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خبر اقتصادی

صادرات گاز آمریکا به اروپا 
برای اولین باراز روسیه پیشی گرفت

مدیر اجرایی آژانس 
بین المللــی انــرژی، با 
انتشار توئیتی به کاهش 
صادرات گاز روســیه به 
اروپا اشاره کرده و گفت: 

برای اولین بار صادرات گاز مایع آمریکا به اروپا از کل 
صادرات گاز روسیه به این اتحادیه پیشی گرفت.

فاتح بیرول، افزود: افت صادرات گاز روســیه به 
اروپا بیانگر لزوم تالش بیشتر اتحادیه برای کاهش 
اثرات آن در تقاضای گاز زمستانی اتحادیه اروپا است.
آمریکا در ماه گذشته حدود ۵ میلیارد متر مکعب 

گاز تحویل اروپا داده است.
روســیه قبل از تحریم های غرب، ساالنه ۱۵۰ 
میلیارد متر مکعب گاز از طریق خطوط لوله و ۱۴ تا 
۱۸ میلیارد متر مکعب گاز مایع به اروپا صادر می کرد 
که معادل ۴۰ درصد از گاز مصرفی اتحادیه اروپا بود.

    
ماجرای لغو قرعه کشی خودرو 

چه بود؟
ایسنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم 
خبر تعیین معیارهای ممنوعیــت واردات کاال در 
مورد قرعه کشــی خودرو گفت که با توجه به حمله  
نرم افزاری به صنعت فوالد، این نگرانی ایجاد شــد 
که حمله مشــابهی برای قرعه کشی خودرو انجام 
شود، بنابراین شرکت اجرا کننده قرعه کشی ملزم 
شــد قبل از دور جدید ثبت نام، مجوزهای امنیتی 

دریافت کند.
سیدرضا فاطمی امین درباره ماجرای نامه منتشر 
شــده از بین معاونان وزارت صمت مبنی بر تعلیق 
قرعه کشی خودرو، اظهار کرد: مقرر شد شرکت اجرا 
کننده قرعه کشی قبل از دور جدید ثبت نام خودرو، 

مجوزهای امنیتی نرم افزاری الزم را دریافت کند.
    

درخواست صنایع کنسرو برای 
افزایش قیمت رب گوجه و تن ماهی

خبرانالین- سندیکای صنایع کنسرو در نامه ای 
به معــاون اول رئیس جمهوری خواســتار حذف 
قیمت گذاری پیشینی رب گوجه فرنگی و کنسرو 
ماهی تن یا افزایش قیمت منطقی این کاالها شدند.

 طبق اعالم ســندیکای صنایع کنســرو در این 
نامه، بر اساس تصمیمات جلسه ۸ آبان ۱۴۰۰  ستاد 
تنظیم بازار کشــور، دو محصول کنسرو ماهی تون 
و کنسرو رب گوجه فرنگی مشمول قیمت گذاری 
پیش ینی شــده، این در حالی است که دولت هیچ 
کنترل و نظارتی بر مواد اولیه این دو محصول نداشته 
و اساســاً امکان چنین نظارتی نیز وجود ندارد. به 
عنوان مثال قیمت ماهی تون صید داخل طی یکماه 
گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. این در 
حالی است که ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مصرف 
کننده برای کنسرو ماهی تون ۱۸۰ گرمی ساده را 

۳۵ هزار تومان تعیین کرده است.
این تشکل بخش خصوصی معتقد است چنانچه 
قرار باشــد ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت 
قیمت ها برای عوامل زنجیره توزیع و عرضه رعایت 
شود، قیمت تولید کننده کنســرو ماهی تون باید 
۲۷ هــزار و ۶۶۰ تومان در نظر گرفته شــود. حال 
آنکه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نهاده ها و 
هزینه های تولید، قیمت تمام شده این محصول در 
خوشبینانه ترین حالت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

    
همتی: 

به جای استناد به دروغ،
 به فکر کارآمدی دولت باشید

خبرانالیــن- رییس 
کل اسبق بانک مرکزی 
در انتقاد به تخریب ها و 
تحلیل های رسانه های 
حامــی دولــت، گفت: 

خــوب می دانند ایــن تحلیل ها، نه رونــد اقتصاد 
و معیشــت مردم را اصــالح می کند و نــه نتیجه 
نظرسنجی ها را. بهتر اســت فکری برای کارآمدی 

