
قیمت نفت در معامالت پرنوســان روز جمعــه، تحت تاثیر 
نگرانی های رو به رشد نسبت به رکود اقتصادی، کاهش یافت 
و شاخص های بازار، بزرگترین کاهش هفتگی چند ماه اخیر 

را ثبت کردند.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۴۴ سنت کاهش، در ۷۱ دالر و دو سنت در هر بشکه 
بسته شد که رکورد پایین جدیدی در سال ۲۰۲۲ بود. بهای 
معامالت نفت برنت با پنج ســنت کاهش، در ۷۶ دالر و ۱۰ 

سنت در هر بشکه بسته شد.
باب یاوگر، تحلیلگر شرکت میزوهو در این باره نوشت: نگرانی ها 
نســبت به اقتصاد، بر هر گونه نگرانی نسبت به عرضه، مقدم 

اســت. پس از این که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
اعالم کرد مسکو ممکن است در واکنش به اعمال سقف قیمت 
برای صادرات نفت خود، تولیدش را کاهش دهد، قیمت های 
نفت ابتدای معامالت روز جمعه، تا حــدودی حمایت یافته 
و بیش از یک درصد صعــود کرده بودند. با این حال، رشــد 
باالتر از حد انتظار قیمت تولیدکننده آمریکا در نوامبر و خبر 
ازسرگیری جزئی فعالیت خط لوله کی استون، باعث معکوس 
شدن رشد قیمت شد و شاخص ها را بیش از یک دالر کاهش 
داد. خط لوله کی استون پس از نشت ۱۴ هزار بشکه نفت در 

کانزاس، بسته شده بود.
طبــق گــزارش وزارت کار آمریــکا، شــاخص قیمت های 

تولیدکننــده آمریــکا در پــس جهــش هزینه هــای 
 خدمــات، در نوامبــر اندکی بیــش از حد انتظــار، افزایش 

یافت.
بــه گفته یاوگــر، ایــن افزایش ممکن اســت باعث شــود 
بانــک مرکــزی آمریکا، رونــد افزایــش نرخ هــای بهره را 
 تســریع کند که نگرانی ها نســبت به وقوع رکود را تشدید

 می کند.
هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت، حدود ۱۰ 
درصد رشد هفتگی به ثبت رساندند که بزرگترین رشد هفتگی 
از آوریل برای شاخص نفت آمریکا و از اوت برای نفت برنت بود.

تحلیلگران هشدار دادند اگر قیمت نفت آمریکا در معامالت 

روزهای آینده به زیر ۷۰ دالر در هر بشــکه سقوط کند، وارد 
مسیر سقوط آزاد می شود و تا محدوده ۶۰ دالر ریزش خواهد 

کرد.
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار 
دکل های حفاری نفــت و گاز آمریکا در هفتــه منتهی به ۹ 
دسامبر، چهار حلقه کاهش یافت و به ۷۸۰ حلقه رسید. شمار 
دکل های حفاری نفت آمریکا با دو حلقه کاهش، به ۶۲۵ حلقه 
رسید و شمار دکل های حفاری گاز با دو حلقه کاهش، به ۱۵۳ 

حلقه رسید.
در چین، افزایــش آمار ابتال بــه کووید ۱۹ احتماال رشــد 
اقتصــادی در ماه هــای آینده را بــا وجود تســهیل بعضی 

از محدودیت ها، ســرکوب خواهــد کــرد. اقتصاددانان در 
نظرســنجی رویترز پیش بینــی کردند اقتصــاد آمریکا در 
ســال آینده با یک رکود کوتاه و اندک روبرو خواهد شــد. و 
اعالم کردند بانک مرکزی آمریکا، در نشســت ۱۴ دســامبر 
 خود، افزایش کمتر نرخ بهره به میــزان ۵۰ واحد را تصویب 

خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، با وجود این که منطقه یورو در رکود 
بوده و با نرخ تورم پنج برابر ســطح هدف گذاری شده است، 
مبارزه می کند، تحلیلگران پیش بینی کردند بانک مرکزی 
اروپا در نشســت هفته آینده، نرخ بهره را به میزان ۵۰ واحد 

افزایش داده و به دو درصد می رساند.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است قیمت مرغ 
در روزهای گذشته نوسانات بســیاری را پشت 
سر گذاشته است و در حال حاضر از کیلویی ۵۵ 
هزار تومان در میادین تا ۶۴ هزار تومان در خرده 

فروشی ها به فروش می رسد.
به گزارش ایسنا، بر اســاس مشاهدات میدانی و 
گزارش های رسیده به ایسنا از محله های مختلف 
تهران قیمت هر کیلو مرغ گــرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ 

تومان تا ۶۴ هزار تومان است.

در میادین میوه و تره بار و مراکز عمده توزیع مرغ 
نیز قیمت هر کیلو مرغ کامل تازه ۵۵ هزار و ۸۰۰ 

تومان اعالم شده است.
مهدی یوسف خانی - رئیس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهــی تهران - در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان اینکه قیمت مرغ در واحدهای خرده فروشی 
کیلویی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان است، گفت: در حال 
حاضر مرغ کمتر از نرخ مصــوب در بازار عرضه 
می شود و فروش مرغ باالتر از نرخ مصوب یعنی 

۶۳ هزار تومان تخلف است. وی با اشاره به اینکه 
در روزهای آینده افزایش قیمتی نخواهیم داشت، 
افزود: هفته گذشته قیمت مرغ افزایش یافت و به 
۶۰ هزار تومان رســید ولی همچنان در بازه ذکر 
شده به فروش می رود و البته فروش آن تا ۶۳ هزار 

تومان مانعی ندارد.
یوسف خانی در پاسخ به چرایی این افزایش قیمت 
گفت: تقاضای خرید مرغ کم، عرضه و تولید زیاد 

است و در نتیجه قیمت ها کاهش یافته است.

پیگیری ایسنا نشان می دهد همچنان تصمیمی 
برای رجیستر شدن آیفون ۱۴ گرفته نشده، اما این 
مدل تلفن همراه در بازار بسته به ویژگی های آن، از 
نزدیک به ۵۲ تا ۹۹ میلیون تومان فرخته می شود.

به گزارش ایسنا، تقریبا از مهر ماه آیفون ۱۴ وارد 
ایران شد. اما پیگیری ایسنا نشان می دهد که بعد 
از گذشت بیش از دو ماه هنوز خبری از رجیستر 

شدن این کاال نیست.
طبــق اظهــارات قبلــی عالیان، ســخنگوی 

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، 
موبایل های آیفون ۱۴ که در حال حاضر در بازار 
هستند به صورت قاچاق یا از طریق رویه مسافری 

به کشور وارد شده و رجیستر نشده است.
گفتنی است هر کاالیی که از طریق رویه مسافری 
وارد شــود، اگر در گمرکات اظهار شــده باشد، 
می تواند رجیستر شود، اما اگر اظهار نشده باشد، 
غیر قانونی است و رجیســتر هم نمی شود. اما در 
حال حاضر مسئله این اســت که اصاًل رجیستر 

شدن یا نشــدن آیفون ۱۴، تعیین تکلیف نشده 
اســت. البته اگر کاالیی به صورت قانونی از رویه 
مسافری وارد شده باشــد، اجازه استفاده تجاری 
ندارد و نباید خرید و فروش شود. اما در این زمینه 
خالء قانونی وجــود دارد و این کاالهــا در بازار 
فروخته می شوند. پیشتر گمانه زنی هایی از تصمیم 
گیری درباره رجیستر شدن آیفون ۱۴ در آذر ماه 
منتشــر شــده بود، اما تا لحظه نوشته شدن این 

گزارش تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است

طبق اعالم وزارت صمت، واحدهای تولیدی برای 
کســر تهاتر و اســترداد مالیات ماشین آالت خط 
تولید، در صورت داشتن ثبت سفارش، به تأییدیه 

وزارت صمت نیاز ندارند.
به گزارش ایسنا، ســید مهدی نیازی - معاون امور 
هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت - در نامه ای به مدیران سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان ها و جنوب کرمان با اشاره به 
اینکه در اجرای بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی 
برنامه توسعه کشور و تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات 
بر ارزش افزوده و پیرو نامه ســازمان امور مالیاتی، 
مالیات ماشین آالت خط تولید به تشخیص وزارت 

صنعت، معــدن و تجارت و رعایت ســایر قوانین و 
مقررات قابل کسر تهاتر و استرداد است، شرایط این 

موضوع به تایید وزیر صمت رسیده است.
بر این اســاس با توجه به حــذف معافیت گمرکی 
ماشین آالت و تجهیزات، ضرورت تشویق انگیزه های 
سرمایه گذاری و حذف فرآیندهای زائد و غیر ضرور؛ 
از آنجا که در مراحل ثبت سفارش، بررسی های مورد 
نیاز به ویژه مالحظات ساخت داخل از سوی ادارات 
استانی انجام می شــود و نظام رتبه بندی و اعتبار 
سنجی در ثبت سفارش مالک عمل قرار می گیرد، 
واحدهای تولیدی دارای مجوز که برای ورود ماشین 
آالت و تجهیزات نو یا مســتعمل ثبت ســفارش 

دریافــت کرده اند، نیاز به تائیدیه مجزا نداشــته و 
همان ثبت سفارش به عنوان مالک تشخیص وزارت 
صمت و تائیدیه مجاز بودن واحدهای تولیدی برای 
شــمولیت معافیت تبصره ۴ مــاده ۸ قانون تلقی 

می شود.
بنابراین در این رابطه ضرورتی به طی فرآیند جدید 
یا اســتعالم از ســوی گمرکات اجرایی و یا ادارات 
مالیاتــی از ادارات کل صنعت، معــدن و تجارت 
استان ها و ســتاد وزارت نیســت. اطالعات ثبت 
سفارش از طریق ســامانه جامع تجارت در اختیار 
گمرک قــرار داشــته و در صورت نیــاز اطالعات 

تکمیلی نیز مورد تبادل قرار می گیرد.

سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس دستگیر 
شده و تخلفات احتمالی او در حال بررسی است.

گزارش ها حاکی از آن است که امیرحسین جابرانصاری 
سرپرست شرکت عمران شــهر جدید پردیس به اتهام 
شائبه تخلفات مالی و اداری دستگیر و دفتر کار او پلمب 
شده است. یک منبع آگاه خبر دستگیری این مدیر را 

تایید کرد.
وی از ۱۸ اردیبهشــت ســال جاری جایگزین پیمان 

پیرفرشیـ  سرپرست قبلی شرکت عمران پردیس شده 
بود. این پنجمین تغییر مدیریتی شرکت عمران پردیس 

در چهار سال اخیر بود.
این در حالی اســت که از اوایل امســال به دلیل رکود 
فعالیت های عمرانی و ساختمانی در پردیس، متقاضیان 
انتقاداتی به مدیریت این شهر داشتند. تاخیر در تحویل 
واحدهای مسکن مهر، وجود ایرادات متعدد در واحدها، 
کمبود مراکز درمانی، تفریحی، تجاری، ورزشی، مشکالت 

حمل و نقل، بخشی از مصائب زندگی در پردیس است که 
ساکنان این شهر معموال طی تماس با خبرنگار ایسنا از 

آن گله مند هستند.
گفته می شود تیمی متشــکل از کارشناسان حقوقی و 
حراست در شرکت عمران مشغول بررسی ابعاد و دالیل 
دستگیری جابرانصاری هســتند. هنوز علت بازداشت 
مشخص نشده اما ممکن است به موضوع تهاتر برخی 

زمین ها مربوط باشد.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: پرداخت 
یارانه به صورت کاالبرگ اختیاری است و قرار نیست 

یارانه قطع شود.
به گــزارش ایلنا، ســید طیبــه حســینی درباره 
پرداخت یارانه آذرماه خانوارها و انتشار برخی اخبار 
مبنی بر حذف یارانه نقدی، افزود: بر اساس اعالم وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت یارانه به صورت 
کاالبرگ اختیاری است و قرار نیست یارانه نقدی هیچ 

فردی قطع شود. وی اظهار کرد: پرداخت یارانه آذرماه 
طبق روال ماه های گذشته ادامه دارد و در صورت اجرا 
شــدن این طرح در ماه های آینده افراد می توانند به 
صورت اختیاری کاالبرگ الکترونیکی را انتخاب کنند، 
در غیر این صورت پرداخت یارانه به صورت نقدی ادامه 
دارد. سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها تاکید 
کرد: در ماه جاری یارانه هیچ استانی قطع نمی شود. 
براساس این گزارش یارانه نقدی کمک معیشتی بر 

اساس دهک بندی اعالمی از سوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و مطابق معمــول، روز ۲۰ هر ماه به 

حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
بر همین اساس، در صورتی که سرپرستان خانوار جزو 
دهک های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان 
به ازای هر نفر و در صورتی در دهک های چهارم تا نهم 
قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومــان به ازای هر نفر به 

حساب آنان واریز خواهد شد.

