
نیروگاه های تهران در طول ســال های اخیر یکی از متهمان 
آلودگی هوا شــناخته می شــده اند، این در حالی اســت که 
هیچکدام از نیروگاه های تهران به جز بعثت قابلیت اســتفاده 
از سوخت مازوت را ندارند و نیروگاه بعثت نیز بیش از ۱۰ سال 

است که مهر پلمپ بر مخازن مازوت آن زده شده است.
به گزارش ایسنا، هرسال با رســیدن به فصل سرما و تشدید 
آلودگی های تهران، بخشی از سیل انتقادات به سمت نیروگاه ها 
نشانه می رود، نیروگاه هایی که آن طور که مدیران صنعت برق 
می گویند، قابلیتی برای مصرف مازوت ندارند و شاید بهانه ای 
باشند تا عامالن مهم آلودگی، پشت نیروگاه ها و تصور عمومی 

از آالینده بودن آن ها پنهان شوند.
تهران دارای پنج نیروگاه اســت، نیروگاه طرشت بیش از ۴۰ 
سال است که هیچ مازوتی را در خود جای نداده و حتی بخش 
مازوت ســوز این نیروگاه به زمین فوتبال تبدیل شده است. 
سیستم مهندسی نیروگاه به تاکید مســووالنش، به صورتی 
تعبیه شده که امکان اســتفاده از سوخت مازوت در آن وجود 
ندارد، در این نیروگاه به صورت فصلی تعمیرات دوره ای و فصلی 
انجام می شود تا شرایط بهره برداری از نیروگاه آماده شود و اگر 
این تعمیرات صورت نگیرد، این بهره برداری ۶۰ ساله نیز محقق 
نمی شد، به همین دلیل تعمیرات دقیقی صورت می گیرد. بر 

این اساس، سال های زیادی است که این نیروگاه در فصول سرد 
به دلیل افت فشار گاز و قرار گرفتن نیروگاه در منطقه شهری از 
مدار خارج و وارد دوره تعمیرات می شود. واحد مازوت نیروگاه 
برق بعثت نیز به طور کامل پلمب شده و در ساختار فعلی این 
نیروگاه نیز خبری از مازوت نیست، این نیروگاه از دو سوخت 
اصلی گاز طبیعی و مازوت تولید برق می کند که از سال ۱۳۹۲ 
به دلیل محدودیت های زیســت محیطی سوخت مازوت در 
این نیروگاه مصرف نمی شــود و تمام مخــازن مازوت پلمب 
شده است. مصرف گاز نیروگاه یک میلیون و ۶۰۰ مترمکعب 
در شبانه روز است و هر زمان که فشــار گاز افت کند، تولید را 
کاهش می دهند و به تاکید مسووالن، به هیچ عنوان از سوخت 
دوم استفاده نمی شود و سوخت مایع در این نیروگاه منسوخ 

شده است.
نیروگاه شــهدای پاکدشــت نیز کــه بزرگتریــن نیروگاه 
سیکل ترکیبی محسوب می شود، از سال ۱۳۸۲ وارد چرخه 
بهره برداری شــد و در غالب دو فاز ابتدا فاز گازی و در مرحله 
دوم به صورت ســیکل ترکیبی تا کنون مــورد بهره برداری 
قرار گرفته است؛ در خصوص ســوخت مصرفی این نیروگاه 
باید گفت ســوخت اصلی این نیروگاه مطابق مدارک سازنده 
سوخت گاز طبیعی است و از سوخت گازوئیل در صورت نیاز به 

عنوان سوخت دوم و کمکی استفاده می شود. نکته قابل توجه 
این است که این نیروگاه به هیچ عنوان به لحاظ فنی قابلیت 
استفاده از ســوخت مازت را ندارد و از تاریخ ساخت نیروگاه 
تاکنون همواره از سوخت گاز طبیعی در این نیروگاه استفاده 
شده و در مواقعی از ســال که محدودیت سوخت گاز مطرح 
شده بر حسب نیاز شبکه به صورت موردی از سوخت گازوئیل 
استفاده شــده اســت. راندمان این نیروگاه در حالت سیکل  
ترکیبی در حدود ۴۶.۵ درصد اســت که جــزو راندمان های 
باال در کشور به حساب می آید. ســوخت گازوئیلی که در این 
نیروگاه مورد اســتفاده قرار می گیرد، به گفته مسووالنش، بر 
اساس استانداردهای شرکت نفت است و آنالیزهای الزم هم 
توســط نیروگاه صورت می گیرد و به لحــاظ کیفیتی دارای 

استانداردهایی بوده که در حد مجاز است.
در نهایت نیروگاه ری نیز که یکــی از قدیمی ترین نیروگاه ها 
شناخته می شــود، طراحی واحدهای تولیدی آن به گونه ای 
است که به هیچ عنوان قابلیت اســتفاده از سوخت مازوت را 
ندارند، سوخت اول و اصلی این نیروگاه گازطبیعی بوده و تنها 
سوخت جایگزین دراین نیروگاه سوخت مایع گازوئیل است که 
درمواقع عدم تخصیص سهمیه گاز، این مجموعه برای تامین 
برق مورد نیاز شبکه از سوخت جایگزین یعنی گازوئیل استفاده 

خواهدکرد. اســتفاده از ســوخت مایع گازوئیل آثار مخرب 
بیشتری روی تجهیزات توربین خواهد داشت و هرگز اولویت 
مصرفی نیست. اما جالب این جاســت که  به تازگی کارگروه 
اضطرار آلودگی هوا تصویب کرده ممنوعیت مصرف نفت کوره 
و مازوت در همه واحد های نیروگاهی، صنعتی، تولیدی، معدنی 
و خدماتی استان تهران باید ادامه داشته باشد، که به نظر تاکید 
دوباره بر عدم استفاده مازوت در نیروگاه های تهران است، البته 
باتوجه به اینکه چندین سال است که هیچ کدام از نیروگاه های 
تهران از مازوت استفاده نمی کنند بهتر است توجه این کارگروه 

روی بخش های دیگر باشد.
اما مشکل آلودگی هوای تهران از کجا نشات می گیرد؟ درواقع 
پنج شاخص تعیین آلودگی در کشور وجود دارد که اگر یکی 
از این شاخص ها رعایت نشود آلودگی اتفاق می افتد، براساس 
مطالعات صورت گرفته در طول ۱۰ سال گذشته شاخص ذرات 
عامل آلودگی بوده است، زمانی که این شاخص افزایش یابد 

میزان آلودگی افزایش پیدا می کند.
مازوت انتشار ترکیبات اکسید گوگردی را دارد که اگر شاخص 
محلول ترکیب اکسید گوگرد باال رود این موضوع مورد بررسی 
قرار می گیرد، در تمام کالنشهرها آلودگی ذرات بیشتر است 
و براساس ترازنامه انرژی نیز سهم آلودگی ذرات معلق ۸۰.۸ 

درصد مربوط به حوزه حمل و نقل است. آنطور که عبدالرسول 
پیش آهنگ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه های برق 
حرارتی در آخرین نشست خبری خود به ایسنا پاسخ داده در 
تهران از سال ۸۸ تاکنون در هیچ کدام از نیروگاه ها از مازوت 
استفاده نشــده، تنها نیروگاه  بعث قابلیت استفاده از مازوت 
را دارد که آن هم از ســال ۱۳۸۸ تاکنــون هیچ گونه مازوتی 
را استفاده نکرده اســت. به گفته وی، زمانی که نیروگاه ها از 
گاز استفاده می کنند ضمن این که مشکل آلودگی آنها کمتر 
می شــود هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه کاهش می یابد به 

همین دلیل تمایل بخش برق استفاده از گاز است.
در مجموع درحال حاضر از ۱۳۲ نیروگاه موجود در کشــور، 
ســوخت دوم ۱۴ نیروگاه مازوت اســت و مابقی نیروگاه ها از 
سوخت دوم گازوئیل اســتفاده می کنند  کمتر از ۱۰ درصد 
نیروگاه های کشور قابلیت استفاده از مازوت را دارند. براساس 
آمار روزانه ۷۷ میلیون متر مکعــب گاز در نیروگاه ها مصرف 
شــده، هفت میلیون لیتر گازوئیل و ۲۰ میلیون لیتر مازوت 
مورد استفاده قرار گرفته است اکنون نسبت به سال گذشته 
مقدار گازی که تحویل نیروگاه  می شود بیشتر است، در سال 
۹۰ درصد گاز و حدود ۱۰ درصد سوخت مایع به نیروگاه ها به 

طور میانگین تحویل داده می شود.

عضو اتاق بازرگانی تهــران می گوید با توجه به این که 
فروش نفت کشور در شرایط تحریم موقعیت خاصی 
دارد پرداختن به جزئیــات آن نه ممکن و نه منطقی 
اســت. رضا پدیدار در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با 
وجود آنکه دولت اعالم کــرده فروش نفت در ماه های 
گذشته روند افزایشی داشــته، اما هیچ گونه جزئیاتی 
از چگونگی به دست آمدن این آمار ارائه نشده است و 
در واقع نه کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی و نه 
بسیاری از مدیران دولتی از جزئیات آن باخبر نیستند 
که البته با توجه به شرایط تحریم پرداختن به جزئیات 

این موضوع نیز منطقی نیست.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش های اوپک 

درباره وضعیت نفت ایران تشریح کرد: آنچه که من در 
جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح کردم 
بیشتر به بحث کنار گذاشتن بخش خصوصی از برخی 
پروژه های بزرگ و مهم و مطرح شــدن شرکت های 
دولتی در این حوزه ارتباط داشت و خواسته ما این بود 

که این عدم النفع بخش خصوصی ادامه پیدا نکند.
وی ادامه داد: در کنار آن بر اساس آخرین گزارش اوپک 
ایران در طول ماه گذشته به طور میانگین روزانه عددی 
نزدیک به ۲.۵ میلیون بشکه نفت تولید کرده که البته 
مشخص نیست که چه میزان از آن برای مصارف داخلی 
مورد استفاده قرار گرفته و چه میزان صادر شده است. 
از این رو هرگونه اظهارنظر بدون در اختیار داشتن این 

آمارها چندان به واقعیت نزدیک نخواهد بود. پدیدار با 
بیان این که در حوزه مصرف بنزین نیز آخرین گزارش 
به آمار رسمی شــرکت پاالیش و پخش باز می گردد 
توضیح داد: برآوردهای این شرکت نشان می دهد که 
در سه ماهه تابســتان به طور میانگین مصرف بنزین 
در کشور در هر روز ۱۰۵ میلیون لیتر بوده است. این 
در حالی است که برآوردها نشان می دهد در سه ماهه 
پاییز این عدد کاهش یافته و به حدود ۹۵ میلیون لیتر 

در روز خواهد رسید.
عضو اتاق بازرگانی تهــران ادامه داد: علت این کاهش 
مصرف به پایان رسیدن سفرهای تابستانی باز می گردد 
اما در عین حال در زمســتان با توجــه به یک فرمول 

بررسی که نشــان می دهد خودروها برای گرم شدن 
به زمان بیشتری نیاز دارند احتمال آن وجود دارد که 
میانگین مصرف روزانه بار دیگر افزایش پیدا کند. در 
برآوردها آمده که در صورت مصرف میانگین ۹۵ میلیون 
لیتری دولت امکان آن را خواهد داشت که بدون نیاز به 
واردات یا جابه جایی نحوه مصرف سوخت نیاز کشور را 
تامین کند. پدیدار درباره برآوردهای وزارت نفت برای 
سرمایه  گذاری های مورد نیاز در این حوزه نیز بیان کرد: 
آخرین عدد رسمی مطرح شده در این حوزه به گزارش 
وزیر نفت به مجلس شورای اسالمی باز می گردد که در 
آن اعالم شده ما در صنایع باال و پایین دستی این صنعت 

به ۸۰ میلیارد دالر سرمایه  گذاری نیاز داریم.

۲۷۴ شــکایت از وزارتخانه ها در آبان  امســال 
بابت صدور مجوزهای کسب وکار به درگاه ملی 
مجوزها واصل شده  است که مجوز تأسیس واحد 
تولیدی صنعتی بیشترین شــکایت را از طرف 
عالقه منــدان ســرمایه گذاری و تولید دریافت 
کرده است. به گزارش ایسنا، طبق اعالم وزارت 
اقتصــاد، در رتبه های بعدی پر شــکایت ترین 
مجوزها، پروانه اشــتغال به کار مهندسی با ۱۸ 
شکایت و مجوز آموزشــگاه علمی و زبان با ۱۴ 
شــکایت و مجوز احداث جایگاه سوخت با ۱۳ 

شکایت قرار دارد.
در آبان ماه گذشــته وزارت راه با ۱۳ شــکایت، 

وزارت خانه های تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و 
صمت با ۱۰ شکایت و وزارت میراث فرهنگی با 
هفت شکایت بیش  از سایر دستگاه ها شکایت از 
طرف داوطلبان ســرمایه گذاری تولید به درگاه 

ملی مجوزها داشته اند.
عالوه  بر این  در ماهی که گذشــت، ۲۹ شکایت 
بابت مشاغل خانگی به درگاه ملی مجوزها واصل 
شــد که به دلیل قطعی درگاه صدور مجوزهای 
خانگی در نیمه اول ماه گذشــته بود و بعد از از 
سرگیری صدور آنی مجوزهای مشاغل خانگی 
در نیمــه آبان گذشــته، این شــکایت ها قطع 

شده است.