دولت و جلب اعتماد مردم بکنند.
عبدالناصر همتــی در تازه ترین یادداشــت در 
اینستاگرام نوشت: به نظر تخریب ها و تحلیل های 
رسانه های حامی دولت برای توجیه عملکردشان با 
استناد به مطالب جعلی، تحریف شده و دروغ مرتبط 

با من تمامی ندارد.
وی افزود: در این شرایط دشــوار زندگی مردم، 
آن گونه خبرها و تحلیل ها نمی تواند توجیه کننده 
خروجی سیاســت ها و تصمیمات اقتصادی دولت 
باشد. رییس کل اســبق بانک مرکزی تصریح کرد: 
خــوب می دانند ایــن تحلیل ها، نه رونــد اقتصاد 
و معیشــت مردم را اصــالح می کند و نــه نتیجه 
نظرسنجی ها را. بهتر اســت فکری برای کارآمدی 

دولت و جلب اعتماد مردم بکنند.

یک کارشــناس اقتصادی معتقد 
است، دستور برای بازگشت قیمت ها به 
۳۱ اردیبهشت دستوری بی فایده است و 
همه می دانند تاریخ مصرف این دستورها 

بسیار کوتاه خواهد بود. 
 هادی حق شناس به توسعه ایرانی 
گفت: دولت سیزدهم با شعار حمایت 
از فقــرا روی کار آمد اما حــاال تورم باال 
بیشترین آسیب را به همین طبقه  فقیر 

زده است. 
سال هاست که تورم باال همچون خار 
در گلوی اقتصاد ایران گیر کرده و تالش ها 
و برنامه های دولت  دوازدهم و حتی دولت 
فعلی نتوانسته مثمر ثمر واقع شود و روز 
به روز شرایط این بیمار وخیم تر می شود. 
دولت دوازدهم با استفاده از اقدامات 
مســکن وار مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
به واردات کاالهای اساسی سعی کرد، 
انتظارات تورمــی را تاحدودی تعدیل 
کند اما در دولت ســیزدهم و در سایه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آغاز جراحی 
بزرگ اقتصادی، براساس گزارش مرکز 
آمار کشور؛ نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه  
۱۲.۲ واحد درصد افزایش یافت و نرخ 
تورم نقطه ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد 
۵۲.۵ درصد رســید که به عبارت بهتر 
خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۵۲.۵ 
درصد درصد بیشــتر از خرداد۱۴۰۰ 

)آخرین فصل کاری دولت روحانی( برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه پرداخت کردند. 
این عدد یعنــی رکوردزنی تورم در 
سال های اخیر و وارد شدن فشار بیشتر 
به مردم و کوچک تر شدن سفره و سبد 
معیشت  آنها در دولتی که قرار بود عدالت 
اجتماعی و معیشــتی را سرلوحه امور 
خود کند.  متاسفانه در فاصله زمانی نیمه 
اردیبهشت و همزمان با آغاز اصالحات 
اقتصادی دولــت تا پایــان خردادماه، 
شکاف تورمی میان خانوارهای پردرآمد 
و کم درآمد بسیار عمیق تر و در این میان 
از تعداد اقشــار متوسط جامعه کاسته 
شده و متاسفانه در سایه بی توجهی به 
هشدارهای مکرر اقتصاددانان نسبت 
به این مهم، اکنون قشر متوسط در راه 
پیوستن گسترده به قشر ضعیف جامعه 
قرار گرفته و روز به روز از تعداد افراد این 

قشر کاسته می شود.  
بر اســاس گفته های کارشناسان 
تورم موجب کاهش قــدرت خرید در 
میان اقشار مختلف می شــود اما باید 
توجه داشت که میزان اثرگذاری تورم بر 
دهک های پایین درآمدی نسبت سایر 

دهک ها بسیار بیشتر است . 

تاثیر تورم 
بر دهک های مختلف درآمدی

مساله مهم این اســت که تاثیر تورم 

باالی کنونی بر روی اقشــار کم درآمد 
بیشتر بوده یا دهک های باالی  درآمدی ؟
هادی حق شناس، اقتصاددان درباره 
این تأثیر به »توسعه ایرانی« گفت: فشار 
تورم بر کسانی که دارایی ندارند، بیشتر 
است و برعکس به نفع کسانی است که 
دارایی هایی مانند خودرو، مسکن، زمین 
و... دارند به دلیــل اینکه در هنگام تورم 

ارزش دارایی ها افزایش می یابد.  
وی افزود: تورم ماهانه که از ســوی 
مرکز آمار اعالم شــد، نشــان می دهد 
تفاوت بین دهک اول و دوم دو برابر است 
یعنی تورم ماهانه دهک های کم درآمدی 
به نســبت ســایر دهک های پردرآمد 
بسیار بیشتر اســت؛ لذا تورم همیشه 
به دهک های کم درآمد بیشــتر آسیب 

می رساند. 

