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اصالح قیمت خودروها با وعده افزایش تولید و عرضه
 ستاد تنظيم بازار با افزايش 18درصدي قيمت خودرو موافقت كرد 

تا ايران خودرو و سايپا قيمت محصوالت خود را از 15 تا 20ميليون تومان افزايش دهند

ماكاروني هم دو نرخي شد
افزايش ۶0 درصدي قيمت در سال جاري

انجم�ن كارفرماي�ان ماكاروني با توج�ه به افزاي�ش هزينه توليد 
قيمت محصول نهاي�ي را تا ۶0 درص�د باال بردند. ب�ه همين دليل 
هم اكنون قيمت ماكاروني در بازار دو نرخي ش�ده است. برخي از 
كارخانه ها با قيمت سال گذشته و برخي ديگر با قيمت جديد اين 
محصول را عرضه مي كنند. انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 
ماكارون�ي ايران معتقد اس�ت ت�ا زماني ك�ه دولت گن�دم با نرخ 
س�ال گذش�ته به آنها مي دهد، نبايد افزايش نرخ را اعمال كنند. 
در ح��ال حاضر توليدكنن��دگان ماكارون��ي زيرمجموع��ه دو انجمن 
توليدكنن��دگان و صادركنن��دگان ماكاروني اي��ران و انجمن صنفي 
كارفرمايان كارخانجات ماكاروني ايران كار خود را پيش مي برند. انجمن 
توليدكنندگان از آنجا  كه گندم را با نرخ سال گذشته از دولت دريافت 
كرد، قيمت ماكاروني در سال جاري را افزايش نداد، اين در حالي است 
كه انجمن صنفي كارفرمايان كارخانجات ماكاروني به دليل خريد گندم 
آزاد و همچنين باال رفتن هزينه عوامل توليد، قيمت ماكاروني در سال 

جاري را 60 درصد افزايش دادند. 
محسن اميني در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اين پرسش كه آيا در سال 
جاري ماكاروني افزايش نرخ را تجربه كرده است، گفت: قيمت ماكاروني 
براساس توافق سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان با دو 
انجمن ماكاروني كشور، يعني انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 
ماكاروني و انجمن كارفرمايان ماكاروني محاسبه مي شود. سال هاست 
كه قيمت گذاري دستوري اجرا نمي شود و توليدكنندگان با احتساب 
هزينه توليد قيمت ماكاروني را محاس��به مي كنند؛ آنها با احتس��اب 
قيمت آرد، هزينه بسته بندي، كارگر، سود توليدكنندگان و. . . به قيمت 

نهايي مي رسند. 
به گفته وي، دولت در سال جاري گندم را با نرخ باالتري از كشاورزان 
خريداري كرد، اما در جهت حمايت از س��فره هاي مردم تا بيش از اين 
كوچك تر نشوند، گندم را با نرخ سال گذشته در اختيار صنعتگران قرار 
داد. انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان ماكاروني باوجود افزايش 
س��اير هزينه هاي توليد به غير از نرخ گندم قيمت ماكاروني در س��ال 

جديد را افزايش نداد. 
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران با اشاره به دو نرخي شدن قيمت 
ماكاروني در بازار خاطر نش��ان كرد: همانگونه كه اشاره كردم انجمن 
كارفرمايان ماكاروني باتوجه ب��ه افزايش هزينه توليد قيمت محصول 
نهايي را باال بردند. به همين دليل هم  اكنون قيمت ماكاروني در بازار 
دو نرخي شده است، برخي از كارخانه ها با قيمت سال گذشته و برخي 

ديگر با قيمت جديد اين محصول را عرضه مي كنند. 
وي ادامه داد: انجمن توليدكنندگان ماكاروني بر اين باور است تا زماني 
كه توليدكنندگان گندم را با قيمت س��ال گذش��ته از دولت دريافت 
مي كنند نبايد افزايش نرخ را اعمال كنند. بايد به اين نكته اشاره كنم 
كه دولت به اين توليدكنندگاني كه گندم را با نرخ آزاد خريداري كردند 
پيشنهاد داد كه گندم آنها را خريداري و دوباره آن را با نرخ دولتي به آنها 

مي فروشد كه چنين پيشنهادي مورد موافقت آنها قرار نگرفت. 
اميني با اشاره به ثبات قيمت ماكاروني تا پايان سال افزود: بنا به گزارش 
تعزيرات استان البرز برخي از توليدكنندگان اين صنعت افزايش قيمت 

را اعمال نكردند. 
  قيمت گندم يكي از مؤلفه هاي توليد است

در اين رابطه مهرداد نوري رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايان 
كارخانجات ماكاروني ايران، در گفت وگو با ايلنا گفت: مقرر شده است 
شركت هاي كه گندم را به صورت مستقيم از دولت خريداري نمي كنند، 
تغيير نرخ را در سال جاري اعمال كنند، اما از سوي ديگر واحدهايي كه 

