
گرجستان و ارمنســتان ارقام رشــد باالیی را تجربه کردند. به 
گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، طبق اعالم مرکز 
آمار گرجستان، رشــد اقتصادی این کشور در سطح باالیی باقی 
مانده است؛ تا جایی که در دوازده ماه منتهی به جوالی، نرخ رشد 
اقتصادی این کشــور با ۸.۸ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه 
منتهی به ماه قبل به ۹.۹ درصد رسید که یکی باالترین رشد های 

ثبت شده تاریخ معاصر این کشور بوده است. در بین بخش های 
مختلف، ساخت و ساز با رشد ۳۸.۹ درصدی بهترین عملکرد را 
داشته است و پس از این بخش نیز حمل و نقل با رشد ۳۲.۲ رصدی 
و تولید با رشد ۱۸.۶ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر نیز بدترین 
عمکرد طی این مدت مربوط به بخش خدمات بوده که ۲.۹ درصد 

رشد کرده است.    

 متوسط رشد اقتصادی ساالنه گرجستان در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا 
۲۰۲۱ برابر با ۴.۵ درصد بوده اســت که باالترین رقم ثبت شده 
مربوط به رشد ۴۷.۹ درصدی سه ماهه نخست ۲۰۲۱ و کمترین 
رشد نیز مربوط به رشد منفی ۱۳.۲ درصدی سه ماهه دوم ۲۰۲۰ 

بوده است.
از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر همسایه شمالی یعنی ارمنستان 

نیز کماکان در سطح باالیی باقی مانده است؛ به گونه ای که رشد 
تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال به ۱۳.۱۰ 
درصد رسید که ۱.۰ درصد بیشتر از رشد فصلی قبلی این کشور و 
یکی از بهترین عملکردهای فصلی در طول ۱۱ سال اخیر محسوب 
می شود. در بین بخش های مختلف، بخش خدمات با رشد ۳۴.۵ 
درصدی بیشترین تاثیر را در ثبت این رقم داشته است. کمترین 

رشد طی این مدت مربوط به ساخت وســاز با ۰.۷۸ درصد بوده 
است. اقتصاد ارمنستان در نتیجه جنگ شش هفته ای با جمهوری 

آذربایجان تحت فشار زیادی قرار گرفته است.  
در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۱ میالدی کمترین رشد فصلی ثبت 
شده منفی ۱۹.۷ درصد و بیشرین رشد ثبت شده نیز ۱۹.۱ درصد 

بوده است.  

ســخنگوی صنعت بــرق گفت: از میــان همه 
مشترکان کشور، ۱۴ درصد جزو پرمصرف هایی 
هستند که باالتر از الگو برق مصرف می کنند، اما از 
این میان تنها دو درصد در گروهی قرار می گیرند 
که بیش از دو برابر الگو برق مصرف و قبض هایی با 

ارقام باال را دریافت می کنند.
به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی صبح 
امروز در گفت و گویی تلویزیونی، درخصوص نحوه 
تعریف مشترکان پرمصرف گفت: برای هر منطقه 
الگویی تعریف شده که بر این اساس پنج منطقه 
شامل یک منطقه عادی و چهار منطقه گرمسیر 

وجود دارد.
رجبی مشهدی افزود: بیش از ۸۰ درصد مناطق 
کشــور در گروه مناطق عادی قــرار می گیرند و 
شهرهایی مانند تهران، تبریز، مشهد و ... در این 
گروه قــرار دارند که الگوی مصــرف برق در این 
مناطق ۳۰۰ کیلووات ساعت است و کسانی که 
بیش از ایــن میزان برق مصــرف کنند، در زمره 

مشترکان پرمصرف قرار می گیرند.

ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تعرفه برق 
مشــترکانی با مصرف کمتــر از ۱۰۰ کیلووات 
ساعت رایگان محاسبه می شود و در کشور هزینه 
برق مصرفی حدود ۱۰ میلیون مشترک رایگان 
شده است، یادآور شد: مشــترکانی که زیر ۳۰۰ 
کیلووات ساعت مصرف داشــته باشند، در گروه 
خوش مصرف هــا قرار می گیرند کــه حدود ۸۶ 
درصد از مشــترکان در این بخش قــرار دارند و 
 هزینه برق ماهانــه آنها حدود ۱۵ هــزار تومان 

است.
رجبی مشهدی در خصوص تعرفه برق نیز گفت: 
تعرفه برق مشترکانی که تا سطح ۳۰۰ کیلووات 
ساعت مصرف کنند، تنها ۷ درصد در سال اضافه 
می شود، اما کسانی که بیش از این میزان مصرف 
داشته باشــند، ۱۶ درصد دیگر نیز به تعرفه برق 

آنها اضافه خواهد شد.
ســخنگوی صنعت برق ادامه داد: از میان همه 
مشترکان کشور، ۱۴ درصد جزو پرمصرف هایی 
هستند که باالتر از الگو برق مصرف می کنند، اما از 

این میان تنها دو درصد در گروهی قرار می گیرند 
که بیش از دو برابر الگو برق مصرف و قبض هایی با 

ارقام باال را دریافت می کنند.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، 
هزینه برق مصرفی مشــترکان تا دو برابر الگو با 
تعرفه عادی مذکور محاسبه شده، اما مازاد بر آن با 
میانگین قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر 

محاسبه می شود.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر مشــترکی ۷۰۰ 
کیلووات ساعت مصرف داشته باشد، تا سقف ۶۰۰ 
کیلووات ساعت آن با تعرفه عادی محاسبه و ۱۰۰ 
کیلووات ساعت آن با میانگین قیمت تمام شده 

انرژی تجدیدپذیر محاسبه می شود.
ســخنگوی صنعت برق یادآور شــد: مشترکان 
پرمصرف می توانند برای تامیــن برق مورد نیاز 
خود اقدام به احداث مولدهای خورشیدی کوچک 
نمایند یا آنکه هزینه برق مصرفی خود را بر اساس 
میانگین قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر 

بپردازند.

از ۲۷۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده 
در تیرماه امسال ۶۲.۹ درصد آن مربوط به چک های 
عادی است که ۳۷.۱ درصد دیگر آن را نیز چک های 

رمزدار تشکیل می دهند.
به گزارش ایســنا، جدیدترین آمــار بانک مرکزی 
بیانگر این اســت که از مجمــوع چک های مبادله 
شده بیش از شــش میلیون فقره وصول شده که از 
این تعداد بالغ بر ۵.۵ میلیــون فقره عادی و حدود 
۰.۵ میلیون فقره رمز دار بوده اســت؛ بنابراین در 
کل کشــور ۹۲ درصد از کل چک هــای وصولی را 
چک های عادی و هشت درصد را چک های رمز دار 
تشــکیل می دهند. از نظر مبلغی نیز، از ۲۷۰ هزار 
و ۷۰۰ میلیــارد تومان چک هــای وصولی در کل 
کشور بیش از ۱۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای 
چک های عادی و حدود ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان خاص چک های رمزدار بوده است.
بر این اساس، در کل کشور ۶۲.۹ درصد از کل مبلغ 
چک های وصولی را چک های عادی و ۳۷.۱ درصد 

دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.