تورم؛ »مالیات تورمی« 
دهک های کم درآمد است

وی دربــاره هشــدار اقتصاددانان 
درباره خطر حذف قشر متوسط جامعه 
در اثر تورم باال و افزایش قیمت ها، رکود 
اقتصادی و ... بیان کرد: این مســاله را 
می توان تحلیل درستی دانست زیرا تورم 
در واقع مالیات ضعفا محسوب می شود 
به همین دلیل تورم را »مالیات تورمی« 
می نامند. در واقع تورم مالیاتی است که 
دهک های کم درآمد پرداخت می کنند. 
وی توضیح داد: ما دو نوع پرداخت 

مالیات داریم، نخست مالیاتی است که 
از ثروتمندان و کسانی که درآمد ایجاد 
می کنند که بخشــی از درآمد و ثروت 
آنها صرف پرداخت مالیات می شود و 
اینکه پرداخت مالیات به صورت کامل 
انجام می شود یا خیر، فرار مالیاتی اتفاق 
می افتد یا خیر، مبحث جداگانه ای است 
و باید گفت مالیات را معموال باید کسانی 
که درآمــد ایجاد می کننــد پرداخت 
کنند اما تورم کــه اصطالحا »مالیات 
تورمی« نامیده می شود از سوی ضعفا 

و دهک هــای کم درآمــدی پرداخت 
می کنند.  وی تصریح کرد: همیشــه 
در هنگام تورم، ثــروت از دهک های 
کم درآمدی به دهک هــای پردرآمد 
منتقل می شود لذا دهک های کم درآمد 
فقیر و فقیرتر و دهک های پردرآمد؛ غنی 
و غنی تر می شوند و شکاف طبقاتی در 
هنگام تورم افزیاش می یابد. این مساله 
را جزو عوارض تورم باید به شمار آورد. 
به ویــژه اینکه اگر تــورم در اقتصادی 

ماندگار باشد. 

سینگال افزایش قیمت کاالها
 در سال 1402 به بازارها 

حق شــناس دربــاره اظهــارات 
رئیس جمهور درباره موکول شــدن 
بخشــی از گرانی ها به ســال آینده و 
سیگنال و تاثیرات این سخن به بازارهای 
داخلی بیان کرد: بــه نظر بنده، رییس 
جمهور به دنبال این بــود تا بگوید که 
بخشی از اصالحات اقتصادی در سال 
آینده اتفاق خواهد افتاد وگرنه طبیعی 
اســت که هیچ دولت به استقبال تورم 
نرود؛ به عنوان مثــال اگر دولت بتواند 
قیمت مرغ، تخم مرغ و سایر خوراکی ها 
که منجر به تورم ماهانــه بیش از ۱۲ 
درصد در خردادماه شده است را حفظ 
کند سال دیگر تورم ناشی از افزایش نرخ 
خوراکی ها به این اندازه نخواهیم داشت 
بنابراین مهم است که دولت سال آینده 
چه کاالهایــی را افزایش قیمت دهد و 
اینکه سهم آن کاالها در سبد مصرفی 
چقدر اســت؟ دولت در اردیبهشت و 
خردادماه با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
قیمت کاالهایی را اضافه کرد که قوت 
روزانه مردم بود و اثرات آن در تورم ماهانه 
بسیار زیاد بود؛ بنابراین باید دید منظور 
دولت از اصالح قیمت کاالها در ســال 
آینده چیست و به تناسب اینکه قیمت 
کدام کاالها افزایش می یابد باید سهم 
آن در سبد مصرفی خانوار بررسی شود 
و وزن آن در نرخ تورم چقدر خواهد بود.