گندم دولتي دريافت مي كنند تغيير نرخي نداشته باشند. 
وي با بيان اينكه نمي توان انتظار داش��ت با ثابت نگه داش��تن يكي از 
مؤلفه هاي توليد قيمت محص��ول نهايي ثابت بماند، افزود: درس��ت 
اس��ت دولت قيمت خريد گندم را تغيير نداد، اما اينجا اين پرس��ش 
 مطرح است كه آيا توانس��ت قيمت آرد و س��اير عوامل توليد را ثابت

 نگه دارد.
اين فعال اقتصادي بابيان اينكه سازمان حمايت روي قيمت ماكاروني 
س��اده 500 گرمي و 700 گرمي نظارت خود را اعمال مي كند، افزود: 
قيمت ماكاروني هاي غني شده مشمول رصد قيمت نيستند. نوري در 
پايان بيان كرد: توليدكنندگاني كه ماكاروني 500 گرمي را بس��ته اي 
13 هزار و 900 تومان عرضه مي كنند در هر بسته هزار و 300تومان به 
دولت ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي كنند، يعني كساني كه گندم 
را 100درصد گران تر خريداري كردند، ام��ا 60 درصد افزايش قيمت 
اعمال كردند، اما 100درصد بيشتر از س��اير توليدكنندگان به دولت 

ماليات ارزش افزوده پرداخت مي كنند.

 سقف عیدي امسال 
كارگران   7/9 میلیون تومان 

عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه طبق قانون كار عيدي كارگران 
معادل دو برابر حقوق پايه اس�ت ، به شرطي كه از سه برابر حداقل 
حقوق باالتر نباش�د، گفت: بر اين اس�اس حداقل عيدي كارگران 
5ميليون و 300هزار تومان و حداكثر 7 ميليون 9۶۶هزارتومان است. 
فرامرز توفيقي در گفت وگو با فارس، در مورد عيدي كارگران بيان كرد: 
 براساس قانون كار، عيدي كارگران دو برابر پايه حقوق آنهاست، به شرط 

آنكه از سه برابر حداقل دستمزد باالتر نباشد. 
وي افزود: با توجه به اينكه امسال حداقل حقوق كارگران براي يك ماه 
26ميليون و 554هزار و 950 ريال ب��ود، بنابراين حداقل عيدي براي 
كارگران حداقل بگير كه يك سال كار كرده اند، 53ميليون و 109 هزار 
و 900 ريال و حداكثر عيدي كارگران امسال 79 ميليون و 664 هزار 

و 850 ريال خواهد بود. 
توفيقي در مورد اينكه عيدي امس��ال كارگران از چه زماني پرداخت 
مي شود، گفت: بستگي به ش��رايط كارفرما دارد، بعضي از كارفرمايان 
معموالً در شهريورماه به خاطر بازگشايي مدارس نصف عيدي كارگران 

را مي دهند و بقيه را آخر سال مي پردازند. 
برخي از اول زمستان شروع به پرداخت مي كنند و پرداخت عيدي كامل 
به شرطي است كه كارگر يك سال كامل براي كارفرما كار كرده باشد، 
وگرنه به ازاي هر ماهي كه كار كرده است به ميزان يك دوازدهم عيدي 
 ساالنه يا به ازاي هر روز يك سيصد و شصت و پنجم عيدي را دريافت 

خواهد كرد. 
14/8 ميليون نفر كارگر بيمه  شده اصلي در كشور داريم

رئيس كميته دس��تمزد كانون عالي ش��وراي اس��امي كار در مورد 
تعداد كارگران بيمه  شده و غيربيمه اي نيز گفت: حدود 14/8ميليون 
نفر كارگر بيمه ش��ده اصلي در كش��ور داريم و حدود 3 ميليون كارگر 
غيربيمه اي ه��م در كش��ور كار مي كن��د؛ يعني در مجم��وع نزديك 

17/8ميليون كارگر در كشور وجود دارد. 
توفيقي گفت: جلسات ش��وراي عالي كار در دولت جديد تاكنون يك 
جلسه تش��كيل شده و جلس��ه بعد ش��نبه هفته آينده خواهد بود كه 
براي بررسي دستمزد كارگران است. در اين جلسات نمايندگان اصلي 

كارگران، كارفرمايان و دولت حضور خواهند يافت. 
به گفته توفيقي اولين مطلب در جلسات شوراي عالي كار تعيين سبد 
معيش��ت خانوار كارگري اس��ت كه در كميته هاي دس��تمزد بررسي 

مي شود. 
وي افزود: تاكنون دو جلسه كميته تخصصي دستمزد ذيل شوراي عالي 
كار هم تشكيل شده و جلسه بعد در 22آذرماه برگزار مي شود؛ يعني در 
دولت جديد تاكنون دو جلسه كميته دستمزد و دو جلسه شوراي عالي 

كار برگزار شده است. 