آخرین آمار درمورد مالیات وصول شده از منابع مختلف 
نشــان می دهد که میزان مالیات دریافتــی از مالکان 
خانه های خالی در هشت ماه سال جاری نسبت به هفت 
ماه سال جاری افزایش چندانی نداشته اما نسبت به شش 

ماه نخست سال ۱۴۰۱ حدود سه برابر شده است.
به گزارش ایسنا، هرچند طبق آخرین اطالعات شناسایی 
خانه های خالی که بر اساس قانون مالیات خانه های خالی 
مصوب آذرماه سال گذشته، مشــمول مالیات شده اند 
)اگر واحد مسکونی در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر 
بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات 
می شــود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه 
مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح 

ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال 
دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و ســال سوم به بعد 
معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شــد.( موفقیت 
آمیز نبوده است، اما همچنان این خانه ها یکی از منابع 
درآمدی مالیاتی دولت محســوب می شــوند. وظیفه 
شناسایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی 
از طریق سامانه امالک و اسکان گذاشته شده است که 
این وزارتخانه با راه اندازی سامانه امالک و اسکان نسبت 
به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در 
مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات را ثبت کنند، 
خانه آن ها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از 
سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد. با این حال به 

نظر می رسد این روند موفقیت آمیز نبوده است و داوود 
منظور، رییس ســازمان امور مالیاتی نیز داوود منظور، 
رییس سازمان امور مالیاتی نیز اخیرا اعالم کرده است با 
خود اظهاری نمی توان خانه های خالی را شناسایی کرد. 
به گفته وی، تاکنون ۵۲۰ هزار رکورد خانه خالی توسط 
وزارت راه و شهرسازی ثبت شــد که از این میزان ۲۱۶ 
اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. در هر 
حال این خانه ها همچنان یکی از پایه های درآمدی دولت 
محسوب می شوند. به طوریکه درآمد حاصل از مالیات بر 
واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شش ماه نخست 
سال جاری، ۴۸۵ میلیون تومان بود که در هفت ماه سال 

جاری به یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون تومان رسید.

ریزش هفتگی قیمت نفت رکورد زد

تداوم بالتکلیفی رجیستری آیفون ۱۴قیمت االکلنگی مرغ!

شرایط کسر مالیات ماشین آالت تولید اعالم شد

یارانه آذر ماه هیچ استانی قطع نمی شودسرپرست عمران پردیس بازداشت شد

سهم خانه های خالی از مالیات چقدر است؟
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سرمقاله

تعلل بانک ها 
در فروش اموال

واگذاری امــوال بانکها از 
دیرباز مطرح بوده و حتی 
قانونی نیز در همین رابطه 
مصوب شــده است. این 
قانون ســال ۸۴ به تصویب رسیده و شرکتی 
نیز با عنوان "فام"، فروش اموال مازاد بانکها، 
در همین راستا و برای اجرای آن تاسیس شد. 
اما کارایی این قانون و امــکان اجرای آن تا به 
امروز مورد سوال است. انتظاری که از تصویب 
این قانون وجود داشــت برآورده نشد. بانکها 
به واگذاری مازاد دارایــی ها هیچ گاه تمایلی 

نداشته و ندارند...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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۴

جهش قیمت سکه 
در بورس و بازار آزاد

عبور از کسری بودجه 
با فروش دارایی ها؟ 

روز شنبه خروج پول حقیقی پنج برابر بیشتر شد

بازگشت بورس  به  مرز  بحرانی
صفحه2

صفحه2

کاهش  گاز  تخصیصی  به  صنایع
تولیدکنندگان   خرد   امکان   ادامه   فعالیت   ندارند

قیمت سکه روز گذشته ر بورس کاال و بازار آزاد جهش 
قابل توجهی را ثبت کرد. قیمت دالر در بازار رسمی 
هم افزایشی بود. به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر 
روز گذشته شــنبه ۱۹ آذر ماه در بازار ارز هرات و 
سلیمانیه به سمت باال حرکت کرد اما در تهران نوسان 
محدوی را ثبت کرد. گفته می شود نرخ حواله درهم 
نیز روز گذشته صعودی بوده است. برخی از فعاالن 
بازار  مدعی بودند بازیگران ارزی تهران توسط نهاد 
مرکزی بازار ساز کنترل شده اند. در سمت رسمی 
بازار روز گذشته هم ســایت صرافی ملی  مانند روز 
گذشــته قیمت جدید خرید و فروش دالر را اعالم 
نکرده بود. صرافی ملی در چند روز گذشته قیمت 
اعالم نکرده است. آخرین قیمت خرید دالر صرافی 

ملی که در چند روز اخیر اعالم...

وزیر اقتصاد در جدیدتریــن اظهارات خود گفته از 
افزایش ۴ برابری درآمد دولت به واسطه مولدسازی 
دارایی ها سخن گفته است. این اظهارات خاندوزی 
در حالی مطرح می شود که به عنوان مثال بانک ها 
اعم از دولتی و خصولتی در واگــذاری دارایی مازاد 
خود هیچ گونه همکاری با دولت ندارند. بانکها همواره 
با فروش مازاد دارایی های خود پول حاصل از آن را 
به زیرمجموعه های خود تزریق می کنند. سالهاست 
دولتها سعی در افزایش درآمد از طریق مولدسازی 
دارایی ها دارند اما تا به امروز توفیق چندانی حاصل 
نشده است. این در حالی است که وزیر اقتصاد چندی 
پیش نیز تاکید کرد دولت و بانک های دولتی پیشقدم 
مولدسازی دارایی ها شــوند. اما وزیر اقتصاد درباره 

راهکار دولت برای جلوگیری...



اقتصاد2
ایران

حسین سالح ورزی مطرح کرد
یک سوم واردات کشور، قاچاق است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک 
سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می شود، 
گفت: در این ســالها تنهاچیزی که رقابت در آن 
صورت گرفته، گرفتن رانت بیشتر بخاطر مقررات 
موجود بوده است. حسین سالح ورزی امروز در 
همایش مبارزه با فساد که به مناسبت روز جهانی 
مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، 
اظهار کرد: بعد از انقالب هم از نظر ایدئولوژیک و 
هم از لحاظ آموزه های دینی به حد کفایت موضوع 
تشویق و مبارزه با فساد را داشــته ایم و در حوزه 
قانون گذاری برای مبارزه با شفافیت نیز قانون کم 
نداریم. بر همین اساس نیز تقریباً هر دولت، مجلس 
و رئیس قوه قضائیه ای که آمده است، به ضرورت 
مبارزه با فساد تاکید داشته، اما نکته این است که 

آیا ما در این راه توفیق نسبی داشته ایم یا خیر؟
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر شــاخص 
ادراک فساد را بررسی کنیم می بینیم که نتوانسته ایم 
در این مسیر قدم قابل توجهی برداریم و حتی در داخل 
کشور هم افکار عمومی را نتوانسته ایم قانع کنیم که 
کار مثبت و قابل توجهی انجام شــده است. وی ادامه 
داد: مهم ترین مشکل ما در حوزه مبارزه با فساد این 
است که در کشور ما از یک جایی یک سیاست گذاری 
با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم همه مصیبت ها 
را تا امروز ادامه داده اســت؛ به عنوان مثال در زمینه 
واردات با وجود قوانین و مقــررات متعددی که برای 
ممنوعیت هــای غیرتعرفه ای وجــود دارد، اما برای 
حدود دو هزار قلم کاال ممنوعیت واردات اعمال شده 
که این مسئله موجب توسعه قاچاق شده است که این 
موضوع یکی از مصادیق فساد اســت و آمارها نشان 
می دهد که یک ســوم واردات کشور از طریق قاچاق 

انجام می شود. 

قیمت طال 18 عیار صعودی شد
جهش قیمت سکه در بورس و 

بازار آزاد
قیمت سکه روز گذشته ر بورس کاال و بازار آزاد جهش 
قابل توجهی را ثبت کرد. قیمت دالر در بازار رسمی 
هم افزایشی بود. به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر 
روز گذشته شــنبه 19 آذر ماه در بازار ارز هرات و 
سلیمانیه به سمت باال حرکت کرد اما در تهران نوسان 
محدوی را ثبت کرد. گفته می شود نرخ حواله درهم 
نیز روز گذشته صعودی بوده است. برخی از فعاالن 
بازار  مدعی بودند بازیگران ارزی تهران توسط نهاد 

مرکزی بازار ساز کنترل شده اند. 
در سمت رسمی بازار روز گذشته هم سایت صرافی 
ملی  مانند روز گذشته قیمت جدید خرید و فروش 
دالر را اعالم نکــرده بود. صرافی ملــی در چند روز 
گذشته قیمت اعالم نکرده است. آخرین قیمت خرید 
دالر صرافی ملی که در چند روز اخیر اعالم شده  بر 
این اساس قیمت خرید دالر آمریکا 33 هزار و 233 
تومان بود و قیمت فروش دالر آمریکا 33 هزار و 567 
تومان اعالم شــد. قیمت دالر متشکل روز گذشته 
مسیر رشد را طی کرد و به مرز حساس 34 هزار و 800 
تومان رسید. این قیمت در مقایسه با عصر روز گذشته 

750 تومان افزایش را نشان می دهد. 
نرخ دالر توافقی هم  روز گذشــته به یک قدمی 
کانال جدید رسید و در مقایسه با روز گذشته باالتر 
بود. هر برگ اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته 
به صورت توافقی در زمان نوشتن این گزارش 34 
هزارو 950 تومان معامله شد. این قیمت در مقایسه 

با روز قبل 170 تومان رشد را نشان می دهد.
قیمت اونس طــال در بازار روز گذشــته بر روی 
1798 دالر قرار گرفــت.در بازار داخلی ایران هم 
قیمت طال 18 عیار روز گذشــته در محدوده 1 
میلیون 595 هزار و 100به فروش رســید که در 
مقایسه با روز پنجشنبه گذشــته 3 هزار و 700 

تومان باالتر بود.
بازار ســکه در اولیــن روز هفته جاری شــاهد 
جهش قیمت ســکه امامی بود. فلــز زرد رنگ 
داخلی روز گذشته 395 هزار تومان گران شد و به 

17 میلیون و765 هزار تومان رسید.
همزمان بــا افزایش قیمــت ســکه امامی روز 
گذشته قیمت نیم سکه هم جهش قابل توجهی 
را ثبت کرد.نیم سکه روز گذشته به 10 میلیون و 

450 هزار تومان رسید. 
در شرایط فعلی برخی از فعاالن بازار سکه معتقدند 
که صعود قیمت اونس طال بر روی سطح انتظارات 
برای فلزگران بهای داخلی اثر گذاشته و قیمت 
سکه در بازار روز گذشته به سمت جلو حرکت کرد.

عده ای از معامله گران مدعی بودند عامل اصلی 
افزایش تقاضا در معامالت بازار سکه تهران را پر 
ریسک شدن معامالت دالر و کوچ معامله گران این 
ارز به بازار سکه می باشد.نرخ دالر در بازار ارز روز 
گذشته در مقایسه با روز گذشته نوسان محدودی 

را ثبت کرد . 

اخبار

رئیس کمیسیون کشاورزی 
مجلس بر اســاس آنچه در 
جلســه ای با فعاالن بخش 
خصوصی مطرح شــد از لغو 
تعرفه صادرات سیب زمینی 
و پیاز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: شرایط صادرات 
خشکبار باید در اســرع وقت با حضور رئیس کل بانک 

مرکزی و رئیس سازمان توسعه تجارت بررسی شود.
اعضای کمیســیون کشــاورزی اتاق ایران در نشست 
اخیر خود با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از افت 
شدید صادرات خشکبار در ســال جاری به دلیل وضع 
قوانین ارزی بازدارنده سخن گفتند و لغو تعرفه صادرات 
سیب زمینی و پیاز را خواستار شــدند. در این نشست، 
تعیین قیمت شکر و رسیدگی به وضعیت تعیین عوارض 
برای واردات شــکر به منظور حمایت از آنچه در داخل 

تولید شده است، مورد توجه قرار گرفت.
محسن امینی، رئیس کمیسین کشاورزی اتاق ایران به 
مسائل ارزی صادرکنندگان به ویژه در بخش خشکبار 
اشــاره کرد و از مذاکرات با رئیس کمیسوین اقتصادی 
مجلس و رئیــس کل بانک مرکزی بــه منظور حذف 

پیمان سپاری ارزی برای بخش خشکبار سخن گفت.
بر اساس اظهارات او متاســفانه در مقاطعی که بازاری 
برای حضور پررنگ ایران فراهم می شود برعکس سایر 
کشورها، با وضع قوانین بازدارنده، مانع رشد صادرات به 
آن بازار می شویم و تا بخواهیم مشکالت به وجود آمده را 

حل کنیم، فرصت از دست می رود.

