
پیش بینى قیمت دالر تا پایان سال

بازار ارز به کدام 
سمت خواهد رفت؟

اقتصادی که بازدهی صنعت در آن 
۶ درصد و بازدهی تجارت ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد اســت 
با مشکالت عدیده دســت و پنجه نرم خواهد کرد که 
قطعا به تضعیف قدرت خرید فقرا و طبقه متوســط 
منجر خواهد شــد. ایــن موانع گرچه دردسرســاز 
هستند ولی با اجرای سیاســت هایی قابل رفع شدن 

است.
عبور کردن از پیچ ســخت تحریم ها ربط مســتقیم 
دارد به تعریفی که هرکس می تواند از عبور و سختی 
بدهد. آن طور که من می خواهــم تعریف کنم، باید 
برای این گذر یک ما بــه ازای واقعی یافت؛ از نظر من 
زمانی می توانیم ادعا کنیم از پیچ ســخت تحریم ها 

عبور کردیم کــه بتوانیم بــه راحتی نفــت خود را 
بفروشیم، درآمدهای ارزی خود را آزادانه وارد کشور 
کنیم و با سیاست های اجرا شــده از سوی نهادهای 
باالدستی شــکوفایی اقتصادی به وجود آید. به بیان 
ســاده تر زمانی می توانیم ادعا کنیم که از سختی ها 
عبور کردیم که از کشوری مصرف کننده به اقتصادی 
تولید کننده تبدیل شویم. طبعا با این تعریف ما هنوز 

مسیری طوالنی تا گذر از این تنگه داریم.
اقتصاد ایران در دو ســال گذشــته از شوک خروج 
امریکا از برجــام و تحریم اقتصادی یــک جانبه این 
کشور آســیب هایی دید. با این حال مساله این است 
که حاکمیت ایاالت متحده اگر بخواهد اقتصاد ایران 
در ســالهای آینده هم رشــد منفی به اندازه امسال 
داشته باشــد، باید بتواند حداقل اروپا را با خود متحد 
کند تا تحریم ایران در شــورای امنیــت به تصویب 
برســد. با این همه تک روی  آمریکایی ها و شــرایط 

خاص امروز این اتفاق را تا حــدود زیادی نامحتمل 
کرده است.

اقتصاد ایران چنانچه با تحریم های بیشــتری مواجه 
نشود، که در شــرایط فعلی محتمل نیست، در سال 
آینده وضعیتی دیگر خواهد داشــت؛ چرا که شوکی 
به اقتصاد ایران در سال گذشــته وارد شد و به منفی 
شدن شــاخص های اقتصادی، از طریق منفی کردن 
رشــد اقتصادی و باال رفتن نرخ تورم، منجر شد. پس 
از وارد شدن یک شــوک اگر شوک جدیدی به وجود 
نیاید، طبیعی است که روند اقتصادی به تعادل برسد 
ولی این مهم ناشــی از اجرای سیاست خاصی نیست 
بلکه حاصل کاهش اثر بحرانی آن شــوک است. این 
میان باید توجه داشــت که مقایسه اصلی نباید میان 
شاخص های دو ســال متفاوت صورت گیرد که باید 
حاصل مقایســه قیمت کاالها باشــد؛ براین اساس 
می توان گفت قیمت کاالها در سال آینده به وضعیت 

دو ســال پیش باز نخواهد گشت و این صرفا کاالهای 
وارداتی را شامل نمی شود بلکه دیگر کاالها و از جمله 

تولیدات داخلی را هم در بر می گیرد.
مســاله اصلی اقتصاد ایران به طور کلی این است که 
باید قرص نان خــود را بزرگ کنیم یعنی با رشــدی 
مناســب اقتصاد بزرگ تر شــود و این رشــد باید در 
بخش صنعت و تولید رخ دهد. موانع عملی نشــدن 
این مهم با اجرای سیاست هایی قابل رفع شدن است 
و از دولت انتظار می رود چنین کند. طبیعی است در 
اقتصادی که بازدهی بخش صنعت ۶ درصد اســت 
ولی بازدهی تجارت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد اســت، 
چرا باید رشــد تولید به وجود بیاید؟ قیمت مسکن 
چند برابر افزایش یافت؟ طبیعی اســت سرمایه های 
کشــور نیز به این بخش ها می رود و این نیز به معنای 
آن اســت که اکنون نه تنها فقرا بلکه طبقه متوسط 

هم دیگر امکان داشتن سرپناهی را ندارد.
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چه زمانی می توانیم ادعا کنیم از پیچ سخت تحریم ها عبور کردیم؟



تاثیر قطعى اینترنت روی حوزه تجارت کشور چقدر بود؟

ضرر ۱.۵ میلیارد دالری قطع اینترنت به اقتصاد 
خریدار      فعاالن اقتصادی با اشــاره به تاثیر قطعی 
اینترنت روی حوزه تجارت، تاکید دارند: باید یک راه 
میان بری پیدا شود؛ حداقل برای واحدهای تولیدی و 
تجار فضایی باز شود که اینترنت های این گروه وصل 

شود تا کار آنها صدمه ای نبیند.
از پس یک هفتــه قطعی اینترنت، ارتبــاط اینترنتی 
باالخره برقــرار شــد.  محمدجــواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات از برقراری دوباره 
اینترنت در برخی نقاط کشور خبر داده و گفته است:  
ســایر نقاط هم با تصویب ابالغ شاک متصل خواهند 
شد. براســاس اعالم او، به اپراتورها ابالغ کرده ایم که 
مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بســته ها 
اضافــه کنند. با وجــود قطعی اینترنت، بســیاری از 
فعاالن اقتصادی از زیان مالی سنگین در حوزه تجارت 
می گوینــد، اما هنوز برآورد دقیقــی در این خصوص 
منتشر نشده است؛ ضمن این که کسب وکارهای نوپا 

نیز با مشکل مواجه شده اند.

1.۵ میلیارد دالر به اقتصاد کشور وارد شد
محسن جالل پور، رییس ســابق اتاق بازرگانی ایران در 
گفت وگو با خبرآنالین با اشــاره به تاثیر اینترنت روی 
حوزه تجارت و صــادرات و واردات گفت: تاثیر اینترنت 
در ابعاد مختلــف و در کارها و برنامه ها و شــرکت های 
مختلف متفاوت اســت.وی افزود: ما امــروز به عنوان 
صادرکننــده تنهــا راه ارتباطی مان اینترنت اســت و 
هیچ کدام از طرف هــای مقابل در هیچ کجــای دنیا با 
قطعی اینترنت، کار دیگری نمی کنند. دیگر دوره ای که 
به صورت فکس و تلفن و نامه نگاری کار انجام می دادیم، 
گذشته اســت.رییس ســابق اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران تصریح کــرد: در دوره یــک هفته ای که 
اینترنت نداشتیم، عمال برای ارتباطات کاری مستاصل 

بودیم؛ مثل ارتباطات حمل ونقل، فروش و بازار.
جالل پور با بیان این که به شــدت اقتصاد کشــور در 
طول یک هفته گذشته آسیب دیده است، عنوان کرد: 
تقریبا می توان گفت بخشــی از بازار را به دلیل این که 
نتوانستیم ارتباط مستمر داشته باشیم و ایمیل طرف 
حساب ها را جواب دهیم، از دست داده ایم.وی متذکر 
شد: براساس آنچه که جمع بندی بزرگان کشور است، 
در طول یک هفته گذشــته ۱.۵ میلیارد دالر خسارت 

به بخش اقتصادی کشور وارد شده است.

راه میان بر پیدا شود
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیســیون کسب وکار 
اتاق بازرگانی تهــران نیز در گفت وگو بــا خبرآنالین 

درباره تاثیر قطعی اینترنــت روی بخش تجارت اظهار 
داشــت: در حوزه تجارت تمام ارتباطات با دنیا از طریق 
اینترنت اســت و زمانی که اینترنت قطع می شود، کار 
تجارت نیز مختل می شود.وی افزود: یک بخش از کار را 
می توان از طریق تلفن حل و فصل کرد، اما تقریبا تمام 
کارها حالت متوقف پیدا کرده اســت. بــرای مثال، اگر 
شما از طرف مقابل کاالیی بخواهید یا بخواهید کاالیی 
به مشتری بفروشید، عمال با قطعی اینترنت امکان پذیر 
نیست.رییس کمیســیون کســب وکار اتاق بازرگانی 
تهران بــا بیان این که شــاید یک هفته اثــر آن چنانی 
نداشته باشــد، اما این وضعیت اگر  تکرار شود، به طور 
قطع اثرات منفی روی حوزه تجارت خواهد گذاشــت، 
تصریح کرد: اتاق بازرگانی برای حل مشــکل اینترنت 
درخواســتی داشــته اســت؛ اما با دو معضل همزمان 
روبه رو هستیم. هم مشــکل تجارت مطرح است و از آن 

طرف مشکالتی امنیتی کشور نیز مطرح است.
نجفی منش عنــوان کــرد: به هرحال بایــد یک راه 
میان بری پیدا شــود؛ حداقل برای واحدهای تولیدی 
و تجار فضایی باز شود که اینترنت های این گروه وصل 

شود تا کار آنها صدمه ای نبیند.

صادرات با اختالل شدید مواجه شده است
در همین حال، عدنان موسی پور، رییس اتاق مشترک 
ایران و قطــر در گفت وگو با خبرآنالیــن درباره تاثیر 
قطعی اینترنت روی صادرات اظهار داشــت: قطعی 
اینترنــت روی صادرات اثر منفی داشــته داشــت. 
صادرات یعنی ارتباط برقرار کردن با دنیا و مهم ترین 

ابزار برقراری ارتباطات، اینترنت است.
وی افزود: زمانی که اینترنت مشکل داشته باشد و این 
در حالی اســت که دنیا کار خود را با فضای مجازی و 
اینترنت انجام می دهد و ما دسترسی به دنیای خارج 
نداریم، صادرات با مشکل مواجه می شود.رییس اتاق 
مشترک ایران و قطر با بیان این که با قطعی اینترنت، 
صادرات ضربه ســنگینی خورد، تصریح کرد: آسیبی 
که صادرات دید، از لحاظ مالی که بماند و هم از لحاظ 
اعتباری دچار مشکل شــدیم. ارتباط ما با دنیا قطع 
شده و نه اســناد را می توانیم جابه جا کنیم.موسی پور 
عنوان کرد: من نمی گویم صادرات به صفر رسیده، اما 

صادرات با اختالل مواجه شده است.

اثر قطعی اینترنت در معامالت آنالین بورس 
چه بود؟

رئیس مرکــز نظارت بــر امنیت اطالعات ســازمان 
بورس، از الزام تمامی کارگزاری ها به میزبانی ســرور 

ســامانه های معامالت برخط در داخل کشــور خبر 
داد و گفت: ســرور هــر ۱۰۸ کارگــزاری بورس در 
داخل کشور اســت.احمد ســحرخیز، با بیان اینکه 
قطعــی اینترنت بر انجــام معامــالت آنالین بورس 
تاثیری ندارد، گفت: در روزهایی که اینترنت کشــور 
قطع بود، برخی مطرح کردند که ســرور سامانه های 
معامالت آنالین بورس برخــی کارگزاری ها در خارج 
کشــور میزبانی می شــوند و به تبع آن، معامله گران 

نتوانستند معامالت خود را انجام دهند.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازارســرمایه 
با تاکید بر اینکه چنین اظهارنظری بی پایه و اســاس 
است، موضوع را از دو جنبه آماری و مقرراتی و نظارتی 
مورد بررســی قرار داد و گفت: طی چند ســال اخیر، 
الزامات امنیت داده ها برای ســامانه هــای مهم بازار 
ســرمایه تدوین و ابالغ شــد؛ به نحوی که در بند ۱۰ 
ماده ۲ ســند الزامــات مذکور که از ســال ۱۳۹۳ به 
شرکت های کارگزاری بازار سرمایه ابالغ شده است، 
تأکید شــده کــه تمامــی ســرورها و تجهیزات 
سامانه های مهم بازار ســرمایه، به ویژه سامانه های 

معامالت برخط باید در داخل کشور میزبانی شوند.
وی تصریح کرد: بر این اســاس، تمام شــرکت های 
کارگزاری، طی ســال های اخیر برای ســامانه های 
معامــالت برخط ملزم بــه دریافت تأییدیــه فنی از 
ســازمان هســتند و با قطعیت میتــوان گفت تمام 
ســرورهای ســامانه های معامالت برخط تمام ۱۰۸ 
شرکت کارگزاری بورس، در داخل کشور بوده و هیچ 