اقتصاد در شرایط 
افزایش قیمت بنزین قرار ندارد 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ 
به این ســوال که اظهار رئیس جمهور 
آیا سیگنالی برای افزایش قیمت بنزین 

و حامل  هــای انرژی در ســال ۱۴۰۲ 
محسوب می شود، گفت: دولت قصد 
ندارد در سال جاری قیمت بنزین و سایر 
حامل های انرژی را تغییر دهد و امسال 
قیمت نان و بنزین تغییر نمی کند؛ بنده 
فکر می کنم بخشــی از تصمیم که آیا 
قیمت حامل های انــرژی را زیاد کنند 
یا نکننــد، به اینکه تورم ســال جاری 
چقدر باشد، بســتگی دارد اگر امسال 
تورم به صورت میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ 
درصد باشد؛ بعید اســت دولت سال 
۱۴۰۲ بتواند قیمت حامل های انرژی را 
افزایش دهد . افزایش قیمت حامل های 
انرژی باید در شرایط عادی تر اقتصادی 
اتفاق بیافتد و شرایط تورم بین ۳۰ تا ۴۰ 
درصد، بستر مناسبی برای انجام این کار 
نبوده و بعید می دانم دولت چنین کاری 

را انجام دهد. 

چسبندگی قیمت ها، 
سد راه اقتصاد دستوری

حق شــناس درباره اظهارنظرهای 
مختلف مقامات بلند پایه دولتی نسبت 
به بازگشت قیمت ها به ۳۱اردیبهشت 
امسال و شــهریور ۱۴۰۰ شدند، این 
اظهارنظرها چه تاثیری بــر جامعه و 
افزایش میزان انتظارات تورمی خواهد 
داشــت، اظهار کرد: خیــر، زمانی که 
از کلمه لزوم کاهش  قیمت ها ســخن 
می گویند در اصل انتظــارات تورمی 
ایجاد نمی کند بلکــه افزایش نرخ ها 
موجــب باالرفتن انتظــارات تورمی 
می شود. انتظار تورمی در اثر سخنانی 
مانند افزایش قیمــت برخی کاالها در 
سال آینده، ایجاد می شود و در مقابل 
اگر وعده کاهش ها محقق نمی شــود، 
ممکن است موجب بروز بی اعتمادی 

در جامعه شود. 
وی توضیح داد: در اقتصاد مبحث 
چســبندگی قیمت ها را داریم که بر 
اساس آن هنگامی که برای نمونه قیمت 
مرغ ، دالر ، روغــن و ... برای مدت قابل  
توجهی در یک نرخ مشخص تثبیت شد، 
کاهش آن کار سختی است مگر اینکه 
در بلند مدت اتفاق بیافتد لذا نمی توان 
انتظار داشت قیمت تخم مرغ به هزار 
تومان بازگردد و یا اینکه قیمت دالر به 
نرخ ۳-۴ سال گذشته بازگردد،  بسیار 
بعید بوده و دور از ذهن اســت بنابراین 
بحث چسبندگی قیمت به راحتی اجازه 
نمی دهد تا دستوری همه قیمت ها به 
نرخ قبل بازگردد مگر اینکه در بخش 
واقعی اقتصاد اتفاقی رخ دهد و تولید و 

عرضه کاالها افزایش یابد. 

هادی حق شناس در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

تورم،مالیاتیاستکهازفقراستاندهمیشود

مهرنوش   حیدری

آگهی مفقودی برگ سبز
برگ سبز موتورسیکلت سیستم همتاز تیپCDI 125  مدل 1389 به 
رنگ مشکی به شماره تنه  125A8906954***NBF و شماره موتور 
ایران 37574-461  پالک  شماره  و   156FMI125NBF88006636
متعلق به آقای ابراهیم حسنی فرزند سردار  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
   دیواندره

آگهی مفقودی کارت هوشمند راننده
کارت هوشمند راننده به شماره کارت 3659042 و شماره پرونده 
732143625 به مالکیت سید کمال قیصری فرزند سیدکریم به 
شماره ملی3850123421  مفقود گشته لذا هرگونه سوء استفاده یا 

جعل از آن را خود عهده دارم و پایانه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
دیواندره

آگهی مفقودی برگ کمپانی - برگ سبز
اینجانب نامق عزیزی مالک خودروی سواری سیستم پراید  تیپ  جی تی ایکس آی  رنگ 
سفید-شیری - روغنی مدل1383 به شماره انتظامی ایران 61-475 ط 33 شماره موتور 
00684398 شماره شاسی S1412283219670  به علت فقدان اسناد سازمان فروش ایران 
خودرو وتقاضای رونوشت )المثنی ( اسناد مذکور را نموده است . لذا چنانچه هر شخصی ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دیواندره

هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد و گفت: آینده باید برای فعاالن اقتصادی و صنعتی قابل رئیس جمهور تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه را از جمله اقدامات برای 
پیش بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه ریزی کنند و ضرورت این پیش بینی پذیری 

پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه است.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی،  صبح دیروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن 
با قدردانی از همه فعاالن عرصه صنعت و معدن کشور از تهیه پیش نویس سند جامع 
صنعت کشور از سوی دولت خبر داد و گفت: با مشورت کارشناسان پیش نویس خوبی 

در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تولید یکی از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور 
اســت، فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان را »افســران میدان تولید و خلق قدرت 
ملی« دانست و اظهار داشت: دشمن برای عقب  نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن 
مولفه های خلق قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاست، تالش می کند روند تولید را 
مختل و ضعیف کند. وظیفه ما در برابر این تالش ها حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن 

اقتصادی به عنوان افسران این میدان است.