پیش بینی صادرات خشکبار برای امسال یک 
سوم سال قبل است

در این جلسه صادرکنندگان خشکبار به تشریح شرایط 
حاکم بر روند صادرات این بخش پرداختند. بر اســاس 
آنچه عنوان شد، سال گذشته در 8 ماهه اول سال بالغ 
بر 96 هزار تن صادرات خشکبار به ثبت رسیده که این 
رقم در مدت مشابه سال جاری به 32 هزار تن کاهش 
یافته است و پیش بینی می شود 3 میلیارد دالر صادرات 

خشکبار در سال 1399 به کمتر از یک میلیارد دالر در 
سال جاری برسد.

طبق آمار موجود 85 هزار تن پسته در سال 99 به چین 
صادر شــده که این حجم به 400 تن در 5 ماهه امسال 

رسیده است.
وضع قوانین بازدارنده در بخش صادرات از جمله تبصره 
6 بند ه ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که تمام 
صادرکنندگان را قاچاقچی محسوب می کند. از جمله 
مواردی بود که در این نشســت مورد توجه قرار گرفت. 
به باور صادرکنندگان خشکبار به جای اینکه صادرات 
در مقابل واردات برای غیر آزاد شود، این امکان را برای 
فرد واردکننــده آزاد کردند و در نتیجه امروز شــاهد 
رانت خواری هــای ارزی و برهم خــوردن نظم تجارت 
هستیم؛ واردکنندگان موبایل برای حفط منافع واردات، 
پسته را در داخل گران تر می خرند و در بیرون، ارزان تر 
می فروشــند تا ارز الزم را دریافت کرده و موبایل باالی 
600 یورو وارد کنند. در همین وضعیت، ترخیص کاران به 
عنوان صادرکننده وارد میدان شدند چون امروز واردات 

درمقابل صادرات برای خودف قانونی است.

پیشنهاد صادرکنندگان خشــکبار در وهله اول حذف 
پیمان ســپاری ارزی برای صادرات خشکبار است. در 
ادامه به جای صادرات در مقابل واردات برای خود، امکان 

صادرات در مقابل واردات برای غیر آزاد شود.
در بخش بعدی این نشســت وضعیت حاکم بر تولید 
و واردات شــکر مورد توجه قرار  گرفت. موضوع شــکر 
برعکس خشکبار به واردات آن برمی گردد که با مشکالت 
ارزی و ظرفیت تولید داخل باید بــرای روند واردات آن 

فکر اساسی کرد.
طبق اطالعات موجود، ظرفیت تولید یک ونیم میلیون 
تن شکر در کشور وجود دارد و یک و 7 دهم میلیون تن 
هم میزان مصرف داخل است و د راین شرایط عوارض 
واردات شکر صفر است. امروز انباشت بدهی کارخانه های 
تولید شکر به کشاورزان در حوزه تولید چغندر بالغ بر 4 
هزار 600 میلیارد تومان است که به سال گذشته مربوط 
می شود و چغندر تولید شده امســال هم رسیده ولی 
طلب آن هم هنوز پابرجاست. 736 هزار تن موجودی 
شکر در انبارهاست و 210 هزار تن هم موجودی آن در 
بنادر است که در حال ترخیص هستند و در مجموع 950 

هزار تن شکر در کشور وجود دارد. عدم اعالم قیمت شکر 
از سوی ستاد تنظیم بازار یکی از مشکالتی است که از 
سوی اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مطرح شد. 
در حال حاضر پیشنهاد قیمتی کمیسیون کشاروزی و 
انجمن قند و شکر  21 هزار و 900 تومان برای هر کیلو 
است. اصالح تعرفه واردات شکر مطالبه دیگری بود که از 

سوی فعاالن اقتصادی تاکید شد.
رسیدگی به وضعیت سیب زمینی خوراکی و وضع عوارض 
صادراتی برای این محصول و پیاز نکته اعتراض دیگری 
بود که در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مطرح 
شد. بر اســاس اظهارات تولیدکنندگان سیب زمینی 
خوراکی با وجود افزایش قیمت ها و باال رفتن قیمت تمام 
شده سیب زمینی، سود اصلی به جیب دالالن این بخش 
می رود و کشاورز کم ترین میزان سود را دریافت می کند. 
در همین وضعیت، دولت با وضع غیرقانونی عوارض بر این 

محصول، مانع از صادرات آن شده است.  

در مجلس به بخش خصوصی اعتماد داریم
محمدجواد عســگری، رئیس کمیســیون کشاورزی 
مجلس، بر اساس آنچه در این نشست تشریح شد، اعالم 
کرد: درباره خشکبار و شکر، یکشنبه 20 آذر نشستی را با 
رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، 
نمایندگان انجمن خشکبار، رئیس کمیسیون کشاروزی 
و توسعه صادرات اتاق ایران و نماینده دستگاه امنیتی 

برگزار می کنیم تا مشکالت این بخش حل وفصل شود.
او با تاکید بر اهمیت صادرات و نگاه جدی به این موضوع 
از سوی نمایندگان مجلسف ادامه داد: معتقدیم نباید به 
این راحتی بازار صادراتی خود را از دست بدهیم. پس اگر 
در حوزه قانون ایرادی هســت بنابر پیشنهاد شما آن را 
اصالح می کنیم چون به بخش خصوصی اعتماد داریم 

و پیشنهادها را پیگیری می کنیم.
او از اعضای کمیسیون کشاورزی خواست تا پیشنهادهای 
خود را مربوط به بودجه ســال آینده و برنامه هفتم در 

اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند.
این نماینده مجلس در واکنش به مشکالت مربوط به 
سیب زمینی و پیاز نیز گفت: به زودی تعرفه صادرات این 

دو قلم کاال برداشته می شود.

پیش بینی صادرات خشکبار برای امسال یک سوم سال قبل است

افت شدید صادرات خشکبار

روز شنبه خروج پول حقیقی پنج برابر بیشتر شد
بازگشت بورس  به  مرز  بحرانی

شاخص کل بورس تهران نسبت به روز کاری 
قبل 19 هزار و 93 واحد افت کرد.

بــه گــزارش اکوایــران، در معامــالت 
روز شــنبه نوزدهــم آذر مــاه، شــاخص 
کل بورس پایتخت نســبت بــه روز کاری 
قبل 19 هزار و 93 واحــد افت کرد و به رقم 

یک میلیون و 383 هزار و 737 واحد رسید.
شــاخص هــم وزن بــورس نیز بــا ریزش 
4 هــزار و 254 واحدی در ســطح 412 هزار 
و 830 واحدی ایســتاد. همچنین شــاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 108 واحد پائین آمد 

و در سطح 18 هزار و 455 واحد قرار گرفت. 

ریزش قیمت صنایع بزرگ
ریزش سنگین شاخص در شــرایطی رخ داد 
که شــرکت های بزرگی که از کاهش ظرفیت 
تولید به علت کمبود گاز خبر داده بودند همگی 
قرمزپوش شدند. ریزش بزرگان موجب افزایش 
عرضه در بازار شد و موج خروج  پول حقیقی  

نیز بزرگ تر شد.  
در مجمــوع معامالت شــنبه، ارزش خالص 
تغییــر مالکیــت حقوقــی بــه حقیقــی 
بــازار بــرای ســیزدهمین روز متوالــی 
منفــی شــد و 397 میلیــارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد که باالترین رقم 

در سه هفته اخیر است. 
بیشترین خروج پول حقیقی به سهام  خودرو  
)شــرکت ایران خودرو( اختصاص داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقــی به حقوقی آن 
59 میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای  
خساپا  )شرکت ســایپا( و خاور )شرکت ایران 
خودرو دیزل( بیشترین خروج پول حقیقی را 

داشتند. 
در ســوی دیگر نمادهای وحافظ، غدشــت، 
گشان، وساپا و وپترو بیشــترین ورود پول را 

داشتند. 
»میدکــو«،  نمادهــای  گذشــته  روز 
»فوالد« و »وپاسار« بیشــترین تأثیر را در 
افت شاخص کل   بورس   داشتند و در مقابل 
نمادهای »ورنا«، »فباهنر« و »وپترو« بیشترین 

تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.  
در فرابورس نیز نمادهای »فغدیر«، »غصینو« 
و »فزر« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »آریا«، »زاگرس« 
و »شراز« بیشــترین تأثیــر کاهنــده را بر 
شاخص داشــتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خودرو صدرنشــین است و  
خساپا  و خگستر در رتبه های بعدی هستند. 
در فرابورس نیز نمادهای دی، سبزوا و کرمان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 

ارزش معامالت بازار سهام
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام 
به رقم 7 هزار و 253 میلیــارد تومان کاهش 
یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 466 میلیارد تومان بود که 6 درصد از 
ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را تشکیل 

می دهد.  
روز گذشــته  ارزش معامالت  خرد ســهام با 
کاهش 10 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 

رقم 3 هزار و 966 میلیارد تومان رسید. 

صف های خرید و فروش بازار سهام
در معامــالت شــنبه 60 نماد صــف خرید 
داشــتند و 65 نمــاد با صف فــروش مواجه 
بودنــد. مجمــوع ارزش صف هــای خریــد 
با افــت 34 درصدی بــه 184 میلیارد تومان 
رســید و مجموع ارزش صف های فروش 72 
درصد افزایش یافــت و 98 میلیــارد تومان 
بود. در پایــان معامالت روز گذشــته ارزش 
صف های فروش در رقــم 53 میلیارد تومان 
ایســتاد و بازار با مازاد عرضه بســته شد.در 
پایان معامالت نماد ورنا کپشــیر )شــرکت 
پشم شیشه ایران( با صف  خرید 27 میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضــای پایانی بازار 
قرار گرفت. پس از کپشــیر، نمادهای شلعاب 
)شــرکت لعابیران( و وپترو )شرکت سرمایه 
 گــذاری صنایــع پتروشــیمی( بیشــترین 

صف خرید را داشتند. 
در ســوی دیگر بیشــترین صــف فــروش 
به آســیاتک اختصاص داشــت و در پایان 
معامالت صف فــروش 20 میلیــارد تومانی 
داشت. پس از آســیاتک، نمادهای حکشتی، 
میدکو، وآذر و کســاوه بیشترین صف فروش 

را داشتند.
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بخش مسکن حاال به یکی از چالش های اقتصاد ایران 
تبدیل شده است فاصله طوالنی قدرت خرید با قیمت 
مسکن سبب شده است بســیاری از خریداران از بازار 

مسکن خارج شده و تقاضا به بازار اجاره منتقل شود.
به گزارش خبرنگار مهر؛ در روزهای اخیر جدیدترین 
گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت مســکن در 
مناطق 22 گانه تهران اعالم شد که بر اساس آن در آبان 
ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 

واحد مسکونی به 467 میلیون ریال رسیده است.
بخش مســکن حاال به یکی از ابرچالش های اقتصاد 
ایران تبدیل شده است. فاصله طوالنی قدرت خرید با 
قیمت مسکن سبب شده است بسیاری از خریداران 
بالقوه از بازار مسکن خارج شوند و در نتیجه فشار بر بازار 
اجاره فزونی بگیرد. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان 
می دهد که در آبان ماه متوسط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در 
مناطق 22 گانه پایتخت به متری 46 میلیون و 700 
هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش 6.8 درصدی نرخ 

خرید مسکن نسبت به مهر 1401 است.
بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران 
و کل مناطق شهری در آبان ماه ســال 1401 نشان 
دهنده رشد به ترتیب معادل 39.8 و 45 درصد نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است. گفتنی است رشد ماهانه این 
شاخص در آبان ماه و در شهر تهران و کل مناطق شهری 
به ترتیب معادل 4.1 و 5 درصداست. در خصوص تالطم 
در بازار مسکن با حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه 

مشاوران امالک تهران به گفت وگو پرداختیم.