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان تهران گفت: 
ساخت مســکن در بافت های فرسوده طی فرآیند 
 ساخت و ساز نهضت ملی مسکن با جدیت پیگیری 

می شود .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از وزارت راه و 
شهرســازی؛ خلیل محبت خواه، مدیــر کل راه و 
شهرســازی اســتان تهران با اعالم اینکه در حال 
حاضر در کالنشــهر تهران با مشــکل یک میلیون 
کسری واحد مســکن روبرو هستیم، اظهار داشت: 
با توجه به شرایط مخاطرات طبیعی پیرامون بافت 
شــهر تهران به لحاظ ســیل و یا زلزله و همچنین 

تسهیالت و امکانات در نظر گرفته شده در بافتهای 
فرسوده به لحاظ وام و یا بخشودگی های شهرداری 
و نظام مهندسی ضرورت نوســازی و ایمن سازی 
بافت ها طی فرآیند ســاخت و ســاز نهضت ملی 
 مسکن بیش از پیش احساس می شود و باید جدی 

گرفته شود.
محبت خواه ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده را در 
مناطق ۹ الی ۱۶ تهران به عنوان پر مخاطره ترین 
مناطق بافت فرســوده تهران ضروری و پر اهمیت 
برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه شاهد بدقولی های 
زیادی در پرداخت تســهیالت بانکی هســتیم که 

انتظار ما از بانک ها این اســت تا بــه تعهدات خود 
در قبال پرداخــت وام های نوســازی عمل کنند 
 تا جریان تولید مســکن با الویت بافت فرســوده 

متوقف نشود.
محبت خواه بســته جدید تشــویقی شــهرداری 
تهران )شــامل یک تا دو طبقه تراکم تشــویقی( 
و عــدم دریافــت عــوارض را بســیار کارآمــد 
توصیــف کرد و یــادآور شــد در حوزه نوســازی 
و بازآفرینــی بافــت فرســوده شــهر تهــران 
 بایــد همــه ارگان هــای ذیربــط وارد صحنــه 

شوند.

دفتر رئیس جمهــور کره جنوبی، یون ســوک یول 
اظهار کرد که ایالن ماســک، مدیر اجرایی شــرکت 
تســال گفته کره جنوبی را به عنوان یــک نامزد برتر 
برای ســرمایه گذاری در نظر می گیــرد. به گزارش 
ایسنا، ماســک گفت پس از بررســی جامع شرایط 
ســرمایه گذاری در مورد نیروی انســانی و فناوری، 
هرگونه تصمیم سرمایه گذاری را اتخاذ خواهد کرد. 
یون همچنین به برنامه ماســک برای ســاخت یک 
کارخانه عظیم دیگر در آسیا برای ساخت خودروهای 
الکتریکی توجه کرد. کارخانه اصلی تسال در آسیا در 
شانگهای چین است که اخیرا ظرفیت تولید را دو برابر 

کرده و به حدود یک میلیون خودرو در سال رسانده 
است. دفتر یون اعالم کرد که ماسک همچنین تمایل 
خود را برای سرمایه گذاری فعال در زیرساخت های 
شارژ خودروهای الکتریکی در کره جنوبی و گسترش 
چشمگیر همکاری زنجیره تامین با شرکت های کره ای 
ابراز کرد. همچنین، ماسک انتظار دارد خرید قطعات 
از شرکت های کره ای تا ســال ۲۰۲۳ به حداقل ۱۰ 
میلیارد دالر برسد. تســال در حال حاضر بسیاری از 
قطعات خودروهای ساخت کره جنوبی از جمله شرکت 
LG Energy Solution خریداری کرده است. در 
واقع جئون هیونگ، تحلیلگر شرکت سرمایه گذاری در 

سئول، ماه گذشته گفت که چشم انداز شرکت ال جی 
انرژی تا حدودی به دلیــل افزایش تولید در کارخانه 
تسال در شانگهای مثبت است. شرکت باتری ال جی 
انرژی)LG Energy(  در ماه ژوئن اعالم کرد که ۴۵۲ 
میلیون دالر برای ساخت یک خط جدید برای ۴۶۸۰ 
باتری، سلول های نسل بعدی که توسط تسال به عنوان 
کلیدی برای باز کردن قفــل خودروهای الکتریکی 
ارزان تر و در نتیجه گسترده تر معرفی شده اند، هزینه 
خواهد کرد. بر اســاس گزارش بلومبرگ، در خارج از 
چین، کره جنوبی اولین کشور در منطقه نیست که 

ماسک را جذب کرده است. 

سهم نیروگاه ها از آلودگی هوای پایتخت چقدر است؟

بیشترین شکایت سرمایه گذاران از کدام بخش هاست؟پرداختن به جزئیات فروش نفت منطقی نیست

تسال برای سرمایه گذاری دست روی کدام کشور گذاشت؟ساخت مسکن در بافت های فرسوده
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اندازه مصرف 5 روز تهران

 برجام ۲ یعنی ایران 
به طور کلی از منطقه 

خارج شود
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سرمقاله

تبعات تورمی
رشد نقدینگی

رشــد نقدینگی که عامل 
ایجاد تورم است علت های 
زیــادی دارد. در وهله اول 
متولی مدیریت نقدینگی 
باید علت ها را ریشه یابی و به دنبال حل آنها برود. 
اینکه افزایش نقدینگی کشور را به سمت رشد تورم 
سوق می دهد شکی نیست. مبارزه با تورم مبحث 
مهمی به حساب می آید اما نباید دست روی دست 
گذاشــت و در انتظار ورود به ابرتورم به ســر برد. 
صحبت از بروز ابرتورم اســتدالل محکمی ندارد.  

مساله مهم این... 

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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2۱۷4 خودرو 
در راه بورس

آرامش احتیاطی 
در بازار دالر

اجاره بها با ثبت تورم 40 درصدی در آبان ماه  به باالترین میزان در 10 سال اخیر رسید

رکوردشکنی  تورم  اجاره بها
صفحه2

صفحه4

کوچک تر شدن  سفره  خانوارها
گرانی   مواد  غذایی  ادامه   دارد

قطار عرضه خودرو در بورس کاال همچنان در حرکت 
است و در هفته جاری این بازار میزبان خودروهای 
مختلفی خواهد بود. به گزارش ایسنا، بورس کاال از 
هفتم تا نهم آذرماه میزبان ۲۱۷۴ دستگاه خودرو 
شــامل هایما S۷ و S۵، تارا دستی و اتوماتیک، پژو 
۲۰۷ اتوماتیک و همچنین الماری ایما خواهد بود که 
شرایط خرید و زمان تحویل هرکدام از این خودروها 
متفاوت است. قرار است هفتم آذرماه  ۹۰۰ دستگاه 
هایما S۷ و هایما S۵ توســط گروه صنعتی ایران 
خــودرو روی تابلوی معامالت بــرود. از این میزان 
۴۰۰ دستگاه هایما S۷ سفید، ۲۰۰ دستگاه هایما 
S۷ مشکی آبنوس سفارشــی، ۲۰۰ دستگاه هایما 
S۵ سفید، ۵۰ دستگاه هایما S۵ قرمز ونیزی و ۵۰ 

دستگاه هایما S۵ نقره ای...

از انتهای آبان، فضای بازار ارز به تدریج آرام تر و دامنه 
نوسانی دالر محدودتر شد. اسکناس آمریکایی عمدتا 
در هفته های اخیر در بازه ۳۴ هزار و ۵۰۰ الی ۳۵ هزار 
و ۳۰۰ تومان نوسان کرده است و معامله گران دیگر 
 نتوانستند در بیشتر مواقع دالر را به کانال ۳۶ هزار

 تومــان ببرنــد. بــه گــزارش اکوایــران، برخی 
فعاالن بــاور دارنــد که آرامــش فعلــی در بازار 
ارز به دلیــل حضور ســنگین بازارســاز و عرضه 
قابل توجه بوده اســت. از نگاه این دســته، همین 
افزایش عرضه موجب شــده اســت که خریداران 
 در الک دفاعی قرار بگیرند و با احتیاط بیشــتری 
رفتار کنند. یکی از نشانه های باال بودن عرضه در بازار 

ارز برای معامله گران این است... 



اقتصاد2
ایران

رهبر انقالب:
 برجام ۲ یعنی ایران به طور کلی 

از منطقه خارج شود
رهبــر معظم انقــاب گفتند: یــک عده ای 
ادعــای فهــم سیاســی هــم دارنــد ولی 
تحلیل هایشــان انســان را متاسف می کند؛ 
مدعیان سیاســت ورزی مــی گویند برای 
اینکه بتوانیم این اغتشــاش ها را ســاکت 
 کنیــد بایــد مشکاتشــان را بــا آمریــکا 

حل کنید.
رهبر معظــم انقــاب اســامی در دیدار 
بســیجیان بــا ایشــان گفتنــد: بســیج 
نبایــد فراموش کنــد که درگیــری اصلی 
بــا اســتکبار جهانــی اســت، ایــن چهار 
 نفــر یــا غافــل و یــا جاهــل و یا مــزدور 

هستند.
به گزارش »انتخاب«، ایشان در ادامه خاطر 
نشان کردند: یک عده ای ادعای فهم سیاسی 
هم دارند ولی تحلیل هایشان انسان را متاسف 
می کند؛ مدعیان سیاســت ورزی می گویند 
برای اینکــه بتوانیــم این اغتشــاش ها را 
 ساکت کنید باید مشکاتشــان را با آمریکا 

حل کنید.
فرمانده کل قوا تاکید کردند: مشــکل ما را با 
آمریکا یه چیز حل می کنــد اینکه با آمریکا 
باج بدهیم، اما نه فقط یک باج ، دائم باج می 

خواهند.
ایشان گفتند: چرا دشــمن به دنبال برجام 
۲ و ۳ بود؟ برجام ۲ یعنی ایران به طور کلی 
از منطقه خارج شــود. برجــام ۳ هم یعنی 
 ایــران به هیچ ســاح راهبردی ای دســت 

پیدا نکند.

کاهش ذخایر سد لتیان به اندازه 
مصرف 5 روز تهران

ارتفــاع حجم آب ســد لتیــان ۱۹ میلیون 
متر مکعب پایین تــر از تراز طبیعی اســت 
که نســبت به هفته گذشــته، یک میلیون 
مترمکعب کاهش داشته اســت. به گزارش 
خبرگــزاری تســنیم، حتــی بارندگی های 
روز گذشــته )چهــارم آذر( نیز بــر میزان 
 ذخیــره آب ایــن ســد، تاثیرگــذار نبوده 

است.
تهرانی ها در روز ســه میلیون مترمکعب آب 
مصرف می کننــد که با این حســاب، حجم 
آب ســد لتیان بــدون درنظــر گرفتن آب 
ســد های دیگر ، تنها برای پنــج روز مصرف 
تهرانی ها کافی اســت. با این وضعیت، صرفه 
 جویی توســط شــهروندان بیــش از پیش 

ضروری است.

آرامش احتیاطی در بازار دالر
اکوایــران: از انتهــای آبان، فضای بــازار ارز 
بــه تدریــج آرام تــر و دامنه نوســانی دالر 
محدودتر شــد. اســکناس آمریکایی عمدتا 
در هفته هــای اخیــر در بــازه ۳4 هــزار و 
500 الــی ۳5 هــزار و ۳00 تومان نوســان 
کرده اســت و معامله گران دیگر نتوانستند 
 در بیشــتر مواقع دالر را به کانــال ۳6 هزار

 تومان ببرند.
به گزارش اکوایران، برخی فعاالن باور دارند 
که آرامش فعلی در بــازار ارز به دلیل حضور 
ســنگین بازارســاز و عرضه قابل توجه بوده 
است. از نگاه این دسته، همین افزایش عرضه 
موجب شــده اســت که خریداران در الک 
 دفاعی قرار بگیرنــد و با احتیاط بیشــتری 

رفتار کنند. 
یکی از نشــانه های باال بودن عرضــه در بازار 
ارز برای معامله گران این اســت که مرزهای 
مقاومتی به راحتی شکســته نمی شــوند و 
بازارساز نسبت به این مرزها حساسیت نشان 

داده است. 
به عنوان مثــال، معامله گران نتوانســته اند 
بارهــا دالر را بــاالی محــدوده ۳5 هزار و 
۲00 تومان تثبیــت کننــد و از حوالی این 
 محدوده، قیمت در مســیر نزولی قرار گرفته

 است.
تحلیلگران فنی اشــاره کرده اند که شکست 
محــدوده ۳5 هــزار و ۲00 تومان نشــان 
می دهد قــدرت عرضه کمــی کاهش یافته 
اســت و ممکن اســت به خریداران جسارت 
بیشتری برای برگشــت به بازار بدهد. با این 
حال، بازارساز گاهی اجازه شکست مقاومت ها 
 را می دهد تا از نقاط باالتر عرضه ســنگین تر

 را کلید بزند.

