
نایب رییس کانــون عالی انجمــن های صنفی 
کارگران ســاختمانی با بیان اینکه قطعی برق و 
ماینرها ربطی به افزایش قیمت ســیمان و دیگر 
مصالح ساختمانی ندارد، گفت که گرانی سیمان 
بسیاری از کارگران ساختمانی را بیکار و پروژه ها 

را متوقف کرد.
هادی ســاداتی در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: 
متاسفانه افزایش قیمت ســیمان مدتی در روند 
فعالیت کارگران ســاختمانی اختالل ایجاد کرد 
و باعث توقف پروژه ها شــد؛ در حال حاضر نیز 
بسیاری از کارگران ساختمانی بیکارند و افزایش 
قیمت مصالح ســاختمانی از جمله ســیمان بر 

فعالیت آنها تاثیرگذار بوده است.
وی با بیان اینکــه در باال رفتــن قیمت مصالح 
ساختمانی کســی حاضر به پیگیری نیست و با 
ضعف نظارت نهادها و دستگاههای نظارتی روبه 
رو هستیم، گفت: سال گذشته قیمتی که در مورد 
ســیمان توافق کرده بودند ۳۳ هزار تومان بود و 
قیمتی بود که زیرنظر ســازمان حمایت تعیین 

شده بود ولی امســال به پاکتی ۸۵ هزار تومان 
رسید و دست آخر هم قیمت را به ۹۰ هزار تومان 
و حتی ۱۵۰ هزار تومان رساندند و بازار را به هم 
ریختند. ساداتی درباره تاثیر قطعی برق بر فعالیت 
کارخانه های سیمان گفت: ماینرها و قطعی برق 
ربطی به این مسأله ندارد، چطور ممکن است به 
یکباره همه کارخانه ها با هم در تولید ســیمان 
دچار مشکل شوند آن  هم در شرایطی که قطعی 
برق در ســاعات خاصی اتفاق می افتد؟ لذا این 
مســاله که ماینرها دلیل افزایش قیمت سیمان 
شده اند را قبول ندارم و معتقدم برخی شرکتهای 
سیمان با هم البی و تعطیل می کنند تا قیمت ها 

را باال بکشند و بازار را متشنج کنند.
وی ادامه داد:متاسفانه در جریان افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی به ویژه ســیمان هیچ کسی 
اعتراض نمی کند و حرفی نمی زند که دلیل باال 
رفتن قیمتها چیست و پیگیری نمی کند که چرا 
قیمت مصالح بی رویه باال می رود و ســازمانهای 
نظارتی که نیازی به بردن نامشــان نیست حتی 

شــورای عالی نظارت وزارت صمت همه تسلیم 
این جریان می شوند.

نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران 
ساختمانی با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت 
مصالح ساختمانی بر ســاخت و سازها و فعالیت 
کارگران ساختمانی تأثیرگذار است، اظهار کرد: 
در حال حاضر شرایط هنوز مطلوب نیست و در 
توزیع سیمان مشکل داریم. مصالح و سیمان به 
دست ما نمی رسد که کارگران ساختمانی بتوانند 
مشغول کار باشند و پروژه های ساختمانی از این 

وضعیت متاثر هستند.
وی گفت: مصالحی مثل سیمان و فوالد و میلگرد  
به گونه ای نیست که از قبل بشود آنها را ذخیره 
کرد و باید مرحله به مرحله تامین کرد چون پروژه 
های ســاختمانی این امــکان را ندارند که یکجا 
خرید کنند و آن را مرحلــه ای تامین می کنند 
لذا این مســأله پروژه هایی هم که می خواهد به 
تازگی شروع شود متوقف و عده زیادی از کارگران 

ساختمانی را بیکار می کند.

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به اختالف 
۷۵۰۰ مگاواتی مصرف برق کشــور در عاشورای 
امسال و سال گذشته، از افزایش مصرف برق در 
دو هفته اول شهریور و لزوم همکاری مشترکان 

خانگی و اداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به کاهش مصرف 
برق در روزهای گذشته گفت: با توجه به تعطیلی 
اغلب مشاغل، کسب و کارها و ادارات و سازمانها 
و همچنین روزهای تاســوعا و عاشورا که معموالً 
روزهای کم بــاری برای صنعت برق محســوب 
می شوند، مصرف برق در روز عاشورا به ۴۹ هزار 
و ۶۰۸ مگاوات رسید و اگرچه این میزان از هفتم 
خرداد ماه به بعد که هیــچ یک از پیک بارهای ما 
کمتر از ۵۰ هزار مگاوات نبود، کمتر است؛ اما ۷ 
هزار و ۵۰۰ مگاوات از عاشورای سال قبل بیشتر 

شده است.
ســخنگوی صنعت برق ادامه داد: گرچه دما هم 
در این روز ۲ درجــه گرم تر از مدت مشــابه در 

سال گذشــته بود که افزایش مصرف معادل آن 
حدود ۲۴۰۰ مگاوات بوده به نظر می رسد ۵۰۰۰ 
مگاوات عددی است که رشد قابل توجهی نسبت 

به سال گذشته را نشان می دهد.
وی در همین زمینه تصریح کــرد: حدود ۲ هزار 
مگاوات افزایش مصرف ناشی از مشترکان جدید 
صنعت برق داریم، اما ۳ هزار مگاوات دیگر می تواند 
منشأ دیگری داشته باشدکه باید کانون توجه ما 
به سمت رمزارزها باشــد که در کشور به صورت 

غیرمجاز در کشور در حال فعالیت هستند.
رجبی مشــهدی با بیان این کــه در طی ۶ روز 
گذشــته با توجه به کاهش بار شــبکه توانستیم 
گشــایش هایی را در تأمین بــرق بخش صنعت 
داشته باشیم، اضافه کرد: خوشــبختانه صنایع 
توانستند در این چند روز بدون وجود محدودیتی 
جدی فعالیت داشته باشند، به طوری که در بخش 
صنعت ســیمان محدودیتی وجود نداشته و به 
جز در ســاعات اوج مصرف که آن هم متناسب با 
سالهای گذشته بوده اســت، ۷۵ درصد نیاز برق 

این بخش تأمین شده و در بخش فوالد نیز بیش 
از ۷۰ درصد برق مورد نیاز در روزهای اخیر تأمین 
شــده و برای روزهای آتی سعی می کنیم شیفت 
شــبانه صنعت فوالد بدون محدودیت باشد اما 
طی روز در حد توان و به اندازه ای که برای تولید 
 اکســیژن در این بخش برق مورد نیاز اســت را 

تأمین کنیم.
ســخنگوی صنعت برق در ادامه گفت: از امروز تا 
انتهای هفته روند افزایش دمــا را داریم که الزم 
است مشترکان عمده همکاری الزم را با صنعت 
برق داشته باشــند و ما هم سعی خواهیم کرد به 
تدریج متناسب با کاهش دما و به تبع آن کاهش 
مصرف برق؛ تمهیدات الزم را برای تأمین بیشتر 
برق برای این بخش از صنعت کشور که همکاری 

خوبی با صنعت برق دارند را اتخاذ کنیم.
رجبی مشهدی همچنین تاکید کرد: از همکاران 
بخش توزیع خواســته ایم که نظارت و پایش از 
مصرف برق ادارات و دســتگاه ها بیشتر کنند تا 

بدون محدودیت این روزها را پیش ببریم.

اپراتورهای تلفن همراه می تواننــد در بازه های زمانی 
حداقل یک ماهه صورتحساب مشترکان را صادر کنند 
و پس از پایان مهلت پرداخت تعیین شــده، ابتدا خط 
مشــترک بدهکار به مدت حداقل دو هفته یک طرفه 
می شود و اگر مشترک پس از اطالع رسانی مجدد اپراتور 
و مهلت یک ساله بدهی خود را پرداخت نکند، دارنده 

پروانه می تواند خط تلفن مشترک را به طور کامل تخلیه 
و امتیاز آن را از مشترک ســلب کند. به گزارش ایسنا، 
ســیم کارت دائمی یا اعتباری تلفن همراه را می توان 
به صورت حضوری از طریــق نمایندگی های خدمات 
اپراتورها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا به صورت 
غیرحضوری از طریق پورتال یا فروشگاه های مجازی 

اپراتورها تهیه کرد. همان طور که سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی اعالم کرده، مشترک می تواند خط 
تلفن را به سه شکل تلفن پس پرداخت )دائمی( بدون 
مبلغ ســپرده و تضمین پرداخت، تلفن پس پرداخت 
)دائمی( دارای مبلغ سپرده و تلفن پس پرداخت )دائمی( 

دارای تضمین پرداخت خریداری کند.

به طور متوســط قیمت یک واحد ۵۰ متــری در تهران ۱.۵ 
میلیارد تومان است که البته در منطقه یک این عدد به باالی ۳ 
میلیارد تومان و در منطقه ۱۸ به کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان 

می رسد.
به گزارش ایســنا، با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران 
یعنی ۳۰ میلیــون و ۴۴ هــزار تومان در هر متــر مربع، هم 
اکنون یک آپارتمان ۵۰ متری در تهــران تقریبا ۱.۵ میلیارد 
تومان قیمــت دارد که البتــه در مناطق مختلــف این عدد 
متفاوت اســت مثال در منطقه یک آپارتمان ۵۰ متری حدود 
۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومــان ارزش دارد و در منطقه ۱۸ 
 قیمت واحدی با همین متراژ به طــور میانگین ۶۷۲ میلیون 

تومان است.
به دلیل ناهمگن بودن مســکن، طبیعتا قیمت خانه ها در یک 
منطقه، یک محله و حتی یک کوچه متفاوت است. به طور مثال 
با وجود آنکه متوســط قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری با لحاظ 
میانگین متری ۳۰.۷ میلیون تومان طبق آمار تیرماه ۱۴۰۰ در 
منطقه ۴ به یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون تومان می رسد، روز ۳۰ 
مردادماه ۱۴۰۰ در محله تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ 
یک آپارتمان ۵۱ متری ۱۹ سال ساخت با پارکینگ و انباری، 

یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قیمت گذاری شــده است. در 
آگهی دیگری یک واحد ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت با انباری در 
محله تهرانپارس شرقی ۹۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

در منطقه ۱۰ نیز که تیرماه امسال دومین منطقه پرتقاضا در 
بازار مسکن شهر تهران بود با توجه به میانگین قیمت متری ۲۰ 
میلیون تومان، متوسط قیمت یک آپارتمان یک میلیارد تومان 
است اما در آگهی ها می توان نرخهای به مراتب کمتر را مشاهده 
کرد. به طور مثال امروز یک آپارتمان ۵۱ متری ۱۵ سال ساخت 
فول امکانات در منطقه ۱۰ محله بریانک ۹۱۰ میلیون تومان 
برای فروش، آگهی شــده اســت. در آگهی دیگری آپارتمان 
۵۰ متری ۲۰ سال ساخت بازسازی کامل دارای انباری ۷۰۰ 
میلیون تومان به فروش می رسد. اما اگر قصد خرید آپارتمان 
۵۰ متری کمتر از پنج سال را دارید و نقدینگی شما کمتر از یک 
میلیارد تومان است در مناطق ۱۵ تا ۲۰ می توانید به هدف خود 
برسید. در بســیاری از این مناطق حتی می توانید با این مبالغ 
واحد نوساز خریداری کنید. چند روز قبل در محله مسعودیه 
یک آپارتمان ۵۰ متری چهار ساله با آسانسور و پارکینگ، بدون 

انباری به قیمت ۹۴۸ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
در محله خلیج فارس واقع در منطقه ۱۸ با مبالغی بین ۷۰۰ تا 

۸۰۰ میلیون تومان می توان خانه دار شد. میانگین قیمت هر 
متر مسکن در منطقه ۱۸ که ارزانترین محدوده در بازار مسکن 
شهر تهران محسوب می شــود ۱۳.۴ میلیون تومان است. در 
آگهی های محله های این منطقــه نرخهای باالتر و پایین تر به 
وفور دیده می شــود. در محله خلیج فارس یک آپارتمان ۴۵ 
متری دارای آسانسور، بدون پارکینگ و انباری ۷۳۰ میلیون 

تومان قیمت گذاری شده است.
به طور کلی واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۴ درصد از کل 
معامالت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ رتبه اول را از نظر 
ســطح زیربنا به خود اختصاص دادند. همچنین ۲۸.۸ درصد 
خرید و فروش ها مربوط به واحدهای کمتر از ۶۰ متر و ۵۵.۳ 
درصد مربوط به  خانه های کمتر از ۸۰ متر بود. آپارتمان های 
دارای مساحت بیش از ۲۰۰ متر نیز تنها ۳ درصد قراردادهای 

خرید و فروش را به خود اختصاص داده است.

