
طبق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افــزوده، برخی کاالها و 
خدمات از پرداخت مالیات و عوارض معاف هســتند که این 

معافیت ۱۷ خدمت مختلف را در بر می گیرد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده که بــا عنوان الیحه به مجلس 
تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی دوم خردادماه سال 
گذشته و تایید شورای نگهبان توسط مجلس به دولت ابالغ 
شــد و بند ))ب(( ماده ))۹(( قانون دائمــی مالیات بر ارزش 

افزوده درمورد خدماتی است که معاف از مالیات هستند.
بر این اساس خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات 
توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان ها نخستین دسته 

خدماتی هستند که مشمول معافیت می شوند.
دومین گروه خدمات مربوط به خدمات درمانی و پیشگیری 
دامی و گیاهی، واحدهای ماشــینی کردن _مکانیزاسیون( 
آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام های تکثیری گیاهان 

است.
خدمات زینک، چــاپ، انتشــار روزنامه اعــم از کاغذی یا 

الکترونیکی، کتاب، نشــریه و خدمات نشــر و توزیع آنها به 
استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات 
کاالها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشــریات ســومین 

گروهی هستند که از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند.
ارائه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دســتمزد 
پرداخت می شود در صورتیکه مشمول فصل مالیات بر درآمد 
حقوق موضوع قانون مالیاتهای مســتقیم باشــد نیز در این 
دسته قرار دارد. البته این مورد یک تبصره دارد و آن این است 
که: ارائه خدمت توسط شــرکت های تأمین نیروی انسانی و 
شــرکت هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود 
را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می کنند 
)مانند شرکت های ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات 
نظافتی(، بخشــی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق 
ودستمزد می شود، معاف است. حکم این بند مشروط به تایید 

میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.
عملیات و خدمات بانکی شــامل دریافت ســپرده، اعطای 

تســهیالت و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه 
در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار 
پنجمین خدماتی است که معاف از مالیات هستند. ششمین 
خدمات نیز خدمــات اعتباری قرض الحســنه صندوق های 
قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران یا ســایر مراجع مورد تأیید بانــک مذکور و 
همچنین صندوق های قرض الحســنه که بــه موجب قانون 
تأسیس شده یا می شــوند؛ اســت. خدمات مالی و اعتباری 
اعطای تســهیالت توســط صندوق های حمایتی، ضمانت 
صادرات، ســرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهــش و فناوری که 
به موجب قانون یا با مجوز قانون تأســیس شده یا می شوند 
در چارچوب اساســنامه آنها هستند نیز جزو خدمات مذکور 

محسوب می شوند.
هشتمین خدمات شامل خدمات بیمه های زندگی، خدمات 
بیمه های محصوالت کشــاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و 

درمان تکمیلی می شوند.

خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معامالت وتسویه اوراق 
بهادار و کاال در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز معاف از مالیات هستند.

دهمین خدمات مربــوط به خدمات انتشــار و نقل و انتقال 
سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و ســایر اوراق بهادار موضوع 
بنــد )۲۴( مــاده )۱( قانون بــازار اوراق بهــادار جمهوری 
 اسالمی ایران مصوب یکم آذرماه سال ۱۳۸۴ ۴با اصالحات 

بعدی است.
صدور و ابطــال، نقل و انتقــال واحدهای ســرمایه گذاری 
صندوق های ســرمایه گذاری دارای مجوز ازسازمان بورس 
و اوراق بهادار یازدهمین، منحصرا ســود تسهیالت اعطایی 
شــرکت های واســپاری )لیزینگ( دارای مجــوز فعالیت از 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به مشتریان )مصرف 
کنندگان( دوازدهم و خدمات حمل و نقل )اعم از بار و مسافر( 
درون و برون شــهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی 

سیزدهمین خدمت معاف از مالیات هستند.

خدمات آموزشی، پژوهشــی و ورزشی چهاردهیمن گروهی 
محسوب می شوند که از مالیات معاف شده اند.

خدمات اقامتی هتل های سه ستاره و پایی نتر، مهمانپذیرها 
و ســایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی یــا اتحادیه هــای ذی ربط 
پانزدهمین، قدرالسهم هزینه مشترک )شارژ( دریافتی توسط 
شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و 
اداره امورشهرک های صنعتی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ از 
واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک های 
صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها شانزدهمین و خدمات فنی، 
بازســازی، تعمیر ونگهداری کاالهای موضوع جزء )۱۷( بند 
»الف« این ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاههای نظامی، 
انتظامی و امنیتی ارائه می شود، مطابق فهرستی که با تصویب 
وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح و امور اقتصادی و 
دارایی ابالغ می شود هفدهمین گروهی هستند  که از مالیات 

معاف شده اند.

در شرایطی که بانک مرکزی بر تسهیل و تسریع در روند پرداخت 
وام ازدواج تاکید دارد، همچنان برخی بانک ها برای دریافت ضامن، 
سخت گیری دارند و فقط کارمند رســمی را به عنوان ضامن قبول 

می کنند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی ماه اخیر مجددا در بخشنامه ای 
به بانک ها بر تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید و اعالم کرد 
که بانک ها باید مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ 
سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت تسهیالت 

اقدام کنند.
همچنین، در این بخشــنامه آمده اســت که عدم اجرا یا تأخیر در 
پرداخت تســهیالت تخلف محسوب می شــود و قابل پیگیری در 

مراجع ذی صالح است.
البتــه، پیــش از ایــن در اوایل تابســتان ســال جــاری رئیس 

جمهور به بانــک مرکــزی درباره تســریع و تســهیل پرداخت 
تســهیالت ازدواج دســتور داد کــه بدیــن منظــور بانــک 
مرکــزی آیین نامــه ای دربــاره »وثایــق و تضامیــن« و تعیین 
 »ســقف زمان انتظــار« ایــن تســهیالت تهیــه و بــه بانک ها 

ابالغ کرد.
طبــق ایــن آیین نامــه، بانک هــا باید ظــرف مــدت حداکثر 
 ۱۰ روز کاری نســبت بــه پرداخت تســهیالت یاد شــده اقدام 

کنند.
اما در این بین، با وجود تاکیدهای بســیار بر تســهیل و تســریع 
در پرداخت تســهیالت ازدواج، اعــالم برخــی از متقاضیان وام 
ازدواج بــه ایســنا حاکــی از آن اســت کــه برخــی از بانک ها 
همچنــان ســخت گیری هایی بــرای پرداخــت ایــن وام دارند 
 و در زمینــه اخــذ ضامــن از زوج هــا فقــط کارمنــد رســمی 

را قبول می کننــد. این در حالی اســت که فراهم کــردن ضامن 
رســمی بــرای همــه متقاضیــان امکانپذیــر نیســت و ایــن 
شــرط جزو شــرایط بانک مرکزی هم نیســت. حتــی پیش از 
 ایــن ارائه ســفته به تنهایــی، ارائه ســهام عدالــت، یارانــه و ... 
جزو شــرایط پرداخت وام ازدواج عنوان شــده بود که البته بانک 
ها هیچ کــدام این ضمانت هــا را قبول نداشــتند و فقط ضمانت 
کارمند رســمی آن هم با شــرایط خــاص خود از قبیل داشــتن 
حقــوق بــاالی ۱۰ میلیون تومــان یا قبــول فرد بازنشســته با 
داشــتن حقوق بازنشســتگی ماهانه بــاالی ۱۰ میلیــون تومان 
 و داشــتن ســن زیــر 65 ســال را بــه عنــوان ضمانــت قبول 
می کنند که در این میان جای ســوال است متقاضیانی که داشتن 
 چنین ضمانتی برایشــان مقدور نیســت، چگونه باید تســهیالت

 ازدواج شان را دریافت کنند؟

در مهر ماه سال جاری حدود 6.۴ میلیون فقره 
چک مبادله  شد که بیش از ۹۲ درصد این چک ها 

وصول شده است.
به گــزارش ایســنا، طبق آنچه بانــک مرکزی 
اعالم کرده است، از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله شــده در مهر ماه به ترتیب ۹۲.۴ درصد 
و ۸۸.۹ درصــد وصــول شــده اســت. درصد 
تعــداد و مبلغ چک هــای وصول شــده در ماه 
قبــل از آن )شــهریورماه( به ترتیــب معادل 
۹۱.۸ درصــد و ۸۹.5 درصــد بــوده اســت. 
همچنین این نســبت در ماه مشــابه سال قبل 
 به ترتیــب برابــر ۹۱.۲ درصــد و ۸6.۹ درصد 

بوده است.

شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های 
مبادله ای در مهرمــاه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، 
۷.6 درصد بــوده که این شــاخص در ماه قبل 
عدد ۸.۲ درصد را نشــان می دهــد. همچنین 
این شــاخص به لحــاظ مبلغــی ۱۱.۱ درصد 
 بوده و در ماه قبل عــدد ۱۰.5 درصد را نمایش 

می دهد.
طــی مهــر مــاه ۱۴۰۱ در ســامانه چکاوک 
حــدود 6.۴ میلیــون فقــره چک بــه ارزش 
حدود ۳۱۸5 هــزار میلیارد ریال مبادله شــد 
که نســبت به ماه قبل از نظر تعــداد و مبلغ به 
 ترتیب پنج درصد و ۴.۹ درصد کاهش نشــان 

می دهد.

بر اساس آخرین آمار منتشــر شده از سوی وزارت 
صمت، در تیر امسال قیمت انواع شوینده بین ۲۹.۲ 
تا ۴5.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 

یافته است.
به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با جزئیات، مربوط 

به تیر ماه است.
بر اســاس این آمار کــه البتــه در آن فقط قیمت 
برخی از برندها منتشر شده، قیمت هر بطری مایع 
دستشویی 5۰۰ گرمی در تیر امسال با افزایش ۳۲.۴ 
درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به حدود ۲۳ 
هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول در تیر 

پارسال حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان بود.
پودر دستی و ماشــینی 5۰۰ گرمی نیز به ترتیب 
۴5.۳ و ۴۳.۳ درصــد افزایش یافتــه و به ۱۳ هزار 

و ۱۷ هزار و 5۰۰ تومان رســیده است. قیمت این 
دو محصول در تیر ســال قبل حدود ۹ و ۱۲ هزار 

تومان بود.
در این مدت قیمت مایع ظرفشویی ۳۷5۰ گرمی 
و یک لیتــری نیز به ترتیــب ۴۳.۳ و ۴۴.۱ درصد 
افزایش یافته و به حدود ۹۰ هزار و ۲6 هزار و 6۰۰ 
تومان رسیده است. قیمت این دو محصول در تیر 
سال قبل نزدیک به 6۲ هزار و ۸۰۰ و ۱۸ هزار و 5۰۰ 

تومان بوده است.
در این میــان قیمت هر عدد صابــون ۱۳۰ گرمی 
نیز در مدت یاد شــده از نزدیــک 5۰۰۰ تومان به 
6۴۰۰ تومان رسده که یعنی در تیر امسال نسبت 
 به مدت مشــابه ســال قبل ۲۹.۲ درصد افزایش 

یافته است.
گفتنی است بختیار علم بیگی، رئیس هیئت مدیره 

انجمن صنایع شــوینده، بهداشتی و آرایشی ایران 
اخیرا گفته بود که در ســال جاری در یک مقطع 
مجوز افزایش قیمــت ۲5 درصدی شــوینده ها 
صادر شــد، اما بــا توجه بــه اینکه درخواســت 
تولیدکننــدگان افزایش ۴5 درصــدی قیمت به 
خاطر افزایش هزینه های تولید بود، در حال رایزنی 
برای افزایش قیمت مجدد هســتند. البته معموال 
قیمت بازار بــا قیمت مصوب متفاوت اســت و در 
مواردی تولیدکنندگان به دلیل تاخیر در بررســی 
قیمت ها، برای جلوگیری از زیان ممکن است زودتر 
قیمت های جدید اعمال کنند. این موضوع معموال 
جریمه هایی از سوی تعزیرات برای آن ها به دنبال 
دارد. پیش تر انجمن صنایع کنسرو و تولیدکنندگان 
بخش های دیگر هم مشکالت مشــابهی در حوزه 

قیمت گذاری داشته اند.