اخبار

باوجود رونــد نزولی تورم در 
میانه پاییز اما این شاخص در 
دو شاخه مهم رکورد های قابل 
توجهی را ثبت کرده است. در 
مهم ترین آن هــا طبق داده 
های آماری، تورم اجاره در آبان ماه به نزدیکی 40 درصد 
رسیده و در باالترین سطح ده سال اخیر قرار گرفته است.
به گزارش اکوایــران، روند تورم در میانه پائیز امســال 
مسیری نزولی پیدا کرد. این شاخص به نوعی عامتی 
از وضعیت تغییر قیمت ها در کشــور بوده و نشان می 
دهد وضعیت قدرت خرید در جامعه چه نوسانی را ثبت 

کرده است؟
اکنون اما بررسی های آماری تورم نشان دهنده آن بوده 
که ضمن افت تورم در آبان ماه اما دو گروه مهم در کشور 

رکورد های قابل توجهی را رقم زده اند.

افت تورم ماهانه و نقطه ای در آبان ماه
در میانه پاییز ۱40۱، تورم ماهانه تقریبا با ۱ واحد درصد 
کاهش به ۲.۱ درصد رسید. در کنار این افت، تورم نقطه 

ای نیز کاهشی 0.5 واحد درصدی داشته و به 48.۱ درصد 
تنزل پیدا کرده است. همسویی دو شاخص به نوعی نشان 
می دهند وضعیت کلی تورم در کشور روندی کاهشی را 
در نیمه خزان داشته اما تفکیک اجزای شاخص قیمت 
مصرف کننده به دو بخش مهم نشان دهنده رکوردهای 

بی سابقه بوده است؛ اجاره و بهداشت و درمان.
تورم ماهانه اجاره آبان ماه در کل کشور برابر با ۳.7 درصد 

ثبت شده و دومین رکورد را در میان گروه های اصلی این 
ماه داشته است. بررســی های آماری از وضعیت اجاره 
کشــور در ده سال گذشته نشــان می دهد تورم نقطه 
ای ۳۹.۱ درصدی اعام شــده از ســوی مرکز آمار در 
این بخش، از ابتدای ســال ۱۳۹۱ تاکنون )مقطعی که 
آمارهای آن در دسترس است( سابقه نداشته و همچنان 

شیب صعودی به خود گرفته است.

رشــد باالی قیمت اجــاره در عین حــال تورم بخش 
مســکن را نیز بــه باالترین ســطح یک دهــه ارتقا 
داده که نشــان از بیشــترین رشــد قیمت ها در این 
حــوزه داشــته اســت. در کنــار رکوردزنــی بخش 
 اجاره، تــورم بهداشــت و درمان نیز به ســطح باالیی 

رسیده است.
برخی معتقدند رشــد قیمت ها در مســکن با فاصله 
ای مشخص، حاال به شــاخه اجاره رسیده و عامتی از 

بیشترین فشار قیمتی ساالنه بر مستاجران است.

رکوردزنی در تورم بهداشت و درمان
در رصد تغییر ماهانه قیمتهای آبان ماه مشاهده می شود 
تورم بهداشــت و درمان با 4 درصد رکورد دار بیشترین 
افزایش بوده است. بررسی ساالنه این گروه نیز نشان می 
دهد تورم نقطه ای بهداشت و درمان در آبان ۱40۱ برابر 
با 4۱.5 درصد بوده که در یک ســال گذشته بی سابقه 
بوده و در ده ســال اخیر در زمره باالترین رکوردها قرار 
داشته است. پیش از این با شــیوع کرونا این شاخص 
سیری صعودی به خود گرفته بود و اکنون که به نوعی 
این ویروس در کشور کنترل شــده، هنوز هم در حال 

افزایش است.

اجاره بها با ثبت تورم 40 درصدی در آبان ماه  به باالترین میزان در 10 سال اخیر رسید

رکوردشکنیتورماجارهبها

مــازاد تقاضــا در روز ریزش 
شاخص بورس 

در پایان معامات روز گذشــته ارزش صف های 
خرید در رقــم ۹7 میلیارد تومان ایســتاد و بازار 
با مازاد تقاضا بسته شــد. به گزارش اقتصادنیوز ، 
در معامات روز شــنبه پنجم آذر ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل هزار 
و ۹7۹ واحــد تنزل کرد و به رقــم یک میلیون 
و 408 هزار و ۲08 واحد رســید. شــاخص هم 
وزن بورس نیز با رشد 7۹۹ واحدی در سطح 408 
هزار و ۱0۱ واحدی ایســتاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۲8 واحد پائین آمد و در 

سطح ۱8 هزار و 564 واحد قرار گرفت. 
 

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشــته نمادهای »خودرو«، »حکشــتی« 
و »خساپا« بیشــترین تأثیر را در رشد شاخص 
کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای »شبندر«، 
»شتران« و »شــپنا« بیشــترین تأثیر منفی را 
بر شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز نمادهای 
»خدیزل«، »دتوزیع« و »قچار« بیشترین تأثیر 
افزایشی را بر شــاخص کل فرابورس داشتند و 
»آریا«، »زاگرس« و »شاوان« بیشــترین تأثیر 

کاهنده را بر شاخص داشتند.
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خودرو 
صدرنشین است و خگستر و خساپا در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز نمادهای دی، 

کرمان و تلیسه پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 
روز گذشته ارزش معامات کل بازار سهام به رقم 
۱5 هزار و 788 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش 
معامات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۹ هزار و ۳۹5 
میلیارد تومان بــود که 60 درصــد از ارزش کل 

معامات بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  
روز گذشته ارزش معامات خرد سهام با کاهش 4 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و 

۱47 میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامات شــنبه 5۳ نماد صف خرید داشتند 
و ۳7 نماد با صف فروش مواجــه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با افت ۱۱ درصدی به ۱6۹ 
میلیارد تومان رســید و مجموع ارزش صف های 
فروش ۲70 درصد کاهــش یافت و ۳۲6 میلیارد 
تومان بود. در پایان معامات روز گذشــته ارزش 
صف های خرید در رقم ۹7 میلیارد تومان ایستاد و 
بازار با مازاد تقاضا بسته شد.در پایان معامات نماد 
وملی )هلدینگ گروه توسعه ملی( با صف  خرید ۱6 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار 
قرار گرفت. پس از وملی، نمادهای مداران )شرکت 
داده پردازی ایران( و کپشیر )شرکت پشم شیشه 

ایران( بیشترین صف خرید را داشتند. 

واریز سود سهام عدالت ۲مرحله ای شد
امسال سود سهامداران، ۲برابر 

سال قبل
رئیس سازمان خصوصی ســازی گفت: امسال 
با تدبیری که وزیر اقتصاد و شــورای عالی بورس 
داشتند در دو مرحله سود ســهام عدالت واریز 
می شود که پیش بینی می شود ارقام آن دو برابر 

سال گذشته باشد.
به گزارش تســنیم، حســین قربان زاده رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی درباره آزادســازی 
سهام وثیقه خودروسازان گفت: در شورای عالی 
اصل 44 در ماه گذشــته با دستوری که از سوی 
رئیس جمهور اباغ شد، شرکتهایی که در لیست 
واگذاری هســتند باید ســهام آنها آزاد شود و 
ظرف یک ماه باید این کار انجام شــود و اگر این 
کار صورت نگیــرد این اجازه بــه وزارت اقتصاد 
داده شده است که از محل سایر سهام در لیست 
واگذاری آنها جایگزین شــوند. قربان زاده درباره 
واریز سود شرکت های غیربورسی هم اظهار کرد: 
این سود بعد از افزایش سرمایه ای که شرکت های 
غیربورسی می دهند به حساب سهامداران واریز 
می شود. معاون وزیر اقتصاد افزود: طبق موضوع 
بند 5 مصوبه شورای عالی بورس، افزایش سرمایه 
این شرکت ها در کارگروه سهام عدالت قرار دارد و 
در این کارگروه شرکت به شرکت مستقًا مطرح 
می شود و افزایش سرمایه آنها به تصویب می رسد 
از محل سود کم می شود و مابقی واریز می شود.  با 
توجه به اینکه سود امسال هم در حال جمع آوری 
اســت با آن ترکیب خواهد شــد و با سود سهام 

عدالت پرداخت می شود.
قربان زاده درباره سهام عدالت هم ابراز کرد: امسال 
با تدبیری که وزیر اقتصاد و شــورای عالی بورس 
داشتند در دو مرحله سود ســهام عدالت واریز 
می شود که پیش بینی می شود ارقام آن دو برابر 

سال گذشته باشد.

اخبار
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قطار عرضه خودرو در بورس کاال همچنان در حرکت است و در هفته جاری 
این بازار میزبان خودروهای مختلفی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بورس کاال از هفتم تا نهم آذرماه میزبان ۲۱74 دستگاه 
خودرو شامل هایما S7 و S5، تارا دستی و اتوماتیک، پژو ۲07 اتوماتیک و 
همچنین الماری ایما خواهد بود که شرایط خرید و زمان تحویل هرکدام از 

این خودروها متفاوت است.

جزییات عرضه و شرایط خرید هایما
قرار است هفتم آذرماه  ۹00 دســتگاه هایما S7 و هایما S5 توسط گروه 

صنعتی ایران خودرو روی تابلوی معامات برود.
از این میزان 400 دستگاه هایما S7 سفید، ۲00 دستگاه هایما S7 مشکی 
آبنوس سفارشی، ۲00 دستگاه هایما S5 سفید، 50 دستگاه هایما S5 قرمز 
ونیزی و 50 دســتگاه هایما S5 نقره ای تیتانیوم است. هایما S7 سفید با 
قیمت8۱0 میلیون تومان و هایما S7 مشــکی آبنوس سفارشی با قیمت  
8۳۳ میلیون و 500 هزار تومان در بورس عرضه خواهند شد. ایران خودرو 
همچنین قیمت 705 میلیون و 500 هزار تومان را برای هایما S5 سفید و 
7۲0 میلیون تومان را برای هایما S5 قرمز ونیزی و نقره ای تیتانیوم اعام 

کرده است.
هر کد ملی )خریداران حقیقی( مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای 
عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک خودرو بوده و خریداران باید 

شرایط سنی ۱8 سال را داشته و همانند عرضه های قبلی اشخاصی که در 
عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند.

خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه مبلغ معامله در 
بورس )حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس( با مراجعه به سایت 
فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو  اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل 
شــخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک )تکمیل وجه هزینه های 
متعلقات قانونی( اطاع رسانی می شود عاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی 
های مجاز، بیمه گر مورد نظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه 

هزینه های جانبی اقدام کنند.
هزینه های جانبی در کلیه این خودروها شامل بیمه و شماره گذاری و هزینه 
ثابت جمعا به مبلغ 4۳ میلیون و 7۱۳ هزار و ۱00ریال است و ۱۲ درصد 
مالیات و عوارض قانونی برای هایما S5 و ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی 
برای هایما S7 افزوده می شود که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط 
خریدار باید پرداخت شود. پیش پرداخت هایما ۲5 درصد و تاریخ تحویل 
آن 6 اسفند ماه است. هایما S7 مشکی آبنوس سفارشی مجهز به جک برقی 
صندوق عقب و با پوشش نانو سرامیکی است و هایما S7 نقره ای تیتانیوم و 

S5 قرمز ونیزی نیز دارای پوشش نانو سرامیکی است.

عرضه ۱۱۰۰ دستگاه تارا و پژو ۲۰۷ برای نخستین مرتبه
همچنین هشتم آذر برای نخســتین مرتبه  ۱۱00 دستگاه تارا دستی و 

اتوماتیک و پژو ۲07 اتوماتیک در بورس کاال عرضه خواهد شد که از این 
میزان 500 دستگاه تارا و 600 دستگاه پژو ۲07 است.  

۲50 دستگاه تارا دستی شامل ۱00 دستگاه تارا دستی نقره ای تیتانیوم، 
۱00 دستگاه تارا دستی مشکی آبنوس و 50 دستگاه تارا دستی سبز کله 
غازی و همچنین ۲50 دســتگاه تارا اتوماتیک شــامل ۱00 دستگاه تارا 
اتوماتیک نقره ای تیتانیوم، ۱00 دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس و 50 

دستگاه تارا اتوماتیک سبز کله غازی است.
ایران خودرو، تارا دستی نقره ای تیتانیوم و سبز کله غازی را ۲67 میلیون 
و 800 هزار تومان، تارا دستی مشکی آبنوس را ۲56 میلیون و 400 هزار 
تومان، تارا اتوماتیک نقره ای تیتانیوم و ســبز کله غازی را ۳7۹ میلیون 
تومان و تارا اتوماتیک مشــکی آبنوس را ۳67 میلیون و 600 هزار تومان 
عرضه خواهد کرد. ایران خودرو در این روز همچنین 600 دســتگاه پژو 
۲07 اتوماتیک را روی تابلو معامات می برد که ۳00 دستگاه آن پژو ۲07 
اتوماتیک سفید، ۲00 دستگاه پژو ۲07 اتوماتیک سقف شیشه ای مشکی 
آبنوس، 50 دستگاه پژو ۲07 سقف شیشه ای نقره ای تیتانیوم و 50 دستگاه 
پژو ۲07 اتوماتیک سقف شیشه ای ســبز کله غازی را عرضه می کند که 
قیمت پایه برای پژوه ۲07 سقف شیشه ای ۲85 میلیون و 400 هزار تومان 

و برای اتوماتیک سفید ۲7۹ میلیون و 600 هزار تومان اعام شده است.
این خودروها ششم اسفند به مشتریان تحویل می شود و پیش پرداخت در 

نظر گرفته شده برای آنها ۱00 درصد است.