هشدار سازمان مالیاتي به اجاره دهندگان 
كارت ملي براي خرید ارز

س�ازمان ام�ور ماليات�ي كش�ور اع�ام ك�رد: طب�ق قان�ون 
ماليات ه�اي مس�تقيم، خريدوف�روش ارز مش�مول مالي�ات 
اس�ت و تمام�ی اش�خاص فع�ال در اي�ن بخ�ش مكل�ف ب�ه 
مي باش�ند.  تعيي�ن  ش�ده  مالي�ات  پرداخ�ت  و  ثبت ن�ام 
به گزارش تس��نيم، س��ازمان امور مالياتي كشور در راس��تاي اجراي 
مقررات ماده 163 قانون ماليات هاي مس��تقيم، با اعام بانك مركزي 
نسبت به برقراري ماليات علي الحس��اب به ميزان 10 درصد از فروش 

ارز آنها اقدام مي نمايد. 
اش��خاص مذكور مكلفند با مراجعه ب��ه درگاه الكترونيكي س��ازمان 
به نش��اني www. tax. gov. ir نس��بت به ثبت نام اقدام نمايند. در 
صورت عدم ثبت ن��ام به موقع و پرداخ��ت ماليات در نظ��ام مالياتي، 
عاوه بر شمول ماليات و جرائم غيرقابل بخشش كه از طريق عمليات 
اجرايي وصول خواهد شد، مش��مول مجازات هاي مقرر در ماده 274 
قانون ماليات هاي مستقيم از جمله مجازات هاي درجه شش محكوم 

خواهند شد. 
در روزهاي اخير خريد و فروش ارز با كارت ملي رونق زيادي پيدا كرده 
بود، بسياري از افراد با اجاره دادن كارت ملي خود به برخي سفته بازان 
مبلغي حدود 500تا يك ميليون تومان دريافت می كردند، اما اين افراد 
بايد در نظر داشته باشند با توجه به ثبت معامات به نام آنها بايد ماليات 

اين معامات را آنها بپردازند. 

برنامه ریزي ۳ ساله براي تأمین آب روستاها
وزير ني�رو با اش�اره ب�ه اقدام�ات انجام ش�ده در زمين�ه تأمين 
اعتب�ارات و شناس�ايي 10ه�زار روس�تاي داراي تن�ش آب�ي 
كش�ور از برنامه ري�زي س�ه س�اله وزارت ني�رو در چارچ�وب 
طرح جه�اد آبرس�اني براي تأمي�ن آب اين روس�تاها خب�ر داد. 
به گزارش تس��نيم، عل��ي اكبر محرابي��ان، وزير نيرو اظهار داش��ت: 
مهم ترين برنامه در حوزه روستاها  را در چارچوب طرح جهاد آبرساني 
دنبال مي كنيم ك��ه در همين رابطه، اقدامات خوب��ي از جمله تأمين 
اعتبارات و شناسايي 10هزار روس��تاي داراي تنش آبي كشور  انجام 

شده است. 
وي با اشاره به برنامه ريزي سه ساله براي تأمين آب اين روستاها افزود: 
برخي از روس��تاها شبكه آبرس��اني نداشته و بايد اين ش��بكه در آنها 
ايجاد شود، اما در برخي از اين روستاها نيازمند تجديدنظر در تأمين 
منابع آب با اس��تفاده از روش هاي مختلف انتقال هستيم. محرابيان 
همچنين با اشاره به بررس��ي وضعيت آب شهرها خاطرنشان كرد: در 
موضوع شهرها، طرح هاي متعدد و در برخي موارد مدت زمان طوالني 
را در دس��ت اجرا داريم كه در چارچوب يك برنام��ه ويژه اين طرح ها 
را شناس��ايي كرده و در حال متمركزكردن مناب��ع خود براي تكميل 
پروژه ها در تمامي استان ها و شهرها هستيم. وي با بيان اينكه عمده 
طرح هاي آبي كشور با پيشرفت قابل توجهي همراه هستند، گفت: با 
استفاده از ظرفيت هاي بودجه و كمكي كه مجلس شوراي اسامي در 
بودجه 1401 خواهد كرد، منابع اين طرح ه��ا را تأمين و با تداوم اين 
موضوع در س��ال هاي آينده ش��اهد تكميل و به بهره برداري رساندن 

طرح ها و پروژه هاي آبي خواهيم بود. 