سرنوشتبازارمسکنچهمیشود؟
یک کارشناس بازار مســکن گفت: چهار بازار اصلی در ایران 
شامل بورس، ارز، طال و مســکن زمانی به رونق می رسند که 
منابع مالی قابل توجهی وارد آن شــود که فعال چنین چیزی 

نمی بینیم. رشــد این بازاها تا حد زیادی به احیای مذاکرات 
سیاسی و تعامالت بین المللی بستگی دارد اما مشخصا در مورد 
مسکن نمی توان به این زودی ها انتظار رونق داشت؛ چرا به که 

به اشباع قیمتی رسیده است.
عباس زینعلی در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: رشد نسبی 
بازارهای موازی مســکن همچون ارز و بورس به معنای رونق 
نیست. به هر حال این حوزه ها مدتی راکد بوده و االن به خاطر 
انتخاب دولت جدید تکانی خورده که نرمال است اما نمی تواند 
شروع یک دوره رونق تلقی شود. بازارهای دیگر هم مثل مسکن 
در رکود به ســر می برند تا یک اتفاق یا سیاست گذاری جدید، 

بخصوص در حوزه های بین المللی رخ دهد.
وی افزود: معتقدم دولت رئیســی باید یک طرح فوری را برای 
بخشهای سیاســی و اقتصادی ارایه دهد. مثال با یک حرکت 
پرفشــار، بخشــهای تولیدی را به تحرک وادار کند. همزمان 
مســائل سیاســی بین المللی را با جدیت دنبال کند تا فضای 
اقتصادی مقداری تلطیف شود. اگر جامعه اینطور برداشت کند 
که این اقدامات در جریان است احتماال در شهریور نشانه های 

رونق در بخشهای اقتصاد بروز پیدا می کند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ادامه روند بالتکلیفی 

کنونی ممکن است به خروج ســرمایه ها از کشور منجر شود 
گفت: اگر سرمایه ها وارد حوزه ساخت و ساز وارد شود با توجه 
به پیشران بودن بخش مسکن برای اقتصاد و بازار مسکن خوب 
است. اما رشد ساخت و ســاز به حجم معامالت بستگی دارد. 
ســازنده به بازار نگاه می کند وقتی می بیند ممکن است برای 
سود، مدتها در انتظار بنشــیند طبیعتا اقدام به ساخت و ساز 
نمی کند. کما اینکه هم اکنون پروژه های زیادی را در ســطح 

شهر تهران می بینیم که نیمه کاره رها شده است.
زینعلی تصریح کــرد: کارخانجات تولید مصالح ســاختمانی 
مثل سیمان و فوالد نیز با توجه به نیازشــان به ارز در شرایط 
رکودی ایران تمایل به صادرات دارنــد. دولت باید کاری کند 
که این واحدهای تولیدی ابتدا به تامین نیاز داخلی بپردازند اما 

پیش نیاز چنین مساله ای ایجاد تحرک در بازار مسکن است.
وی، ورود تقاضــای موثر در بازار مســکن را منوط به افزایش 
قدرت خرید مردم دانست و گفت: دست متقاضیان به قیمتهای 
فعلی نمی رســد. بنابراین یا باید نرخها تا مدتی ثابت بماند یا 
توان خرید از طریق تسهیالت و برخی ابزارهای مالی باال برود 
اما هم اکنون با توجه به قرار گرفتن دولت در دوره گذار، چنین 

شرایطی حاکم نیست.

افزایش مصرف برق در دو هفته اول شهریور ماهگرانی سیمان، کارگران ساختمانی را بیکار کرد!

چه زمانی از خط تلفن مشترک بدهکار سلب امتیاز می شود؟

آپارتمان ۵۰ متری در تهران چند؟

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2276| یکشنبه 31 مردادماه  1400 |  13 محرم  1442 |   22 آگوست  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

۱۳ درخواست بخش 
خصوصی از دولت

انتظارات بورسی 
از وزیر پیشنهادی 

اقتصاد چیست؟

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله
 سیگنال 

انتظارات تورمی به دالر

قیمــت هایــی کــه برای 
دالر و ســکه در روزهــای 
اخیر و در ایــام تعطیالت 
شاهد آن هســتیم خیلی 
قابــل اســتناد نیســتند. 
در تعطیالت اخیر شــاهد هســتیم که نرخ ارز و 
ســکه بعه کانال شــکنی ادامه دادنــد که باید 
 منتظر ماند و دیــد که با آغازهفته کاری رشــد 
قیمت ها ادامه دار خواهد بود یا خیر. البته باید به این 
نکته هم اشاره کرد که صعود قیمت دالر و به دنبال 
آن افزایش قیمت سکه در هفته های اخیر هم وجود 
داشته است. نرخ ارز در یک تا دو هفته اخیر افزایش 
 یافته است. به رغم اینکه صادرات غیرنفتی ما در 
ماه های اولیه سال نسبت به سال گذشته بیشتر 
بوده اما باز هم رشد قیمت دالر اتفاق افتاده است. 
البته افزایش صادرات غیرنفتی به آن معنا که رشد 

قابل مالحظه ای ...

کامرانندری،اقتصاددان

متنکاملدرصفحه3
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ادامه  بحران 
کمبود برق

نرخ سود اوراق تسه به 20.9 درصد رسید

وام مسکن گران می شود؟ 

سکه به کانال 12 میلیونی و دالر به کانال 27 هزار تومانی رسید

کانال شکنی دالر و سکه
صفحه3
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وعده های من
انتخاباتی نبود
دولت   به  استفاده   از  ظرفیت 

بانوان   توجه  خواهد  کرد

رییس جمهور در پاسخ به سواالت
 نمایندگان  در صحن:

به گفته مســووالن با افزایش مصرف گاز و کمبود 
تولید برق گویــا قرار بر این اســت که قطعی های 
گسترده تر برق درانتظار مردم باشد. کمبود تولید و 
افزایش مصرف گاز خاموشی های بیش از ۲۰ ساعت 
را در شبکه برق به دنبال خواهد داشت. نایب رئیس 
هیأت مدیره ســندیکای برق ایــران در این رابطه 
می گوید: دالیل بسیاری برای کمبود تولید برق و 
خاموشی های گسترده داریم. اولین دلیل مربوط 
به کاهش سرمایه گذاری برای تولید برق و ساخهت 
نیروگاهها است. پیام باقری اضافه کرد: سرمایه گذاری 
برای ساخت نیروگاهها به شدت کاهش یافته و به 
دلیل افزایش مصرف در تابستان شبکه نیروگاهی 
توان ندارد تا این حجم از مصرف را تامین کند. منصور 

دفتریان، رئیس انجمن...

هزینه وام مسکن در مرداد ماه به قله تابستانی خود 
رسیده اســت. این اتفاق موجب شد تانرخ سود در 
سطح ۲۰.۹ درصد قرار گفته و رکوردی دیگر را به 
ثبت برساند. روند این آمار نشان از احتمال افزایش 
قیمت در روزهای آتی را داراست.هزینه وام مسکن 
در روزهای پایانی مرداد ماه در مسیر صعودی قرار 
گرفته و نســبت به روزهای ابتدایی تابستان ۲.۷ 
درصد افزایش پیــدا کرد. این اتفاق موجب شــد 
تا قیمت وام برای مجردین در باالتر از ســطح ۱۷ 
میلیون تومان و متاهلین بیش از ۲۹ میلیون تومان 
قرار بگیرد. اوراق حق تقدم تسهیالت بانک مسکن 
)به صورت خالصه تســه( اوراقی هستند که مالک 
آن ها می تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از 
آن، از امتیاز استفاده از ۵۰۰ هزار تومان تسهیالت 

خرید یا ساخت مسکن...



اقتصاد2
ایران وجهان

ابراهیم رئیسی در جریان دفاع 
از اعضای پیشــنهادی کابینه 
و برای پایــان دادن به برخی 
شایعات، محمد مخبر معاون 
رئیس جمهــور را مســئول 

هماهنگی تیم اقتصادی خود معرفی کرد.

برنامه وزیر پیشنهادی نیرو در امتداد همان 
نگاه های قبلی در این وزارتخانه است

روز گذشته رئیس جمهور در حالی برای دفاع از کابینه دولت 
سیزدهم به مجلس رفت که هنوز تکلیف برخی از کرسی های 
مهم در دولت او از جمله معاونت اقتصادی رئیس جمهور و یا 
ریاست بانک مرکزی مشخص نیست. در هفته های گذشته 
گمانه زنی های مختلفی درباره تاخیر در معرفی چهره های 
مورد نظر رئیسی برای این سمت ها منتشر شد و خیلی ها به 
بروز برخی اختالفات در میان دو چهره نزدیک به او سخن 
گفتند. در واقع برای پایان دادن به همین شایعات بود که 
رئیسی در جریان دفاع از خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد 
تاکید کرد: »معاون اول رییس جمهور را مسوول هماهنگی 
تیم اقتصادی قرار دادیم. به همــه هم گفتیم برای این که 
بگو مگو نباشد معاون اول مسوول هماهنگی است. چه تیم 
اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه 
بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه های اقتصادی 
که در این رابطه می توانند نقش داشــته باشد. نگاه به تیم 

اقتصادی برای هماهنگی آن کامال مورد توجه بوده است«.

زارع پور اقتصاد فضای مجازی را فعال خواهد کرد
عیســی زارع پور وزیر پیشــنهادی ارتباطــات و فناوری 
اطالعات اولین چهره ای بود که رئیسی دفاع خود از کابینه 
پیشنهادی اش را با دفاع از او آغاز کرد و گفت: ایشان تجربه 
دهه ۸۰ دارد و در مدتی که در دستگاه قضایی کار کرد، تجربه 
موفقی داشت. برنامه ما در وزارت ارتباطات هوشمندسازی، 
شفاف ســازی، فعال کردن اقتصاد فضای مجازی است. 
با شناختی که از عیســی زارع پور داریم ایشان می تواند با 

تخصص و تجربه ای که دارد به نتیجه برساند.
خاندوزی هماهنگ با تیم اقتصادی دولت است

او درباره احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی 
گفت: ما یک چهره جوان و مطلع اقتصــادی نیاز داریم که 
نظام مالیاتی را عادالنه کند و نظام تامین مالی دولت را فعال و 
اصالح کند. در فضای کسب و کار مردم ایجاد اصالح و تحول 
کند. بهره وری را ارتقاء دهد و مدیریت دارایی ها و شرکت های 
دولتی را بتواند کامال سامان دهد. شفافیت و مدیریت تعارض 
منافع را دنبال کند. وضع خزانه داری کل را سامان دهد. ما 
چهره جوان فساد ستیزی را می خواهیم که بتواند موضوع 
گمرک،  مالیات و بخش های مختلفی که در حوزه اقتصاد و 
دارایی وجود دارد را اصالح کند. ما این مصمم بودن را در چهره 
خاندوزی و سوابق او می بینیم و این بخش هم با همکاری تیم 

اقتصادی که شما نگران آن هستید ممکن خواهد شد.

عبدالملکی پاکدست و فسادستیز است
رئیسی درباره وزیر پیشــنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت:  عبدالملکی جوان، پاکدست ، فسادستیز 
اســت و تجربه موفق در جایی که قبال بوده اســت را در 

کارنامه دارد. وزارت تعاون بخش مهمــی به عنوان رفاه 
اجتماعی دارد. ایشان قبل از این ســوابقی در آنجا دارند 
در صندوق های مختلفی که در آنجا عضویت داشــتند و 
موفقیتی هم در معاونت اشتغال داشتند.من از بازرسانی که 
رفتند و حوزه ایشان را بازرسی کرده اند سوال کردم گفته اند 
از حوزه های موفق معاونت کمیته امــداد امام، معاونت 
اشتغال است. در این مدت ایشان مبلغی که در اختیارشان 
بوده سعی کرده اند به نحو کامل نسبت به ایجاد اشتغال 
اقدام کنند. او گفت: ما به مردم قول داده ایم وزارتخانه ای 
که مساله اشتغال و مدیریتی که این کار را بر عهده دارد، 
توانا باشد برای که بتواند اشتغال را اجرایی کند. ایشان با 
نیروی جوانی و نخبگی و پاکدستی ان شاهلل این وزارتخانه را 
اگر اعتماد نمایندگان مجلس در کنار معرفی ما قرار گرفت 
حتما می تواند در آنجا با دوســتانی که از ایشان استفاده 

خواهد کرد، تحول ایجاد کند.

قاسمی یک میلیون مسکن می سازد
رئیســی در ادامه صحبت هایش دربار وزیران پیشنهادی 
به رستم قاسمی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی 
رسید و گفت: آقای قاسمی در قرارگاه خاتم االنبیا به عنوان 
یکی از بزرگ ترین پیمانکاران دولت در حوزه راه وشهرسازی 
کارهای بسیاری انجام داده اســت. موضوع مهم ما در این 
وزارتخانه ساختن یک میلیون مســکن در هر سال و در ۴ 
سال ساخت ۴ میلیون مسکن است که آقای قاسمی در این 
زمینه برنامه دارد و برای ما مهم است که کسی بتواند روی 
کار بیاید که این وعده دولــت را عملی کند و با تجربه های 
کاری خود گام هایــی در این زمینه بــردارد که به صورت 

 انضباط و با ترکیبی از حرکت انقالبی، تحولی در وزارتخانه 
ایجاد کند.

فاطمی امین متخصص و متعهد است
او درباره فاطمی امین وزیر پیشنهادی وزارت صنعت معدن و 
تجارت و مسائل و مشکالت در این وزارتخانه گفت: بخشی از 
مسائل در این وزارتخانه انجام شده و بخشی به صورت کالن 
همچنان باقی است. این وزارتخانه در ارتباط با اهداف مهم 
اقتصادی دولت نقش بسیار مهمی دارد و نیازمند سالمت، 
 شــجاعت، جامع نگری، تخصص و داشتن روحیه انقالبی 
و جهــادی اســت. رئیس دولت ســیزدهم اضافــه کرد: 
فاطمی امین در آستان قدس رضوی مسوول بخش اقتصادی 
بود و روز نخست که به آنجا رفتم وضعیت حسابرسی بسیاری 
از شرکت های زیر مجموعه آستان قدس مشروط و مردود 
بود و جز دو شرکت که مشکل اساسی داشت، بقیه شرکت ها 
رفع مشکل و شفافیت در بخش اقتصادی آستان قدس برقرار 
شد. وزیر پیشنهادی صمت در حوزه هایی که بود عملکرد 
موفقی داشت. با توجه به بررسی متخصصان امیدوارم وزیر 
پیشنهادی با علم و دانش و تخصص در کنار تعهد و بتواند 

گام هایی بردارد تا شاهد تحول در این وزارتخانه باشیم.