استان های دارای چک های وصول شده رمزدار
طبق این گزارش، در تیر امسال در کـــل کشـور 
حدود ۴۷۹ هـزار فقـره چـــک رمـزدار بـه ارزشـ 
۱۰۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول شــده که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲.۱ 

و ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است.
در ماه مورد بررسی، در اســتان تهران حدود ۱۵۵ 
هزار فقـره چـک رمـــزدار بـه ارزشـی معادل ۵۳ 
هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وصول شــد که در این 
ماه، ۴۹.۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی 
در سه استان تهـــران )۳۲ ۳. درصـــد(، اصفهان 
)۹.۸ درصد( و خراسان رضوی )۷.۷ درصد( وصول 
شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 

استان ها دارا بوده اند.
همچنــین، ۶۵.۴ درصــد از ارزش چــک هــای 
فــوق در اســتان هــای تهــران )۵۲.۸ درصــد(، 

اصفهان ) ۷.۷ درصد( و خراســان رضــوی ) ۴.۹ 
درصد( وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟ 
گفتنی اســت؛ چک های عادی به چک هایی گفته 
می شود که اشخاص به حســاب جاری خود صادر 
کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده 
آن ندارد. گیرنــده وجه چک ممکن اســت خود 
صادرکننــده یا حامــل آن بوده یا چــک در وجه 

شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.
چک های رمزدار، چک هایی هســتند کــه بنا به 
درخواست مشــتری و به نام اشــخاص حقیقی یا 
حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب 
آن و همچنین می تواند بر عهده سایر بانک ها تحت 

عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.
این قبیل چک ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و 
انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه 

آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.

آخرین قیمت اوراق مسکن نشان از کاهش قیمت 
این اوراق در مقایسه با دو هفته قبل دارد. به طوریکه 
متاهل هــای تهرانی برای اخــذ وام ۲۴۰ میلیون 
تومانی باید ۲۹ میلیون و ۸۸ هزار تومان پرداخت 

کنند.
به گزارش ایسنا، بررســی آخرین وضعیت قیمت 
اوراق مســکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق 
تســهیالت مســکن در فروردین، اردیبهشــت و 
خردادماه سال گذشته به ترتیب  ۵۸ هزار و ۵۰۰، 
۵۸ هزار و ۹۰۰ و ۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارند. 
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در 
تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته نیز با قیمت 
۵۷ هزار و ۴۰۰، ۵۷ هــزار و ۶۰۰ و ۵۷ هزار تومان  

تومان داد و ستد می شود.
این اوراق درهر کدام از ماه های مهر و آبان ۵۹ هزار 
و ۱۰۰ تومان و در آذر ســال ۱۳۹۹ نیز ۵۸ هزار و 

۴۰۰ تومان قیمت دارند.
اوراق تسهیالت مسکن در دی  سال گذشته با قیمت 
۵۹ هزار و ۲۰۰، در بهمن ماه بــا قیمت ۵۹ هزار و 
۷۰۰تومان و در اســفندماه نیز با قیمت ۵۸ هزار 

و۸۰۰ تومان معامله می شود.

قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مرداد 
سال جاری

این اوراق در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با قیمت ۵۸ 
هزار و ۲۰۰ تومان، در اردیبهشــت ماه سال جاری 
با قیمت ۵۸ هزار و ۶۰۰ تومان، در خردادماه سال 
جاری با قیمت ۵۸هزار و ۲۰۰تومان معامله میشود. 
قیمت این اوراق در تیر و مرداد ســال جاری نیز به 

ترتیب ۵۸ هــزار و ۷۰۰ و ۶۰ هــزار و ۶۰۰ تومان 
است و این گزارش بر اساس قیمت مردادماه نوشته 

شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های 
تهرانی

براین اســاس، بــا توجه بــه این کــه مجردهای 
ســاکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیــون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شــامل ۱۰۰ میلیون 
تومان تســهیالت خریــد مســکن و ۴۰ میلیون 
تومان جعاله می شود،  برای دریافت ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۶۰ 
هزار و ۶۰۰ تومانی، ۱۲ میلیون و ۱۲۰هزار تومان 
می شــود. همچنین با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون 
تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ  
چهار میلیون و ۸۴۸ هزار تومــان خریداری کنند 
مجموع هزینه خرید اوراق بــه ۱۶ میلیون و ۹۶۸ 

هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز برهمین اســاس می توانند تا 
ســقف ۲۴۰ میلیون تومان شــامل ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و ۴۰ 
میلیون تــوان وام جعاله دریافت کننــد؛ بنابراین 
زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن ۲۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان 
می شود که همراه با هزینه چهار میلیون و ۸۴۸ هزار 
تومانی وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق تسهیالت 
مسکن خریداری کنند در مجموع باید ۲۹ میلیون و 

۸۸ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان 
رسیده است که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری 
شــود که هزینه آن ۹ میلیــون و ۶۹۶ هزار تومان 
است. این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون 
تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ 
برگه خریداری شــود که هزینه آن هفت میلیون و 

۲۷۲ هزار تومان می شود.

صنوف متخلف را بشناسید
 معاون بازرسی و نظارت ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( اســتان تهران از معرفی بیش از 
۵۰۰۰ واحد صنفی به تعزیرات طی مرداد ماه خبر 
داد و گفت که بیشترین تخلفات به ترتیب مربوط به 

نان، گوشت مرغ و شکر بوده است.
سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، از انجام ۷۵ 
هزارو ۷۵۸ مورد بازرسی از صنوف تهرانی در مرداد 
ماه امســال خبر داد و گفت: از تعداد بازرسی های 
صورت گرفته بــرای ۵۴۵۴ واحد صنفی که ارزش 
تخلفات آن ها بیش از ۱۱ هزار و ۴۸۳ میلیون تومان 
بوده پرونده تشــکیل و به مراجع تعزیری ارســال 
شده اســت. به گفته وی بیشترین تخلفات مربوط 
به ترتیب  نان، گوشــت مرغ، و شکر بوده و صنوف 
مواد غذایی و پروتئینی و نانوائی بیشترین صنوف 
مورد بازرســی بوده اند. محمدی پور همچنین از 
دریافت ۲۵۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۲۴ 
طی مرداد ماه خبر داد که از این تعداد ۱۴۷۰ مورد 

تلفنی و ۱۰۴۰ مورد حضوری و کتبی بوده است.

رشد اقتصادی باالی همسایگان شمالی 

قبوض برق چگونه محاسبه می شوند؟

قیمت وام مسکن کم شدمردم چقدر چک رمزدار و عادی مبادله کردند؟ 
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وزیر اقتصاد:

روز ُپرنوسان بازار

سهم یک درصدی 
دولت از ساخت 

مسکن

صورتحساب بانک ها، 
بیمه ها و شرکت های 
دولتی شفاف می شود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

شروط 
تحقق واردات خودرو 

طرح مجلس برای آزادسازی 
واردات خودرو جامع و کامل 
نیســت چراکه در شرایط 
تحریم نمی توان قطعات و 
خودرو به دیگر کشورها صادر کرد. بنابراین عمال 
طرح های ارایه شده کارایی نخواهد داشت. اما اگر 
بدون در نظر گرفتن تحریم ها بخواهیم چگونگی 
تحقق این اتفاق را بررسی کنیم باز هم به اشکاالت 

زیادی برخورد... 

