پیشرفت کنیم؟« 
گفتند: پیشرفت نیازمند ابزارهای متعددی است اما مهمترین ابزار پیشرفت، امید 
است بنابراین دشمن با همه توان خود بر روی القای ناامیدی و بن بست متمرکز 
شده است. ایشان با اشاره به امکانات گسترده رسانه ای دشمن همچون شبکه های 
ماهواره ای، فضای مجازی و تلویزیون های مزدور برای از بین بردن امید افزودند: با 
وجود همه این تالش ها، خوشبختانه امید و حرکت برای پیشرفت در کشور زنده 
است. رهبر انقالب اسالمی گفتند: دشمن تالش دارد تا عالوه بر مردم و جوانان، 
حتی مسئوالن نیز امید خود را از دست بدهند و متأسفانه دشمن یک امتداد داخلی 
هم دارد که آنها هم تالش دارند با استفاده از روزنامه ها و فضای مجازی، القای یأس 

و ناامیدی بکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مشکل اقتصادی داریم که ان شاءاهلل حل خواهد 
شد اما در بخش های دیگر در حال پیشرفت هستیم البته همه تمرکز بر این است 
که نسل جوان از این پیشرفت ها آگاه نشود، به همین علت دشمن و امتداد داخلی 

آن، این پیشرفت ها را کتمان و یا کوچک نمایی می کنند.
ایشان به چند نمونه از پیشرفت ها و حرکت های رو به جلو در هفته های اخیر اشاره 
کردند و گفتند: دستیابی دانشمندان ایرانی به روش جدید برای درمان سرطان 
خون، بومی سازی یکی از تجهیزات استخراج نفت و گاز،  افتتاح خط آهن در بخشی 
از سیستان و بلوچستان که بخش مهمی از خط آهن شمال به جنوب است، افتتاح 
چندین کارخانه، راه اندازی اولین پاالیشگاه فراسرزمینی، بهره برداری از ۶ نیروگاه 
برق، رونمایی یکی از بزرگ ترین تلسکوپ های جهان، پرتاب موشک ماهواره بر و 
رونمایی از یک موشک جدید، همه نمونه هایی از حرکت رو به جلو کشور، آن هم 

در زمانی است که دشمن تالش دارد با برخی اغتشاشات مانع این حرکت شود.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جوان ایرانی در همین روزهای شرارِت دشمن، زنده و با 
انگیزه است، افزودند: یکی از شاخص های اساسی ایران دوستی، امیدآفرینی است، 
بنابراین کسانی که القای ناامیدی و بن بست می کنند، ایران ستیز هستند و نمی 

توانند ادعای ایران دوستی داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: نگذارید کسانی که دشمن ایران هستند، 
در قالب دفاع از منافع ملی،  القای یأس کنند. نویسندگان، شاعران، دانشمندان، 
روحانیون و همه افراد تأثیرگذار امیدآفرینی کنند و شاخص ها و نشانه های امید و 

پیشرفت در جامعه را سِر دست بگیرند.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان هدف اصلی صحنه گردانان اغتشاشات 
اخیر را به میدان آوردن ملت دانستند و گفتند: حاال که نتوانستند مردم را به میدان 
بیاورند در حال شرارتند تا بلکه بتوانند مسئوالن را خسته کنند البته اشتباه می کنند 
چرا که این شرارتها موجب می شود مردم، خسته، و از آنها بیزارتر و متنفرتر شوند.

ایشان در این زمینه افزودند: این حوادث و جنایت ها و تخریب ها مشکالتی برای 
مردم و کسبه درست می کند اما افراد در صحنه و پشت صحنه این شرارتها، بسیار 

حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند.

خبر

طرح های بانــک مرکزی 
برای کنترل نرخ ارز شاید 
بتواند در موتــاه مدت این 
بازار را مدیریت کند اما در 
بلندمدت نخواهد توانست 
به اهداف مورد نظر دســت پیدا کند. اوراق ارزی از 
آن دسته طرح هایی است که دولت با عبور نرخ ارز 
از کانال 3۶ هزار تومان تصمیم به اجرای آن گرفته 
است. البته ابهاماتی در این طرح نیز همانند دیگر 
طرح های پیاده سازی شده در بازار ارز وجود دارد. 
این طرح قرار اســت همزمان با فروش ارز سهمیه 
ای در شعب بانکی تعیین شــده اجرا شود. فعاالن 
اقتصادی معتقدند این طرح فارغ از تاثیراتی که می 
تواند بر بازار ارز داشته باشد، دولت ملکف است در 
گام نخست و مهم خود، تورم را مدیریت و کنترل 
کند. چراکه این تورم اســت که به نوسانات ارزی 
دامن می زند. برخالف تصور عموم افزایش نرخ ارز 
منحر به تورم نمی شود و عامل رشد دالر، تشدید 