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران می گوید، 
سیاست های محدودکننده ارزی در سال های گذشته 
شــبیه ابزاری برای تنبیه صادرکنندگان به کار رفته و 
همین موضوع فرصت جهش صادرات را از ایران گرفته 

است.
حسن فروزان فرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: نحوه 
تعامل با صادرکنندگان و چگونگی مدیریت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، مسائل مهمی هستند که تا حد زیادی 
بستر به وجود آمده در اقتصاد کشور برای توسعه صادرات 
را تعیین می کنند. در سال های گذشته و پس از جهش 
نرخ ارز، امکان آن وجود داشت که ما افزایش قابل توجهی 
در صادرات را به ثبت برسانیم اما چرا این فرصت از دست 
رفت؟ به دلیل اعمال سیاست های محدودکننده ای که 
باعث شد نه تنها صادرکنندگان جدید وارد عرصه نشوند 
که حتی تعدادی از فعاالن اقتصادی که پیش از این در 

صادرات حضور داشتند نیز ترجیح دادند که کار خود را 
متوقف کنند.

وی با بیان اینکه هیچ منطقی در این موضوع وجود ندارد 
که صادرکننده ارز خود را با قیمتی پایین تر از نرخ بازار به 
فروش برساند، تصریح کرد: صرف همین موضوع عالمتی 
منفی به صادرکنندگانی است که قصد دارند کار خود را 
آغاز کنند یا در مراحل ابتدایی تصمیم گیری هستند و 
این در نهایت به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد. در 
واقع بخش خصوصی همانطور که در سال های گذشته 
بارها تاکید کرده، امروز نیز معتقد اســت که مقرراتی 
تحت عنوان پیمان سپاری ارزی نه تنها راهگشا نیست 
که حتی بیشتر شــبیه به وســیله ای برای ادب کردن 

صادرکنندگان است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این 
سوال که با توجه به محدودیت های دولت در دسترسی 

به منابع ارزی، آیا کنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی، به 
تامین نشــدن ارز موردنیاز برای واردات منجر نخواهد 
شد؟ بیان کرد: آنچه که ما در رابطه با بخش خصوصی 
واقعی می دانیم این است که این بخش نه تنها قصدی 
برای بازنگرداندن ارز ندارد که اساسا توان این کار را نیز 
نخواهد داشت. با توجه به نرخ باالی تورم در اقتصاد ایران، 
در شرایط فعلی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل 
تامین نقدینگی مواجه هستند و ارز حاصل از صادرات 
بخش مهمی از برنامه های آنها بــرای تامین نیازهای 
داخلی به شمار می رود. وی با اشاره به پیگیری های بخش 
خصوصی در سال های گذشته برای کاهش مشکالت 
مربوط به ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از چالش هایی 
که ما در ســال های آخر دولت قبل با آن مواجه بودیم، 
بحث جابجایی مکرر در مدیریت وزارت صمت و ایجاد بی 

ثباتی در این حوزه بود. 

کدام خدمات مشمول معافیت های مالیاتی هستند؟

چک های برگشتی کم شدندسخت گیری ها برای وام ازدواج ادامه دارد

فرصت جهش صادرات چطور از دست رفت؟تغییرات قیمت شوینده ها در ۴ ماهه امسال
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سرمقاله

تأثیر نا اطمینانی 
نرخ ارز بر تولید 

تولید و صنعــت در ایران 
بدون تامین مــواد اولیه و 
کاالهای واسطه ای حرفی 
برای گفتن ندارد. اظهاراتی 
 که مبنی بر منفی شدن تورم تولیدکننده مطرح 
می شــود نیز ادعایی بیش نیست. چطور ممکن 
است صنایع در کشوری که بیش از نیمی از مواد 
 اولیه مورد نیاز خــود را از طریــق واردات تامین 
می کنند، با این نوسانات ارزی بتوانند تولید را رونق 

ببخشند. وابستگی... 

  مسعود دانشمند، اقتصاددان
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کاهش نرخ رشد 
قیمت  مسکن

بحران  انباشت
 کاال  در  بنادر

تورم ماهانه بهداشت و درمان در آبان ماه به 4 درصد رسید

بهداشت و درمان در قله تورمی
صفحه2

صفحه۴

تهدید  تولید  با  نوسانات  ارزی
80  درصد   واردات   کشور  مواد   اولیه   و   کاالی   واسطه ای    تولید   است

مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت 
مصرف کننده در آبان ۱۴۰۱ اعالم کرده که قیمت 
مسکن کل کشور در یک ماه گذشــته ۳.۷ درصد 
افزایش داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه یعنی 
مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته 
هم افزایش ۳۹.۲ درصد را نشان می دهد. به گزارش 
ایســنا، آبان ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه مســکن کل 
کشور در هر دو بخش قیمت و اجاره بها ۳.۷ درصد 
اعالم شد. این در حالی اســت که ماه گذشته نرخ 
رشد قیمت مســکن 6.۱ درصد بود که آمار از افت 
۲.۴ درصدی شتاب رشد قیمت ها در یک ماه اخیر 
حکایت دارد. مرکز آمــار در جدیدترین گزارش از 
شاخص قیمت مصرف کننده در آبان ۱۴۰۱ اعالم 

کرده که قیمت مسکن کل...

براساس آمارها در ۱۱بندر تجاری کشور شامل بنادر 
امیرآباد، نوشــهر، انزلی، امام خمینی)ره(، شهید 
رجایی، چابهار، آستارا، فریدونکنار، لنگه، شهید باهنر 
و خرمشهر، انباشت کاالها بیداد می کند. ضرورت 
دارد با هماهنگي همه دستگاهها و رفع برخي مقررات 
زائد و دست و پا گیر از رسوب کاالها و مایحتاج کشور 
در بنادر کشور جلوگیري شده و به سرعت درباره این 
کاالها تعیین تکلیف و مراحل ترخیص آن انجام شود.
در همین رابطه دبیر انجمن کشتیرانی اظهار داشت: 
به رغم تالش های زیاد بــرای هماهنگی ، اما طرف 
روس نگاه ملیتی دارد و همین امر باعث می شــود 
که شناورهای ایرانی سرویس های مطلوبی دریافت 
نکنند. مسعود پلمه درباره انباشــت کاال در بنادر 

شمالی و مشکالت شناورهای...



اقتصاد2
ایران

رشد 2500 واحدی شاخص بورس
درحالــی کــه شــاخص کل بــورس روز 
روز ســه شــنبه نوســانی بود، روز گذشته 
 توانســت رونــدی صعــودی بــه خــود 

بگیرد.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشــته با ۲۵۳۳ واحد افزایش تا رقم یک 
میلیون و ۴۱۰ هزار واحد صعود کرد. شاخص 
کل با معیارهــم وزن هم توانســت با ۱۸۱۶ 
 واحد صعود به رقم ۴۰۷ هــزار و ۳۰۲ واحد 

رسید.
در این بازار ۳۱۲ هزار معامله انجام شد که ۳۸ 

هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال ارزش داشت.
ســرمایه گذاری گــروه توســعه ملــی،  بانک 
ملــت،  کشــتیرانی جمهــوری اســامی 
ایــران،  بانــک تجــارت و ســایپا نســبت به 
ســایر نمادهــا بیشــترین تاثیرمثبــت و در 
مقابل فوالد مبارکه اصفهان نســبت به ســایر 
 نمادها بیشــترین تاثیر منفــی را روی بورس 
گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم با ۵۱ واحد 
افزایش تا رقم ۱۸ هزار و ۵۹۳ واحد صعود کرد. 
در این بــازار ۱۸۶ هزار معامله بــه ارزش ۱۸۳ 
هزارو ۱۹۷ میلیارد ریال ارزش داشت. صنعتی 
مینو، مدیریــت انرژی امید تابــان هور،  بهمن 
دیزل،  تولید برق عسلویه مپنا،  داروسازی دانا 
و پخش هجرت نسبت به سایر نمادهابیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس  گذاشتند.

نرخ تورم قیمت مسکن در آبان ماه
کاهش نرخ رشد قیمت مسکن

مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت 
مصرف کننده در آبان ۱۴۰۱ اعام کرده که قیمت 
مسکن کل کشور در یک ماه گذشته ۳.۷ درصد 
افزایش داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه یعنی 
مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته 
هم افزایــش ۳۹.۲ درصد را نشــان می دهد. به 
گزارش ایسنا، آبان ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه مسکن 
کل کشور در هر دو بخش قیمت و اجاره بها ۳.۷ 
درصد اعام شد. این در حالی است که ماه گذشته 
نرخ رشد قیمت مسکن ۶.۱ درصد بود که آمار از 
افت ۲.۴ درصدی شــتاب رشد قیمت ها در یک 
ماه اخیر حکایت دارد. مرکز آمار در جدیدترین 
گزارش از شاخص قیمت مصرف کننده در آبان 
۱۴۰۱ اعام کرده که قیمت مسکن کل کشور 
در یک ماه گذشــته ۳.۷ درصد افزایش داشته 
است. نرخ رشد نقطه به نقطه یعنی مقایسه رشد 
قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته هم افزایش 
۳۹.۲ درصد را نشــان می دهد. تورم سالیانه که 
رشــد قیمت در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۱ 
را به تصویر می کشد نیز از افزایش ۳۱.۵ درصد 

حکایت دارد.
ماه قبل از آن یعنی مهرماه هر سه شاخص مذکور 
به ترتیب ۶.۱ درصد، ۳۶.۳ درصد و ۳۰.۳ درصد 
بود. بر این اســاس آمار روایت می کند که اگرچه 
تورم سالیانه در آبان ۱۴۰۱ با مقداری رشد مواجه 
شده، در یک ماه اخیر از شتاب رشد نرخ مسکن 

کاسته شده است.
در بخش اجاره نیز قیمت ها در آبان سال ۱۴۰۱ 
نسبت به مهرماه همین سال ۳.۷ درصد افزایش 
یافت. نرخ اجاره بها در مقایسه با آبان سال گذشته 
۳۹.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال 

۳۱.۳ درصد رشد داشته است.
تورم اجاره بها در ماه گذشــته )مهرماه( در ســه 
شاخص رشــد ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه 
به ترتیب ۶.۱ درصد، ۳۶ درصــد و ۳۱.۱ درصد 
اعام شــد. مرور وضعیت بازار مسکن کل کشور 
در هشت ماه گذشــته حاکی از آن است که رشد 
ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، 
خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸ 
درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد و 

آبان ۳.۷ درصد بوده است.
میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در 
اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ 
درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر 

۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد اعام شد.
به نظر می رســد با پایان یافتن فصل جابه جایی، 
کاهش تدریجی انتظارات تورمی و افت ســرعت 
رشد قیمت  مســکن در تهران به تدریج بر بازار 
مسکن کل کشور تاثیر گذاشته و این بخش به ثبات 

نسبی رسیده است.
گزارش های میدانی از شهر تهران نشان می دهد 
در حال حاضر آرامش نسبی در بازار مسکن وجود 
دارد. مهرماه امسال نرخ رشد ماهیانه قیمت با ۱.۲ 
درصد افزایش به صفر متمایل شده و معامات با 
حدود ۵۴۰۰ فقره به کمترین میزان خود در سال 

جاری رسیده است.