وابستگی به سرویس های خارجی نداشته و ندارند.
سحرخیز ادامه داد: به عبارت دیگر، تمام سامانه های 
معامالت برخط و تمام ســامانه هــای صندوق های 
ســرمایه گذاری که مجوزهای الزم را کسب کرده اند، 
بر روی شبکه ملی اطالعات و مستقل از اینترنت خارج 
از کشور، به روال عادی سرویس دهی می کنند.وی با 
تاکید بر اینکه چنانچه میزبانی سامانه معامالت برخط 
کارگزاری، خارج کشور باشد، آن سامانه فاقد مجوز از 
سازمان بورس و اوراق بهادار است، تصریح کرد: سهام 
داران و ســرمایه گذاران در صورت مشــاهده چنین 
makna@seo. موردی، موضوع را به آدرس ایمیل

ir  یا تلفن ۰۲۱۸۴۰۸۳۵۳۵ اطالع دهند تا پیگیری 
و برخورد قانونی صورت گیرد.ســحرخیز موضوع را از 
جنبه آماری نیز مورد بررســی قرار داد و ابراز داشت: 
نسبت تعداد سفارشات آنالین به کل سفارشات ثبت 
شــده در مجموع بورس و فرابورس در روز یکشــنبه 
۲۷ آبان مقدار ۸۵ درصد، دوشنبه ۲۷ آبان مقدار۸۹ 

درصد و برای روز سه شنبه ۹۰ درصد بود.
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افزایش ۴۰ درصدی بازرسی های 

بازار در یک هفته اخیر
رییس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان گفت: در هفته بعــد از افزایش 
قیمت بنزین نســبت به هفته قبــل آن، تعداد 
بازرسی های بازرسان سازمان حمایت در سطح 

کشور، ۳۹.۶ درصد افزایش یافته است.
بــه گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
عباس تابش در جلسه ســتاد تنظیم بازار کشور 
افــزود: در همین راســتا تعداد پرونــده های 
متشــکله ۴۵.۵ درصد و همچنین ارزش ریالی 
پرونده های متشکله نیز ۱۹۳.۴۴ درصد با رشد 

مواجه بوده است.
وی ادامه داد: پس از اجرای طرح افزایش قیمت 
بنزین، جلســه تنظیم بازار با ایــن ذهنیت که 
جلوی بار روانی که بر اثر برخی ســودجویی ها 

ایجاد می شود، گرفته شود، تشکیل جلسه داد.
این مســئول گفــت: بر اســاس اعــالم بانک 
مرکزی اجرای طــرح افزایش قیمــت بنزین، 
۴ درصــد تــورم در پــی خواهد داشــت و 
مرکز پژوهش هــای بازرگانی این تورم را ۴.۱ 

مستقیم و ۱.۷ غیرمستقیم اعالم کرده است.
معاون وزیر صمت افزود: طرح تشــدید بازرسی 
در این راستا و در سطح استانها در حال اجراست، 
از استانها خواســتیم که از ابزار بورس استفاده 

کنند که بورس عامل افزایش قیمت ها نشود.
تابش خاطرنشــان کرد: از سرمنشــا کاال روند 
قیمتی را مورد بازرســی و رصد قــرار می دهیم 
که آمار نشان می دهد در ۷ ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، تعداد بازرسی ها 
۱۲.۷ درصد افزایش یافته اســت و تعداد پرونده 
های متشکله ۵۶.۶ و ارزش ریالی پرونده ها ۷۳ 

درصد افزایش داشته است.
وی اعالم کرد: روند قیمتــی ۵۳ قلم از ۱۰۰ قلم 
کاالی اساســی و مورد نیاز مردم که مورد رصد 
روزانه است، کاهشی است، ۱۶ مورد افزایش آن 
باالی ۵ درصد بوده اســت و قیمت ۲۲ قلم ثابت 

بوده است.

بورس رشد کرد
اولیــن روز معامالت در بــورس در هفته جاری 
هرچند با رشد قابل توجه شــاخص مواجه نبود 
ولی در مجموع روند مثبتی طی شد و با افزایش 

۶۲۵ واحدی شاخص همراه بود.
شنبه شــاخص بورس با رشــدی کمتر از هزار 
واحــد از ۳۰۵ هزار و ۶۲۲ بــه ۳۰۶ هزار و ۱۴۵ 
واحد رســید که افزایش ۶۲۵ واحدی داشــته 

است.
شاخص بورس در ماه های گذشته افزایش قابل 
توجهی داشته و گاها در یک روز چند هزار واحد 
رشد کرده اســت. براین اساس رشد ۶۲۵ واحد، 
نوسان قابل توجهی نسبت به معامالت گذشته 

به شمار نمی رود.
در بازار بیشــترین تاثیر منفی را پتروشــیمی 
پردیس، فــوالد مبارکه و صنایع مــس ایران بر 
بازار داشتند. از ســوی دیگر پتروشیمی پارس 
و کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران باالترین 
تاثیر مثبت را بر شاخص بورس تهران گذاشتند.

در مجموع تا پایان معامالت حجم سهام معامله 
شــده حدود دو میلیارد و ۱۳۳ میلیون ســهم 
بوده است. همچنین ارزش کل معامالت ۱۲۵۸ 
میلیــارد تومان بوده که طــی ۳۰۵ هزار و ۸۳۲ 

معامله انجام شده است.
شاخص فرابورس هم با اندکی رشد همراه شد و 

به بیش از ۳۹۵۰ واحد در معامالت رسید.
پتروشــیمی مــارون و پتروشــیمی زاگــرس 
بیشــترین تاثیر منفی را در فرابورس داشــتند. 
همچنین تولیــد نیروی برق دماونــد و صنایع 
ماشین های اداری ایران باالترین تاثیر مثبت را 

در فرابورس و در معامالت ایجاد کردند.
تعداد معامــالت در بازار فرابــورس ۱۸۰ هزار و 

۷۱۴ مورد گزارش شده است.



پیش بینى قیمت دالر تا پایان سال

بازار ارز به کدام سمت خواهد رفت؟
فاطمه اکبرخانی   بازار ارز طــی چند ماه اخیر به 
دلیل نوسانات باالیی که داشــته به یکی از بازارهای 
مهم و در عین حال مبهم ایران تبدیل شــده اســت؛ 
به همین خاطر هر یک از صاحب نظــران این بخش 

درباره آینده بازار اظهارنظر های متفاوتی دارند.
دو ســالی می شــود که تحرکات بازار ارز مورد توجه 
عامه مردم قرار گرفتــه به طوریکه نیمه دوم ســال 
گذشــته به دلیل افزایــش چشــمگیر قیمت دالر 
و یورو، به یکی از بازارهای پر ســر و صــدا و پرطرفدار 
برای ســرمایه گذاری مردم تبدیل شد؛ ولی تقریبا از 
تابستان امسال همزمان با شروع روند نزولی قیمت ارز 
و قرارگرفتن در کانالی مشخص، ورق برگشت و بازار 
ارز جذابیت خود را از دســت داد.حاال با گذشت یک 
دوره تقریبا چهارماهه تثبیت قیمت  دالر و یورو، بازار 
ارز طی هفته گذشته متاثر از جهش سه برابری بهای 
بنزین مجددا وارد مدار صعودی شد و حتی در برخی 
ســاعات معامالت، دالر به مرز ۱۳هزار تومان و یورو 
به ۱۵هزار تومان رســید؛ این تغییر نرخ آن هم بعد از 
مدت طوالنی نگرانی مردم از بابت بازگشــت بازار ارز 
به التهابات ســال ۹۷ را برانگیخت و باعث شد مجددا 

انتظارات تورمی شکل بگیرد.
البته در این میان رییس کل بانک مرکزی با سیگنال 
های مثبتی که به بازار ارز داد توانست دوباره قیمت ها 
را کنترل و دســت نوســانان گیــران را از ایــن بازار 
کوتاه کنــد؛ همتی در این هفته بــا تاکید بر وضعیت 
مناسب ذخایر ارزی کشــور، نوسانات نرخ دالر و یورو 
را ناشی از جو روانی افزایش قیمت بنزین و نیز تالش 
سودجویان برای برهم زدن آرامش بازار ارز دانست و 
به مردم توصیه کرد که فریب قیمت ها را نخورند چرا 

که مجددا بازار به روال سابق بازخواهد گشت.
طولی نکشید که این وعده ها تحقق یافت، چرا که در 
روزهای پایانی هفته اخیــر قیمت ارز به یکباره حدود 
هزار تومان ســقوط کرد و دالر مجددا به کانال ۱۱ و 
یورو ۱۲هزار تومان بازگشت. حاال سوال اینجاست که 
با وجود نوسانات شدید قیمت ارز و تاثیرپذیری باالی 
آن از هرگونه اتفاق اقتصادی و سیاســی، تا چه اندازه 

می توان به ثبات بازار ارز امیدوار بود.
در این راســتا فعاالن بازار ارز، کارشناسان اقتصادی، 
نمایندگان مجلس و بخش خصوصــی درباره آینده 
قیمــت دالر حداقل تا پایان امســال پیش بینی  های 
متفاوتی ارائــه کرده اند. بــه عقیده برخــی از آن ها 
تحرکات بازار ارز به لحــاظ تغییرات ناگهانی نرخ دالر 
و یورو دیگر مانند ســال های گذشته قابل پیش بینی 
نیســت، عده دیگر معتقدند که بــازار ارز کامال تحت 

کنترل بانک مرکزی قرار دارد و حتــی با وجود باال و 
پایین شــدن نرخ مجددا آرام خواهد شد، البته برخی 
هم بر این باورند که قیمت ارز در حال حاضر باال بوده 

و احتمال کاهش آن وجود دارد.

خوانساری: ثبات بازار ارز در گرو آرامش 
اوضاع اقتصادی است

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران ثبات 
بازار ارز را در گرو آرامش شرایط اقتصادی می داند؛ به 
عقیده او اگر اوضاع اقتصادی کشور تا پایان سال تغییر 
چندانی نداشته باشــد نرخ ارز نیز در همین محدوده 

۱۱هزار تومان در نوسان خواهد بود.

نجفی منش: نرخ ارز تا پایان سال تغییرات 
غیرقابل انتظاری نخواهد داشت

محمدرضــا نجفی منــش، عضو هیــات نمایندگان 
اتاق بازرگانی بر ضرورت عــدم دخالت بانک مرکزی 
در تغییــر قیمت ارز تاکیــد کرد و گفت: نــرخ ارز به 
مجموعه سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی بستگی 
دارد، اما با توجه به کنترل خوبی که تا کنون داشــته 
به نظر نمی رســد دالر تا پایان سال نوسانات غیرقابل 

انتظاری داشته باشد.

الهوتی: نرخ ارز به روزهای ثبات بازخواهد گشت
محمــد الهوتی، عضــو کمیته ارزی اتــاق بازرگانی 
گرچه معتقد اســت قیمت دالر بایــد حدود ۱۰هزار 
تومان باشــد اما به گفته او با توجه بــه کنترل بانک 
مرکزی و وضعیت مناسب بازگشت ارز صادراتی، اگر 
از لحاظ اقتصادی اتفاق خاصی نیفتد شرایط بازار ارز 

مجددا به حالت ثبات بازخواهد گشت.

حاجی بابا: ارز قابل پیش بینی نیست
محســن حاجی بابا، رییس کمیســیون بازار پول و 
سرمایه اتاق ایران با تاکید بر غیرقابل پیش بینی بودن 
بازار ارز بیان کرد: با نوســانات شــدید قیمت ارز طی 
ماه های گذشــته و تاثیرپذیری بــاالی آن از اتفاقات 
اقتصــادی و سیاســی داخلی و خارجــی، نمی توان 
درمورد قیمت آن حتی برای یک روز آینده پیش بینی 
کرد.در همین راســتا محمد اتابک، سیدرضا حاجی 
آقامیری، محمدرضا انصاری و عبــاس آرگون نیز به 
عنوان دیگــر اعضای اتاق بازرگانی تهــران معتقدند 
که تا پایان ســال تحرکات چندانی در بــازار ارز رخ 
نمی دهد و نرخ دالر در همین کانــال ۱۱هزار تومان 

باقی خواهد ماند.