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 
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نااطمینانی
در بازار دالر

 چین مشتری اول 
کاالهای ایرانی

بهانه تراشی بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن ادامه دارد

وام  ودیعه  در  پیچ و خم  بانک ها
صفحه2

صفحه3

ابهام  در آزادسازی واردات خودرو
نمایندگان   مجلس   به   دنبال   اجرای   طرحی 
  برای   ساماندهی   بازار   خودرو   هستند

عدم قطعیت در مورد متغیرهای سیاســی، رفتار 
محتاطانه و رفت و برگشت قیمت دالر در دامنه ای 
محدود را موجب شده اســت. روز گذشته قیمت 
دالر قدری افت کرد و سکه پتانسیل ورود به کانال 
۱۱ میلیون تومانی را یافت.  قیمت دالر آمریکا در 
شروع معامالت روز گذشته مسیر کاهشی را دنبال 
کرد و روی ۲۷ هزار و ۴۰ تومان قرار گرفت. قیمت 
دالر آمریکا در پایان معامالت نیمــه اول روز روی 
۲۷ هزار تومان ایستاد. در شبکه های اطالع رسانی 
مربوط به مبادله ارز خبری به چشم می خورد مبنی 
بر اینکه طالبان خروج دالر آمریکا و آثار باستانی از 
افغانستان را ممنوع کرد. با توجه به اینکه بازار هرات 
 به عنوان یک بازار مجاور بر روند قیمتی بازار داخل 

تاثیرگذار است، ممنوعیت...

طبق اعالم گمرک ایران، تراز تجاری کشور در مرداد 
ماه مثبت یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دالر شده است.
به گزارش ایسنا، لطیفی - سخنگوی گمرک ایران - 
جزئیات تجارت خارجی در مرداد ماه امسال را اعالم 
کرد. طبق این گزارش، در مرداد ماه ســال جاری 
هشــت میلیون و ۴۵۲هزار تن کاال به ارزش پنج 
میلیارد و ۳۷۸ میلیون دالر بین ایران و کشورهای 
جهان تبادل شــد که ســهم صادرات سه میلیارد 
و ۳۲۳میلیون دالر و ســهم واردات در این ماه دو 
میلیارد و ۵۵ میلیون دالر بود؛ بنابراین تراز تجارت 
غیر نفتی کشور یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دالر را 
نشان می دهد.  سرجمع تجارت غیر نفتی کشور در 
رویه های صادرات و واردات در پنجمین ماه ســال 

۱۴۰۰ از لحاظ وزنی هشت...



اقتصاد2
ایران وجهان

روز پُرنوسان بازار
روز گذشــته 15 شــهریور 1400 شاخص کل 
بورس دو بار تغییر جهت داد و در نهایت در ارتفاع 
هزار و 312 واحد باالتــر از دیروز قرار گرفت. به 
گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز دوشــنبه 
شاخص کل بورس هزار و 312 واحد صعود کرد و 
در سطح یک میلیون و 538 هزار واحد قرار گرفت. 
روز گذشته از ابتدای معامالت روند شاخص کل 
بورس صعودی شــد و در نیم ســاعت ابتدایی 
بیش از 6 هزار واحد رشد کرد. اما پس از آن روند 
تغییرات شاخص نزولی شد و در پایان معامالت 
شاخص کل نسبت به روز یکشنبه هزار و 312 
واحد رشد کرد و به سطح یک میلیون و 538 هزار 
و 505 واحد رسید. شاخص هم وزن نیز 2 هزار و 
591 واحد نسبت به روز کاری قبل باال آمد و در 
رقم 469 هزار و 613 واحد ایســتاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس با رشد 71 واحدی به رقم 

22 هزار و 764 واحد رسید.

دو سمت سبز و قرمز بازار
در پایان معامالت  روز دوشــنبه، 270 نماد رشد 
قیمت داشــتند که 181 نماد بورسی و 89 نماد 
فرابورسی بودند. همچنین 211 نماد کاهش قیمت 
داشتند که 162 نماد بورسی و 49 نماد فرابورسی 
بودند. به عبارت دیگر، 55 درصد بازار رشد قیمت 

داشتند و 43 درصد بازار افت قیمت داشتند.

ورود پول حقیقی 
روز دوشــنبه برای چهارمین روز متوالی ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت 
شد و 32 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد 
شد. در معامالت روز گذشته بیشترین ورود پول 
حقیقی به سهام شبندر )پاالیش نفت بندرعباس( 
تعلق داشت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی آن 64 میلیارد تومان بود. پس از شبندر، 
آریان )پارس آریان( و شاوان )پاالیش نفت الوان( 
بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در مقابل 
فوالد )فوالد مبارکه اصفهان( با 59 میلیارد تومان 
بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را داشت و پس 
از فوالد، نوری )پتروشیمی نوری( و وپاسار )بانک 

پاسارگاد( بیشترین خروج پول را داشتند.

لیدرهای بازار
روز دوشنبه نمادهای »کگل«، »شبندر« و »شپنا« 

بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند. 
همچنین سه نماد »فوالد«، »وغدیر« و »ومعادن « 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی 
را بر شاخص داشــتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس شستا صدرنشین است و شبندر 
و ومدیر در رتبه های بعدی هســتند. در فرابورس 
نیز وهامون، مدیریت و ســپیدار پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.

اثر منفی طالبان بر قیمت دالر در ایران
نااطمینانی در بازار دالر

عدم قطعیت در مورد متغیرهای سیاسی، رفتار 
محتاطانه و رفت و برگشت قیمت دالر در دامنه ای 
محدود را موجب شــده است. روز گذشته قیمت 
دالر قدری افت کرد و سکه پتانسیل ورود به کانال 
11 میلیون تومانی را یافت. به گزارش اقتصادنیوز، 
قیمت دالر آمریکا در شروع معامالت روز گذشته 
مسیر کاهشی را دنبال کرد و روی 27 هزار و 40 
تومان قرار گرفت. قیمــت دالر آمریکا در پایان 
معامالت نیمه اول روز روی 27 هزار تومان ایستاد.

خروج دالر از افغانستان ممنوع شد
در شبکه های اطالع رسانی مربوط به مبادله ارز 
خبری به چشم می خورد مبنی بر اینکه طالبان 
خروج دالر آمریکا و آثار باســتانی از افغانستان 
را ممنوع کرد. با توجه به اینکــه بازار هرات به 
عنوان یک بازار مجاور بر روند قیمتی بازار داخل 
تاثیرگذار است، ممنوعیت خروج دالر از هرات 
می تواند قیمت دالر در داخل کشــور را تحت 
تاثیر قرار دهد. به هر روی قیمت دالر در محدود 
26 هزار و 800 تومان و 27 هزار و 200 تومان 
گرفتار شده اســت و فعاالن بازار انتظار تعیین 
شدن مســیر قطعی مذاکرات و سیاست های 
ارزی دولت جدید را می کشــند. روند قیمتی 
دالر در میان مدت برای فعاالن بازار مبهم است 
و آن ها بــا قدرت در موقعیــت خرید یا فروش 
قرار نمی گیرند. وضعیت ســمت ریاست بانک 
مرکزی نیز که می تواند در روند حرکت قیمت 
دالر تاثیرگذار باشد، هنور تعیین نشده است. 
به گفته وزیر اقتصاد، گفتگوهــا برای انتخاب 
رئیس بانک مرکزی هنوز به نتیجه نرســیده، 
 گزینه هایی مطرح هستند، ولی تصمیمی گرفته 

نشده است.