اخبار

پژو ۲۰۷ بــه  عنوان اولین 
پرتقاضــای  خــودروی 
خودروســازان، دوشــنبه 
هفته جاری )۳۰ آبان ماه( 
در بورس کاال عرضه شد؛ 
که با در نظر گرفتن قیمت ها در بــازار آزاد و درب 
کارخانه، خریدار از بورس حدود ۲۸ میلیون تومان 
نسبت به خرید از بازار سود می کند و ایران خودرو 
محصول خود را قریب به ۱۲۷ میلیون تومان بیشتر 

از قیمت دستوری می فروشد.
به گزارش ایسنا، در آخرین روز آبان ماه )دوشنبه(، 
تعداد ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ با میانگین قیمتی 
۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هــزار و ۴۰۰ تومان در حدود 
یک ســاعت رقابــت، در بورس کاال معامله شــد؛ 
این در حالی اســت که قیمت این خــودرو همان 
روز، با قیمتی حدود ۴۴۰ میلیــون تومان در بازار 

قیمت گذاری شده بود.
در معامات روز دوشنبه، در حالی قیمت پایه پژو 
۲۰۷، ۱۸۷ میلیون تومان تعیین شــده بود که در 
جریان رقابت تا قیمت ۳۶۶ میلیون تومان هم باال 
رفت که حدوداً افزایش ۹۵ درصدی نسبت به قیمت 
پایه را نشان می دهد؛ اما در نهایت با احتساب ۱۳ 
درصد مالیات و عــوارض و همچنین چهار میلیون 
و ۳۷۱ هزار تومان هزینــه ثابت که به مبلغ معامله 
اضافه می شود، خرید پژو ۲۰۷ از بورس کاال به طور 
میانگین برای خریداران حدود ۳۹۲ میلیون تومان 

تمام شده است.
با توجه به اینکه تحویل خودروهای عرضه شده در 
بورس کاال،  سه ماهه )۳۰ بهمن( است، با احتساب 
هزینه خواب پول بر مبنای نرخ سود سپرده بانکی 
)حدود ۲۰ میلیون تومان(، می توان گفت خرید این 

خودرو از بورس کاال حدود ۲۸ میلیون تومان برای 
متقاضیان آن نسبت به بازار سود داشته است.

آغاز جلوگیری از زیان دهی خودروسازان
این محصول ایران خودرو در حالی در بورس کاال با 
قیمتی حدود ۳۹۲ میلیون تومان به  فروش رفت که 
قیمت  آن درب کارخانه، ۲۰۹ میلیون و ۲۸۹ هزار 
و ۴۰۰ تومان مصوب شــده و در طرح های فروش 
فوق العاده این گروه صنعتی نیــز با همین قیمت 

عرضه می شود. 
بنابراین ضمن اینکه، خواب سه ماهه، پول خریدار 
در این وضعیت یکسان است و تفاوتی ایجاد نخواهد 
کرد اما ایران خودرو از عرضه هر پژو ۲۰۷ دستی در 
بورس کاال، )با توجه به اینکه قیمت خودرو، بدون 
احساب مالیات و ســایر هزینه ها برای خودروساز 

پرداخت می شود( ۱۲۶ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۶۰۰ 
تومان بیشتر کسب خواهد کرد. که بر این  ۱۰۰۰ 
دستگاه به رقمی ۱۲۶ میلیارد و ۷۱۰ میلیون و ۶۰۰ 

هزار تومان می رسیم.
به عنوان نمونه با هر مرحله فروش تنها یک محصول 
خودروســازان در بورس کاال در تعداد همین یک 
هزار دستگاه، قریب به ۱۸۳ میلیارد تومان نقدینگی 
بیشتر وارد چرخه خودروسازی خواهد شد و به مرور 

اوضاع خودروسازان را بسیار بهتر خواهد کرد
بدین ترتیب می توان گفت به عنــوان نمونه با هر 
مرحله فــروش تنها یک محصول خودروســازان 
در بورس کاال در تعداد همین یک هزار دســتگاه، 
قریب به ۱۸۳ میلیارد تومان نقدینگی بیشتر وارد 
چرخه خودروسازی خواهد شــد و به  مرور اوضاع 
خودروسازان را بســیار بهتر خواهد کرد. با تعمیم 

این شــرایط به اکثریت محصوالت خودروسازان 
و افزایش عرضه، به  مرور شــرایط نقدینگی و مالی 
خودروسازان بهتر و بهتر خواهد شد و نه تنها زیان 
گذشته صفر می شــود که از زیان دهی های آینده 
جلوگیری می شــود. بر همین اساس، روند توسعه 
صنعت نیز بهتر خواهد شــد و می توان از افزایش 

کیفیت محصوالت نیز امیدوارتر شد.
این موضوع که به معنای کامل حذف قیمت گذاری 
دســتوری که به گفتــه خودروســازان، فعاالن و  
کارشناســان صنعت خودرو کشــور، عامل اصلی 
زیان دهی خودروســازان اســت و افزایش بدهی 
آن هاســت، می تواند آغازی برای توقف زیان دهی 
خودروسازان و نزدیک شدن قیمت فروش خودروها 

به قیمت تمام شده محصول باشد.
بدین ترتیب با واقعی تر شــدن قیمت ها و اختاف 
فاصله قیمت کارخانه ای تا بــازار آزاد محصوالت، 
بازار آزاد را هم آرام تر خواهد کرد و از سرعت افزایش 
قیمت خودروها در بازار که این روزها شــاهد آن 

هستیم، خواهد کاست.  
از ســوی دیگر با خارج شــدن تمامی محصوالت 
ایران خــودرو از گردونه قرعه کشــی ها )به عنوان 
آخرین محصوالت مشــمول فرآیند قرعه کشی( و 
جمع شدن بساط فروش بصورت قرعه کشی، عرضه 
در بورس کاال، راه حل مناسبی برای خرید و فروش 
واقعی بر اساس واقعیت عرضه و تقاضا خواهد بود و 
این شیوه هم به نفع خریدار و هم به نفع خودروساز 

است.
این درحالیســت که  به تازگی مســئوالن سازمان 
بورس، اعام کرده اند که عرضه پژو ۲۰۷ آغاز ورود 
ســایر خودروهای عمومی و پرتیراژ در بورس کاال 
است و متقاضیان خودرو می توانند به  جای امتحان 
کردن شانس خود در سیستم قرعه کشی، از بورس 

خودرو خریداری کنند. 

به دنبال باز شدن پای اولین خودروی پرتقاضا در بورس کاال اتفاق می افتد

سود ۲۸ میلیونی خریدار و افزایش درآمد ۱۲۷ میلیونی خودروساز

فاطمی امین در حاشیه جلسه دولت:
از طرف دولت هیچ مانعی برای 

واردات خودرو وجود ندارد
وزیر صنعت، معــدن و تجــارت گفت: یک 
میلیــارد یورو منابــع بــرای واردات خودرو 
پیش بینی شــده و االن تمام زیرســاخت ها 
فراهــم و ثبت ســفارش آغاز شــده اســت 
 و از طــرف دولت هیچ مانعــی در این زمینه 

وجود ندارد.
به گــزارش ایســنا، رضــا فاطمی امین در 
حاشیه جلســه امروز هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به گسترش روابط میان 
ایران و باروس اظهار کرد: اولین زیرساخت  
در روابــط میان دو کشــور موضــوع انتقال 
پول اســت که در ســفر چند هفته قبل وزیر 
 خارجه باروس به ایران تفاهم نامه ای امضاء 

شد. 
همچنیــن خــط اعتبــاری صــد میلیون 
دالری بــرای کشــور بــاروس تخصیص 
داده شــد که فعــاالن اقتصــادی باروس 
می توانند از ایران به کشــور خود کاال ببرند 
و صادرات ما را تشــویق و ترغیــب می کند. 
 عاوه بر این تهاتر بین دو کشــور را توســعه 

می دهیم.
وی افزود: زیرســاخت دوم در زمینه مسایل 
گمرکی اســت که باروس جزو کشــورهای 
اوراسیاســت و مــا هــم فعــًا در تجارت 
ترجیحی اوراســیا حضــور داریم کــه بازار 
 بســیار بزرگی با ۱۸۰ میلیــون نفر جمعیت 

است.
فاطمی امیــن ادامــه داد: مــا تــا االن پنج 
دور مذاکــره کرده ایــم تا به طــور کامل به 
تجــارت آزاد در این حــوزه بپیوندیم و دور 
ششــم هم در راه اســت و امیدوارم به زودی 
 الحاق ما به موافقتنامه تجارت آزاد اوراســیا 

تکمیل شود.
وزیر صنعــت، معدن، تجارت بــا بیان اینکه 
در امر کنســولی و روادید هم مذاکراتی میان 
دو کشور انجام شــده، یادآور شد: در بخش 
حمل و نقل یکــی از خطوط هوایــی ایران 
 درخواســت هایی برای روابط پروازی داشته

 است.
این کشــور ســطح صنعتی باالیــی دارد و 
بســیاری از ماشین های تولیدشــده در این 
کشور در روســیه استفاده می شــود و ما در 
 حوزه دام تراک بــه این ماشــین ها نیازمند 

هستیم.
فاطمی امین ادامه داد: ما برنامه گســترده ای 
در حوزه معادن داریم و یک تفاهم نامه برای 
 خرید ۵۰۰ دســتگاه دام تراک  شکل گرفته

 است. 
بــرای ســاخت تجهیــزات هم همــکاری 
دیگری داریــم و از آنجا که به لحــاظ دارو و 
تجهیزات پزشکی بســیار پیشرفته هستیم، 
سرمایه گذاری و ساخت تجهیزات پزشکی در 

باروس را آغاز کرده ایم.
وی تاکید کــرد: در تجــارت خارجی عاوه 
براینکه مبلغ آن رو به افزایش است اما تاکید 
ما در وزارتخانه بر صادرات کاالهای پیچیده 
اســت. یعنی کاالیی که کمتر کشوری صادر 
می کند تا قدرت ما را در سطح منطقه افزایش 

دهد.
وزیر صمــت در پاســخ به پرسشــی درباره 
ســند جامع ایــران و باروس گفت: نقشــه 
راهی آماده شــده که ۱۶ محــور دارد و همه 
موضوعات را پوشــش می دهد. این نقشــه 
راه یک ماه پیش از ســوی ما عرضه شــده و 
امیدواریم در ســفری که رییــس جمهوری 
 باروس در اســفندماه به ایــران دارد نهایی 

شود.
فاطمی امیــن دربــاره وضعیت بــازار لوازم 
خانگــی در دو مــاه اخیــر، اظهــار کــرد: 
وضعیــت تولید و قیمت هــا در بــازار لوازم 
خانگی بســیار مناسب اســت. طرح فروش 
قســطی از فرش تا مبل و تلویزیــون و دیگر 
لوازم بــا مبلغ بســیار خوب تا ســقف ۱۰۰ 
 میلیــون تومــان تســهیات، فعال شــده

 است.   
وی افــزود: محصوالت ایرانی لــوازم خانگی 
به لحــاظ کیفیت وضعیت مناســبی دارند و 
قیمت ها هــم باثبــات مواجه بوده و رشــد 
تولیــد هــم داشــته ایم. برای ایــن صنعت 
لوازم خانگــی، ایران دیگر کوچک اســت و 
باید بازار آن را گســترش دهیــم که در چند 
کشــور برنامه ســرمایه گذاری بــه صورت 
 مســتقیم یا غیرمســتقیم در حال پیگیری

 است.
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تورم ماهانه گــروه های »بهداشــت و درمان« 
و »مســکن« در آبان مــاه به ترتیــب ۴ درصد 
و ۳.۷ درصــد بــرآورد شــده، ایــن دو نــرخ 
باالتریــن تــورم هــای ماهانــه رقــم خورده 
 در میــان گــروه هــای اساســی محســوب 

می شود.
به گــزارش اکوایران نــرخ تورم ماهانــه آبان 
ماه ۲.۱ درصد برآورد شــده، بــه عبارت دیگر 
میانگیــن قیمــت کاال و خدمــات در آبان ماه 
نســبت بــه میانگیــن قیمــت کاال و خدمات 
 در کشــور بالغ بــر ۲ درصــد افزایــش یافته

 است. 
این در حالیســت که نرخ تــورم ماهانه در مهر 
۳ درصــد بــوده، همچنین می تــوان گفت در 
ســه ماه گذشــته تر نرخ تورم روندی صعودی 
 داشــته و در آبان مــاه این روند متوقف شــده 

است. 
در میان گروه های اساسی باالترین تورم ماهانه 
رقم خورده به گروه بهداشت و درمان تعلق دارد، 
تورم ماهانه این گروه در آبــان ۴ درصد به ثبت 

رسیده است. 
 گــروه »مســکن، آب، بــرق، گاز و ســایر 
ســوخت ها« نیز با به ثبت رســاندن تورم ۳.۵ 
درصدی در ماه دوم پاییز امسال در زمره یاالترین 
تورم ها قــرار دارد. البته تورم ماهانه مســکن و 
 اجاره بــه تنهایــی در آبان ۳.۷ درصــد برآورد 

شده است.
تورم ماهانه گــروه ارتباطات نیــز در آبان ۰.۹ 
درصد بوده، این نرخ پاییــن ترین تورم به ثبت 
رســیده در میان تمامــی گروه های اساســی 
محســوب می شــود. این گــروه در یکســال 
گذشــته نیز تورم بســیار کمی را تجربه کرده 
 و تــورم نقطه به نقطــه اش حــدود ۱۰ درصد

 بوده است.
به طــور کلــی در آبان مــاه تورم گــروه های 
خوراکی به نســبت گــروه های غیــر خوراکی 
کمتــر بــوده، بــه گونــه کــه تــورم ماهانه 
خوراکی ها و آشــامیدنی هــا ۱.۳ درصد و غیر 
 خوراکــی هــا ۲.۷ درصد بــه ثبت رســیده 

است. 
این چندمین ماه متوالی اســت کــه تورم رقم 
خــورده در کشــور بیشــتر از ســمت اقــام 
 غیــر خوراکی بوده، ایــن در حالیســت که در 
ماه های ابتدایی سال تورم کشور بیشتر متأثر از 
افزایش قیمت مواد غذایــی و خوراکی ها بوده و 
این اقام تورم های بسیار باالیی را تجربه کرده 

اند.
  بــه همیــن علت نیــز تــورم نقطه بــه نقطه 
خوراکــی هــا در آبــان بالــغ بــر ۶۷ درصد 
بــوده کــه ایــن شــاخص بــرای غیــر 
 خوراکــی هــا و خدمــات بــه ۳۷ درصد هم  

نمی رسید.