اوجی برای فروش نفت برنامه های خوبی دارد
رئیسی در مورد وزیر نفت پیشنهادی خود هم گفت: آقای 
مهندس اوجی جزو چهره های نامدار و خوشنام وزارت نفت 
است که در علم و دانش سرآمد بوده، پست هایی که ایشان 
احراز کرده است تا معاونت وزارت نفت بوده و ایشان در همه 
ادوار چهره موفقی بوده است. ایشان دانش مرتبط دارد و هم 
دارای تجربه است و می تواند با حرکت جهادی اقداماتی در 
این وزارت خانه انجام دهد. دوستان نگران نباشند نسبت به 

فروش نفت هم اقدامات خوبی در این زمینه در دست دارد.

محرابیان در زمینه ساخت نیروگاه اقدامات 
خوبی داشته است

او درباره گزینه پیشنهادی وزارت نیرو بیان کرد: ما در حوزه 
آب و بــرق عقب ماندگی داریم که باید جبران شــود باید 
اقدامات خوبی صورت گیرد تا شــاهد قطعی برق  نباشیم، 
محرابیان وزارتخانه را می شناسد نســبت به وزارت نیرو، 
سدسازی و ســاخت نیروگاه ها اقدامات خوبی انجام داده 
است، بحث ما ایجاد نیروگاه ها و تولید برق است مدیریت 
آب در کشور بسیار مهم است این مشکالت می تواند با کمک 

نمایندگان حل شود.

رئیسی در دفاع از اعضای اقتصادی کابینه چه گفت؟

دفاع از اعضای پیشنهادی کابینه

بانک مرکزی اعالم کرد؛
تعداد چک های ثبت شده در سامانه 

صیاد به ۱۰میلیون فقره رسید 
از ابتدای سال جاری تا نیمه مردادماه بالغ بر ۱۰ میلیون 
فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که 
این میزان، بالغ بر ۱۶ درصــد از کل برگ چک های 
جدید توزیع شده است. از ابتدای فروردین ماه تا نیمه 
مردادماه ســال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار 
دسته چک مشتمل بر حدود ۶۲ میلیون برگ چک 
طرح صیادی جدید در کشور توزیع شده  است که از 
این تعداد حدود ۹۴ درصد دســته چک ها متعلق به 
اشــخاص حقیقی و ۶ درصد دسته چک ها متعلق به 
اشخاص حقوقی است. بر این اســاس، در این مدت 
بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک جدید در ســامانه صیاد 
ثبت صدور شده که این تعداد حدود ۱۶ درصد برگ 
چک های جدید است؛ همچنین حدود ۸۰ درصد از 
چک های ثبت شده، معادل ۸ میلیون برگه چک توسط 
گیرندگان تائید شده اند.  گفتنی است از ابتدای سال 
جاری تا پایان تیرماه نسبت چکهای قدیمی برگشت 
داده شده به چک  های قدیمی مبادله شده حدود ۸.۷ 
درصد و این آمار در مدت مشابه درخصوص چک های 
جدید حدود ۴ درصد اســت.بنابراین، اعتبارسنجی 
مشتریان در ســامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک 
عالوه بر زمان  تخصیص دسته چک، بررسی سوابق 
صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه 
صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت 
از صدور چک توســط اشــخاص دارای سابقه چک 
برگشتی رفع ســوء اثر نشــده، در کاهش آمار چک 
برگشتی موثر واقع شده است. همچنین بانک مرکزی 
اخیراً سرویس استعالم اقالم اطالعاتی چک را رونمایی 
کرده است که این سرویس با کاربری ساده و بدون نیاز 
به احراز هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی 
توســط صادرکننده مطلع می کند. این سرویس در 
راستای ارائه خدمات ارزش افزوده و تسهیل مبادالت 
از طریق چک ارائه شده و پیش بینی می شود به زودی 
برنامک های موبایلی به این سرویس مجهز شده و این 

خدمت به صورت پیامکی نیز ارائه شود. 
اقدام بعدی بانک مرکزی در این خصوص رونمایی از 
خدمت ثبت، تائید، انتقال و استعالم چک به صورت 
پیامکی خواهد بود که با همکاری ســازمان فناوری 
اطالعــات و از طریق سرشــماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ به 
مشتریان فاقد گوشی هوشمند ارائه خواهد شد. خدمت 
موصوف از پیچیدگی های فنی و زیرساختی برخوردار 
بوده و علت تاخیــر در ارائه چنیــن خدمتی حصول 
اطمینان از نحوه کارکرد ســامانه است.  یادآوری می 
شود، در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون 
اصالح قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس 
شورای اسالمی زیرساخت های فنی الزم برای اجرای 
این قانون توســط بانک مرکزی فراهم و با فعال سازی 
برنامک های موبایلی به منظور ایجاد زمینه های فرهنگی 
و آموزش و اطالع رســانی، فاز آزمایشــی ثبت نقل و 
انتقاالت چک در سامانه صیاد از سال گذشته آغاز شد. 
از ابتدای سال جاری و با توزیع دسته چک های جدید 
که وفق ماده ۶ اصالحی قانون مزبور صادر می شوند، 
بانک مرکزی مرحله عملیاتی ثبت چک در ســامانه 
صیاد و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل را از طریق 
برنامک های موبایلی، درگاه های نوین شــبکه بانکی 
)اینترنت بانک و موبایل بانــک( و به صورت خدمت 
حضوری در شعب تکمیل کرده است. استفاده از دسته 
چک های جدید مستلزم ثبت صدور و تائید در سامانه 
صیاد است و ظهرنویســی چک ها در مرحله انتقال به 
ثبت سیستمی انتقال در سامانه صیاد، منوط شده است. 
به موجب قانون یادشده چک های جدید نمی توانند در 
وجه حامل  صادر شوند و ثبت اطالعات هویت گیرنده 

چک به انضمام تاریخ و مبلغ چک الزامی است.
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رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: لغوقیمت گذاری دستوری، 
لغو سیاســت پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی، ثبات نرخ ارز، عدم صدور 
بخشــنامه های متعدد و حل مشــکالت بیمه و مالیــات ازجمله 
درخواست های بخش خصوصی است. به گزارش مهر، اگرچه همواره 
اعالم می شود که کمبود نقدینگی مهم ترین چالش بخش تولید کشور 
است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین 
کند ولی تا زمانی که فضای کسب و کار تیره و تار باشد، باز هم عماًل 
کاری از پیش نخواهد رفت؛ در همین رابطه کارشناسان همواره تاکید 
می کنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد 

و اجازه دهد، تولید نفس بکشد.
البته اگرچه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته ای برای حذف 
مقررات زائد تشکیل شده و مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار به 
صورت تخصصی به احصا و حذف قوائد مزاحم می پردازد اما هر یک 
قانون مزاحم که از ســر راه برداشته می شود، ده قانون مزاحم دیگر، 
تولید شــده و پا به عرصه وجود می گذارند که در این رابطه می توان 
به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف طی ۳ سال گذشته 
اشــاره کرد که عالوه بر ایجاد مانع بر سر راه تولید، تبدیل به یکی از 
زمینه های جذاب برای توزیع رانت نیز شده است. بنابراین هر اندازه 
هم که دولت تالش کند نقدینگی مورد نیــاز واحدهای تولیدی را 
فراهم آورد، به طور قطع موفق نخواهد شــد تا رشد تولید را حاصل 
کند زیرا گام نخست یعنی فضای کسب و کار برای رشد تولید مساعد 

نیست و موانع یکی پس از دیگری مسیر رشد را مسدود می کنند. از 
سویی دیگر نیز عالوه بر قوانین سلیقه ای و بی ثبات همچون مفاصا 
حساب و مصوبه ها و دســتورالعمل های متناقض به ویژه در بخش 
تأمین اجتماعی و مالیات، عدم توجه به نظرات بخش خصوصی، بی 
ثباتی مؤلفه های اقتصادی همچون نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری 
و سیاست های پولی، بانکی و مالی کشور عالوه بر تحمیل هزینه های 
سنگین به تولیدکنندگان و بلعیدن نقدینگی و سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی، قدرت رقابت پذیری تولید را نیز از بین برده و در 
نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار 
سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که این خود به نوع دیگری، 

افزایش قیمت تمام شده کاالها را نیز به دنبال دارد.

۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت
در این رابطه ابوالفضل روغنی با بیان اینکه مشکالت کسب و کارها 
مشــخص بوده و همگان بر آنها وافق هستند، اظهار داشت: در حال 
حاضر اولین خواسته بخش تولید که بارها نیز عنوان شده دادن یک 
آرامش و ثبات به بازار است. ثبات و آرامش نیز به منزله ثبات نرخ ارز 
حداقل در یک بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله است یا اگر قرار بر تغییر 
نرخ است این تغییر نباید با جهش محسوسی مواجه شود؛ در واقع باید 

تغییرات قیمتی در محدوده یک یا ۲ درصد باشد نه بیشتر که بازار را 
به هیجان و تب و تاب بیاندازد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایران افزود: مورد دوم این است که اگر دولت و وزارتخانه ها می خواهند 
بخشنامه ای صادر کنند، این بخشنامه بر اساس ضوابط باشد و پیشنهاد 
این است که در حوزه صادرات نهایت حمایت از فعاالن صورت گیرد و 
برای ارزآوری و تسهیل صادرات بسترسازی های الزم صورت گیرد. 
وی ادامه داد: مساله سوم مربوط به حل مناقشات بین المللی و تعیین 
تکلیف پرونده های باز از جمله FATF است؛ شاید از نظر دولتمردان 
این موضوع مهم نباشد اما برای فضای کسب و کار بسیار مهم است. 
ایجاد ارتباط با بازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف ایران باید در دستور کار 
دولت قرار گیرد. با رفع تنش ها و ایجاد مناسبات بین المللی این کار 

شدنی است.
روغنی افزود: مورد بعدی مربوط به زخم دیرینه بخش تولید می شود؛ 
این زخم دیرینه مشکالت تأمین اجتماعی، قانون کار و مالیات است 
که نیاز مبرم به بازنگری دارند. در کشــورهای دیگر از تولیدکننده 
واقعی مالیات نمی گیرند اما در ایران برعکس است به شکلی که فقط 
تولیدکننده واقعی مالیات می دهد. دولت باید ضوابطی از جمله ارزش 

آفرینی و اشتغال زایی را شروط معافیت مالیاتی اعالم کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مورد پنجم 

جلوگیری از صدور بخشنامه های متعدد و عطف ما به سبق شدن این 
بخشنامه هاست. متأسفانه دولت تبدیل به ماشین تولید بخشنامه شده 
و به صورت بی رویه و گاهاً متناقض بخشنامه صادر می کند.متأسفانه 
دولت تبدیل به ماشین تولید بخشنامه شده و به صورت بی رویه و گاهاً 
متناقض بخشنامه صادر می کند. وی افزود: بازنگری در سیاست های 
پولی، بانکی و مالی کشور نیز مورد دیگری است که باید مورد توجه 
دولت سیزدهم قرار گیرد. متأسفانه ایران جزو بدترین کشورها از نظر 
باال بودن بهره بانکی است. روغنی گفت: توجه اساسی به رکود تورمی 
در داخل کشور و جلوگیری از بروز آن مورد هفتم است. دولت باید 
توجه داشته باشد که همان قدر که تورم مضر است، رکود نیز مضر 
است و ترکیب این دو با هم اقتصاد را با چالش های بزرگ و عمده ای 
مواجه می کند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داشت: مورد هشتم مربوط به بزرگ بودن حجم دولت است؛ دولت 
باید از دیوان ساالری فاصله بگیرد و به سمت کوچک شدن حرکت 
کند. احیای جایگاه بخش خصوصی به این امر کمک شایانی می کند. 
اقتصاد به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می شود وطبق 
اصل ۴۴ باید بخش خصوصی چابک شود. دولت سیزدهم چاره ای جز 

کوچک کردن دولت ندارد.
روغنی افزود: افزایش راندمان و بهره وری، کارآمدســازی و کاهش 

تصدی گری از دیگر درخواست های بخش خصوصی از دولت است.
وی ادامه داد: توجه به تأکیدات قانون مبنی بر فاصله گرفتن بانک ها 
از بنگاهداری مورد دهم است؛ دولت سیزدهم باید با تمام توان این 
موضوع را عملیاتی کند. دولت تا جایی که می تواند باید اقتصاد را به 
اهل فن و بخش خصوصی واگذار کند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران افزود: دولت باید ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کسب و 
کارها و رفع موانع تولید را اجرایی کند؛ یعنی باید در هر تصمیم گیری 

از نظرات بخش خصوصی استفاده کرده و به آن اهمیت دهد.
روغی گفت: مورد دوازدهم مبنی بر لغو قیمت گذاری دســتوری 
است؛ همه به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد 
در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار 
تولیدکنندگان قرار می دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری 
دستوری موجب خودکنترلی می شود و به نفع همه است.باید توجه 
داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می شود و به 
نفع همه است. وی افزود: مورد سیزدهم نیز مربوط به لغو پرداخت ارز 
۴۲۰۰ تومانی است. ما مخالف صد در صدی پرداخت این ارز هستیم 
چراکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه ای جز توزیع رانت نداشته 
است. اگر دولت به دنبال حمایت از قشر ضعیف جامعه است باید بداند 
که این قبیل سیاست ها نه تنها از قشر ضعیف حمایتی نمی کند بلکه 
به نابرابری و توزیع رانت نیز کمک می کند و فقط سفره عده ای خاص 

را بزرگ می کند.

بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدم از امروز در مجلس 
آغاز می شود و کارشناسان آینده بازار سرمایه را در گروی چند موضوع 
مهم از جمله وضعیت کسری بودجه، آینده برجام، رفع قیمت گذاری 

دستوری، نرخ ارز و ... می دانند.
به گزارش ایسنا، حکایت پر فراز و نشیب بازار سرمایه در دولت دوازدهم 
به پایان رسید و پازل دولت سیزدهم درحال تکمیل است. به طوریکه 
بررسی مجلس نشینان از امروز بررســی صالیت وزرای پیشنهادی 
ابراهیم رئیسی را آغاز می کنند و به احتمال زیاد سه شنبه هفته آینده 

این بررسی به پایان می رسد.
در این میان احسان خاندوزی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر 

پیشنهادی اقتصاد معرفی شده و هفت سیاســت افزایش نقش بازار 
سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع سازی ابزارها 
و محصوالت مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری های غیرضروری 
و مضر، تسهیل ورود شرکت ها به بازار ســهام، کاهش هزینه انتشار 
اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی 
در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و 
کارگزاری و اصالح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض 
منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه گذاری 
غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را به عنوان برنامه های خود برای این 

بازار ارائه کرده است.

هرچند که سیاست های وزارت اقتصاد به تنهایی نمی تواند سرنوشت 
بازار سرمایه را رقم بزند و آنطور که سعید جعفری یک تحلیلگر بازار 
سرمایه به ایسنا گفته بود، تحقق برنامه ای که از سوی وزیر پیشنهادی 
ارائه شده است، منوط به همکاری و هماهنگی سایر نهادهای دولتی و 
حاکمیتی است. چراکه وزیر پیشنهادی در برنامه های خود اعالم کرده 
است که قصد دارد نقش بازار سرمایه را در تامین مالی تولید افزایش 
دهد، تحقق این برنامه نیازمند محیا شدن زیرساخت های ابتدایی  از 
جمله برق است که قیمت گذاری آن در اختیار نهادهای دیگری است. 
این کارشناس بازار سرمایه البته بر اهمیت حل مسائل داخلی این بازار 
از جمله کاهش دامنه نوسان و هسته معامالتی سالم توسط وزیر اقتصاد 

در قدم نخست تاکید دارد و بر این باور است که وزیر اقتصاد به عنوان 
رئیس شورای عالی بورس باید جلوی تصمیماتی که به ضرر بازار سرمایه 

تمام می شود، بایستد.
از سوی دیگر، فردین آقابزرگی، تحلیلگر دیگر بازار سرمایه نیز بر این 
باور است که چند آیتم نامشخص بودن کابینه اقتصادی دولت جدید، 
پیش بینی های نادرست درمورد نرخ دالر )درحالی که پیش بینی می 
شد روند قیمت دالر کاهشی باشد، افزایشی شد(، سیاست های پولی 
و مبهم بودن و ادامه روند اســتفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای 
نقدینگی دولت و کسری بودجه  باعث می شــود آینده بازار سرمایه 

کمی مبهم باشد.

۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت

انتظارات بورسی از وزیر پیشنهادی اقتصاد چیست؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه به کانال قیمت جدید وارد شد
روز گذشته طالی ۱۸ عیار با هشت هزار تومان افزایش نسبت به چهار روز گذشته با قیمت یک میلیون و ۱۵۷ هزار تومان فروخته شد. سکه طرح جدید با ۶۵ هزار تومان افزایش وارد 

کانال ۱۲ میلیون تومان شد و در آخرین معامالت مجازی با قیمت ۱۲ میلیون و ۶۴ هزار تومان داد و ستد شده است. نیم سکه هم با قیمت پنج میلیون و ۹۵۰ هزار تومان فروخته شد. ربع 
سکه و سکه گرمی به ترتیب هر یک با قیمت سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد.

رییس جمهور کشورمان ضمن تأکید بر اینکه آسیب به اعتماد عمومی یکی 
از مسائل مهم کشور است، گفت: من به عنوان یک خدمتگزار و دولت هدفم 
آن است که به وعده ها عمل کنم و مجلس شورای اسالمی نیز مساعدت 
کند و در رسانه ها، صحن و کمیسیون ها نقطه نظرات ارزشمند خود را بیان 
کنند تا دولت موفق به عمل به وعده های خود شود. به گزارش خانه ملت،  
سید ابراهیم رییسی در نشست علنی نوبت دوم امروز )شنبه، ۳۰ مردادماه( 
مجلس شورای اسالمی در بخش دوم بررسی برنامه های کالن دولت و وزرای 
پیشنهادی خود در پاسخ به سواالت و برخی انتقادات ابتدا ضمن تشکر از 
تمامی نمایندگان، رییس مجلس شورای اسالمی و همه موافقان و مخالفان، 
چه آنانی که فرمایشات خود را مطرح و چه آنانی که در جلسات بعدی نقطه 
نظرات خود را مطرح خواهند کرد، گفت: یکی از مشکالت کشور غیر از بحث 
معیشت و کسب و کار که بسیار آســیب دیده، موضوع مهم اعتماد است. 
رییس جمهور کشورمان خطاب به نمایندگان مجلس ادامه داد: این اعتماد 
باید بازگردد و بازسازی شود، برگشت این اعتماد در گرو عمل به وعده ها 
اســت. من به عنوان یک خدمتگزار و دولت هدفم آن است که به وعده ها 
عمل کنم و مجلس شورای اسالمی نیز مساعدت کند و در رسانه ها، صحن 
و کمیسیون ها نقطه نظرات ارزشمند خود را بیان کنند تا دولت موفق به 
عمل  به وعده های خود شود. وی تأکید کرد: آن جلوه از صداقت را که مردم 
شاهد آن هستند و آنچه گفته می شود باید عملیاتی شود تا بار دیگر اعتماد 
بازسازی شود. بدانید چه در دوره انتخابات و چه در جلسات بعد از انتخابات 
بنای من عمل به وعده ها بوده است. این موضوع هم با یک ادعا نمی شود، 
اثبات کرد، جز اینکه مردم عزیز در هر کوی و برزنی عمل به وعده ها را توسط 
مسئوالن و دولت ببینند. بر این اساس از خداوند متعال برای عمل به وعده ها 

مدد می جوییم.

وعده های من انتخاباتی نبوده است/باید این برنامه ها باور و عمل شود
رییسی اظهار کرد: این موضوع که کسی تصور کند که این وعده تنها برای 
دوره انتخابات و به منظور ایجاد هیجاناتی بوده است، درست نیست، ما در 
محضر خداوند متعال و ارواح مطهر شهدا قرار داریم و سخنی که می گوییم 

باید با باور و بنا بر عمل باشد.
رییس قوه مجریه در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به برنامه دولت به ویژه 
از سوی حجت االسالم بحرینی گفت: آنچه تقدیم مجلس کردم بر اساس 
اعالمی که به من مبنی بر ارائه برنامه دولت به صورت خالصه و ارسال برنامه 
کالن به مجلس در آینده نزدیک بود، انجام شد بنابراین تنها برنامه دولت را 
در 5 الی ۶ صفحه تقدیم مجلس کردم و تمامی برنامه دولت در این تعداد 
صفحات کم گنجانده نمی شد. رییس جمهور کشورمان تأکید کرد: تمامی 
برنامه دولت سیزدهم در این چند صفحه خالصه نمی شد و در این ۶ صفحه 
تنها به صورت اجمالی رویکردهای دولت گنجانده شده بود و خالصه آن 
را برای شــما نمایندگان قرائت کردم. دولت دارای یک برنامه کوتاه مدت 
شامل حدود ۶۰ تا ۶5 است که این برنامه آنی و کوتاه مدت و با محوریت 
برنامه پیش روی دولت مانند موضوع کرونا، بازار سرمایه، کسری بودجه و 
.... است که این برنامه را در محضر رهبر معظم انقالب عرض کردم. وی ادامه 
داد: برنامه دولت سیزدهم با ۳۰ مسئله کشور که برخی از این موضوعات 
مربوط به دستگاه ها نیست و فراوزارتخانه ای و بخشی است. در این برنامه 
هم نسبت به مسئله خوب پرداخته شده و هم مشکل و راهکارهای برون 
 رفت از آن به خوبی مد نظر قرار گرفته و احصاء شده است. رییسی گفت: 
مسئولیت هر وزارتخانه و هر وزیر مشخص است، لذا زمان بندی برای انجام 
همه برنامه ها نیز تبیین شده است؛ برنامه تحولی دولت سیزدهم تا چند روز 
آینده تقدیم نمایندگان و نخبگان خواهد شد تا پیش نویس آن پس از کسب 

نظرات منتخبان ملت و نخبگان نهایی شود. وی ادامه داد: مسئله مسئولیت 
هر کدام از اعضای دولت به صورت عام و به صورت خاص مشخص شده، لذا 
همه باید پاسخگو باشند و نمی توانند رفع مسئولیت کنند. در حوزه اقتصاد، 
وزیر، بانک مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد 
کشاورزی و... همگی در برابر خداوند، قانون، مردم و مجلس پاسخگو هستند. 
البته این جمع برای تحقق اهدافش نیاز به هماهنگی دارد که بنده و معاون 
اول در این راستا انجام وظیفه خواهیم کرد. رییس جمهوری تصریح کرد: 
در واقع برای ایجاد هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی و جلوگیری از 
چند آهنگی که در گذشته نیز به نسبت به دولت های قبل مورد ایراد قرار 
می گرفت، تیم مشخصی را ایجاد کرده تا همکاری و هم افزایی تحقق یابد. 
وی اظهار داشت: اصالح نظام بانکی همواره از برنامه های دولت های مختلف 
بوده، زیرا مهم و محوری است؛ این دغدغه باید حل شود، لذا برای این امر 
خصوصاً بانک های خصوصی راهکارهایی احصا شده که الزم است دیدگاه 
وزیر، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون های تخصصی مجلس به 
اشتراک گذاشته شود تا نهایتاً اقدام و عمل صورت گیرد.  به عبارتی نظام 
بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصالح شود. بانک 
مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به 
صورت جدی بپردازد. رییسی بیان کرد: در حوزه صندوق های بازنشستگی 
که نمایندگان مجلس نسبت به آن دغدغه هایی را مطرح کردند، همگی 
خوب می دانیم چه وضعیتی دارند و اگر بودجه ای که برای آنها اختصاص 
می یابد، کم باشد یا نباشد، چه اتفاقی رخ می دهد. بنابراین برای رفع این 
موضوع نیاز به همکاری دولت و مجلس و برنامه ریزی وجود دارد. باالترین 
مقام قوه مجریه کشور گفت: شاخص های اقتصادی بعضا مورد ابهام و تردید 
قرار دارد که باید مورد بازنگری قرار بگیرند. این شاخص ها باید اصالح و مورد 

راستی آزمایی قرار بگیرند، تا نهایتاً دولت، مجلس و نخبگان و دانشگاهیان 
بتوانند از آن استفاده کنند.

دولت به استفاده از ظرفیت ارزشمند بانوان توجه خواهد کرد
وی ادامه داد: در رابطه با مســئله حضور بانوان و اســتفاده از این ظرفیت 
ارزشمند در کشور باید اذعان کرد که حتما دولت به آن توجه خواهد داشت. 
این ظرفیت بزرگ در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و تولید می 
تواند نقش آفرین باشد، لذا نسبت به بهره گیری از این مهم در دولت غفلت 
نخواهیم کرد؛ البته استفاده از بانوان صرفاً به کابینه و وزرا خالصه نخواهد 
شد، بلکه در جای جای کشور به آن توجه می شود، زیرا ظرفیت اثرگذار و 

فرهیختگی است.

ظرفیت ارزشمندی در میان اهل سنت وجود دارد
رییس جمهوری تصریح کرد: نسبت به اســتفاده اقوام، قومیت ها و گروه 
های مختلف همواره اعالم شده که باید از ظرفیت آنها در سراسر کشور مورد 
توجه قرار گیرد. ظرفیت ارزشمندی در میان اهل سنت وجود دارد و همه 
ما در برابر جوانان تحصیلکرده و نخبه خانواده های اهل سنت و... مسئولیت 
داریم. در واقع هیچ فرقی میان جوانان برومند کارآمد با مدرک تحصیلی فوق 
لیسانس و دکتری در کشور در یک قوم با یک گویش با قوم و گویش دیگر 
وجود ندارد. رییس دولت سیزدهم اظهار داشت: دولت مربوط به جمهور 
است و جمهور هم ۸۰ میلیون نفر جمعیت با گویش های مختلف و اقوام 
شیعه و سنی، ترک، فارس، ترکمن و عرب و عجم است. همه آحاد این ملت 
هستند و ما نیز نسبت به آنها مسئولیت داریم، چه کسانی که به این دولت 

رأی داده اند و چه کسانی که رأی نداده اند.