كاهش رونق صادرات چین
رش�د صادرات چي�ن در م�اه نوامب�ر )ما گذش�ته( تحت فش�ار 
ق�وي ي�وآن، تضعي�ف تقاض�ا و هزينه هاي باالت�ر از بي�ن رفت، 
اما رش�د واردات ش�تاب گرفت و بس�يار باالتر از انتظ�ارات بود. 
به گزارش ايسنا به نقل از سي ان بي سي، داده هاي گمرك نشان داد كه 
صادرات 22درصد نسبت به سال قبل و واردات 31/7 درصد در نوامبر 

افزايش يافت. 
تحليلگران در نظرس��نجي رويترز پيش بيني كرده بودند كه صادرات 
ماه نوامبر پس از جهش 27/1درصدي در ماه قبل، 19درصد افزايش 
خواهد يافت. طبق اين نظرسنجي، واردات 19/8 درصد افزايش يافته، 

در حالي كه در اكتبر 20/6 درصد افزايش داشت. 
صادرات قدرتمند به تقويت رشد دومين اقتصاد بزرگ جهان از اواسط 
سال 2020 كمك كرده است و چين از طريق محدوديت هاي سخت و 
آزمايش هاي انبوه پس از اولين شناسايي ويروس كرونا در شهر مركزي 
ووهان، شيوع داخلي را مهار كرد، اما كارشناسان هشدار داده اند كه با 
بازگشت تدريجي جهان به حالت عادي، رونق صادرات احتماالً كاهش 

خواهد يافت. 
چين در ماه گذشته 71/72 ميليارد دالر مازاد تجاري داشت، در حالي 
كه اين نظرسنجي براي مازاد ميزان 82/75 ميليارد دالر را پيش بيني 
كرده بود و در ماه اكتبر نيز 84/54 ميليارد دالر مازاد ثبت شده است. 

اين داده ها يك روز پس از آن منتش��ر ش��ده كه بان��ك مركزي چين 
كاهش مقدار پول نق��دي ذخاير بانك ها )دومين اقدام خود در س��ال 
جاري( را ب��راي تقويت كندي رش��د اقتص��ادي اعام كرده اس��ت. 
نظرس��نجي بخش خصوصي نش��ان داد كه فعاليت كارخانه ها در ماه 
 نوامبر كاهش يافته و تح��ت  تأثير قيمت هاي باالت��ر و كاهش تقاضا 

قرار گرفته است. 

افزایش قیمت گاز در اروپا به دنبال احتمال 
تحریم هاي جدید امریكا علیه روسیه

وض�ع  ب�راي  روس�يه  ب�ه  اروپ�ا  و  امري�كا  هش�دار 
تحريم ه�اي جدي�د علي�ه اي�ن كش�ور در ص�ورت حمل�ه 
ب�ه اوكراي�ن، قيم�ت گاز در اروپ�ا را افزاي�ش داده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، به نقل از اويل پرايس، پس  از تصميم امريكا و متحدان 
اروپايي آن براي وضع تحريم هاي جديد عليه روسيه در صورت حمله 
اين كشور به اوكراين، قيمت گاز طبيعي در اروپا در روز سه شنبه باز هم 
افزايش يافت. به نظر مي رسد سرماي هوا تنها دليل افزايش قيمت گاز 
در اروپا نيست، بلكه بي ثباتي هاي ژئوپلتيكي در اين منطقه قيمت ها را 

100 يورو در هر مگاوات بر ساعت باال برده  است. 
طبق گفته منابع آگاه، اگر روسيه در اوايل سال آينده ميادي به اوكراين 
حمله كند، امريكا و متحدان اروپايي آن تحريم هاي جديدي عليه مسكو 
اعمال مي كنند كه توانايي اين كشور براي تبديل روبل به دالر و ساير 

ارزهاي خارجي را مختل خواهد كرد. 
تنش هاي بين امري��كا و اتحاديه اروپا با روس��يه زماني باال گرفت كه 
نيروهاي اطاعاتي امريكا از آمادگي 175 هزار س��رباز روس در مرز 
اوكراين خبر دادند. مس��كو ط��رح حمله به اوكراي��ن را رد كرده و به 

كشورهاي غربي هشدار داده دست از حمايت از اوكراين بردارند. 
هرگونه اقدام يا تهديد به اقدام عليه روسيه و صنعت انرژي آن قيمت 
گاز طبيعي در سراسر اروپا را باال برده  است. مقامات آلمان چند هفته 
پيش روند اعطاي مجوز براي آغاز به كار خط لوله نورداستريم2 را معلق 
كردند و بعد هم امريكا ش��ركت هاي مرتبط با ساخت اين خط لوله را 

تحريم كرد. 
بعد از گفت وگوهاي جديد در مورد تحريم ها، شاخص قيمت گاز اروپا 

7درصد باال رفت و به 96/295 يورو رسيد. 
قيمت گاز در اروپا نس��بت  به اوج 116 يورو در اواي��ل ماه اكتبر پايين 
آمده، اما بس��ياري انتظار دارند با ورود هواي سرد به اين قاره و كاهش 
س��طح ذخاير گاز و همچنين اختافات ژئوپلتيكي، قيمت گاز بيش از 

پيش افزايش يابد. 