۲۱۷۴ خودرو در راه بورس؛ از تارا تا ۲۰۷ اتوماتیک
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هرچه از سمت دهک های فقیرتر به سمت دهک های 
پر درآمد جامعه حرکت می کنیم در آبان ماه شاهد به 

ثبت رسیدن تورم های باالتری بوده ایم.
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی ها نشان می دهد در آبان 
ماه باالترین تورم به ثبت رسیده به ثروتمندترین دهک 
جامعه تعلق دارد، این در حالیست که پایین ترین تورم 
ماهانه در ۳ دهک فقیر رخ داده است. تورم ماهانه  در 
آبان ماه ۲.۱ درصد برآورد شده، این در حالیست که این 
شاخص در مهر ۳ درصد بوده است.  تورم نقطه به نقطه  
نیز در مهر ماه 48.۱ درصد به ثبت رسیده که نسبت به 

ماه گذشته اش کمی نزولی بوده است.
همچنین تورم ساالنه در دومین ماه از پاییز امسال نرخ 
44 درصد را به ثبت رسانده است، به بیان دیگر میانگین 
قیمت کاال و خدمات در دوازده ماه منتهی به آبان امسال 

نسبت به میانگین  قیمت کاال  و خدمات در دوازده ماه 
منتهی به آبان سال گذشته 44 درصد افزایش یافته 
است. بیشترین تورم ماهانه رقم خورده در میان دهک 
های درآمدی به دهک دهم تعلق دارد، تورم این دهک 
در آبان ۲.5 درصد به ثبت رسیده است. بر این اساس 
بیشــترین تورم آبان برای ثروتمندترین گروه جامعه 

بوده است.

تورم ماهانه دهک های اول، دوم و سوم چند؟
پس از دهک دهم بیشترین تورم ماهانه در دهک نهم با 

۲.۳ درصد رخ داده است. تورم ماهانه دهک های اول، 
دوم و ســوم در میانه پاییز ۱.8 درصد به ثبت رسیده 
است، این نرخ پایین ترین نرخ برآورد شده میان تمامی 
دهک ها محسوب می شود. به طور کلی می توان گفت 
که هرچه از سمت دهک های فقیرتر به سمت دهک 
های پر درآمد جامعه حرکت می کنیم در آبان ماه شاهد 

به ثبت رسیدن تورم های باالتری بوده ایم.
سهم اقام خوراکی در ســبد مصرفی دهک های کم 
درآمد جامعه نسبت به سهم خوراکی ها در سبد تقاضای 
دهک های باال بیشتر است. به بیان ساده تر اقشار فقیر تر 

جامعه نسبت به گروه های ثروتمند درصدی بیشتری 
از درآمد خود به مواد غذایی اختصاص می دهد، البته 
این امر بدین معنی نیست که دهک ها پایینی هزینه 
زیادی بر روی کاال های خوراکی می کنند، بلکه چون 
درآمدشان پایین است و خوراکی ها جز اقام ضروری 
محسوب می شود مجبورند نسبت باالیی از درآمد خود 
را به آن اختصاص دهند. از ســویی دیگــر تورم اقام 
خوراکی در آبان ماه ۱.۳ درصد برآورد شــده، این در 
حالیســت که  تورم غیر خوراکی  ها ۲.7 درصد بوده 
است. با توجه به اینکه  تورم خوراکی ها  به شکل قابل 
توجهی پایین تر بوده باعث شده تا تورم دهک های فقیر 
کمتر شود و دهک های پر درآمد که غیر خوراکی ها در 
سبد مصرفی شان وزن باالیی دارد، تورم بیشتری را به 

ثبت رسانده اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی یکم آذر ماه در بخشنامه ای 
به ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به اعتراضات 
دارندگان خودروهای گران قیمت را اباغ کرد. به گزارش 
خبرنگار مهر، مالیات ساالنه خودرو یک پایه مالیات بر 
دارایی است که ذیل دســته مالیات بر ثروت و با هدف 
کاهش فاصله طبقانی و کسب درآمد برای دولت چند 
سالی اســت که در قانون بودجه دیده شــده است، به 
گونه ای که ابتدا قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ اولین بستر 
طرح و تصویب مالیات ساالنه خودروهای گران قیمت 
بود. در قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ کشــور اخذ مالیات 
ساالنه از خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش 700 
میلیون تومان و بیشتر لحاظ شد؛ اما دولت دوازدهم، عزم 
و اراده ای بر اجرای این قانون نداشت و عماً وصول مالیات 

از این بخش، صفر ریال بود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این مساله مورد توجه 
تیم اقتصادی دولت قرار گرفت و در نهایت مقررات تعیین 
شده در بند )ش( تبصره )6( قانون بودجه سال ۱400، 
مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که در 
ابتدای سال ۱400 مالک خودروی مزبور بوده اند، مشمول 
مالیات شدند که بر همین اساس اعام شد که اشخاص 
حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی با ارزش روز باالتر 
از یک میلیارد تومان و اشخاص حقیقی که مجموع ارزش 
خودروهای خود و فرزندان کمتر از ۱8 سال تحت تکفل 
خود باالی یک میلیارد تومان باشد، باید مالیات بپردازند.
بررسی های ســازمان امور مالیاتی نیز نشان داد که در 
مجموع 550 هزار خودرو مشمول این مالیات شده اند که 
صاحبان آنها باید 5.600 میلیارد تومان مالیات بپردازند؛ 
در همین راستا نیز اعام شد که تا اسفند سال گذشته 
۲000 نفر از صاحبان این خودروها معادل ۱۲ میلیارد 

تومان مالیات پرداخت کرده اند.
با ورود به سال ۱40۱، در قانون بودجه باز هم به دریافت 
مالیات از لوکس ســواران تاکید شــد که بر این اساس 

مقرر شد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مالیات ساالنه 
خودروهای مشمول خود و فرزندان کمتر از ۱8 سال و 
محجور تحت تکفل را مطابــق نرخ های مندرج در این 
آئین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱40۱ پرداخت 
کنند. در این قانون تاکید شد که اگر اشخاص مشمول، 
تا پایان بهمن ماه سال ۱40۱ نسبت به پرداخت مالیات 
متعلقه اقدام نکنند، ســازمان امور مالیاتی می تواند با 
مطالبه سیســتمی و از طریق عملیات اجرایی موضوع 
فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول کند.

در همین راســتا نیز مرداد ماه ســال جاری ســازمان 
امور مالیاتی در اطاعیــه ای تأکید کرد که خودروهای 
میلیاردی با مجموع ارزش بیش از یک میلیارد تومان که 
برای آنها برگ اجرایی پرداخت مالیات صادر شده است، 

یک ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند.
در این بین، مشموالن پرداخت مالیات مذکور، اعتراضاتی 
در خصوص نحوه محاســبه ارزش خــودروی خود که 
سازمان امور مالیاتی از آن تحت عنوان خودروی گران 
قیمت یاد کرده بود، داشتند و تمایلی به پرداخت مالیات 

نداشتند.

نحوه رســیدگی به اعتــراض دارندگان 
خودروهای لوکس

بر همین اســاس نیز داوود منظور رئیس سازمان امور 
مالیاتی یکم آذر ماه در بخشنامه ای به ادارات کل امور 
مالیاتی نحوه رسیدگی به اعتراضات دارندگان خودروهای 
گران قیمت را اباغ کرد که در این بخشنامه موضوعاتی 
همچون کاهش ارزش خودرو بر اثر آتش سوزی، تصادف، 
خرابی خودرو، سرقت و … از تاریخ تعلق مالیات یعنی 

اول فروردین ۱400 مورد توجه قرار گرفته است. در این 
بخشنامه آمده است: پیرو بند )7( دستورالعمل شماره 
5۲۳/۱40۱/۲00 مــورخ ۱0/0۲/۱40۱، در ارتبــاط 
با رســیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع 
ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند )ش( تبصره 
)6( قانون بودجه سال ۱400 کل کشور و نظر به سواالت 
و ابهامات مطرح شــده در خصوص نحوه رسیدگی به 
اعتراضات واصله در هیأت های حل اختاف مالیاتی در 
اجرای مقررات ماده ۲۱6 قانون مالیات های مستقیم، 

مقرر می دارد:
شــماره  دادنامــه  از  مــاک  اتخــاذ  بــا   -۱
۱40۱0۹۹70۹058۱۱۲۳7 مــورخ ۱۹/07/۱40۱ 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به 
برگ اجرایی ادارات وصول و اجرا ضمن ابطال اقدامات 
اجرایی پرونده را برای رســیدگی به اعتراض مودی به 

هیأت های حل اختاف مالیاتی ارجاع دهند.
۲- هیأتهای حل اختــاف مالیاتی موضوع تبصره )۱( 
ماده )۲۱6( قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیأت 
حل اختاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت 
مودی و صدور رأی اقدام نماینــد. در صورت اعتراض 
مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده )۲47( قانون 
مالیات های مستقیم موضوع قابل رسیدگی در هیأت 
تجدید نظر قانــون مالیات های مســتقیم خواهد بود. 
فرآیندهای مرتبــط از طریق ادارات وصــول و اجرا و 

مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.
۳- در مواردی که اعتراض مودی به تغییر ارزش خودرو 
به دلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، 
تصادف، خرابی اتومبیل و … باشــد هیأت های حل 

اختاف مالیاتی در اجرای ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی بند 
یاد شده به موضوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز 
خودروی مورد نظر )حادثه دیده( در ابتدای سال ۱400، 

نسبت به تعیین مالیات و صدور رأی اقدام نمایند.
تبصره- در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و 
یا از بین رفتن کامل آن بر اساس، سوانح، تا قبل از تاریخ 
تعلق مالیات )0۱/0۱/۱400( در صورت ارائه مستندات 
و احراز آن توسط هیأت مالیات تعیین شده قابلیت رفع 

تعرض خواهد داشت.
4- در مواردی که مالکان خودروها به ارزش خودرو فارغ 
از بند )۲( و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده 
با توجه به نوع تیپ، مدل، حجم موتور سال ساخت و … 
معترض باشند هیأت های حل اختاف مالیاتی مراتب را 
با ذکر نوع تیپ، مدل، حجم موتور و سال ساخت خودرو 
از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعام و پس از کسب 
نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رأی اقدام نمایند. در 
اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی 
تعدیل ارزش خودرو باشد ضمن اعام نتیجه به هیأت، 
مراتب به معاونت فناوری های مالیاتی اعام تا معاونت 
مزبور ارزش تعدیل شده خودرو را در محاسبات منظور 
نماید و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آنها 

پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود.
5- ماک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در 
شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی )برگ 

سبز( در ابتدای سال ۱400 است.
6- پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات در صورت 
عدم پرداخت مالیات متعلق مجدداً برگ اجرایی صادر و 
اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه 

خواهد یافت.
7- مرجع رســیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از 
قطعیت در خصوص اقدامات اجرایی، هیأت موضوع ماده 

۲۱6 قانون مالیات های مستقیم است.

سهم اقالم خوراکی از سبد هزینه خانوارها

تورم ماهانه دهک های فقیر و ثروتمند در آبان ۱۴۰۱

بخشنامه مالیاتی جدید برای لوکس سواران

نحوه رسیدگی به اعتراضات

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه امامی در مرز ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
آخرین قیمت سکه و طال برای روز گذشته ۵ آذر ماه سال ۱۴۰۱ اعالم شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی )طرح جدید( به ۱۶ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان رسید. به گزارش خبرنگار مهر، 

قیمت سکه روز گذشته شنبه ۵ آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۶ میلیون و و ۷۹۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم یک میلیون و ۹۳۷ هزار تومان ماند. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با 
قیمت یک میلیون و ۵۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.



3 بازار

مدیراجرایی سندیکای کارخانه های شمال گفت: 
بنابر آمار در ۷ ماهه امســال ۲۰ هزار و ۶۰۰ تن 
چای صادر شد که نسبت به ســال قبل افزایش 
داشته اســت. صادق حســنی گفت: بنابر آمار 
امسال ۱۱۶ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران 
خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بدلیل شرایط جوی ۱۸ درصد کاهش یافته است.