الرگانی: قیمت دالر باال است
ناصــر الرگانی، نائــب رییس کمیســیون اقتصادی 
مجلس قیمت هــای فعلی ارز را باال دانســت و اظهار 
کرد: اگرچــه امیدواریم بازار ارز تا پایان ســال ثبات 
خود را حفظ کند، اما حقیقتا نرخ دالر در حال حاضر 

باالست و قیمت آن باید ۸هزار تومان باشد.

آقاپور: وابستگی نرخ دالر به میزان نقدینگی
معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
درباره آینده قیمت ارز معتقد اســت که اگر میزان 
نقدینگی موجود در کشــور کنترل شود بهای ارز 
در همین محدوده باقی می ماند، اما اگر با ســیل 
عظیم نقدینگی ناشــی از سیاســت های دولت 
مواجه شــویم قیمت دالر تا ۱۳هــزار تومان نیز 

پیش خواهد رفت.

احمدی: ادامه روند فعلی بازار تا پایان سال
فریدون احمــدی، نائب رییس کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اســالمی نیز معتقد است که 
قیمت دالر بیش از ۱۲هزار تومان باال نمی رود و بازار تا 

پایان سال به همین شکل پیش خواهد رفت.

طیبی: دالر 11هزار تومانی واقعی است
کمیل طیبی، تحلیلگر دیگر اقتصادی نیز با اشــاره به 
ماندگاری بلندمدت دالر در کانــال ۱۱هزار تومان، 
این قیمت را بــرای ارز واقعی دانســت و تاکید کرد: 
با توجه بــه اینکه هزینه  بنگاه هــا در همین محدوده 
قیمتی شــکل گرفته، افت ارزش دالر ممکن اســت 

منابع آن ها را با مشکل روبه رو کند.

 حق شناس: انتظار ریزش قیمت ارز را 
نداشته باشیم

هادی حق شناس به عنوان کارشــناس اقتصادی در 
این باره اظهار کرده که با توجــه به تورم ۳۰درصدی 
اقتصاد ایران و  تورم تک رقمی کشورهایی که با آن ها 
تجارت می کنیم، نباید انتظار ریزش شدید قیمت ارز 

را داشته باشیم.
وی درباره اثرات تورمــی افزایش قیمت بنزین گفت: 
تجربه های قبلی بــه خصوص در ســال های ۸۹ که 
بنزین از ۱۰۰ تومــان ۴۰۰ تومان شــد و همچنین 
در ســال ۹۴ که بنزین از ۷۰۰ تومان بــه هزار تومان 
افزایش یافت نشــان می دهد که تاثیری که افزایش 
قیمت بنزین بر روی سطح عمومی قیمت ها گذاشته 

است کمتر از ۳ یا ۴ واحد تورم بود.

شعبه
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پیش بینی می شد
 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نگرانی  مردم 
از نوســانات بازار ارز طی هفته  گذشته که از قبل 
پیش بینی می شــد گفت: این نگرانی ها ناشی از 

تحلیل های اشتباه بوده است.
عبدالناصر همتی در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشت:  در یک هفته گذشته نوسانات بازار ارز که 
از قبل پیش بینی می شــد و قبال نیز به آن اشاره 
کرده بودم نگرانی هایی را برای مردم پیش آورد. 
این نگرانی ها بیشتر از آنچه ریشه در متغیرهای 
واقعی اقتصاد داشته باشــد ناشی از تحلیل های 
اشتباه و بدون آگاهی از وضعیت بانک مرکزی و 

قدرت بازارسازی آن بوده است.
آنچه که در شرایط امروز کشور توجه به آن الزم 
اســت تکیه بر منطق علم اقتصاد، جلوگیری از 
بروز التهابات ناشی از تغییر انتظارات و نیز تالش 
برای حرکت به ســوی تداوم ثبــات اقتصادی 

است.
مردم ایران که همواره نقطه اتکای بانک مرکزی 
و نیز دولت در ســاماندهی وضعیــت اقتصادی 
کشور بوده است، هم چنان نقطه اتکای بنده در 
عمل به تعهدات بانک مرکزی بــوده و خواهند 
بود. قطعا ملت بزرگ ایران با استعانت از خداوند 
متعال از این برهه ســخت و حســاس نیز عبور 

خواهد کرد.

تاکنون مصوبه ای درباره اخذ 
مالیات از سپرده های بانکی وضع 

نشده است
 وزیر امــور اقتصادی و دارایی گفــت: اگرچه در 
الیحه مالیات های مســتقیم، بحــث دریافت 
مالیات ها در حال اصالح است اما تاکنون مصوبه 
و مقرراتی دربــاره اخذ مالیات از ســپرده های 

بانکی وضع نشده است.
فرهاد دژپسند درباره انتشار برخی خبرها مبنی 
بر تالش وزارت امور اقتصــاد و دارایی برای اخذ 
مالیات از ســپرده های بانکی، اظهارداشت: در 
الیحه مالیات های مســتقیم بحــث مالیات ها 
در حال اصالح اســت؛ پایه های جدید مالیاتی 
تعریف شــده، برخی از معافیت هــای مالیاتی 
ســاماندهی و تعــدادی از آنها اصــالح و حذف 

می شود و برخی همچنان باقی می ماند.
وی افزود: تاکنــون مصوبه و مقرراتــی درباره 
مالیات بر ســپرده های بانکی وضع نشده است و 

این موضوع کامال تکذیب می شود.

بخشنامه رفع سوءاثر چـک های 
ور زمـان، ابالغ شد مشـمول مر

 بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شبکه بانکی، 
نحوه احراز عدم طرح دعــوی کیفری و حقوقی 
علیه چک توسط دارنده درخصوص چک هایی 
که ســه ســال از تاریخ صــدور گواهینامه عدم 

پرداخت آنها سپری شده را ابالغ کرد.
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شبکه بانکی، 
نحوه احراز عدم طرح دعــوی کیفری و حقوقی 
علیه چک توسط دارنده درخصوص چک هایی 
که ســه ســال از تاریخ صــدور گواهینامه عدم 
پرداخت آنها ســپری شده اســت را، برای اجرا 

ابالغ کرد.
پیرو بخشــنامه شــماره ۹۷.۴۶۸۵۱۱ مورخ 
۱۳۹۷.۱۲.۲۸ مدیریــت کل اعتبــارات بانک 
مرکزی و بر اساس بند )و( تبصره ۳ ماده ۵ مکرر 
قانون اصالح قانون صدور چک مصوب آبان ماه 
۱۳۹۷، بانک ها می بایست در صورت احراز عدم 
دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده 
درخصوص چک هایی که سه سال از تاریخ صدور 
گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است، 
نسبت به رفع سوء اثر چک های  برگشتی با درج 

کد ۶ اقدام کنند.



۶ میلیون نفر از گرانى بنزین ضرر مى کند

ود؟ بیشتر یارانه بنزین به کام چه کسانی می ر
خریدار     یک کارشــناس اقتصادی گفت: از ۱۲۳ 
هزار میلیارد تومان یارانه بنزین در کشور حدود نصف 
این رقم یعنی ۶۷ هزار میلیارد تومان آن توســط سه 

دهک باالی جامعه مصرف می شود.
ساسان شاه ویسی استاد دانشــگاه با حضور در برنامه 
رو در رو شبکه چهار سیما با اشــاره به افزایش قیمت 
بنزین گفت: یک جراحی اقتصادی مثل اصالح قیمت 
حامل های انرژی، هزینه ها و تلخ هایی دارد و باید این 
تلخی ها را از قبل به صورت دقیق مشخص کرد و خود 

را برای پذیرش آن آماده کنیم.
وی با بیان اینکه در این طــرح،  قیمت ۳۰۰۰ تومان  
برای بنزین آزاد  در نظر گرفته شــده است، ادامه داد:  
دولت باید توضیح دهد این رقم ۳ هزار تومان  بر اساس 
چه معیارهایی  انتخاب شده اســت. آیا این قیمت بر 
اساس درآمد خانواده ها محاسبه شده، یا قیمت بین 

المللی بنزین یا میزان ارزش پول ملی کشور . 
شاه ویســی گفت: دولت  امروز پولی را در قالب درآمد 
حاصل از اصــالح  قیمت  حامل های انــرژی به مردم 
می دهد  که  هنوز تامین نشده اســت و این می تواند 
محل ســوال دیوان محاسبات باشــد که دولت این 
هزینــه را از کجا تامین کــرده و اعتبــار مالی  کدام 

قسمت ها   را  برای تامین این پول جابجا کرده است.
در ادامــه ایــن برنامه صمــد عزیزنژاد کارشــناس 
مســائل اقتصادی، با اشــاره به تصمیــم دولت برای 
اصالح قیمــت حامل های ســوخت از جمله بنزین و 
واکنش مردم به این تصمیم  خاطرنشان کرد : اجرای 
غافلگیرانه این طرح از سوی دولت این تصور را در بین 
برخی از  مردم ایجاد کرد که دولتمردان با آنها صادق 
نیســتند و تالشــی برای اقناع آن ها در مورد اهداف 
اجرای این موضوع صورت نمی گیــرد . عزیزنژاد در 
پاسخ به این موضوع که آیا به نظر وی اقدام دولت برای 
اصالح قیمت حامل های انرژی گامی به ســوی عدالت 
اجتماعی محســوب می شــود ،خاطرنشــان کرد: در 
ارتباط با اصالح قیمت حامل های انرژی یکی از اهدافی  
که از ســوی تصمیم گیران امر در این زمینه اعالم شده 

است افزایش درآمد و ایجاد رفاه اجتماعی است.
وی با بیــان اینکه  از ۱۲۳ هزار میلیــارد تومان یارانه 
بنزین در کشــور ، حدود ۶۷ هزار میلیــارد تومان آن 
توسط ســه دهک باالی جامعه گرفته می شود و ۱۱ 
هزار میلیارد تومان آن بین فقرا تقســیم می شــود ، 
خاطر نشــان کرد: روشــی که باعث چنین توزیعی 
می شود  ناعادالنه اســت و اگر ما می خواهیم به  یک 
روش عادالنه در این زمینه دســت پیــدا کنیم باید 
راهکارها، فرآینــد و ســاختار آن روش را به صورت 

مناسب ببینیم.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این ســوال که آیا این 
تصمیم کمکی به کاهش فاصلــه طبقاتی در جامعه 
می کند و   آثار تورمی این موضوع بر ۶۰  میلیون نفری 
که قرار است درآمد ناشی از این طرح را دریافت کنند 
چگونه خواهد بود؟ خاطرنشــان کــرد:  دولت گفته 
است به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم  این طرح 
باعث افزایش ۴ درصدی پایه تورم در کشــور خواهد 
شد و من در همین چارچوب معتقدم آثار تورمی این 
طرح بسته به مدیریتی که از ســوی دولت انجام می 
شــود ۴ تا ۸ درصد خواهد بود. این اســتاد دانشگاه با 
بیان اینکه به نظر می رســد حدود یک و نیم میلیون 
خانواده یعنی  بالغ بر شــش میلیون نفر از دهک های 
پایین جامعه علیرغم دریافت باز توزیع درآمد اصالح 
قیمت حامل های انرژی  دچار ضرر و زیان می شــوند 
،ادامه داد:  این باز توزیع به فقــرا کمک می کند ولی 
باید راهکاری نیز بــرای جبران ضــرر ۶ میلیون  نفر 

مورد اشاره نیز در نظر گرفته شود .
عزیزنژاد در  بخــش دیگری از صحبت هــای خود با 
اشاره به مشــکالت دولت از نظر تامین منابع با توجه 
به شــرایطی که کشــور در آن قرار دارد ،گفت:  یکی 
از راهکارها برای بــرون رفت از وضعیــت فعلی این 
است که دولت شــفافیت مالیاتی را جدی بگیرد و با 
جلوگیری از فرار مالیاتی بخشی از کسری های بودجه 
خود را تامین کند و از دیگر سو به جای ایجاد رانت در 
بخش انرژی، مازاد انرژی را در بورس انرژی ارائه کند. 
عزیز نژاد همچنین با تاکید بر اهمیت داشتن انضباط 
مالی از ســوی دولت گفت : به نظر  می رسد  متاسفانه 

اراده جدی در این زمینه در دولت وجود ندارد.