رییس جمهور در پاسخ به سواالت نمایندگان  در صحن:

وعده های من انتخاباتی نبود / دولت به استفاده از ظرفیت بانوان توجه خواهد کرد
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سیگنال  انتظارات تورمی به دالر
کامران ندری، اقتصاددان 

قیمت هایی که برای دالر و سکه در روزهای اخیر و در ایام تعطیالت شاهد آن هستیم خیلی قابل استناد نیستند. در تعطیالت اخیر شاهد هستیم که نرخ ارز و سکه بعه کانال شکنی ادامه دادند که باید منتظر ماند و دید که با آغازهفته کاری رشد 
قیمت ها ادامه دار خواهد بود یا خیر. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که صعود قیمت دالر و به دنبال آن افزایش قیمت سکه در هفته های اخیر هم وجود داشته است. 

نرخ ارز در یک تا دو هفته اخیر افزایش یافته است. به رغم اینکه صادرات غیرنفتی ما در ماه های اولیه سال نسبت به سال گذشته بیشتر بوده اما باز هم رشد قیمت دالر اتفاق افتاده است. البته افزایش صادرات غیرنفتی به آن معنا که رشد قابل 
مالحظه ای داشته است نیست اما باز هم از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده اما تاثیری در ثبات نرخ ارز نداشته است.

در این بین موضوع انتظارات تورمی مانند همیشه مطرح می شود. دلیل رشد قیمت دالر و سکه در یک تا دو هفته اخیر اوج گیری انتظارات تورمی بوده است. انتظاراتی که از دولت جدید برای رفع تحریم ها و احیای برجام وجود دارد موجب صعود 
قیمت ارز و سکه شده است. همچنین انتظاراتی که فعااللن اقتصادی از تیم اقتصادی دولت دارند به رشد قیمت ها دامن زده است. 

باید دید در آینده هنگامی که کابینه مجال فعالیت پیدا می کند انتظارات معکوس خواهد شد یا خیر. در شرایط فعلی انتظاراتی که در جهت مثبت پیش بینی می شد محقق نشده است. بنابراین با وجود اینکه اتفاق خاصی در این ماهها نیفتاده 
است باز هم انتظارات تورمی است که به افزایش قیمت ها منجر شده است. از طرفی دیگر با توجه به اینکه دولت آمریکا هم موضع خاصی در مدت اخیر نداشته است انتظار این بود که رشد قیمت ها نزولی باشد اما دلیل اصلی و همیشگی یعنی 

انتظارات تورمی، نامعلوم بودن افق اقتصادی، ابهام در احیای برجام و انتظار از تیم اقتصادی به افزایش قیمت ارز و سکه منجر شده است. 

در حالی قیمت سکه و دالر 
همچنان به روند صعودی 
خود ادامه می دهد که به 
گفته کارشناسان اقتصادی 
این افزایش قیمت ها ادامه 
خواهد داشــت. در حال حاضر قیمت سکه با ورود 
به کانال ۱۲ میلیون تومانی به ۱۲ میلیون و ۱۵۰ 
هزار تومان و قیمت دالر بــا ورود به کانال ۲7 هزار 

تومانی به ۲7 هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. یک 
کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: قیمت 
هایی که برای دالر و ســکه در روزهای اخیر و در 
ایام تعطیالت شاهد آن هستیم خیلی قابل استناد 
نیستند. در تعطیالت اخیر شاهد هستیم که نرخ ارز 
و سکه بعه کانال شکنی ادامه دادند که باید منتظر 
ماند و دید که با آغازهفته کاری رشد قیمت ها ادامه 
دار خواهد بود یا خیر. البته باید به این نکته هم اشاره 
کرد که صعود قیمت دالر و بــه دنبال آن افزایش 
قیمت ســکه در هفته های اخیر هم وجود داشته 
اســت. کامران ندری اضافه کرد: موضوع انتظارات 

تورمی مانند همیشــه مطرح می شود. دلیل رشد 
قیمت دالر و سکه در یک تا دو هفته اخیر اوج گیری 
انتظارات تورمی بوده است. انتظاراتی که از دولت 
جدید برای رفع تحریم ها و احیای برجام وجود دارد 
موجب صعود قیمت ارز و سکه شده است. همچنین 
انتظاراتی که فعااللن اقتصــادی از تیم اقتصادی 

دولت دارند به رشد قیمت ها دامن زده است. 
در حال حاضر سکه  طرح جدید ۱۲ میلیون و ۱۵۰ 
هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان، نیم سکه  ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع 
ســکه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، سکه گرمی ۲ 

میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ 
میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و هر مثقال طال ۵ میلیون 
و ۲۵ هزار تومان خرید و فروش می شود. نرخ دالر 
نیز به ۲7 هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو به ۳۱ هزار و 

۹۰۰ تومان افزایش یافته است.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه 
افزایش قیمت طال و سکه ناشی از نوسانات قیمت 
ارز در این روزها اســت، گفت: با وجود آنکه در دو 
روز اخیر قیمت انس جهانی ثابت بوده، اما با توجه 
به افزایش قیمت ارز در داخل کشــور، قیمت سکه 

افزایش یافته است.

سکه به كانال 1۲ میلیونی و دالر به كانال ۲۷ هزار تومانی رسید

کانال شکنی دالر و سکه
شایلی قرائی
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بــه گفتــه مســووالن با 
افزایــش مصــرف گاز و 
کمبود تولید برق گویا قرار 
بر این است که قطعی های 
گســترده تر برق درانتظار 
مردم باشــد. کمبود تولید و افزایــش مصرف گاز 
خاموشی های بیش از ۲۰ ساعت را در شبکه برق 
به دنبال خواهد داشــت. نایب رئیس هیأت مدیره 
سندیکای برق ایران در این رابطه می گوید: دالیل 
بســیاری برای کمبود تولید برق و خاموشی های 
گسترده داریم. اولین دلیل مربوط به کاهش سرمایه 
گذاری برای تولید برق و ساخهت نیروگاهها است. 
پیام باقری اضافه کرد: سرمایه گذاری برای ساخت 
نیروگاهها به شدت کاهش یافته و به دلیل افزایش 
مصرف در تابستان شبکه نیروگاهی توان ندارد تا این 

حجم از مصرف را تامین کند. 
منصور دفتریان، رئیس انجمن مهندسی گاز کشور 
هم معتقد است که با روند فعلی مصرف گاز در کشور 
از یک سو و افت تولید پارس جنوبی از سوی دیگر، 
به زودی با قطعی های گســترده برق و گاز مواجه 
می شویم. او تاکید کرد: خاموشی گسترده ای که از 
آن صحبت می کنیم، به معنی ۲ ساعت خاموشی 
در طول روز نیست؛ بلکه منظور ۲۰ ساعت خاموشی 
اســت! بنابراین، باید اقداماتــی را برای جلوگیری 
از چنین وضعیتــی در آینده انجام دهیــم. اگر با 
شرایط فعلی پیش برویم، دیگر نمی توانیم حتی به 
پتروشیمی ها که برای کشور ارزآوری می کنند، گاز 
بدهیم. همچنین صنایع فوالد و دیگر صنایع نیز از 

این مسئله متاثر خواهند شد.
در برنامه ششــم توســعه هدف گذاری ۱۰۰ هزار 
مگاوات ظرفیت منصوبه پیش بینی شــده بود، اما 
اکنون ظرفیــت منصوبه رقمی حــدود ۸۵ هزار 
مگاوات اســت و حدود ۱۵ هزار مگاوات از برنامه 
عقبیم. به طور متوسط در سال های گذشته کمتر 

از نیمی از این میزان وارد مدار شــده، یعنی حدود 
۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ مگاوات. در نتیجه نتوانستیم تقاضا 
و مصرف را به میزان تخمین زده شده پوشش دهیم 

و دلیل آن کمبود منابع مالی است.
ایــن در حالی اســت که احســان صــدر، رئیس 
هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، 
حرارت و برودت ایران می گوید: ســازوکار تدوین 
شــده برای مشــارکت بخش خصوصی و عمومی 
توسط وزارت نیرو در حوزه تولید برق یکی از ذخایر 
و دارایی های معنوی بسیار با ارزش وزارت نیرو به 
شمار می رود که متاسفانه به علت مشکالت ناشی 
از کمبود منابع مالی در صنعت برق، زمین گیر شده 
و یکی از فرصت های توســعه اقتصادی، اشتغال و 
تولید ثروت در کشور به همین دلیل معطل مانده 

است.
اما به گفته عضو هیئت علمی گروه برق دانشــگاه 
آزاد اسالمی واحد ســاری نخستین عامل افزایش 

روزانه تعداد مشترکین شبکه برق و دیگری افزایش 
سطح رفاه مردم با استفاده از تکنولوژی های وسایل 
سرمایشی است، بنابراین مطابق با افزایش ساالنه 
مصرف برق الزم است وزارت نیرو و شرکت توانیر 
این موضوع را مدیریت کنند، در واقع باید ظرفیت 
شبکه را در ســه بخش تولید، انتقال و توزیع ارتقا 

دهند.
نایب رئیس هیأت مدیره ســندیکای برق ایران در 
این رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: دالیل 
بســیاری برای کمبود تولید برق و خاموشی های 
گسترده داریم. اولین دلیل مربوط به کاهش سرمایه 
گذاری برای تولید برق و ســاخت نیروگاهها است. 
پیام باقری اضافه کرد: سرمایه گذاری برای ساخت 
نیروگاهها به شدت کاهش یافته و به دلیل افزایش 
مصرف در تابستان شــبکه نیروگاهی توان ندارد تا 
این حجم از مصرف را تامین کند. کمبود منابع مالی 
اصلی ترین دلیل عقب ماندگی در تولید برق است. 

این مقام مسوول اظهار داشــت: شبکه نیروگاهی 
ضعیف شــده و تقاضای مصرف نیر بسیار افزایش 
یافته اســت. با وجود این حجم از تقاضای مصرف 
برق باید در انتظار خاموشی های گسترده تر باشیم. 
البته گرمای هوا نیز مزید بر علت شــده اســت و 
دالیل دیگری از جمله استخراج غیرمجاز ارز به این 
خاموشی ها دامن زده است. درست است که مسئله 
توان نیروگاهی مهم تریــن دلیل قطعی های برق 
است اما رمزارزها و کشش مردم برای استخراج آن 

نیز در بروز این مشکل نقش دارد.
به گفتــه وی در حــال حاضــر مصرف بــرق از 
تولید آن ســبقت گرفتــه و تــوان نیروگاهی به 
دلیل توســعه نیافتن قــادر به تحمــل این حجم 
مصرفی نیســت. مصرف برق در تابســتان ســال 
جاری بیش از ۲۰ درصد افزایش داشــته اســت 
 کــه از توانایی تولید برق با شــرایطی کــه داریم 

خارج است. 

انتظار خاموشی ۲0 ساعته در آینده را داشته باشید

ادامه  بحران کمبود برق
شایلی قرائی
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معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در 
صورت صدور مجوزهای مربوطه از ســوی ســازمان بورس 
و طبق برنامه ها، این صندوق از نیمه دوم ســال راه اندازی 
می شود. محمود محمود زاده افزود: همکاری میان وزارت راه و 
شهرسازی و بورس کاال از ماه ها قبل آغاز شد که این همکاری 
از چند جنبه پیگیری شده که تاکنون نیز نتایجی مثبتی در 

این حوزه ها حاصل شده است.
وی گفت: یکی از همکاری های مشــترکی که قرار است با 
بورس کاال صورت گیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که 
مصوبه اصالح آئین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت های 
و سازمان های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابالغ کردیم 
تا طرح هایی را در این حوزه برای راه اندازی صندوق مذکور 

ارائه کنند.
وی افزود: استفاده از این بستر برای بخش خصوصی از گذشته 
وجود داشته، اما با ورود شرکت ها و سازمان های وزارت راه و 
شهرسازی که می توانند طرح هایی با مقیاس بزرگ تر را ارائه 
کنند، چشــم انداز مطلوبی برای صندوق زمین و مسکن در 
بورس کاال وجود دارد.معاون وزیــر راه ادامه داد: وزارت راه و 
شهرسازی به موضوع استفاده از بازار سرمایه به عنوان تأمین 
سرمایه نگاه ویژه ای می کند تا بتواند کمبود منابع مالی که 
امروز در این بخش وجود دارد را تأمین کند و از طرفی مردم نیز 
قادر به حفظ سرمایه های خرد با حضور در بازار مسکن باشند؛ 
در برنامه داریم از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه شرایطی 
مهیا شود تا طی مراحل چندگانه ای مردم با سرمایه گذاری در 
بخش تولید مسکن، سرمایه و ارزش اقتصادی سرمایه خود را 

حفظ کنند و همچنین افرادی که متقاضی مسکن هستند نیز 
بتوانند به خواسته خود برسند؛ این رویه با انتشار اوراق سلف 
موازی مســکن یا همان فروش متری مسکن در بورس نیز 

قابلیت پیاده سازی دارد.
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که اجرایی شدن همکاری 
با بورس کاال برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن چه زمانی 
عملیاتی می شود؟ گفت: این پروژه بر اساس برنامه زمان بندی 
موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد که البته 
بورس کاال باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق 
بهادار اخذ کند.معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه 
امالک و مستغالت دولت و نهادهای مختلف در بورس کاال نیز 
گفت: در این خصوص تصمیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مطرح کرده است، که نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده 
به شیوه های سنتی، باید امالکشان را از طریق بورس کاال به 
فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد 
دستگاه های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع 
نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.معاون مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اقداماتی که بهتر است از 
سوی دولت سیزدهم در جهت ایجاد تعادل در معامالت مسکن 
انجام شود اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه های مطرح شده 
از سوی رئیس جمهور منتخب، حوزه مسکن نیازمند انسجام 
بین دستگاهی به صورت ویژه است تا بتوان زمینه تولید یک 
میلیون واحد در سال که شــامل بخش خصوصی، مسکن 
شهری و مسکن روســتایی و مجموع تولید مسکن کشور 

می شود را فراهم کرد.