به گفته او، مجموع مطالبات پرداختی قدرالسهم 
دولت و کارخانه ها به چایکاران ۸۵ درصد است.  
حســنی می گوید: از مجموع بهای برگ ســبز 
خریداری شــده حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ تن چای 
خشک تولید شــد، درحالیکه سال قبل این رقم 

۳۱ هزار و ۵۰۰ تن بود. مدیر اجرایی سندیکای 
کارخانه های چای شــمال گفت: بنابــر آمار در 
۷ ماهه گذشــته ۵۴ هزار تن واردات داشتیم که 
نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است. 
همچنین ۲۰ هزار و ۶۰۰ تن صادرات داشــتیم 
که نسبت به سال قبل رشد ۴۱ درصدی را نشان 

می دهد.
او انجام عملیات بــه زراعی و به باغــی را راهی 
برای افزایش عملکرد و کیفیت دانســت و گفت: 
امســال ۲۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ 
تحت عنــوان عملیات به زراعی دیــده بودند که 
متاســفانه تاکنون تخصیص پیدا نکرده اســت؛ 

بنابراین تا مادامــی که عملیات بــه زراعی و به 
باغی و سیســتم های آبیاری اجرا نشود، چشم 
تولیدکننــدگان باید به آســمان باشــد چرا که 
 برداشت چای در هر ۴ چین نیازمند بارندگی های 

مناسب است .
حسنی قیمت هر کیلو چای برای مصرف کننده 
را از ۳۰ هزار تا ۲۰۰هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
چند درصد چای تولیدی مربوط به سرگل بهاره  
اســت که با نرخ  ۱۷۰ تا ۲۰۰ هــزار تومان برای 
مصرف کننده عرضه می شــود. بنابر آمار ساالنه 
۶۰ تا ۷۰ هزار تن چــای از طریق واردات تامین 

می شود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران بیان کرد: بازار طال در هفته  اي که گذشت با 
نوسان  هاي کاهشي و افزایشي رو به رو بود که بخشي 
از آن متاثر از نوسان نرخ اونس در بازار جهاني بوده 
است. نرخ اونس در بازار جهاني حدود ۶ دالر کاهش 
یافت و در بازار هاي داخلي نیز نرخ دالر نوسان  هاي 
اندکي داشت که در مجموع در برخي روز ها افزایش 

و در روز هاي دیگر کاهش را به دنبال داشت.
نادر بذرافشــان، رئیــس اتحادیه ســازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر عنوان کرد: تغییرات شدید 
نرخ ارز یکي از موضوعاتي است که پیش بیني بازار 
و قیمت طال را براي آینده سخت میکند و به همین 
دلیل خریداران نیز نمیدانند که تحوالت بازار طال چه 

سمت و سویي پیدا مي کند و آیا سرمایه گذاري براي 
آنها سودآور خواهد بود یا خیر. وي با بیان اینکه یکي 
از عوامل موثر بر قیمت طال در بازار تقاضاست، عنوان 
کرد: تقاضاي بازار در ۲۰ روز گذشته با کاهش همراه 
شده است. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته در 
مجموع تحوالت و نوسان هاي نرخ طال بین یک تا 

سه درصد بوده است.
وي با بیان اینکه در هفته هاي اخیر قیمت دالر در 
محدوده باثبات تري نوسان داشته است، اظهارکرد: 
خریداران در شــرایط باثبات بازار مي توانند خرید 
بهتري داشته باشند. اکنون قیمت ها به ثبات نسبي 
خوبي رسیده اســت و نگران نوسان هاي شدیدتر 

در این بازار نباشند. بذرافشان تصریح کرد: قیمت 
سکه در یک ماه گذشته حدود یک میلیون تومان 
نوســان داشــته و هر گرم طال نیز حدود ۸۰ هزار 
تومان افزایش قیمت داشــته است. اکنون با توجه 
به ثبات قیمت ها، زمان مناســبتري براي خرید 
طال و مصنوعات آن است. وي با بیان اینکه به نظر 
مي رسد تحوالت بازار طال و جواهر در هفته هاي 
آینده شدید نخواهد بود، تصریح کرد: البته پیش 
بیني بازار به تحوالت اونــس در بازارهاي جهاني 
و نرخ دالر و روند افزایشــي یا کاهشي آن وابسته 
است که با توجه به روندي که در یک ماه اخیر طي 
 کرده است، مي توان گفت وضعیت به ثبات بهتري 

رسیده است.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با اشاره 
به وضعیت نامناسب بازار مبلمان گفت: ما یک فرایند 
تامین، تولید و توزیع داریم که باید تولید تامین کنندگان 
را با تولید محصول نهایي مجزا ببینیم. مواد اولیه هم به 
صورت داخلي و هم از طریق واردات تامین مي  شود. یکي 
از افتخارات ما این است که اغلب تولیدات مان داخلي 
باشد، اما در بعضي اوقات به بهانه حمایت از تولید داخلي 
که همان تامین کننده  ها باشند جلوي واردات را بگیریم 

و انحصار ایجاد کنیم.
علیرضا عباسي، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان 
تهران ادامه داد: صنعت مبلمان حدود ۸ درصد از اشتغال 
کشور را به خود اختصاص داده و در بیشتر شهرها کارگاه 
هاي صنفي حضور دارند و مبل تولید مي کنند و تولیدات 

جوابگوي نیاز مصرف داخلي است.
وي افزود: در رصد بازار متوجه این موضوع خواهید شد. 
وقتي مانع واردات پارچه رومبلي شــدند انحصار ایجاد 
کردند. دو قشر در اینجا سود مي برند؛ تولیدکنندگان 
داخلي و یکسري از واردکنندگان که به صورت قاچاق و یا 
هر نوع دیگري این پارچه را وارد مي کنند. عباسي ادامه 
داد: هم اکنون با رصد بازار هم شاهد وجود پارچه هاي 
رومبلي خارجي و ایراني هستیم. در واقع واردکنندگاني 
که به صورت قاچاق این کاال را به بازار عرضه مي کنند 
قیمت این کاال را مدام افزایش مي دهند، اما در اینجا دو 
قشر متضرر مي شوند یک تولیدکننده محصول نهایي و 
یکي شهروندان. رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان 
تهران با بیان اینکه آمار دقیقي از وضعیت تولید وجود 
ندارد گفت: به دلیل اینکه ساختار مبلمان صنفي است 
به عنوان نمونه در حاشــیه تهــران، جاجرود، مرتضي 
گرد، وهن آباد در کارگاههــاي کوچک مبل تولید مي 

شود و بازار خود نمایانگر وضعیت موجود است. عباسي: 
همچنین اظهار داشت: ۲ هزار واحد صنعتي داریم که 
مبلمان اداري، صفحهاي و دیگر انــواع مبلمان تولید 
مي کنند. این واحدها با زیرساخت هاي مدنظر صنعت، 
معدن و تجارت در حال ثبت در سامانه هستند، اما ۶۰ 
هزار واحد صنفي داریم بدون سند مالکیت که به صورت 
سنتي مبل تولید مي کنند اینها چطور مي توانند وارد 
سامانه شــوند؟ رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان 
تهران با انتقاد از ارایه گــزارش یکطرفه از کارخانجات 
تولید پارچه گفت: گالیه کنم گزارشي که نشان داده شد، 
فقط از کارخانجات پارچه بود. خوب بود از تولیدکنندگان 
مبلمان هم گزارشي گرفته مي شد. از این تولید داخلي از 
نظر کیفیت، قیمت همه اینها مشخص مي شد. حداقل 

تولیدکنندگان هم درددلي مي کردند.
وي ادامه داد: صنف درودگران و مبل ســازان در حال 
تعطیلي است. آن قدر قیمت تمام شده، قدرت خرید را 
پایین آورده که قدرت خرید کم شده است. دیگر کارمند 
و کارگر نمي تواند مبل بخرد. پارچه اي که در چین تولید 
مي شود کیفیت آن چناني دارد و یک دالر و ۶۰ قیمتش 
هست، عوارض و گمرک را حساب کنید، کارگر آن جا 

ارزان تر، انرژي این جا ارزان تر است یا آن جا؟
عباســي اضافه کرد: چطور اســت که ایــن پارچه را 
واردکننده مي آورد ما ۷۰-۸۰ هزار تومان مي خریدیم، 
وقتي شروع به تولید داخلي شد آن را ۱۷۰- ۱۸۰ هزار 
تومان مي خریم تولید داخلي هم هســت، ۲۰۰ هزار 
تومان هم هســت. آقایان میگویند پارچه را مي دهیم 
۱۰۰ هزار تومان. کف بازار بروید اگر پارچه متري ۱۰۰ 
هزار تومان پیدا کردید هر چه مي خواهید بگویید، این 
کارخانه سه شرکت بغل دست خودش ایجاد کرده است، 

این به آن یکي مي دهد، آن به دیگري. کف بازار را ببینید 
چه خبر است گزارش از کف بازار داشته باشید.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران در پاسخ 
به این سوال که اگر واردات انجام شود قیمت آن از تولید 
داخلي پایین تر است گفت: خیلي پایینتر است. چرا از 
واردات مي ترسند؟ اگر واقعا تولیدکننده هستند و مي 
توانند چرا از واردات مي ترسند و با ممنوعیت واردات 
انحصار ایجاد مي کنند. براي راستي آزمایي امتیازهایي 
که راجع به پارچه و کیفیت آن ارایه مي شود باید به کف 
بازار مراجعه کرد. کف بازار پارچــه اي با یک کد تمام 
تولیدي ها ته طاقه پارچه هاي شــان مانده است. یک 
کد، کد بعدي را مي گیرند با آن رنگ نمي خواند. هنوز 
نتوانسته اند کیفیت را تامین کنند، مردم ما حق انتخاب 
دارند. عباسي با تاکید بر اینکه هر کاال و محصولي را با 
نباید با هر کیفیتي تولید کرد گفت: نمي شود با کیفیت 
پایین تولید کرد. برخــي تولیدکنندگان و واردکننده 
ها با هم هستند، یعني جفت اینها همدیگر را حمایت 
مي کنند تا قیمت پارچه را بــاال ببرند؛ هم واردکننده 
قاچاق مي آورد و اجحــاف مي کند به مصرف کننده و 
تولیدکننده و هم اینها دست به دست هم مي دهند، اگر 
واردکننده قیمت پارچه را قیمت واقعي بفروشد اینها 
ضرر مي کنند، اینها دست به دست هم داده اند و قیمت 
را باال آورده اند که قیمت خرید باال آمده، یک خانواده 
بخواهد مبل بخرد نمي تواند. رئیس اتحادیه درودگران 
و مبل سازان تهران در خصوص اینکه چند درصد هزینه 
مبلمان را پارچه تشکیل مي دهد اظهار داشت: بیشتر 
مبلمان مدرن و تمام پارچه شده است، حدود ۲۰ تا ۲۵ 
درصد هزینه مبل پارچه است، یعني یک بخش بزرگ 

که اگر قیمت واقعي باشد قیمت مبل را پایین مي آورد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم  خانگي با تاکید بر اینکه مصرف کنندگان 
یکي از فاکتورهاي مهم نظارتي در کنترل بازار محسوب مي  شوند گفت: مردم 
باید به برخي نکات در هنگام خرید توجه کنند تا خریدي ایمن و سالم داشته 
باشند. همچنین نباید اصراري براي خرید جنس خارجي داشته باشند. در 
حال حاضر تمام کاالهاي موجود در بازار از تولیدات داخلي بوده و اگر کاالیي 

به اسم خارجي به فروش مي  رسد، قاچاق، فیک یا دست دوم است.
اکبر پازوکي؛ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگي لوازم خانگي بیان کرد: 
خرید به صورت نو و دست دوم از جمله مواردي است که ذهن بسیاري از 
خریداران را به خود مشغول کرده است. خریداران لوازم خانگي بیشتر اوقات 
متوجه دست دوم بودن کاال مي شوند؛ اما از آنجا که گاهي خارجي بودن کاال 

در اولویت انتخاب قرار میگیرد باز اقدام به خرید مي کنند.
وي ادامه داد: برخي از فروشندگان با بیان اینکه کاال براي تازه عروسي بوده 
و استفاده نشــده، بازار گرمي کرده و به نوعي سر مردم را کاله مي گذارند 
و در انتها کاال را با هزار ترفند مي فروشــند. این فرآیند بیشــتر مربوط به 
فروش کاالهاي خارجي است و صنف لوازم خانگي بیشتر تولیدکنندگان و 

فروشندگان اقالم نو هستند.
پازوکي افزود: هرچند که گاهي در بین فروشندگان بازارهاي لوازم خانگي 
مانند امین حضور شاهد فروش کاالي دسته دوم به جاي نو هستیم. حتي در 

پیگیري برخي از شکایت هاي مردمي با فروشندگان کاالهاي دست دومي 
مواجه مي شویم که با بازســازي کاالهاي قاچاق و احیانا ایراددار اقدام به 
فروش میکنند. یا اینکه کاالهاي درجه یک ایراني را با برند و کارتون خارجي 

معاوضه کرده و به اسم کاالي نو خارجي مي فروشند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگي لوازم خانگي اضافه کرد: درحال 
حاضر نیز پرونده شکایت از چند فروشگاه خاطي در دست بررسي است که 
به زودي با پایان بررسیها و روشن شدن قضیه، فهرست متخلفان از طریق 
رسانه هاي عمومي اعالم خواهد شد. البته در صنف لوازم خانگي کمتر این 
موضوع به چشم مي خورد و میتوان گفت ۹۹ درصد این تخلفات در صنف 