تصميم گيران صنعت خودرو ب�راي جبران ضرر 
و زيان توليد خودرو ب�از هم راحت تري�ن راه را 
برگزيدند و با افزايش 18درصدي قيمت خودرو 
در كارخان�ه، در حقيقت دس�ت در جيب مردم 
كردن�د. بعد از هفته ها س�رانجام س�تاد تنظيم 
ب�ازار مج�وز افزاي�ش قيم�ت خ�ودرو را صادر 
كرد و ب�ه اين ترتي�ب انواع خ�ودرو بي�ن 1۶تا 
30ميليون تومان با افزايش قيمت مواجه ش�د. 
پ��س از مخالفت چن��دي پي��ش رئيس جمهور با 
افزايش قيمت تا 45درص��دي خودرو، مقرر گرديد 
كه قيمت هاي جديد خودرو در س��تاد تنظيم بازار 
تصويب شود. در اين مدت رئيس سازمان بورس نقش 
سخنگوي صنعت خودرو را ايفا كرد و در مصاحبه با 
رسانه ها از لزوم آزاد سازي قيمت خودرو و حمايت از 
حقوق سهامداران سخن  گفت و بر آزاد سازي قيمت ها 
تأكيد كرد. همچنين برخي از مخالفان افزايش قيمت 
از ريخت و پاش هاي خودروسازان و راه هاي رفع زيان 
خودرو سازان سخن  گفتند، به طوري كه اخيراً دبير 
هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو درخصوص 
واقعي بودن آمار زيان خودروسازان گفت: اگر فرض 
بر اين باش��د كه آم��ار زيان خودروس��ازان صحيح 

است،بايد اين بنگاه ها خودشان براي خروج از زيان 
تدبير بينديشند. براساس تحقيقاتي كه انجام شده 
شركت هاي اقماري بسياري در اختيار خودروسازان 
است كه وجودشان ضرورتي ندارد و بايد منحل يا با 
ساير شركت ها ادغام شوند تا در هزينه نگهداريشان 
صرفه جويي شود. سيدعلي موسوي در گفت وگو با 
تسنيم افزود: اگر خودروسازان واقعاً به خروج از زيان 
عاقه مند هستند بايد با فروش شركت ها و اموال مازاد 
ابتدا زيانشان را جبران كنند و بعد به دنبال طرح هاي 
توسعه اي باشند. متأسفانه اين دو غول خودروسازي 
به بنگاهداري عادت كرده اند و عزمي هم براي خروج 
از اين وضعيت ندارند، زيرا همواره چشم شان به بازار 
و قيمت خودرو اس��ت تا از جيب مردم زيان خود را 

جبران كنند.
با تصميم روزگذش��ته س��تاد تنظيم بازار بار ديگر 
مسكن افزايش قيمت خودرو به اين صنعت تزريق 
شد تا در كوتاه مدت مشكات اين صنعت رفع شود. 
با نگاهي به افزايش قيمت جديد خودروهاي توليدي 
ايران خودرو و س��ايپا،قيمت ها از16 تا 30 ميليون 
تومان گران ش��دند. اين تصميم در حالي است كه 
بسياري از ثبت نام كنندگان خودرو بايد در ماه هاي 

گذش��ته خودروي خود را تحوي��ل مي گرفتند، اما 
همچنان در انتظار هستند. 

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، قيمت هاي 
اعامي از سوي خودروسازان خالص بهاي كارخانه 
بوده و بدون در نظ��ر گرفتن مبالغ ماليات، عوارض، 
بيمه و... است و دعوتنامه تعهدات آذر 1400 با قيمت 

جديد صادر خواهد شد. 
  آغاز پيش فروش سايپا 

در پي باتكليفي افزايش قيمت خودرو،پيش فروش 
خودروسازان متوقف شده بود و سايپا، ايران خودرو 
روز گذش��ته اعام كردند كه پيش فروش خودرو به 

زودي آغاز خواهد شد. 
در اين خصوص حسين كاظمي، معاون بازاريابي و 
فروش گروه سايپا گفت: به  دنبال افزايش چندبرابري 
قيمت نهاده هاي تولي��د و مواداولي��ه نظير فوالد، 
آلومينيوم، مس، محصوالت پليمر، پتروش��يمي و 
س��اير مواداوليه و نيز قطعات موردنياز براي توليد 
خودرو در ماه هاي اخير كه منجر به افزايش چشمگير 
قيمت تمام ش��ده محص��والت و تحمي��ل زيان به 
سهامداران خودروسازان ش��ده بود، بهاي كارخانه 
سبد محصوالت س��ايپا از روز چهارش��نبه به  طور 