مدافع نظریه دولت چابک هستم
رئیسی در ادامه با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، تصریح 
کرد: دولت باید تصدی گری های خود را در اقتصاد رهــا کرده و در جایگاه هدایت، 
حمایت و نظارت قرار گیرد. البته آقای فاطمی امین تشــخیص اولویت ها را نیز از 

مسئولیت های دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود 
و دولت از تصدی گری های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. 
چابک سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه های دولت باید مدنظر 

همه نهادها و دستگاه ها به ویژه دولت و مجلس شورای اسالمی باشد.
رئیسی تالش برای نیل فعالیت های تولیدی به بهره گیری هر چه بیشتر از دانش ها 
و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر ضرورت های رونق تولید دانست و اظهار داشت: 
دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نشود، به شکل پایان نامه در دانشگاه باقی می ماند. 
دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید و در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین 

باید بیش از دیگر صنایع و فعالیت های تولیدی مورد توجه باشند.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت و بهره وری تولیدات 
داخلی افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مسأله افزایش بهره وری در عین حال 

راهکارهای کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند. رئیسی مسأله خام فروشی را از جمله دیگر 
موانع پیش روی صنعت و تجارت کشور عنوان کرد و گفت: باید نسبت به مسأله خام فروشی 
شدیداً حساس باشیم چرا که ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام فروشی 

میسر خواهد شد.

مبارزه با فساد
رئیسی مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی 
دانست و گفت: پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشا است. 
ساختارهای فسادزا باید به گونه ای اصالح شــوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، 
زمینه برای او مهیا نباشد. رئیس جمهور نظارت جدی بر تمامی فرایندهای اخذ مجوزها و 
تسهیل سرمایه گذاری و تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با فساد برشمرد و تصریح کرد: دولت 
هوشمند یکی از زمینه های مهم مبارزه با فساد است و این مسأله باید به صورت جدی مورد 
توجه قرار بگیرد چرا که سامانه ها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری فساد دارند. 
رئیس جمهور توجه به رشد تولید و رونق اقتصاد و تجارت را مصداق امر به معروف دانست 
و اظهار داشت: شما تولیدکنندگان و صنعتگران تردید نکنید که تالش شما برای تولید 
قدرت در کشور یک معروف بزرگ است و هر حرکتی در مسیر استقالل و تولید کشور تیری 

بر قلب دشمن است که مردم را امیدوار و دشمن را ناامید می کند.

همسایگان مشتاق محصوالت ایرانی هستند
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاســت تعامل با همسایگان در دولت 
سیزدهم اشاره کرد و گفت: در ســفرهای خارجی و مالقات با سران کشورهای همسایه 
شاهد اشتیاق به تولیدات و محصوالت ایرانی هستم. زمینه کار بسیار فراهم است و امیدواریم 
بتوانیم با دست توانای شما و حمایت دولت، بخشی از مشکل اقتصاد و اشتغال کشور را 
برطرف کنیم. رئیس جمهور مدیریت را دارای موثرترین نقش در حرکت و باال بردن یک 
مجموعه دانست و افزود: مدیران باید با تالش مضاعف مدیریت ماندگار را صحفه تاریخ 

ثبت کنند؛ حق عقب گرد، توقف و در جا زدن نداریم، تنها راه پیش روی پیشرفت است.

رئیس جمهور در روز ملی صنعت و معدن:

تصمیمات خلق الساعه به ضرر حمایت از تولید و صنعت است

گزارش

هادی حق شناس در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

فشار تورم بر کسانی که 
دارایی ندارند، بیشتر است و 
برعکس به نفع کسانی است 

که دارایی هایی مانند خودرو، 
مسکن، زمین و ... دارند به 
دلیل اینکه در هنگام تورم 

ارزش دارایی های این گروه 
افزایش می یابد


