
اتاق بازرگانی تهران در جدیدتریــن گزارش خود به ارزیابی 
تجارت مشترک ایران و ترکیه در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری 

پرداخته است.
براســاس این گزارش از ابتدای سال ۲۰۲۰ میالدی تا پایان 
ماه اکتبر ایران حدودا به ترکیه ۷۹۵ میلیون دالر کاال صادر 
کرده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی 
۷۴ درصدی را نشان می دهد. برآوردها نشان می دهد که علت 

اصلی کاهش این آمار صادراتــی تحریم های آمریکا و پایین 
آمدن صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران به ترکیه بوده است. 
ایران در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۹ حدود سه میلیارد دالر 

کاال به ترکیه صادر کرده بود.
همچنین ایران در ۱۰ ماهه ابتدایی ســال جاری میالدی از 
ترکیه حدودا یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دالر کاال وارد کرده 
که این عدد نیز در قیاس با مدت مشــابه سال قبل کاهشی 

۲۹ درصدی را نشان می دهد. در سال ۲۰۱۹ این آمار از یک 
میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر عبور کرده بود. به این ترتیب تراز 
تجاری ایران در همکاری با ترکیه حــدود ۱.۷ میلیارد دالر 
کاهش یافته اســت. در ماه اکتبر ایران به ترکیه حدودا ۹۴ 
میلیون دالر کاال صادر کرده که نسبت به ماه قبل و همچنین 
نسبت به ماه مشــابه سال قبل کاهشــی را نشان نمی دهد. 
همچنین بررســی ها نشان می دهد که از ســومین ماه سال 

جاری میالدی میزان تجارت مشترک میان دو کشور به شکل 
قابل توجهی کاهش یافته که علت اصلی آن شــیوع ویروس 
کرونا بوده است. اصلی ترین کاالهای صادراتی ایران به ترکیه 
را مواد پالستیکی، مس، روی، کود، آلومینیوم، سوخت های 
معدنی و سنگ های قیمتی تشــکیل می دهند و همچنین 
اصلی ترین کاالهــای وارداتی از ترکیــه دیگ های بخار آب 
گرم، ماشین آالت و وســائل مکانیکی، توتون و تنباکو، کاغذ 

و مقوا و همچنین چوب و اجزای آن بوده اســت. ارزیابی ها 
از تجارت مشــترک میان ایران و ترکیه نشان می دهد که با 
توجه به کاهش صادرات ایران به این همســایه غربی ترکیه 
جایگاه خود در میان اصلی ترین شــرکای تجاری کشــور را 
تا حدی از دســت داده اســت و در حال حاضر اصلی ترین 
 مقاصد صادراتی ایران - عراق، چین، امارات متحده عربی و

 افغانستان بوده اند.

حدود یک چهارم مخارج اروپایی ها مربوط به بخش مسکن است. به گزارش 
ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۹ خانوارهای کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا حدود ۱۷۰۰ میلیارد یورو در بخش مســکن هزینه کرده 
اند که این میزان شامل هزینه خانه، برق، گاز و سایر سوخت ها نیز می شود و 
معادل ۱۲.۳ درصد کل حجم تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا است. از کل 
مخارج خانوارهای اروپایی در سال قبل، ۲۳.۵ درصد آن مربوط به بخش مسکن 

بوده است و حمل و نقل با ۱۳.۱ درصد، مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۳ درصد و 
رستوران و هتلداری با ۸.۷ درصد در رده های بعدی قرار گرفته اند.

در بین کشورهای عضو، شــهروندان فنالند و اسلواکی باالترین میزان مخارج 
مســکن را داشــته اند به طوری که به ترتیب ۲۸.۸ درصد و ۲۸.۴ درصد کل 
مخارج خانوار این دو کشــور در سال گذشته مربوط بهمســکن بوده است. 
دانمارکی ها با ۲۷.۹ درصد، جمهوری چک با ۲۶.۴ درصد، فرانســه با ۲۶.۲ 

درصد سوید با ۲۵.۸ درصد و ایرلند با ۲۵.۴ درصد در رده های بعدی قرار دارند. 
از سوی دیگر تنها ۱۲.۳ درصد مخارج شهروندان مالت در سال قبل مربوط به 
بخش مسکن بوده است. لیتوانی با ۱۴.۹ درصد، قبرس با ۱۵.۶ درصد و کرواسی 
با ۱۶.۲ درصد، دیگر کشورهایی هســتند که کمترین میزان مخارج مسکن 

نسبت به کل مخارج را در سطح اتحادیه اروپا داشته اند. 
بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، سهم بخش مســکن از کل مخارج خانوار در 

بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهشی بوده است. بیشترین کاهش طی 
این دوره زمانی مربوط به رومانی با ۷.۵ درصد بوده است و پس از این کشور نیز 
لهستان با ۲.۶ درصد، قبرس با ۲.۵ درصد، مجارستان با ۲.۳ درصد و اسلواکی 
با ۲.۱ درصد قرار دارند. از ســوی دیگر سهم بخش مســکن از کل مخارج در 
ایرلند ۳.۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش در فنالند نیز به میزان ۳.۳ 
درصد،هلند ۲.۱ درصد و لوکزامبورگ و پرتغال با ۱.۴ درصد گزارش شده است.

یک مزرعه کشاورزی عمودی در دانمارک فعالیت 
خود را آغاز کــرده که می تواند ســاالنه ۲۰۰ تن 

محصول تولید کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از فرانس ۲۴، 
داخل انباری در حومه صنعتی پایتخت دانمارک، 
انبوهی از گیاهان به شکل طبق بندی شده تا سقف 

سازه در حال رشد هستند.
این مزرعه عمــودی که به تازگی افتتاح شــده با 
اســتفاده از انرژی مزرعه های بادی این کشــور 
فعالیت می کند و به این ترتیب هیچ گاز گلخانه ای 

تولید نمی کند.

کاهو، گیاهان و کلم پرورش یافته در این مزرعه نه از 
نور خورشید بهره می برند و نه در خاک ریشه دارند. 
فرایند برداشــت محصوالت از این مزرعه چندماه 

دیگر انجام می شود.
استارت آپ »نوردیک-هاروســت« این مزرعه را 
مدیریت می کند. آندارس ریمن مدیر ارشد اجرایی 
»نوردی- هاروست« در این باره می گوید:  ما فقط 
می توانیم ساالنه ۲۰۰ تن محصول برداشت کنیم، 
اما تجهیزات پشــتیبانی از تولید ســاالنه هزار تن 

محصول را ساخته ایم. 
در مزرعه عمودی  مذکــور از ۲۰ هزار المپ ال ای 

دی مخصوص بــرای تامین نور گیاهان اســتفاده 
می شود. از سوی دیگر ربات ها سینی های حاوی 
 دانــه را  در راهروهای انبــار ۷ هــزار مترمربعی 

جابه جا می کنند.
در فرایند کشاورزی عمودی برای استفاده بهینه از 
فضا گیاهان در قفسه هایی عمودی کاشته می شوند 
و به این ترتیب محیط های شــهری به تامین نیاز 

غذایی کمک می کنند.
نوردیک هاروست ادعا می کند تمام انرژی مورد نیاز 
این مزرعه با کمک مزرعه های بادی وسیع دانمارک 

تامین می شود.

دولت ســوئد بررســی امکان استفاده 
گســترده از ارز دیجیتــال را در 
این کشــور بــرای پرداخــت هزینه 
 اســتفاده از انــواع کاال و خدمات آغاز 

کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 
بلومبرگ، پر بولند وزیر بازارهای مالی 
سوئد روز گذشــته در این مورد گفته 
است: انتظار می رود بررسی این موضوع 
توسط دولت سوئد تا نوامبر سال ۲۰۲۲ 
تکمیل شود. هدایت تحقیقات در این 
زمینه توســط آنا کینبرگ باترا رئیس 
سابق کمیته مالی بانک ریکس سوئد 

صورت می گیرد.
ســوئد یکی از اولین کشورهای جهان 
اســت که دولت آن قصد دارد به طور 

رســمی از اســتفاده از ارز دیجیتال 
پشتیبانی کند. بانک مرکزی این کشور 
هم اکنــون در حال اجــرای طرحی 
آزمایشــی با همکاری شرکت اکسنتر 
پی ال سی اســت تا کرون الکترونیک 
بر مبنای فناوری بالک چین در سوئد 

مورد استفاده قرار بگیرد.
البته بدیهی اســت که تصمیم گیری 
در این زمینه نه تنها یک مســاله فنی 
بلکه مسأله ای سیاســی بوده و باید از 
امنیت هرگونه پرداخت دیجیتال توسط 
مردم اطمینان کسب شــود. در حال 
حاضر بیش از ۹۰ درصــد پرداخت ها 
در ســوئد با اســتفاده از تراکش های 
 بانکی یــا کارت های اعتبــاری انجام 

می شوند.

 نشست وزارتی اوپک پالس برای بررسی 
بازار پس از تصمیم اخیر درباره تسهیل 
کاهش تولید این ائتالف در چهارم ژانویه 

)۱۵ دی ماه( برگزار می شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت نفت، 
خبرگزاری دولتی الجزایر روز یکشــنبه 
)۲۳ آذرمــاه( به نقــل از »عبدالمجید 
عطار« اعــالم کرد که نشســت وزارتی 
تولیدکننــدگان عضو ائتالف ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش )اوپک پالس( در چهارم ژانویه 
)۱۵ دی ماه( برای بررســی بازار پس از 
تصمیم اخیر خود برای تسهیل کاهش 
تولید ایــن ائتالف به مقــدار ۵۰۰ هزار 

بشکه در روز برگزار می شود.
عطار این گفته ها را پس از پایان نشست 

مجــازی ســازمان کشــورهای عرب 
صادرکننده نفــت )OAPEC( مطرح 

کرد.
ســخنگوی الکســاندر نــواک، معاون 
نخســت وزیر روســیه، روز جمعه )۲۱ 
آذرمــاه( اعالم کــرده بود که نشســت 
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق 
اوپک و غیراوپــک )JMMC( روز ۱۶ 
دسامبر )۲۶ آذرماه( و یک روز زودتر از 

برنامه ریزی پیشین برگزار می شود.
اوپــک پــالس ۱۳ آذرمــاه توافق کرد 
کاهش تولید نفت خــود را در ماه ژانویه 
به مقدار ۵۰۰ هزار بشکه در روز تسهیل 
و از این ماه نشســت های خود را ماهانه 
 برگزار کند تا درباره تعدیل بیشتر تولید 

تصمیم بگیرد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
مــی گوید بــا فراهم شــدن امــکان پرداخت 
غیرحضوری غرامت دستمزد ایام کرونا، کارگران 
دیگر نگران از دست دادن شغل خود به دلیل ابتال 

به کرونا نخواهند بود.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره پرداخت 
غیرحضوری مقــرری بیمه بیــکاری و غرامت 
دستمزد ایام بیماری کرونا توسط سازمان تامین 
اجتماعی گفــت: اگر این اقدام عملی شــود در 
جلوگیری از گسترش کرونا و رفع دغدغه جامعه 

کارگری بسیار موثر است.
وی افزود: قبال کارگرانی کــه به کرونا دچار می 
شدند به دلیل ترس از دست دادن شغل و بیکار 
شدن، بیماری خود را پنهان می کردند و با این کار 
خطر ابتالی دیگر کارگران را باال می بردند ولی 
با این اقدام سازمان تامین اجتماعی که به نوعی 

حمایت از نیروهای کار بیکار شده از کرونا یا مبتال 
به کرونا است دیگر کارگران نگران از دست دادن 

شغل نخواهند بود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
ادامه داد: کارگرانــی که کرونا مــی گرفتند با 
مشــکالت زیادی در گرفتن غرامت دســتمزد 
ایام بیــکاری مواجه می شــدند و بعضا برای دو 
هفته اســتراحت باید دو ماه دوندگی می کردند 
و به پــول احتیاج داشــتند چون درآمدشــان 
طوری نبود که پس اندازی داشــته باشــند به 
همین دلیــل ترجیح می دادند کــه در صورت 
بیماری به کارفرما نگویند ولــی در صورتی که 
سیستم پرداخت غیرحضوری غرامت دستمزد 
ایام بیماری و بیمه بیکاری عملیاتی و مقدمات 
 دسترسی به سیستم فراهم شود به نفع کارگران و

 کارفرمایان است.

چمنی با بیان اینکه برای دریافت بیمه بیکاری 
و غرامت دســتمزد ایــام کرونا نیــازی به ثبت 
تقاضا در سامانه نیســت، افزود: طبق آنچه که 
سازمان تامین اجتماعی اعالم کرده در صورتی 
که تســت کرونای فرد مثبت باشــد بدون نیاز 
به ثبت درخواســت، اطالعات او از طریق ستاد 
مقابله با کرونا به تامین اجتماعی اعالم می شود 
و ســازمان برای مدت دو هفته غرامت دستمزد 
ایام بیماری را می پردازد کــه این اقدام موثری 
در جهت حمایت از کارگرانی اســت که به کرونا 

دچار شده اند.
به گفته وی در بحران کرونا بخشــهای تولیدی 
و صنعتی کمتر دچار مشــکل شدند و مشاغل و 
صنوف خدماتی بیشترین آسیب را دیدند که الزم 
است در دوران کرونا و پس از آن برنامه مدونی در 

حمایت از این دسته مشاغل تدوین شود.