دست دوم فروشان و سمساري ها به مشاهده مي شود.
وي افزود: این ماجرا چند ماه پیش نیز با حرف و حدیث هاي مختلفي روبه 
رو شد. داستان از این قرار بود که محمد مهدي برادران معاون وزیر صنعت 
از شناسایي ۹ کامیون لوازم خانگي تقلبي در فروشگاهي که لوازم دست دوم 
خریداري و بازسازي و به نام برندهاي خارجي عرضه مي کرد خبرداد و گفت: 
درخواست ما به عنوان وزارت صمت این است که این کاال امحا شود. این 
کاالها قاچاق نیستند، اما مشمول قانون کاالي قاچاق مي شوند. درخواست 
ما از دستگاه قضایي تعیین حداکثر مجازات در قالب تشدید جرم براي آنها 
در نظر گرفته شود. به گفته برادران، عالوه بر وجود کاالي قاچاق، برخي افراد 

کاالهاي خارجي را با عنوان برندهاي داخلي به بازار عرضه مي کردند که 
تولیدکنندگان زمان ارایه خدمات پس از فروش متوجه این اقدام شده و از 
این افراد شکایت کردند. به همین منظور بهتر است مردم از ابتدا کد رهگیري 

و کد شناسه را رصد کنند تا از اصالت کاال مطمئن شوند.
وي در ارتباط با گارانتي لوازم خانگي نیز مطــرح کرد: همه گارانتي هاي 
موجود براي کاالهاي خارجي بالاســتثنا تقلبي است. براي بررسي اصل 
یا تقلبي یا قاچاق بــودن کاال و صحت گارانتي میتوان از طریق شــماره 
 ۱۲۴ متعلق به سامانه جامع گارانتي نســبت به اصل بودن کاال اطمینان 

حاصل کرد.
پازوکي ادامه داد: فروشــندگان کاالهاي ایراني موظف به ارایه شناسه کد 
رهگیري به خریدار هستند. این شناسه براي کاالهاي خارجي وجود ندارد 
و در شرایطي که درحال حاضر واردات لوازم خانگي ممنوع است مي توان 
نسبت به قاچاق یا تقلبي بودن کاال آگاه شد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران اضافه کرد: از سوي دیگر با توجه به ممنوعیت واردات، کاالهاي 
خارجي موجود در بازار گارانتي ندارند. راه دیگر شناسایي کاال قاچاق و تقلبي 
ارسال پیامک کد شناسه و یا کد رهگیري به شماره #۷۷۷۷*۴* است. با 
وارد کردن این کد شرکت تولیدکننده، سال ساخت، نوع گارانتي و دیگر 

اطالعات نشان داده مي شود.

صادرات چای ۴۱ درصد افزایش یافت

نوسان  هاي کاهشي و افزایشي در بازار طال

ایجاد انحصار به بهانه حمایت از توليد داخلي

تقلبي بودن همه گارانتي  هاي لوازم خانگي خارجي
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رئیس ســازمان شــیالت خاطر نشــان کرد: 
امیدواریم که در ســال جاری صادرات میگو به 
چین رشد قابل توجهی داشــته باشد. در حال 
حاضر میگو به روســیه، امارات، قطــر، عمان و 

بخشی به چین صادر شده است.
حسین حســینی در پاســخ به این پرسش که 
سازمان شیالت از توافق های اولیه برای صادرات 
میگو به چین خبر داد آیا در سال جاری توانستیم 
میگو به این کشــور صادر کنیم؟ گفت: ســال 
گذشته از ۵۷ هزار تن میگو تولید شده در کشور 
۳۲ هزار تن آن به چین صادر شد؛ از آنجایی که 
میگو تولید شده  سایر کشــورها در بازار چین 
موجود است ما منتظر هســتیم که قیمت این 
محصول به نرخ مطلوب نزدیک شــود ســپس 

میگوهای تولیدی را به چین صادر کنیم.
معاون وزیر کشاورزی از مذاکرات تجار چینی با 
تولیدکنندگان ایرانی خبر داد و افزود: امیدواریم 
که صادرات میگو به چین هر چه سریع تر انجام 
شود. برنامه صادرات میگو در افق ۱۴۰۴ حدود 
۱۶۰ هزار تن است که امسال حدود ۶۸ هزار تن 
میگو تولید کردیم. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا بازارها خارجی بیشتر متمایل به خرید میگو 
صیدی هستند یا میگو پرورشــی؟ اذهان کرد: 
میگوی صیدی ایران محدود است و محصوالت 

صادراتی ما بیشتر از نوع پرورشی هستند.
حســینی با بیان اینکه در ماه های پایانی سال 
میگو به چین صادر می شــود، گفت: امیدواریم 
که در ســال جاری صادرات میگو به چین رشد 
قابل توجهی داشته باشــد. در حال حاضر میگو 
به روسیه، امارات، قطر، عمان و بخشی به چین 

صادر شده است.
این مقام مسئول با اشاره به حمایت های سازمان 
شــیالت ایران بعــد از حــذف ارز ترجیحی از 
تولیدکنندگان، اضافه کرد: سازمان شیالت در 

غالب تســهیالت ارزان  قیمت به خصوص طرح 
شیالت کارت از تولیدکنندگان حمایت کرد؛ بنا 
به این طرح دولت به تولیدکنندگان سود ۱۲ و ۱۵ 
درصد اعطا کرد. خوشبختانه تولیدکنندگان از 
این تسهیالت استقبال کردند. همچنین شیالت 
کاران می توانند از تسهیالت بند الف تبصره ۱۸ 
با ســود ۱۸ درصد بهره بگیرند تا بتوانند تولید 

پایداری داشته باشند.
رئیس سازمان شــیالت تیالپیا را محصول قابل 
تولید و ارزان قیمتی دانســت و افزود: سازمان 
شیالت مقدمات دریافت مجوز تولید تیالپیا در 
۴ استانی که آب های آنها دسترسی به آب های 
آزاد ندارند را صادر کرده است و به صورت پایلوت 
مزرعه آب گردشی در یزد کار خود را آغاز کرده 
است و امیدواریم با برطرف شدن حواشی اطراف 
تولید این محصول تا ۳ ســال آینده ۸۰ هزار تن 

تیالپیا در کشور تولید کنیم.
معاون وزیر کشــاورزی در پاسخ به این پرسش 
که تولیدکنندگان تن ماهی از موافقت سازمان 
شــیالت برای افزایش نرخ تن ماهی خبر دادند 
آیا قیمت این محصول افزایش پیدا خواهد کرد؟ 
گفت: قیمت گذاری دســتوری و پیشینی برای 
کاالهایی است که از حمایت های دولتی برخوردار 
باشند در غیر این صورت قیمت ها باید از  طریق 

مکانیزیم عرضه و تقاضا تعیین شوند.
وی ادامه داد: باتوجه به تورم موجود در کشور و 
افزایش هزینه های مواد اولیه وزارت کشاورزی و 
سازمان شیالت نرخی که برای تولیدکنندگان، 
صیــادان و مصرف کننــدگان معقول باشــد را 
پیشنهاد داده اســت. در حال حاضر قیمت این 
محصول در ستاد تنظیم بازار در حال رصد است 
و در مرحله نهایی تصمیم گیری است در نهایت 
این ستاد قیمت نهایی این محصول را رسانه ای 

خواهد کرد.

رئیس اتحادیــه دارندگان انبارهــاي کاالهاي 
تجــاري و بازرگاني، ســراها و ســردخانه هاي 
تهران اظهار داشــت: تمامي اعضــاي اتحادیه 
موظف هســتند تنها با در اختیار داشتن برگ 
سبز مشــتریان، اجازه ترخیص و انبارداري را به 
مشــتري بدهند، همچنین باید کاالها تمامي 
بیمه هاي مــورد نیاز از جمله آتش ســوزي را 
داشــته باشــد. عبداله عامري، رئیس اتحادیه 
دارندگان انبارهاي کاالهاي تجاري و بازرگاني، 
سراها و سردخانه هاي تهران در بیان چالش هاي 
اتحادیه و اعضاي آن بیان کرد: انبارها هیچ گونه 
پسماندي ندارند و محل نگه داري لوازم خانگي، 
ماشین آالت، لوازم موتورســیکلت، پارچه و ... 
است که هیچ کدام پسماند ندارند؛ اما شهرداري 
متاسفانه براي انبارداران به مانند تمامي صنوفي 
که پسماند دارد، هر ساله عوارض پسماند آن هم 

با مبالغ باال صادر مي کند.
وي اضافه کرد: بسیاري از انبارها داراي آب لوله 
کشي نیستند و باید براي آب شرب از منبع آب 
استفاده کنند در حالیکه تنها به یک کنتور براي 
آب شرب نیاز داریم؛ اما سازمان آب براي همین 
کنتور به دلیل متراژ باالي انبار، بنا بر متراژ انبارها 
هزینه نصب کنتور طلب مي کند و این نهایت بي 

انصافي و غیرعادالنه است.

رئیس اتحادیــه دارندگان انبارهــاي کاالهاي 
تجاري و بازرگاني، سراها و سردخانه هاي تهران 
با اشاره به شــرایط کســادي انبارها و برخورد 
ســازمان امور مالیاتي با اعضاي اتحادیه تاکید 
کرد: طي چند سال اخیر که کشور با تحریم رو به 
روست و همچنین مشکالتي که تولیدکنندگان 
با آن مواجه هستند، مشتریان انبارها بسیار کم 
شده بطوریکه که بسیاري از انبارها سال هاست 
که هیچ متقاضي براي انبار کاال نداشته و خالي 
هستند. نگه داري این انبارها در طول سال هزینه 
هاي زیادي را بر دوش انبارداران مي گذارد و این 
در حالي است که در طول ســال هیچ درآمدي 
ندارند. علي رغم این شرایط سازمان امور مالیاتي 
هر ســاله مطالبات خود را دارد. نوشــتن دفاتر 
 نیز هزینه هاي زیادي بــر دوش انبارداران قرار 
مي دهد، سازمان با انبارداران عادالنه رفتار کند.

عامري بیان کرد: در پي قانونمند شدن انبارهاي 
بدون مجوز بازرساني اعزام و مکان هاي مورد نظر 
شناسایي و به اماکن تهران اعالم شد. این اداره 
همراهي و هماهنگي خوبي در ارسال اخطار براي 
این انبارها نمود که خوشــبختانه اخیراً تعدادي 
از آنها به اتحادیه مراجعه و خواستار اخذ پروانه 
کسب شدند؛ از اداره محترم اماکن تهران نهایت 

تشکر را دارم.

مشکل بی خانگی، یک مشکل 
بزرگ و عمیق برای طبقه ی 
کارگر است، هرچند معاون 
تعاون وزارت کار، از موفقیت 
۹۵ درصــدی تعاونی هــا 
می گوید. به گزارش ایلنا، »۹۵درصد از اهداف ما محقق 
شده است«؛ این بخشــی از اظهارات مهدی مسکنی 
)معاون تعاون وزارت کار( در جمع خبرنگاران در دوم آذر 
ماه است. او با دفاع از عملکرد خود در حوزه ی تعاونی ها و 
با بیان اینکه »علی رغم تصویری که در کشور وجود دارد، 
مدل تعاونی ها موفق است«، پنج درصد عدم توفیق خود 
را به تکانه های بازار و شرایط اقتصادی متالطم منتسب 
می کند و می گوید که »این موضوع اجتناب ناپدیر است 

و البته اینها را باید با پیش بینِی مدل هایی حل کرد.«
این دفاع حداکثــری از عملکرد وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حوزه ی تعاونی ها به خصوص تعاونی های مسکن 
در شرایطی که نتیجه ی روشنی از تحقق وعده ی »ساخت 
سالی یک میلیون مسکن« نمی بینیم، از سنخ ارائه عدد و 
آماِر اقناع بخش بدوِن دال روشن در واقعیت است: چگونه 
۹۵ درصد از اهداف تعاونی ها در واقعیت محقق شده است؛ با 

کدام نمودار و آمار به این نتیجه  رسیده اند؟

در خوانش اظهارات معاون تعاون وزارت کار، چند سطر 
باالتر می آییم؛ همان دوم آذر، مهدی مسکنی در ارتباط با 
موفقیِت خانه سازی برای کارگران می گوید: »در خصوص 
ثبت نام مسکن کارگری، ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت 
ملی مسکن تاکنون ثبت نام کردند که اطالعات آن ها در 
سامانه بارگذاری و برای معاونت رفاه فرستاده شده است. 
کارگران باید در سایت نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند، 
بررسی اولیه انجام می شود و اطالعات برای ما ارسال و 
در نهایت ما این اطالعات را بــه معاونت رفاه می دهیم 
تا دهک بندی مشــخص و بعد در قالــب تعاونی ها این 

درخواست پیگیری می شود.«

ثبت نام ۴۶۰ هزار کارگر و ادعای موفقیت ۹۵ 
درصدی

ثبت ناِم ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مســکن در 
شــرایطی کنار موفقیت ۹۵ درصدی تعاونی ها گذاشته 
می شود که در کشــور هنوز آمار روشنی از تعداد کارگران 
صاحب خانه نداریم؛ طبق داده هــای میدانی و اطالعات 
آماری مربوط به ســال های گذشــته، بیش از ۵۰ درصد 
کارگران کشور مستاجرند؛ اگر جمعیت جامعه ی کارگری 
کشور با احتساب شاغالن و بازنشستگان را ۴۳ میلیون نفر در 
نظر بگیریم، آمار ۵۰ درصدی نشان می دهد که ۲۰ میلیون 
نفر از جامعه ی کارگری کشــور از خانــه ملکی برخوردار 