بررسی ها نشان می دهد ســهم خوراکی از هزینه کل 
خانوار ایرانی شهرنشین در سال گذشته، باالترین میزان 
این شاخص از سال ۹۳ تا کنون محسوب می شود. به 
گزارش اکوایران، میانگین هزینه یک خانواده شهری 
در سال گذشته ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ثبت 
رسیده، این رقم در سال ۹۹ حدود ۶۲ میلیون تومان 
بوده است. بر این اساس هزینه کل خانوار ایرانی در سال 
۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ نزدیک به یک و نیم برابر شده، 
البته این میانگین کل کشور بوده و به یقین این شاخص 

برای دهک های مختلف متفاوت خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد هزینه ای که خانوار ایرانی به 
طور متوسط از سمت اقام خوراکی ها و آشامیدنی 
در سال گذشته متحمل شده اند، ۲۴ میلیون و ۶۵۰ 
هزار تومان بوده است. همچنین هزینه غیر خوراکی و 
خدمات نیز ۶۷ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان برآورد شده 
است. بر این اساس سهم خوراکی ها از هزینه کل در 
سال گذشته ۲۶.۷ درصد و سهم غیر خوراکی ها ۷۳.۳ 
درصد بوده که نشان می دهد سهم غیر خوراکی در 
سبد هزینه ای خانوار مناطق شهری به طور میانگین 
حدود ۳ برابر خوراکی ها و آشامیدنی ها است. با این 
وجود سهم به ثبت رسیده خوراکی ها از هزینه کل در 
سال گذشته، باالترین سهم این شاخص از سال ۹۳ تا 

کنون محسوب می شود.

افزایش سهم خوراکی ها در دهه 90
سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها از هزینه کل در سال 

۹۳، ۲۴.۷ درصد به ثبت رسیده و به طبع سهم غیر 
خوراکی ها ۷۵.۳ درصد بوده است. بررسی ها نشان 
می دهد سهم خوراکی از سال ۹۳ تا سال ۹۶ مدام رو 
به کاهش بوده و در این سال به ۲۳.۳ درصد رسید، این 
رقم کمترین سهم خوراکی ها از هزینه کل در سالیان 
گذشته محسوب می شــود. از نظر مبانی اقتصادی 
هرچه درآمد افراد باالتر می رود، سهم خوراکی ها در 
سبد مصرفی شان کاهش میابد. چراکه اقام خوراکی 
عموما کاالهای ضروری محسوب می شود و اقام غیر 

خوراکی به نسبت لوکس تر هستند.
از سال ۹۴ تا سال ۹۶ شاهد رشد اقتصادی مناسب 
در کشــور بودیم و حجم اقتصاد ایران در ســال ۹۶ 
به باالترین حد خود رســید که در نتیجه آن شاهد 
افزایش درآمد ســرانه در کشور بودیم. همانگونه که 
شــاهد آن بودیم در این سال ســهم خوراکی ها از 
هزینه کل خانوار ایرانی به حداقل خود رســید. اما 
از سال ۹۷ شــاهد رشــد اقتصادی منفی در کشور 
بوده ایم و حجم حقیقی اقتصاد ایران به طور مداوم 
کاهش یافته، همچنین به گفته مقامات رسمی در 
این چند سال به توجه به رشد جمعیت و عدم رشد 
اقتصادی، شاهد کاهش قابل توجه درامد سرانه در 
کشور بوده ایم. از همین رو در چند سال گذشته سهم 
خوراکی ها از هزینه کل خانوار ایرانی مدام افزایش 
یافته و همانگونه که گفته شد به باالی ۲۶ درصد که 
 بیشترین مقدار این شــاخص در چند سال گذشته 

محسوب می شود.

  مریم بابایی
متوسط دستمزد کدام گروه های شغلی شــاغل در طرح های عمرانی باالتر 
است؟ بررسی ها نشان می دهد »کارگر ســاده« با دستمزد ساعتی ۳۶ هزار 
تومان، کمترین میزان دریافتی را در این گروه شغلی دارد. دستمزد کارگر ساده 
با وجود تورم ۴۵ درصدی، تنها ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته 
اســت. گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیري از دستمزد نیروي انساني 
شاغل در طرح هاي عمراني نشان می دهد در نیمه اول سال ۱۴۰۱، باالترین 
دستمزد مربوط به استادکار تاسیسات است که حدودا ساعتی ۷۷ هزار تومان 
دریافت می  کند. کمترین میزان دستمزد در این گروه شغلی نیز مربوط به 

کارگر ساده با دستمزد ساعتی حدودا ۳۶ هزار تومان است.
داده های مرکز آمار همچنین نشان می دهد باالترین میزان افزایش دستمزد 
نسبت به نیمه دوم سال ۱۴۰۰، مربوط به گروه شغلی »بنای سفت کار درجه 
یک« با ۴۵ درصد افزایش است. متوسط دستمزد ساعتی این گروه در شش 
ماه نخست امسال ۷۱۶۳۱۹ ریال اعام شــده که نسبت به ۴۹۳۵۰۰ ریال 
متوسط دستمزد در نیمه دوم سال گذشته، ۴۵.۱۵ درصد افزایش یافته است.
 کمترین میزان افزایش دستمزد طی این مدت نیز مربوط به کارگر ساده با ۱۸ 
درصد افزایش دستمزد است. دستمزد کارگر ساده در نیمه اول سال ۱۴۰۰ 
ساعتی ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، ۳۱۴۰۰ تومان و در 
نیمه اول سال ۱۴۰۱، ۳۶۲۰۰ تومان بوده است. بر این اساس میزان مزد کارگر 
ساده در نیمه اول امسال، نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۱۵ درصد و 

نسبت به نیمه دوم سال ۱۴۰۰، ۱۸ درصد افزایش داشته است.
 در دســته راننده تریلی و لودر، افزایش متوسط دســتمزد ۲۱.۲۶ درصد و 
۳۷.۰۳ درصد نسبت به نیمه دوم سال گذشته اعام شده است. هم چنین، در 

بین همه اقام آمارگیری شده، گروه »شیشه بُر درجه یک« با ۴۹.۰۲ درصد 
بیشترین افزایش متوسط دستمزد و  ســرکارگر با ۱۰.۵۳ درصد  کمترین 
افزایش متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره قبل را ثبت کرده اند. طرح 
آمارگیري از دستمزد نیروي انساني شاغل در طرح هاي عمراني از سال ۱۳۶۵ 
به  صورت شش ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا مي شود.

در این آمارگیري، اطاعات مربوط به دستمزد ساعتي نیرو هاي انساني شاغل 
در طرح هاي عمراني )۱۰۹ قلم( با ارسال پرسشنامه  هاي مربوطه از طریق 
رایانامه به تعدادي از پیمانکاري هاي  مجري طرح هاي عمراني در سطح استان 
تهران جمع  آوري مي شود. این طرح در مهرماه ماه سال ۱۴۰۱ براي جمع  آوري 

اطاعات مربوط به نیمه  اول همان سال اجرا شده است.

تورم ماهانه بهداشت و درمان در آبان ماه به 4 درصد رسید

بهداشت و درمان در قله تورمی
سهم خوراکی ها و غیرخوراکی ها از هزینه کل خانوار؛

سنگینی سهم خوراکی در سبد هزینه ایرانی ها

دستمزد کارگران طرح های عمرانی چه قدر افزایش یافته است؟

عقب ماندگی دستمزد کارگران از تورم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئیس اتحادیه چاپخانــه  داران تهران از معافیت مالیاتــی وارد کنندگان 
ماشــین آالت چاپ خبــر داد و گفت: واحدهــای چاپــی دارای مجوز 
 می توانند بــدون نیاز به تاییدیــه مجــزا از معافیت مربوطــه بهره  مند 

شوند. 
احمد ابوالحســنی، رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با اشاره به اعمال 
معافیت مالیــات بــر ارزش افزوده واردات ماشــین آالت چــاپ، گفت: 
وزارت اقتصاد و دارائی مهرماه امســال یک بخشنامه ابالغی به واحدهای 

تولیدی، صنعتی و معدنی ارســال کــرد که با تشــخیص وزارت صنعت 
 معدن تجــارت، از پرداخت مالیات ارزش افزوده بر واردات ماشــین آالت

 معاف هستند.
وی با بیان اینکه واحدهــای چاپی با توجه به اینکــه زیرمجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هســتند از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف 
نشــده بودند، ادامه داد: با تشــخیص وزارت صمت، تنها برای واحدهای 
تولیدی، صنعتی و معدنــی این معافیت اجرا می شــد؛ اتحادیه چاپخانه 

داران تهران به این موضوع اعتراض کرد و پس از رایزنی های انجام شــده، 
واحدهای چاپی نیز در زمره این معافیت قرار گرفتند. ابوالحســنی گفت: 
چاپخانه ها از پرداخــت 9 درصد مالیات برارزش افزوده واردات ماشــین 
آالت چاپ معاف هســتند. واحدهای چاپی دارای مجوز کــه برای ورود 
ماشین آالت و تجهیزات نو یا مستمعل، مراحل قانونی ثبت سفارش را طی 
 کردند، می توانند بدون نیاز به تاییدیــه مجزا از معافیت مربوطه بهره مند 

شوند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشــاورزی با تاکید بر این که طرح تولید 
پایدار گندم در فصل زراعی جاری کلید خورده اســت، گفت: برنامه ریزی 
شده که بتوان در یک بازه حداکثر سه ساله به خودکفایی پایدار در این حوزه 
برسیم که در سال جاری تولید ۱۳.۵ میلیون تن هدفگذاری شده و سهم 

فارس تولید حداقل 9 میلیون تن است.
سهراب ســهرابی مشــاور معاون وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد 
کشاورزی با اشــاره به این که دیدگاه وزیر جهاد کشــاورزی این است که 
سطح محصوالت آب بَر باید کاهش یابد و به سمت محصوالت اساسی برود، 
بیان کرد: به طور متوســط میزان نیاز کشور به گندم حدود ۱۳.۵ میلیون 
تن است که ۱۰ میلیون تن مصرف خبازی های نان، دو میلیون تن مصارف 
صنف و صنعت شامل ماکارونی و صنایع مرتبط و ۱.۵ میلیون تن هم بذر 