چرا قیمت مســکن با توجه به آمار بانک 
مرکزی افزایش چشمگیری داشته است؟

تورم عمومی موجود در کشور همه بازارها را تحت تأثیر 

قرار داده است و بازار مسکن هم مستثنا از این گرانی ها 
نیست. تورم در بازار مسکن توأم با رکود بوده است. تورم 
موجود در کشور همه بخش های بازار مسکن از جمله 
اجاره، خرید و فروش را در برگرفته است و با توجه به 
شــرایط موجود در این بازار نمی تــوان انتظار قیمت 

واقعی را داشت.

وضعیت بازار مســکن در ماه های بعدی 
چگونه خواهد شد؟

قیمت مسکن در ســال های گذشــته به دلیل عدم 
هماهنگی بین عرضه و تقاضا دچار رشــد نامتعارف 
شده و در کالنشهرها ما شاهد جابه جایی های از مناطق 
شــمالی به میانی، از میانی به جنوبــی و از جنوبی به 
حاشیه ها هســتیم و این روند مهاجرت ادامه دارد و 
این امر بدیهی است چرا که قاعدتاً رشد قیمت مسکن 

نامتعارف بوده است.
مســکن برای مردم تبدیل به یک کاالی سرمایه ای 
شــده و این خود یکی از دالیل اصلی گرانی اســت تا 
وقتی عرضه و تقاضا در بازار کنترل نشود این روند ادامه 
 خواهد داشــت بهترین راه همخوانی عرضه و تقاضا 

است.

مسکن در بازار خرید و فروش قرار است 
چطور پیش رود؟

عمده دلیل گرانی قیمت مسکن سهم زمین و پس از 
آن مصالح ساختمانی است. به طور کلی قیمت مصالح 
ساختمانی متزلزل است. و سهم آخر دلیل گرانی خانه 
هزینه های صدور پروانه های ســاختمانی است. بنابر 
دالیلی که گفته شد، مسکن به همین دلیل است که 
سرمایه محسوب و مردم نقدینگی خود را به سمت بازار 

مسکن می آورند.

سالی چند واحد مسکونی می تواند وضع مسکن 
را بهبود سازد؟

به طور کلی، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است 
و این امر باعث شده معضالت اجتماعی هم پدیدار شود، 
در حال حاضر حدود هزاران نفر ازدواج می کنند و دولت 
باید حدود 800 الی 1 میلیون خانه در ســال بسازد با 
توجه به اینکه حدود 300 هزار واحد در سال ساخته 
می شود، یعنی ما حتی نتوانسته ایم نیازاولیه جوانان را 
تأمین کنیم و رشد نامتعارف مسکن را می توان با ایجاد 

توازن بین عرضه و تقاضا درست کرد.

راهکار شما برای کنترل بازار مسکن؟
بازار مسکن مثل یک مثلث است که یک ضلع آن زمین 
)زمین های دولتی به قدری است که مشکل مسکن را 
برطرف سازد(، ضلع دیگر نیروی انسانی )در حال حاضر 
نیروی بیکار تحصیل کرده است و می توان از آنها برای 
ساخت و ساز به کار می آید( و در نهایت ضلع آخر مصالح 
ساختمانی )در این صورت هم ما خودمان صادر کننده 
مصالح ساختمانی هستیم و می توانیم با کمترین هزینه 
تهیه کنیم( است که اینها می تواند با استفاده از مدیریت 
صحیح برطرف کرد و مشکل مسکن با برنامه حل شود.

مشکل اصلی مسکن به نظر شما چیست؟
موضوع مسکن این است که هر دولتی که سرکار می آید 
برنامه مسکن دولت قبل را قبول ندارد با توجه به اینکه 

وزیر 15 درصد تأثیر بر بازار مسکن دارد.

نکته دیگــر این اســت مجلس می توانــد نظارت بر 
نهادهای مسکنی داشته بد و اگر دید که بازار مسکن 
دچار انحراف شده است با تذکر تولید مسکن بر ریل 
ساخت و ســاز بازگردانند. تا بازار مســکن از این بازار 

ســرمایه ای خارج شــود. از ســوی دیگر بنگاه داری 
بانک ها اســت با توجه به اینکه خرید مسکن از سوی 
بانک ممنوع اســت اما بانک ها همیشــه بنگاه داری 
می کنند و این سوداگری مسکن باعث رشد نامتعارف 
در بخش مسکن شــده اســت با توجه به اینکه بارها 
مســؤولین اعالم کردند که بانک ها باید از بنگاه داری 
فاصله بگیرنــد اما بانک ها همچنان ســرمایه خود را 
به جای اینکه در بخش تولید تزریــق کنند وارد بازار 
مسکن می کنند و بنگاه داری می کنند تا وقتی که این 
 سوداگری ادامه داشته باشد بازار مسکن به ثبات نخواهد 

رسید.

در پایان راهکار شما برای خروج بازار مسکن 
از بحران چیست؟

وزیر جدید باید اول برنامه کوتــاه مدت، میان مدت و 
بلند مدت برای رفع بحران مسکن ایجاد کند و اول باید 
زیر ســاخت ها را آماده کرد از تهیه مسکن و تا مصالح 
ساختمانی برای خانه دار شــدن مردم و برای اینکه 
قدرت خرید مردم برابر با خرید خانه یا اجاره بها باشد 5 

سال زمان می برد البته برنامه تولید خانه اجرایی شود.
از سوی دیگر سوداگران بانکی به جای اینکه بنگاه داری 
کنند هزینه ساخت وسازها را داده و یا اینکه تسهیالت 
ساخت و ساز دهند یک زمانی سیم کارت میلیونی بود 
اما امروز با ده هزار تومان می توان سیم کارت خرید چرا 
که عرضه از تقاضا بیشتر شده است در بازار مسکن هم 

باید چنین رفتاری ایجاد شود.
نکته این است که مسکن با ســنتی ساخته می شود 
مسکن مهر هم با روش سنتی ساخته شده با توجه به 
اینکه باید مسکن به صورت صنعتی ساخته شود و تا 
وقتی که سنتی به تولید مسکن نگاه می شود بحران 

حل نخواهد شد.

نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق ایران خاطرنشان 
کرد: گاز تخصیصی به صنعت فوالد یک ســوم شده و 
به نظر می رســد قطعی گاز صنایع از فوالد آغاز شــده 
است و به ســایر صنایع نیز خواهد رسید. نایب رئیس 
کمیسیون صنایع اتاق ایران ضمن انتقاد از نوسانات نرخ 
ارز و افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی، به قطعی 
گاز واحدهای صنعتی فوالدســازی اشاره کرد و گفت: 

قطعی گاز با سلب امکان تولید مترادف است.
عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق 
ایران با اشاره به عمده مشــکالت بنگاه های اقتصادی، 
گفت: نرخ ارز از شهریور تا به امروز حدود 20 درصد تغییر 
کرد و زمانی که نوسان نرخ ارز به سمت تغییرات روزانه 
رفت امکان برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت برای 

واحدهای تولیدی سلب می شود.
وی با بیان اینکه در شــرایط تغییرات لحظه ای نرخ ارز 
امکان قیمت گذاری روی کاالهای تولیدی از بین می رود، 
افزود: افزایش 20 درصدی نرخ ارز به این معناست که 

واحدهای تولیدی نیاز دارند 20 درصد نقدینگی خود را 
افزایش بدهند، بسیاری از بانک ها تسهیالت را به ویژه در 
شهرستان ها قفل کردند و حتی به مشتریان سابق خود به 
بهانه نبود منابع خدمات ارائه نمی دهند، در واقع بانک ها 

مشکالت عدیده ای در پرداخت تسهیالت دارند.
این فعال اقتصادی با اشــاره به قطعــی گاز واحدهای 
صنعتی فوالدســازی، تصریح کرد: گاز تخصیص داده 
شده به صنعت فوالد یک سوم شــده و به نظر می رسد 
قطعی گاز صنایع از فوالد آغاز شــده است و در ادامه به 
سایر صنایع نیز خواهد رسید؛ قطعی گاز مترادف است با 

سلب امکان تولید.
نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق ایــران ادامه داد: 
وقتی گاز صنعت فوالد تقلیل پیدا کند این سخن به این 
معناست که یک بخش باید تعطیل و بخش های دیگر 
می توانند به فعالیت خود ادامــه بدهند؛ از این رو وقتی 
فشار گاز را پایین بیاورند بخش عظیمی از صنعت باید 
تعطیل و بخش دیگر کار کند و در این شرایط زنجیره 

تولید دچار مشکل می شود. اگر گاز یک واحد تولیدی کم 
شود برنامه های تولید برهم می ریزد، این شیوه تخصیص 
منابع انرژی منطقی نیست و درهیچ کجای دنیا چنین 

روندی مسبوق به سابقه نیست.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت، خاطر نشــان کرد: 
چند درصد خانه های ایرانی از بخاری گازی اســتفاده 
می کنند؟ به نظر می آید که باالی 70 درصد از خانواده ها 
با این شیوه منازل خود را گرم می کنند؛ این در حالیست 
که می توان با نصب پکیج مصرف را به یک پنجم رساند؛ 
اگر وزارت نفت در این زمینه سرمایه گذاری می کرد و به 
خانواده ها پکیج رایگان می داد و سیستم گرمایش را از 
بخاری به شوفاژ تغییر می دادند حجم قابل توجهی گاز را 

می توانست مدیریت کند.
نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه 
وزارت نفت گاز را به صنایع نسبت به گاز خانگی 10 برابر 
گران تر می فروشند، تصریح کرد: اگر سیستم گرمایش 
خانگی تغییر کند عالوه بر حل مشکل صنعت و هدررفت 

انرژی نیز کاهش پیدا می کند. وی در ادامه خاطر نشان 
کرد: وزیر صمت نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد در 
حال حاضر این وزارتخانه فقط اقدام به تعریف سامانه برای 
صنعت می کند و همواره از فعاالن حوزه صنعت می خواهد 
که آمار و ارقام ارائه بدهند این در حالیست که وی باید به 
وظایف مهم تری از جمله رفع مشکالت ناشی از تغییرات 
نرخ ارز، کمبود گاز، کاهش نقدینگی بنگاه ها و افت حجم 
تولید بپردازد. به گفته جبالبارزی در این شرایط اقتصادی 
بنگاه ها به صورت طبیعی دچار مشکل می شوند و تا جایی 
می توانند مقاومت کند، بعد از ناچارند نیروی کار و تعداد 

کارگران خود را تعدیل کنند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه گزارشی از قطعی گاز 
شــهرک های صنعتی دریافت نکردیم، افزود: قطعی 
گاز شرکت های فوالدی به سایر صنایع نیز آسیب وارد 
می کند از جمله صنعت خودروسازی. نباید فراموش کرد 
که تولید زنجیره وار است و وزیر صمت باید گزارشی از 

تاثیر قطعی برق و گاز بر صنایع ارائه بدهد.

حذف سوداگران از بازار مسکن

کاهش  گاز  تخصیصی  به  صنایع

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئیــس جامعه هتــل داران خاطر نشــان کــرد: جریانات و 
رخدادهای اخیر در کشور باعث شــد که بیش از 85 درصد 
از گردشــگران خارجی از کشــورهای اروپایی، آمریکایی و 
آسیایی سفر خود را به ایران کنسل کردند؛ تعداد قابل توجهی 
از انها در نظر داشــتند بعد از اقامت در قطر چند روزی را در 
ایران بگذرانند که حوادث اخیر باعث شــد از اقامت در ایران 
منصرف و رزروهــای خود را لغو کنند. جمشــید حمزه زاده 
با بیان اینکه هرگونه رخداد داخلی در صنعت گردشــگری 
تاثیر مســتقیم می گذارد، گفــت: صنعت هتلــداری ایران 
از نوروز 98 تا بــه امروز با بحران های مختلفی مواجه شــده 
است. ســیل و بارندگی، گرانی بنزین، شیوع ویروس کرونا و 

 جریانات اخیر لطمه های زیادی به صنعت گردشگری ایران 
وارد کرد.

رئیس جامعه هتل داران با بیان اینکه میانگین ضریب اشغال 
هتل ها به زیر 20 درصد رســیده اســت، گفــت: گزارش ها 
رســیده به جامعــه هتل داران حاکی از این مهم اســت که 
اکثر هتلداران توان تامیــن هزینه های خــود را ندارند و به 
عبارتی از جیب خرج می کنند؛ حتی برخــی واحدها برای 
پرداخت دســتمزد کارمندان با چالش مواجه شــدند. این 
شرایط اگر ادامه داشــته باشــد احتماال هتل داران اقدام به 
تعدیل نیرو کنند یعنــی همان اقدامی کــه در دوران کرونا 
کردند را دوباره تکرار کنند. به گفته وی؛ بااین وجود تاکنون 

 گزارشــی مبنی بر تعطیلی یک هتل به دســت ما نرسیده 
است.