اعتبار خودروهای تاکسی اینترنتی چه زمانی 
واریز می شود؟

مدیر برنامه ریزی شــرکت پخش فرآورده های نفتی، 
از واریز اعتبار مالکان خودروهای تاکسی اینترنتی در 

یکی دو روز آینده خبر داد.
شــهرام رضایی گفــت: ســازوکار پرداخــت اعتبار 
رانندگان تاکســی های اینترنتی با همکاری وزارت 
کشور انجام شــده و تا چند ســاعت آینده در اختیار 
وزرات نفت قــرار می گیــرد.وی اضافه کــرد: ما نیز 
در وزارت نفت کمتــر از یک روز زمان نیــاز داریم تا 
از طریــق بانک عامــل، اعتبــار این راننــدگان را به 

کارت های بانکی که معرفی کرده اند واریز کنیم.
 رضایی با بیان این که ســهمیه ســوخت خودروها از 
ســاعت صفر اول آذرماه در کارت ســوخت مالکان 

اعمال شده است گفت: سهمیه ســوخت خودروها، 
همانند ماه آبان اســت بــا این تفاوت کــه در بحث 
تاکســی های دورن شــهری دو گانه ســوز، سهمیه 

سوخت از ۲۰۰ لیتر به ۲۵۰ لیتر افزایش یافته است.
وی افزود: همچنین سهمیه سوخت تاکسی های بین 
راهی و خطی بین شهری که برای تک سوز ۷۵۰ لیتر 
و برای دوگانه سوز ۴۵۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده 

بود به کارت آنان واریز شد.
مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با بیان این که طلب مالکان این خودروها از هفت 
روز ماه آبان نیز در سهمیه ماه آذرماه لحاظ شده است 
گفت: این ماه برای خودروهــای بنزینی، ۸۶۵ لیتر و 
دوگانه سوز ۵۲۵ لیتر سهمیه ســوخت اعمال شد تا 

طلب آن ها از ماه قبل نیز بدین ترتیب لحاظ شود.
وی در مــورد آخریــن اخبــار از وضعیــت صــدور 
کارت های المثنــی نیز افزود: پیــش از اجرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین، به طور میانگین روزانه ۵ هزار 
درخواســت برای کارت ســوخت المثنی داشتیم، 
اما این رقــم هم اکنون به ۸۵ تا ۹۰ هزار درخواســت 
رسیده و این در حالی اســت که ظرفیت صدور کارت 

سوخت کشور روزانه ۳۰ هزار کارت است.
رضایی با بیــان این که افزایش تعداد درخواســت ها 
ســبب زمانبر شــدن فرآیند صدور کارت شده است 
اضافه کرد: در تالش هســتیم تا ظرفیت صدور کارت 
را به ۵۰ هزار عدد در روز برســانیم با این حال حدود 
۹۰۰ هزار درخواســت پشــت دســت مان مانده که 
همین مســئله صدور کارت های المثنــی را با تاخیر 
مواجه کرده اســت.مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی 
پخش فرآورده هــای نفتی با بیان ایــن که همچنان 
۷۰۰ هزار کارت ســوخت در باجه های معطله پست 
باقی مانده اســت گفــت: با توجه به این که شــرکت 
پســت در روزهای جمعه نیز بــه هموطنان خدمت 
رسانی کرده است توصیه ما این اســت که مالکان از 
طریق درگاه اینترنتی epolise.ir , post.ir کارت 
خود را پیگیری و برای دریافت آن اقدام کنند.رضایی 
افزود: با ایــن حال اگر هموطنان به هــر دلیلی موفق 
به پیگیری کارت ســوخت خود از طریق درگاه های 
اینترنتی نشــده اند می توانند با مراجعه حضوری به 
دفاتر خدمات پلیس +۱۰ حتی در روزهای تعطیل و 

جمعه روند صدور کارت خود را پیگیری کنند.
وی با بیــان این که ارایــه خدمات، هزینــه ای برای 
مالکان نــدارد گفت: به جز مبلغ ۱۰ هــزار تومان که 
برای صدور کارت المثنی دریافت می شــود مالکان 

هیچ هزینه دیگری پرداخت نخواهند کرد.
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وزانه ۴۰ میلیون  امکان توزیع ر
مترمکعب سی ان جی در کشور

معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتــی صرفه اقتصــادی فراوان و 
پاک بودن ســی ان جی را مهم ترین مزایای این 
ســوخت برشــمرد و گفت: امکان رساندن رقم 
توزیع روزانه این ســوخت تا بیش از ۴۰ میلیون 

مترمکعب در کشور وجود دارد.
حمید قاسمی  ده چشمه در نشستی خبری که با 
حضور نمایندگان رسانه ها در سالن اجتماعات 
شــرکت ملی پاالیــش و پخــش فرآورده های 
نفتی ایران برگزار شــد، افزود: هم اکنون به طور 
میانگیــن روزانــه ۲۱ میلیــون مترمکعب گاز 
طبیعی فشرده در جایگاه های عرضه گاز طبیعی 
فشرده )سی ان جی( سطح کشور توزیع می شود 
که این مقدار تنها نیمی از ظرفیت موجود برای 

توزیع این سوخت پاک است.
وی افزود: با احتســاب تبدیل ۴۰۰ هزار تاکسی 
و یک میلیون و ۱۰۰ هزار وانت بار بنزین ســوز، 
امکان افزایــش روزانه ۱۸ میلیــون مترمکعب 
ســی ان جی و دســتیابی به توزیــع روزانه ۴۰ 
میلیون مترمکعبی این ســوخت پاک در کشور 

وجود دارد.
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفت، ارزانی، صرفه اقتصادی، پاک 
بودن و سوددهی باالی جایگاه های سی ان جی 
را از مهم تریــن مزایای این صنعت برشــمرد و 
گفت: در شــهر تهران تنها از یک ســوم ظرفیت 
موجود استفاده می شود، این در حالی است که 
با استفاده از ســی ان جی در خودروها می توان 
هزینه حمل ونقل عمومی و شــخصی در سطح 

شهرها را به نحو قابل مالحظه ای کاهش داد.
وی هزینه حدودی تبدیل خودروهای بنزینی به 
گازســوز را حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان بســته به 
کیفیت تجهیزات عنوان کــرد و افزود: هم اکنون 
امکان تبدیل روزانه ۲۲ تا ۳۰ هزار خودرو  بنزینی 
به گازسوز در کشور وجود دارد.قاسمی با اشاره به 
بازگشت سرمایه احداث جایگاه عرضه سی ان جی 
ظرف سه ســال، آن را صنعتی سودبخش خواند و 
گفت: امیدواریم سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ایــن بخش در ســال های آینده بــه نحو قابل 

مالحظه ای افزایش یابد.
وی همچنیــن برنامه ریــزی بــرای احــداث 
جایگاه های کوچک مقیاس  عرضه سی ان جی، 
به کارگیری فناوری های نو در صنعت گازســوز 
کردن خودروها، هوشمندســازی جایگاه های 
عرضه ســی ان جی و نیز اعطای گواهی سالمت 
به خودروهای گازسوز را از مهمترین برنامه های 
پیش رو برای توســعه صنعت ســی ان جی در 
کشــور خواند.در ادامــه این نشســت، محمد 
رضایــی، مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نیز با اشــاره 
با ســودآوری این صنعت برای اقتصاد کشور با 
جایگزینی آن با بنزین گفت: زیرســاخت های 
دولــت بــرای توســعه صنعت ســی ان جی و 
جایگزینــی گاز طبیعــی به عنوان ســوخت 

خودروها با بنزین در کشور آماده است.
وی همچنیــن از افزایش اقبــال عمومی برای 
گازســوز کردن خودروهــا با متعــادل کردن 
قیمــت بنزیــن در روزهــای اخیر خبــر داد و 
گفت: متقاضیــان می توانند از طریق ســامانه 
IRNGV.IR برای گازســوز کردن خودروی 
خود اقدام کننــد.در همین حال، حســن قلی 
پور، مدیر طرح ســی ان جی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران گفت: هم اکنون حدود 
۲ هزار و ۴۷۸ باب جایگاه عرضه ســی ان جی در 
کشــور وجود دارد و ۹۱ باب جایــگاه عرضه نیز 
در حال ساخت است.به طور میانگین روزانه ۱۹ 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده در سراسر 
جایگاه های عرضه ســی ان جی کشــور توزیع 
می شــود که این رقم در روزهای اخیر، روزانه ۲ 

میلیون مترمکعب افزایش یافته است.



کمبود برخى انواع الستیک بدلیل فقدان برنامه ریزی وزرات صمت

چینی ها سردمدار صادرات الستیک به ایران
برهــان محمــودی   در حالــی کــه رانندگان 
خودروهای نیمه ســنگین از فقدان الســتیک ابراز 
گالیه می کنند، دســت اندرکاران می گویند ضعف 
برنامه ریــزی وزارت صمــت موجب کمبــود برخی 
انواع الستیک شــده اســت.حدود ۱۰ روز است که 
رانندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین قدیمی 
تر خصوصا خاورها و مینی بوس ها از کمبود الستیک 
در پایانه های بار گالیه مند هستند. با این حال برخی 
از کامیون داران برندهای خارجی از جمله اسکانیا نیز 

این مشکل را گوشزد کرده اند.
یکی از مالکان کامیون اسکانیا در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره مشکل کمبود الستیک گفت: به اتحادیه 
صنفی رانندگان برای دریافت حواله مراجعه کردیم، 
کــه از صــدور حواله برای الســتیک برنــد اروپایی 
خودداری کــرد.وی افزود: این در حالی اســت که با 
مراجعه به فروشگاه الستیک سنگین در پایانه حمل 
و نقل، از وجود چنین برندهایی در فروشگاه مطمئن 
بودیم. اما بدون حواله سهمیه الستیک دولتی، امکان 

خرید این الستیک ها وجود ندارد.

مشکل خاصی از نظر کمبود الستیک نداریم
در همین خصــوص داریوش باقرجــوان، مدیر طرح 
توزیع الستیک ســهمیه ای خودروهای سنگین در 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت وگو 
با خبرنگار مهر درباره کمبود الســتیک خودروهای 
ســنگین بین شــهری در برخی پایانه های حمل و 
نقل اظهار داشــت: در حال حاضر در سبد تامین ما، 
برندهای مختلفی وجود دارد و احتماال رانندگانی که 
از کمبود الســتیک ابراز نگرانی می کنند، احتماال به 
دنبال برندهای خاصی هستند که برند مورد نظر آنها 
موجود نبوده است وگرنه در حال حاضر الستیکهای 
مختلف خودروهای ســنگین در ســبدهای توزیع 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موجود است.

وی با رد این ادعا کــه تولیدکنندگان داخلی از عرضه 
الستیک خودداری می کنند، افزود: توزیع الستیک 
این نوع خودروها از طریق ادارات کل راه و شهرسازی 
اســتان ها و همــکاری انجمــن ها صنفی اســتانی 
رانندگان حمل و نقل برون شهری انجام می شود که 
حواله را صادر کرده و در ادارات کل راه و شهرســازی 
استان ها ثبت می شود و سپس با مراجعه به پایانه ها، 
می توانند آن را دریافت کنند اما ممکن اســت برای 
ســایز یا برند خاصی از ســوی متقاضی درخواست 
صدور حواله شود که آن ســایز یا برند خاص موجود 

نباشد.

کدام الستیک ها کمیاب شده است؟ 
باقرجوان درباره سایزهای الســتیک سنگین که در 
کشور کمبود داریم گفت: تایرهای سایز ۳۱۵ و ۳۸۵ 
را در کشــور مازاد داریم اما در زمینه الســتیک های 
سایز ۱۲۲۴، مینی بوسی و خاوری کمبود وجود دارد 
و  در حال پیگیری از طریــق وزارت صنعت، معدن و 

تجارت برای تأمین این کمبود هستیم. 
وی علت کمبود برخــی ســایزها را واردات بیش از 
نیاز الســتیک های ســایز ۳۱۵ و ۳۸۵ در برهه ای از 
زمان عنوان کرد و یــادآور شــد: وزارت صنعت باید 
برای واردات الســتیک خاوری سریعتر اقدام کند؛ به 
خصوص که متقاضیان الستیک های خاوری، ۱۲۲۴ 
و مینی بوسی بسیار زیاد هســتند. به گفته او، مصرف 
الســتیک های ۱۲۲۴ در خودروهای سنگین کفی و 

تریلی بسیار باالست.
مدیر طرح توزیع الستیک ســهمیه ای خودروهای 
سنگین در ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
درباره مشکل کمبود الســتیک اتوبوسی هم گفت: با 
توجه به اینکه اتوبوس ها عمدتا الســتیک سایز ۳۱۵ 
و ۳۸۵ عمدتا مصرف می کننــد، کمبودی در بخش 

الستیک اتوبوس نداریم.