و سایر مصارف است.
وی اضافه کرد: با استفاده از تجارب گذشته، ظرفیت های موجود، مشاوره با 
کارشناسان گندم کشور، طرح تولید پایدار گندم تدوین و حدود ۱۵ محور 
برای این طرح پیش بینی شد. به گفته سهرابی، موضوع بذر، بذور لیبل دار 
و ســاماندهی بذور خودمصرفی، موضوع تغذیه در مرحله کاشت و داشت 
محصول، اصالح شیوه های کشت که شــامل کشت روی پشته، کشت در 
کف جوی، توسعه کشــت های مستقیم و کشــاورزی حفاظتی، توجه به 
بهره وری آب و توسعه سیستم های بخصوص آبیاری میکرو، مدیریت آفات 

و علف های هرز و کاهش ضایعات محورهای اصلی این برنامه هســتند که 
 از ظرفیت های مختلف شــامل بنیاد گندمکاران هم در این طرح استفاده 

شده است.
مشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که طرح جهش 
تولید دیمزارها تنها طرح در وزارت جهاد کشاروزی است که دستور مقام 
معظم رهبری را دارد، اظهار کرد: استان فارس برای سال اول به این طرح 
پیوسته است. وی اضافه کرد: برای اولین بار طرحی برای افزایش بهره وری 
آب در دیم زارها تدوین شده و برای ســال اول به صورت پایلوت اجرا شد، 
سال اول در ۶ استان کشور در ســطح ۶۶۰ هزار هکتار اجرا شده که نتایج 

رضایت بخش است و ادامه پیدا می کند.
سهرابی با بیان این که این طرح برای سال دوم در سطح ۲ میلیون و ۶۰۰ 
هزار هکتار در ۱۵ استان کشور و سال ســوم در سطح ۴.۲ میلیون هکتار 
در ۲۱ استان کشور در حال انجام و فرصت خوبی است، اظهار کرد: استان 
کردســتان با ۶۰۰ هزار هکتار بیشترین ســطح را در اجرای طرح جهش 
تولید دارد و کشاورزان بسیار راضی هستند چرا که اثرات خوبی در تولید 

داشته است.
مجری طرح گندم کشــور با اشــاره به اینکه در طرح مذکور کمک های 
مختلفی به کشاورزان می شــود، افزود: این کمک ها شامل کمک هزینه 
بیمه، خرید کودهای بذر مال و تدارک بذور اســت، قراردادی با ســازمان 

تحقیقات برای تولید هسته های بذری منعقد شده، متناسب با طرح جهش 
تولید دیم زارها بحث های آموزشی و ترویجی، تدراک خودرو برای استان 
 و شهرســتان ها، کمک هزینه ای برای بکارگیری کارشناســان هم دیده 

شده است.
وی افزود: خرید ماشــین آالت نیز در این طرح دیده شــده اســت، این 
ماشین آالت شامل ادوات و دنباله بندهایی است که در طرح جهش تولید با 
نرخ تسهیالت ۵ درصد دیده شده که فرصت خوبی برای برخی از استان  ها از 
جمله کرمانشاه، کردستان و آذربایجان شرقی است که از این فرصت استفاده 

کردند و امیدواریم فارس هم بتواند استفاده کند.
سهرابی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم کشور به ۳.۶ میلیون هکتار 
رسید، گفت: گندم دیم در سطح حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار کاشته 
شده است و کشت گندم در بخش اعظمی از اراضی اقلیم های سرد کشور به 
اتمام رسیده و عملیات کاشت در اقلیم های گرم و معتدل شامل استان های 
خوزستان، فارس، گلستان، ایالم و کرمانشاه هنوز به اتمام نرسیده است و 

سهمیه کود فسفاته باقی مانده به این استان ها ارسال می شود.
مشــاور معاون زراعت اظهار کرد: در ســال زراعی گذشــته میزان خرید 
تضمینی و توافقی گندم به حدود ۷.۵ میلیون تن در کشــور رســید که 
نسبت به سال پیش از آن رشد ۶۰ درصدی داشت و این مهم با پیگیری و 

برنامه ریزی در سطح استان ها، شهرستان ها و مراکز خدمات محقق شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
با بیان اینکه مرغ مــازاد در بازار عامل 
افت شدید قیمت شــده است، گفت: 
شــرکت پشــتیبانی امور دام کشور 
 هم در ایــن زمینــه اقدام مناســب 

انجام نمی دهد.
                                                                                            مدتی اســت قیمــت مــرغ در بازار 
حدود ۱۱ هــزار تومان کمتــر از نرخ 
مصوب دولتی رســیده و عاملی برای 
انتقاد تولیدکنندگان شــده است. آنها 
می گویند فروش مرغ بــه این قیمت  
برای آنها ضرر اســت و ادامه این وضع 
باعث کاهش تولید خواهد شد. اسداهلل 
نژاد مدیرعامــل اتحادیه سراســری 
مرغداران، لحظاتی پیش در شبکه خبر 
صدا و سیما                           اعالم کرد: عالوه بر اینکه 
مرغ مازاد در بازار وجود دارد، گوشــت 
منجمد وارداتی مربوط به ســال قبل 
نیز به بازار تزریق می شــود که این هم 
 عامل دیگری برای افت شــدید قیمت 

شده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
با بیان اینکه تاریخ مصرف گوشت های 
وارداتی از سال قبل رو به پایان است، به 
این دلیل مجبور هستند، قبل از انقضای 
مهلت گوشت ها را به بازار عرضه کنند 
و این به ضرر تولیدکنندگان تمام شده 
است، در حالی که هیچ کدام از مرغداران 
مسئول سوءمدیریت هایی که قبال در 
واردات اتفاق افتاده، نیســتند. اسداهلل 
نژاد از عملکرد شرکت پشتیبانی امور 
دام در جمــع آوری مرغ هــای مازاد 

نیز انتقاد کرد و گفت: بــا وجود آنکه 
تولیدکنندگان از ۶ مــاه پیش مرغ به 
شــرکت پشــتیبانی امور دام تحویل 
داده انــد، اما هنوز پــول آن را تحویل 

نگرفته اند.
وی تمرکز وزارت جهاد کشاورزی روی 
نژاد مــرغ آرین را عامــل دیگری برای 
وجود مرغ مازاد اعالم کرد و گفت: تنها 
صادرات مرغ نژاد آرین به کشــورهای 
همسایه انجام می شود و یا اینکه مرغ نژاد 
آرین توسط شرکت پشتیبانی امور دام 
جمع آوری می شود و تقاضای ما این است 
که این اقدامات بدون توجه به نژاد مرغ 
انجام شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغداران میزان جوجه ریزی آبان ماه را 
۱۲۰ میلیون قطعه اعــالم کرد و گفت: 
این میزان جوجه ریزی هم در مقایســه 
با مصرف کشور که با ۱۰۵ میلیون قطعه 
تامین می شود، بیشتر است و این عاملی 
بر مازاد در بازار خواهد شد و وزارت جهاد 
کشــاورزی باید اقدام الزم برای ایجاد 

تعادل عرضه و تقاضا در بازار ایجاد کند.
وزارت جهاد کشــاورزی برای حمایت 
از نژاد مــرغ ایرانی آرین که ســال ها 
فراموش شــده بود، خریــد آن را در 
اولویت قرار داده اســت. از سوی دیگر 
برخــی از تولیدکننــدگان نســبت 
به عملکرد این نــژاد انتقــاد دارند و 
می گویند باید اصالحات در آن صورت 
بگیرد و به این دلیل تعداد مرغدارانی 
 که از ایــن نــژاد اســتفاده می کنند 

کمتر است.

اولین اجالس ماهانه اتاق اصناف تهران در دوره جدید با حضور 
علي توســطي رئیس و اعضاي هیئت رئیسه اتاق، قاسم نوده 
فراهاني رئیس اتاق اصناف ایران و روساي اتحادیه هاي صنفي 
تهران در سالن اجتماعات این اتاق برگزار شد. در ابتداي این 
اجالس علي توسطي، رئیس اتاق اصناف تهران ضمن قدرداني 
از تالش هاي هیئت رئیســه قبلي اتاق بیان کرد: بدون شک 
هیئت رئیسه جدید اتاق در انجام مســئولیت هاي محوله با 
تمسک جستن از تجربیات و اقدامات هیئت رئیسه قبلي تمام 
تالش خود را براي رفع چالش هاي مبتالبه اصناف و ارتقاي 

جایگاه آنها به کار خواهد گرفت.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشــاره به ناآرامــي هاي اخیر و 
تعطیلي واحدهــاي صنفي گفت: خوشــبختانه با همکاري 
اتحادیه هاي صنفي توانســتیم ناآرامي ها را به نحو احســن 
مدیریت و کنتــرل کنیم. این تعطیلي ها در راســتاي حفظ 
منافع در خطر واحدهاي صنفي و امنیت آنها در برابر صدمات 

احتمال بوده اســت. این اتفاقات بدون شــک نیاز به تبیین، 
بررسي و تحلیل دارد تا بتوانیم با پیش بیني تدابیر الزم از وقوع 
برخي رویداداهاي ناخوشــایند براي واحدهاي صنفي بویژه 

واحدهاي مستقر در بازار جلوگیري کنیم.
توسطي تصریح کرد: بدون شــک آرامش و امنیت، خواسته 
اصلي و نیاز تمام مردم و اصناف مي باشد که براي تحقق آن 
و تامین امنیت کیان و آرامش مورد نیاز ضمن هم اندیشي با 
مراکز مرتبط تدابیر الزم اتخاذ خواهد شــد؛ همانگونه که در 
اتفاقات اخیر کنترل و ســاماندهي اصناف بــا محوریت اتاق 
اصناف مد نظر مراکز ذیربط قــرار گرفت. رئیس اتاق اصناف 
تهران با اشاره به اهمیت کارکرد کمیسیون هاي تخصصي اتاق 
گفت: دیدگاه هیئت رئیسه به کمیسیون ها، کامال تخصصي 
بوده و همفکري هاي الزم با روســاي اتحادیه هاي صنفي به 
عنوان اعضاي این کمیســیون ها بر اســاس حضور، عالیق، 

تجربیات و تحصیالت آنها انجام مي گیرد.

در ادامه اسماعیل کاظمي، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران 
گفت: بهره مندي از خرد جمعي، اعتقاد و باور هیئت رئیسه 
اتاق مي باشد که دســتیابي به آن در ســایه وفاق و همدلي 
تمامي روسا، هیئت مدیره اتحادیه هاي صنفي و هیئت رئیسه 
اتاق اتفاق خواهد افتاد. کاظمی با اشــاره به موضوع برگزاري 
نمایشــگاه هاي صنفي بیان کرد: طي جلســاتي که با مراکز 
ذیربط انجام گرفته امید داریم اختیاراتي که از گذشته در این 
خصوص به اتاق اصناف داده شده بالفعل گردد؛ نه اینکه حق و 

حقوق کسي پایمال شود بلکه سهم اتاق احقاق شود.
در ادامه حســین علي اکبري، نایب رئیس دوم اتاق اصناف 
تهران بیان کرد: اگر در مسائل و موضوعات مربوط به اصناف 
در کنار هم با وفاق و همدلي قرار نگیریم؛ مسلما سایر مراکز 
دولتي مشکالت زیادي براي جامعه اصناف پیش خواهند آورد 
همانگونه که تاکنون عمل کرده اند. علــي اکبري با انتقاد از 
عملکرد مراکز دولتي در قبال جایگاه اصناف افزود: متاسفانه 

در اجرا، سازمان ها و مراکز دولتي مرتب چالش هاي فراواني 
براي اصناف ایجاد کرده و مي کنند که امیدوارم با تدابیر و خرد 

جمعي بتوانیم در این راستا اقدامات کارسازي انجام دهیم.
محمدرضا فرجي عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف تهران نیز 
در ســخناني با تاکید بر اتفاق نظر اعضاي هیئت رئیسه اتاق 
گفت: تمام هــم و غم خود را وقف رفــع و رجوع چالش هاي 
پیش روي اتاق اصناف تهران به عنــوان خانه اصناف به کار 
خواهیم برد و در همین راستا شفاف سازي امور از مهمترین 
ارکان کاري ما خواهد بود. همچنین حمیدرضا رستگار دیگر 
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران در صحبت هاي خود با 
تاکید بر رعایت صداقت در کار بیان کرد: باید در کمال صداقت 
مشکالت و مسائل اصناف مطرح و پیگیري شود. رمز موفقیت 
ما در این عرصه تغییر رویکرد و مطالبات مان مي باشد که مي 
توانیم در قابل تخصصي سازي کمیسیون هاي اتاق اصناف در 

این راستا گام برداریم.