متوسط 18درصد افزايش يافت. 
كاظمي تصريح كرد: اين اصاح و افزايش، به معناي 
آزادسازي قيمت نبوده و صرفاً با اتكا به فرمول تعيين 
ش��ده توس��ط مراجع قبلي قيمت گذاري خودرو، 

براساس محاسبه تورم صورت مي پذيرد. 
وي افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و شرايط تورمي 
موجود، زيان صنعت خودروس��ازي و قطعه سازي 
به ط��ور كامل پوش��ش داده نمي ش��ود، ام��ا اين 
اصاح قيمت س��بب هدايت و تزريق نقدينگي به 
خطوط توليد ش��ده و رش��د توليد و افزايش تيراژ 
روزانه و طبعاً عرضه هرچه بيش��تر خودرو به بازار، 
پاسخگويي به نياز مصرف كنندگان واقعي، كمك 
به حذف واس��طه گري، حفظ حقوق مش��تريان و 
منافع س��هامداران خودروس��ازان در بورس را رقم 
خواهد زد. در اين راس��تا طرح هاي مستمر فروش 
فوق العاده و پيش فروش به صورت هفتگي به  اجرا 

درخواهد آمد. 
  ايران خودرو: عرضه افزايش مي يابد 

معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي ايران خودرو 
نيز در گفت وگو با تسنيم از آغاز فروش فوري هفتگي 
و افزايش عرضه محصوالت، در پي اصاح قيمت ها 
خبر داد و گفت: افزايش قيمت برمبناي تورم بخشي 

حدود 18درصد است. 
بابك رحماني ضمن اش��اره به افزايش چند برابري 
قيمت نهاده هاي توليد، بر ض��رورت اصاح قيمت 
محصول نهايي براساس بهاي تمام شده توليد تأكيد 
و عنوان كرد: با اصاح قيمت ها و تزريق نقدينگي به 
خطوط توليد، از زيان هنگفت خودروسازان و تهديد 
توليد ملي و اشتغال هزاران نفر در زنجيره تأمين و 

توليد خودرو جلوگيري خواهد شد. 
وي با بيان  اينك��ه اصاح قيمت ها س��بب افزايش 
توليد و عرضه به بازار مي شود،گفت: عاوه بر حذف 
واس��طه گري و س��ودجويي در بازار، حفظ حقوق 
مش��تريان و منافع سهامداران خودروس��ازي را به 

دنبال خواهد داشت. 
براساس جدول افزايش قيمت خودرو، تيبا صندوقدار 
كه ارزان ترين خودروي توليدي در كشور است از 86 
ميليون و 700 هزار تومان ب��ه 102 ميليون و 400 
هزار تومان،پژو 206 از 110 ميلي��ون و 400 هزار 
تومان به 130 ميليون و 300 هزار تومان و دنا پاس 
توربو نيز از 251 ميليون و 700 هزار تومان به 297 
ميليون توم��ان افزايش يافت. به اي��ن ترتيب وعده 
ارزان شدن قيمت خودرو وزير صمت تا پايان سال 
با افزايش 16تا 25 ميليون تومان خودرو در كارخانه 

محقق شد. 

آذرماه فصل داغ مباحث بودجه كش�ور است به 
نوعي كه چشم انداز س�ال آتي را براي اقتصاد و 
عموم مردم مش�خص مي كند. مباحثي همچون 
ن�رخ ارز در بودج�ه، به�ره مالكان�ه، مع�ادن، 
ن�رخ ان�واع خ�وراك پتروش�يمي ها و صناي�ع 
و همچني�ن مي�زان افزايش حقوق و دس�تمزد 
در بودج�ه، م�واردي هس�تند ك�ه ب�ه ش�دت 
م�ورد توجه فع�االن اقتص�ادي ق�رار مي گيرد. 
افزايش نرخ حقوق در س��ال هاي اخير بسيار مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت؛ چراكه رابطه مستقيمي با 
افزايش ش��اخصه قدرت خريد م��ردم دارد. از آنجا 
كه كشور ما همواره با پديده تورم دست و پنجه نرم 
مي كند، دولت سعي دارد با افزايش حقوق و دستمزد 
به نوعي در جبران كاهش توان خريد اقشار مردم به 
خصوص كارمندان به عنوان قشر فعال كه قشر مهمي 
از جامعه مي باش��ند، اقدام كند. هر چند كه تجربه 
نشان داده است اين افزايش دستمزدها خود موجب 
بروز تورم ش��ده و در واقع كم��ك چنداني به بهبود 