چینی ها سردمدار صادرات الستیک به ایران
به گفته باقرجوان، کامیــون داران و اتوبوس داران در 
حال حاضر عمدتا خواهان مصرف الســتیک اروپایی 

هستند و رغبتی به برندهای چینی ندارند.
وی دربــاره علت کمبود واردات الســتیک برندهای 
اروپایی گفت: بــه دلیل گران بــودن واردات این نوع 
الســتیک ها، از آنجایی که بــرای واردکنندگان به 
صرفه نیســت، لذا واردات الســتیک های ســنگین 
چینی بیشــتر اســت که قیمت مناســبتری دارد. 
واردات الســتیک های چینی در ابتدای آزاد شــدن 
واردات الســتیک سنگین در سال گذشــته به دلیل 
عطشی که بازار داشــت، خوب جواب داد اما بعد از آن 
که بازار به حدی رســید که حق انتخاب به رانندگان 
کامیون داد، میزان تمایل به خرید و مصرف الستیک 
چینی کاهش یافت. کامیــون داران، اتوبوس داران و 
سایر دارندگان خودروهای ســنگین و نیمه سنگین 
معتقدند استفاده از الستیک های چینی هم منجر به 
ضعف عملکرد خودروهای سنگین و هم سبب کاهش 
ایمنی این نــوع خودروها خصوصا در سیســتم ترمز 
وسیله نقلیه شده اســت. ضمن اینکه میزان پیمایش 

الستیک های چینی و اروپایی بسیار متقاوت است.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا الستیک 

ســنگین همچنان جزء کاالهای اساســی محسوب 
و با ارز دولتی )۴۲۰۰ تومانی( وارد می شــود، گفت: 
فعال ارز دولتی به الستیک سنگین تعلق می گیرد اما 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این قضیه حساستر 
شــده و به برندهای خاص یا برخی تولیدکنندگان با 

شرایط خاصی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می دهد.

بی تدبیری وزارت صمت در واردات و سازمان 
راهداری در توزیع الستیک

احمد کریمــی دبیر کانــون کامیــون داران نیز در 
گفت وگو با مهر درباره مشــکل توزیع الستیک میان 
کامیونداران اظهار داشــت: متأسفانه در زمینه توزیع 
الســتیک به قدری بی برنامگی داریــم که در برخی 
سایزها با اشــباع در ســبد راهداری مواجه هستیم و 
در برخی سایزها نیز چون ثبت سفارش انجام نشده، 
کمبود وجود دارد مانند الستیک سایز ۱۲۲۴، ۲۱۶ 
و ۲۸۵.وی تاکید کــرد: این کمبود ناشــی از امتناع 

تولیدکننده ها از عرضه الستیک به بازار نیست. 
وی ادامــه داد: ما در اتحادیه ها و تشــکل های صنفی 
حمل و نقل جــاده ای بــه وزارت راه و وزارت صنعت 
اعالم کردیم که اگرچه در الســتیک های سایز ۳۱۵ 
و ۳۸۵ در سال گذشته مشــکل جدی داشتیم، اما باید 
ثبت سفارش واردات ۱۲۲۴،  مینی بوسی و خاوری هم 
همزمان انجام می شد اما این اقدام انجام نشد و در حال 

حاضر در الستیک های نیمه سنگین کمبود داریم.

تن-کیلومتر پاسخگوی نیاز صنفی رانندگان 
خودروهای سنگین

این فعال صنفی صنعت حمل و نقــل جاده ای درباره 
کمبود کامیون در جاده ها و اعتراض برخی رانندگان 
به پایین بودن کرایه حمل یادآور شــد: نرخ پایه تن - 
کیلومتر به خوبی پاســخگوی نیاز رانندگان است که 

هم کامیونداران از آن راضی هستند و هم صاحبان بار.
وی با رد افزایش قیمت قطعات خودروی ســنگین و 
لوازم یدکی کامیون ها گفت: باتری، الستیک، روغن 
موتور و چند قطعه دیگر پرمصرف هستند و رانندگان 
مدام با آنهــا در ارتباطند که هنوز گران نشــده و به 

قیمت قبل از افزایش نرخ بنزین به فروش می رسد.
کریمی ادامه داد: برخی می خواهند با شایعات به این 
موضوع دامن بزنند ولی هنوز هیــچ اتفاقی در حوزه 
قیمت قطعات خودروهای ســنگین بین شهری رخ 
نداده اســت. حتی برخی رانندگان بــه ما منعکس 
کــرده اند که از تغییــری که در نــرخ کرایه حمل بر 

اساس تن - کیلومتر رخ داده، راضی هستند.
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رئیس اتحادیه میوه فروشــان کرج با بیان اینکه 
در حال حاضر قیمــت گوجه فرنگی در مغازه ها 
تا ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومان باال رفته اســت گفت: 
کمبود محصول و وجود تقاضــا باعث باال رفتن 

قیمت گوجه فرنگی شده است.
محمدرضا فــالح در خصــوص افزایش قیمت 
گوجه فرنگی در کــرج گفت: گوجه فرنگی مورد 
نیاز کرج از داخل استان و مناطقی چون قزوین 
و تاکســتان تأمین می شــد، با فرارسیدن فصل 
سرما گوجه فرنگی این مناطق به پایان رسیده و 

با کمبود این محصول مواجه هستیم.
فالح افزود: بــه دلیل همین کمبــود، قیمت 
گوجه فرنگی در کرج افزایــش یافته و امروز در 
میدان بار ۹۰۰۰ تومان و در مغازه ها تا ۱۲ هزار 
و ۵۰۰ تومــان به فروش می رســد، البته قیمت 

نسبتا حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش یافته است.
وی خاطرنشــان کــرد: برای کاهــش قیمت 
گوجه فرنگی الزم اســت محصــول از مناطق 
جنوبی کشور مثل بوشــهر به استان ارسال شود 
که این خأل ظــرف این هفته و یــا نهایتاً ۱۰ روز 
آتی پر خواهد شد و قیمت گوجه فرنگی کاهش 
خواهــد یافت.فالح افــزود: بنابراین پیش بینی 
می شــود قیمت گوجه فرنگی تا پایان این هفته 

به ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰  تومان برسد.
وی در پاســخ به اینکه آیا افزایش قیمت بنزین 
هم نقشی در افزایش قیمت میوه و تره بار داشته 
اســت، گفت: میوه و تره بار به طول کامل وابسته 
به عرضه و تقاضا اســت و افزایش قیمت بنزین 

تأثیری در قیمت ها نداشته است.

ستاد کمیته هدایت تحصیلی 
پایه نهم در البرز فعال شد

 معاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش 
و پرورش البرز اعالم کرد: ســتاد کمیته هدایت 
تحصیلی پایه نهم در این استان با هدف انتخاب 

رشته آگاهانه و هدفمندفعال شد.
فرشــته فهمیده اظهارداشت: رویکرد آموزش و 
پرورش این است که دانش آموزان و خانواده ها 
با در نظر گرفتن شرایط و استعدادها و همچنین 
نیــاز جامعه نســبت بــه آینــده تحصیلی 

دانش آموزان تصمیم گیری کنند.
وی گفت: ســتاد کمیته هدایت تحصیلی برای 
سازماندهی، چگونگی ارائه خدمات راهنمایی و 
مشاوره به دانش آموزان و کمک به دانش آموزان 
در انتخاب رشــته آگاهانه فعال شده است تا در 
طول ســال تحصیلی ۹۹-۹۸ برنامه های الزم 
برای هدایت تحصیلی دانــش آموزان پایه نهم و 

اولیای آنان در مدارس انجام شود.
وی با اشــاره بــه اینکه چهار ســال اســت که 
ه  ر یــه نهم دو ر پا یــت تحصیلــی د هدا
خاطرنشــان کرد: فرآیندی  م می شود، نجا ا
بودن هدایــت تحصیلی، تغییر شــاخص های 
هدایت تحصیلی، کسب شایستگی های علمی و 
تخصصی دانش آموزان از تمامی دروس سالهای 
قبل و توزیــع متوازن دانش آموزان در رشــته و 
شــاخه های تحصیلی متناســب با نیاز کشوراز 

ویژگی های آیین نامه هدایت تحصیلی است.
فهمیده تصریح کرد: این ســتاد برای تسهیل 
در فرایند هدایت تحصیلی و آشنایی با قوانین 
و ضوابــط مربوط بــه آن در نواحــی و مناطق 
هشــت گانه آموزش و پرورش البــرز نیز دایر 
شــده تا برای دانش آموزان و والدین با موضوع 
هدایت تحصیلی فعالیت های مختلفی از جمله 
نشست های آموزشــی، اجرای تست ، بازدید، 
مشاوره فردی و گروهی برنامه ریزی و اجرایی 

شود.
وی اضافه کرد : ســوابق دانــش آموزان در 
پایه های هفتم ، هشــتم و نهم با ضریب خاص 
هر درس محاسبه و هدایت تحصیلی دانش آموزان 

ثبت می شود.



رکود معامالت تا پایان امسال ماندگار خواهد بود

فریز نقدینگی بازار مسکن در سه منطقه  تهران
خریدار     مناطق یک، دو و پنج در عین حال که جزو 
مناطق پرتقاضا در بازار مســکن شهر تهران محسوب 
می شــوند، باالترین میزان خانه های خالی را در خود 

جای داده اند. 
بررسی های میدانی نشــان می دهد بیشترین تعداد 
آپارتمان های کلیدنخورده در مناطق ســعادت آباد، 
جنت آباد، پونک، صادقیه، شهران، نیاوران، زعفرانیه، 
اقدسیه، فرمانیه، میرداماد، پاسداران، دروس و دیگر 
محله های واقع در مناطق یک، دو و پنج پایتخت قرار 

دارد.
با وجود  کاهش ۶۴ درصدی معامالت در شهر تهران،  
مســدود شــدن نقدینگی با توجه به عرضه مازاد در 
بخش ملک در مناطق شــمال، شــمال غرب و غرب 
پایتخت محســوس تر اســت. مهرماه امسال مناطق 
پنج، دو و یــک به ترتیب رتبه هــای اول، دوم و هفتم 
را در تعداد معامالت مســکن شــهر تهــران به خود 

اختصاص  دادند. 
در مجموع ۷۰.۸ درصــد از کل تعداد معامالت انجام 
شده در شــهر تهران در مهرماه سال جاری مربوط به 
۱۰ منطقه ی شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل 
مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱، ۱۴، ۸ و ۶ بوده اســت. 
با این وجود حــدود ۷۰ درصد واحدهای خالی عرضه 
شده به بازار در سه منطقه ی ۱، ۲ و ۵ قرار دارد. بدین 
مفهوم که حجم ســرمایه گذاری در بخش ساخت و 
ســاز ســه منطقه ی پرفروش تهران بیش از تقاضای 

موثر است.
بررسی های میدانی نشــان می دهد بیشترین تعداد 
آپارتمان های کلیدنخورده در مناطق ســعادت آباد، 
جنت آباد، پونک، صادقیه، شهران، نیاوران، زعفرانیه، 
اقدسیه، فرمانیه، میرداماد، پاسداران، دروس و دیگر 
محله های واقع در مناطق یک، دو و پنج پایتخت قرار 

دارد.
در عین حال قیمت های پیشــنهادی در این مناطق 
نسبت به اسفندماه سال قبل و اردیبهشت امسال ۳۰ 
تا ۷۰ درصد کاهش یافته اما مالک اصلی، قیمت های 

قطعی و رسمی است.
 آمار نشان می دهد تیرماه امسال قیمت مسکن در سه 
منطقه ی مذکور به باالترین حد خود رسیده و پس از 
نوسانات سه ماه بعد از آن هم اکنون رشد قیمت نسبت 
به تیرماه بر اساس نرخ های رســمی در سه منطقه ی 
یک، دو و پنج به ترتیــب ۱۰- ، ۲.۸ و ۱۱- درصد بوده 

است. 
در منطقه یک قیمت خانه از حدود متری ۳۰ میلیون 
تومان به ۲۶.۹ میلیون تومان کاهش است. میانگین 

قیمت در منطقه ی پنج از ۱۶.۴ میلیون تومان در هر 
متر مربع به ۱۴.۶ میلیون تومــان و در منطقه یک از 
۲۱.۳ میلیون تومان به ۲۱.۹ میلیــون تومان در هر 

متر مربع رسیده است.