طبق نتایج اعالمــی مرکز آمار، مقایســه عملکرد 
کشتارگاه های رسمی کشور در آبان ۹۹ با ماه مشابه 
سال ۹۸، نشــان دهنده افزایش ۳۸ درصدی مقدار 
عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور 

است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مرکز آمار نتایج آمارگیری 
از کشتار دام کشتارگاه های رسمی کشور در آبان ماه 

امسال منتشر شد.
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه شده 
انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور 
در آبان ماه ۹۹ در مجموع ۳۷.۵ هزار تن گزارش شده 

که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام 
بوده است. بر اساس این گزارش، گوشت گاو و گوساله 
با ۲۰.۴ هزار تن، ۵۴.۵ درصد از کل وزن گوشت قرمز 
عرضه شــده را به خود اختصاص داده است. گوشت 
گوسفند و بره با ۱۳.۳ هزار تن، بز و بزغاله با سه هزار 
تن و سایر انواع دام با ۸۰۱ تن، به ترتیب ۳۵.۵ درصد، 
هشت درصد و ۲ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه 

شده را به خود اختصاص داده اند.
مقدار عرضه گوشت در آبان ۹۹ نسبت به ماه مشابه 
سال ۹۸ برای گوســفند و بره ۳۲ درصد، برای بز و 
بزغاله ۳۶ درصد، برای گاو و گوساله ۴۴ درصد، برای 

گاومیش و بچه گاومیش ۸۳ درصد افزایش و برای شتر 
و بچه شتر ۳۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان 
می دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز از کشتارگاه های 
رسمی کشور در آبان نسبت به مهر امسال نزدیک به 

۵.۳ درصد کاهش داشته است. 
به گزارش ایرنا، طبق آمارها نیاز کشور به گوشت قرمز 
سالیانه نزدیک به یک میلیون تن است که بخش عمده 
آن از تولید داخلی و نزدیک ۱۰ درصد از محل واردات 
تامین می شود. این در حالی است که اکنون جمعیت 

دام سبک و سنگین حدود ۸۰ میلیون راس است.

جزئیات آمار صادرات و واردات ایران با ترکیه

سهم مسکن از مخارج اروپایی ها چقدر است؟ 

پرورش گیاهان در مزرعه عمودی بدون نور خورشید و خاک

نشست وزیران اوپک پالس ۱۵ دی ماه برگزار می شودارز دیجیتال در سوئد جایگزین پول نقد می شود پرداخت غرامت دستمزد ایام کرونا به کارگران

رشد ۳۸ درصدی عرضه گوشت قرمز در آبان ۹۹
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قیمت خانه طی شش ماه 
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وزیر نفت  تاکيد کرد

سرمقاله

يادداشت

بودجه 1400؛ افزایش 
قدرت خرید یا عامل تورم؟

تعامل  با  دنيا 
FATF با  تصویب

بودجه ای که دولت پیشنهاد 
داده بــا فــروش ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هــزار بشــکه نفت و 
انتشــار کلی اوراق مشارکت 
و اوراق قرضه اســالمی و اوراق نفــت و تکنیک های 
دیگری که در مــورد قیمت ارز کــه از ۴۲۰۰ تومان 
می خواهد به ۱۱۵۰۰ تومان برسد، تماما به افزایش 
تورم دامن می زند. از طرفی بســیاری از این درآمدها 
اصال قابل تحقق نیســت. وقتی درآمــدی در بودجه 
قابل تحقق نباشــد تنها راهی که باقی می ماند، این 
است که دولت به سراغ اســتقراض برود. استقراض 
از طریــق فــروش اوراق، اســتقراض مســتقیم از 
 بانک ها ، اســتقراض از شــبکه بانکی و استقراض از 
صندوق ها و زیرگروه هایی که مربوط به دولت می شود، 

از انواع و اقسام...

  بیژن عبدی، اقتصاددان

  مهدی پازوکی، اقتصاددان
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تصویب FATF چه تاثيری بر بازارها می گذارد؟ 

تکاپو برای فرار 
از خودتحریمی

کرونا  و گرانی  
به  شب  یلدا  رسید

فقط 3 دهک مردم تهران باالی خط فقر هستند

کارنامه  ضعیف  دولت  در مهار گرانی
صفحه4

صفحه۲

در دولت  وزیر حامی  مصرف کننده  نداریم
تالش   ما   این  است که  قیمت ها  برای  مردم  قابل  تحمل  باشد

اگر  ۱+5  به تعهدات  خود  عمل کند  ما  نیز   باز می گردیم
یک   دقیقه   تأخیر  در شکستن  تحریم  حرام   است

الیحه  بودجه  ۱۴۰۰  براساس   واقعیت   است

روحانی  در توضیح  گرانی ها:

حواشــی بررســی لوایح مرتبط با گــروه ویژه 
اقدام مالــی کماکان ادامــه دارد. معاون حقوقی 
رئیس جمهور از موافقت رهبر جمهوری اسالمی 
با درخواست دولت مبنی بر تمدید مهلت بررسی 
لوایح گروه ویژه اقدام مالــی، FATF در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام خبر داد. لعیا جنیدی 
ضمن اعالم این خبر گفته، مقدمات رســیدگی 
به این لوایح فراهم شــده اســت. دستور بررسی 
دوباره الیحه FATF از سوی رهبری به شورای 
نگهبان داده شــده و این خبر موجب ایجاد موج 
امید در بازارهای مالی و دارایی کشور شد. این در 
 حالی است که در سالهای اخیر جدا از مشکالت 

تجارت خارجی ناشی...

شب یلدای امســال در حالی تحت تاثیر کرونا قرار 
دارد که با کاهش قــدرت خرید خانوار ایرانی کمتر 
کسی توانایی خرید اقالم مورد نیاز این شب را دارد. 
حکایت گرانی بازار در شب های یلدا و عید حکایت 
تکراری هر سالی است که نظارت ها و بازرسی های 
مسئوالن نیز تاکنون برای این موضوع چاره ساز نبوده 
است.  بحران کرونا از یک ســو اصناف و واحدهای 
صنفی را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر قیمت 
اقالم خوراکی افزایش بسیار زیادی داشته است. در 
حال حاضر گزارش های میدانی از هزینه های شب 
یلدا و برآورد قیمت ها نشان می دهد برای اینکه یک 
خانواده ۳ یا ۴ نفره، بدون حضور مهمان بتواند یک 
شب یلدای کم هزینه، اما کامل را برگزار کند، باید 

حداقل نیم کیلو آجیل...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صمت:
انحصــار تولید خــودرو را با 

واردات می شکنیم 
وزیر صمت گفت: در طــرح واردات خودرو، 
درصدد شکسته شدن انحصار تولید خودرو 
هستیم تا فضا برای تولید بیشتر خودروسازان 
دولتــی باز شــود.علیرضا رزم حســینی در 
حاشیه جلسه کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: در طرح واردات 
خودرو، درصدد شکسته شدن انحصار تولید 
خودرو هســتیم تا فضا برای تولید بیشــتر 
خودروسازان دولتی باز شــود. با اجرای این 
طرح، خودروســازان دولتــی می توانند ۵۰ 
درصد افزایش تولید داشــته باشند و به این 
ترتیب شاهد، کاهش قیمت خودرو خواهیم 
بود همچنان که در چند روز گذشــته، شاهد 
کاهش قیمت ها بودیم.وزیر صمت در خصوص 
نهاده های دامی هم گفــت: در مورد ۵ نهاده 
دامی که دولت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به آن 
اختصاص داده به اندازه مناسب و نیاز وزارت 
جهاد برای توزیع، نهــاده وارد کرده و تحویل 
داده ایم.رزم حسینی اضافه کرد: وظیفه اصلی 
وزارت صمت، تأمین نهاده دامی است و جهاد 
کشــاورزی آن را تحویل و توزیع می کند، اما 
در بخــش توزیع برای اینکه حجــم کاال باال 
است ممکن اســت خطاهایی صورت بگیرد 
که مسئول پاســخگویی به آن، وزارت جهاد 
کشاورزی است.وی گفت: وزارت صنعت بیش 
از مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای 
تولید دام و طیور، نهــاده وارد کرده و تحویل 
داده است.وزیر صمت افزود: دو نرخی بودن 
ارز، باعث برخی ناهماهنگی ها و ایجاد فساد در 
این بخش شده است.رزم حسینی گفت: وزارت 
صمت همکاری بسیار خوبی با کمیسیون های 
اقتصادی مجلــس دارد و بــرای تصمیمات 
مهم ایــن وزارتخانه، حتماً با ســه نهاد مهم 
تصمیم گیرنده در کشور که بخش خصوصی، 
کمیســیون های مجلس و دولت هســتند 
هماهنگ هســتیم.وزیر صنعت در خصوص 
جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
افزود: این جلسه به دعوت نمایندگان بوده و 
بحث اصلی آن بررسی شیوه نامه جدید عرضه 
فوالد اســت که در حال اجرای آن هستیم و 
بایــد آن را با قاطعیت ادامــه دهیم تا قیمت 
فوالد متعادل شود.وی ادامه داد: از یک هفته 
گذشــته قیمت ها متعادل تر شده و سیاست 
کلی دولت، این اســت که عرضه محصوالت 
فوالدی به طور کامل در بورس کاال باشــد.
رزم حسینی گفت: در جلســه امروز، برخی 
نمایندگان در خصوص بعضی از معادن کشور 
سوال داشــتند که به برخی از سواالت آن ها 
پاسخ داده شد و برخی از نمایندگان هم که از 
جواب ما قانع نشدند قرار بر این شد تا معاونان 
ما برای بازدید از این معادن به شهرستان های 
مورد نظر بروند و نتیجه را گزارش دهند.وی 
با اشاره به اینکه سیاست عمومی ما در بازار، 
این است که کاالی مورد نیاز را به حد کافی و 
نیاز با اولویت کارخانه های تولیدی وارد کنیم، 
افزود: یکی از کارهای بسیار خوبی که در بخش 
صادرات انجام شد رفع تعهد صادر کنندگان از 
محل واردات کاال بود و همین امر باعث شد تا 
صادرات افزایش پیدا کند که در پی آن شاهد 

کاهش قیمت ها هستیم.

صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت 
مشروط به رفع تحریم

وزیر نفــت گفت: اگر تحریم نباشــد و منابع 
محدودی که برای احیای چاه های نفت نیاز 
است تامین شود، صادرات ۲.۳ میلیون بشکه 
نفت در روز قابل تحقق اســت.بیژن زنگنه، 
وزیر نفت در حاشــیه آئین حفاری نخستین 
چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی در جمع خبرنگاران 
گفت: اگر تحریم نباشد و منابع محدودی که 
برای احیای چاه های نفت نیاز اســت تأمین 
شود صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز 
قابل تحقق است.وی افزود: به عنوان وزیر یک 
دستگاه هرگز کاری را که نمی توانم انجام دهم 
نمی گویــم؛ صادرات ۲.۳ میلیون بشــکه ای 
عملی اســت و بازار آن هم وجود دارد. قیمت 
نفت هم کاهش شــدیدی نخواهد داشت.به 
گفته این مقام مســئول، اوپک حساسیت و 
تعهد الزم را برای حفظ قیمت دارد و سازوکار 
الزم هم تعبیه شده است. برای افزایش تولید 
نفت از کســی اجازه نمی گیریم.زنگنه اظهار 
داشت: بار مالی رایگان شــدن گازبهای ۳۰ 
درصد از مشــترکان کمتــر از ۴۰۰ میلیارد 

تومان است.

خبر

رییس جمهــور تأکید کرد: 
دولت نخواهد گذاشــت که 
کســانی پایان تحریم را به 
تأخیر بیندازد، این اجازه را به 
آنان نخواهیم داد، تحریم باید 
پایان پذیرد و این حق مردم ماست حسن روحانی طی 
سخنانی در ابتدای نشست خبری خود با نمایندگان 
رسانه های داخلی و خارجی با یادآوری اینکه هفت ماه 
و چند روز از فرصت دولت باقیمانده است، اظهار کرد: 
خدا را شاکرم که بار مسئولیت دولت را در سخت ترین 
شرایط قرن اخیر به عهده ما گذاشت و شرایط شیوع 
ویروس کرونــا و تحریم های اقتصــادی علیه ملت، 
سخت ترین اوضاع را برای ملت ما به وجود آورده است.

برجام بی عیب نیست
وی ادامه داد: جنگ اقتصادی ترامــپ علیه ایران به 
نتیجه نرسید و شکست خورد. این توافق برجام ایراداتی 
هم داشــت، به هرحال بی نقص فقط خداست. برخی 
می خواستند برجام را نابود کنند تا نباشد و همانطور 
که گفتم این برجام که دست و پایش را شکسته بودند با 
دست و پای شکسته جلوی ترامپ ایستاد و سه بار او را 

در مجامع بین المللی شکست داد.