اخبار

موانــع متعدد پیــش پای 
مستاجران برای دریافت وام 
ودیعه موجب شــده از 113 
هــزار مســتاجر تهرانی که 
واجد شرایط دریافت این وام 
شناخته شده اند، فقط 559 نفر بتوانند این تسهیالت را 

دریافت کنند.
به گزارش مهر، در طرح تسهیالت ودیعه مسکن، قرار 
است به مستأجران واجد شــرایط تهرانی 70 میلیون 

تومان وام پرداخت شود.
این تسهیالت برای ساکنان سایر شهرها، شهرستان ها 
و شهرهای جدید استان تهران )پرند، پردیس و اندیشه( 
25 میلیون تومان است. بازپرداخت تسهیالت مذکور که 
با نرخ سود 13 درصد اعطا می شود، برای تهرانی ها 5 ساله 
با رقم اقساط یک میلیون و 660 هزار تومان و متقاضیان 
سایر شهرهای استان تهران 3 ساله و با رقم اقساط 842 

هزار تومان است.
در اســتان تهران 115 هزار و 618 نفــر برای دریافت 
تسهیالت ودیعه مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد، 

113 هزار و 186 نفر واجد شرایط شناخته شده اند.
تا کنون برای 2 هزار و 118 مستأجر تهرانی پرونده در 
بانک های عامل جهت دریافت تسهیالت ودیعه مسکن 
تشــکیل شــده اما فقط 559 نفر از متقاضیان تهرانی 

توانسته اند این وام را دریافت کنند.
به گفته بسیاری از مســتأجران تهرانی، سنگ اندازی 
بانک ها در بخش ضمانت، عامل بروز این مشــکل در 

دریافت تسهیالت مسکن شده است.

مسیر پر دست انداز وام ودیعه
در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، قرار 
است تسهیالت ودیعه اجاره مسکن یکی از راهکارهای 
رفع مشکالت مستأجران باشد، به یکی از عوامل استرس 

زای جدید آنها تبدیل شده است.
در حالی که بیش از 2 ماه از ابالغ مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا مبنی بر اعطای تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن 
از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل می گذرد، هنوز 
بســیاری از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیالت 

نشده اند.
این در حالی است که قرار بود فرآیند ثبت نام را وزارت راه 
و شهرسازی از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن انجام 
دهد؛ اما با بروز مشکالتی حدوداً یک ماهه در این سامانه، 
ثبت نام با مشکالتی مواجه شد که نتیجه آن حذف برخی 
ثبت نام کنندگان بود؛ به گفته محمود محمودزاده معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آن دسته از 
متقاضیانی که به دلیل بروز مشکالت فنی در سامانه طرح 

اقدام ملی مسکن، ثبت نام آنها به حالت تعلیق درآمده، 
می توانند بار دیگر به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به 

ثبت نام اقدام کنند.
با این حال در ثبت نام وام ودیعه مسکن و نیز پرداخت 
آن مشــکالتی به وجود آمده و بانک ها موانعی بر ســر 
راه مشموالن دریافت این تســهیالت قرار داده اند که 
با همــکاری وزارت راه و شهرســازی و بانک مرکزی و 

بانک های عامل قابل حل است.

داستان تکراری ضامن و بهانه تراشی بانک ها
یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی به مهر گفت: 
در بخشنامه بانک ها به شــعب بانک های عامل اعطای 
تســهیالت ودیعه مســکن آمده: تســهیالت ودیعه 
مسکن به متقاضیان شهر تهران با شــرایط ذیل داده 
می شود: 1. دو کارمند رسمی داشــته باشند /   2. یک 
کارمند رســمی و یک قراردادی ضمانــت کنند /   3. 
یک ضامن رســمی به همراه یک دارنده پروانه کسب 
 با گردش مالی معتبر برای یک ســال اخیــر به بانک 

معرفی شوند.
برخی از شهروندان مستأجر که برای دریافت تسهیالت 
ودیعه مسکن به بانک ها مراجعه کرده اند به خبرنگار مهر 
می گویند: رسانه ای شدن خبر اعطای تسهیالت ودیعه 
مسکن سبب شــد تا موجران رقم ودیعه مسکن )پول 
پیش( را افزایش دهند؛ در حالی که بانک ها این تسهیالت 

را پرداخت نمی کنند.
برخی از متقاضیان می گوینــد در این طرح، بانک های 
خصوصی بیشترین تعداد بانک های عامل را در اختیار 
دارند که تابع مقررات بانک مرکزی نیستند؛ به عنوان 
مثال یک بانک خصوصی وابسته به شهرداری ها می گوید 

این تسهیالت را صرفاً به کارمندان شهرداری در تهران 
پرداخت می کند؛ یا یکی از ضامنان یــا هر دو نفر باید 

کارمند رسمی شهرداری باشند.
یکی دیگر از مراجعان به شعب این بانک نیز به خبرنگار 
مهر گفت: شــهرداری تهران به کارمندان غیر رسمی، 
گواهی کسر از حقوق جهت ضمانت وام ودیعه مسکن 

ارائه نمی دهد.
همچنین یکی از بانک های خصوصی بورسی نیز در شعب 
خود به متقاضیان می گوید سقف اعتبارات ما برای این 
تسهیالت به دلیل تشکیل پرونده های متعدد، به اتمام 

رسیده است!
معاونت مســکن وزارت راه: امروز با بانک مرکزی برای 
تسهیل در اعطای وام ودیعه اجاره مسکن، نشست داریم

یک مقام مسئول در معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
ایراداتی که بانک ها به مستأجران برای ارائه ضامن جهت 
دریافت وام ودیعه مســکن وارد می کنند، تصریح کرد: 
دستورالعمل سال گذشته عیناً در سال جاری به تصویب 

ستاد ملی مقابله با کرونا رسیده است.
وی افزود: بانک ها برای تســهیالت 70 میلیون تومانی 
باید دو ضامن و تسهیالت 40 و 25 میلیون تومانی یک 

ضامن تقاضا کنند.
این منبع آگاه گفت: وزارت راه و شهرسازی مستقیماً به 
بانک ها نامه نوشته و اعالم کرده که باید منابع وام ودیعه 
مسکن را تأمین و هر چه ســریع تر به متقاضیان، این 

تسهیالت را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: امروز مسئوالن ارشد وزارت راه و شهرسازی 
با مسئوالن بانک مرکزی در خصوص تسهیالت بخش 

مسکن از جمله وام ودیعه، نشست دارند.

بانک ها حاضر نیستند ۷۰ میلیون تومان وام 
بدهند!

این مقام آگاه یادآور شد: برخی بانک ها حاضر به پرداخت 
سقف های جدید وام ودیعه مسکن نیستند و می گویند 
می توانیم حداکثر تا سقف تسهیالت سال گذشته )50 به 

جای 70 میلیون تومان( وام بدهیم.