نیستند؛ با ضریب بُعد خانوارِ ۳ نفره، حدود ۶ میلیون خانوار 
کارگری در کشور داریم که خانه ندارند و با توجه به فاصله ی 
عمیق درآمد ساالنه ی کارگران با قیمت مسکن، در شرایط 
فعلی نمی توانند خانه دار شــوند. از ایــن معادله ی نابرابر 
درمی گذریم؛ چطور ثبت نام ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت 
ملی مسکن وقتی حدود ۶ میلیون خانواده ی کارگری خانه 
ندارند و محتاج تامین مســکن توسط دولت هستند، یک 
موفقیت ۹۵ درصدی محسوب می شــود؟ معاون تعاون 
وزارت کار، »موفقیت در رسیدن به اهداف« را با چه متر و 
معیاری محاسبه می کند و کدام نمودارِ عملکردی را مقابل 
خود روی میز گذاشته که به موفقیت ۹۵ درصدی یعنی یک 

موفقیت نسبتاً کامل و عالی رسیده است؟
واقعیت ها چه می گوید: محمدی )یک بازنشسته کارگری( 
که به خاطر گرانی کرایه خانه ها در پایتخت بعد از چهل سال 
زندگی در شرق تهران، مجبور به کوچ اجباری به اسالمشهر 
شده؛ می گوید: ما حتی نمی توانیم در تهران اجاره خانه 
بدهیم؛ بچه هایم بعد از سال ها خو گرفتن با محیط شرق 
تهران، به خاطر ناداری من و به خاطر بــازاِر به امان خدا 
رها شده ی اجاره خانه، مجبور شــدند با تمام دوستان و 
آشــنایان و خاطره های خود خداحافظی کنند و به یک 
محیط نامانوس پا بگذارند؛ برای خود من این کوچ اجباری 
خیلی سخت بوده است؛ سی ســال کار کنی و در دوران 
بازنشستگی حتی نتوانی اجاره خانه بدهی، خیلی درد است. 

او ادامه می دهد: بگویند کدام کارگران یا بازنشستگان با 
طرح های جورواجور مسکن، خانه دار شده اند؛ چقدر آورده 
داشته اند؛ چطور این طرح ها با توان مالی کارگران مطابقت 
دارد؛ اصاًل بگویند با دستمزد ۷ میلیون تومانی و خرج دو 
فرزند، چطور می شود در این طرح ها ثبت نام کرد و قسط 
وام پرداخت؛ اصاًل راهــکاری دارند؛ چطور ادعا می کنند 
تعاونی های کارگری ۹۵ درصد موفقیت داشــته است؟ 
محمد، یک کارگر تولیدی در تهــران از رهن کامل ۲۵۰ 
میلیون تومانی در یکی از برج های شهر پردیس می گوید و 
روزی ۳ ساعت و نیم رفت و آمد از خانه به محل کار؛ او از وام 
گرفتن خود برای پرداخت همان رهن ۲۵۰ میلیون تومانی 
و روزی بیش از ۲۰ هزار تومان هزینه رفت و آمد که البته 
بخشی از مسیر را با مترو و اتوبوس می رود، ناراضی است؛ 
او نیز می گوید: چرا ما جزو آن ۹۵ درصد نیستیم؛ چگونه 
قرار است ثبت نام کنیم و خانه دار شویم؛ دولت چقدر به ما 
کمک می کند؛ به جای دادن اعداد و ارقام؛ اعالم کنند دولت 
چقدر به تعاونی های مسکن کمک می کند و تعاونی های 
مسکن چقدر به کارگران کمک می کنند که خانه دار شوند؛ 
بگویند با دستمزد ۱۰ میلیون تومانی، مِن نوعی با چه نقشه 

راهی می توانم تا روزی که زنده هستم، خانه دار شوم!

و اما اصول قانونی…
مشــکل بی خانگی، یک مشــکل بزرگ و عمیق برای 
طبقه ی کارگر است، هرچند معاون تعاون وزارت کار، از 
موفقیت ۹۵ درصدی تعاونی ها می گوید! در این شرایط 
بهتر است در پایان به دو اصل قانونی نگاهی بیندازیم تا 
تمام ماجرا روشن شود: اصل ۳۱ قانون اساسی: »داشتن 
مســکن متناســب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی 
است دولت موظف اســت با رعایت اولویت برای آن ها 
کــه نیازمندترند بخصوص روستانشــینان و کارگران 
زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.« و ماده ۱۴۹ قانون 
کار: »کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مســکن و در 
صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد 
مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری 
الزم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ 
مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا 
محل مناسب دیگر می باشند. تبصره ۱- دولت موظف 
است با استفاده از تســهیالت بانکی و امکانات وزارت 
مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی 
ربط همکاری الزم را بنماید.« این دو اصل قانونی، بیش 
از چهل سال است که فقط روی کاغذ تحکم می کنند و 
اراده ای برای اجرایشان نیست اما مسئوالن همچنان از 

موفقیت ۹۵ درصدی در رسیدن به اهداف می گویند

News kasbokar@gmail.com

برابری درآمد ساالنه  یک کارگر با قیمت یک متر آپارتمان نوساز در تهران

بیش از نیمی از کارگران خانه ندارند
آغاز مذاکرات برای صادرات میگو به چین

تعيين قيمت تن ماهی در مرحله نهایی است

برگ سبز تنها مجوز ترخيص یا نگه داري کاال در انبارها
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شورای رقابت: 
مخابرات همچنان مبلغ اضافی از قبوض تلفن ثابت اخذ می كند

مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت 
توسط شرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد رقابتی است 
که علیرغم رای شورای رقابت، همچنان ادامه دارد. سپهر دادجوی توکلی افزود: در 
پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در 17 آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول 
شکایات در خصوص اجرا نشــدن مفاد مصوبه 509 شورای رقابت با موضوع درج 
مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت 
مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، 
از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است. او گفت: 
علی رغم این موضوع، متأســفانه تاکنون مقابله ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری 

شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.
وی افزود: موضوع جلسه 509 شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 466 مورخ 
10 خرداد 1400 از سوی شــرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در 
قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود. توکلی گفت: در ماده 3 مصوبه جلسه 
466 شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" 
شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، 
نظام خود را به نحوی اصالح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت 
به صورت مجزا و دقیق محاسبه شــود و در صورت های مالی حسابرسی شده این 
شرکت درج گردد. مدیر روابط عمومی شورای رقابت افزود: شورای رقابت در پانصد و 
نوزدهمین جلسه خود در 17 آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی 
محکوم کرد. شرکت مخابرات ایران براساس دستورالعمل ابالغی از سوی ستاد تنظیم 
بازار، برای هر مشترک تلفن ثابت شهر تهران، حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت 20 هزار 
تومان با آیتمی بعنوان خدمات صوتی تلفن ثابت درج کرده که مشترک با پرداخت آن 
می تواند از 4444 دقیقه مکالمه شهری رایگان یا 592 دقیقه مکالمه بین استانی یا 
317 دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره مند شود. این مبلغ در سایر استان ها و شهرهای 
کشور متغیر است. این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در صورتحساب های تلفن 
ثابت منظور شده است. بر اســاس این مصوبه، مشترکان تلفن ثابت در تهران باید 

ماهانه 22 هزار و 500 تومان به عنوان هزینه ثابت نگهداری پرداخت کنند.

اطالعات كاربران واتس اپ به فروش رفت
یک گروه هکری سرشناس، مدعی شد اطالعات تقریبا نیم میلیارد کاربر واتس اپ 
لو رفته و برای فروش گذاشته شده است. آمار و اخبار به دست آمده این طور نشان 
می دهد که اخیراً گروه هکری مدعی شــده که دیتابیس اطالعات به روز 487 
میلیون شماره موبایل مورد استفاده در واتس اپ که حاوی اطالعاتی از 84 کشور 
است را می فروشد. با این آمار منتشر یافته می توان به این نتیجه رسید که تقریبا 
یک چهارم از جمعیت دو میلیارد نفری کاربران ماهانه فعال واتس اپ در معرض 
خطر احتمالی هستند. اما کشورهایی که در این آمار قربانی وجود دارند، به ترتیب 
آمریکا با بیش از 32 میلیون اطالعات لو رفته، انگلیس با آمار 11 میلیون اطالعات 
در معرض خطر، مصر با 45 میلیون، ایتالیا با 35 میلیون، عربســتان سعودی با 
آمار 29 میلیون، فرانســه با 20 میلیون، ترکیه با 20 میلیون و روسیه با آمار 10 

میلیون اطالعات لو رفته مربوط به کاربران هستند.
همچنین قیمت مخصوص اطالعات مربوط به هر کشوری برای فروش گذاشته 
شده است نیز توسط گروه هکری اعالم شده است که بر این اساس قیمت فروش 
دیتابیس آمریکا 7 هزار دالر و آمار انگلیس برای رقم سرانه مشابه، 2500 دالر است.
شاید در موقعیت  و زمان های دیگر تهدیدهایی برای ایجاد رعب و وحشت برای 
شرکت ِمتا اعالم می شد، اما باید توجه داشت که این سری شاید شرکت ِمتا صرفاً 
با یک تهدید روبه رو نیست و تقریبا 2000 شماره برای اثبات این ادعا، در اختیار 
سایبرنیوز قرار گرفت که مربوط به کاربران واتس اپ بود. اطالعات و شماره های 
منتشر شده و لو رفته می تواند برای کالهبرداری مورد استفاده قرار بگیرند. این 
بار پلتفرم واتس اپ است که در صدر اخبار و آمارهای امنیت اطالعات قرار گرفته 
است، پیش از این نیز این پلتفرم سابقه زیادی در خصوص موارد آسیب پذیری و 

کالهبرداری داشته است.

دهقانی فیروزآبادی خبر داد؛
برنامه چند ميليون دالری معاونت علمی برای توسعه ژن درمان 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: در حوزه ژن 
درمانی و پیشرفت شرکت های دانش بنیان برنامه های پیشرانه جدی و جدیدی با 
سرمایه چند میلیون دالری تدوین کرده ایم. روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در مراسم 
افتتاح پروژه ژن درمانی کودکان مبتال به سرطان که در مرکز طبی کودکان برگزار 
شد، گفت: ما امروز راجع به یک درمان پیشرفته ای حرف می زنیم که کمتر از 5 
شرکت دانش بنیان به این حوزه فکر می کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش 
از 200 مجموعه تبلیغاتی به حوزه ژن درمانی ورود کرده اند که این باعث افتخار 
است، گفت: همچنین 1500 محقق به صورت جدی در حوزه فناوری های پیشرفته 

پزشکی، سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت فعالیت می کنند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تصریح کرد: اکنون 
شاهد این هستیم که فناوی اطالعات به عنوان یک تکنولوژی به صنعت و زمره 
پزشکی ورود کرده و دستاوردهایی داشته است. همچنین به واسطه این فناوری 

شاهد درمان بیماری های العالج و صعب العالج بوده ایم.
دهقانی فیروزآبادی با تأکید بر اینکه در حال حاضر 600 محصول بر پایه علوم پیشرفته 
پزشکی وجود دارد که تاکنون شش محصول مجوز گرفته است، خاطرنشان کرد: 
این نشان می دهد که راه طوالنی، پرامید و گسترده ای را در پیش داریم. وی افزود: 
می توانیم در کشورمان درمان هایی در سطح و فناوری باال با قیمت پایین داشته باشیم. 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به این پروژه ژن 
درمانی که با موفقیت فاز اول را طی کرده، اظهار داشت: درمان های این چنینی چند 
صد هزار دالر هزینه دارند که به برکت محققان کشور چنین درمانی به میزان یک 
دهم این هزینه انجام شده و این اقتدار علمی و فناوری کشور را نشان می دهد. دهقانی 
فیروزآبادی با بیان اینکه ورود به حوزه درمان کودکان ارزشمندترین سرمایه کشور 
محسوب می شود، عنوان کرد: وقتی یک کودک بیمار است، نه تنها خودش آسیب 
می بیند بلکه یک خانواده و در آینده یک کشور راتحت تأثیر قرار می دهد. از این رو 
ورود به عرصه ژن درمانی و درمان کودکان می تواند مزیت ویژه ای برای نجات آینده 
و احصای زندگی آنها باشد. وی افزود: با توجه به اینکه عمده این صنعت و فناوری بر 
مبنای علوم و توانمندی داخلی است، می تواند ارزش افزوده باالیی برای کشور داشته 
باشد؛ همچنین تولید محصوالت حوزه ژن درمانی عالوه بر درمان نیز می تواند ارزش 
افزوده باالیی ایجاد کند. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری 
تأکید کرد: این حوزه در درجه اول ارزش افزده 10 برابری را به واسطه نیروهای انسانی 
توانمند ایجاد خواهد کردو این بازار مصــرف می تواند مورد توجه دنیا قرار گیرد. به 
گفته دهقانی فیروزآبادی به دلیل همین ایجاد ارزش افزوده، صنعت ژن درمانی و 
سرمایه گذاری روی آن می تواند جذاب باشد. وی تصریح کرد: برنامه ما توسعه چنین 
مجموعه هایی برای پیشرفت شــرکت های حوزه ژن درمانی است و در دوره جدید 
معاونت علمی، برنامه های پیشران جدی و جدیدی را با سرمایه چند میلیون دالری 
جلو می بریم. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با تأکید بر 
اینکه در همین راستا از مجموعه عالقه مند به توسعه صنعت ژن درمانی نیز همکاری 
خواهیم کرد، گفت: این حوزه نیاز به برنامه زیرساختی برای توسعه صادرات دارد و 

ایران می تواند پایگاهی برای توسعه گردشگری سالمت در این حوزه تعریف شود.