تحریم باید پایان پذیرد
روحانی تاکید کرد: پایان تحریم به معنای این است که 
مردم به یکی از حقوق خود دست یافتند و پایان ترامپ 
به معنای پایان جنگ اقتصادی و تروریسم اقتصادی 
است. دولت نخواهد گذاشت که کسانی پایان تحریم 
را به تأخیر بیندازد ما این اجازه را به آنان نخواهیم داد. 
تحریم باید پایان پذیرد و این حق مردم ماست. آمریکا 
باید به برجام بازگردد و ما هم گفته ایم که هرگاه این 
اتفاق بیفتد مــا هم حاضریم به همــه تعهدات خود 

بازگردیم.
تالش ما این است قیمت ها برای مردم قابل تحمل باشد
رئیس جمهــوری در ادامه نشســت خبــری خود با 
رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
شبکه خبر سیما درباره وجود نوسانات در قیمت های 
کاالهای مختلف اظهار کرد: اینکه مردم در زندگی و 
کاالهای روزمره دچار مشــکل هستند کامال درست 
است مردم باید توجه داشته باشند که امسال بخاطر 
کرونا صادرات غیرنفتی در ۸ ماهه اول حدود ۲۰ درصد 
کاهش یافته است.وی ادامه داد:همچنین  منابع ارزی 
ما در کشورهای دیگر با مشکالتی در برداشت مواجه 
اســت و حتی همانطور که رئیس بانک مرکزی گفت 
برای برداشــت پول برای کرونا و تامین واکسن دچار 
مشکالتی هستیم؛ گرانی برخی کاالها به دلیل تأخیر 
در ورود برخی نهاده هــای دامی بود.وی گفت: درآمد 
نفتی در سال ۱۳۹۰ صد و نوزده میلیارد دالر بوده و در 
سال قبل خیلی کمتر بوده است؛ در سال ۹۱ با کمبود 
کاالهایی مواجه بودیم اما در این سالها با کمبود مواجه 
نیســتیم اما با گرانی هایی مواجهیم که دالیل آن نیز 
برخی سوء مدیریت ها، عدم برخورد قاطع با متخلفین 

و جنگ اقتصادی است.
رئیس جمهوری خاطر نشــان کرد: یکی از مصوبات 
بسیار مهم ما مربوط به ســامانه جامع تجارت بود؛ ما 
این سامانه را راه اندازی کردیم اما افرادی به هر دری 
متوسل می شوند تا این سامانه اجرایی نشون و انبارها 
نمایان نشــود و مردم در جریان قرار نگیرند، اقدامات 
بسیاری انجام دادند. االن ۷۰ درصد سامانه تجارت راه 
افتاده و مابقی نیز در دی و اسفند راه اندازی می شود که 
برای فهمیدن وضعیت کاالها از زمان ثبت سفارش تا 
زمان تحویل به مصرف کننده قابل مشاهده خواهد بود.
روحانی با تاکید بر اینکه تالش مان بر این است قیمت ها 
به حدی باشد که برای مردم قابل تحمل باشد، افزود در 
چند کاال که به واردات نهاده ها الزم داشتند مشکالتی 
داشتیم که البته در این زمینه مشکالت مدیریت نیز 

وجود دارد که من منکر آن نیستم؛ دنبال می کنم که 
مشکالت کمتر شود؛ پیش بینی من این است که در 

ماه های آینده شرایط با ثبات تری داشته باشیم.

الیحه بودجه ۱۴۰۰به نفع اقشار فرودست 
جامعه است 

وی در پاسخ به پرسش ایســنا، مبنی بر اینکه پس از 
ارائه بودجه به مجلس فارغ از تمام حاشــیه هایی که 
نحوه ارائه و دریافت آن داشته است، اکثر نمایندگان 
در اظهار نظرهایی که نســبت به مفاد الیحه بودجه 
۱۴۰۰ دارند انتقادهایی را مطرح می کنند که شاخص 
ترین آن حسابی است که دولت بر روی درآمد ناشی از 
فروش نفت و یا نرخ ارز باز کرده اســت، یا این که می 
گویند دردسرهای این بودجه را دولت بعدی خواهد 
کشید و به همین دلیل بدون برنامه ریزی تنظیم شده 
است، نظر دولت درباره آن چیست، گفت: ما برای بودجه 
نقطه ضعف قایل نیستیم. بودجه ما نقطه قوت دارد آنان 
که دنبال نقطه ضعف آن هستنند، بروند و اینها را پیدا 
کنند. البته انتقاد از بودجــه حق نمایندگان مجلس 
است. نیمی از این بودجه را ما اجرا می کنیم و بقیه آن 
را هم دولت بعدی اجرا می کند. این بودجه برای اقشار 
فرودست و برای جامعه سودمند است. بودجه بسیار 
خوب است و از اینجا به بعد دیگر در اختیار مجلس است 
که چگونه تصمیم گیری  کند. روحانی افزود: بودجه 
۱۴۰۰ به بهترین صورت تنظیم شده است البته اگر 
کسی اشکاالتی وارد می کند حق دارد که اشکال خود را 
اعالم کند. تولید نفت به همراه میعانات آن را در بودجه 
۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته ایم. این میزان 
نفت، تولید و تامین خواهد شد همانطور که پیش تر 
گفته ام ما سال آینده به طور متوسط تا پایان سال روزی 
۲میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید کرده و به فروش 
خواهیم رســاند؛ بنابراین هیچ مشکلی در این زمینه 
نداریم.رئیس جمهوری یادآور شد: در بودجه پیش بینی 
کرده ایم ۲۵ درصد برای حقوق بگیران ثابت، کارمندان 
و بازنشستگان حقوق دریافتی در نظر گرفته شده است 
که امکان پذیر است. در بودجه سال آینده علی رغم این 
که در ظاهر آن فروش نفت بیشتری دیده می شود اما 
بودجه جاری کشور متکی به درآمد نفتی نیست. این 
تولید نفت در راه توسعه کشور و توانمندسازی اقشار 
محروم مصرف خواهد شد؛ بنابراین ما مشکلی در بودجه 
نمی بینیم.روحانی با بیان اینکه نیمی از این بودجه را ما 
اجرا می کنیم و نیمه دیگر را دولت بعدی اجرا می کند، 
بیان کرد: بودجه دارای نقاط قوت بــرای حمایت از 
اقشار کم درآمد، توسعه کشور و همچنین تکیه کافی 
برای مالیات دارد. دولت کوچک شدن دولت و فروش 
سهام دولت در بازار را که رقم قابل مالحظه در بودجه 
است را اجرایی کرده است. بودجه خوبی تقدیم مجلس 
 شــده اســت اما بقیه امور، اقدامات و بررسی های به 

عهده مجلس است.
در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم

روحانی در ادامه در پاســخ به پرسش خبرنگار فارس 

درباره نقش مدیران و تحریم ها در وضعیت امروز کشور 
گفت: مشکالت در کشور ما عوامل متعددی دارد که 
برخی از آنها ساختاری است و مربوط به سالها قبل است 

که باید حل و فصل شود.
وی با اشاره به نقش تحریم ها در وضعیت کشور گفت: 
امروز مدیریتی حاکم است که در سال ۹۵و ۹۴ نیز روی 
کار بوده است، یعنی مدیر امروز آن روز نیز روی کار بوده 
است اما چرا در آن سالها ثبات اقتصادی داشتیم و تورم 

و رکود شکسته شد؟
رئیس جمهوری بــا تاکید بر اینکه امــروز در تحریم 
نیســتیم؛ خطا نکنید؛ بلکه در یک جنگ تمام عیار 
اقتصادی هست که در دنیا و تاریخ کم نظیر است خاطر 
نشان کرد: امروز تمام قدرتهای دنیا به دنبال این است 
که ما نفت نفروشیم. ســالهای ۹۲ تا اواخر ۹۴ ما در 
تحریم بودیم اما مشکل نداشتیم اما از سال ۹۷به بعد 
وارد جنگ اقتصادی شده ایم، اما برخی قوانین را قبول 
ندارند.و مقام معظم رهبری بارهــا فرمودند که مادر 
جنگ اقتصادی هســتیم و فرمانده این جنگ رئیس 
جمهوری است؛ وقتی رئیس جمهوری فرمانده جنگ 

است ، مدیران آن در خط مقدم هستند.
وی گفت: فراموش نکنید که غیر از مشکالت ساختاری 
و جنگ اقتصادی با مشکلی بنام همسویی مخالفان 
دولت با مخالفان جمهوری اسالمی در دنیا مواجهیم؛ 
این همصدایی خیلی بد اســت. چرا درباره مخالفین 
دولت سوالی پرسیده نمی شود؟ مدیریت حتما نقص و 
عیب دارد و همه باید ما را یاری کنند چراکه ما همانطور 
که درجنگ تحمیلی نمی توانستیم به تنها پیروز شویم، 
امروز نیز نمی توانیم به تنهایی در میدان جنگ، جنگ 

را اداره کنیم.

یک دقیقه تأخیر در شکستن تحریم حرام 
است

رئیس جمهوری افزود: اگر صحبتهای من در جلسات 
دولت پخش شود مشخص می شــود که من چقدر با 
مدیران دعوا میکنم؛ ملیون ها نفر در سراسر کشور به 
عنوان دولت کار میکنند و منظور از دولت فقط رئیس 
جمهور نیســت. همانطور که می گویم اگر شکستن 
تحریم میسر باشد و یک دقیقه تأخیر در آن حرم است 
در زمینه مدیریت نیز همین را میگویم و معتقدم اگر ما 
بتوانیم نقش مدیریت را یک دقیقه زودتر برطرف کنیم 
وظیفه ماست. حتما هستند افرادی که اشکاالتی داشته 
باشند؛ حتما قوه قضائیه،نیروهای مسلح و مجلس ما 
اشکاالتی دارند؛ نهاد بی اشکال نداریم و همه اشکال 

دارند، همه باید مشکالت را به هم حل کنیم.
روحانی گفت:نقطه نظر من این است که چرا فقط به 
دولتی که وسط میدان جنگ است حمله میکنیم و به 
سایرین حمله نمیکنیم؛ اگر کسی به دولت تهمت زد و 
توهین کرد چرا تشویق می شود! آیا امروز کسی جرات 
دارد به قوه قضاییه و نیروهای مسلح توهین کند؟ اگر 
جرات میکند بفرمایید؛ فردا ایــن کار را بکنند و فردا 

ببینیم چه اتفاقی می افتد و چند نفر احضار می شوند.

وی تصریح کرد:نقایص باید برطرف شود اما وضعیت 
امور کشــور چهار عامل دارند که عبارتند از مشکل 
ساختاری، جنگ اقتصادی، همکاری مخالفان دولت 
با مخالفان نظام در برخی زمینه هــا و وجود نواقصی 

در مدیریت.

جنگ اقتصادی تمام شده است
روحانی در پاسخ به پرسش ایلنا مبنی بر اینکه چگونه 
میتوان مشــکالت روزمره مردم را در شرایط جنگ 
اقتصادی حل کرد و میزان فروش نفت بودجه بر چه 
اساس است، گفت: معتقدم که جنگ اقتصادی تمام 
شده و این نه به خاطر انتخاب بایدن که به دلیل شکست 
خوردن طرح آنهاست یعنی حتی اگر ترامپ هم انتخاب 

میشد چاره ای جز کنار گذاشتن این رویکرد نداشت.
وی افزود: ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را باید 
تولید کنیم و بفروشیم و این را هم به وزیر نفت اعالم 

کرده ام که به دنبال بیشتر از این هم باشیم.
روحانی تاکید کرد: ما بر مبنای خوشبینی این بودجه 
را تنظیم نکردیم و براســاس واقع بینی است. وزارت 
نفت گفته است که ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه توان تولید 
دارد اما لزوماً قرار نیست همه آنهم در خارج از کشور به 
فروش برسانیم، ممکن است ۱ میلیون و ۸۰۰ بشکه را 
در خارج بفروشیم و ۵۰۰ بشکه هم در داخل به فروش 
برسانیم. به هرحال بودجه ما بر اساس واقعیت هاست و 

توان اجرایی شدن هم دارد.

اگر ۱+5به تعهدات خود عمل کند مانیز  باز 
می گردیم

روحانی در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر درباره اینکه 
آیا جمهوری اســالمی نباید برای بازگشت آمریکا به 
برجام پیش شرط بگذارد و طلب خسارت کند؟ گفت: 
اگر بخواهیم از آمریکا درخواســت پرداخت خسارت 
کنیم از سالها پیش از انقالب تا امروز آمریکا خسارات 
بسیاری وارد کرده است، اما اینکه ما برای بازگشت به 
برجام پیش شرط بگذاریم، وقتی است که همه به بر 
جام باز میگردیم و در ضمن هم مطالباتشان را مطرح 
میکنیم که خوب اســت و حتما این کار را میکنم. اما 
درباره پیش شرط و اینکه چه کسی باید تعیین کند، 
این مسائل همه معنایش این است که به تحریم ادامه 
دهد..وی افزود: آنچه امروز می گوییم این اســت که 
اگر ۱+۵ فردا صبح به تمــام تعهدات خود عمل کند، 
بالفاصله ماهم عمل میکنیم. ما از کشورهای مختلف 
مطالباتی داریم و از همه بیشتر از آمریکا مطالبه داریم. 
اما درباره دریافت خسارت از کشورهای ۱+۵ مقصود ما 
این نیست که ۱+۵ به تمام تعهدات خود عمل کردند. 
در سالهای اخیر که ۱+۴ بود آنها هم به تعهدات خود 
عمل نکردند، آیا ما باید با آنها جنــگ جهانی راه بی 
اندازیم و در گفت و گو با ک شور ها بگوییم که شما اول 
خسارات ما را پرداخت کن بعد با هم صحبت کنیم؟ 
آنچه امروز برای ما مهم است این است که آمریکا کامل 
به تعهدات خود بازگردد و عمــال اعالم کند که خطا 
کرده اســت و بعد از اینکه او به برجام بازگشت درباره 
مسیر جبران خسارات هایی که به ما وارد شده است 

فکر می کنیم.