شاخصه قدرت خريد مردم نكرده است. 
به تازگي افزايش 10 درصدي نيز در خصوص حقوق 
و مزايا از س��وي دولت مطرح ش��ده است. بر همين 
اساس در اليحه بودجه 1401، حداقل بگيران دولتي 
از 3/5 ميليون تومان به 4/5 ميليون تومان افزايش 
مي يابد و معافيت مالياتي حقوق نيز براي سال آينده 

نيز 5 ميليون پيش بيني شده است. 
در اين بين عده اي فكر مي كنند كه به ميزان افزايش 
تورم در جامعه بايد حقوق كارمندان دولت هم باال 
برود و معتقدند اين يك راهكار غلط اس��ت و منجر 
به كسري بودجه شده و دولت مجبور مي شود براي 
تأمين منابع اس��تقراض كند كه در نهايت منجر به 

تورم براي كل جامعه خواهد شد.
از سويي ديگر با توجه به افزايش نرخ جهاني كاالهاي 
اساسي همواره اين نگراني وجود دارد كه نمي توان 
قيمت كاالها در داخل كش��ور را كنترل كرد. وجود 
كرونا عاوه بر اينكه در اقتصاد دنيا تأثير گذاش��ته 
و هزينه تمام ش��ده مواد غذايي به دليل توليد كم را 
افزايش داد ه است، كاالهايي كه در كشور ما توزيع يا 
توليد مي شود هم اثرگذار بوده، بنابراين كنترل و مهار 

تورم قطعاً سخت خواهد بود. 
طبق آخرين آم��ار اعامي تورم موجود در كش��ور 
بيش از 40 درصد مي باشد كه با افزايش 10درصدي 
حقوق يعني به ميزان يك چهارم تورم، حقوق بگيران 
دولتي قادر به تأمين 30 درصد از مخارج و هزينه هاي 
زندگي خود نخواهند بود و اين ش��كاف ايجاد شده 

سفره معيشتي اين قشر را نسبت به قبل كوچك تر 
خواهد كرد. با توجه به ش��رايط نامساعد اقتصادي 
در س��ال هاي اخير و تضعيف قدرت خريد بسياري 
از مردم، الزم اس��ت كه با ش��يوه اي منطقي، هم از 
اقشار ضعيف جامعه حمايت ش��ود و هم با شرايط 
اقتصاد كشور سازگار باشد. در حالي كه تورم بيش 
از 40 درصد است و ميزان افزايش حقوق در بودجه 
1401، 10 درصد اعام ش��ده اس��ت، طبق قانون 
برنامه ششم توس��عه ميزان حقوق بايد 40 درصد 

افزايش پيدا كند. 
به گزارش فارس، بسياري از كارمندان دولت توقع 
دارند در ش��رايطي كه تورم بااليي در جامعه وجود 
دارد، حقوق آنها نيز متناسب با تورم افزايش يابد تا 

قدرت خريد حفظ شود. 

با توجه به اينكه دولت براي جبران هزينه ها با كسري 
منابع روبه رو اس��ت، در صورتي كه بخواهد نظر 12 
ميليون كارمند و خانواده آنه��ا را تأمين كند بايد از 
بانك مركزي يا بانك ها استقراض كند كه اين مسئله 
منجر به افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نهايت تورم 
مي شود و آثار اين تورم نه تنها به چشم خودشان بلكه 

به چشم ساير اقشار جامعه نيز خواهد رفت. 
  راهكار چيست؟

قطع��اً در اين ش��رايط، همزمان با افزايش نس��بي 
حقوق ها متناس��ب با وضعيت درآم��دي دولت كه 
موجب تشديد كسري بودجه نشود، دولت بايد تاش 
كند از طريق اقدامات مؤثر قدرت خريد اقشار جامعه 
را افزايش دهد و به دنبال ثب��ات اقتصادي و قيمت 
كاالها باش��د، از اين طريق توليد رونق مي گيرد و با 
روشن شدن موتور اقتصاد، افزايش سرانه درآمدها 
محقق مي شود. به گفته ميركاظمي، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه، براي سال آينده پيشنهاد شده كه به 
طور متوس��ط حقوق كارمندان 10 درصد افزايش 
يابد، به عبارت ديگر حداقل بگيران حدود 30 درصد 
و حقوق هاي نجوم��ي كمترين افزاي��ش حقوق را 
خواهند داش��ت. البته در كنار اين موضوع دولت به 
دنبال افزايش قدرت خريد و قطع كردن دور باطل 

افزايش تورم و حقوق  است. 
كارشناسان بر اين باورند كه دولت احتماالً در سال 
آينده سياس��ت انقباضي را در پيش بگي��رد و بايد 
سياس��تگذاري درس��تي را در بحث معيشت مردم 
به ويژه تأمين كاالهاي اساس��ي در نظر داشته باشد 
و با ايجاد ثبات در قيمت كاالهاي اساسي و افزايش 
دستمزدها متناسب با نرخ تورم، قدرت خريد اقشار 

مردم را حفظ نمايد. 