حمزه زاده در پاسخ به این پرســش که آیا در جذب توریسم 
خارجی موفق بودیم؟ گفت: جریانات و رخدادهای اخیر در 
کشور باعث شد که بیش از 85 درصد از گردشگران خارجی 
از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی سفر خود را به ایران 
کنســل کردند؛ تعداد قابل توجهی از توریسم های خارجی 
در نظر داشــتند بعد از اقامت در قطر چند روزی را در ایران 
بگذرانند که حوادث اخیر باعث شد از اقامت در ایران منصرف 

و رزروهای خود را لغو کنند.
رئیس جامعه هتل داران ایران با اشاره به اخذ گواهی استاندارد 

از سوی هتلداران ایران، تصریح کرد: بیشتر هتل ها در ایران 
گواهی استاندارد را دارند و بخش دیگر از آنها در مرحله کسب 
اخذ استاندارد هستند و از لحاظ اســتاندارد هتل های ایران 

مشکلی ندارند.
وی با بیان اینکه اجاره اتاق متناسب با نرخ تورم تغییر می کند، 
افزود: وزارت گردشــگری با مشــارکت جامعه هتل داران در 
زمینه تعیین قیمت اجاره یک اتاق در  هتل ها سیاست گذاری 
می کند. همچنین در این رابطه شــاهرخ محمدزاده رئیس 
اتحادیه مهمان پذیران از کاهش 50 درصدی مســافران در 
تهران خبر داد و افزود: شرایط اقتصادی مردم به سمتی رفته 
که تمایل مردم برای سفر کاهش پیدا کرده است. این فعال 

صنفی در پاسخ به این پرسش که میانگین اجاره یک اتاق در 
تهران چقدر اســت؟ گفت: میانگین بین 300 تا 500 هزار 
تومان است البته این نرخ  در واحدهایی که شرایط مطلوب تری 

دارند اجاره آن تا 700 هزار تومان هم می شود.
به گفته وی؛ هزینــه تهیه مواد شــوینده، ملحفه، یخچال و 
تلویزیون افزایش چشمگیری کرده اســت و همین موضوع 
باعث شــد افزایش نرخ اجاره بها یک اتاق افزایش پیدا کند. 
محمدزاده تصریح کرد: مهمان پذیران تالش کردند شرایط 
واحدهای صنفی خود را ارتقا بدهند و برخی از مهمان پذیزان 
در تهران به مانند هتل های دو ستاره به مشتریان خود خدمات 

ارائه می دهند.

۸۵ درصد گردشگران خارجی از سفر به ایران انصراف دادند

کاهش ۵۰ درصدی مسافران در تهران
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مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشتی 
کشــور گفت: بعد از درخواســت از مردم برای 
مبادرت بــه خرید و حمایــت از تولیدکنندگان 
داخلی مرغ، در چند روز گذشــته میزان مصرف 

کشور حدود 30 درصد افزایش داشته است.
حبیب اله اســداله نژاد گفت: بعد از درخواســت 
از مردم بــرای مبــادرت به خریــد و حمایت از 
تولیدکننــدگان داخلی، در چند روز گذشــته 
میزان مصرف در کشور حدود 30 درصد افزایش 
داشــته اســت. افزایش مصرف موجب تغییر و 
افزایش قیمت مرغ شــده است اما هنوز از قیمت 
مصوب حدود 7 هزار تومان فاصله دارد. مدیرعامل 

اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تصریح 
کرد: روزانه حدود ۱500 تن مــرغ مازاد در بازار 

وجود دارد.
حسین دماوندی نژاد معاون امور تولیدات دامی 
وزارت جهاد کشــاورزی هم با بیــان اینکه رصد 
بازار نشــان می دهد میزان تقاضا به روال عادی 
بازگشته است، گفت: هر هفته حدود 7 هزار تن 
تولید گوشت مرغ را برنامه ریزی و به بازار عرضه 
می کنیم. در چند روز اخیر میزان تقاضا تا حدودی 
کاهش داشــت که اقدام رسانه ملی و درخواست 
اتحادیه سراســری مرغ گوشــتی از مردم برای 

حمایت از تولید، روند تولید به ثبات رسید.

وی افزود: روزانه حدود 7 هزار تن گوشت مرغ در 
32 استان عرضه می شود که در سه روز گذشته 
همه این 7 هزار تن جذب بازار شده است و شرایط 
به گونه ای بوده که ذخیره ســازی به طور محدود 
برای برخی اســتان ها انجام شــده است. معاون 
امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه در روزهای قبل روزانه حدود 500 تا ۱000 
تن مازاد مرغ وجود داشت، تصریح کرد: اگر تقاضا 
به همین منوال ادامه پیدا کند، عرضه و تقاضا از 
یک منطق برخوردار خواهد شــد، اما اگر میزان 
 تقاضا دوباره کاسته شود باید مرغ را ذخیره سازی 

کنیم.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
گفت: به دلیل بروز مشکل در واحد پارس تولید مواد 
اولیه کفش با مشکل مواجه شــده، اکنون در حال 
واردات هستیم و تا پانزدهم دی ماه این مشکل به 
طور کامل برطرف می شــود. احمد مهدوی ابهری 
با بیان اینکه واحد پارس که تولیدکننده اصلی مواد 
اولیه کفش در حوزه پتروشیمی است دچار مشکل 
شد، اظهار کرد: برای اینکه مشکل جدی نشود به 
سراغ واردات رفته ایم و اکنون کار در حال انجام است.
وی با اشــاره بــه انتقادهایی که از ســوی جامعه 
تولیدکنندگان کفش مبنی بر عدم تحویل مواد اولیه 
مطرح می شود، گفت: تولیدکنندگان کفش گمان 

می کنند که بخش پتروشیمی تمایلی به تحویل مواد 
اولیه ندارد، اما اینگونه نیست و با جدیت در حال رفع 

مشکل هستیم.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
ادامه داد: به دلیل بروز مشکل در واحد با این مساله 
مواجه شده ایم اما در تالش هستیم تا در سریع ترین 
زمان مشکل برطرف شود و پیش بینی می شود که 
تا پانزدهم دی ماه واحد به طور کامل وارد مدار شود. 
مهدوی در پاسخ به این سوال که آیا تا پانزدهم دی 
ماه مشکل به طور کامل حل می شود؟ گفت: اکنون 
در حال واردات هستیم و کار پیش می رود اما  با وارد 
مدار شدن این واحد یعنی پانزدهم دی ماه با توجه به 

تولید پارس همه چیز عادی خواهد شد. چندی پیش 
علی لشکری عضو هیات رئیسه جامعه صنعت کفش 
ایران اعالم کرد: تولیدکنندگان کفش برای تامین 
مواد اولیه پتروشیمی دچار مشکل هستند، چرا که 
این صنایع صادرات را به جای تامین بازار داخل در 

اولویت قرار می دهند.
به گفته وی این مشکل در مورد ســایر مواد اولیه 
در بورس کاال هم وجود دارد. چون پتروشــیمی ها 
صــادرات محصوالت خــود را به فــروش داخلی 
ترجیح می دهند. این در حالی اســت که بر اساس 
سیاست های تنظیم بازار باید شرکت های داخلی 

اولویت فروش پتروشیمی ها باشند.

یک فعال حوزه کار معتقد است: نگاه درآمدزایی و منفعت طلبی به پدیده 
دستفروشــی نتیجه معکوس می دهد و نمی توانــد گام موثری در جهت 
ساماندهی و کمک به معیشت این قشر تلقی شود. حمید نجف در ارزیابی 
تبدیل شدن دستفروشی به شــغل رســمی اظهار کرد: معتقدم اگر نگاه 
شهرداری ها و وزارت اقتصاد در این زمینه، بحث ساماندهی و کمک واقعی به 
این قشر و طیف باشد، موفقیت آمیز خواهد بود ولی اگر نگاه صرفا درآمدزایی 

و منفعت طلبی باشد، فشار بر طبقات ضعیف دستفروش وارد می شود.
وی ادامه داد: عمده دستفروشــان به این دلیل که مالیات و اجاره پرداخت 
نمی کنند، نرخ اجناسشان پایین است و مشتری دارند، پس برای ساماندهی و 
کمک به آنها می توانیم جمعه بازارهایی را راه اندازی کنیم یا مراکزی را برای 
فروش محصوالت آنها در اختیار بگذاریم تا هم به اشتغالزایی آنها کمک شود و 

هم افراد ضعیف بتوانند مایحتاج خود را قیمت مناسب تهیه کنند.
این فعال حوزه کار، بازار دست دوم فروشان را مثال زد و گفت:  بازار خالزیر 
زمانی یکی از شلوغ ترین بازارهای تهران بود و مشتریان بسیاری داشت. عده ای 
دستفروش برای عرضه اجناس دست دوم خود در این مکان جمع می شدند 
و اقشار ضعیف جامعه با مراجعه به آن مایحتاج خود را با قیمت نازل خریداری 
می کردند ولی به دلیل حاکم کردن نگاه منفعت طلبی و درآمدزایی به نام 

ساماندهی بسیاری از آنها از این بازار به حاشیه های شهر رانده شدند.
نجف ادامه داد: دستفروشان در این بازار فرضا برای یک روز کار باید 250 هزار 

تومان پرداخت می کردند ولی کل بساط آنها شاید این مبلغ هم نمی شد و باید 
درآمدی کسب می کردند که بتوانند چنین اجاره ای را بپردازند، پس به ناچار 
اجناس دست دوم خود را با قیمت باالتر می فروختند ولی مشتریان آنها که از 
طبقات ضعیف بودند توان خرید جنس با قیمت باال را نداشتند چون اگر قدرت 
خریدشان باال بود به بازارهای اصلی مراجعه می کردند و جنس نو می خریدند 
ولی با چنین تصمیمی بازار اجناس دســت دوم که بــه دلیل توان خرید و 
وضعیت اقتصادی به شدت رشد کرده بود، به خلوت ترین بازار تبدیل شد 
زیرا نگاه به ساماندهی و قانون مداری نگاه درآمدزایی بود. وی افزود: بسیاری 
از دستفروشان هر زمان بحث ساماندهی یا اختصاص غرفه هایی برای فروش 
آنها مطرح می شود استقبال نمی کنند و می گویند برایشان صرفه ندارد. به 
همین دلیل به میادین شهر یا متروها و داخل اتوبوس ها روی می آورند و از 
این طریق امرار معاش می کنند. نجف در پایان تاکید کرد: شهرداری ها باید از 
محل درآمدهای خود که از عوارض و یا تراکم ساختمانی دریافت می کنند، 
مبلغی به دستفروشان کمک کنند و حتی اجازه عرضه رایگان محصوالت را به 
آنها بدهند. ممکن است برخی دستفروشان با هزینه های گزاف اجناس خود را 
بفروشند ولی در مقابل عده ای هم هستند که کل بساط آنها رقم ناچیزی است 
و باید دستشان را گرفت و مورد حمایت قرار داد لذا معتقدم نگاه درآمدزایی و 
منفعت طلبی به پدیده دستفروشی نتیجه معکوس می دهد و نمی تواند گام 

موثری در جهت ساماندهی و رونق کسب و کار این قشر تلقی شود.

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
تعمیرکاران صنایــع برودتي، تهویه 
مطبوع، لباسشــویي و قطعات یدکي 
تهران گفت: به دلیــل افزایش قیمت 
قطعــات لــوازم خانگــي، تقاضا در 
این صنف در ســال  هــاي اخیر فقط 
۱0 درصد رشــد داشــته که افزایش 

چشمگیري نیست.
فرهــاد بهشــتي، رئیــس اتحادیه 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع 
برودتي، تهویه مطبوع، لباسشــویي و 
قطعات یدکي تهران با بیان اینکه آمار 
دقیقي از تغییر تقاضا براي تعمیرات 
لوازم خانگي در دسترس نیست، اظهار 
کرد: مشاهدات حاکي از افزایش حدود 
۱0 درصدي مراجعــه به تعمیرات در 
سال هاي اخیر اســت. چرا که قیمت 
قطعات هم افزایش قیمت چشمگیري 
داشته است. ممکن است افراد دستگاه 

هاي دیگري را جایگزیــن لوازم خود 
کرده باشند.

وي افــزود: این آمار بــراي کولرهاي 
گازي، پکیج، ماشــین لباسشــویي و 
ظرفشــویي، یخچــال و فریزرهــاي 
خانگي، ســردخانه هــاي صنعتي و 
آبســردکن اســت. رئیــس اتحادیه 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع 
برودتي، تهویه مطبوع، لباسشــویي 
و قطعات یدکیتهــران گفت: افزایش 
قیمت قطعات باعث شــده مراجعه به 
این صنف افزایش خاصي نداشته باشد.