وزیر بازرگانی باید از مصرف کننده حمایت 
کند 

رئیس جمهوری در بخش پایانی نشست خبری خود 
به ارائه توضیحاتی درباره پاسخ به یکی از خبرنگاران 
درباره جای خالی وزیــر بازرگانی در دولت پرداخت و 
گفت: اینکه گفتم مجلــس موافقت نکرده که وزیری 
باید حامی مصرف کننده باشد، به این معنا نیست که در 
دولت کسی از مصرف کننده حمایت نمی کند؛ مقصود 
من این بود که وزیری باید باشد که کارش حمایت از 
مصرف کننده باشد که او وزیر بازرگانی است؛ ما وزیری 
میخواهیم که دنبال روابط تجاری با دنیا و تولید داخلی 
باشد و صرفاً به فکر مصرف کننده باشد که متاسفانه 

جایگاه چنین وزیری در هیات دولت خالی است.

روحانی  در توضیح  گرانی ها:

در دولت  وزیر حامی  مصرف کننده  نداریم

در معامالت امروز؛
بورس ۳۱ هزار واحد افت کرد

شــاخص کل بورس بــا افــت ۳۱ هــزار و ۶۳۲ 
واحدی در پایــان معامالت دوشــنبه ۲۴ آذرماه 
۹۹، بــه یک میلیــون و ۴۸۴ هــزار و ۱۲۶ واحد 
رســید.در پایان معامالت دوشــنبه ۱۴ آذرماه، 
شــاخص کل بــورس بــا افــت ۳۱ هــزار و 
 ۶۳۲ واحــدی بــه یــک میلیــون و ۴۸۴ هزار و 
۱۲۶ واحد رســید.همچنین شاخص کل هم وزن 
نیز ۴۳۳۱ واحد افت کرد و بــه ۴۵۱ هزار و ۹۲۱ 
واحد رسید.نمادهای فملی، فوالد، فارس، شستا، 
تاپیکو، کگل و اخابر بیشــترین تأثیــر منفی را بر 

شاخص داشتند.

شرکت های لبنی اجازه افزایش قیمت ندارند
 تخم مرغ ۳۰ هزار تومان است

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: شرایط تنظیم بازار کشور 
به هیچ عنوان آمادگی افزایش قیمت برای هیچ اقالم 
کاالیی را ندارد و به هیــچ عنوان تغییر قیمت خارج 
از مصوبات را تحمل نخواهیــم کرد.عباس قبادی 
در پایان جلســه ســتاد تنظیم بازار کشور در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: شرایط تنظیم بازار کشور 
به هیچ عنوان آمادگی افزایش قیمت برای هیچ اقالم 
کاالیی را ندارد و به هیچ عنوان تغییر قیمت خارج از 
مصوبات را تحمل نخواهیم کرد و به شدت با متخلفان 
برخورد خواهد شد. چرا که این مهم در شرایط حاضر 
و خاص کرونایی و اقتصادی مردم پذیرفتنی نیست.
دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین با اشاره به موضوع 
تذکر داده شده به شــرکت های لبنی مبنی بر عدم 
تغییر قیمــت و افزایش نرخ اقــالم کاالیی خارج از 
چارچوب های تعیین شــده در تنظیم بازار کشــور 
گفت: قطعاً با شــرکت های متخلف برخورد خواهد 
شد و این موضوع مشمول تمام اقالم کاالیی دارای 
مصوبه قیمت و سایر اقالم لبنی بدون قیمت تثبیتی 
است.وی با بیان اینکه افزایش قیمت های نامتعارفی 
در برخی کاالهای لبنی مشاهده شده است، تصریح 
کرد: اگر چه اغلب آن ها این موضوع را انکار می کردند، 
اما مکلف شــدند تا قیمت های محصوالت لبنی را 
افزایش ندهند و در شوینده ها هم هیچ افزایش قیمتی 
نخواهیم داشت.قبادی در مورد مسائل مطرح شده 
در خصوص قیمت محصوالت پتروشــیمی گفت: 
تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی بر عهده کمیته ای 
در شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و در جلسه 
امروز مصوب شد تا هفته آینده این کمیته گزارش 
 کاملی را در مورد تصمیمات خود به ستاد ملی تنظیم

 بازار ارائه کند.

قیمت تخم مــرغ در میادین میوه و تره بار 
حدود ۳۰ هزار تومان است

دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص واردات بذر برخی 
نهاده های کشاورزی به کشور نیز تصریح کرد: فارغ از 
مسئولیت اصلی وزارت کشاورزی در این موضوع، در 
مورد نوع ارز تخصیصی با دستور مساعد وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تصمیم گرفته شــد که همین اقالم 
کاالیی به صورت ویژه از گروه دو کاالیی به گروه یک 
منتقل شود تا مشکلی در روند ترخیص به وجود نیاید.
وی افزود: در حال حاضر قیمت مرغ در میادین میوه و 
تره بار همان نرخ مصوب یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان 
اســت و عرضه مرغ ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که دان 
خاصی مصرف کرده و برای تولیدکنندگان با قیمت 
پایین تر تمام شده بود به پایان رسیده است. قیمت 
تخم مرغ هم در میادین میوه و تره بار حدود ۳۰ هزار 

تومان است.

وزیر بهداشت
 اگر قرار باشــد واکسنی وارد 
شود، از مطمئن ترین منابع وارد 

کشور می شود
سعید نمکی به بیان جزییات اقدامات انجام شده جهت 
تامین واکســن، برنامه ریزی بــرای واردات و خرید از 
کشورهای دیگر و اتحادیه کوواکس پرداخت و دستور 
پیگیری های الزم را به مدیران مربوطه ارائه داد و افزود: 
مردم عزیزمان هم بدانند که همواره به فکر آنها هستیم و 
در این خصوص نگران نباشند. اگر قرار باشد واکسنی وارد 
شود، از مطمئن ترین منابع که در بیرون از این سرزمین 
ریسک خود را طی کرده، وارد خواهد شد.وی گفت:  در 
کارهای اجرایی فقط و فقط با تکیه بر دانش و توانایی نمی 
توان موفق شد، بلکه این مرحمت و لطف الهی است که 
نهایتا دست ما را می گیرد تا از سختی ها و دشواری ها 
و مشکالت عبور کنیم.نمکی به بیان جزییات اقدامات 
انجام شده جهت تامین واکسن، برنامه ریزی برای واردات 
و خرید از کشورهای دیگر و اتحادیه کوواکس پرداخت 
و دستور پیگیری های الزم را به مدیران مربوطه ارائه داد 
و افزود: مردم عزیزمان هم بدانند که همواره به فکر آنها 
هستیم و در این خصوص نگران نباشند. اگر قرار باشد 
واکسنی وارد شود، از مطمئن ترین منابع که در بیرون از 

این سرزمین ریسک خود را طی کرده، وارد خواهد شد.

اخبار
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طبق بررســی اطالعات منتشر شــده از سوی بانک 
مرکزی درباره قیمت و معامالت خانه در شش ماهه 
اول سال، ماه های فروردین و تیر به ترتیب کمترین و 
بیشترین تعداد معامالت مسکن در تهران را داشته اند 
و کمترین و بیشترین قیمت مســکن نیز در ماه های 
فرودین و شهریور رخ داده اســت. بنابراین، قیمت و 
معامالت مسکن از ابتدای سال تا شهریور روند صعودی 
طی کرده به گونه ای که قیمت مسکن از فروردین ماه تا 
ماه ششم سالجاری معادل ۶۲.۹ درصد و معامالت آن 

نیز در این مدت ۱۴.۱۱ درصد رشد کرده است.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی هر ماه آمار مربوط به 
قیمت، تعداد معامالت و شــاخص اجاره مسکن در 
شهر تهران را بررسی می کند که تاکنون تحوالت بازار 
مسکن در هشت ماهه ابتدایی سالجاری را منتشر کرده  
اما در گزارش حاضر تنها متغیرهای اصلی این بازار در 
شش ماهه اول سال مورد پردازش قرار گرفته است تا 
مشخص شــود که در این مدت بیشترین و کمترین 
معامالت، قیمت و شــاخص اجاره خانه در تهران در 
کدامیک از ماه های شش ماهه ابتدایی سال رخ داده 

است.

براین اساس، در اولین ماه سالجاری معادل ۱.۲ هزار 
واحد مسکونی معامله شد و متوسط قیمت فروش یک 
متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی تهران ۱۵ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. البته شاخص اجاره خانه 
در ماه موردنظر در تهران و کل مناطق شهری به ترتیب 

۲۸.۷ و ۳۱ درصد افزایش را تجربه کرده است.
همچنین، در اردیبهشت ماه به میزان ۱۱ هزار و ۲۰۰ 
واحد مسکونی معامله صورت گرفته است که در این ماه 
متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای 
مسکونی معادل ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده و 
شاخص اجاره خانه در دومین ماه سال در تهران و کل 
مناطق شهری به ترتیب ۲۸.۵ و ۳۱.۳ درصد افزایش 

یافته است.
عالوه براین، معادل ۱۰ هــزار و ۸۰۰ فقره معامله در 
سومین ماه سالجاری صورت گرفته  و در خرداد ماه ۱۸ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت فروش یک متر مربع 
زیربنای واحدهای مسکونی در تهران بوده که شاخص 
اجاره مسکن در این ماه در تهران و کل مناطق شهری 

به میزان ۲۷.۶ و ۳۰.۷ درصد رشد داشته است.

قیمت و معامالت مسکن در سه ماهه دوم 
سالجاری

از سوی دیگر، آمار مربوط به تیرماه بیانگر این است که 
در تیر ماه معادل ۱۴ هزار فقره واحد مسکونی معامله 
شده و قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای 
مسکونی به میزان ۲۰ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بوده 
است که شاخص اجاره مسکن در این زمان در تهران و 
کل مناطق شهری به ترتیب ۲۷.۶ و ۳۱ درصد افزایش 

یافته است.
طبق این گزارش، در پنجمین ماه سال ۹.۱ هزار واحد 
مسکونی در تهران معامله شده که قیمت هر یک متر 
مربع زیربنای این واحدها معادل ۲۳ میلیون و ۱۱۰ 
هزار تومان بوده است و در این ماه شاخص اجاره خانه 
در تهران و سایر مناطق شهری به ترتیب ۲۷.۴ و ۳۰.۶ 

درصد رشد کرده است.
همچنین، در آخرین ماه نیمه اول امسال قیمت خانه 
در تهران به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید که در 
شهریورماه معادل ۸.۵ هزار واحد مسکونی معامله شده 
و اجاره خانه در این ماه در تهران و کل مناطق شهری 

رشدی معادل ۲۷.۳ و ۳۰.۱ درصد داشته است.

بیشترین افزایش قیمت خانه در شهریور
با این تفاســیر، ماه هــای فروردین و تیــر به ترتیب 
کمترین و بیشترین تعداد معامالت مسکن در تهران 
را داشــته اند و کمترین و بیشترین قیمت مسکن در 
ماه های فرودین و شــهریور رخ داده اســت که البته 
ماه های فروردین و شهریور بیشترین و کمترین افزایش 
 شــاخص اجاره خانه در تهران را بــه خود اختصاص

  داده اند.
به عبارت دیگر، قیمت و معامالت مسکن از ابتدای سال 
تا شهریور روند صعودی طی کرده است به گونهای که 
قیمت مســکن از فروردین ماه تا ماه ششم سالجاری 
معادل ۶۲.۹ درصد و معامــالت آن نیز در این مدت 

۱۴.۱۱ درصد رشد کرده است.
بررســی اعداد و ارقام مربوط به بازار مسکن در حالی 
است که معاون وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارت 
خود برنامه اصلی این وزارتخانه را خروج سفته بازی و 
سوداگری را از بازار مسکن و برای ثبات قیمت در بخش 

مصرفی، افزایش تولید مسکن را هدف قرار داده است.
همچنین، کارشناسان نیز افزایش ساخت و ساز را شرط 

اصلی آرامش بازار مسکن می دانند.

قیمت خانه طی شش ماه62/9  درصد رشد کرد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۴ آذر ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در معامالت بازار آزاد تهران دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ به ۱۱میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.قیمت سکه طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۲۹ دالر 
و ۱۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۸۵ تومان رسید.
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بی اعتنایی دولت به گرانی ها 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

مهم ترین ضعف دولت در مدیریت اقتصاد بی اعتنایی به افزایش قیمت ها است. دولت نباید اجازه می داد قیمت ها به قدری افزایش پیدا کند که نارضایتی مردم را شکل بدهد. معتقدم که بازار در بخش ارز، خودرو، کاالهای اساسی مثل برنج، مرغ و… 
قابل مدیریت بود و دولت می توانست به جای ابراز همدردی و وعده مدیریت دادن، ورود کرده و قیمت ها را کنترل می کرد. اصال نیازی به صرف این همه زمان و وقت نبود به خصوص در بحث نظارت بر قیمت هایی که اعالم می شود. 