رســتگار با عنوان اینکه طبق آمــار 9۰ درصــد اختیارات 
اصناف از آنها سلب شده اســت تصریح کرد: متاسفانه آنچه 
در ماه ها و ســال گذشــته اتفاق افتاد اینکــه دولت و مراکز 
دولتي بتدریج مســئولیت هــا و جایگاه مــان را از ما گرفته 
است. لذا باید با آشــنایي و کمک گرفتن از قانون، حق خود 
و تکلیف خودمــان را باز ســتانیم و اقدام کارســاز را انجام 
 دهیم که براي تحقق این امــر آموزش یکي از آیتم هاي مهم

 به حساب مي آید.
پس از سخنراني اعضاي هیئت رئیسه، ســخنرانان پیش از 
دستور اجالس ســخنان خود را بیان و ســپس اجالس وارد 
رسیدگي به دستور جلسه شد و اعضاي پیشنهادي کمیسیون 
هاي تخصصي از سوي هیئت رئیسه معرفي و با اکثریت آرا به 
تصویب اجالس رسید. الزم به ذکر است در جریان این اجالس 
به پاس قدرداني از تالش و اقدامات هیئت رئیسه قبلي اتاق، با 

اهداي لوح تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

برای تامین ۱۳.۵ میلیون تن محصول

طرح تولید پایدار گندم اجرای می شود

تولید مازاد دردسر جدید مرغدارانوارد کنندگان ماشین آالت چاپ از پرداخت مالیات معاف شدند

۹۰ درصد اختیارات اصناف از آنها سلب شده است
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رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران از ایجاد و تاسیس شهرک صنفي طال و جواهر به 
عنوان یکي از اهداف هیئت مدیره جدید اتحادیه نام برد 
و بیان داشت: ساخت این شهرک موجب ساماندهي 
فعاالن این حوزه بوده و در واقع نیاز صنف مي باشد که 

با تاسیس آن به امتیاز بزرگي دست مي یابیم.
نادر بذرافشــان با بیان مطلب فوق بیان کرد: در حال 
حاضر بیش از ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کارگاه تولیدي در منطقه 
سنگلج و درخونگاه توســط اعضاي تولیدکننده این 
اتحادیه فعال بوده و بیش از ۲۰ تا ۳۰ هزار کارگر در 
این منطقه کار مي کنند؛ اما متاسفانه به دلیل اینکه 
منطقه و محل قرارگیري آنها در مکان هاي مسکوني 
است موجب شده شهرداري به دلیل ایجاد آالینده ها 

از فعالیت این افراد جلوگیري کند.
وي ادامه داد: همچنین در مناطق دیگر شهر تهران 
تولیدکنندگاني در این صنف کار مي کنند که نیاز به 
ساماندهي در منطقه اي امن با امکانات شهري دارند. از 
این رو طي یک سال ونیم اخیر در صدد تهیه و تدارک 
منطقه اي براي تاسیس شهرک صنفي طال و جواهر بر 
آمده ایم که تا کنون چهار منطقه از گوشه و کنار شهر 
تهران براي این مقوله رصد شده است. بذرافشار اضافه 
کرد: از آنجا که مي خواهیم منطقه مورد نظر به لحاظ 
دسترسي به امکانات شهري؛ همچنین ایمني از شرایط 
خوبي برخوردار باشد باید با کارشناسي و دقت انتخاب 
و به دنبال آن ساخته شود. داشتن شهر طال و جواهر 

در تهران مي تواند امتیاز خوبي براي این صنف باشد.
بذرافشــان افزود: تاسیس نمایشــگاه طال و جواهر، 
هتل، فضاي باز و امکانات محیط زیستي قوي در این 
 شــهرک براي این که بتوانیم از امکانات مجوز دیگر 
ارگان ها برخوردار باشیم نیازمند حوصله و دقت زیادي 
است. نیاز به تاسیس این شهرک با توجه به پي گیري 
شهرداري براي تخیله شهر از تولیدکنندگان منطقه 
سنگلج، خود انگیزه بزرگي براي این عملیات است. 
امیداریم با تالش و کوشش همکاران و هیئت مدیره 

به این مهم در آینده نزدیک و مدت کوتاهي برسیم.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران در خصوص دیگر برنامه ها و اهداف چهار ساله 
هیئت مدیره جدید اتحادیه بیان داشت: برنامه هایي 
براي وحدت و همدلي بیشتر در صنف و صنعت طال و 
جواهر در راستاي حل مشکالت صنفي با بهره گیري 

از خرد جمعي و نظارت میداني طراحي شده است که 
از مهمترین آنها مي توان به شناسایي نخبگان صنفي 
با تشکیل کارگروه هاي تخصصي به عنوان اتاق فکر 
در اتحادیه- افزایش رایزني با نهادها و ســازمان هاي 
مربوطه براي رشــد و ارتقاي صنعت طال و جواهر در 
سطح کشور- بهره گیري از تجربیات پیشکسوتان در 
کنار دریافت مشاوره از جوانان فعال صنفي- حمایت 
از جوانگرایــي در صنف- توجه بــه تکنولوژي و علم 
روز دنیا و به روزرســاني صنعت طال و جواهر– ایجاد 
شــهرک طال و جواهر– توجه و پي گیري به ســرور 
ســاماندهي معامالت فضاي مجازي- رفع مشکالت 
مالیاتي همکاران– ساماندهي اصالت سکه و اصالح 
قانون مربوط به سکه و وکیوم سکه- پي گیري مربوط 
به طالي دسته دوم و ممنوعیت فروش آن- ساماندهي 
اجرت کار و کارفرما در کارگاه هاي تولیدي اشاره کرد.

بذرافشان در ادامه بر تشــکیل اتاق فکر در اتحادیه 
متبوعش تاکید کرد و افزود: از آنجایي که در نظر داریم 
از بسیاري از اعضاي خبره و نابغه در صنف که شرایط 
و یا تمایل شرکت در هیئت مدیره اتحادیه را نداشته 
اند ولي پتانسیل خوبي براي همراهي با هیات مدیره و 
تمایل به همکاري دارند استفاده کنیم درصدد تشکیل 
اتاق فکر با حضور این افراد را داریم. وي ادامه داد: افراد 
حاضر در این اتاق دستیاران فکري براي هیئت مدیره 
فعلي جهت رسیدن به برنامه ها خواهند بود. با ایجاد 
این اتاق فکر مي توانیم از نظرات و تفکرات فراد براي 
ارتقاي سطح صنعت و صنف استفاده کنیم؛ بنابراین 
در وقت مناسب و فرصت مغتنم افرادي را که مناسب 

باشند شناسایي و دعوت به کار مي کنیم.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران همچنین با اشــاره به مشکالت اجراي سامانه 
جامع تجارت گفت: اجراي ســامانه تجارت نیازمند 
آگاهي و آموزش در این زمینه است. اگر فرهنگ سازي 
و آموزش الزم و کافي براي اعضاي صنف انجام نگیرد به 
مقصود نمي رسیم. تشکیل همایش و دعوت از اعضاء 
و آموزش قوانین مرتبط که کامال به این سامانه مسلط 
باشند نیاز اســت. اجراي این سامانه کاماًل تخصصي 
است در حالي که تا کنون اطالعات هیئت مدیره نیز 
کامل نیست و کامالً کلي گویي شده است. درخواست 
 داریم زمــان اجراي این ســامانه به زمان مناســب 

پس از آموزش موکول شود.

براســاس آمارها در ۱۱بندر 
تجاری کشــور شــامل بنادر 
امیرآباد، نوشــهر، انزلی، امام 
خمینی)ره(، شــهید رجایی، 
چابهار، آســتارا، فریدونکنار، 
لنگه، شهید باهنر و خرمشــهر، انباشت کاالها بیداد می 
کند. ضرورت دارد با هماهنگي همه دستگاهها و رفع برخي 
مقررات زائد و دســت و پا گیر از رسوب کاالها و مایحتاج 
کشور در بنادر کشور جلوگیري شده و به سرعت درباره 

این کاالها تعیین تکلیف و مراحل ترخیص آن انجام شود.
در همین رابطه دبیر انجمن کشتیرانی اظهار داشت: به 
رغم تالش های زیاد برای هماهنگی ، اما طرف روس نگاه 
ملیتی دارد و همین امر باعث می شــود که شناورهای 

ایرانی سرویس های مطلوبی دریافت نکنند.
مســعود پلمه درباره انباشــت کاال در بنادر شمالی و 
مشــکالت شــناورهای ایرانی برای تردد بیــن بنادر 
آستاراخان و سالیانکا اظهار داشــت: موضوع و مسئله 
کشتی های ایرانی در بنادر آستاراخان و سالیانکا از هم 
متفاوت هستند. شناورهای ایرانی در بندر آستاراخان 

برای پهلوگیری و تخلیه با مشــکالتی مواجه هستند 
که این مشکالت باعث طوالنی شــدن توقف در بندر 
آستاراخان شده و همین موضوع منجر به این می شود 
که تعداد سرویس های تجاری با یک کشتی که در طی 
یک ماه باید حداقل دو سرویس را انجام دهد، امروز با این 

مشکالت تقریبا به یک سرویس در ماه رسیده  است.
وی ادامه داد: این روند در نتیجه باعث شده خروج بار از 
بندر به سمت ایران و بالعکس دچار توقف عدیده ای شود 
و معتقدیم که مدیریتی که در بندر آستاراخان باید به 
صورت صحیح و هماهنگ با فعالیت تجاری انجام شود 
دستخوش چالش هایی شده که نیاز است که دیپلماسی 
اقتصادی این موضوع را حل و فصل کند، چراکه مشکل 
فنی نیست. مشکل در بندر آستاراخان کامال مدیریتی 
است اما هر چه پیش می رویم، به دلیل سرما، در مسیر 
یخبندان رخ می دهد و آن زمان عالوه بر مشکل مدیریتی 
با مشکل فنی هم مواجه خواهیم بود. هر چند که امروز 
عمق کم آبخور و درفت این مشکل را تشدید کرده  است 
اما با توجه به این که ظرفیت شــناورها کم اســت اگر 
یک مدیریت صحیح رخ دهد، این مشکالت فنی قابل 

کنترل است.
دبیر انجمن کشتیرانی در پاسخ به این سوال که آیا این 

مشکل مدیریتی تنها متوجه شناورهای ایرانی در بندر 
آستاراخان بوده یا تمام کشتی  و شناورها با این مساله 
مواجه هستند، گفت: متاسفانه این مشکل صرفا متوجه 
شناورهای ایرانی است البته این مشکل متوجه بارهایی 
که به سمت ایران می روند نمی شود چراکه ممکن است 

بخشی از این بار ترانزیتی و عبوری از ایران باشد.
پلمه درباره مشکالت کشتی های ایرانی در بندر سالیانکا 
و طول مســیر این بندر و اینکه چرا از بندر علیا در که 
نزدیکی این بندر واقع شده اســتفاده نمی شود، اظهار 
داشت: در بندر ســالیانکا عالوه بر مشکل مدیریتی با 
مشکل فنی مواجه هستیم و هر چه به سمت سرد شدن 
هوا پیش برویم شرایط تردد هم سخت تر می شود و در 
مسیر بندر ســالیانکا هم با مشکل کاهش عمق مواجه 
هستیم. از سوی دیگر  سالیانکا بندری است که تحت 
مدیریت و سرمایه گذاری شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران قرار دارد و به طور قطع از آنجایی که شرکت 
کشتیرانی جمهموری اسالمی در این بندر سرمایه گذاری 
کرده، طبیعی است که کشتیرانی خزر عملیات تخلیه و 

بارگیری را در بندر سالیانکا انجام دهد .
وی افزود: در بنــدر مخاچ قلعه هم مشــکل موقعیت 
جغرافیای سیاسی داغستان وجود دارد و این موقعیت 