رکود مسکن تا پایان امسال ماندگار خواهد بود
سعید آگشــته کارشناس اقتصاد مســکن گفت: در 
مهرماه امســال دیدیم که قیمت آپارتمان در مناطق 

شمالی تهران اندکی افزایش یافت. 
در عین حــال قیمت ها در مناطقی مثــل ۴، ۵، ۱۴ و 
۱۵ که نگاه مصرفی به مسکن وجود دارد کاهش پیدا 
کرد. این یعنی  بازار به سمت واقعیت حرکت می کند  
و واقعیتی که وجود دارد با بازار امروز همخوانی ندارد. 
یک حباب در بخش مســکن ایجاد شــده که تا این 

حباب شکسته نشود بازار رونق نخواهد گرفت.

تغییر نرخ بنزین منجر به رونق مسکن می شود
در عین حال یکی  دیگر از کارشناســان معتقد است 
که  منحنــی بازار مســکن، نزولی نیســت.  بیت اهلل 
ســتاریان می گوید: اگر در مردادماه و شــهریورماه 
معامالت افت کرد، به دلیل قرار داشــتن در ماه های 
محرم و صفر بود که معموال هر ساله در این بازه زمانی 

خرید و فروش کاهش می یابد.
ســتاریان، افزایش درآمد ســرانه را در رونــق  بازار 
مســکن موثر  دانســته و بیان می کند: اقداماتی مثل 
افزایش نرخ ســوخت  می تواند رکود بخش  امالک را 
از بین ببــرد؛ چراکه افزایش قیمــت بنزین  منجر به 
باال رفتن درآمد دولت می شــود که در جامعه توزیع 
خواهد شد. وقتی انحصار را از بین  می برید، GDP و 
درآمد ســرانه افزایش می یابد. در آن صورت تقاضای 
موثر در بــاازر باال می رود. افزایــش تقاضای موثر نیز 
منجر به رونق خرید و فــروش در بخش ملک خواهد 

شد.

بازار مسکن وارد چرخه تراز قیمت شده است
هم چنیــن مهدی روانشــادنیا، کارشــناس اقتصاد 
مسکن می گوید:  جهت کلی بازار مسکن، رسیدن به 
ثبات قیمتی است؛  هرچند ممکن است تا پایان سال 

شاهد یک سری ریزنوسان باشیم. 
در اردیبهشت امسال یک افزایش ســنگین ماهیانه 
قیمت را داشتیم که علت آن فضای احساسی و روانی 
بود. عموما افرادی که جا مانده بودند و تحلیل دقیقی 
از بازار ملک نداشــتند اقدام به خریــد کردند و بعضا 

حاضر بودند به هر قیمتی خرید را انجام دهند.

این کارشناس با بیان این که بازار مسکن نهایتا خود را 
تعدیل می کند گفت: مقایسه قیمت مهرماه با تیرماه 
امسال نشان می دهد برخالف جریان عمومی، برخی 
مناطق مثل منطقه ۲۰ نرخ رشــد باالتری داشتند. 
اگر مهرماه ۱۳۹۶ کــه بازار مقداری تــکان خورد و 
در آذرماه ۱۳۹۶ نمود پیدا کــرد را مالک قرار دهیم 
می بینیم مناطقی کــه تا مهرماه ۱۳۹۷ نرخ رشــد 
آنها کمتر از متوســط شــهر بود در مهرمــاه ۱۳۹۸ 
به نوعی خود را تــراز کردند؛ زیرا با توجــه به این که 
درسیاست های شهرسازی و مطلوبیت زندگی تغییر 
محسوســی در مناطق ایجاد نشــده، تمامی مناطق 

خود را تراز می کنند.

 خالء نظارت در بازار مسکن به دالل بازی
 دامن می زند

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که وزارت 
راه وشهرســازی باید نظارت ویژه ای بر بازار مســکن 
و بخش اجاره داشــته باشــد،گفت: خالء نظارت به 

دالل بازی در بازار منجر می شود.
شادمهر کاظم زاده با اشــاره به مشکالت بازار مسکن 
و بخش اجاره بهــا، اظهار کــرد: در چند مــاه اخیر 
مستأجران دچار مشــکالت و مصائب بسیاری برای 
تأمین مسکن در کالنشــهرها به ویژه تهران شده اند 
و این موضــوع قطعا بر زندگی خانوارها اثر مســتقیم 

خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: بر اساس آمارها قیمت مسکن از ابتدای 
تابستان ســال جاری به تدریج در حال کاهش است، 
اما بر خالف قیمت مسکن، نرخ اجاره مسکن افزایش 

چشمگیری داشته است. 
علت اصلی این موضوع را می تــوان در افزایش تقاضا 
برای اجاره مسکن دانســت، زیرا عده ای مردم در یک 
سال اخیر به دنبال خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل 
افزایش قیمت هــا در بازار، مجبور به اجاره مســکن 

شده اند.
وی تاکید کــرد: دولت بایــد یک بار برای همیشــه 
راه کار اساســی را برای رفع مشــکالت بــازار اجاره 
مسکن بیاندیشــد، یکی از راهکارها، ساخت مسکن 
استیجاری در کالنشهرها است تا مستأجران بتوانند 

از این مساکن استفاده کنند.
عضو کمیســیون عمران مجلس به خانه ملت گفت: 
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن 
باید نظارت ویژه ای را بر بازار اجاره داشته باشد چون 
خالء نظارتی قطعا موجب بروز تالطم و دالل بازی در 

بازار می شود.
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 واکنش وزیر راه و شهرسازی 
ح ملی مسکن به گران بودن طر

وزیر راه و شهرســازی در واکنش به گران بودن 
طرح ملی مسکن گفت: این طرح ویژه دهکهای 
۴ تا ۷ بوده و خانه دار شدن دهک های یک تا سه 

با دستگاه های حمایتی است.
محمد اسالمی در حاشــیه امضای تفاهم نامه با 
وزیر آموزش و پرورش بــرای احداث ۱۷۰ هزار 
واحد مســکونی ویژه فرهنگیان اظهار داشــت: 
هفته گذشــته بانک مرکزی برای کلیه بانک ها 
سهمیه تسهیالت بخش مســکن را تعیین کرد 
که بر اساس آن ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش 
مســکن تعلق می گیرد و معادل ۲۰ درصد کل 

تسهیالت بانکی خواهد بود.
وزیر راه و شهرســازی درباره گــران  بودن طرح 
ملی مسکن افزود: مسکن دهک های یک تا سه 
توســط ســازمان های حمایتی تأمین می شود 
که مبالغ و درصد ســود تســهیالت آنها با سایر 
اقشــار متفاوت اســت. در این زمینه با کمیته 
امداد، سازمان بهزیســتی و بنیاد مستضعفان، 
تفاهمنامه امضــاء کرده ایم تا آنها مســکن این 
اقشار را تأمین کنند. ما نیز حامی این دستگاه ها 
بوده و زمین مورد نیاز را به دو صورت »اجاره ۹۹ 
ساله« یا »قیمت تمام شــده« به این دستگاه ها 
واگذار می کنیم. کار ساخت وساز را سازمان های 
حمایتی انجام می دهند. تاکنون ۱۰ هزار واحد 

مسکن مهر را به کمیته امداد تحویل داده ایم.
وی ادامــه داد: جامعــه هدف مــا در طرح ملی 
مسکن، دهک های ۴ تا ۷ اســت، دهک های ۸، 
۹ و ۱۰ تمکــن مالی دارند و می تواننــد از بازار، 

مسکن مورد نیاز را ابتیاع کنند.
وزیــر راه و شهرســازی تأکیــد کــرد: بــرای 
دهک های ۴ تا ۷، ســه نوع تســهیالت در طرح 
ملی مسکن در نظر گرفته شده و پوشش خوبی 

برای انواع استطاعت ها دیده شده است.
اسالمی خاطرنشــان کرد: نمی شــود خانه دار 
شــویم اما به خودمان فشــار نیاوریم؛  از سوی 
دیگر، فراوانی عرضه مســکن نیز کمک می کند 

تا قشر وسیعی از مردم خانه دار شوند.

ثبت نام ۳۲هزار نفر در مرحله 
ح ملی مسکن اول طر

معــاون وزیــر راه از تعلیق ثبت نــام طرح ملی 
مســکن تا بعد از عادی شدن ســرعت اینترنت 
خبر داد و گفت: در مرحلــه اول ۳۲ هزار و ۶۰۰ 

نفر در طرح مذکور ثبت نام کرده اند.
محمود محمــودزاده دربــاره آخرین وضعیت 
ثبت نام طرح ملی مســکن، اظهــار کرد: در ۱۰ 
اســتان اول ۳۲۶۰۰ نفر در مرحله اول در طرح 
ملی مسکن ثبت نام کرده اند، مجموع استان ها و 
شهرهای جدید در این مرحله حدود ۱۷۸ هزار 
واحد آماده ثبت نام است و در مرحله اول تقریبا 

۴۶ درصد ثبت نام ها انجام خواهد شد.
وی افزود:  یکی از مسائل موجود در ادامه ثبت نام 
سرعت اینترنت است؛ در صورتیکه ثبت نام از سر 
گرفته شود سرعت اینترنت در شهرهای مختلف 
متفاوت اســت و باعث ایجاد فرصت های نابرابر 

برای متقاضیان می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
بیان کرد: برای این که برابــری برای همه وجود 
داشته باشد، تصمیم گرفته شد ثبت نام وقتی که 
سرعت اینترنت به معدل الزم رسید مجددا آغاز 
شود.محمودزاده با بیان این که از زمان رسیدن 
ســرعت اینترنت به معدل هــای الزم بی خبر 
هستم در پاسخ به این پرسش که »گویا اختالف 
نظــری در خصوص نحــوه ثبت نــام طرح ملی 
مسکن در شهرهای جدید وجود داشته است«، 
اضافه کرد: یک سامانه بیشتر برای ثبت نام طرح 
ملی مســکن نداریم؛ همــه ثبت نام ها هم روی 
همین ســامانه انجام خواهد شــد و شهرهای 

جدید نیز مستقل از این سیستم نیستند.



 مسیرهای صرفه جویى مصرف سوخت از سوی خودروسازان بررسى شد

اهرم کاهش مصرف بنزین
خریدار    افزایش نرخ بنزین بــار دیگر مباحثی در 
ارتباط با نحوه مدیریت مصرف ســوخت در کشــور و 
همچنین راه های موجود بــرای نزولی کردن نمودار 
مصرف به وجود آورده اســت.آنچه مشــخص است 
به دلیل مصرف ســوخت باالی خودروهای داخلی و 
همچنین بار هزینه هنگفت ایــن خودروها بر دوش 
مشتریان و بودجه کشور به نظر می رسد که دولت در 
راستای کاهش اســتفاده از این فرآورده نفتی باید در 
گام اول با تغییراتی در ســاختار صنعت خودرو کشور 
در اندیشــه عرضــه محصوالتی با مصرف ســوخت 

معقوالنه باشد.
آنچه مشــخص اســت اینکه میزان مصرف سوخت 
خودروهای داخلــی در ایران باالســت؛ دلیل آن نیز 
به پلت فرم هــای قدیمی و از رده خــارج محصوالتی 
برمی گردد که هم اکنون پایه خودروســازی کشــور 
ما را تشکیل می دهد. در حال حاضر کم مصرف ترین 
خودروهای داخل حــدود ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر 
پیمایش درون شهری مصرف بنزین دارند، در حالی 
که سازندگان خودروهای جهانی این رقم را تا حدود 
۵ تا ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش درون شهری 

کاهش داده اند. 
مشخص است که خودروسازان مطرح دنیا با پیگیری 
اســتفاده از ســوخت های جایگزیــن و همچنین با 
اســتفاده از تکنولوژی روز اقدام به بهینه سازی سطح 
مصرف بنزین کرده اند.این در شــرایطی است که در 
ایران وضعیت ناگوار رعایت اســتانداردهای مصرف 
سوخت توسط خودروسازی کشــور، هر گونه ابتکار 
عمل در صرفه جویی ســوخت را از مشتریان گرفته 
اســت. بر این اســاس برچســب های مصرف انرژی 
محصوالت داخلی که سال ۸۷ برای تمامی خودروها 
الزامی شــد خود نمایانگر وضعیت ناگوار داخلی ها در 
اســتفاده از این فرآورده نفتی است. به طوری که سال 
گذشــته در آخرین مرحله واگذاری برچسب مصرف 
انرژی هیچ خودرویــی نتوانســت در زمینه مصرف 
انــرژی برچســب  ای)A( را دریافت کنــد، در واقع 
باالترین امتیاز کسب شده توسط خودروهای داخلی 

نشان بی )B( بود. 
همچنین هشــت محصول از ۶ کارخانه تولیدکننده 
خودرو در کشور نتوانستند هیچ یک از استانداردهای 
مصرف سوخت )A تا G( را کسب کنند و به طور کلی 
فاقد استاندارد مصرف سوخت تشخیص داده شده اند. 
به این ترتیب به نظر می رســد که اگــر اراده ای برای 
صرفه جویی در مصرف سوخت شکل گرفته ابتدا باید 
تحوالتی در خودروسازی های کشــور و به دنبال آن 

محصوالت عرضه شده به بازار روی دهد.
در حــال حاضــر نگاهــی بــه ســبد محصــوالت  
خودروســازان گویای این نکته اســت کــه مباحث 
مرتبط با کاهشــی کردن میزان مصرف یا به عبارتی 
تولیــد محصــوالت کم مصــرف در خطــوط تولید 
این شــرکت ها به هیچ عنــوان دغدغه آنها نیســت.