گفتني است در گزارشــهاي میداني 
فروشــندگان عموما از رکود در بازار 
گالیه دارنــد و مي گوینــد به خاطر 
افزایش قیمت لــوازم خانگي، مردم 
بیشــتر به تعمیرات روي آورده اند و 
 فقط کســاني بــراي خرید بــه بازار 

مي آیند که مجبور باشند

رئیــس اتحادیــه دارنــدگان قنادی 
گفت: بــا توجه بــه ثبات نــرخ مواد 
مصرفــی و اولیــه، قیمت شــیرینی 
 در شــب یلــدا تغییــری نخواهــد 

داشت.
علی بهرمند رئیس اتحادیه دارندگان 
قنــادی، شــیرینی فروشــی و کافه 
قنادی گفت:هــم اکنون  شــیرینی 
در بــازار به  وفــور موجود اســت و با 
قیمت آزاد خرید و فروش می شــود 
چرا که شــیرینی فروش ها شکر را به 
قیمت 20 هــزار تومــان و آرد درجه 
 یک را با اختالف قیمــت  از  نانوایی ها 

خریداری می کنند.
او گفت: نوسان قیمت در مواد مصرفی 
شــیرینی پزی مشــاهده نمی شود، 
به همین ســبب قیمت شــیرینی در 
شــب یلدا تغییری نخواهــد کرد. لذا 
مدیریــت عرضــه و تقاضــا قیمت و 

رقابت قیمت باعث تعــادل بازار می 
شود. بهرمند درباره قیمت های انواع 
شــیرینی گفت: هم اکنون میانگین 
قیمــت شــیرینی تر از ۱20 تا ۱50 
هزار تومان، شیرینی زبان، پاپیونی و 
 دانمارکی از ۱۱0  تا ۱20 هزار تومان 

است.
رئیس اتحادیه شیرینی ادامه داد: هم 
اکنون قیمت های اعالمی شــیرینی 
متعادل اســت، امــا امــکان دارد در 
بعضــی واحد ها به ســبب اســتفاده 
از مــواد مصرفــی متفــاوت ماننــد 
 مغز های خوراکــی قیمت ها متفاوت

 باشد. 
او عمده دستگاه ها و ماشین آالت پخت 
شیرینی را ایرانی عنوان کرد و گفت: 
امکان دارد به ندرت دســتگاه هایی از 
آلمان، ســوئیس و ایتالیا خریده شده 

باشد.

طی دو هفته اخیر شــاهد افزایش قیمت تخم مرغ بودیم این 
در حالی است که بر اساس گفته تولیدکنندگان، کشور با مازاد 
تولید تخم مرغ رو به رو است. به گزارش مهر، هنگام رصد بازار و 
خرید برخی کاالهای اساسی با نوسانات قیمتی مواجه هستیم 
که محصوالت را با دسته بندی ریز و درشت، آنها دارای نرخ های 
متفاوت کرده است. تخم مرغ به عنوان قوت قالب قشر ضعیف جامعه، افرادی که توان مالی 
خرید گوشت قرمز را ندارند محسوب می شود. از سوی دیگر سرانه مصرف تخم مرغ کشور 
نسبت به متوسط جهانی باالتر بوده اما این عدد نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر است.  
البته نباید فراموش کرد مصرف باالی تخم مرغ در کشورهای توسعه یافته به دلیل قدرت 
خرید پایین مردم نیست بلکه این خوراک غذایی در کنار مصرف گوشت، به تکمیل کننده 
سفره غذایی افراد مورد استفاده. قرار می گیرد. در دو هفته اخیر قیمت تخم مرغ در بازارهای 
کشور دارای نوسان بسیاری بوده است. محمد مرادی، یکی از فعاالن بخش دام و طیور کشور 
درباره این تنوع قیمتی و نوسان نرخ تخم مرغ گفت: تنوع قیمتی تخم مرغ مربوط به اندازه 
آن است. در حال حاضر تخم مرغ به دو شکل به بازار عرضه می شود؛ شانه ای 30 عددی بدون 
بسته بندی که 85 تا 90 درصد عرضه تخم مرغ کشور به این شکل انجام می شود و ۱0 تا ۱5 
درصد تخم مرغ های تولیدی هم در قالب بسته بندی و البته با قیمت باالتر عرضه می شود. وی 
افزود: دلیل دیگر تنوع قیمت ها به اندازه تخم مرغ ها برمی گردد موضوعی که در سایر کشورها 
هم شاهد هستیم. تخم مرغ در دنیا بر اساس اندازه گریدبندی می شوند؛ بنابراین این ماده 
غذایی به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ قابل دسته بندی است. مرادی با بیان اینکه این 
دسته بندی ارتباطی به کیفیت تخم مرغ نداشته و کیفیت هر سه گروه یکی است، ادامه داد: 
تخم مرغ های کوچک تر مربوط به مرغ های جوان تر بوده که دارای پوسته محکم تری هستند 
و تخم مرغ های درشت تر مربوط به مرغ هایی است که سن بیشتری دارند. بنابراین بر اساس 

وزن، قیمت تخم مرغ ها چه در واحدهای تولیدی و چه بازار متفاوت می شود.

تفاوت قیمت و مزه محصوالت
شاید شما هم تفاوت طعم و مزه این تخم مرغ ها را تجربه کرده اید. تخم مرغ های کوچک تر 
به لحاظ مزه متفاوت از تخم مرغ های درشت و حتی معمولی هستند. مرادی درباره تفاوت 
طعم و مزه این تخم مرغ ها اظهار کرد: جیره غذایی تمام مرغ ها مشخص و یکسان است 
از این رو نباید کوچکی و بزرگی تخم مرغ در طعم و مزه آنها تأثیری داشته باشد. به عنوان 
مثال تخم مرغی که با نام زرده طال، زعفرانی یا هر نام دیگری که در بازار عرضه می شود 
به لحاظ کیفیت و مزه با سایر تخم مرغ ها تفاوتی ندارد بلکه تولیدکنندگان از یک سری 

افزودنی هایی برای طالیی تر شدن زرده تخم مرغ استفاده می کنند.
این فعال حوزه دام و طیور تصریح کرد: مدعی هستیم یکی از سالم ترین مواد پروتئینی 
را تولید می کنیم اگر چه خیلی ارگانیک نیست اما با بررسی دارویی و غذایی این ماده 
غنی پروتئینی نتایج نشان می دهد تخم مرغ یکی از سالم ترین مواد غذایی کشور به شمار 

می رود. مثاًل در بخش دارو، تولیدکنندگان مــرغ یا مصرف آنتی بیوتیک ندارند یا اگر 
استفاده می شود مقدار آن حداقل است.

تولید ماهانه تخم مرغ در کشور
مرادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان تولید و بازار تقاضا گفت: در حال حاضر تولید 
ماهانه تخم مرغ کشور بیش از ۱00 هزار تن است. ابتدای سال با توجه به جمعیت و سرانه 
مصرف میزان مورد نیاز تناژ تولیدی از سوی وزارت جهاد کشاورزی احصا می شود. پس از 
اعالم نیازمندی ساالنه بازار تکلیف تولیدکنندگان روشن شده و برای تولید برنامه ریزی 
می کنند. در دو هفته اخیر قیمت تخم مرغ افزایش یافت آیا این امر به فصل سرما و کم 
شدن تخم مرغ ارتباط دارد؟ این فعال حوزه طیور در این باره با بیان اینکه تولید تخم مرغ 
خطی است، عنوان کرد: جوجه ریزی و پرورش مرغ به اینکه در چه فصلی قرار داریم، 

مرتبط نیست. عمده تولید تخم مرغ در نیمه دوم سال انجام می شود.
وی توضیح داد: تخم مرغ کاالیی تره باری بوده و با تغییر فصول دستخوش افزایش و 
کاهش نمی شود اما سرانه مصرف که باال می رود قیمت ها هم افزایش می یابد. امسال 
مدارس و دانشگاه ها پس از چند ســال برگزاری آنالین باز شدند از این رو آمار مصرف 

افزایش یافت؛ عالوه بر اینکه معموالً با برودت هوا مصرف تخم مرغ افزایش می یابد.

تناسب نداشتن عرضه و تقاضا
بر اساس علم اقتصاد اگر عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت ها در بازار شکسته و روند نزولی 
خواهند داشت این موضوع برای تخم مرغ در کشور صادق نبوده و به گفته تولیدکنندگان با 
وجود اینکه تولید بیش از نیاز بازار است با افزایش تقاضا شاهد گران شدن این کاالی اساسی 
در کشور هستیم. مرادی در این باره اظهار کرد: امسال تولیدکنندگان در نیمه نخست سال 
محصوالت خود را با زیان به فروش رساندند. حذف یکباره ارز ترجیحی قیمت نهاده های 
دامی را افزایش داد اما به دلیل تعهداتی که تولیدکنندگان نسبت به دولت داشتند تولید 
بدون وقفه ادامه یافت. با وجود افزایش قیمت نهادهای دامی تولیدکنندگان تخم مرغ ناچار 
بودند با قیمت پایین تر از بهای تمام شده محصول خود را عرضه کنند. این فعال بخش دام 
و طیور کشور در ادامه سخنان خود به آمار تولید نیاز بازار پرداخت و گفت: تولیدکنندگان 
با ظرفیت کامل فعالیت داشته و پیش بینی می شود آمار تولید تخم مرغ تا پایان سال به 
یک میلیون و 200 هزار تن برسد که این عدد یک رکورد به شمار می رود. او با بیان اینکه 
از ابتدای سال با مازاد تولید در کشور مواجه بوده ایم، اضافه کرد: میزان تولید تخم مرغ 
در سال گذشته یک میلیون و ۱00 هزار تن بوده که تمام نیاز بازار را تأمین کرد. این فعال 
بخش طیور گفت: با وجود افزایش قیمت ها هنوز نرخ ها واقعی نشده و همچنان با جراحی 

اقتصادی و حذف ارز ۴200 بهای تمام شده تولیدکنندگان باالست.

نیاز بازار چقدر است؟ 
کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا تخم مرغ قوت غالب قشر ضعیف تر جامعه شده 
و جایگزین گوشت شود. در هفته گذشته گوشت گوسفندی کیلویی 300 هزار تومان 

بوده که از توان خرید خانوارهای زیادی خارج است. از این رو مصرف تخم مرغ در کشور 
افزایش یافته و هر فرد ساالنه ۱۴ کیلو گرم تخم مرغ مصرف می کند این در حالی است 
که این عدد سال گذشته ۱۱ کیلوگرم بوده است. مرادی با بیان اینکه همچنان تخم مرغ 
نسبت به سایر کاالهای اساسی ارزان تر اســت، یادآور شد: با توجه به نرخ تورم، قیمت 
کاالهای اساسی افزایش یافته اما نرخ تخم مرغ نسبت به بهای تمام شده آن هنوز پایین 
است. او تاکید کرد: تولید تخم مرغ طوالنی بوده و از زمان جوجه ریزی تا پرورش مرغ و 

تخم گذاری دو سال زمان نیاز است.