رئي�س اتحادي�ه بارفروش�ان ته�ران گف�ت: 
اقتص�ادي م�ردم،  ب�ا توج�ه ب�ه ش�رايط 
اتحادي�ه تمهيدات�ي انديش�يده ك�ه ش�ب 
يل�دا نوس�اني در ب�ازار نداش�ته باش�يم. 
به گزارش اتاق اصناف ايران، مصطف��ي دارايي نژاد 
از افزايش ورودي هندوانه و ميوه هاي ش��ب يلدا به 
ميدان مركزي تره بار خبر داد و افزود: ش��ب گذشته 
25هزار تن اعم از فرنگي جات و صيفي جات ورودي 
بار ميدان بوده است. با توجه به ازدياد عرضه، قيمت 
تمامي فرنگي جات به غي��ر از گوجه  فرنگي از جمله 
هويج، شلغم، گل كلم، بادمجان و كدو 10 تا 15 درصد 

كاهش داشته است. 
وي ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر تولي��د هوي��ج و 

فلفل دلمه اي دزفول به قدري باالست كه قيمت هر 
كيلو محصول در ميدان به 3هزارتومان رسيده است. 
رئيس اتحاديه بارفروش��ان تهران گفت: با توجه به 
بارندگي اخير بوش��هر قيمت هر كيلو گوجه فرنگي 
بوته رس در ميدان 9تا 10هزار تومان و گوجه فرنگي 

رنگ آوري 7هزار تومان است. 
وي ادامه داد: با توجه به دپوي ميوه هاي شب يلدا اعم 
از انار و هندوانه به عنوان دو قلم پرمصرف، مشكلي در 

تأمين و عرضه وجود ندارد. 
دارايي نژاد قيمت هر كيلو پرتقال را 8 تا 11هزارتومان 
 اعام كرد و گف��ت: ن��رخ كنوني هر كيل��و نارنگي 
8 تا 15هزار تومان، س��يب قرمز 8 تا 15هزارتومان، 
سيب سفيد 10 تا 17هزارتومان، ليموشيرين 10 تا 

15هزارتومان، كيوي 10 ت��ا 17هزارتومان، خرمالو 
ش��مال 8 تا 14هزارتومان، خرمالو ش��هريار 20 تا 
25هزارتومان و خرمالو كن 22 تا 32هزارتومان است. 
رئيس اتحاديه بارفروش��ان تهران گفت: قيمت هر 
كيلو انار دماوند 20 تا 33هزارتومان، انار س��اوه 12 
تا 18هزارتومان، انار ش��يراز 18 ت��ا 26هزارتومان و 

هندوانه 3 هزار و 500 تا 7هزارتومان است. 
به گفته دارايي نژاد، ش��ب گذش��ته 800 تا هزار تن 
ورودي هندوانه ب��وده كه از 15 آذر مي��زان ورودي 
هندوانه ميدان را به يك هزار و 500 تن رسانده ايم تا 

براي شب يلدا مشكلي نداشته باشيم. 
اين مقام مسئول ادامه داد: همه س��اله قيمت انار و 
هندوانه در شب يلدا افزايش مي يابد، به همين خاطر 

اتحاديه از يك ماه و نيم گذشته اقدام به رصد بازار و 
انبار محصول در سردخانه ها كرده است. هم اكنون 
هندوانه نو از جاس��ك و ميناب بندرعباس در حال 

عرضه است. 
رئيس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: مقاديري انار 
شيراز، انار كاشمر، انار دماوند و ساوه در سردخانه دپو 
شده تا براي شب يلدا دچار مشكل نشويم. با ازدياد 

عرضه، تقاضا كمتر است. 
دارايي نژاد افزود: در حال حاضر قيمت هر كيلو موز 
هندي 23 تا 24هزارتومان، موز اكوادور 25هزارتومان، 
موز فيليپين 27هزارتومان، موز پاكستاني 15هزار 
تومان و هر كارتن آنان��اس 800 هزار تا يك ميليون 

تومان است. 

جبران تورم 40درصدی با افزایش 10درصدی حقوق و باال بردن قدرت خرید کارمندان!  

تمهیدات اتحادیه بارفروشان تهران  براي شب یلدا

  گزارش 2

  گزیده خبر

بهناز قاسمي 
  گزارش یک

ثاراهلل انگوتی |  تسنيم