رئیس انجمن سازندگان مسکن تهران گفت: در برخی 
از شهرها شاهد آن هستیم که استقبال چندانی برای 
ساخت ساختمان در طرح ملی مسکن از سوی بخش 
خصوصی نشده است.شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن 
سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران درباره آخرین 
وضعیت ساخت مسکن ملی گفت: هزینه های ساخت 
یک ساختمان استاندارد هم اکنون در تهران و شهر های 
بزرگ به مبلغی باالی متری 7 میلیون تومان رسیده 

است.
او ادامه داد: عدد اعالمی ۲ میلیون و 7۰۰ هزار تومان  
برای ساخت واحدهای مسکن ملی  توسط وزارت راه و 
شهر سازی با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
و دستمزد ها با هیچ تعدیلی قابل جبران نیست در نتیجه 
در برخی از شهرها شاهد آن هستیم که استقبال چندانی 
برای ساخت ســاختمان در طرح ملی از سوی بخش 

خصوصی نشده که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
این مقام مسئول گفت: سازندگان دارای صالحیت و انبوه 
سازان تابع برنامه ها و اقدامات وزارت راه وشهرسازی 
هستند اما باید ساخت مسکن در شهر ها مطابق قانون 
توســط افراد و شــرکت های دارای صالحیت که این 
صالحیت را خود وزارت راه و شهر سازی مطابق قانون 
داده است، ساخته شود.رئیس انجمن سازندگان مسکن 

و ساختمان شهر تهران با بیان اینکه کار ساخت مسکن  
توسط افراد و شرکت های دارای صالحیت عالوه بر باال 
بردن عمر و کیفیت ساختمان ها می تواند از جان و مال 
خریداران ساختمان ها نیز محافظت کند افزود:  با ورود 
افراد دارای صالحیت شاهد تخریب ها و ریزش های و 

حوادث ساختمانی کمتری خواهیم بود.
سعادت نژاد با اشاره به اینکه وزارت راه و شهر سازی با 
همکاری وزارت کشور نباید اجازه دهند ساختمان های 
با کیفیت پایین و نا ایمن توســط افراد غیر متخصص 
ساخته شود ادامه داد: در صورتی که  حمایت های الزم از 
بخش خصوصی انجام شود و موانع سر  راه تولید مصالح 
و ساختار شــرکت ها و افراد دارای صالحیت، برداشته 
شود، شاهد افزایش ساخت و ساز با کیفیت خواهیم بود.

او تاکید کــرد: در صورتی که صدور مجــوزات الزم و 
تحویل زمین به سرعت و بدون معارض  به سازندگان و 
انبوه سازان انجام شود این بخش می تواند کمک بزرگی 
در تامین مسکن با کیفیت و استاندارد و مقاوم باشد و در 
کنار وزارت راه و شهر سازی به عنوان یک بازوی کمکی 
عمل کند.رئیس انجمن سازندگان شهر تهران تصریح 
کرد: اجرای چنین برنامه و اقداماتی می تواند باعث شود 
که مردم و مصرف کنندگان نهایی در خانه هایی ایمن و 

با کیفیت و طول عمر باال و قیمتی مناسب قرار گیرند.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از برقراری مجدد 
خط مســافری دریایی بندر خرمشهر به کویت پس از 
بیش از یک سال توقف خبر داد.نوراهلل اسعدی ضمن 
اعالم این خبر تصریح کرد: با شــیوع ویروس کرونا و 
محدودیت های کشور کویت خط مسافری دریایی بندر 
خرمشــهر به کویت و بالعکس که با وقفه مواجه شده 
بود، با پیگیری های مستمر از مراجع ذیصالح مجدداً 

برقرار شد.
وی عنوان کرد: بر این اساس خط مسافری دریایی بندر 
خرمشهر-کویت به صورت منظم و هفتگی با رعایت 
حداکثری دســتورالعمل های بهداشــتی آماده سفر 

دریایی است.
مدیــرکل بندر و دریانــوردی خرمشــهر در ادامه در 

خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: تمامی 
مسافران با به همراه داشتن تست عدم ابتالء به بیماری 
کرونا 7۲ ساعت قبل از سفر و دارا بودن ملزوماتی از قبیل 
ماسک و دستکش بر روی صندلی های عالمت گذاری 
شده، سفر خود را آغاز و تا پایان سفر با رعایت حداکثری 

شیوه نامه ها سفر خود را به انجام می رسانند.
اسعدی اظهار داشت: پایانه مسافری دریایی خلیج فارس 
به عنوان یکی از بزرگترین و مدرن ترین ترمینال های 
دریایی کشــور و منطقه، نقش عمده ای در توســعه 
مناســبات تجاری بندر خرمشهر با سایر بنادر منطقه 
دارد و با مساحت ۶ هزار مترمربع دارای دو پست اسکله 
و ظرفیت جابجایی روزانه ۱۲۰۰ نفر، یکی از بزرگترین 

پایانه های مسافری دریایی خاورمیانه به شمار می رود.

عضو کمیســیون جهش تولید درباره جزئیات طرح 
تسهیل صدور مجوزهای کســب و کار گفت: براساس 
این طرح، برای کســب و کارهای ثبت محور، پرینت 
درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله مجوز آن کسب 
و کار محسوب می شود.سید احسان خاندوزی، عضو 
کمیسیون جهش تولید درباره جزئیات طرح تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار و مزایای آن گفت: طرح 
تسهیل صدور مجوزها مجموعاً شامل دو بخش است. 
مواد یک تا سه طرح به مسئله ماده 7 قانون اصل ۴۴ بر 
می گردد که به دنبال تقسیم کسب و کارها به دو نوع ثبت 
محور و تأیید محور و در نتیجه تفکیک شیوه مجوزدهی 
به این دو نوع کسب و کار است.وی توضیح داد: بر اساس 
طرح تسهیل صدور مجوزها فقط کسب و کارهایی که 
موجب مخاطرات زیست محیطی، امنیتی و سالمت 
عمومی می شوند نیاز به مجوز دارند و بقیه کسب و کارها 
صرفاً با تعیین کسب و کار خودشان در مکان های مجاز 
می توانند شروع به فعالیت کنند.نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس ادامه داد: برای کسب و کارهای ثبت 
محور، پرینت درگاه ملی مجوزهای کشــور به منزله 
مجوز آن کسب و کار محسوب می شود و نظارت ها به 
مرحله پسینی یعنی بعد از دریافت مجوز موکول خواهد 
شد.خاندوزی با اشاره به شیوه صدور مجوز برای کسب 
و کارهای تأیید محور عنوان کرد: در موضوع کسب و 

کارهای تأیید محور، دستگاه های صادرکننده مجوز 
بر اساس طرح تسهیل مکلف هســتند در دوره بسیار 
کوتاهی پاسخ تأیید یا عدم تأیید خودشان را به صورت 
مکتوب در اختیار متقاضیان آن مجوز قرار دهند و اگر 
بازه زمانی را رعایت نکنند به منزله صدور مجوز و موافقت 

آن دستگاه تلقی خواهد شد.
وی در خصوص مزایای تغییر شــیوه صدور مجوز در 
کشــور گفت: با این کار دیگر فعاالن اقتصادی ۶ ماه تا 
یک سال در صف نمی مانند تا تازه دستگاه های اجرایی 
به آن ها پاسخ دهند بلکه بعد از انقضا مهلت زمانی در 
نظر گرفته شده در قانون، مجوز به طور اتوماتیک صادر 
خواهد شد مگر اینکه دستگاه به صورت مکتوب دالیل 
روشنی را برای عدم صالحیت متقاضی مجوز به صورت 

مکتوب اعالم کند.
عضو کمیســیون ویژه جهش تولید عنوان کرد: مواد 
چهارم تا ششم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار هم به کسب و کارهای حوزه بازار خدمات حقوقی 
از جمله وکالت، ســردفتری و کارشناســان رسمی 
دادگســتری ارتباط دار که در آن هم مقرر شده است 
تا آزمون ساالنه ای برگزار شود و افرادی که 7۰ درصد 
امتیاز باالترین افراد شرکت کنندگان در این آزمون ها 
را داشتند، بتوانند وارد مرحله  مصاحبه، اشتغال و دوره  

کارآموزی شوند.

برقراری مجدد خط مسافری دریایی بندر خرمشهر -کویت بعد از یک سال

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صف صدور مجوز را از بین می برد 

 راه اندازی صندوق زمین و ساختمان در بورس کاال از نیمه دوم سال

چرا روند ساخت مسکن ملی کند شده است؟

info@kASBOKARNEWS.ir
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اطالعات 40 ميليون مشترک اپراتور آمریکایی به 
سرقت رفت

شرکت تی موبایل آمریکا از به سرقت اطالعات شخصی بیش از ۴۰ میلیون 
مشتری سابق و فعلی شامل شماره تامین اجتماعی و اطالعات گواهینامه 
رانندگی آنها توسط هکرها خبر داد.فایلهای به سرقت رفته شامل اطالعات 
۷.۸ میلیون مشترک تلفن همراه فعلی شرکت تی موبایل هستند. تاریخ 
تولد، نام و نام خانوادگی مشــتریان تی موبایل هم به سرقت رفته اما هیچ 

اطالعاتی درباره به خطر افتادن اطالعات مالی آنها در دست نیست.
این شــرکت که تا ژوئن ۱۰۴.۸ میلیون مشتری داشت، روز یکشنبه پس 
از گزارش پایگاه خبری آمریکایی وایس درباره به فروش گذاشــته شدن 
اطالعات مشتریان تی موبایل در یک انجمن زیرزمینی، به رخنه اطالعاتی 

اذعان کرد.
طبق گزارش پایگاه خبری وایس، فروشنده مدعی بود که اطالعات ۱۰۰ 
میلیون نفر در این هک لو رفته است و اطالعات شخصی ۳۰ میلیون نفر را به 

قیمت شش بیت کوین معادل ۲۷۰ هزار دالر عرضه می کند.
گزارشهای بعدی حاکی از آن بود که قیمت درخواستی کاهش پیدا کرده و 

کل اطالعات به مبلغ تنها ۲۰۰ دالر فروخته می شود.
رخنه اطالعاتی تی موبایل جدیدترین مورد از سلســله حمالت سایبری 
برجسته دزدان دیجیتالی است که از ضعیف امنیتی ناشی از سیاستهای 

دورکاری به دلیل همه گیری کووید ۱۹ بهره برداری کرده اند.
بر اساس گزارش رویترز، اوایل ماه میالدی جاری پلتفرم رمزارز "پلی نت 
ورک" ۶۱۰ میلیون دالر در سرقت رمزارزها از دست داد و سپس به هکر یا 

هکرها ۵۰۰ هزار دالر جایزه ایراد امنیتی پیشنهاد کرد.

بیت کوین دوباره به مرز 94 هزار دالر رسید
 بازار ارزهای مجازی سبز شد

در معامالت قیمت بیت کوین حدود ۳.۵ درصد رشد کرد و به مرز ۴۹ هزار 
دالر رسید.در معامالت بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین نسبت 
به دیروز همین موقع ۳.۵ درصد رشد کرد و به ۴۸ هزار و ۷۳۳ دالر رسید. 
این قیمت نسبت به ۷ روز پیش هم ۲.۵ درصد باالتر بوده و ارزش کل بازار 

بیت کوین را به ۹۱۵ میلیارد دالر رسانده است.
در ۲۴ ساعت گذشته ۷۳۸ هزار بیت کوین به ارزش ۳۶ میلیارد دالر در بازار 
جهانی جابجا شده و تعداد بیت کوین های جهان هم حاال به ۱۸ میلیون و 

۷۹۲ هزار و ۴۳۱ عدد رسیده است.
رشــد اتریوم نصف بیت کوین بود و ۱.۷ درصد باال رفت و به ۳۲۷۶ دالر 
رسید. کاردانو هم رشدی برابر اتریوم را به ثبت رساند و ۲.۴۹ دالر خرید و 
فروش می شود. شگفتی ساز معامالت امروز در میان ارزهای مجازی مطرح 
باینانس کوین بود که ۶ درصد رشد کرد و ۴۵۵ دالر دست به دست می شود. 
ریپل نیز ۴.۵ درصد رشد را به ثبت رساند و روی ۱.۲۶ دالر در حال معامله 
است. دوج کوین هم یک رشد ۲ درصدی ثبت کرد و توانست به ۳۲ سنت 
برسد. پولکادات هم که هشتمین ارز بازار از نظر کل ارزش سرمایه به شمار 

می رود ۸.۲ درصد باال رفت و االن ۲۸.۹۲ دالر ارزش دارد.
به طور کلی در ۲۴ ساعت گذشــته ارزش جهانی بازار ارزهای مجازی ۳ 
درصد رشــد کرد و به ۲۰۹۱ میلیارد دالر رســید. این بازار ۱۱۰ میلیارد 
دالر هم حجم خورده و تعداد ارزهای مجازی جهان به ۱۱ هزار و ۳۴۵ نوع 

رسیده است.