نرخ تورم است. 
به هر ترتیب تصمیم جدید بانک مرکزی برای بازار 
ارز به مرحله اجرا درآمده و همه نگرانی مســووالن 
در راستای عدم صعود دالر به کانال 37 هزار تومان 
است. در حال حاضر اوراق ارزی توسط بانک مرکزی 
عرضه می شود و ارز سهمیه ای نیز همزمان در شعب 
ارزی بانک ها طبق روال معمول به فروش می رسد. 

حال باید دید خریــد اوراق ارزی بهتر اســت یا ارز 
سهمیه ای و خریداران کدام طرح را به دیگری ترجیح 
خواهند داد. همچنین مهم این است که این طرح چه 
نتیجه ای بر بازار ارز دارد و آیا می تواند از جهش نرخ 

ارز به کانال های باالتر جلوگیری کند یا خیر. 
در این رابطه علي صالح آبــادي، رییس کل بانک 
مرکزي از معرفي ابزار جدید بانک مرکزي در حوزه 
بازار ارز خبر داده و اعالم کرد: افــرادي که نگران 
نوسان در بازار ارز هســتند و به این دلیل خرید ارز 
انجام مي دهند باید بدانند که از ابزار جدیدي را در 
این حوزه معرفي خواهیم کــرد تا بتوانند اوراقي را 
که منتشر مي شود خریداري کنند و دیگر نگراني 
از این جهت نداشته باشند. بر این اساس خریداران 
در سررسیدهایي مشــخص مي توانند اوراق را به 
بانک مرکزي بفروشند و پس از این نگراني افراد با 
این ابزار برطرف خواهد شد. اوراق ارزی یک امکان 
جدید سرمایه گذاری بوده که در دسترس قرار گرفته 
اســت. رئیس کل بانک مرکزی هفته قبل و دقیقا 
دو، سه روز پیش از شروع فروش ارز سهمیه ای در 
صرافی ها و شعبات منتخب بانکی، به مردم توصیه 
کرد برای خرید دالر و یورو عجله نکنند، چون قرار 
است ابزار جدیدی برای کنترل بازار ارز معرفی شود. 
حاال مشخص شده منظور علی صالح آبادی، توزیع 
اوراق ارزی در شــعب منتخب بانک ملی کاال بوده 
اســت. طبق اعالم بانک مرکزی، اشخاص حقیقی 
باالی ۱۸ سال از روز شــنبه ۲۸ آبان می توانند با 
مراجعه به شــعب ارزی بانک ملی نسبت به خرید 

اوراق ارزی اقدام کنند.

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرآنالین 
درباره ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار و کنترل 
بازار ارز و فروش اوراق ارزی می گوید: بسته اجرایی 
بانک مرکزی، راهکارهای گذرا و کوتاه مدت است. 
به عبارتی، حل مساله نیست و صرفا ما می توانیم به 

آن به عنوان ایجاد وقفه یا زمان نگاه کنیم.
وحید شقاقی شهری می افزاید: بانک مرکزی اعالم 
کرده که شما ریال خود را بدهید و عمال اوراق ارزی 
برای سررسید ســال آینده دریافت کنید و در آن 
سررســید هم به بانک مراجعه کنید و دالر خود را 
تحویل بگیرید. او عنوان می کند: این کار عمال بلوکه 
کردن نقدینگی مردم در شــرایط کنونی است که 
به بازار ارز مراجعه نکنند. به این شکل، هم جلوی 

التهاب در بازار ارز گرفته شود و هم این که نقدینگی 
عمال جمع شود.

این کارشــناس اقتصادی تاکیــد می کند: این ها 
عمال راهکار نیســت، ایجاد یک وقفه و گرفتن یک 
فرصت زمانی اســت تا التهاب تا حدودی فروکش 
کند. راه حل اساسی برای مساله ساماندهی بازار ارز، 
کنترل تورم در اقتصاد است و تا زمانی که نتوانیم 
تورم را مهار کنیم، نمی توانیم بازار ارز را ساماندهی 
کنیم. شقاقی شهری تصریح می کند: ما امسال بیش 
از ۴۰ درصد تورم را در اقتصاد ایران داریم، در حالی 
که شــرکای ایران کمتر از ۱۰ درصد تورم دارند، 
بنابراین ما حداقل یک شکاف تورمی 3۰ درصدی را 

بین ایران و شرکای تجاری مان داریم.