حذف ضامن رسمی وام اجاره در حال بررسی است
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا کنون بیش 
از 802 هزار نفر برای دریافت وام اجاره ثبت نام کرده اند 
گفت: برای صرف نظر کردن از مســاله معرفی ضامن 
رسمی با رئیس و مسئوالن بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم 
و در جلسه هفته جاری نیز مجددا این درخواست را به 

نمایندگی از متقاضیان پیگیری خواهیم کرد.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تا 
روز گذشــته بیش از 802 هزار متقاضی برای دریافت 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن ثبت نام کردند. بالغ بر 
101 هزار خانوار اطالعات خود را تکمیل و شعبه بانکشان 
را انتخاب کردند. 1500 نفر نیز تا کنون تســهیالت را 

دریافت کرده اند.
وی افزود: از متقاضیانی که ثبت نام کرده اما نتیجه ای 
حاصل نشده درخواست می کنیم به سامانه اقدام ملی 
مراجعه و اگر مدارکشان نواقصی دارد یا شعبه بانک را 
انتخاب نکرده اند نسبت به انجام این کارها اقدام کنند تا 

فرآیند به صورت هوشمند ادامه پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره مشکل بسیاری از 
متقاضیان وام اجاره مبنی بر نداشــتن ضامن رسمی 
گفت: در زمان تصویب تسهیالت تالش شد با حداقل 
ضمانت های ممکن، وام پرداخت شود. موضوعاتی مثل 
سهام عدالت یا هر وثیقه ای که امکانش وجود داشت به 
عنوان ضمانت ارایه شود اما موضوع معرفی ضامن رسمی 
یکی از دغدغه های پرشــمار متقاضیان است که به ما 

منتقل می شود.
محمودزاده تاکید کرد: باید از طریق بانک مرکزی، موانع 
پیگیری شود. ما برای صرف نظر کردن از معرفی ضامن 
رسمی مکاتبه کردیم و در جلسه ای که هفته جاری با 
ریاست و کارشناسان ذی ربط بانک مرکزی داریم مجددا 
این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان مطرح می کنیم. 

امیدارم گشایشی ویژه ای ایجاد و شرایط آسان تر شود.
بنابراین گزارش، ستاد ملی کرونا در سال 1400 مبلغ 
وام کمک ودیعه مسکن را 70 میلیون تومان برای شهر 
تهران، 40 میلیون تومان برای دیگر کالنشــهرها و 25 
میلیون تومان برای سایر شــهرها در نظر گرفته است. 
متقاضیان تا پایان شهریورماه فرصت دارند برای ثبت 
نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند. این وام برای 
کسانی است که تا کنون موفق به دریافت آن نشده اند. 

نرخ سود این تسهیالت 13 درصد است.

بهانه تراشی بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن ادامه دارد

وام  ودیعه  در  پیچ و خم  بانک ها

وزیر اقتصاد:
صورتحساب بانک ها، بیمه ها 
و شــرکت های دولتی شفاف 

می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعالم اینکه در 
راستای تامین کسری بودجه بدون روش های تورم زا 
کمیته ای در وزارتخانه تشکیل شده است، گفت: 
صورتحساب تمام شرکت ها، بانک ها و بیمه های 
دولتی از ماه آینده شفاف خواهند شد. به گزارش 
ایسنا، احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی 
منشأ بسیاری از مشکالت اقتصادی ایران از جمله 
تورم باال، رشد اقتصادی نامناسب، فقر و نابرابری و 
... را در عدم مدیریت اقتصاد به صورت هوشــمند 
دانســت و گفت: در حال حاضر در همه ســطوح 
خرد و کالن اقتصاد کشــور شاهد درهم ریختگی 
و رهاشدگی هســتیم که وزارت اقتصاد به عنوان 
یکی از وزارتخانه های فرابخشی تالش خود را بر این 
محور می گذارد تا اهداف و برنامه ریزی های خود را 
در مسیر هوشمندسازی ســوق بدهد. وی درباره 
برنامه های خود برای محیط کســب وکار ضمن 
بیان اینکه درب های وزارت اقتصاد بیش از پیش 
به روی فعاالن اقتصادی برای رفع مشکالت و موانع 
پیش روی آن ها باز است، افزود: در حوزه مقررات 
و مجوزهای کسب وکار بنا براین است که تسهیل 
مجوزها بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و ثبت 
محور کردن مجوزها اولین و مهم ترین دستور کار 
مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار 
اســت تا از این طریق نظارت ها به صورت پسینی 
شکل بگیرد. برای اینکه مصوبات وزارت اقتصاد تنها 
بر روی برگه و کاغذ محدود نشوند، از مرکز فناوری 
اطالعات وزارتخانه درخواست کرده ام تا پس از ابالغ 
هر مصوبه و مجوزی، شبکه ای تعبیه شود تا موارد 

نقض آن ها تحت بازخورد قرار گیرد. 

عملکرد بانک های دولتی شفاف می شود
وزیر اقتصــاد ادامــه داد: وزارت اقتصاد به عنوان 
نماینده شرکت ها، بیمه ها و بانک های دولتی در 
هفته های پیش رو این موضوع را پیگیری و محقق 
می کند تا برای شفاف سازی عملکرد شرکت ها، 
بیمه ها و بانک های دولتی اطالعات صورت مالی و 
عملکرد آن ها و یا ارزیابی صالحیت عزل و نصب ها 
و ... همانند اتفاقی که برای شرکت های بورسی رخ 

می دهد، اعالم و منتشر شود. 

برنامه های خاندوزی برای بازار سرمایه 
خاندوزی درباره بازار سرمایه توضیح داد: در راستای 
بازار سرمایه هم ورود شرکت ها به این بازار و هم 
تامین مالی شرکت ها و پروژه ها از محل بازار سرمایه 
را تقویت و تسهیل می کنیم. برنامه دیگر وزارتخانه 
برای بازار سرمایه این است که نهادهای بازار سرمایه 
برای رفع نیازهای این بازار اعم از متنوع ســازی 
ابزارهای و نظارت ها چابک تر عمل کنند. از سوی 
دیگر، برای بهبود عملکرد بازار سرمایه باید قیمت ها 
در سایر بخش های اقتصادی شود زیرا، این موضوع 

عالمت های منفی به بازار منتقل می کنند. 

کاهش قیمت سیمان با گفتمان مشترک 
وزاری اقتصادی 

وی افزود: به عنوان مثال، با شدت گرفتن عرضه 
سیمان در بورس کاال قیمت سیمان کاهش قابل 
مالحظه ای پیدا کرد که عرضه کاال در بورس، روشی 
مناسب برای تعیین قیمت به دور از فساد و عادالنه 
است که باید برای سایر کاالها نیز امکان فراهم شود. 
الزم به ذکر است که گفتمان مشترکی بین وزرای 
اقتصادی دولت وجود دارد و همین موضوع باعث 

شد تا کاهش قیمت سیمان رقم بخورد. 