شــرکت های خودروســاز در ســال های اوج خــود 
این امکان را داشــتند که با حرکت به ســمت تولید 
پلت فرم ها و طراحــی تولید محصوالت جدید ، زمینه 
را برای کاهش مصرف بنزین فراهــم کنند. اما همان 
طور که شاهد بودیم خودروسازان به جای تالش برای 
تولید پلت فرم های جدید، تولید محصوالت روی پلت 
فرم های قدیمی را در دســتور کار قرار دادند و شاید 
تنها اقدامی که در ارتباط با توســعه محصول در این 
زمینه انجــام دادند، فیس لیفت کــردن خودروهای 
موجود در سبد محصوالتی شــان بود.به این ترتیب 
اگر قرار اســت فکری برای کاهش مصرف سوخت در 
کشور شود دولت باید در گام اول تغییری در ساختار 
صنعت خودرو آن هم با از رده خارج کردن خودروها و 
پلت فرم های قدیمی دهد.ظاهرا خودروسازان نیز در 
این مورد احساس نیاز کرده بودند چرا که مدیرعامل 
وقت ایران خودرو در پسابرجام به طور جدی به دنبال 
طراحی و ساخت پلت فرم جدیدی در این شرکت بود.

اما استفاده از ســوخت های جایگزین همچون گاز و 
برق و ساخت خودروهای دوگانه سوز نیز می تواند هم 
سبد محصوالتی خودروسازان را توسعه دهد و هم به 

صرفه جویی بنزین کمک کند.
   

مسیر خودروسازان جهانی
با توجه به مســیرهای پیش رو بــرای کاهش مصرف 
ســوخت خودروهای داخلی حاال این ســوال مطرح 
است که در شرایط فعلی آیا این امکان وجود دارد که 

نمودار مصرف نزولی شود؟
در این ارتبــاط کارشناســان دو مســیر متفاوت را 
پیشنهاد می دهند. برخی از آنها معتقدند شرکت های 
خودروساز داخلی باید ساخت پلت فرم های جدید را 
به منظور تولید محصوالت به روزتر در دستور کار قرار 
دهند. در نقطه مقابل برخی دیگر از کارشناســان به 
دلیل اعمال تحریم های بین المللی بر اصالح و بهبود 
موارد فنــی خودروهای حاضر در ســبد محصوالت 

خودروسازان تاکید می کنند. 
پیشــنهاد طراحی پلت فرم های جدید که از ســوی 
کارشناسان مطرح می شــود در عرصه بین المللی نیز 
مورد توجه قرار گرفته و نتایج قابل قبولی نیز به همراه 

داشته اســت، اما همان طور که عنوان شد با توجه به 
شــرایط حاکم بر صنعــت خودروی کشــور چندان 
عملیاتی بــه نظر نمی رســد. در حال حاضر شــاهد 
هستیم که خودروســازان به دلیل بازگشت تحریم ها 
نه تنها شــرکای خارجی خود را از دست داده اند، در 
تولیــد همین محصــوالت پرمصرف نیز به مشــکل 
خورده اند، آمار نزولی تولید خودرو از زمان بازگشــت 
تحریم ها به خوبی این مســاله را نشان می دهد. حال 
در این شرایط حرکت به سمت طراحی پلت فرم های 
جدید بــدون حضور شــرکای خارجــی امکان پذیر 

نیست.
ایجاد تغییرات فنی روی محصوالت حاضر پیشــنهاد 
دیگری اســت که در فضای بین المللــی پیش تر نیز 
تجربه شده است. به طوری که با اســتفاده از رینگ و 
الستیک های ســبک تر، ایجاد تغییرات در سیستم 
ترمز  و سبک ســازی آن و همچنیــن مصرف جعبه 
دنده هایــی کــه وزن کمتــری دارند تــا حدودی  

می توانیم مصرف سوخت را کاهش دهیم. 
تــالش بــرای کاهــش وزن بدنــه محصــوالت 
خودروسازان از طریق اســتفاده از مواد جدید مانند 
فیبرکربن و پالستیک فشــرده از راهکارهایی است 
که خودروســازان بین المللی مد نظر قــرار داده اند. 
بنابرایــن به نظر می رســد راه حل دوم که از ســوی 
کارشناسان مطرح می شــود با وضعیت شرکت های 
خودروســاز داخلی هماهنگ تر است. در کنار این دو 
مسیر آنچه شرکت های خودروســاز بین المللی را در 
پیمودن موفقیت آمیز کاهشــی کردن نمودار مصرف 
ســوخت محصوالت خود کمک کرده اســت، اتخاذ 

سیاست گذاری های صحیح است.
اما شــرکت های خودروســاز در دنیا معمــوال به دو 
دلیل به ســمت اصالح میزان مصرف سوخت در سبد 
محصوالت خود رفته اند. یکی به دلیل فشار نهادهای 
باالدستی شــرکت های خودروســاز مانند نهادهای 
حاکمیتی و دلیل دیگر مطالبه ای است که مشتریان 
این شــرکت ها به عنوان طــرف تقاضا از آنهــا دارند.  
این دو دلیل مورد توجه حســن کریمی ســنجری، 

کارشناس خودرو نیز قرار دارد. 
کریمی ســنجری با مقایسه خودروســازان داخلی با 
شرکت های بین المللی به »دنیای اقتصاد« می گوید 
در حــال حاضر شــاهد هســتیم که شــرکت های 
خودروســاز داخلی از طرف سیاست گذار و مشتریان 
تحت فشار نیستند. بنابراین تا کنون آن طور که باید و 
شاید به سمت اصالح میزان مصرف سوخت در میان 

محصوالت خود نرفته اند.

پدال
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 ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان ریختند
 بررسی قیمت خودروها در بازار پایتخت حاکی 
از کاهش پنج تا ۶ میلیــون تومانی خودروهای 
داخلــی و کاهش ۱۵ تــا ۲۵ میلیــون تومانی 
مونتاژی ها در روز شــنبه دوم آذر نسبت به سه 

شنبه هفته گذشته  است.
قیمــت پراید ۱۱۱ که تا روز ســه شــنبه هفته 
گذشــته تا ۵۳.۵ میلیون تومــان افزایش یافته 
بود، به ۵۲ میلیــون تومان، پرایــد ۱۳۱ از ۵۲ 
میلیون به ۴۹.۵ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ از ۵۲ 
میلیون به ۵۰ میلیون تومان، ســمند ال. ایکس 
از ۸۶ میلیون به ۸۰.۵ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ 
از ۸۳ میلیون به ۷۹ میلیون تومان کاهش یافت.

همچنین پژو پــارس از ۱۰۸ میلیون تومان در 
سه شنبه هفته گذشــته به ۱۰۴ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۶ تیــپ ۲ از ۹۰ میلیون بــه ۸۶ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۰۷ به ۱۰۱ میلیون 
تومان و ســاینا از ۶۳.۵ میلیون تومــان به ۶۲ 

میلیون تومان کاهش یافت.
در گروه مونتاژی ها نیز افت قیمت نسبت به سه 
شنبه هفته گذشته چشــمگیر بود و بطور نمونه 
سراتو مونتاژی ســایپا از ۳۳۰ به ۳۱۵ میلیون 
تومان، چانگان از ۲۰۵ بــه ۱۹۵ میلیون تومان، 
ســاندرو اســتپ وی از ۲۱۵ بــه ۲۰۵ میلیون 
تومان، جک S5 از ۳۱۰ به ۲۹۵ میلیون تومان 
و پــژو ۲۰۰۸ از ۳۷۰ به ۳۴۵ میلیــون تومان 

کاهش یافتند.
کارشناســان دلیل این کاهش قیمت ها را ثبات 
نســبی نرخ ارز و روند نزولــی آن در یک هفته 
گذشــته و همچنین کم بودن تعداد مشتریان 
عنوان می کنند، به طوری که دیگر شاهد تغییر 
قیمت لحظه ای در بازار نیستیم و هیجان کاذب 

بازار فروکش کرده است.
بررسی ها حاکی اســت در حالی که خودرویی 
نظیر پراید هفته گذشــته ۵۱.۵ تا ۵۲ میلیون 
تومان قیمت خورده بود، امــا در عمل قیمت ها 
روی کاغذ بود و خریداران در نهایت ۴۸.۵ تا ۴۹ 

میلیون تومان برای آن می پرداختند.
کارشناســان بازار عنوان می کنند:  اگر سکون 
بازار تا چهار روز دیگر نیز ادامه داشــته باشــد، 
ریزش قیمت ها سرعت گرفته و قیمت ها بیشتر 

افت خواهد کرد.
سعید موتمنی،  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی پایتخــت معتقد اســت وقتی هفته 
گذشــته قیمت دالر به باالی ۱۲ هــزار تومان 
صعود کرد، عده ای با تفکر اینکــه قیمت ارز باز 
هم رشد خواهد داشــت، پول هایشان را به کاال 
از جمله خودرو تبدیل کردند که هیجانی کاذب 

را رقم زد.
وی گفت: وقتی به هر دلیل شاهد افزایش قیمت 
خودروهای داخلی بویژه محــدوده قیمتی زیر 
۱۰۰ میلیون تومان هســتیم و جلوی آن گرفته 
نمی شــود، بار روانی داشــته و به تدریج به بازار 
خودروهای مونتاژی و پــس از آن خودروهای 

وارداتی سرایت می کند.
موتمنی خطاب بــه خریــداران واقعی خودرو 
تاکید کــرد:  اکنون زمان مناســبی برای خرید 
نیســت و هر گونه خریدی به طــور حتم با زیان 

همراه خواهد بود.
بررســی بازار خــودرو خبر از کاهــش قیمت 
پراید می دهد به طوری که امــروز برخی از این 
محصوالت کاهش۵۰۰ هزارتومانــی را تجربه 

کرد.
بررســی وضعیت بازار محصوالت سایپا نشان 
می دهد که قیمت این خودروها روند کاهشی را 
در پیش گرفته اما این روند کاهشی به آهستگی 
طی می شــود به طوری که پراید ۱۱۱ با قیمت 
۵۴ میلیون تومان به باالترین قیمت خود در ماه 
آبان رســید و درآخرین روزآبان به ۵۳ میلیون 
و۴۰۰ هزارتومان و با کاهــش۴۰۰ هزارتومانی 

به ۵۳ میلیون تومان رسید.
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 تصمیم گیری کشاورزان براساس سیگنال بازار

ادامه چالش گوجه فرنگی با افزایش قیمت!
زهرا مهدوی  گوجه فرنگی که تا چند هفته قبل با 
افت شدید قیمت مواجه بود درحال حاضر به کیلویی 
حدود ۱۳ هزارتومان رسیده و ضعف سیاست گذاری 
و مدیریــت تولید و بــازار محصوالت کشــاورزی را 

باردیگر به رخ کشیده است.
سال گذشته با افزایش قیمت دالر و باز شدن در بازار 
عراق به روی محصــوالت ایرانی، گوجــه فرنگی نیز 
مانند بسیاری از محصوالت ایرانی بازار خوبی در این 
کشور همســایه بدســت آورد و به تبع آن، قیمت در 
بازار داخلی نیز با رشــد عجیب و غریبی همراه شود؛ 
بطوری که قیمت گوجه فرنگی تا ۱۷ هزار تومان هم 