كارشناسان معتقدند مردم به دليل تجربه های قبلی از اوراق ارزی استقبال نمی كنند

ریسک  انتشار اوراق ارزی

طرح پرهزینه بانک مرکزی
کامران ندری، اقتصاددان 

تا به امروز در هیچ کشوری شاهد انتشار اوراق ارزی توسط بانکهای مرکزی نبوده ایم. ریسک انتشار این اوراق بسیار باالست و در صورتی که جهش نرخ ارز ادامه دار باشد توانایی بانک مرکزی برای باز پس دادن اوراق 
به مردم بسیار کم است. همین دلیل موجب شده هیچ گاه در کشورهای بسیار توسعه یافته و حتی کشورهای دیگر این اوراق منتشر نشوند. هرچند از این اوراق می توان به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ ارز استفاده 
کرد. اما باید شرایطی مهیا باشد که بانک مرکزی از عدم جهش نرخ ارز اطمینان داشته باشد.امروز مجموعه عوامل حاکی از این است که نرخ ارز افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی نمی تواند و نباید در شرایطی که همه 
عوامل به نفع رشد نرخ ارز است، ناشر این اوراق باشد.به عبارت بهتر درست این است که از انتشار این اوراق کناره گیری می کرد و اجازه می داد بازار سرمایه به انتشار اوراق بپردازد. با انتشار اوراق توسط بازار سرمایه، 
بانک مرکزی نیز به عنوان یک بازیگر قوی وارد میدان می شد. تاکنون از انتشار اوراق به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ ارز در دیگر کشورها دیده نشده است. نه اینکه این ابزار نمی تواند مانع رشد نرخ ارز باشد. به این 

دلیل که ریسک بسیار باالیی دارد و بانکهای مرکزی ریسک پرخطر این ابزار را به جان نمی خرند. 
درست این است که بازار سرمایه برای این نوع اوراق برنامه ریزی کند و صادرکنندگان ناشر این اوراق شوند. بانک مرکزی هم در عین حال می تواند در این بازار بازیگر مهمی باشد. به طور کلی به دلیل ریسک باالی 
انتشار اوراق و پیش بینی رشد نرخ ارز در کشور، بانک مرکزی طرح بسیار پرهزینه ای را برای خود در نظر گرفته است. مگر اینکه شانس بتواند با بانک مرکزی همراهی کند و نرخ ارز باال نرود. البته این مورد بعید است. 
چراکه همه عوامل تاثیرگذار در رشد نرخ ارز در بازار دیده می شوند. بانک مرکزی خود را در معرض ریسک بزرگی قرار داده است. ضمن اینکه باید به صورت شفاف اعالم شود آیا قرار است در زمان سررسید، ارز به مردم 

پرداخت شود یا معادل ریالي آن قرار است تحویل داده شود و اینکه با چه نرخي قرار است این منابع محاسبه و پرداخت شود.
در این مدت شاهد افزایش نرخ دالر هستیم و شانسی برای روند کاهش نرخ ارز دیده نمی شود. در صورتي که قیمت ارز در طول این مدت رشد کند بانک مرکزي موظف است ریال بیشتري را تا زمان سررسید خلق کند 

و به دارندگان این اوراق تحویل دهد که چندان منطقي به نظر نمي رسد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: طبق آمار 
رسمی، استقبال از شبکه های اجتماعی باکیفیت داخلی 
رو به رشد است؛ به نحوی که برای اولین بار تعداد کاربر 
فعال روزانه بیش از ۱۵ میلیون نفر و ترافیک بیش از یک 