اولویت های مالیاتی وزیر اقتصاد 
خاندوزی درباره اصالح نظام مالیاتی گفت: تنها راه 
عادالنه اداره کردن اقتصاد این است که جمع آوری 
و بررســی اطالعات اقتصادی به صورت هوشمند 
صورت بگیرد که یکی از اولویت های سازمان امور 
مالیاتی این است تا الگوریتم های هوشمندی برای 
اخذ مالیات ایجاد شــود. بنده برنامه پیشنهادی 
سازمان امور مالیاتی برای اصالحات گام به گام را 
مطالعه کرده ام امــا از این جهت که از نظر من این 
برنامه کافی نیست، زمانبندی برنامه های موردنظر 
برای اصالحات پایه های مالیاتی، قوانین و ... را در 
آینده اعالم خواهم کرد. وزیر اقتصاد ادامه داد: اولین 
دستور کار این اســت که ارائه الیحه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم سرعت بگیرد و اصالح اصل 44 
خصوصی سازی مورد توجه قرار بگیرد که امیدوارم 
با همکاری مجلس و وزارت اقتصاد این مورد اصالح 
شــوند. درباره طرح مجلس بــرای بانک مرکزی 
اهدافی که درنظر گرفته شده به درستی انتخاب 
شده است اما بهتر بود از روش های کم مناقشه تری 

برای تحقق این اهداف استفاده شود.

خبر

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 2290| سه شنبه 16 شهریورماه 1400

طبق اعالم گمرک ایران، تراز تجاری کشور در مرداد 
ماه مثبت یک میلیارد و 263 میلیون دالر شده است.

به گزارش ایسنا، لطیفی - سخنگوی گمرک ایران - 
جزئیات تجارت خارجی در مرداد ماه امسال را اعالم 
کرد. طبق این گزارش، در مرداد ماه سال جاری هشت 
میلیون و 452هزار تــن کاال به ارزش پنج میلیارد و 
378 میلیون دالر بین ایران و کشورهای جهان تبادل 
شد که سهم صادرات سه میلیارد و 323میلیون دالر و 
سهم واردات در این ماه دو میلیارد و 55 میلیون دالر 
بود؛ بنابراین تراز تجارت غیر نفتی کشور یک میلیارد 

و 263 میلیون دالر را نشان می دهد. 
ســرجمع تجارت غیر نفتی کشــور در رویه های 
صــادرات و واردات در پنجمین ماه ســال 1400 از 
لحاظ وزنی هشت میلیون و 452 هزار تن به ارزش 
پنج و 378میلیون دالر بوده است که سهم صادرات 
در این ماه )31روز(، هفت میلیون و 142هزار تن به 
ارزش سه میلیارد و 323 میلیون دالر بوده است که 
نسبت به صادرات کشور در مرداد ماه سال 99 از لحاظ 
وزنی بدون کاهش 9.5درصدی  و از لحاظ ارزش رشد  

54 درصدی داشته است.
این در حالی است که صادرات کشــور در مرداد ماه 
نسبت به تیرماه امسال با کاهش 14 درصدی در وزن 

و 9 درصدی در ارزش همراه بوده است. 

مقصد کاالهای ایرانی کجاست؟
 براســاس این گزارش، مقاصد کاالهــای ایرانی در 
مرداد ماه، چین با دو میلیون و 436 هزار تن به ارزش 
یک میلیارد و 505میلیون دالر 34درصد وزن و 45 
درصــد ارزش کل صادرات در مرداد مــاه را به خود 
اختصاص داده است و نســبت به تیرماه کاهش 12 
درصدی در وزن و افزایــش 20 درصدی در ارزش را 

تجربه کرده است.
عراق هم در این ماه نسبت به تیرماه 18درصد در وزن 
و 27 درصد در ارزش خرید کاال از ایران  کاهش داشته 
است و یک میلیون و 83 هزار تن کاال به ارزش 346 

میلیون دالر کاال از ایران خریده است.
امارات بــا 734هزار تــن بــه ارزش 285 میلیون 
دالر)کاهــش 13 درصــدی در وزن و 19 درصدی 
در ارزش(، ترکیــه با 362 هزار تن بــه ارزش 184 
میلیون دالر )رشد چهار درصدی در وزن و کاهش 44 

درصدی ارزش( و افغانستان با 364 هزار تن  به ارزش 
127 میلیون دالر )کاهش 12 درصدی در وزن و 50 
درصدی در ارزش( پنج مقصد اصلی صادرات کاالهای 

ایرانی در مردادماه بودند.

۱.۳ میلیون تن واردات انجام شد
 در خصوص میزان واردات در پنجمین ماه سال نیز 
در31 روز مرداد ماه امسال یک میلیون و 310 هزارتن 
کاال به ارزش دو میلیارد و55 میلیون دالر به صورت 
ترخیص قطعی وارد کشور شد که نسبت به واردات 
در مرداد ماه سال 99 از لحاظ وزن 36 درصد کاهش  
و از لحاظ ارزش 26 درصد کاهش داشته است. اما در 
مقایسه با تیر ماه 1400 کاهش 68 درصدی در وزن 
و 53 درصدی در ارزش را نشان می دهد. البته میزان 
ترخیص درصدی کاال با دستورات معاون اول رییس 
جمهور و دولت ســیزدهم 798 هزار تن بوده که به 
دلیل درصدی بودن و تکمیل نشــدن اسناد قطعی 

ترخیص در آمار واردات قطعی اعالم نمی شود. 
در خصوص کشورهای مبدا خرید کاالهای وارداتی 
نیز امارات با 368هزار تن به ارزش 711 میلیون دالر  
نســبت به تیرماه کاهش 76درصدی در وزن و 53 

درصدی در ارزش واردات قطعی داشته است.
چین با 127هزارتن کاال به ارزش 476میلیون دالر 
نســبت به ماه قبل کاهش 62درصــدی در وزن و 

56درصدی در ارزش را تجربه کرده است.
 ترکیه با 262هزار تن کاال به ارزش 281میلیون دالر 
کاهش 38درصدی در وزن و 42درصدی در ارزش 

صادرات به ایران را نسبت به تیرماه را داشته است.
 آلمان با 80هزار تن کاال به ارزش 105 میلیون دالر 
کاهش 28درصدی در وزن و 29درصدی در ارزش 
کاالهای معامله شــده برای بازار ایران را داشــته و 
نهایتاسوئیس با 20 هزار تن کاال به ارزش 33 میلیون 
دالر کاهش 90 درصــدی در وزن و 78درصدی در 
ارزش را برای فروش کاال به ایران در مرداد ماه نسبت 

به تیر ماه داشته است.
 در این ماه تلفن همراه با 239 میلیون دالر  با فاصله 
زیاد با سایر کاالها در صدر واردات کشور قرار گرفته و 
پس از آن دانه سویا با 147میلیون دالر ، ذرت دامی با 
112 میلیون دالر، گندم با 72میلیون دالر و جو با 40 

میلیون دالر قرار دارند. 