محدودیت هایی را برای فعالیت های لجستیکی در این 
بندر به وجود آورده  است. دبیر انجمن کشتیرانی تاکید 
کرد: معتقدم برای رفع این مشکالت به فعالیت بسیط 
دیپلماسی اقتصادی نیازمندیم و از این رهگذر شرایط 

بهبود پیدا می کند.
پلمه درباره کمبود کشتی برای ارسال بار از بنادر شمالی 
و نبود خط منظم دریایی علی رغم وعده های داده شده، 
اظهار داشت: به طور کلی براساس فعالیت های این بنادر 
قبل از توقفات های طوالنی، برای تجارت در دریای خزر 
به حداقل ۱۰۰ فروند کشــتی با پرچم ایرانی یا تحت 
مالکیت ایران با ظرفیت مورد پهلوگیری در بنادر شمالی 
نیاز داریم که در حال حاضر ۴۳ فروند کشــتی در این 
مسیر وجود دارد و این تعداد تقریبا ۴۳ درصد ظرفیت 
مورد نیاز اســت. از این تعداد هــم ۲۳ فروند متعلق به 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی و ۲۰ فروند متعلق 
به شرکت های بخش خصوصی بوده که عمر برخی از این 
کشتی ها بسیار طوالنی و هزینه نگهداری آنها باالست و 
به همان تناسب مدیریت عملیات توسط این شناورها 

ریسک و شرایط خاص خود را دارد.
وی افزود: در بنادر شــمال قابلیت اینکه بتوانیم ناوگان 
مورد نیاز و کافی را داشته  باشیم را نداریم و از سوی دیگر 
شناورهای موجود براساس استانداردها و نُرم، در حالی 
که باید حداقل دو یا ۲.۵ سرویس در ماه با ظرفیت کامل 
در این مسیر تردد داشته باشــد. این تعداد سرویس در 
بنادر شمالی به حداکثر یک سرویس در ماه رسیده و در 
کنار در آن به دلیل عمق پایین که در بنادر شمالی وجود 
دارد، کشتی ها با ظرفیت کامل تردد ندارند. بنابراین در 
این مسیر هم با کسری ناوگان، هم  کسری تردد و هم با 
کسری ظرفیت کشتی مواجه هستیم که این سه عامل 
به خودی خود باعث انباشت بار در بنادر شمالی شده اند 
و در این شــرایط نمی توانیم حمل و نقل با ظرفیت باال 

داشته باشیم.
دبیر انجمن کشــتیرانی ادامه داد: منظور از مشــکل 
مدیریتی در بندر آستاراخان این است که امکانات الزم و 
توانمندی مدیریت امکانات موجود، برای سرویس دهی 
به شناورهای ایرانی در بندر آستاراخان وجود ندارد. به 
رغم تالش های زیاد برای هماهنگــی ، اما طرف روس 
نگاه ملیتی دارد و همین امر باعث می شود که شناورهای 

ایرانی سرویس های مطلوبی دریافت نکنند.
پلمه تاکید کرد: اگر از کشتی های روسی استفاده شود 
با این مشکل در بندر آستاراخان مواجه نخواهیم بود اما 
طرف ایرانی متضرر خواهد شد و هزینه های حمل دریایی 

کاال افزایش پیدا می کند. 

News kasbokar@gmail.com

سرویس شناورهای ایران در خزر به نصف رسید

بحران انباشت کاال در بنادر
تاسیس شهرک صنفی طال و جواهر نیاز صنف است
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گروهی از محققان ادعای اپل برای ناشــناس ماندن شیوه مصرف دیتا در 
دستگاه های این شرکت را نقض کرده اند زیرا آنها متوجه شدند یک شناسه 
دیجیتال مخصوص فعالیت در دستگاه را به اپل آی دی مرتبط می کند. 
حساب توئیتری گروه محققان Mysk ادعای اپل درباره تمرکز بر حفظ 

حریم خصوصی را به چالش کشیده اند.
توســعه دهندگان نرم افزار ادعا می کنند قابلیت استفاده از داده ناشناس 
 )DSID(اپل برای برخی اپلیکیشن ها شامل یک شناسه خدمات فهرست
است که به طور انحصاری به اپل آی دی و داده های آی کلود فرد مرتبط 
می شود. طبق اطالعات Mysk اپل می تواند با کمکDSID عادت های 

جستجوی شما در اپ اســتور را ردیابی کند. این امر با ادعای اپل مبنی بر 
اینکه »هیچ کدام« از داده ها شناسایی شخصی نیست، در تضاد است و به 
نظر می رسد که در iOS ۱۶ نیز فعال است. محققان قبال یافته هایی را منتشر 
کرده بودند که نشان می داد در iOS۱۴.۶ حتی اگر قابلیت تحلیل دستگاه 
غیر فعال یا جمع آوری داده محدود شده باشد، انبوهی از داده های مربوط به 

فعالیت های اپلیکیشن های طرف اول به اپل فرستاده می شود.
این اطالعات شامل مدل آیفون، زبان کیبورد و دیگر جزئیاتی می شود که به 
طور فرضی برای ردیابی فرد به کار می رود. نشریه گیزمودو نیز اشاره کرده 
پس از انتشار آن گزارش، کاربران یک شکایت دسته جمعی علیه اپل ثبت 

کردند. این در حالی اســت که اپل در iOS۱۴.۵ ابزاری برای جلوگیری از 
ردیابی کاربران توسط اپلیکیشن های طرف ثالث ارائه کرد. بنابراین گزارش 
جدید شامل نرم افزارهای دیگری که روی دستگاه کاربر نصب است، نمی 
شود. البته هنوز مشخص نیست اپل چه اطالعاتی را به طور دقیق می بیند. 
گیزمودو در گزارشی نوشته اپل مصرف دیتا را رمزگذاری می کند و لزوما 
داده های خصوصی و عمومی را با هم فراوری نمی کند. مشکل دیگر نیز آن 
است که اپل روش تحلیل جمع آوری داده های خود را با جزئیات مشخص 
نمی کند. اکنون این نگرانی وجــود دارد که اپل تعهد خود به حفظ حریم 

خصوصی را حفظ نکند.

صدها کارگر در بزرگترین کارخانه تولید آیفون اپل در چین با گذشت 
بیش از یک ماه از تحمل محدودیت های سخت گیرانه کرونایی، با پرسنل 
امنیتی درگیر شدند. ویدئوهایی که توسط شاهدان عینی این اعتراضات 
ارسال شده اســت، نشــان می دهد کارکنان کارخانه گروه فاکسکان 
تکنولوژی در ساعات اولیه روز چهارشنبه از خوابگاه هایشان خارج شدند 

و با ماموران ملبس به لباس ایزوله سفید درگیر شدند.
به گفته شاهدی که مایل نبود نامش فاش شــود، این اعتراض بر سر 
دستمزد معوق و نگرانی از شیوع بیماری آغاز شد. چندین کارگر مجروح 
شدند و پلیس ضد شورش برای برقراری نظم وارد محل شد. در ویدئویی، 
کارگران خشمگین، یک مدیر را در سالن کنفرانس دوره کرده و مشغول 

ابراز نارضایتی و پرسش درباره نتایج تست کرونای خود هستند.
بروز این خشونت بی ســابقه در کارخانه واقع در شهر ژنگژو، منعکس 
کننده افزایش تنش ها از زمان آغاز قرنطینه در اکتبر اســت. بسیاری 

از کارکنان این کارخانه که به آیفون ســیتی معروف اســت و بیش از 
۲۰۰ هزار کارگر دارد، ایزوله شــده و مجبور شــده اند با غذا و داروی 
اندکی گذران کنند. بســیاری از کارگران ماه گذشــته پــای پیاده از 
این کارخانه فرار کردند. به نظر می رســید دولت محلی و فاکســکان 
با قول دســتمزد بــاال و جــذب کارگران جدیــد و وعده شــرایط 
 کاری بهتــر، طــی هفته هــای گذشــته وضعیت را تحــت کنترل 

درآورده اند.
اما درگیری نشان داد که این طور نیست و بار دیگر پیامد سیاست کووید 
صفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین را بارز کرد که به قرنطینه 
فوری برای مهار بیماری کووید ۱۹ در هر نقطه ای که مشاهده می شود، 
متکی است؛ سیاســتی که باعث کندی رشد اقتصادی و مختل شدن 
زنجیره تامین جهانی شده است. پکن اخیرا دستورالعمل های جدیدی 
را صادر کرده و به مقامات دســتور داده اســت اختالالت را به حداقل 

رســانده و از کنترل های هدفمندتری استفاده کنند اما افزایش موارد 
ابتال در شــهرهای بزرگ، مقامات محلی را ناچار کرده است دوباره به 
محدودیتهای سخت گیرانه متوسل شوند. خشونت بر سر محدودیت های 
کرونایی گاه و بیگاه در چین بروز می کند. صدها کارگر کارخانه کوانتا 
کامپیوتر در شانگهای پس از این که به مدت چند ماه قادر به تماس با 
دنیای خارج نبودند، در ماه مه با پرسنل امنیتی درگیر شدند. اعتراضات 
در منطقه تحت قرنطینه گوانگ دونگ که قطب تولید صنعتی جنوبی 
است، مشاهده شده است. وضعیت فاکسکان یک یادآوری دیگر از خطر 
وابستگی اپل به ماشین تولید وسیعی است که در چین متمرکز شده 
است. ژنگژو مهمترین پایگاه تولید اپل است و چهار گوشی از هر پنچ 
گوشی جدید اپل در این کارخانه تولید می شود. اپل ماه جاری هشدار داد 
 عرضه جدیدترین مدلهای گران قیمت آیفون کمتر از پیش بینی قبلی 

خواهد بود.

اپل درباره ردیابی کاربرانش دروغ می گوید

وقوع اعتراضات خشونت آمیز در بزرگترین کارخانه تولید آیفون
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پخش بازی های جام جهانی از طريق سكوهای داخلی
وزیر ارتباطات گفت: امسال با تدبیر خوب سازمان صدا و سیما پخش زنده بازی های 
جام جهانی غیر از تلویزیون و رادیو از طریق سکوهای داخلی هم صورت گرفت. 
عیسی زارع پور در کانال شخصی خود در یک پیام رسان بومی نوشت: امسال با تدبیر 
خوب سازمان صدا و سیما پخش زنده بازی های جام جهانی غیر از تلویزیون و رادیو 
از طریق سکوهای داخلی هم صورت گرفت. من هم به اتفاق تعدادی از معاونین 
از طریق تلوبیون بازی را در اتاق جلسات وزارتخانه دیدیم. انصافاً کیفیت تصویر 
هم خوب بود. البته ارائه این کیفیت نتیجه زحمات چند هفته اخیر همکارانم در 
بخش های مختلف وزارتخانه و نیز همکاری اپراتورها ی مخابراتی بوده تا دیدن این 
تصاویر برای هموطنان عزیز تجربه خوبی را رقم بزند. افزایش ظرفیت نقاط تبادل 
ترافیک اینترنت )IXps( در شهرهای تهران, شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد حل 
مشکل اشباع )congestion( بین اپراتورها، افزایش منابع پردازشی مورد نیاز 
سکوهای پخش زنده و چندین اقدام دیگر از جمله کارهایی بود که در این مدت 
انجام شد. خوشحالم که اعالم کنم در حین بازی ایران و انگلیس، ترافیک داخل 
کشور بیش از ۱۵۰۰ گیگا بیت بر ثانیه افزایش یافت و رکورد جدیدی در این حوزه 
ثبت شد. ما تا پایان بازی های جام جهانی در کنار هموطنان عزیز هستیم و تالشمان 
این است با پایش و ارتقای مداوم زیر ساخت های ارتباطی کشور تجربه کاربری خوبی 
را برای هموطنان عزیز در طول مشاهده بازی های جام جهانی رقم بزنیم. خوشحال 

میشوم همینجا تجربیات خودتون رو در این زمینه با من به اشتراک بگذارید.