سخن پایانی
بازار به لحاظ انواع کاالهای مورد نیاز جامعه دچار کمبودی نبوده و عموماً تولیدکنندگان 
بخش های مختلف از انباشت محصوالت و مازاد تولید سخن می گویند؛ عالوه بر اینکه 
بسیاری از آنها از کاهش ظرفیت تولید به دلیل کاهش بازار تقاضا گالیه مند هستند. به 
نظر می رسد قدرت خرید مردم سبب شده تا برخی از اقالم از سبد خانوارها حذف شده و 
بخش زیادی از درآمدها صرف پرداخت هزینه مسکن و مواد غذایی می شود. بسیاری از 
تولیدکنندگان با کوچک شدن بازار داخل برای ادامه حیات در اندیشه گسترش بازارشان 
به کشورهای همسایه هســتند. به گفته این فعاالن حوزه تولید اگر تیراژ تولید خیلی 
پایین تر از ظرفیت اسمی واحد صنعتی باشد فعالیت ها همراه با زیان بوده و منجر به آب 

رفت سرمایه در گردش و تعطیلی مجموعه می شود.
در بخش اقالم اساسی عموماً چون محصوالت ماندگاری پایینی دارند و فسادپذیر هستند 
در فصول گرما قیمت پایینی دارند و با آغاز فصل سرما با افزایش نرخ رو به رو می شوند 
از جمله تخم مرغ. بنابراین صعودی شدن قیمت ها در نیمه دوم سال در برخی از اقالم 

اساسی به طوالنی شدن مدت ماندگاری محصوالت بر می گردد نه تقاضای باال.۱0۱
پتروشیمی تمایلی به تحویل مواد اولیه ندارد

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: به دلیل بروز مشکل در واحد 
پارس تولید مواد اولیه کفش با مشکل مواجه شده، اکنون در حال واردات هستیم و تا 
پانزدهم دی ماه این مشکل به طور کامل برطرف می شود. احمد مهدوی ابهری با بیان 

اینکه واحد پارس که تولیدکننده اصلی مواد اولیه کفش در حوزه پتروشیمی است دچار 
مشکل شد، اظهار کرد: برای اینکه مشکل جدی نشود به سراغ واردات رفته ایم و اکنون 
کار در حال انجام است. وی با اشــاره به انتقادهایی که از سوی جامعه تولیدکنندگان 
کفش مبنی بر عدم تحویل مواد اولیه مطرح می شود، گفت: تولیدکنندگان کفش گمان 
می کنند که بخش پتروشیمی تمایلی به تحویل مواد اولیه ندارد، اما اینگونه نیست و با 

جدیت در حال رفع مشکل هستیم.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی ادامه داد: به دلیل بروز مشکل 
در واحد با این مساله مواجه شده ایم اما در تالش هستیم تا در سریع ترین زمان مشکل 
برطرف شود و پیش بینی می شود که تا پانزدهم دی ماه واحد به طور کامل وارد مدار شود. 
مهدوی در پاسخ به این سوال که آیا تا پانزدهم دی ماه مشکل به طور کامل حل می شود؟ 
گفت: اکنون در حال واردات هستیم و کار پیش می رود اما  با وارد مدار شدن این واحد 

یعنی پانزدهم دی ماه با توجه به تولید پارس همه چیز عادی خواهد شد.
چندی پیش علی لشکری عضو هیات رئیســه جامعه صنعت کفش ایران اعالم کرد: 
تولیدکنندگان کفش برای تامین مواد اولیه پتروشیمی دچار مشکل هستند، چرا که این 

صنایع صادرات را به جای تامین بازار داخل در اولویت قرار می دهند.
وی با اشاره به بحث رقابت در بازار مواد اولیه پتروشیمی، اظهار کرد: برای مثال طی هفته 
گذشته مواد اولیه مورد اســتفاده در زیره کفش مانند پی وی سی گرید ۶5 در بورس 
کاال حدود ۴7 درصد نسبت به نرخ پایه رقابت خورد. نرخ پایه این محصول ۱9 هزار و 
95۴ تومان بود که به 29  هزار و 37۶ تومان رسید. این وضعیت به این معنی است که 
تولیدکننده ایرانی مواد اولیه یاد شده را ۴7 درصد گران تر از رقیب مشابه خارجی تهیه 
می کند. این وضعیت قدرت رقابت پذیری کاالهای ایرانی را در مقایسه با کاالی مشابه 

خارجی کمتر می کند.
به گفته وی این مشکل در مورد ســایر مواد اولیه در بورس کاال هم وجود دارد. چون 
پتروشــیمی ها صادرات محصوالت خود را به فروش داخلی ترجیح می دهند. این در 
حالی است که بر اساس سیاست های تنظیم بازار باید شرکت های داخلی اولویت فروش 

پتروشیمی ها باشند.

News kasbokar@gmail.com

افزایش تقاضا تخم مرغ را گران کرد

گرانی کاالهای اساسی در نیمه دوم سال 

افزایش قیمتی در بازار شیرینی شب یلدا نداریم افزایش ۱۰ درصدي مراجعه به تعمیرات ساماندهی دستفروشان با نگاه درآمدزایی ممکن نیست

پتروشیمی تمایلی به تحویل مواد اولیه نداردافزایش ۳۰ درصدی مصرف گوشت مرغ در کشور
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آتش بس اپل و اريكسون در دعوای امتيازهای بی سيم
اپل به یک جنگ دیگر بر سر امتیازهای انحصاری بی سیم خاتمه داد و با شرکت 
اریکسون توافق صدور مجوز امضا کرد که اختالف های حقوقی بین دو شرکت را 
فیصله می دهد. مفاد دقیق این توافق هنوز به طور کامل افشا نشده است اما این 
توافق چند ساله، شامل صدور مجوز متقابل برای فناوری سلوالری استاندارد 
ضروری و همچنین حق امتیازهای انحصاری دیگر است. این غول های فناوری، 
سابقه طوالنی دعوای حقوقی بر سر فناوری سلوالری دارند. اپل در سال ۲۰۱۵ 
 LTE از اریکسون شکایت کرد تا از شرایط مطلوب تری برای امتیازهای انحصاری
برخوردار شود اما اریکسون با شکایتی که مدعی بود آیفون و آی پد، ایده های 

ثبت امتیاز شده این شرکت را نقض کرده اند، پاسخ داد.
این دو شرکت با یک توافق هفت ســاله، صلح کردند. با نزدیک شدن به زمان 
تمدید این توافق، خصومت میان دو شرکت شعله ور شد. اریکسون در اکتبر 
ســال ۲۰۲۱ از تالش اپل برای کاهش نرخ حق امتیاز شکایت کرد و اپل در 
دسامبر، شکایت متقابلی انجام داد و مدعی شد اریکسون به شکل غیرمنصفانه 
از تاکتیک های فشار برای تمدید توافق استفاده می کند. اریکسون ژانویه امسال 

شکایت دیگری در خصوص امتیازهای انحصاری فناوری ۵G  تنظیم کرد.
کریستینا پترسون، مدیر مالکیت معنوی اریکسون با اعالم این توافق، اظهار کرد: 
این آتش بس به دو شرکت اجازه می دهد به عرضه بهترین فناوری برای جهان 
متمرکز شوند. اریکسون یکی از بزرگترین دارندگان امتیازهای انحصاری بی 
سیم در جهان است و گفته است توافق با اپل، کمک می کند درآمد صدور مجوز 
این شرکت در سه ماهه چهارم، معادل ۵۳۲ میلیون دالر یا بیشتر، تقویت شود. 
 ۵G زمان این توافق، قابل توجه است. اپل ظاهرا سرگرم ساخت مودم های آیفون
برای جایگزین کردن با تراشه های کوالکام است. آتش بس با اریکسون، زمینه را 

برای استفاده از این مودم ها بدون دعوای حقوقی، فراهم می کند.

حذف ۱.۵ ميليارد حساب غيرفعال در توييتر
توییتر به زودی ۱.۵ میلیارد حساب کاربری غیرفعال در این پلتفرم را حذف 
می کند تا نام های کاربری مربوط به این حساب ها را آزاد کند. ایالن ماسک، 
مالک و مدیرعامل توییتر اعالم کرد این شــبکه اجتماعی آماده حذف ۱.۵ 
میلیارد حساب غیرفعال می شود تا نام های کاربری که بدون استفاده مانده اند 
را آزاد کند. بعضی از کاربران توییتر شکایت کرده اند که حساب های کاربری 
غیرفعال، نام های کاربری غیرمعمول و جذابــی دارند که در همان روزهای 
نخست توییتر، گرفته شدند. توییتر در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ حساب کرد 
۲۳۷.۸ میلیون نفر از کاربرانش، کاربران فعال روزانه هســتند که می توان با 

نمایش تبلیغات برای آنها، درآمدزایی کرد.
ماسک پیش از این قول داده بود حسابهای غیرفعال را از توییتر حذف می کند. 
وی در نوامبر گفته بود حساب هایی که به مدت ۱۵ سال غیرفعال بوده اند، 
پاکسازی خواهند شد. مالک میلیاردر توییتر در اکتبر گفته بود حسابهایی که 
به مدت بیش از یک سال غیرفعال بوده اند، ممکن است در معرض حذف شدن 
باشند. به نظر می رسد استفاده از توییتر در هفته های نخست پس از انتقال 
مالکیت این پلتفرم به ایالن ماسک، افزایش پیدا کرده است. طبق آمار اپتوپیا، 
توییتر در نخستین آخر هفته نوامبر، شاهد بیشترین تعداد کاربران روزانه بود.

تالش اپليكيشن های ايرانی برای رفع نياز كاربران 
با ادامه محدودیتهای در استفاده اپلیکیشن های خارجی نیاز به پلتفرم های 
داخلی که مجوزهای مربوطه را کســب کرده باشــد به یکی از حیاتی ترین 
موضوعات مورد نیاز کشور مبدل گشت. برهمین اساس برخی از اپلیکیشن های 
ایرانی شروع به ارتقاء نرم افزارهای خود و یا عرضه اپ های جدید مطابق با نیاز 
مشترکان به بازار نمودند. به گزارش ایلنا، از زمان گسترش بستر اینترنت در دنیا 
علی رغم مخالفت هایی که در استفاده از آن در اذهان عمومی وجود داشت نیاز 
به بهره گیری از آن روزبه روز بیشتر احساس شد تا جایی که عمل به فعالیت های 
روزانه بدون استفاده از اینترنت غیرممکن گشت. با توسعه فضای وب و روی کار 
آمدن گوشی های هوشمند شبکه های اجتماعی در بستر وب پدید آمدند و در 

مدت زمان کوتاهی توانستند توجه مخاطبان را به خود جلب نمایند.
در ادامه نیز هرکدام از این شبکه ها با ارائه سرویس و یا خدمت جدید همسو 
با نیاز مشترکان به فعالیت پرداختند و کم کم از شبکه های اجتماعی درکنار 
سرگرمی، تفریح و برقراری روابط اجتماعی با مخاطبان، زمینه ادامه کسب وکار 
و شغل افراد نیز فراهم آوردند. تا اینکه در ادامه راه توانستند به یکی از مهمترین 
اتصاالت غیر رســمی تبدیل شــده و ارتباطات فردی را میان کارمندان در 
سازمانهای مختلف برقرار کنند و اکنون که نقش کلیدی را در موفقیت های 

تجاری و پیشرفت کاری افراد ایفا می نمایند.
براساس آمارهای اعالم شده از قرن ۲۱ میالدی در ایران، موجی در استفاده از 
اینترنت به راه افتاد و درسال ۲۰۱۸ که بیش از 6۵ درصد جمعیت کشور عضو 
یکی از پلتفرم های خارجی بودند. متاسفانه در پی برخی حوادث اخیر در کشور 
برخی از پلتفرم های خارجی دچار سانسور شده و استفاده از آنها با محدودیتهای 
جدی روبه رو گشت و در پی ادامه این مسئله برخی از کسب وکارهای و منبع 
درآمدی افراد که در بستر این اپها ممکن بود با چالش جدی و گاه با تعطیلی 
مواجه شد. بنابراین نیاز به پلتفرم های داخلی که مجوزهای مربوطه را نیز کسب 
کرده باشــد به یکی از حیاتی ترین موضوعات مورد نیاز کشور مبدل گشت. 
برهمین اساس برخی از اپلیکیشن های ایرانی شروع به ارتقاء نرم افزارهای 
خود و یا عرضه اپ های جدید مطابق با نیاز مشترکان به بازار نمودند و طبیعتا 
بسیاری از مشترکان داخلی اقدام به جایگزینی اپلیکیشن های ایرانی به جای 
اپهای خارجی کردند. سروش، ایتا، گپ، روبیکا و غیره از مجموع پلتفرم هایی 
بودند که با هدف ایجاد بستری به منظور انتقال پیام و فایل و برقراری تماس 
ایجاد شده و توانستند مورد استقبال مخاطبان قرار گیرند. در این بین اما روبیکا 
جزء اپلیکیشن هایی بود که تالش کرد با ارتقاء و توسعه خدمات خود ضمن 
ارائه خدمات گسترده تر، نیاز مخاطبان را برآورده ساخته و آنها را از استفاده 

دیگر اپها بی نیاز کند.
به همین دلیل اغلب روبیکا به عنوان یک سوپر اپلیکیشن معرفی و شناخته 
می شــود. این اپلیکیشــن تالش دارد تا فراتر از یک پلتفرم برای سرگرمی 
مخاطبان عمل نموده و تمام نیاز کاربران را اعم از پیام رسانی، شبکه اجتماعی، 
فروشگاه و پخش فیلم و سریال و... را رفع نماید و تاکنون توانسته بیش از ۳۵ 
میلیون کاربر را جذب و بستر امنی را در ارسال پیام های صوتی و تصویری ایجاد 
کند. ارسال پیام امن رمزنگاری شده و حفظ حریم خصوصی کاربران در روبیکا، 
بیش از سایر پیام رسان های داخلی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است که این 

خود نکته بسیار حایز اهمیتی است.
هرچند که اســتفاده از روبیکا با اقبال کاربران ایرانی مواجه شد اما در چند 
اطالعیه صادر شده اشــاره نمود که مخالف فیلترینگ و انسدادها در فضای 
مجازی بوده و موفقیت خود را زمانی می بینــد که کاربران بتوانند در فضای 
رقابتی با سایر اپلیکیشــن ها آن را انتخاب کنند نه اینکه کاربران مجبور به 
استفاده از آن باشند. ذکر این نکته به دور از لطف نیست که؛ این پلتفرم همواره 
تالش می کند با بیانیه ها و اطالعیه های خود، پاسخگوی افکار عمومی و رسانه ها 
بوده و آنها را اقناع کند. همچنان که توانست در ماه های گذشته درپی برخی 
هشدارهای ارسال شده از سوی ســپر امنیتی گوگل برای مشترکان، ضمن 

پیگیری این مشکل آن را ریشه یابی و مرتفع سازد.