از طرفی دیگر افزایش نرخ ارز باعث می شود قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند و هزینه تولید بیشتر شود و قیمت ها افزایش یابد. نتیجه اصلی رشد نرخ ارز، افزایش هزینه تولید است، چون مواد اولیه گران تر می شود. از سوی دیگر، وقتی قیمت اقالمی 
مثل آهن، سیمان و گچ بیشتر می شود، قیمت در بازارهایی مثل مسکن و خودرو هم رشد می کند و همین منجر به افزایش تورم می شود. 

بنابراین اگر دولت می خواهد از تولید حمایت کند و هزینه های مالی را کاهش دهد، باید در وهله اول نرخ ارز را به کنترل خود دربیاورد. به نظرم دولت می تواند تورم ١٠ درصدی هم ایجاد کند اما رسیدن به این مهم نیازمند اراده است. نباید فراموش 
کنیم که ٢٢ درصد عدد کمی برای تورم نیست، ضمن اینکه مشخص نیست بتوان در شرایط اقتصادی ایران آن را محقق کرد، چون ابزارها و سیاست هایی که مورد استفاده قرار می گیرد، چندان مناسب نیست.

شب یلدای امسال در حالی 
تحت تاثیر کرونا قرار دارد که 
با کاهش قدرت خرید خانوار 
ایرانی کمتر کســی توانایی 
خرید اقالم مــورد نیاز این 
شب را دارد. حکایت گرانی بازار در شب های یلدا و عید 
حکایت تکراری هر سالی است که نظارت ها و بازرسی 
های مسئوالن نیز تاکنون برای این موضوع چاره ساز 

نبوده است.  بحران کرونا از یک سو اصناف و واحدهای 
صنفی را تحت تاثیر قرار داده و از ســوی دیگر قیمت 
اقالم خوراکی افزایش بســیار زیادی داشته است. در 
حال حاضر گزارش های میدانی از هزینه های شب یلدا 
و برآورد قیمت ها نشان می دهد برای اینکه یک خانواده 
۳ یا ۴ نفره، بدون حضور مهمان بتواند یک شب یلدای 
کم هزینه، اما کامل را برگزار کند، باید حداقل نیم کیلو 
آجیل، نیم کیلو شیرینی و یک کیلو میوه تدارک ببیند.
با احتســاب میانگین ١۳٠ هزار تومان برای آجیل و 
حدود ٢٢ هزار تومان برای شــیرینی و با فرض اینکه 
فقط یک هندوانه کوچک ٢.۵ کیلویی یا فقط ۴ عدد 

انار به عنوان میوه خریداری شــود و هیچ میوه دیگری 
نباشــد، باید حداقل ۴٠ هزار تومــان فقط برای میوه 
پرداخت شــود. مجموع این هزینه ها نزدیک به ٢٠٠ 
هزار تومان می شــود یعنی ۵٠ هزار تومان به ازای هر 
نفر که این میانگین برای هر نفر، پارسال فقط ١۵ هزار 

تومان بود.
برگزاری شب یلدای امســال در حالی است که هزینه  
خانوارهای ایرانی به نسبت ســال قبل افزایش یافته و 
قدرت خرید بســیاری از آنها در این مدت کاهش یافته 
است. همچنین با اینکه بیشتر اقالم خشکبار در داخل 
ایران تولید می شود ولی محصوالتی نظیر بادام هندی به 

دلیل نبود عرضه کافی از کشورهای دیگر به ایران وارد 
می شوند. به همین نسبت قیمت بعضی از میوه ها هم در 
ماه های اخیر گرانتر شــده است که می تواند بر کیفیت 
ســفره شــب یلدا تاثیر بگذارد. یکی از گرانترین اقالم 
سبد میوه موز است که در سال جاری به دلیل نوسانات 
قیمت ارز شدیدا گران شد. بیشترین افزایش قیمت در 
میان میوه ها هم در ماه های اخیر مربــوط به موز بوده 
است. قیمت اغلب اقالم آجیل و خشکبار نسبت به سال 
گذشته نزدیک به 8٠ درصد افزایش یافته که بخشی از 
این افزایش قیمت به علت افزایش قیمت ارز و بخشی 

دیگر به دلیل کاهش در تولید است.

میانگین هزینه یلدا از 15 هزار تومان در سال گذشته به 50 هزار تومان افزایش یافت

کرونا  و گرانی  به  شب  یلدا  رسید
شایلی قرائی
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نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه 
تاالرهای پذیرایی تهــران اعالم کرد که بر اســاس 
برآوردها حدود ١٠٠ هزار نفر به صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم در پی تعطیلی تاالرها بیکار شده اند.
خسرو ابراهیمی نیا با اشاره وجود حدود هزار واحد تاالر 
پذیرایی در شهر تهران اظهار کرد: عالوه بر افرادی که 
با تعطیلی تاالرها به صورت مستقیم بیکار شدند، در 
بخش تجهیز مجالس برای هر مراسم، بسته به تعداد 
مهمان ها بین ١٠ تا ۷٠ نفر فعالیت می کردند که حاال 
بیکار شده اند. همچنین ده ها شــغل دیگر از جمله 
در حوزه چیدمان ســفره عقد، حمل و نقل، عکاسی، 
آرایشگاه، نقاشی و دکور تاالر و آشپزی به فعالیت تاالرها 
وابسته اند، بنابراین برآوردها نشان می دهد از اسفندماه 
تاکنون حدود ١٠٠ هزار نفر به واسطه تعطیلی تاالرها 

بیکار شده اند.
وی با بیان اینکه اتحادیه تاالرها ١٠ ماه است که این 
موضوع را مکاتبه کرده، اما هنوز نتیجه ای نگرفته است، 
تصریح کرد: با برنامه ریزی درست در اسفند و فروردین 
و اردیبهشت و تعطیلی همه مراکز پذیرایی وضعیت 
خوبی در کشور ایجاد شد و تلفات انسانی نیز به پایین 
ترین عدد و رقم خود رسید اما از خرداد به بعد با تصمیم 
مسئوالن، تاالرهای پذیرایی تعطیل شدند، در حالی 

که دیگر مراکز پذیرایی مانند رستورانها و چلوکبابیها 
تعطیل نشدند. رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران 
با بیان اینکه تاالهــاری پذیرایی به عنوان متخصص 
برگزاری مراسم ها می توانند پروتکل های بهداشتی 
را به صورت کامل رعایت و مراسم را با حداقل ظرفیت 
برگزار کنند، گفت: اما در حال حاضر مراسم مختلف 
در خانه ها، رســتوران ها و حتی دفاتر ازدواج برگزار 
می شود. پیشنهاد ما این است که تاالرها با دریافت کد 
بهداشتی و زیر نظر اتحادیه مجاز به فعالیت باشند.این 
مقام صنفی پیش تر از از ورشکستگی کامل این صنف 
خبر داده و گفته بود که تسهیالت کرونایی هم نتوانسته 

به اعضای این صنف کمک کند.
 همچنین اخیرا گزارش هایی منتشــر شد که نشان 
می داد علیرغم شــیوع گســترده ویروس کرونا و اوج 
گرفتن آمار فوتی ها و همچنین تعطیلی چند ماهه تاالرها 
به دلیل گسترش این ویروس، بعضی از محضرهای ثبت 
ازدواج در یک فضای نســبتاً کوچک و مسقف، ضمن 
برگزاری خطبۀ عقد، سور و سات پذیرایی ده ها مهمان 
را هم فراهم می کنند و  نائب رئیس کانون سردفتران 
ازدواج و طالق نیز اغالم کرد که این مجموعه ها از حدود 
شش سال پیش بدون هیچ گونه مجوزی از هیچ صنف و 

ارگانی در حال فعالیت هستند.

حواشــی بررســی لوایح 
مرتبــط بــا گــروه ویژه 
اقدام مالــی کماکان ادامه 
دارد. معــاون حقوقــی 
رئیس جمهــور از موافقت 
رهبر جمهوری اسالمی با درخواست دولت مبنی بر 
تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی، 
FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. 
لعیا جنیدی ضمن اعالم این خبر گفته، مقدمات 
رسیدگی به این لوایح فراهم شــده است. دستور 
بررســی دوباره الیحه FATF از سوی رهبری به 
شورای نگهبان داده شده و این خبر موجب ایجاد 
موج امید در بازارهای مالی و دارایی کشور شد. این 
در حالی است که در سالهای اخیر جدا از مشکالت 
تجارت خارجی ناشــی از تحریم ها، نهایی نشدن 
تمام قوانیــن FATF در ایران به مشــکالت این 
مساله دامن زده است. البته کماکان عده ای هستند 

که با این لوایح مخالفت می کنند. بنابراین به نظر 
می رسد تالش دولت برای تصویب این لوایح باید 

دوچندان شود.
امیرحسین نام آور، کارشناس بازار سرمایه با اشاره 

به قیمت دالر گفت: اولین تاثیــر این الیحه روی 
بازار دالر است که با انتشار خبر بررسی دوباره این 
الیحه قیمت دالر حدود ۳٠٠ تومان کاهش یافته 
و با کاهش قیمت دالر انتظارات تورمی کاهش پیدا 

می کند. در نتیجه با کاهش انتظارات تورمی بورس 
روند شارپی و صعودی نخواهد داشت.

در همین رابطه یوسف موالیی، کارشناس حقوق 
بین الملل و استاد دانشــگاه نیز با بیان اینکه ١۹8 
کشــور با گردش مالی باالی ۹۵ درصــد اقتصاد 
جهانی توصیه هــایFATF را پذیرفته اند، گفت: 
FATF مانند هر نظم و نهــاد جهانی حتی برای 
کشوری مانند آمریکا هم محدودیت آمیز است اما 
باید بپذیریم که رویکرد سیاسی و جناحی تصویر 

درستی برای ما ایجاد نمی کند.
عبــاس آرگــون، عضو هیــات نماینــدگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران نیز 
معتقد اســت که نپیوســتن به FATF وضعیت 
تحریمی علیه کشــورمان را تشدید و ضمن تحت 
تاثیــر قرارگرفتن روابــط تجاری با کشــورهای 
دوســت که عضو ایــن کنوانســیون هســتند، 
موجب افزایش فشــارهای خارجــی علیه ایران 
خواهد شــد و بهانه ای برای افزایــش ایجاد حس 
 ایران هراسی در دنیا توسط دشمنان نظام جمهوری 

اسالمی می شود.

تصویب FATF چه تاثیری بر بازارها می گذارد؟ 

تکاپو برای فرار  از خودتحریمی

FATF تعامل با دنیا با تصویب
مهدی پازوکی، اقتصاددان

به طور قطع تصویب و قبول ورود به قانون FATF می تواند بازارهای مالی را به سمت و سوی تعادل ببرد. همچنین باید اشاره داشت که آیا ما می خواهیم با جهان خارج تجارت داشته باشیم یا خیر. مسئوالن نظام تصمیم گیری کشور، باید 
تکلیف خود را یکبار برای همیشه مشخص کنند. باید روشن شود که آیا اراده ای برای این وجود دارد که با نظام بین الملل در چارچوب حفظ منافع ملی ارتباط داشته باشیم یا خیر. اگر تصمیم داریم در مسیر پیشرفت و رفاه مردم ایران حرکت 
کنیم باید در نظام تصمیم گیر تغییراتی ایجاد شود. متاسفانه نپویستن به FATF باعث شده تا اقتصاد ما بار دیگر دچار بحران شود و اگر قرار باشد پیشرفت کنیم و رفاه را برای مردم ایجاد کنیم باید با دنیا تعامل داشته باشیم. اگر FATF را 

بپذیریم طبیعتا شاهد تغییر و تحول در اقتصاد و بازار ارز خواهیم بود.
اگر می خواهیم با جهان روابط داشته باشیم برای عملی شدن آن نیاز داریم که سیستم بانکی ما باسیستم بانکی کشورهای مورد هدف ارتباط داشته باشد. برای امکان تحقق این ارتباط هم باید قوانین بین المللی را پذیرا باشیم. یکی از این 
قوانین بحث مبازره با پولشویی و پول های کثیف است. سنگ بنای این قانون در پاریس برای مبارزه با پولهای کثیف ایجاد شد و در سپتامبر سال ٢٠٠١ مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به آن اضافه شد. پولشویی معضل اقتصاد ماست که 
البته در حال حاضر با اقدامات رئیس کل بانک مرکزی، جلوی بخشی از آن گرفته شده است. بنابراین ما می توانیم عالوه بر استفاده از آثار مثبت پیوستن به FATF در مبادالت بین المللی، از منافع داخلی که برای اقتصاد کشور به همراه 

می آورد نیز استفاده کنیم.
بنابراین امکان ندارد قوانین بین المللی جهانی را نپذیریم و تجارت جهانی داشته باشیم. با ادامه این روند وعدم پیوستن به FATF اقتصاد کشور بسته خواهد ماند. باید تکلیف خود را درباره روابط بین المللی مان مشخص کنیم و یکی از مسائل 