طبق مطالعات، ایران به سالیانه حدود یک میلیون 
واحد مسکونی نیاز دارد که دولت سیزدهم و مجلس 
نیز برای دستیابی به این مهم، هدف گذاری کرده اند و 
به نظر می رسد دور از دسترس نباشد؛ البته طی 25 
سال گذشته اوج ساخت وساز در سال 1390 بوده که 
برای حدود 765 هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده 
و این رقم در سال 1398 به 401 هزار واحد رسیده 
است. جالب اینکه سهم بخش دولتی از کل ساخت و 

ساز در سال 1398 فقط 1 درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، مسکن مهر باالخره بعد از 14 سال 
تقریبا تمام شده و مسکن ملی روی میز دولت قبل قرار 
گرفته که طبیعتا با الحاق این پروژه به طرح جهش 
تولید و تامین مســکن، دولت فعلی موظف به انجام 

تعهدات طرح اقدام ملی مسکن خواهد بود.
یادمان هســت که دولتهای نهم و دهم ابتدای طرح 
مسکن مهر در ســال 1386 وعده اتمام پروژه های 
مسکن مهر را در 18 ماه داده بودند اما به قدری تامین 
زیرساختها و خدمات این پروژه 2 میلیون و 200 هزار 
واحدی طول کشــید که پروژه تا سال 1400 هم به 
طول انجامید. با اینکه محمد اســالمیـ  وزیر سابق 
راه و شهرســازیـ  دو ماه قبل در جریان افتتاح 22 
هزار واحد مســکن مهر اعالم کرد پرونده این طرح 
بسته شده و به دولت سیزدهم کشیده نخواهد شد، 
بررسی ها نشــان می دهد هنوز در برخی شهرهای 
اطراف تهران تعدادی از واحدها تحویل نشده است. 
دولت احمدی نژاد 31 درصد مسکن مهر را تحویل داد
از کل پروژه 2 میلیون و 200 هزار واحدی مسکن مهر، 
سهم دولت احمدی نژاد از تحویل واحدها 690 هزار 
واحد معادل 31 درصد و ســهم دولت روحانی حدود 
یک میلیون و 441 هزار واحد معادل 65.5 درصد بوده 
و با اینکه وزیر سابق اعالم کرده پرونده این طرح بسته 
شده آمار و ارقام از تحویل نشدن 69 هزار واحد حکایت 
دارد که بخشی از آن ممکن است دچار  مسائل حقوقی 
یا نبود متقاضی باشد. مسکن ملی نیز که از شهریور 
1398 کلنگ زنی شــده به 534 هزار واحد در حال 
اجرا رسیده و 40 هزار و 78 واحد آن افتتاح شده است.

طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به حدود یک میلیون 
واحد مســکونی در کشــور نیاز داریم اما با توجه به 
تجربه ای که پیش روی مســئوالن قرار دارد از طریق 
ساخت و ســاز دولتی نمی توان به این هدف رسید و 

باید بخش خصوصی را با ارایه مشوقها و اصالح قوانین و 
مقررات فعال کرد. طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز 
با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی از 
سوی مجلس به تصویب رسیده و دولت رئیسی نیز قول 

داده سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند.

میانگین پروانه صادره در دولت دهم ۶۸۸ 
هزار واحد در سال

آمار گویای آن اســت که همزمان با طرح مسکن مهر، 
ساخت و ســاز بخش خصوصی نیز افزایش یافته است. 
بر اساس آمار پروانه های ســاختمانی که از سوی وزارت 
راه و شهرسازی ارایه شده بین سالهای 1388 تا 1392 
یعنی در زمان دولت دهم تعــداد 3 میلیون و 439 هزار 
و 547 پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر 
شده است؛ یعنی طی پنج ســال مذکور به طور متوسط 
ســالیانه حدود 688 هزار پروانه صادر شده است. این در 
حالی است که علی نیکزادـ  وزیر مسکن دولت دهم و نایب 
رییس فعلی مجلسـ  به تازگی گفته اســت که در دوره 
احمدی نژاد سالیانه یک میلیون مسکن می ساختیم. بین 
سالهای 1375 تا 1396 اوج ساخت و ساز در سال 1390 
بوده که برای 764 هزار و 569 واحد مسکونی پروانه صادر 
شده و در سالهای بعد روند نزولی به خود گرفته است؛ سال 
1396 این عدد به 333 هزار و 443 واحد رســید. سال 

1397 نیز برای 394 هزار و 825 واحد پروانه صادر شد.

ساخت و ساز به حدود ۴۰۰ هزار واحد در 
سال ۹۸ رسید

در ســال 1398 هم تعــداد واحدهای مســکونی در 
پروانه های صادره 401 هزار و 245 واحد بوده که نسبت 
به سال 1397 به میزان 1.6 درصد افزایش داشته است. 
در این بین 375 هزار و 334 پروانه واحد مسکونی برای 
بخش خصوصی، 3154 واحد برای تعاونی ها و 4077 
واحد برای بخش دولتی صادر شده است. بنابراین سهم 
دولت از کل ساخت و سازها در سال 1398 فقط 1 درصد 
بوده است. اگر آمار سالهای گذشته را مالک قرار دهیم 
به نظر می رسد احداث یک میلیون واحد مسکونی دور 
از دسترس نباشد اما با توجه به رکود فعلی، کار دشواری 
به نظر می رسد. فعاالن صنعت ســاختمان در بخش 
خصوصی با موانع متعددی مواجهند که مهمترین آن به 

عدم توان متقاضیان واقعی مربوط می شود.

تراز تجاری مثبت شد

 چین مشتری اول کاالهای ایرانی
آمارها نشان می دهد

سهم یک درصدی دولت از ساخت مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۰۰ هزارتومان ارزان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید)دوشنبه، ۱۵ شهریورماه( در بازار تهران با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )۱۴ شهریور ماه( به رقم ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار 
تومان رسید. روز گذشته ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )۱۴ شهریور ماه( به رقم ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید و 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم  سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، ربع سکه سه  میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
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شروط تحقق واردات خودرو 
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو جامع و کامل نیست چراکه در شرایط تحریم نمی توان قطعات و خودرو به دیگر کشورها صادر کرد. بنابراین عمال طرح های ارایه شده کارایی نخواهد داشت. اما اگر بدون در نظر گرفتن تحریم ها 
بخواهیم چگونگی تحقق این اتفاق را بررسی کنیم باز هم به اشکاالت زیادی برخورد خواهیم کرد. قطعه سازان ما با فناوری های چند سال گذشته که در سطح جهانی دیگر کسی از آنها استفاده نمی کند، قطعات خودرو را تولید می کنند. 

بنابراین  اینکه بتوان قطعات را به مشتری خارجی بخصوص اروپایی فروخت انتظاری بیجا و دور از دسترس است. انتقال تکنولوژی ساخت قطعه در چند سال اخیر به دلیل تحریم ها مسکوت مانده است. خودروهای خارجی هم باید از 
کشورهای اروپایی نه عراق و هند و پاکستان وارد کشور شود. بنابراین صادرات خودروی ایرانی و پیدا کردن مشتری برای پراید و تیبا در اروپا محال است.