باال رفت. 
همین مســاله موجب شد بســیاری از کشاورزان 
در سال زراعی گذشته به کشــت این محصوالت 
جالیزی گرایش پیدا کنند؛ بــه طوری که میزان 
کشــت این محصول به اندازه ای رسید که حجم 
زیادی از محصول کشــاورزان بدون خریدار ماند 
و برخی از کشــاورزان ناچار شــدند آن را معدوم 
کنند؛ قیمت در بــازار داخلی نیــز بدلیل عرضه 
زیاد بــا کاهش شــدید مواجه شــد و در برخی از 
بازارهای مصرف تا حدود هــزار تومان نیز فروخته 

شد. 
همین مساله انتقادات بســیاری را متوجه دولت کرد 
و وزارت جهادکشــاورزی در اقدامی منفعالنه اقدام 
به خرید حمایتی گوجه از کشــاورزان کرد. به طوری 
که بزرگترین خرید حمایتی در تاریخ سازمان تعاون 

روستایی کشور به ثبت رسید.
در این اقدام، بیش از ۴۳۰ هزار تــن گوجه فرنگی از 
کشــاورزان در سراسر کشور توسط ســازمان تعاون 
روســتایی بعنوان مباشــر دولت خریداری و تحویل 

صنایع تبدیلی شد. 
اما این همه ماجرای امسال گوجه فرنگی نبود. از هفته 
گذشــته با انتشــار خبرهایی از بازار جدید صادراتی 
بــرای این محصول جالیزی کشــور، قیمــت دوباره 
بر مدار افزایــش قرار گرفت. هفته گذشــته اخباری 
منتشر شد که نشان می داد کشور پاکستان مشتری 
پروپا قرص گوجه فرنگی ایران شــده و هر کیلو گوجه 
فرنگی ایران حدود ۱۴ هزار تومان به بازار پاکســتان 

می رسد.
برقراری جریان صادرات به کشور پاکستان کافی بود 
تا بار دیگر جریان عرضــه این  محصول به بازار داخلی 
با سکته مواجه شــود؛ به طوری که طی روزهای اخیر 

حتی یک کیلوگرم گوجه فرنگــی در میادین میوه و 
ترباره عرضه نمی شــود و در مغازه های سطح شهرها 
نیز قیمت صادراتی بر باالی گوجه فرنگی نقش بسته 

است: ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان .
در همین زمینه اســداهلل کارگر، رئیــس اتحادیه 
فروشندگان میوه و ســبزی تهران در گفتگو با مهر 
با بیــان اینکه درحــال حاضر قیمــت هرکیلوگرم 
گوجه فرنگی باکیفیت بین ۱۲.۵ تا ۱۳ هزارتومان 
است، گفت: معموال با این مساله مواجه هستیم که 
قیمت گوجه فرنگی گاهی به شــدت افت می کند و 
گاهی به شــدت باال می رود اما همیشه دوره گرانی 
آن کمتر از دوره ای اســت که با افت قیمت همراه 

است.
وی اضافه کرد: در فصل بهار و تابستان مناطقی مانند 
تهران، کرج، قزویــن و ... تولیدکننده و عرضه کننده 
این محصول هستند اما در فصل سرما تولید آن فقط 
مختص به بوشــهر است که هم مســافت آن طوالنی 

است و هم جوابگوی تمام کشور نیست.
کارگر ادامه داد: منتظر هســتیم کــه گوجه فرنگی 
خوزســتان نیز برداشــت و به بازار عرضه شــود و 
احتمال می دهیم که تا ۱۰ روز آینده قیمت به تعادل 

برسد.

برنامه  کشت وجود ندارد؛ تصمیم گیری 
کشاورزان براساس سیگنال بازار 

در همین زمینه حسین شــیرزاد، معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی و مدیرعامل ســازمان مرکــزی تعاون 
روســتایی که امســال اقدام به خریــد و جمع آوری 
گوجه فرنگی های مازاد کشــاورزان کرده اســت، در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: سال گذشته به 
دلیل کاهش سطح زیر کشــت و مسائلی که در زمینه 
تولید گوجه فرنگی وجود داشت، قیمت این محصول 
افزایش قابــل توجهی پیــدا کرد که ایــن موضوع، 
ســیگنال های اشــتباهی به تولیدکنندگان داد که 
امسال هم می توانند همچنان با کشت گوجه فرنگی 
و حتی افزایش سطح زیر کشــت با افزایش قیمتی رو 

به رو شوند.
وی گفت: متاســفانه اقتصاد ایــران از منحنی های 
تــار عنکبوتی پیــروی می کنــد؛ یعنی بــا همین 
ســیگنال هایی که داده می شود، کشــور یک سال با 
افزایش و ســال بعد با کاهش تولیــد، به خصوص در 

بحث سبزی و صیفی مواجه بوده است.

 واریز آخرین مرحله
 بسته حمایتی

ســومین مرحلــه از یارانه حمایت معیشــتی  
یکشنبه دوم آذر به حســاب سرپرستان خانوار 

واریز شد.
در پی اجــرای طرح ســهمیه بنــدی بنزین، 
دولت حمایت معیشــنی از ۶۰ میلیون نفر را در 
دستور کار قرار داد. در آخرین روزهای آبان ماه 
مرحله اول واریز بســته حمایتی به حساب ۲۰ 
میلیون نفر در دســتور کار قرار گرفت و تا کنون 
۴۰ میلیون نفر، بر اســاس اعالم دولت  از بسته 
حمایتی برخوردار شــده اند. طبــق پیش بینی 
های صــورت گرفته ۲۰ میلیون نفــر باقیمانده 

قرار است سهمیه بنزین خود را دریافت نمایند.
طبق گفتــه مســئوالن دولت، روســتاییان و 
عشایر، مســتمری بگیران،  مددجویان کمیته 
امداد،  کارگران، معلمان، مددجویان بهزیستی، 
کارمندان، زنان سرپرســت خانوار، اقشــار کم 
درآمد و بازنشســتگان مشــمول طــرح دولت 

می شوند که ۱۸ میلیون خانوار را در بر می گیرد.
بر اســاس این گــزارش، افزایش یارانــه برای 
خانوارهــای یک نفــره ۵۵ هزار تومــان، برای 
خانوارهای دو نفره ۱۰۳ هزارتومان، خانوارهای 
سه نفره ۱۳۸ هزار تومان،  خانوارهای چهار نفره 
۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بیشتر 
۲۰۵ هزار تومــان خواهد بــود. خانوارهایی که 
مشمول یارانه نقدی هستند نیاز نیست اقدامی 
در جهت ارائه شماره حساب بانکی انجام دهند و 
همان حساب مربوط به یارانه نقدی مبنای واریز 
قرار می گیرد. در عین حال تدابیری در خصوص 
اعالم شــکایت برخی خانوارها که خود را واجد 
شــرایط دریافت این کمک می دانند نیز صورت 
گرفته است. به عبارت دیگر مقرر است از اواسط 
هفته  #۶۳۶۹* برای ثبت این شــکایات فعال 
شــود .  در این راســتا افرادی که فکر می کنند 
مشمول این طرح هســتند اما وجهی برای آنها 
واریز نشــده، می توانند پس از ثبــت کد ملی از 
طریق #۶۳۶۹* در سامانه اینترنتی که آدرس 
آن اعالم خواهد شــد درخواست خود را در قالب 

۲۰۰ کلمه ثبت کنند.
میرزایی ســخنگوی ســتاد تبصــره ۱۴ گفته 
اســت: برای افرادی که درخواســت می دهند 
آزمون وســع انجام خواهد شد و چنانچه شرایط 
الزم بــرای دریافت طرح حمایت معیشــتی را 
داشته باشــند به آنها اعالم می شــود. حق افراد 
درخواســت دهنده از زمان آغاز طرح محفوظ و 
وجه طرح کمک معیشتی این افراد از آغاز طرح 

واریز می شود.
بر اســاس اعالم دولت تا اطالع بعدی هیچ گونه 
پیامکــی از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی مبنــی بر مشــمول بودن یــا  عدم 
مشمولیت برای مردم ارســال نمی شود و تمام 
پیامک های ارســالی به طور حتم جعلی و فاقد 
اعتبار هســتند، مــردم دقت کنند کــه مورد 

سوءاستفاده و کالهبرداری قرار نگیرند.

خ  پزشکان به دنبال کاهش نر
مالیات کارانه به ۱۰ درصد

اگرچه در بودجه سال ۹۸ کل کشور برای کارانه 
پزشــکان حداکثر تا ۳۵ درصــد مالیات در نظر 
گرفته شــده اما متولیان این بخــش به دنبال 

تغییر نرخ موثر مالیاتی به ۱۰ درصد هستند.
جنــگ اقتصادی، کمبــود منابــع دولت، عدم 
رعایت عدالــت در نظــام مالیاتــی، فرارهای 
مالیاتی گســترده حداقــل تا ۷ هــزار میلیارد 
تومان و ... از جمله دالیلی بود که مجلس را بر آن 
داشت تا در بودجه ســال ۹۸ لزوم اخذ مالیات از 

صاحبان حرف پزشکی را بگنجاند.
در این بین پس از اینکه ســازمان امور مالیاتی 
بخشنامه مالیات ستانی از پزشکان را ابالغ کرد، 
متولیان حرفه پزشــکی با صدور اطالعیه هایی 
با لحن تنــد و تیز و گاهی تاختن بــه منتقدان و 
رسانه ها به این مســاله واکنش نشان دادند و به 
قدری در برابر ثبت نام در ســامان امور مالیاتی 
برای دریافت کارتخوان منقش به آرم ســازمان 
امور مالیاتی مقاومت کردند کــه زمان ثبت نام 
سه بار تمدید شــد و باز هم سازمان امور مالیاتی 
اعالم کرد که سیستم ثبت کارتخوان همچنان 
باز خواهد ماند اما با این حــال تنها ۴۰ درصد از 
حدود ۷۴ هزار پزشک فراخوان شده در سراسر 
کشــور، از قانون تمکین و در ســامانه ثبت نام 

کردند.
این در حالی اســت که ســازمان امور مالیاتی 
جریمه هایی بــرای متخلفان در نظــر گرفته و 
اعالم کرده اســت که مطابق با قانــون آن هایی 
که صنــدوق فــروش را نصب نکننــد ۲ درصد 

درآمدشان به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.
افرادی کــه در نصب کارتخوان بــه قانون عمل 
کرده اند، قانون برای این امر مشوق های مالیاتی 
را وضع کرده اســت کــه به موجب ایــن قانون 
این افراد به مدت ۲ سال، ســالیانه ۱۰ درصد از 

مالیات معاف خواهند شد.
علی رســتم پور، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات 
و نظارت بر برون سپاری ســازمان امور مالیاتی 
کشــور در گفت و گویــی که با خبرنــگار مهر، 
داشــت گفته بود: »انتظار داشــتیم که جامعه 
فرهیخته پزشــکی تمکین به قانون شان بیشتر 
از این چیزی باشــد که تاکنون رخ داده اســت؛ 
اگر چه جامعه پزشــکی دالیل خــاص خود را 
دارد و اعالم می کند که در این ماجرا در حقشان 
تبعیض شده و پزشــکان مورد هجمه رسانه ای 
قرار گرفتند اما ســال گذشــته اتفاقاتی افتاد 
که موجب شد پزشــکان در مظان فرار مالیاتی 
قــرار بگیرند و به همین دلیــل مجلس تصمیم 
گرفت کــه درآمدهای این صنف را با اســتفاده 
از دستگاه های کارت خوان شــفاف کند. به هر 
حال آنچه که در حال حاضر مشــاهده می شود 
مقاومت ۶۰ درصــد پزشــکان در برابر اجرای 
قانون اســت، این موضــوع شــائبه اینکه آنها 
مالیات پرداخــت نمی کنند را پــر رنگ کرده 

است.«
در این بین که خبرهای عدم تمکین پزشــکان 
از قانون یکی پس از دیگری منتشــر می شــد، 
اعالم شد که متولیان این حوزه به دنبال گرفتن 
معافیت بــرای بخــش کارانه از شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند. کارانه ای 
که حداقل تا ۴ برابر حقوق پزشک است و درآمد 

اصلی پزشکان محسوب می شود.