کنونی اقتصاد ایران، بسته بودن آن است. هرچند با پذیرش این قانون هم تمام مشکالت حل نخواهد شد اما این قانون والفجر تجاری برای رسیدن به تجارت جهانی است و بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
سیستم بانکی ما باید بتواند با سیستم بانکی کشور طرف تجارت، گشایش اعتبار کند. امروز حتی کشور چین که یکی از کشورهای عمده تجاری ما است، پول ما را نمی دهد. بنابراین در وضعیت فعلی اگر چین بخواهد حواله یورویی برای ما 
صادر کند،٢٠ درصد هزینه دریافت می کند. ما با تصویب نکردن FATF خودتحریمی انجام می دهیم. در واقع یکی از مشکالتی که در داخل داریم این است که یک، طرز تفکری وجود دارد مبنی بر اینکه هم می خواهد وضعیت مردم بهتر 

.FATF شود، هم می خواهد فقر از بین برود و هم می خواهد رفاه جامعه افزایش پیدا کند اما نه برنامه ای برای بهبود وضعیت دارد، و سعی می کند ما را از تعامل با جهان دور کند از جمله در موضوع

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

روند نزولی قیمت مســکن شــهر تهــران در دو هفته 
اخیر ادامه یافته و آمــار از کاهش ۵.۵ درصدی نرخهای 
پیشنهادی حکایت دارد.آخرین داده های به دست آمده از 
قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران نشان دهنده 
افت ۵.۵ درصدی نرخها اســت. در عین حال از 8 تا ٢١ 
آذرماه تمایل برای فروش در مقایســه با دو هفته قبل از 
آن ١۳.۵ درصد افزایش یافته اســت. از بین ١١ منطقه 
پرتقاضا که به نوعی بورس بازار مسکن محسوب می شوند 
بیشترین افت قیمت در منطقه 8 به میزان ١۷ درصد رخ 
داده و در عین حال در منطقه هفت نرخهای پیشنهادی 
۷.8 درصد افزایش نشان می دهد. در هر دو منطقه مذکور 
عرضه مسکن به ترتیب ١۷ و ١۶ درصد در مقایسه با دو 
هفته قبل از آن کاهش یافته است. اطالعات به دست آمده 
از سامانه کیلید که تغییرات تعداد آگهی ها و قیمت مسکن 
را رصد می کند نشان دهنده افزایش ١۳.۵ درصدی عرضه 
آپارتمان در هفته های دوم و سوم آذر نسبت به هفته آخر 
آبان و اول آذرماه اســت. در همین بازه زمانی نرخهای 
پیشنهادی ۵.۵ درصد کاهش نشان می دهد.از 8 تا ٢١ 
آذرماه قیمتهای پیشنهادی در منطقه یک ١.8 درصد، 
منطقه دو ١.۶ درصد، منطقه چهار ۳.١ درصد، منطقه 
هشــت ١۷ درصد، منطقه ۹ بالغ بر ٢.۴ درصد، منطقه 
١٠ به میزان ٠.۶ درصد و منطقه ٢٢ بالغ بر ٠.٢ درصد در 

مقایسه با دو هفته قبل از آن کاهش یافته است.
در عین حال بررسی آگهی ها از رشد قیمتهای پیشنهادی 
در منطقه سه به میزان ۵.۴ درصد، منطقه پنج ۳ درصد، 
منطقه شش ٢ درصد و منطقه هفت ۷.8 درصد حکایت 
دارد. ١١ منطقه دیگر شهر تهران به دلیل پایین بودن 
تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ نشده است. در عین 
حال در ١١ منطقه شهر تهران که حجم داده های آن قابل 
اتکا است نرخهای پیشنهادی ۵.۵ درصد افت نشان می 
دهد.بررسی تغییرات تعداد آگهی های هفته دوم و سوم 
آذرماه نسبت به هفته آخر آبان و اول آذرماه نیز نشان می 
دهد عرضه مسکن در منطقه دو ٢٢ درصد، منطقه پنج 

۵١ درصد، منطقه شش ١٠ درصد، منطقه ۹ بالغ بر ١۵۵ 
درصد و منطقه ١٠ به میــزان ۴۳ درصد افزایش یافته 
است. از ســوی دیگر در منطقه یک تعداد آگهی ها ١۴ 
درصد، منطقه ســه ٢۵ درصد، منطقه چهار ٢٢ درصد 
منطقه هفت ١۶ درصد و منطقه هشت ١۷ درصد کاهش 
یافته است. به طور کلی نیز در شهر تهران تعداد آگهی ها 
در بازه زمانی مذکور ١۳.۵ درصد افزایش داشته و در عین 
حال تقاضا برای واحدهای مسکونی رشد ٢٠ درصدی 
نشــان می دهد. تا پیش از این تقاضا ۴۴ درصد کاهش 
یافته بود. افزایش تمایل برای خرید ملک می تواند نشان 
دهنده ورود اولین گروه مصرفی که ریسکهای کمتری را 
می پذیرند باشد.اما دو نمایه از افت قیمت و افزایش نسبی 
عرضه مسکن در تهران طی دو هفته اخیر در حالی اتفاق 
افتاده که در هفته اول آذرماه نیز نرخها ٢.٢ درصد نسبت 
به هفت روز قبل از آن کاهــش یافته بود. ریزش پله ای 
قیمتها به اعتقاد کارشناسان، تخلیه حباب بازارمسکن 

است که می تواند تا زمان کاهش نرخ ارز ادامه پیدا کند.
علی اکبر لبافی، کارشناس حوزه کار با اشاره به دورنمای 
بازار مســکن می گوید: پیش بینی من این است که 
اتفاقات خوبی در بخش مسکن می افتد. در حال حاضر 
افزایش قیمت ها روزانه تثبیت می شــود و ماه به ماه 
پایین می آید لذا انتظار می رود قیمتها به حدی پایین 
بیاید که بازار به یک تعادل قابل قبول برسد. فرشید 
پورحاجت، دبیر کانون انبوه ســازان نیز با بیان اینکه 
آغاز روند تخلیه حباب بازارها اتفاق خوبی است بیان 
می کند: اینکه بازارهای موازی مسکن حبابشان خالی 
شود انتظارات تورمی را در بخش مسکن کاهش می 
دهد و تاثیرش در آینده به شکل کاهش معامالت سفته 
بازانه بروز خواهد یافت. کسانی که نظم بازار مسکن را 
با رفتارهای سوداگرانه به هم می ریزند در حال خروج 
از بازار هستند. در این شرایط می توان امیدوار بود بازار 
مســکن از یک ثبات اقتصادی تبعیت کند که برای 

اقتصاد کشور مفید خواهد بود.

عضو هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی نسبت 
به قاچاق ماسک چینی به کشور و آسیب این روند به 
واحدهای تولید ماســک به وزارت صمت هشدار داد.

غالمرضا حسن پور اسکندری، رئیس سازمان و عضو 
هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی طی نامه ای 
به علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( گفته که بررسی های میدانی نشان می دهد از 
مبادی ورودی کشور به ویژه از بندر گناوه و سایر بنادر 
کشور، ماسک های چینی به صورت قاچاق وارد کشور 
شده و از طریق کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرام 
و سایر روش ها در تهران و برخی دیگر از استان ها، به ویژه 

استان های جنوبی کشور به وفور به فروش می رسد. 
وی همچنین هشدار داده که این روند منجر به شکست 

تولیدی های ماسک در داخل کشــور خواهد شد و در 
آینده نزدیک سرمایه ها و نیروهای به کارگرفته شده 
در مقوله تولید ماسک آسیب جدی و غیر قابل جبرانی 
خواهند دید. حسن پور در پایان از وزارت صمت خواسته 
که برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از قاچاق، 
دستور فوری و قاطع صادر شود. این اظهارات در حالی 
مطرح می شود که بر اساس اعالم وزارت صمت در حال 
حاضر ظرفیت تولید روزانه ٢٠ میلیون عدد ماسک در 
کشــور وجود دارد. همچنین با توجه به افزایش حجم 
تولیدات داخلی و ذخیره سازی مناسب در زمینه تولید 
انواع ماسک، اخیرا حداکثر قیمت مصرف کننده انواع 
ماسک سه الیه پزشکی استاندارد مورد تایید سازمان 

غذا و دارو از ١۳٠٠ به ١٠٠٠ تومان کاهش یافت.

مدیرکل بازرسی ســازمان حمایت مصرف کنندگان از 
ارسال ۷٠8 پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۴8٢ میلیارد 
ریال به سازمان تعزیرات حکومتی طی آبان ماه سال جاری 
خبر داد.داریوش بهنود قاسمی در مورد وضعیت برخورد 
با قاچاق کاال در سطح عرضه در آبان ماه سال جاری، اظهار 
داشت: کارشناسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها طی آبان ماه از ۴۵ هزار و ١٠۵ مورد از مراکز خرد 

و کالن در سطح عرضه بازرسی به عمل آوردند.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت افزود: در 
همین رابطه نیز برای ۷٠8 واحد صنفی متخلف نسبت به 
تنظیم صورتجلسه کشف و تشکیل پرونده اقدام کرده و 
پرونده های متشکله جهت بررسی های بعدی به تعزیرات 
حکومتی استان ها ارجاع شده است.به گفته وی ارزش 

پرونده های متشکله بیش از ۴8٢ میلیارد ریال است.

این مقام مسئول درباره مهمترین اقالم قاچاق کشف شده 
گفت: مواد خوراکی و محصوالت صنایع غذایی، سوخت 
و روغن های معدنی، لوازم یدکی و غالت مهمترین اقالم 
قاچاقی هســتند که در این مدت کشف و پرونده آنها به 
تعزیرات ارجاع شده است.قاســمی گفت: همچنین از 
ابتدای سال تا پایان آبان ماه، تعداد بازرسی های کشف 
کاالی قاچاق انجام شده ٢۹۶ هزار و ١١٢ مورد بوده که در 
همین مدت ۵ هزار و 8۵۷ پرونده به ارزش بیش از ۳ هزار 

و ۷٠٠ میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه با عرضــه کنندگان اقالم قاچاق در 
سطح خرده فروشــی ها، تعارف نداریم، افزود: ما به طور 
جدی با هر گونه قاچاق کاال در کشــور مبارزه می کنیم 
که در همین رابطه شناسایی محل های دپو و انبارهای 
نگهداری کاالهای قاچاق و برخورد اساسی با آن در اولویت 

برنامه های ما قرار دارد.

در دو هفته اخیر

فروشندگان مسکن ۵.۵ درصد قیمت ها را پایین آوردند

جوالن ماسک های چینی در بازار

۷۰۰ پرونده قاچاق به تعزیرات رفت

تعطیلی تاالرها ۱۰۰ هزار نفر را بیکار کرد
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خريد های مردم در آبان ماه با كاهش 10 درصدی 
روبرو شد

 به دنبال شیوع کرونا و آثار ناشی از تحریم ها و کاهش قدرت خرید، ایرانی ها در آبان ماه 
نسبت به مهرماه سال جاری ۱۰ درصد کمتر خرید کرده اند. 

براساس گزارش اخیر شــاپرک، در آبان ماه امســال بیش از ۲ میلیارد و ۷۵۹ میلیون 
تراکنش با ارزش ۴۳۸ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش 
شده که نسبت به مهرماه رشد منفی ۱،۵۱ درصدی در تعداد و رشد منفی ۹.۵ درصدی 
در ارزش ریالی داشته است. همچنین تراکنش های آبان ماه ۱۳۹۹ به نسبت ماه مشابه 
سال ۱۳۹۸ از نظر تعدادی ۲۳.۸۷ درصد و از نظر ریالی ۷۳.۶۱ درصد رشد داشته است. 
اگرچه می توان این کاهش خرید را تابع افزایش قیمت ها در آبان دانست، اما واقعیت آن 
است که به طور معمول، مهرماه زمان پرخرج تری برای خانواده ها است؛ بنابراین دست 
کم بخشی از این کاهش خرید ها را می توان به این مناسبت ارتباط داد و تبیین کرد. این 
در حالی اســت که همچنان مثل مهرماه، کارت خوان های فروشگاهی با سهم ۹۰،۳۲ 
درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزار های پذیرش داشته است و ابزار 
پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب با ۵.۶۶ و ۴.۰۲ درصد از تراکنش ها در 
جایگاه های بعدی قرار دارند. متوســط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در آبان سال 
جاری، ۲۳۱ تراکنش بوده که نسبت به ماه گذشته کاهش ۷،۸۵ درصدی داشته است. 
بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت خوان فروشگاهی است که البته 
دلیل آن افزایش ۱.۴۹ درصدی تعداد دستگاه کارتخوان است. اما نکته قابل توجه در 
این باره تعداد کارت خوان های فروشگاهی کم تراکنش و فاقد تراکنش در آبان ماه است. 
در این ماه سهم کارت خوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی، ۱۸،۵۲ درصد از کل 
کارت خوان های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک را شامل شده است. این عدد 

نسبت به رقم مشابه در مهرماه حدود یک درصد باال رفته است.