اخبار

رشــد نقدینگی به یکی از 
مصائب دولتها در سالهای 
اخیر تبدیل شــده اســت. 
دولتها نیز توانایی مهار این 
حجم  از پول بدون پشتوانه 
در اقتصاد را ندارند. نه تولید درســت کار می کند نه 
درآمدهای ارزی افزایش چندانی داشــته است. به 
همین دلیل نقدینگی بدون پشتوانه توانسته تورم را به 
در ایران به بیش از 50 درصد در آمارهای غیررسمی 
سوق دهد. در این بین برخی فعاالن اقتصادی بر این 
باورند با ادامه رشد نقدینگی اقتصاد ایران بر لبه ابرتورم 

خواهد ایستاد. 
به هر ترتیب تداوم رشد باالی حجم پول و نقدینگی 

بسیار فراتر از توان تولید کاالها و خدمات در اقتصاد 
ایران در طول پنج دهه گذشته بوده است. اگر بخواهیم 
به میانگین تاریخی نگاه کنیم، ریل ســاالنه رشــد 
نقدینگی در ایــران در حدود 25 درصــد بود، اما در 
سه سال اخیر به 40 درصد میل کرده است. بنابراین 
باتوجه به نرخ باالی تورم باید دید چقدر وقوع ابرتورم 

محتمل است.
کامران ندری، اقتصــاددان معتقد اســت در ایران 
گرچه دولت بخشــی از هزینه های خود را به صورت 
غیرمستقیم از شبکه بانکی و در قالب چاپ پول تأمین 
می کند، اما به اندازه ای نیست که منجر به ابرتورم شود. 
به گفته ندری، برای وقوع ابرتورم با تعریف کالسیک 
آن، نیاز است که نرخ تورم ماهانه باالی 50درصد باشد، 
اما باالترین نرخ تورمی که تاکنون داشتیم مربوط به 
دولت آقای رئیسی و در خردادماه بوده که تورم ماهانه 

به 12.2درصد رسید و پس از آن کاهش یافت.  

گرانی   مواد  غذايی  ادامه   دارد

کوچک تر شدن  سفره  خانوارها

تبعات تورمی رشد نقدینگی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

رشد نقدینگی که عامل ایجاد تورم است علت های زیادی دارد. در وهله اول متولی مدیریت نقدینگی باید علت ها را ریشه یابی و به دنبال حل آنها برود. اینکه افزایش نقدینگی کشور را به سمت رشد تورم سوق می دهد 
شکی نیست. مبارزه با تورم مبحث مهمی به حساب می آید اما نباید دست روی دست گذاشت و در انتظار ورود به ابرتورم به سر برد. صحبت از بروز ابرتورم استدالل محکمی ندارد. 

مساله مهم این است که بانک مرکزی به عنوان متولی کنترل نقدینگی به جای فرافکنی به دنبال کاهش نقدینگی باشد. رشد پول های بدون پشتوانه علتی است که می تواند عامل  تورم و در ابعاد وسیع تر ابرتورم شود. 
بانک مرکزی هر بار تورم را گردن رشد نقدینگی انداخته است. وقتی نقدینگی حاصل پولی باشد که نه از تولید به دست آمده و نه از درآمدهای ارزی، پیش بینی رشد تورم بسیار ساده است. اگر مدام شکل گیری ابرتورم 
را بدون اینکه به دنبال حل دالیل ایجاد آن باشیم تکرار کنیم بازارها هم به ناچار تن به این اتفاق خواهند داد. با تکرار احتمال شکل گیری ابرتورم انتظارات برای رشد قیمتها باال می رود و نتیجه آن نابسامانی بیشتر در 

مدیریت بازار است. 
در این بین این سوال پیش می آید که پس نظارت دولتی چه نقشی در مدیریت بازارها داشته است. حمایتهای دولتی و طرح های پر سر و صدای ممنوعیت واردات برای ارتقای تولید، چه نتیجه ای داشته است. اگر 
قرار است تولید داخل همچنان گران شود نتیجه نظارت و حمایت چه بوده است. بنابراین نباید با فرافکنی عدم توانایی مدیریت متولیانی مانند بانک مرکزی را ابرتورم بنامیم. نقدینگی را بانک مرکزی  ایجاد می کند و 
نمی توان این طور القا کرد که بازار خود عامل ایجاد تورم است. سوال این است که بانک مرکزی اصال می داند تبعات افزایش نقدینگی چیست. تبعات رشد نقدینگی که به واسطه تولید و درآمد ارزی نباشد حال و روز 

این روزهای بازارها را به دنبال دارد. 
متولی نقدینگی اگر نمی تواند مدیریت درستی داشته باشد کنار برود. اگر اقتصاددان باالی سر بانک مرکزی نباشد همین اتفاقات قابل پیش بینی است. دولت اعدا کرده بود که تورم را مدیریت و کنترل می کند. همچنین 
وعده کاهش قیمتها را داده بود. اما در شرایط فعلی شاهد هستیم نه تنها وعده ها تحقق نیافته بلکه فرافکنی برای ایجاد ابرتورم را نیز داریم. دولت و متولی نقدینگی به جای حل ریشه ای مشکالت به دنبال مقصر برای 
رشد تورم می گردد. نباید دست روی دست گذاشت تا ابرتورم شکل بگیرد. متولی این اتفاق باید دست به کار شود. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دولت باید فکری به حال این اتفاق بکنند. سو مدیریت ارزی و 
پولی کشور به نقدینگی بیشتر منتهی می شود. تکرار واژه ابرتورم انتظاراتی ایجاد می کند و بازار خود به خود دنبال این ماجرا خواهد رفت. عادی سازی تورم و افزایش قیمتها نتیجه عدم نظارت است. در تمامی بازارها 

اعم از بازار لوازم خانگی، خودرو، اجاره بها، کاالهای اساسی و سایر بخش ها می توان انتظار رشد بیشتر قیمتها را با ادامه عدم نظارت قوی و مدیریت درست داریم.
به طور کلی حل مشکل رشد تورم راه های مختلفی دارد که مسئوالن باید آن ها را پیش از فرا رسیدن مورد توجه قرار دهند. شایسته نیست که پس از روی دادن این اتفاق به فکر چاره افتاد. امروز که همه این موضوع را 

مورد پیش بینی قرار می دهند، قطعا می توان راهکارهایی برای آن پیدا کرد.   

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

مجری طرح توســعه ارتباطات روســتایی گفت: 
بیش از 7500 روستا که نیاز به توسعه ارتباطات 
و فناوری اطالعات داشت، شناســایی شد. ایرج 
روحی مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
توسعه ارتباطات روستایی و مجری طرح خدمات 
عمومی اجباری موسوم به USO با اشاره به اینکه 
در ابتدای دولت سیزدهم باید برآورد دقیق تری 
از وضعیت موجود توسعه ارتباطات در روستاها به 
دست می آوردیم، گفت: با انجام بررسی ها بیش از 
7500 روستا که نیاز به توسعه ارتباطات و فناوری 

اطالعات داشت، شناسایی شد.
وی ســهولت دسترســی به اینترنت پرسرعت و 
افزایش کاربردهای فنــاوری اطالعات و مطالبات 
مردم در استفاده از شبکه اینترنت پرسرعت را دلیل 

افزایش آمار روستاها عنوان کرد.

مشــاور وزیــر در توســعه ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در مناطق روســتایی با اشــاره به اینکه 
2000 روســتا از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 
به اینترنت دسترسی پیدا کرده اند، تصریح کرد: 
گزارش پیشــرفت کار به صــورت 2 ماهه تهیه و 
آمارها به تفکیک و با شفافیت کامل با نام روستا و 
میزان پیشرفت کار مشخص شده است. روحی با 
اشاره به اینکه کار در روستاهای باقیمانده بسیار 
سخت است، گفت: باال رفتن هزینه ها برای تهیه 
تجهیزات توســط اپراتورها و شــرایط موجود در 
کشور از مشکالت پیش روی توسعه ارتباطات در 

روستاها است.
مجری طرح خدمات عمومی اجباری به مشکالت 
موجود برای توسعه ارتباطات در مناطق روستایی 
اشــاره کرد و ادامه داد: هزینه های باال برای برق 

رسانی و ایجاد جاده های دسترسی به مکان سایت 
ها، نبود لینــک انتقال برای اتصال ســایت های 
نصب شده به شبکه و محدودیت ظرفیت اجرایی 
اپراتورها، برخی از مشــکالتی است که در توسعه 

ارتباطات در مناطق روستایی وجود دارد.
وی افزود: بــرای پایداری و بهبــود کیفیت، نیاز 
به اجرای حداقــل 10هزار کیلومتــر فیبرنوری 
وجود دارد کــه عمده ایــن پروژه باید توســط 
شرکت مخابرات انجام شود. مجری طرح توسعه 
ارتباطات روستایی با اشاره به وضعیت ارتباطات 
در روستاهای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: 
در یک سال گذشته دولت سیزدهم 520 روستای 

این استان تحت پوشش ارتباطی قرار گرفتند.
وی افــزود: تکلیف ما در برنامه ششــم توســعه، 
رسیدن به پوشش 80 درصد روستاهای باالی 20 

خانوار بود که تاکنون این رقم به 88 درصد رسیده 
اســت و برابر برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان 
سال جاری هیچ اســتان زیر 80 درصد ارتباطات 
روستایی نخواهیم داشــت. روحی رشد متوازن 
استان ها در ارتباطات روستایی را بسیار مهم عنوان 
کرد و گفت: به طور مثال استان خراسان جنوبی که 
عقب افتادگی جدی در حوزه ارتباطات روستایی 
داشــت در همین مدت دو برابر متوسط کشوری 

رشد داشته است.
وی با اشــاره به اینکه 40 روســتای بدون هیچ 
ارتباطی در این مدت تحت پوشش شبکه ارتباطی 
با کیفیــت و پایداری قرار گرفتند، افــزود: از این 
تعداد 18 روستا مربوط به اســتان کرمان بود که 
پیش از آن هیچ امکان ارتبــاط مخابراتی در این 

روستاها وجود نداشت.

شناسایی بیش از ۷۵۰۰ روستای نیازمند به توسعه ارتباطات 

عكس روز-
روستای ِدالرام؛ 

»دهكده 
پزشكان«

شرکت آمریکایی اچ پی اعالم کرد که هزاران نفر از نیروهای خود را طی سه 
سال آینده اخراج می کند و به این ترتیب به خیل وسیعی از شرکت های 
فناوری که به طور قابل توجهی تعداد کارکنان خود را در شرایط بد اقتصادی 
کاهش داده اند، خواهد پیوست. شرکت آمریکایی اچ پی روز سه شنبه اعالم 
کرد که هزاران نفر از نیروهای خود را طی سه سال آینده اخراج می کند و 
به این ترتیب به خیل وسیعی از شرکت های فناوری که به طور قابل توجهی 
تعداد کارکنان خود را در شرایط بد اقتصادی کاهش داده اند، خواهد پیوست.

این سازنده رایانه در بیانیه ای که بعدازظهر سه شــنبه به همراه گزارش 
درآمد سه ماهه ضعیف خود منتشــر کرد، از کاهش عمده تعداد مشاغل 
خبر داد و اعالم کرد که فروش این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته بیش از 11 درصد کاهش یافته اســت. اچ پی گفت: این شرکت 
پیش بینی می کند که در میان تعداد کارکنان جهانی، بین 4000 تا 6000 
 کارمند را تعدیــل خواهد کرد. انتظار می رود این اقدامات تا پایان ســال 

مالی 2025 صورت بپذیرد.

شرکت اچ پی پیش از این گزارش داده بود که تعداد کارکنان این شرکت 
آمریکایی در سراسر جهان حدود 51000 نفر است. انریکه لورس، رئیس 
و مدیر عامل اچ پی در ادامه افزود که برنامه جدید این شرکت "ما را قادر 
می سازد تا با کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری مجدد در ابتکارات کلیدی 
به مشتریان خود خدمات بهتری ارائه دهیم”. این خبر، شرکت اچ پی را به 
لیست در حال رشد شــرکت های فناوری که زمانی در اوج بودند، تبدیل 

می کند که اکنون اعالم می کنند مشاغل زیادی را کاهش می دهند. 

اچپیآمریکاتادوسالآینده۶۰۰۰نفررااخراجمیکند