اخبار

وزیر اقتصاد در جدیدترین 
اظهــارات خــود گفته از 
افزایش 4 برابــری درآمد 
دولت به واسطه مولدسازی 
دارایی ها سخن گفته است. 
این اظهارات خاندوزی در حالی مطرح می شود که 
به عنوان مثال بانک ها اعم از دولتی و خصولتی در 
واگذاری دارایی مازاد خــود هیچ گونه همکاری با 
دولت ندارند. بانکها همــواره با فروش مازاد دارایی 
های خود پول حاصل از آن را به زیرمجموعه های 
خود تزریق می کنند. سالهاســت دولتها سعی در 
افزایش درآمد از طریق مولدسازی دارایی ها دارند 
اما تا به امروز توفیق چندانی حاصل نشــده است. 
این در حالی اســت که وزیر اقتصاد چندی پیش 
نیز تاکید کرد دولت و بانک های دولتی پیشــقدم 

مولدسازی دارایی ها شوند. 
اما وزیر اقتصاد درباره راهکار دولت برای جلوگیری 
از کسری بودجه در ســال آینده می گوید: درآمد 
دولت از مولدسازی دارایی ها سال ۱4۰۲ چهار برابر 
امسال خواهد بود که فراتر از خصوصی سازی است. 
بعد از کاهش درآمد دولت از نفت به دلیل تحریم ها 

یکی از چالش های دولت در سال های اخیر، کسری 
بودجه به ویژه در نیمه دوم سال بوده است و با توجه 
به مشکالتی که این مساله برای اجرای پروژه های 
عمرانی و حتی بازارهای مالــی همچون بورس به 
وجود می آورد، وزیر اقتصاد و دارایی از سیاست های 
دولت در الیحــه بودجه ۱4۰۲ بــرای عبور از این 
چالش می گوید. وزیر اقتصــاد و امور دارایی درباره 
برنامه دولت برای جلوگیری از کســری بودجه در 
سال آینده گفت: با توجه به اینکه جلسه پایانی دولت 
برای جمع بندی الیحه بودجه ۱4۰۲ در روز شنبه 
و یک شــنبه هفته آینده برگزار می شود جزئیات 
آماری درآمدی و هزینه های پیش بینی شــده در 
بودجه سال آینده بعد از آن اطالع رسانی خواهد شد.

احســان خاندوزی افزود: با این حــال مجوزی که 
اخیرا در هیات مولدســازی دارایــی های دولت 
به واسطه شــورای عالی هماهنگی سه قوه صادر 
شده انتظار ما این اســت که درآمد حاصل از محل 
مولد سازی دارایی ها که فراتر از واگذاری از محل 
خصوصی سازی است، حداقل 4 برابر بیشتر از درآمد 

امسال دولت از این بخش باشد.
همچنین، وزیر اقتصاد و دارایی اعالم کد که دولت 
برای اجرای واگذاری دارایی مازاد بانک های دولتی 
جدی است و از همه هیات مدیره بانک های دولتی 
خواســته که همکاری الزم را داشــته باشند و اگر 

نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند حتما تغییرات 
مدیریتی در بانک ها اجرا خواهد شد. او با تاکید بر 
اینکه سازمان برنامه پیش بینی درآمد مولدسازی 
آینده را باید به زودی اعالم کنــد، تصریح کرد: به 
طور قطع درآمد دولت از محل مولدسازی چند صد 
درصد بیشتر خواهد شد و این مساله می تواند روی 

سایر ابزارهای مالی تاثیر بگذارد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره اینکه چه ضمانت 
اجرایی وجود دارد که بانک ها در واگذاری دارایی 

مازاد خود مشارکت کنند، همانطوری که پیش از 
این تبصره واگذاری دارایی های مازاد در قانون رفع 
موانع تولید را اجرا نکردند، تصریح کرد: دولت درباره 
بانک های دولتی جدی است و از همه هیات مدیره 
بانک های دولتی خواسته که همکاری الزم را داشته 
باشــند و اگر نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند 
حتما تغییرات مدیریتی در بانک ها را اجرا خواهیم 
کرد و چاره دیگری نیست، زیرا این قانون از قبل بر 

زمین مانده به همین دلیل باید عملیاتی شود.

افزايش 4 برابری درآمدهای دولت از طريق مولدسازی عملياتی می شود؟

عبور از کسری بودجه با فروش دارایی ها 

تعلل بانک ها در فروش اموال
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

واگذاری اموال بانکها از دیرباز مطرح بوده و حتی قانونی نیز در همین رابطه مصوب شده است. این قانون سال ۸4 به تصویب رسیده و شرکتی نیز با عنوان "فام"، فروش اموال مازاد بانکها، در همین راستا و برای اجرای 
آن تاسیس شد. اما کارایی این قانون و امکان اجرای آن تا به امروز مورد سوال است.

انتظاری که از تصویب این قانون وجود داشت برآورده نشد. بانکها به واگذاری مازاد دارایی ها هیچ گاه تمایلی نداشته و ندارند. چراکه با انجام آن و برگشت پول، دولت برنامه تسهیالت تکلیفی را برای بانکها دارد. 
در عین حال به دلیل عدم موفقیت در واگذاری امالک بانکها، مجلس مجدد قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن، آن دسته از بانکها که در واگذاری و فروش دارایی ها تعلل می کنند باید ۳۰ درصد به دولت مالیات 

پرداخت کنند.  
یعنی دولت از طریق دریافت مالیات سعی بر آن داشت تا بانکها را مجاب به فروش اموال کند. از روش اجبار برای فروش دارایی های مازاد نهادها استفاده کرد. اما برای بانکها و دیگر نهادها، پرداخت مالیات ۳۰ درصدی 
بسیار با صرفه تر از واگذاری دارایی ها بخصوص امالک بود. تورم موجود در اقتصاد، هرسال مبالغ کالنی بر قیمت امالک اضافه می کند. بنابراین ترجیح نهادها پرداخت مالیات بوده تا اینکه بخواهند تکالیفی را  که به 

آنها ابالغ شده انجام دهند. 
این در حالی است که اگر در واقعیت این طرح اجرایی شود حتی بیشتر از افزایش 4 برابری را در درآمدهای دولت خواهیم داشــت. اما در عمل عملیاتی شدن این طرح امکان ندارد. تهدید و هشدار مبنی بر برکناری 

مدیران عامل بانکها در صورت عدم اجرای قانون هم تاثیری در روند تحقق این طرح نخواهد داشت. 
اکثر مدیران عامل بانکها سفارش شده و با نظر و دخالت ذینفعان انتخاب شده اند و عمال برکناری آنها ممکن نخواهد بود. به هر ترتیب این طرح در شعار و حرف طرح خوبی است اما در عمل چیزی عاید دولت نمی شود. 
از سوی دیگر مساله اقتصادی مردم هم در تحقق اجرای این طرح مطرح است. اغلب امالک و دارایی های بانکها در مناطق گران واقع شده است. توانایی خرید این اموال برای مردم عادی وجود ندارد. بنابراین عالوه بر 

سوء مدیریت بانکها و عدم تمایل آنها در واگذاری اموال، خرید یک ملک به عنوان مثال در "روما سنتر" به ارزش ۸۰ میلیارد تومان برای فرد عادی ممکن نیست. 
نهادهای خاص باید برای خرید این امالک ورود کنند. نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر شرکتهای بزرگ خصولتی که پول کافی دارند. یعنی این امالک به صورت رابطه در رابطه و نه نقد 

واگذار خواهد شد. به عنوان مثال ده درصد کل پول پرداخت می شود و مابقی همچنان درگیر می ماند. اینطور اموال بیت المال به یغما می رود و روند طبیعی واگذاری هیچ گاه طی نخواهد شد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعالم 
کرد طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی اخبار کذب در 
فضای مجازی و مجازات منتشرکنندگان آن در این 
کمیسیون تصویب شده است. مقابله با اخبار جعلی 
در فضای مجازی جدیدترین موضوعی اســت که 
نهادهای مختلف کشور، از شورای عالی فضای مجازی 
گرفته تا قوه قضاییه، به دنبال عملی کردن آن هستند. 
در جدیدترین اتفــاق رخ داده، »کاظم دلخوش«، 
سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس از 
آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی اخبار 

کذب در فضای مجازی در این کمیسیون خبر داد:
 امروزه فضای مجازی تبدیل به یک بســتری شده 
است که هر شــخصی در هر عنوانی و بدون اطالع 
از درســت بودن یا نبودن خبری آن را نشر می دهد 
یا کســانی هســتند که برای اهداف خود دست به 
خبرسازی و شایعه سازی می زنند که باید پاسخگوی 
این حرکتشان باشند. به گفته وی در این طرح، هر 

کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا 
آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود 
در دادگاه باشــد و این موضوع برای فرد یا رسانه ای 

تفکیک قائل نیست و همه را در بر می گیرد.
آن طور که این نماینده مجلس اعالم کرده است، در 
طرح مقابله با فیک نیوز، برای افراد و رسانه هایی که 
اخبار کذب منتشر یا شایعه سازی می کنند و موجب 
تشــویش اذهان عمومی می شــوند، مجازات های 
سنگین در نظر گرفته شده است. گفته شده: »این 
درست نیست که هر کسی با خبرسازی کاذب فضای 
جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان 

پای خود را از ماجرا بیرون بکشد.«
دلخوش با بیــان اینکه این دســت قوانین در همه 

کشــورهای دنیا وجود دارد، اظهار داشت در ایران 
نیز باید از این دســت قوانین وضع کرد تا بتوان از 
نشر اخبار کذب در فضای مجازی جلوگیری کرد. 
او پیش بینی کرد طرح مجازات با اخبار دروغین در 
فضای مجازی، به زودی در دستور کار صحن علنی 
مجلس شورای اســالمی قرار خواهد گرفت و این 
 احتمال وجود دارد که این طرح با فوریت به صحن 

مجلس بیاید.
الزم به ذکر اســت پیش از این مرکز پژوهش های 
مجلس در راســتای مصوبه شــورای عالی فضای 
مجازی برای پیشگیری و مقابله با اخبار خالف واقع 
در فضای مجازی، طرحی ۱6 مــاده ای ارائه کرده 
بود. حال مشخص نیست این پیشنهاد همان طرح 

مصوب شده در کمیسیون قضایی است یا خیر. طرح 
مرکز پژوهش های مجلس عالوه بر در نظر گرفتن 
مجازات برای ناشران اخبار جعلی، مسئولیت های 
مختلف و جرائمی بــرای پلتفرم های داخلی نیز در 
نظر گرفته بود. گفتنی است مرکز ملی فضای مجازی 
نیز ماه گذشته با ارسال نامه ای به نهادهای دولتی و 
غیردولتی، آن ها را موظف کرد پیرامون اخبار جعلی 
و تحریف شده در فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت 

6۰ دقیقه واکنش نشان دهند.
رئیس قوه قضاییه نیز چندی پیش از مســئوالن 
ذی ربط قضایی خواست تا با منتشر کنندگان اخبار 
جعلی برخورد کنند: کسانی را که با پیام های دروغین 
و کذب مردم را تحریک یا نگران می کنند یا حرفی 
می زنند و ادعایی بدون سند دارند که موجب تشویش 
اذهان می شود، با سرعت فرا بخوانید. باید از او توضیح 
بخواهید و چنان چه توضیح و دفاع مؤثری نداشت، 

نسبت به تعقیب قضایی او اقدام کنید.

طرح مجلس برای اخبار در فضای مجازی: 

ناشرین اخبار کذب مجازات می شوند

عكس روز-
نارنج چينی 
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