جزئيات طرح مجلس درباره سايت های شرط بندی
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی گفت: شرط بندی و یا همان قمار در قانون مجازات اسالمی در حال 
حاضر جرم انگاری شده است لکن در طرح اصالح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون 
مجازات اسالمی بحث قمار آنالین و اینترنتی را به قانون اضافه کرده ایم تا 

قضات محترم بتوانند با استناد به این قانون صدور حکم کنند.
در روزهایی که بحث ها و اظهارنظرها حول و حوش سایت های شرط بندی 
همه گیر شــده اســت؛ کلیات طرحی در کمیســیون قضایی مجلس به 
تصویب رسید که به موجب آن مجازات هایی برای گردانندگان سایت های 

شرط بندی و کاربران این سایت ها در نظر گرفته خواهد شد.
با تصویب این طرح در صحن مجلس شــورای اسالمی، مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ 
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی اصالح خواهد شد. موادی که قماربازی، 
خرید و فروش آالت قمار، دایــر کردن قمارخانه و هر گونه مســاعدت و 
معاونت در ارتکاب این افعال را جرم انگاری کرده است، لکن در آن »قمار 
بازی آنالیــن« ابهام دارد و از ســوی دیگر در خصوص »شــرط بندی« و 
»بخت آزمایی« که هر کدام علی رغم مشــابهت ها ، تفاوت های ماهوی با 
قمار دارند نیز جرم انگاری انجام نگرفته اســت.رضا تقی پور نماینده مردم 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی و 
طراح طرح اصالح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسالمی، در گفت وگو 
با خبرنگار فارس دالیل ارائه این طرح اظهار کرد: متأسفانه چندین سال 
است شرط بندی آنالین یا قمار آنالین رواج پیدا کرده است و این موضوع 
دامنه بسیار گسترده ای دارد؛ چرا که بعضاً ایجادکننده ها و گردانندگان این 
سایت ها ساکن خارج از کشور هســتند و متأسفانه افراد بی تجربه و ناآگاه 
در این سایت ها پول های کالنی را متضرر می شوند و نهایتاً حجم زیادی از 
شکایت ها به سمت دادسراها و پلیس فتا سرازیر می شود.وی گفت: ما در این 
طرح پیشنهاد اضافه شدن شرط بندی آنالین و اینترنتی به جرائم موضوع 
ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسالمی را داده ایم؛ وگرنه خود شرط بندی و 
یا همان قمار در قانون مجازات اسالمی در حال حاضر جرم انگار شده است؛ 
یعنی ما کار جدیدی نکرده ایم و تنها مواردی را اصالح کرده ایم و بحث قمار 
آنالین و قمار شــبکه ای و اینترنتی را در این مواد اضافه کرده ایم تا قضات 
محترم بتوانند با استناد به این قانون صدور حکم کنند و جلوی افرادی که از 
این ناحیه باعث متضررشدن مردم می شوند را بگیرند.نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی در خصوص مالباختگان این سایت ها، عنوان کرد: 
متأسفانه اغلب مالباختگان و کســانی که از این سایت ها متضرر می شوند 
جوانان بی تجربه ای هســتند که بدون اطالع خانواده هــای خود وارد این 
سایت ها شده اند و بسیاری از شکایت ها نیز از جانب خانواده های آن ها ثبت 
شده است.تقی پور در خصوص امکان شکایت مالباختگان برای بازپس گیری 
اموالشان تصریح کرد: اینکه افراد مالباخته بتوانند برای بازپس گیری اموال 
خود شکایت کنند یا نه بستگی به نحوه اصالح این مواد دارد، لکن در هرحال 
وجود این قانون ضروری و الزم است و اصوالً تعداد باالی شکایت ها یکی از 
دالیل ضروری بودن ارائه این طرح بوده است.وی در جواب ایرادات و شبهات 
وارده به این طرح از جمله عدم حرمت شرط بندی از دیدگاه برخی مراجع 
از جمله مقام معظم رهبری، بیان کرد: طبیعی است که وقتی طرحی در 
مجلس پیشنهاد می شود به کمیسیون های تخصصی می رود و این طرح نیز 
به کمیسیون قضایی رفته است و بعد از چکش کاری الزم و رفع ایرادات و 
اشکاالت به صحن مجلس خواهد آمد و به رأی گذاشته خواهد شد.نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افزود: این طرح هنوز یک پیشنهاد 
است و در کمیسیون قضایی در حال بررسی کارشناسی است و قطعا تطابق 
آن را شرع مقدس و قانون اساسی و نقدهای کارشناسان به این طرح مورد 
توجه ما خواهد بود و از انطباق با شرع و قانون اساسی شورای نگهبان نیز 

پس از تصویب این طرح را بررسی خواهد کرد.

هاشمی:
 نمی توانيم بر افزايش قيمت تاكسی های اينترنتی 

نظارت كنيم
رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: شورای شهر تهران بر افزایش قیمت ها نظارت 
می کند، اما تاکسی های اینترنتی با نهاد هایی نظیر وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت های دانش بنیان 
همکاری می کنند.محسن هاشمی رفسنجانی در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی های 
اینترنتی به میزان گفت: ما در شــورای شهر تهران کنترلی روی تاکسی های اینترنتی 
نداریم، چون آن ها با شرکت مخابرات کار می کنند.وی افزود: البته یک هماهنگی هایی 
میان شورای شهر و سامانه تاکســی های اینترنتی وجود دارد، ولی به نظر می آید این 
شرکت ها زیر کنترل ما قرار نگرفته اند.رئیس شــورای اسالمی شهر تهران در پاسخ به 
این پرسش که آیا شورای شهر تهران بر روند کاهش یا افزایش نرخ کرایه تاکسی های 
اینترنتی همچون دیگر وسایل حمل و نقل عمومی نظارت می کند یا خیر گفت: شورای 
شهر تهران بر افزایش قیمت ها نظارت می کند، اما تاکسی های اینترنتی با نهاد هایی نظیر 
وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و شرکت های دانش بنیان همکاری می کند. محسن هاشمی در واکنش به 
اینکه بودجه اختصاص داده شده به حمل و نقل عمومی تهران و مشکل کمبود اعتبارات 
شهرداری می تواند عاملی برای افزایش نرخ تاکسی های اینترنتی تبدیل شود گفت: نه این 

دو مقوله ارتباطی به هم ندارند.

اخبار

گسترشفناورینسلپنجماستفادهازارزرمزهاراتشدیدمیکند
بررسیهایموسسهتحقیقاتیدیلوتنشانمیدهدهمزمانباافزایشاستفادهازشبکههاینسلپنجمتلفنهمراهدرجهان،استفادهازانواعارزرمزنیزروبهافزایشاست.بهگزارش
اندرویدهدالینز،اگرچههنوزاستانداردنسلچهارمتلفنهمراه،استانداردغالبدردنیایگوشیهایهوشمنداست،امارفتهرفتهکشورهایبیشتریدرجهانبهاستفادهازاستاندارد

پرسرعتترنسلپنجمعالقهنشانمیدهند.

شــاخص تــورم در حالــی 
ترمز بریده که دیروز مرغ با 
باالنشینی اش از ُسفره مردم 
پر کشید و روز قبلش کره و 
شیر و این در حالی است که 
تنها ۲ تا ۳ درصد جامعه هستند که از گزند گرانی ها 
مصون مانده اند و این افراد به قولی همان »آقازاده ها« 
یا »ژن های خوبی« هســتند که خبر از سفره مردم و 
قیمت کاالهای اساســی که هر روز بر مدار گرانی می 
چرخند، ندارند. در این میان تورم افسارگســیخته راه 
خود را طی کرده و رشــدهای پی در پی ثبت می کند. 
در این روزها قیمت ها در بازار کاالهای اساسی درحال 

رکوردشکنی است.
گفته رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر 
تهران مبنی بر توجه به مســئولیت اجتماعی و جنبه 
اجتماعی بودجه در حالی به چشم مسئوالن نمی آید 
که بودجه ارائه شــده به مجلس با تورم زایی ای که در 
پی خواهد داشت، فشار اقتصادی را بر مردم دوچندان 
خواهد کرد چراکه این گرانی ها نه از هوا که از همین 

بودجه به سر مردم هوار می شود.  

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران 
می گوید: امروز ۷ دهک فقیر داریــم و فقط ۳ دهک 
جامعه باالی خط فقر هستند، هیچگاه چنین وضعیتی 
نداشــته ایم. غفلت از بودجه ریزی در شــرایط حاضر 
سبب ایجاد مشکالت می شــود و باید به همه جوانب 

توجه ویژه نشان داد.
مجید فراهانی افزود: مسئله آسیب اجتماعی در شهر 
تهران اهمیت زیادی دارد. طی بازدید در هفته گذشته 
از گرمخانه ها مشخص شد مراجعات به گرمخانه ها دو 
برابر شده است. میزان ســرقت بیش از دو برابر شده و 
طبق پایش های صورت گرفته آسیب های اجتماعی در 
طبقه متوسط و فقیر بیشتر شده است. رئیس کمیته 
بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران درباره طرح 
الزامات و اولویت هــای تدوین بودجه ســال ۱۴۰۰ 
شــهرداری تهران گفت: همه گیری کووید ۱۹ اثرات 
مستقیم و غیرمســتقیمی بر منابع و مصارف بودجه 
سال ۱۳۹۹ دولت و شــهرداری تهران داشته است، با 
توجه به تداوم شرایط ناشــی از همه گیری و در پیش 
بودن تدوین و ارائه الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضروری 
است بودجه ریزی در سایه کرونا به عنوان وجه تمایز 
بودجه ســال ۱۴۰۰ با بودجه ســالهای گذشته مورد 

توجه قرار گیرد.
وی افزود: بدیهی اســت غفلت از این مهم در فرآیند 

بودجه ریزی سبب خواهد شد تا غافالن با چوب بودجه 
از رویاپردازی بیدار شوند. بودجه در بردارنده برنامه های 
ما برای دستیابی به اهداف به همراه پیش بینی مالی 
مورد نیاز در دستیابی به اهداف است، بر همین اساس 
ما در سال ۱۴۰۰ به عنوان سال سوم اجرای برنامه پنج 
ساله سوم توسعه شهر تهران نیازمند توجه به تکالیف 

مقرر برای اجراء در این سال هستیم.
در این میان طبق آمار سازمان حمایت از حقوق مصرف 

کننده، قیمت کاالهای اساسی نسبت به سال گذشته 
بیش از ۵۰ درصد افزایش داشــته در حالی که حقوق 
کارگران امســال در فاصله ای زیاد با تورم قرار گرفته 
است و در این شرایط خانوارها چاره ای جز حذف اقالم 
اساسی از سبد معیشت خود ندارند. سبد معیشتی که 
این روزها جز چند قلم »بخور و نمیر« چیز دیگری در 
آن نیست. »کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، 

چشم انداز تورم آینده را بررسی می کند. 

فقط 3 دهك مردم تهران باالی خط فقر هستند

کارنامه ضعیف دولت در مهار گرانی
با بودجه 1400، خط فقر به 12 ميليون افزايش می يابد 

بودجه 1400؛ افزایش قدرت خرید یا عامل تورم؟
بیژن عبدی، اقتصاددان

بودجه ای که دولت پیشنهاد داده با فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و انتشار کلی اوراق مشارکت و اوراق قرضه اسالمی و اوراق نفت و تکنیک های دیگری که در مورد قیمت ارز که از ۴۲۰۰ تومان می خواهد به ۱۱۵۰۰ 
تومان برسد، تماما به افزایش تورم دامن می زند. از طرفی بسیاری از این درآمدها اصال قابل تحقق نیست. وقتی درآمدی در بودجه قابل تحقق نباشد تنها راهی که باقی می ماند، این است که دولت به سراغ استقراض برود. استقراض 
از طریق فروش اوراق، استقراض مستقیم از بانک ها ، استقراض از شبکه بانکی و اســتقراض از صندوق ها و زیرگروه هایی که مربوط به دولت می شود، از انواع و اقسام استقراض است؛ اما درنهایت استقراض با فاصله ای اندک به 

جامعه تزریق خواهد شد. در این حرفی نیست که این بودجه به شدت تورم زاست و درآمدهای آن نیز قابل تحقق نیست و تنها یک زمین سوخته برای دولت آینده باقی می گذارد.
در این میان به گوش می رسد که مجلس ۳ سناریو را در مورد بودجه در حال بررسی دارد. سناریو نخست پیش بینی فروش حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز، سناریو دوم فروش یک میلیون و ۵۰۰ هزار شبکه و سناریو سوم، ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه است که دولت در بودجه پیش بینی کرده است. با این سه سناریو به نظر می رسد که اگر کف بودجه را مالک قرار دهند، باز در تامین منابع مالی آن، حرف و حدیث است که از کدام منابع می خواهند این 
کار را کنند. نوعا ترجیح دولت این بوده است که یا از طریق فروش اوراق یا تسعیر نرخ ارز این کسری را غیرمستقیم جبران کند. باز هم نقل شد که آقای نوبخت گفته که ما ایرادات وارد بر بودجه را می پذیریم اما فقط کلیت آن را 
در مجلس رد نکنند؛ این هم جای سوال دارد. کلیت بودجه یعنی همین بحث هزینه و درآمدهایی که در بودجه در نظر می گیرند. اگر کلیت آن را تصویب کنند، یعنی عمال مجلس به این بودجه تن داده است. احتمال می دهم که 