ترابیت بر ثانیه در یک سکوی بومی محقق شد.
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در پاســخ به 
گزارش روزنامــه همدلی تحت عنوان »زنــان نان آور 
قربانی فیلترینگ« اعالم کرد: در این گزارش با اشاره به 
فیلترینگ اینستاگرام، ادعاشده است که »هیچ تصویر 
روشــنی از آینده این پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 
وجــود ندارد و صحبت های اخیر مســئوالن هم حاکی 
از آن اســــت که فیلترینگ این شبکه های اجتماعی 
دیگر برداشــــته نمی شود.« در پاسخ به این نکته باید 
گفت؛ اوالً الزم به یادآوری است که محدودیت های ایجاد 
شده اخیر روی دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ و نیز برخی 
سرویس های دیگر که از اواخر شهریورماه ایجاد شده بنا 
به تصمیم مراجع ذی صالح امنیتی بوده که با توجه به 
وضعیت جامعه اتخاذ شده و وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات اصوال در حوزه تصمیمات این چنینی مسئولیتی 
ندارد. در همین راستا برخی از سرویس های محدود شده 
نیز با پی گیری این وزارتخانه و مساعدت مراجع مربوطه 
رفع محدودیت شده اند. بدیهی است که در صورت تغییر 
مصالح و اعالم تصمیم رفع محدودیت دو سرویس واتساپ 
و اینستاگرام توسط همان مراجع، وزارت ارتباطات نیز 
نسبت به رفع مسدودسازی اقدام خواهد کرد. شبکه های 
اجتماعی داخلی در حال حاضــر می توانند خالءهای 
موجود را پر کرده و با ظرفیت های ایجاد شــده قادرند 
نیازهای فعاالن اقتصادی و کسب وکارها را برطرف کنند.

طبق آمار رســمی، استقبال از شــبکه های اجتماعی 
باکیفیت داخلی رو به رشد بوده است. با حمایت جدی 
مادی و معنوی وزارت ارتباطات از سکوهای داخلی در 
این مدت، میزان ترافیک مصرفی آن ها و تعداد کاربر فعال 
روزانه آن ها نیز تا چند برابر رشد داشته است؛ به نحوی که 
برای اولین بار تعداد کاربر فعال روزانه بیش از ۱۵ میلیون 
نفر و ترافیک بیش از یک ترابیت بر ثانیه در یک سکوی 
بومی محقق شد. در ابتدای این گزارش عنوان شده که 

تصویب طرح صیانت بی سر و صدا در حال پی گیری است. 
عجیب است که نگارنده این موضوع را نادیده گرفته که 
تصویب قوانین بر عهده قوه مقننه بوده و خارج از اختیارات 
قوه مجریه است. علی ایحال طبق شواهد فعلی موجود، 
روند تصویب طرح مذکور در مجلس شــورای اسالمی 
در حال حاضر پی گیری نمی شود. در بخش دیگری از 
گزارش مذکور از عناوینی مانند قطع کامل اینترنت و یا 
قطع تمام ارتباطات با ســایر کشورها استفاده شده است 
که در این خصوص باید یادآور شد که اطالق واژه قطع 
اینترنت در خصوص محدودیت های اخیر انگاره ذهنی 

نشات گرفته از انگاره ذهنی نویسنده است تا واقعیت.
برای درک بهتر این موضــوع می توان به تجربه قطعی 
گسترده و کامل اینترنت درسال ۹۸ اشاره کرد که در آن 
دوره ارتباط اینترنت بین الملل به کلی قطع شده و حتی 
بسیاری از سرویس های داخلی نیز در شرایط پایداری قرار 
نداشتند در حالیکه در محدودیت های اخیر، ارتباطات 
بین الملل در ســطح قابل قبولی برقرار بــوده و تمامی 
سرویس های داخلی )خدمات بانکی، بیمه ای، آموزشی، 

پیام رسان و شبکه اجتماعی، پلتفرم های خدمت رسان( 
مبتنی بر بستر شبکه ملی اطالعات نیز به خوبی در حال 
سرویس دهی بوده اند. برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل 
اینترنتــی، مصوبه حمایت از کســب وکارهای اقتصاد 
دیجیتال، به تازگی به دســتگاه های اجرایی و نهادهای 

عمومی ابالغ شده است.
در این مصوبه، ده ها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیالتی 
به کسب وکارهایی که در پلتفرم های مشمول فعالیت 
کنند، ارائه می شــود. همچنین بســته های تبلیغاتی 
رایگان و تعرفه های تشویقی حمل ونقل کاال، حمایت 
مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش 
و فناوری و صندوق کارآفرینــی، حمایت های جذاب 
مالیاتی، پرداخت تســهیالت از محل قانــون بودجه، 
حمایت از اســتقرار در پارک علم و فناوری، تســهیل 
احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایــت از فعاالن تولید 
محتوا، ارائــه خدمات دولت هوشــمند و ده ها خدمت 
 دیگر، همگی در راســتای کمک به کســب وکارهایی 

آسیب دیده است.

وزارت ارتباطات اعالم كرد:

کاربران فعال سکوهای داخلی از ۱۵ میلیون نفر عبور کرد
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