هواوی دوباره صدرنشين بازار تلفن هوشمند خواهد شد
رییس هیات مدیره هواوی اعالم کرد اگرچه تحریمهای آمریکا کسب و کار 
تلفن هوشمند این شرکت را فلج کرد اما ما تسلیم نمی شویم و قصد داریم 

دوباره به صدر این بخش برگردیم.
دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۹ هواوی را متهم 
کرد تهدیدی برای امنیت ملی این کشــور است و این شرکت چینی را در 
لیست سیاه اقتصادی قرار داد و دسترسی به فناوری آمریکایی را برای این 
شــرکت ممنوع کرد. در نتیجه این محدودیتها، توانایی این شرکت برای 
طراحی تراشه های خود و برون سپاری قطعات از فروشندگان آمریکایی 

را به شدت محدود کرد.
گوئو پینگ، رییس هیات مدیره هواوی در پرسش و پاسخی با کارکنان این 
شرکت که توسط رویترز مشاهده شد، گفته است: همه می دانیم که تراشه 
های تلفن به فناوری پیشرفته در یک اندازه کوچک با مصرف برق اندک نیاز 
دارند. هواوی می تواند این فناوری را طراحی کند اما هیچ کس نمی تواند به 
ما در انجام چنین کاری کمک کند. ما گیر افتاده ایم. با این حال مشکالت 
مذکور قابل حل هستند. هواوی همچنان به حضور در عرصه تلفنهای همراه 
ادامه می دهد و با پیشــرفتهای مداوم در تولید تراشه، دوباره به برتری در 

این حوزه باخواهد گشت.
هواوی برای مدت کوتاهی بزرگترین فروشنده تلفن هوشمند جهان شد 
اما طبق گزارش شرکت تحقیقاتی Canalys، در سه ماهه گذشته برای 
نخستین بار در بیش از هفت سال گذشــته، از جمع پنج فروشنده بزرگ 

تلفن همراه چین حذف شد.
در نوامبر هواوی برند ارزان قیمت Honor را فروخت تا به این کسب و کار 

را زنده نگه دارد.
بر اســاس گزارش رویترز، درآمد هواوی در نیمه اول سال میالدی جاری 
۲۹ درصد سقوط کرد که بزرگترین کاهش درآمد تاکنون بود و درآمدش 
در گروه کسب و کار مصرفی که شــامل تلفنهای هوشمند بود، ۴۷ درصد 

کاهش یافت و به ۱۳۵.۷ میلیارد یوان )۲۱ میلیارد دالر( رسید.

الکامپ 1400 شهریورماه برگزار نمی شود
سازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران اعالم کرد نمایشگاه الکامپ 
۱۴۰۰ در شهریور ماه برگزار نمی شود و زمان جدید آن اطالع رسانی خواهد 
شد.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در 
اطالعیه ای اعالم کرد: بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ با رویکرد ارایه 
توانمندی  شرکت ها، استارت آپ ها و مجموعه های دانش بنیان در مواجهه 
و مقابله با ویروس کرونا قرار بود ابتدا در تیرماه و سپس در شهریورماه سال 
جاری برگزار شود که به دلیل شــیوع ویروس کرونا و قرمز شدن وضعیت 
تهران و سایر استان ها و به دلیل رعایت شــیوه نامه های بهداشتی امکان 

برگزاری آن مهیا نشد.
در ادامه آمده است: نمایشگاه الکامپ، بزرگترین رویداد تجاری و فناوری 
در اقتصاد دیجیتال و در بخش های طراحی، ساخت و تولید و پشتیبانی از 
محصوالت، خدمات، محتوا و راهکارها و صنایع الکترونیک و کامپیوتر بوده 
که در دوران کرونا تاثیرات این فناوری به وضوح احساس و مالحظه شد. در 
حال حاضر با توجه به تغییر دولت و حضور مدیران جدید در وزارتخانه ها 
و نهادها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر، مشاهده ی پیشرفت های 
توان داخلی کشور در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و انعکاس موانع و 
مشکالت پیش روی فعاالن این حوزه، لزوم برپایی باشکوه این رویداد مهم 

را ضروری تر از هر زمان دیگری کرده است.

اخبار

بیش از ۳۵۴ هزار شماره شخصی ارسال پیامک مسدود شد
طبق آخرین آمار، تا کنون بیش از ۳۵۴ هزار شماره شخصی دلیل مزاحمت های پیامکی مسدود شده است.برای جلوگیری از ارسال پیامک های تبلیغاتی، راه های مختلفی از جمله استفاده از سامانه ۸۰۰#* که برای ساماندهی 

پیامک های تبلیغاتی از طریق سامانه های ارسال پیام کوتاه و با سرشماره های مختلف برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شد، ایجاد شد.پس از مسدود شدن سرشماره های پیامکی، تبلیغات از طریق خطوط شخصی به روشی رایج 
تبدیل شد و پس از آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم گرفت سامانه ۱۹۵ را برای مقابله با پیامک های تبلیغاتی که با شماره های شخصی ارسال می شوند، راه اندازی کند.بر این اساس، سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی از زمان مسدود کردن پیامک های مزاحم، تعداد خطوط شخصی قطع  شده به دلیل مزاحمت پیامکی را اعالم می کند که طبق این آمار تا کنون، ۳۵۴ هزار و ۵۳ خط شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شده است.

همه گیــری کرونا نه فقط 
شــکل کســب و کار ها و 
کلیت اقتصــاد در جهان 
را تغییر داده، که بسیاری 
از ساختار های اجتماعی-

سیاسی را هم دستخوش تغییر کرده است. در این 
میان، اما به نظر می رسد یکی از مهم ترین حوزه های 
تحت تاثیر، حوزه آموزش باشــد. بر این اســاس، 
در حالی که اقتصاد آموزش غیررســمی )همچون 
کالس های زبان و دوره های آموزشــی مختلف( تا 
حدی رونق هم گرفته اســت، بررسی ها و اظهارات 
مقامات رسمی نشــان می دهند که با شروع همه 
گیری کرونا در ایران، حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون دانش 
آموز از تحصیل بازمانده اند، رقمی تکان دهنده که 
اگر صحیح باشد، ایران را از منظر آموزشی به دهه ها 

قبل پرتاب می کند.
تغییرات ناشی از همه گیری کرونا بر کسب و کار ها و 
ساختار های اجتماعی-سیاسی بسیار گسترده بوده 
و حاال صحبت از دائمی بودن این تغییرات حتی پس 
از پایان دوران همه گیری به میان آمده است. با این 
همه، این تنها حوزه های مستقیما اقتصادی نیستند 

که از همه گیری کرونا تاثیر پذیرفته اند.
به گزارش فرارو؛ طی نزدیک به ۲ سالی که از آغاز 
همه گیری می گذرد، کسب و کار هایی که به سرعت 
واکنش نشان داده و به سمت خدمات رسانی آنالین 
رفته اند، نه فقط با کاهش سود مواجه نشده اند، که 
افزایش سودآوری را هم تجربه کرده اند. از آن سو، 
کسب و کار هایی که نتوانسته اند یا نخواسته اند با 
شرایط جدید تطبیق پیدا کنند، به سرعت به سمت 

حذف از بازار رفته اند.
اما فارغ از بازارها، بخش های غیربازاری اقتصاد های 
مختلف در جهان هــم از بروز همــه گیری کرونا 
آســیب دیده اند. این در حالی اســت که برخی از 
کشور ها موفق شده اند به سرعت تهدید ها در این 
بخش را به فرصت تبدیل کنند.بــه عنوان نمونه، 
بررسی ها در منطقه شرق آسیا )که نخستین موج 
همه گیری کرونا را هم شاهد بود(، نشان می دهند 
که ممکن است تا سال ۲۰۳۰ میالدی، ۶۳ درصد 
از آموزش های دانشگاهی در کشور های مختلف از 
جمله در شرق آسیا به شکل اینترنتی باشد و مدارک 

نیز به همین شــکل برای دانش آموختگان صادر و 
ارائه شود، روشــی که ژاپن همین حاال آن را کلید 

زده است.
در چین، برای آنکه دانش آموزان فراگیری بهتری 
داشــته باشــند و در عین حال از لحاظ ســالمت 
فیزیکی با مشکل روبرو نشــوند، دوره های درسی 
کوتاه تر شده اســت به طوری که بیشتر دوره های 
تحصیلی به صورت آنالین و کالس ها هم بین ساعت 

۸ تا ۱۰ و نهایتا تا ۱۱ صبح برگزار می شوند.
در این سیستم دروسی مانند تمرینات ورزشی هم 
به صورت آنالین آموزش داده می شــود. از آن سو، 
شاگردان مدارس عالوه بر مســایل آموزشی باید 
هر روز دمای بدن خود را اندازه گرفته و به معلمان 

اطالع دهند.
تشویق مدارس برای استفاده از ابزار های اینترنتی 
به یکی از اهداف وزارت آمــوزش و پرورش چین 
در سال های اخیر تبدیل شــده است به طوری که 
قرار است تا ســال ۲۰۲۲ تمام معلمان دوره های 
انفورماتیک را آمــوزش ببینند و مــدارس نیز به 

سیستم های دیجیتال مجهز شوند.
واضح اســت که برنامه ریزی برای پیاده کردن این 
شکل از آموزش در کشوری با حدود ۱.۵ میلیارد نفر 
جمعیت، نیازمند توســعه سیستم های مخابراتی، 
بازتعریف شــیوه پرداخت حقوق و ســاعت های 
کاری و عالوه بر این، شــکل گیری نوعی متفاوت 
از ساختار آموزشی اســت.ایران هم این وضعیت را 
با سامانه موسوم به »شاد« تجربه کرده، اما به نظر 
می رسد عدم موفقیت این شکل از آموزش، به دلیل 
عدم توزیع مناسب زیرســاخت های آموزشی در 
سطح کشــور )کمبود بودجه برای خرید تبلت در 
مناطق محروم، نبود یا قطع مکرر برق و اینترنت در 
استان هایی مانند سیستان و بلوچستان و بوشهر(، 
عماًل موجب بروز بحران در آموزش و پرورش کشور 
شده است.بنا بر اعالم وزیر آموزش و پروش، حدود 
۳ میلیون دانش آمــوز ایرانی پــس از همه گیری 
کرونا ترک تحصیل کرده اند. به گزارش همشهری 
و به نقل از محســن حاجی میرزایی، »ســکونت 
دانش آموزان در مناطق محــروم و فاقد اینترنت و 
همچنین دسترسی نداشــتن به ابزار آموزشی از 
دالیل عمــده بازماندن از تحصیــل دانش آموزان 
بوده است.«در این میان بر اساس اعالم قاسمعلی 
خدابنده، مدیــرکل آموزش و پرورش خراســان 
رضوی، این استان با سهم ۴۰ هزار نفری، بیشترین 

میزان ترک تحصیل دانش آموزان در کشــور را به 
خود اختصــاص داده اســت.معیار وزیر آموزش و 
پرورش برای شناســایی آمار کودکان بازمانده از 
تحصیل، دانش آموزانی اند که در شــبکه »شــاد« 
ثبت نام نکرده اند. این در حالی است که در بسیاری 
از خانواده ها کودکان در شبکه شاد ثبت نام کرده، 
اما به دلیل فقر و محرومیــت امکان ادامه تحصیل 
را نداشته اند.بســیاری از دانش آموزان )به ویژه در 
مقاطع پایین تر تحصیلی( با گوشــی تلفن همراه 
پدران و مادران خود به شبکه »شاد« وصل می شدند 
که در همه ســاعات روز در دســترس شان نبود. 
بســیاری از خانواده ها هم یک گوشــی داشتند و 
چند دانش آموز باید با آن درس می خواندند.تردید 
درباره آمار اعالم شــده وزارت آمــوزش و پرورش 
به این دلیل اســت که در طول یک ســال گذشته 
آمار های متناقضی دربــاره تعداد کودکان بازمانده 
از تحصیل ارائه شده اســت. احمد حسین فالحی، 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی، در بهمن سال ۱۳۹۹ اعالم کرد ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار دانش آموز در حال ترک تحصیل هستند.

پس از او بهروز محبی، دیگر نماینده مجلس، نیز در 
فرودین ماه ســال جاری از آمار ۳۰ تا ۴۰ درصدی 
ترک تحصیل دانش آمــوزان در دوران همه گیری 
خبر داد. اما پیش از آن ها در دی ماه ســال ۱۳۹۹ 
جواد حسینی، رئیس ســازمان آموزش و پرورش 
استثنایی اعالم کرده بود که۳۰ درصد دانش آموزان 
یعنی حدود پنــج میلیون دانش آموز از وســایل 
هوشمند آموزش بی بهره اند.با این همه، معضالت 

آموزش آنالین صرفاً به نوع آموزش یا تطبیق پذیری 
دانش آموزان و معلمان با شــرایط جدید خالصه 
نمی شود. »مرکز بررســی های استراتژیک ریاست 
جمهوری« در ایران، چندی پیش در گزارشی به این 
موضوع پرداخته بود.این گزارش، بر اساس داده های 
»سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی« )موسوم 
به OECD که کشور های عمدتاً توسعه یافته جهان 
را در بر می گیرد(، تهیه شــده و نشان می دهد که 
موضوع »عدالت آموزشی«، تا چه اندازه با موضوع 

آموزش آنالین در هم تنیده است.
اما این دو موضــوع چگونه به مرتبط می شــوند؟ 
پاسخ را شاید بتوان با اســتفاده از مفهوم »شکاف 
دیجیتالــی« )Digital divide( توضیــح داد. 
منظور از »شکاف دیجیتالی«، شکافی اجتماعی-

اقتصادی اســت که ناشــی از تفاوت در ســطح 
دسترسی به اینترنت و فضای مجازی است.