مجلس کلیات بودجه را رد کند یا خود مجلس سناریوهایی را جایگزین خواهد داشت یا نه؛ اما مهم ترین نکته بحث تورم زا بودن بودجه است. 
نرخ بسیاری از کاالها امسال نسبت به سال گذشته و به خصوص با افزایش قیمت دالر که به مرز ۳۴ هزار تومان رسید چند برابر شد. در حال حاضر نیز نرخ دالر گرچه ۲۵ هزار تومان است اما هزینه های تمام شده کاالها با همان 
دالر ۳۴ هزار تومان به مردم عرضه می شود. به ناگهان قیمت بسیاری از کاالها دو و حتی سه برابر شــد که این کاالها نقش کلیدی در زندگی مردم دارد. بنابراین می توان پیش بینی کرد که این روند با توجه به اینکه بودجه ای 
امسال ۴۰ درصد از بودجه سال آینده کمتر است، ورودی درآمدهای بودجه سال آینده اگر پیش بینی دولت باشد با این مقدار هزینه قطعا وقتی درآمدها محقق نشود و هزینه ها تداوم داشته باشد تورم به تورم امسال اضافه می 

شود و این تورم افسارگسیخته بسیار جای نگرانی دارد. 
امیدوارم کلیات بودجه رد شود تا بلکه دولت آن را مجددا اصالح کند و یک بودجه معقول به مجلس بفرستد. چیزی که قابل پیش بینی است این است که دولت بودجه نهادهایی که روی آن حساسیت هست را کاهش بدهد مثال 
بودجه های نظامی را کاهش بدهد، بودجه های فرهنگی را قطع و بودجه صدا و سیما را کم کند که صدای مجلس دربیاید که بگوید این بودجه ها به سرجای خود برگردد. در مقابل دولت خواهد گفت که اگر این بودجه ها می خواهد 
برگردد، باقی آن را من نمی توانم دست بزنم. این َکل َکل ادامه پیدا کند تا پایان سال برسد. تا به بودجه یک دوازدهم برسیم؛ یعنی دو، سه ماه آینده را با بودجه یک دوازدهم سر کند تا یا دولت طرح بدهد که نخواهد داد یا مجلس 
طرحی تصویب کند که آن هم نمی رسد و به انتخابات می رسیم. این مساله نشان می دهد که نه تنها دولت عزمی برای حل مشکالت مردم ندارد، بلکه عزم خود را جزم کرده که انتقامی بگیرد از آنهایی که می خواهند در آینده سر 
کار بیایند. خیلی بد است که دولت سرنوشت سیاسی و اقتصادی جامعه را به مباحث مبهمی به صرف انتقام گرفتن گره بزند. چرا مردم باید چوب بخورند؟ مردم دارند بابت دعواهای سیاسی بین جناح های سیاسی چوب می خورند. 
در این میان تصور من این است که تنها یک دهک یا نیم دهک یا شاید دو، سه درصد جامعه هستند که خیلی تحت تاثیر این فضای تورمی قرار نمی گیرند. اگر ما آمارهای بانک جهانی را مالک قرار دهیم خط فقر ۱۰ میلیون تومان 
می شود که سبد هزینه خانوار را می سنجد. اگر این اعداد و ارقم درست باشد بسیاری از خانواده ها زیر خط فقرند. فقط اقشاری که در بازار حساب و کتاب شفاف ندارند و می توانند از فرار مالیاتی بهره مند شوند و ثروت های خود 
را چند برابر کنند،  به خصوص آن شبکه های انحصاری که واردات، توزیع و تولید را در اختیار دارند زیر خط فقر نیستند و درآمدهای کالن دارند. باقی مردم هستند که چوب تورم را می خورند. همان افزایش حقوق کارمندان نیز 

با هزاران بند و تبصره به دست کارگران نمی رسد. در واقع درصدی که دولت برای افزایش حقوق ها پیش بینی می کند با تبصره های مختلف کم می شود و تاثیری بر درآمد خانوارها ندارد. 
این در حالی است که امسال خط فقر ۱۰ میلیون تومان است و با این شیب تورمی عمال خط فقر در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان می رسد و دهک های بیشتری به زیر خط فقر می روند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

امکان اســتعالم آنالین مــدرک تحصیلی برای 
بخش خصوصی از طریق اپلیکیشن دولت همراه 
فراهم شــد. امــکان اســتعالم آنالیــن مدارک 
تحصیلی پیــش از ایــن از طریق مرکــز تبادل 
اطالعات بــرای بخش دولتی فراهم شــده بود و 
دســتگاه های دولتی می توانســتند با اتصال به 
GSB و از طریق سامانه های ایجاد شده از سوی 
وزارت علوم و آموزش و پرورش، اقدام به استعالم 
مدارک تحصیلی کارمندان تازه ورود خود کنند؛ 
اما همچنان بخش خصوصی برای اینکه شخصی را 
بتواند استخدام کند باید کپی مدارک تحصیلی را 

از وی دریافت می کرد.
حال درنسخه جدید دولت همراه امکان استعالم 
آنالین مــدرک تحصیلی بــرای بخش خصوصی 
فراهم شده است. با فراهم شدن این امکان بخش 

خصوصی نیازی به اتصال به ســامانه مرکز تبادل 
اطالعات نــدارد؛ بلکه با نصب یک اپلیکیشــن و 
دریافت کد رهگیری استعالم مدارک به سادگی 
مدرک تحصیلی متقاضی کار را اســتعالم کنند. 
امیر اصغری، مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری 
اطالعات در این مورد گفت: »پــس از راه اندازی 
سامانه استعالم مدارک تحصیلی، بخش خصوصی 
نیز متقاضی استفاده از این سامانه بود چرا که آنان 
نیز اعالم می کردند ما بــرای جذب نیرو باید کپی 

مدارک تحصیلی افراد را دریافت کنیم.«
او ادامه داد: »این در حالــی بود که به دلیل تعداد 
زیاد و تنوع فعالیت هــای بخش خصوصی امکان 
اتصال تمامــی آنان بــه مرکز تبــادل اطالعات 
)GSB(  فراهم نبود. حال بــا قرار گرفتن امکان 
استعالم مدارک تحصیلی روی اپلیکیشن دولت 

همراه، بخش خصوصــی می تواند از این طریق به 
سادگی مدرک تحصیلی شــخص متقاضی کار را 

استعالم کند.«
اصغری گفت: »مســئول جذب نیــرو دربخش 
خصوصی می تواند با نصب اپلیکیشن دولت همراه 
و دریافت کد ملی متقاضــی کار و همچنین کد 
رهگیری استعالم مدرک تحصیلی که شخص از 
سامانه اســتعالم مدرک تحصیلی دریافت کرده، 
به سادگی موارد اطالعاتی مدرک تحصیلی فرد را 

استعالم و در نهایت مشاهده کند.«
او تاکید کرد که این استعالم برای بخش خصوصی 
رایگان اســت و برای اســتعالم مدرک تحصیلی 
نیازی به پرداخت وجه نیست. او با اشاره به اینکه در 
شرایط فعلی فقط امکان استعالم مدارک آموزش 
عالی از طریق این اپ فراهم شــده اســت گفت: 

»امکان استعالم مدرک دیپلم نیز از این طریق به 
زودی فراهم خواهد شد؛ البته باید در نظر داشت 
که تقاضای بخش خصوصی برای استعالم مدرک 

آموزش عالی است.«
امکان استعالم آنالین مدارک تحصیلی از شهریور 
ماه گذشته فراهم شد. این پروژه یکی از ۲۳ پروژه 
اولویت دار دولت الکترونیکی بود که اجرایی شدن 
آن به صورت خــاص از ســوی رئیس جمهوری 
پیگیری می شد. در شرایط فعلی اطالعات ۳ هزار 
و ۵۰۰ مرکز آموزشــی روی این پایگاه اطالعاتی 
وجود دارد و امکان اســتعالم مدارک و اشتغال به 
تحصیل این مراکز آموزشــی فراهم شــده است. 
مقرر شده که با اتصال حوزه به این پایگاه اطالعاتی 
امکان اســتعالم مدارک حوزوی نیز از این طریق 

فراهم شود.

شاید زمانی در ایران اســتفاده از اینترنت یک کار 
تفننی، گران قیمت و سرگرمی شمرده می شد اما 
براســاس تحقیق های جدید ایران طی سال های 
اخیر رشد چشمگیری در میزان کاربران اینترنت 

داشته است.
براســاس تحقیقي که دانشــگاه کالیفرنیا انجام 
داده کاربــران اینترنت در ایران از ســال ۲۰۰۰ 
 تاکنون بیــش از ۲۲ هزار درصد افزایش داشــته

 است.
 این رشــد چشــمگیر کاربران اینترنــت باعث 
شده تا ایران در جمع ۲۰ کشــوري که بیشتري 
کاربران اینترنــت را دارند قرار بگیرد. براســاس 
نتایج این تحقیقات که بخشــي از آن را پروفسور 
فیروز نادري، از مدیران ارشــد سابق ناسا منتشر 
کرده ایران در جدول کشورهاي داراي بیشترین 
کاربــران اینترنــت رتبــه ۱۶ را دارد. هــر چند 
درباره آمار کاربــران اینترنت کشــور و تعاریف 
آن همیشــه حرف و حدیث زیادي بــوده اما در 
این تحقیــق کاربران اینترنت ایــران تا ۳۰ ژوئن 
 ۲۰۱۷ )نهم تیرمــاه( ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر

 تخمین زده شــده اســت. براســاس ایــن آمار 
تعــداد کاربــران اینترنــت در ایران نســبت به 
ســال۲۰۰۰، ۲۲ هــزار و ۵۸۰ درصــد رشــد 
داشته اســت. این تحقیق نشــان مي دهد که در 
 ســال ۲۰۱۷، ۷۰درصد ایراني ها کاربر اینترنت

 بوده اند.
 در میان کشــورهاي خاورمیانه ایران بیشترین 
تعداد کاربــر اینترنت را دارد. ایــن عقیده وجود 
دارد که دسترســي به اینترنــت روي تلفن هاي 
همراه نقــش چشــمگیري در افزایــش تعداد 
کاربران اینترنــت در ایران به ویژه در ســال هاي 
اخیر داشــته اســت. براســاس شــاخص هاي 
اعالم شده از ســوي درگاه پایش جامعه اطالعاتي 
ایران، تعداد کاربران اینترنت ایران در ســال ۹۵ 
حــدود ۵۳.۲۳ درصــد جمعیت کشــور برابر با 
۴۲ میلیــون و ۵۴۴ هزار و ۷۵۳ نفر بوده اســت. 
اسفندماه سال۹۴، تعداد کاربران اینترنت کشور 
برابر بــا ۴۵.۳ درصد جمعیت کشــور معادل ۳۶ 

میلیــون و ۲۰۶ هــزار و ۶۰۰ نفر بــود؛ بنابراین 
۶ میلیــون و ۳۳۷ هزار و ۹۵۳ نفر تنها در ســال 
 ۹۴ تا ۹۵ به کاربــران اینترنت در ایــران افزوده

 شدند.
 این رشــد به ویــژه در میان دولت هــاي دهم و 
یازدهم بسیار چشمگیر اســت. سرانه دسترسي 
کاربــران ایراني بــه اینترنت در ابتــداي دولت 
یازدهم یک کیلوبیت بر ثانیه بــود که هم اکنون 
 این پارامتر بــه ۳۵کیلوبیــت بر ثانیه رســیده 

است.
اتحادیــه بین المللي مخابرات کاربــر اینترنت را 
کسي مي داند که در ۳۰روز گذشته حداقل یک بار 

آن الین بوده  است.

چالش سرعت
هر چند میزان کاربر اینترنت ایران طي سال هاي 
اخیر با شــبکه ۳G و ۴G رشد چشمگیري داشته 
اســت اما هنوز ســرعت و هزینــه اینترنت براي 

بسیاري از کاربران یک مسئله جدي است. سرعت 
میانگین اینترنت جهان در سال جاري ۷.۲ مگابیت  
بر ثانیه بود که نســبت به ســال قبل ۱۵ درصد 

افزایش یافته است.
 کره جنوبــي هنوز رکورد بیشــترین ســرعت 
میانگین میان کشورها را با معدل ۲۸.۶ مگابیت 
بر ثانیه دارد. سنگاپور هم ســریع ترین اتصال را 
 با سرعت ۱۸۴.۵ مگابیت بر ثانیه به ثبت رسانده

 است. 
امــا در آمــار مؤسســه »آکامــاي تکنولوژي« 
ایران با میانگین ســرعت ۴.۷ مگابیــت بر ثانیه 
بــا وجــود پیشــرفت ۳۳ درصدي نســبت به 
 ســال قبل، رتبه صدوهفتــم را از میــان ۱۴۹ 

کشور جهان دارد.
 ایــن مؤسســه آمریکایي، هــر ۳ ماه در ســال 
گزارش هایــي از میانگیــن ســرعت اینترنــت 
کشــورهاي مختلــف ارائــه مي کند. براســاس 
این گــزارش ۶۱ درصــد از اتصاالت ایــران به 
 اینترنت با ســرعتي باالتر از ۴مگابیــت بر ثانیه

 بوده است.

سرمقاله

امکان استعالم آنالین مدرک تحصیلی برای بخش خصوصی فراهم شد

ایران در جمع ۲۰ کشور پرکاربر اینترنتی در دنیا
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