تالش شركت های فناوری برای جذب كاركنان سابق توئيتر
شرکت های فناوری تالش می کنند هزاران کارمند سابق توئیتر را که توسط مالک 
جدید آن اخراج شده اند، جذب کنند. آنها به این تحول به چشم یک فرصت مناسب 
می نگرند. خریدار جدید توئیتر بسیاری از مدیران ارشد این شرکت را اخراج کرده و 
بسیاری مشاغل را نیز حذف کرده است. حدود نیمی از نیروی کار توئیتر که حدود 
۳۷۰۰ کارمند هستند، اخراج شده اند. گزارش شده که صدها نفر دیگر نیز در نتیجه 
اصالحات گسترده ایالن ماســک توئیتر را ترک کرده اند. رئیس عملیات کشور 
فرانسه به آخرین مدیر ارشد توئیتر مبدل شد که این شرکت را ترک کرد. برخی از 
شرکت ها اکنون در تالش هستند تا با بهره گیری از روش تحقیرآمیز ایالن ماسک 
بر علیه کارکنان سابق توئیتر، استعدادهای با تجربه مهندسی این شرکت را جذب 
کنند. کیتی برک، مدیر ارشد شرکت نرم افزاری هاب اسپات در ایاالت متحده، ایالن 
ماسک را به دلیل گزارش هایی که او گروهی از کارمندان را اخراج کرده مورد انتقاد 
قرار داد. او در پستی در لینکدین برای جذب کارکنان سابق توئیتر نوشت: به عنوان 
یک رهبر، مورد انتقاد قرار گرفتن بخشی از کار شماست. رهبران بزرگ تشخیص 
می دهند که بحث و اختالف نظر شما را بهتر می کند و این بخشی از فرآیند کار است. 
اگر مکانی را می خواهید که بتوانید )البته به شیوه ای واضح و مهربانانه( با دیگران 
مخالفت کنید، هاب اسپات شما را استخدام می کند. تا اواخر روز دوشنبه، پست 

برک بیش از ۳۵۰۰۰ واکنش مثبت در لینکدین به همراه داشت.
سایر شرکت ها نیز رویکرد مشــابهی را در مورد توئیتر در پیش گرفته اند. آماندا 
ریچاردسون، مدیر عامل استارت آپ حوزه استخدام کدرپد، نامه ای سرگشاده 
خطاب به اخراجی های توئیتر منتشر کرد. ریچاردسون با اشاره به اعمال ممنوعیت 
دورکاری توسط ماسک، خرید توئیتر توســط وی را "به طرز وحشتناکی ناامید 
کننده، افســرده کننده و بی انگیزه کننده" توصیف کرد و افــزود: در کدرپد، ما 
معتقدیم که مهارت های شما همه چیز را می گوید. نه جایی که در آن می نشینید.”
دیگر شرکت های بزرگ فناوری ایاالت متحده از جمله متا و آمازون نیز هزاران نفر 
از کارکنان خود را در هفته های اخیر به دلیل شرایط نامطمئن اقتصادی اخراج 
کرده اند. اما شدت اخراج ها در توئیتر در حدی است که پیش بینی می شود این 

شبکه اجتماعی به زودی با مشکالت جدی فنی مواجه شود.

حضور شركت های روســی عالقه مند به توسعه 
زيرساخت های ارتباطی در ايران

معاون وزیر توســعه دیجیتال، ارتباطات و رســانه های جمعی روسیه با وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات دیدار و در تهران گفت وگو کرد. الکساندر شویتوف، 
معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه با عیسی زارع 
پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در تهران دیدار و گفت وگو کردند. در این 
دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به توافقات انجام شده در سفرش 
به روسیه که در تابستان گذشته انجام شد، گفت: بخشی از توافقات انجام شده 
در آن سفر اجرایی و به عقد قرارداد با شرکت های ایرانی منجر شده است که 
جای خوشحالی دارد. اما هنوز بخش دیگری اجرایی نشده و نیاز به هماهنگی 

و پیگیری دارد.
زارع پور تحقیق و توسعه روی موضوعات مورد توافق طرفین را از دیگر موضوعات 
برای همکاری مشترک با طرف روسی عنوان کرد و گفت: در ایران شرکت های 
دانش بنیانی داریم که ظرفیت های خوبی برای شروع همکاری های مختلف 
با طرف های روسی دارند که امیدوارم در این سفر با آنها و توانایی هایشان آشنا 

شوید.
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وی همچنین با اشاره به همکاری 
های مشترک بین دو کشور در حوزه های مختلف کاری این وزارتخانه از توسعه 
زیرساخت های ارتباطی تا همکاری های فضایی، گفت: رفت و آمدها میان دو 
کشور کمک می کند که موانع موجود این همکاری ها برطرف شود و پیشنهاد می 
کنم کارگروه مشترک دایمی برای دنبال کردن موضوعات ایجاد شود تا اجرایی 

شدن توافقات سرعت بیشتری به خود گیرد.
الکساندر شویتوف، معاون وزیر توسعه دیجیتال و ارتباطات جمعی روسیه نیز 
ضمن ابالغ سالم گرم و تشکر وزیر توســعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های 
جمعی روسیه، با اشاره به روند رو رشــد همکاری های دو جانبه میان ایران و 
روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: تیمی متشکل از شرکت های 
روسی در این سفر همراهی ام می کنند و آماده ایم تا در تهران در مورد موضوعات 
مورد نظر دو طرف بحث و بررسی نهایی صورت گیرد. وی در این سفر از حضور 
شرکت های روسی عالقه مند به توسعه زیرساخت های ارتباطی خبر داد و افزود: 
باتوجه به وقوع تحریم ها برای کشور روسیه، برنامه ریزی کرده ایم تا ظرف مدت 
مشخصی نسبت به تولید تجهیزات مورد نیاز خود در داخل کشور اقدام کنیم و 

در این زمینه می توانیم از توانمندی های شرکت های ایرانی بهره ببریم.
در سفر معاون وزیر توسعه دیجیتال روسیه و تعدادی از شرکت های روسی به 
تهران قرار است در موضوع توسعه زیرساختهای ارتباطی، سرمایه گذاری برای 
توسعه فناوری های مورد نیاز طرفین، توسعه صادرات محصوالت فناورانه ایران به 
روسیه توافقاتی صورت گیرد. همچنین امیر محمدزاده الجوردی- معاون وزیر، 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- در دیدار دیگری با 
اشاره به سابقه طوالنی همکاریهای مشترک دوجانبه؛ بر گسترش این همکاریها 
تاکید کرد و خواستار ادامه همکاریهای مثمرثمر دو کشور در زمینه ترانزیت 

ترافیک مخابراتی، تبادل دانش و تولید محصوالت صنعت ICT شد.
وی  افزود: ما می توانیــم با تاکید بر اهمیت مباحثی مثــل ترانزیت ترافیک 
مخابراتی منطقه ای، تبادل دانش و تولید محصوالت صنعت ICT، ادامه کار بر 
روی پروژه های مشترک مخابراتی دوجانبه، آینده خوبی را در زمینه همکاریهای 
دوجانبه رقم بزنیم. توسعه و تجهیز شبکه های مخابراتی در سطح ملی، توسعه 
ظرفیتهای متقابل مخابراتی، افزایش زمینه های همکاری علمی و تخصصی و... 

از دیگر زمینه های گفتگو در این دیدارها بوده است.

اخبار

نوسانات نرخ ارز و تمایل دالر 
به ماندن در کانال های باالی 
قیمتی تاثیر قابل مالحظه 
ای بر روند واردات مواد اولیه و 
کاالهای واسطه ای مورد نیاز 
تولید خواهد داشت. نیاز تولید به آن دسته از کاالهای 
وارداتی که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارند باال بوده و 
در سالهای اخیر شاهد رشد قیمت تمام شده تولید و 
خدمات وابسته به مواد اولیه وارداتی هستیم. حسین 
ســالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایــران در این رابطه 
می گوید: 8۰ درصد واردات کشور مواد اولیه و کاالی 
واسطه  تولید است و در این وضعیت، نوسانات نرخ ارز، 
تولید صنعتی کشور را به چالش کشیده و نهایتا امنیت 

اقتصادی را تهدید می کند.  میزان وابستگی صنعت به 
مواد اولیه و کاالهای واسطه ای واردتی از آنجا مشخص 
می شود که در مدت اخیر به دلیل افزایش بی ضابطه 
نرخ ارز، بسیاری از بنگاهها و صنایع از چرخه فعالیت 
خارج شده اند.آن دسته از فعاالن اقتصادی نیز که با 
چنگ و دندان توانسته اند فعالیت صنعت خود را سرپا 
نگه دارند، با تعدیل نیرو، افزایش هزینه ها و افزایش 
قیمت تمام شده کاالی تولیدی روبرو شده اند. یکی 
از مهم ترین تبعات افزایش قیمت تمام شده از دست 
رفتن بازارهای داخلی و خارجی برای کاالهای تولید 

داخل است. 
به هر ترتیب به هزاران دلیل امنیت اقتصادی در کشور 
به کمترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده و عدم 
سرمایه گذاری در صنعت و تولید، این نگرانی را در میان 
فعاالن ایجاد کرده که تعطیلی و ورشکستگی از رگ 

گردن به تولید نزدیک تر شده است. 

80درصد واردات كشور مواد اوليه و كاالی واسطه ای  توليد است

تهدید  تولید  با  نوسانات  ارزی 

تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تولید 
مسعود دانشمند، اقتصاددان

تولید و صنعت در ایران بدون تامین مواد اولیه و کاالهای واسطه ای حرفی برای گفتن ندارد. اظهاراتی که مبنی بر منفی شدن تورم تولیدکننده مطرح می شود نیز ادعایی بیش نیست. چطور ممکن است صنایع در 
کشوری که بیش از نیمی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کنند، با این نوسانات ارزی بتوانند تولید را رونق ببخشند. وابستگی تولید و صنعت کشور به واردات پاشنه آشیل تولید شده است. 

عدم توانایی مسووالن در تحقق ثبات ارزی که از کنترل افزایش نرخ ارز هم مهم تر است خسارت زیادی را متوجه صنعت کرده است. امروز صنعتگران تنها می توانند برای چند روز آینده خود امکان تولید و ادامه آن را 
ارزیابی کنند. این همان نبود امنیت اقتصادی است که منجر به کناره گیری سرمایه گذار از تزریق منابع مالی به تولید شده است. با باال رفتن نرخ ارز دیگر دلیلی برای فعالیت تولید باقی نمی ماند. 

اصال تولید دیگر صرفه ای ندارد. تمایل دالر به نوسانات باالی قیمتی در سالهای اخیر منجر به افت تولید شده است. تبعات آن نیز فرار سرمایه ها و صنعتگران از کشور است. از دیگر نتایج افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت 
تمام شده کاال و خدمات است. چطور تولید می تواند با دالری که در یک روز دو تا سه کانال قیمتی جابجا می شود دوام بیاورد. 

تولید صنعتی در سالهای خیر دستخوش تحوالت زیادی شده است. افت سرمایه گذاری و نبود تمایل برای آوردن پول و منابع مالی به تولید می تواند به ضرر مصرف کننده و تهدید تولید و امنیت اقتصادی منجر شود. 
وضعیت امروز صنعت و تولید حاصل مدیریت اشتباهی است که همچنان هم ادامه دارد. باید مسئله خود را با دنیا حل کنیم. موضوعاتی همچون FATF باید حل شود. تحریم ها باید برداشته شود تا بتوانیم کاال تولید 

کنیم و به دنیا بفروشیم و مواد اولیه الزم را از دنیا بخریم. تا زمانی که این مسائل را حل نکنیم این وضعیت اسف بار ادامه دارد. 
در شرایطی قرار داریم که هر بنگاه و کارخانه ای که فعالیت دارد نیز نمی تواند تمام ظرفیت خود را به کار گیرد. یعنی بنگاه های تولیدی امکان فعالیت با تمام ظرفیت را ندارند. صحبت یک روز و دو روز نیست. حداقل 
در ۲۰ سال گذشته مدام تولید دچار مشکل شده است. ممکن است سال هایی مشکالت کمی کاهش یافته باشد ولی بالفاصله به وضعیت قبلی برگشته است. نمی توان گفت تقصیر یک فرد است و او را به عنوان عامل 

رکود تولید و صنعت در نظر بگیریم. مجموعه عوامل تیشه به ریشه تولید زده است. 
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