 World( »این شــکاف از بدو ایجاد »وب جهانی
Wide Web( در جهان وجود داشــته و همواره 
شهروندان کشور های فقیرتر، دسترسی کمتری به 
جهان دیجیتال و امکانات آن داشته اند. با این همه، 
به نظر می رســد بروز همه گیری کرونا و ضرورت 
دسترسی به فضای مجازی برای پیش برد ساده ترین 

امور روزمره، این شکاف را عمیق تر کرده است.
به این ترتیب، به نظر می رســد به موازات تشدید 
نابرابری اقتصادی در ایران )که گزارش های رسمی 
با استفاده از ســنجش »ضریب جینی« موید آن 
هستند(، نوع دیگری از نابرابری هم به شکلی چراغ 

خاموش رو به گسترش است: نابرابری دیجیتالی.

»نابرابری دیجيتالی« در دوران همه گيری كرونا، حوزه آموزش در ایران را تکان داد

عقب گرد چند دهه ای آموزش و پرورش
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هزینه وام مسکن در مرداد ماه به قله تابستانی خود 
رسیده اســت. این اتفاق موجب شد تانرخ سود در 
سطح ۲۰.۹ درصد قرار گفته و رکوردی دیگر را به 
ثبت برساند. روند این آمار نشان از احتمال افزایش 
قیمت در روزهای آتی را داراست.به گزارش اقتصاد 
نیوز هزینه وام مسکن در روزهای پایانی مرداد ماه 
در مســیر صعودی قرار گرفته و نسبت به روزهای 
ابتدایی تابســتان ۲.۷ درصد افزایش پیدا کرد. این 
اتفاق موجب شــد تا قیمت وام بــرای مجردین در 
باالتر از ســطح ۱۷ میلیون تومان و متاهلین بیش 
از ۲۹ میلیــون تومان قرار بگیــرد.اوراق حق تقدم 
تسهیالت بانک مســکن )به صورت خالصه تسه( 
اوراقی هســتند که مالک آن ها می تواند با مراجعه 
به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز اســتفاده از 
۵۰۰ هزار تومان تسهیالت خرید یا ساخت مسکن 
اســتفاده کند.  در حال حاضــر از اوراق حق تقدم 
تســهیالت مســکن می توان برای گرفتن دو وام 
به صورت هم زمان اســتفاده کرد.در هفته اخیر این 
هزینه در بانک مسکن در سطحی باالتر از ۶۰ هزار 

تومان قرار داشته است.

هزینه خریداوراق مسکن در مرداد 1400
در روز ۱۶ مــرداد ماه  قیمت متوســط هر ورق 
۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان بــوده که در نهایت در یک 

مسیر صعودی در روز ۲۴ مرداد ماه به ۶۱ هزار و 
۳۰۰ تومان رسید. این درحالیست که اعتبار هر 
ورق  ۵۰۰ هزار تومان اســت و بــه اعتبار آن می 
توان ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن از بانک مسکن 
دریافت کرد.از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای 
مجردین ۱۴۰ میلیون تومان و برای متاهلین را 
۲۴۰ میلیون تومان اعالم کرده اســت، مجرد ها 
نیازمند خریــد ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق 
خواهند بود.بر این اساس هزینه کل خرید اوراق 
تســه به منظور اخذ وام مســکن در هفته ای که 
گذشت برای مجردها از ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان به ۱۷میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید. این 
رقم در ابتدای هفته بــرای متاهلین ۲۹ میلیون 
تومان محاسبه شده بود که در انتها با رشدی  ۱.۳ 
درصدی در حد ۲۹ میلیــون و ۴۳۰ هزار تومان 

برآورد شد.
در بازه مورد بررســی باالترین قیمت تهیه اوراق 
تسه در روز ۲۰ مرداد ماه به ثبت رسیده که برابر با 
۱۷ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان برای مجردین و ۲۹ 

میلون و ۴۷۰ هزار تومان در متاهلین بوده است.

رکورد نرخ سود موثر؛ 20.93 درصد
نرخ بازده داخلــی یکی از روش های اســتاندارد 
بــرای ارزیابی طرح های اقتصادی اســت. در این 
روش تالش می شــود تا جریــان نقدینگی با نرخ 
 بازگشــت نامعلومی به نرخ کنونــی تنزیل داده

 شوند.
اساس این نرخ بر این مبنا است که مثال یک مبلغ 
مشــخص در زمان آینده با توجه به نرخ بازدهی 

کشف شده در زمان حال چه ارزشی را دارد؟
بنابر توضحیات یاد شده با کسر هزینه های هر روزه 
اوراق تســه از مبلغ وام مسکن اشخاص نرخ سود 
موثر برای متقاضیان برابر با ۲۰.۹۱ درصد محاسبه 
می شود. به طور کلی نرخ سود در این مدت در بازه 
۲۰.۸۲ درصد تا ۲۰.۹۳ درصد نوسان داشته است.

نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول ۱۲ 
سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در 
ابتدا اخذ کرده اند را بایستی به بانک برگردانند. در 
همین خصوص نهایتا خالص هزینه های مجردینی 
که در تمامی روزهای هفته گذشته برای اخذ وام 
مســکن از طریق خرید اوراق تســه اقدام کرده و 

بایستی آن را در طول ۱۲ سال به بانک باز پرداخت 
کنند در روز ۲۴ مرداد مــاه برابر با ۱۷۷ میلیون و 
۲۶۰ هزار تومان بود محاســبه شد. این رقم برای 
متاهلین نیــز در نهایت بــه ۳۲۹ میلیون و ۳۵۵ 

هزارتومان رسید.

روند صعودی قیمت وام مســکن در پایان 
مرداد

روند میانگین هفت روزه قیمت اوراق می تواند به 
صورت کلی مسیر میانگین و دورنمای آماری در 

این متغیر را برآورد کند. 
در همین رابطه بررســی متوســط هفــت روزه 
قیمــت اوراق تســهیالت بانــک مســکن در 
تابســتان ســال جاری نشــان میدهــد هزینه 
خریــد هریــک از برگــه هــای اوراق بــه طور 
 متوســط تا پایان مــرداد ماه رونــدی صعودی

 داشته است.این هزینه در روزهای ابتدایی تابستان 
به صورت میانگین در سطح ۶۰ هزار تومان بود. در 
میانه تیر ماه این قیمت هــا نزولی کوتاه را تجربه 
کرده و پــس از برخورد به کف ۵۷ هــزار و ۴۰۰ 
تومانی دوباره روندی افزایشــی به خود گرفتند . 
درنهایت در روز ۲۴ مرداد ماه میانگین هفت روزه 
قیمت به ۶۱ هزار تومان رســیده و طبق نمودار 

همچنان تمایل به صعود دارد.

معاون فنی دفتر آمار گمرک گفت: طی چهار ماهه نخست 
۱۴۰۰، حدود ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار دســتگاه گوشی تلفن 
همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دالر وارد کشور 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی 
داشته است.آرزو غنیون افزود: طی چهار ماهه نخست امسال، 
میزان کل واردات به کشور بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۹ هزار تن 
و به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دالر بوده که این میزان 
واردات، مشتمل بر ۴۰۵۰ قلم کاالی وارداتی )تحت کدتعرفه 
۸ رقمی( است که از ۱۰۵ کشور طرف معامله تجاری ایران 
وارد کشور شده است.وی گفت: در میان کاال های وارداتی" 
گوشــی تلفن همراه " نه تنها در بین ده قلم عمده کاال های 
وارداتی به لحاظ ارزشی رخ می نماید، بلکه به عنوان نخستین 
کاالی وارداتی مشاهده می شود و بیش از یک میلیارد دالر 
به واردات این کاالی مصرفی که حدود ۸ درصد از ارزش کل 
واردات کشور در چهار ماهه نخست ســال جاری را به خود 

اختصاص داده تخصیص داده شده است.
معاون فنی دفتر آمار و پــردازش اطالعات گمرکی گمرک 
ایران ادامه داد: در چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری، 
حدود ۵ میلیون و یکصدو پنجاه و شش هزار دستگاه گوشی 
تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دالر به رویه 
تجاری وارد کشور شــده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل، رشد ۲۸ درصدی از نظر تعدادی و ۱۰۲ درصدی از نظر 

ارزشی را نشان می دهد. به عبارت دیگر میزان واردات گوشی 
تلفن همراه طی چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی حدود یک میلیون و ۱۲۵ 
هزار دستگاه بیشتر شده است.وی گفت: از مهمترین دالیل 
افزایش واردات این کاال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، 
می توان به گستره نیاز به گوشی های تلفن همراه هوشمند در 
منازل توســط دانش آموزان حسب شرایط آموزش مجازی 
مدارس، ناشــی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و 
آموزشــگاه های زبان های خارجی، کالس های تقویتی و ... 
اشاره کرد که از سوی دیگر مدت زمان محدود بهره برداری از 
گوشی تلفن همراه )بطور متوسط سه سال برای هردستگاه 
گوشی تلفن همراه(، به دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کاال 
از دیگر دالیل نیاز بازار به واردات این کاالی مصرفی به شمار 
می رود ضمن اینکه گفتنی است میزان واردات گوشی تلفن 
همراه در چهار ماهه نخست ۹۹، بیش از ۴ میلیون و سی و 
یک هزار دستگاه و به ارزش پانصد و بیست و هفت میلیون 
دالر بوده است.غنیون ادامه داد: پیاده سازی و اجرای طرح 
رجستری گوشــی تلفن همراه، از اقدامات اساسی در جهت 

جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق این کاالی مصرفی به 
داخل کشور بوده از طرفی ماخذ ورودی پایین )۵%( به لحاظ 
نبود صنایع الکترونیکی تولید گوشی های هوشمند در داخل 
کشور نیز روند ورود این کاال را تسهیل کرده است.معاون فنی 
دفتر آمار و پردازش اطالعــات گمرکی گمرک ایران گفت: 
متوسط قیمت واحد هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی 
در مدت زمان مورد بررسی حدود، ۲۲۴ دالر براورد می شود 
که نسبت به متوسط ارزش وارداتی هر دستگاه گوشی تلفن 
همراه در چهار ماهه نخســت سال گذشــته، که ۱۴۲ دالر 
بوده، حدود ۸۲ دالر بیشتر است. این رقم متضمن افزایش 
۵۸ درصدی شاخص متوســط ارزش وارداتی این کاالست.

وی تاکید کرد: کشور های طرف معامله در خصوص واردات 
گوشی تلفن همراه، عمدتا امارات متحده عربی، چین و ویتنام 
بوده است.معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطالعات گمرکی 
گمرک ایران گفت: حســب براورد های انجام شــده، عمده 
واردات گوشی تلفن همراه به برند های سامسونگ، شیائومی، 
هواوی و نوکیا اختصاص داشته اســت و نظر به اینکه تعداد 
مشترکان تلفن همراه در کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ به تعداد 

۱۲۸ میلیون نفر، ضریب نفوذ تلفن همراه در سال ۱۳۹۸ به 
میزان ۱۴۲% بوده که در ســال ۹۹ به ۱۵۲% افزایش یافته 
است، به ازای هر نفر ایرانی حدود ۱.۵ مشترک تلفن همراه 
وجود دارد و در میان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن 
همراه ۵۳ درصد به همراه اول، ۴۳ درصد به شرکت ایرانسل، 
سه درصد به رایتل و حدود یک درصد به شرکت کیش متعلق 
است و پیش بینی می شود با توجه به بهره برداری از سامانه 
۵G و همچنین گسترش سیســتم )IOT( اینترنت اشیا و 
تکنولوژی های نوین تلفن همراه و.. ساالنه حدود ۲۰ درصد 
کاربران مبادرت به خرید تلفن همراه جدید هوشمند کنند.

غنیون افزود: در کنار واردات گوشی تلفن همراه با رویه تجاری 
واردات این کاالی مصرفی از طریق ورود مسافر نیز صورت 
می پذیرد که نیاز به انجام ثبت مشخصات گوشی تلفن همراه 
در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای )همتا( دارد 
و بر اســاس اطالعات موجود و مقدماتی چهار ماهه نخست 
سال جاری، تعداد ۹۲ هزار و ۷۲۱ دستگاه گوشی تلفن همراه 
به طریق مسافری وارد کشور شده که در مجموع کل واردات 
گوشی تلفن همراه به طریقه تجاری و مسافری در مدت زمان 
مورد بررسی به پنج میلیون و دویست و چهل و نه هزار دستگاه 
بالغ شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مجموع 
گوشی تجاری و مسافری حاکی از افزایش حدود یک میلیون 
و یکصد و سی و هشت هزار دستگاه گوشی تلفن همراه است.

نرخ سود اوراق تسه به ۲0.9 درصد رسيد

وام مسکن گران می شود؟ 

بيش از 1.1 ميليارد دالر ارز از كشور خارج شد

رشد 28 درصدی واردات موبایل در 4 ماهه امسال