همچنین اگر منظور از واردات خودرو بدون انتقال ارز،استفاده از پول های بلوکه شده در دیگر کشورها باشد نیز امیدی به تحقق آن نیست. چراکه شاهد هستیم در مدت اخیر به دلیل تحریم ها و عدم پیوستن ایران به قانون مبارزه با پولشویی، 
این منابع همچنان بلوکه هستند. بنابراین واردات خودرو با این روش نیز در ابهام قرار می گیرد. هرچند اصل واردات خودرو خوب است اما با این روش ها نمی توان به تحقق آن امید داشت. صادرات قطعه با این شرایط تحریم غیرقابل اجرا است. 
ضمن اینکه آزاد شدن واردات خودرو تاکنون عملی نشده و فرآیند آن مشخص نیست. اگر قرار است واردات بر اساس ارزهای که منشا خارجی دارند انجام شود، مشکالت خاص خود را دارد. اگر واردات خودرو آزاد شود، تعرفه آن باید مشخص 

شود، از سوی دیگر نرخ ارز چقدر خواهد بود. با توجه به پیچیدگی ها و مشکالتی که مانند عدم واردات خودرو از خودروسازان اصلی و تامین آن ها از کشورهای واسطه، واردات تاثیر چشمگیری در کاهش قیمت ها نخواهد داشت. 
اما می توان انتظار داشت تاثیر قیمتی روی خودروهای مدل ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ داشته باشد. شاید درصد ناچیزی آن هم در کوتاه مدت کاهش قیمت شکل گیرد. اما اینکه سبب کاهش ۵۰ درصدی قیمت شود، امکان پذیر نیست. اگر با نرخ ارز 
مطلوب و قیمت مناسب واردات شکل گیرد، احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ها وجود دارد. الزم به ذکر است تعداد قابل توجهی خودرو وارد بازار نخواهد شد که تاثیر مثبتی داشته باشد. واردات به لحاظ روانی تاثیرگذار هست، اما 

به شکل واقعیت امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

نابسامانی قیمت ها و گرانی 
بی ســابقه در بازار خودرو 
موجب شده تا مجلس طرح 
هایــی را برای آزادســازی 
واردات خودرو در دستور کار 
و بررسی قرار دهد. حال اگر تمامی ابهامات طرح های 
ارایه شده در مجلس رفع شود و کار کارشناسی انجام 
شود می توان به آزادسازی واردات خودرو با شروط ویژه 

امید داشت. 
در این طرح ۲ روش برای واردات خودروهای تا ۳ سال 
کارکرد پیش بینی شده است. بر اساس طرح های ارایه 
شده در مجلس قرار بر این است که هر شخص حقیقی و 
حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر 
کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از 
طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی 
تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( یا واردات خودروی 
بنزینی یا گاز سوز با برچسب انرژی B و باالتر یا دارای 
شاخص ایمنی ۳ ســتاره یا باالتر بر اساس گواهی های 

استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.
یک کارشناس بازار خودرو در رابطه با طرح های ارایه شده 
مجلس برای سر و سامان دادن به بازار خودرو می گوید: 
طرح های مذکور جامع و کامل نیست چراکه در شرایط 
تحریم نمی توان قطعات و خودرو به دیگر کشورها صادر 
کرد. بنابراین عمال طرح های ارایه شده کارایی نخواهد 
داشــت. بابک صدرایی اضافه کرد: اما اگر بدون در نظر 
گرفتن تحریم ها بخواهیم چگونگی تحقق این اتفاق را 
بررسی کنیم باز هم به اشکالت زیادی برخورد خواهیم 
کرد. به گفته صدرایی، قطعه ســازان ما با فناوری های 
چند سال گذشته که در ســطح جهانی دیگر کسی از 

آنها استفاده نمی کند، قطعات خودرو را تولید می کنند. 
بنابراین انتظار اینکه بتوان قطعات را به مشتری خارجی 
بخصوص اروپایی فروخت انتظاری بیجا و دور از دسترس 
است. صدرایی با تاکید بر اینکه انتقال تکنولوژی ساخت 
قطعه در چند سال اخیر به دلیل تحریم ها مسکوت مانده 
اظهار داشــت: خوردوهای خارجی باید از کشورهای 
اروپایی نه عراق و هند و پاکستان وارد کشور شود. بنابراین 
صادرات خودروی ایرانی و پیدا کردن مشتری برای پراید 

و تیبا در اروپا محال است. 
به هر ترتیب بازار خودرو این روزها در حالی در سراشیبی 
قیمت قرار گرفته که نمایندگان مجلس به دنبال اجرای 
طرحی برای ساماندهی این بازار هستند. به گفته فعاالن 
بازار خودرو از آنجاییکه که رقابت در هر بخشی از اقتصاد 

موجب توسعه تولید و افزایش ارزش افزوده خواهد شد، 
واردات خودرو می تواند موجب کاهش قیمت خودروها 

در بازار داخلی شود. 
اما حجت اهلل فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در 
این مورد گفت: ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل 
کشور تامین نخواهد شــد، بلکه افراد و خودروسازانی 
می تواننــد واردات خودرو انجام دهنــد که خودرویی 
صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، 

می توانند خودرو وارد کشور کنند.
به گفته وی، قطعه ســازان نیز اگر قطعــه صادر کنند، 
می توانند معادل آن، خودرو بیاورنــد. همچنین افراد 
حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر کنند 
نیز می توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند.

فیروزی ادامه داد: همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از 
کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت 

ندارند، می توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.
خودروسازان و قطعه سازان اردیبهشت امسال در نامه ای 
به رئیس کمیسیون صنایع مجلس در کنار درخواست 
برای آزادســازی واردات خودرو از رضایت شــان برای 
واردات خودرو خبر دادند. در بند ۲ این نامه، خودروسازان 
و قطعه سازان اعالم کردند که هیچ مخالفتی با آزادسازی 
واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی 
سالم می دانند .باید دید در نهایت چه سیاستی از سوی 
دولت و مجلس برای سر و ســامان دادن به بازار خودرو 
اتخاذ می شــود و قیمت خودروهای داخلی تا چه حد 

تغییر خواهد کرد.

نمایندگان مجلس به دنبال اجرای طرحی برای ساماندهی بازار خودرو هستند

ابهام  در آزادسازی واردات خودرو
شایلی قرائی
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مطابق جدیدتریــن آمار 
منتشر شده از سوی بانک 
مرکزی نرخ اجاره مسکن 
در شهر تهران و کل مناطق 
شــهری طــی مردادماه 
۱۴۰۰ به ترتیب ۳۷.۸  و ۴۱.۲  درصد در مقایسه با 
مردادماه سال ۹۹ افزایش یافته است. این در حالی 
است که در طی دو سال درگیری با بیماری کرونا، 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا حداکثر سقف افزایش 
اجاره بها را ۲۵ درصد اعالم کرده اســت. طي سه 
سال اخیر معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازي بارها از اجراي طرح اجاره داري حرفه اي 
براي حمایت از مستأجران خبر داده، اما در عمل تا 

امروز اتفاقي در این رابطه روي نداده است. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در این زمینه 
می گوید: با اعالم افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها آن 
دسته از مناطقی که به افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی 
نیز راضی بودند اعالم کردند که باید ۸ درصد دیگر 
به اجاره بها اضافه شود. قلی خسروی اضافه کرد: این 
اتفاق در حالی افتاد که در این مناطق همان افزایش 
حداکثر ۱۷ درصدی نیز غیرقابل پرداخت است. به 
گفته قلی خسروی، اینکه برای اجاره بها عدد اعالم 
کردند کار درستی نبود و به تنش در بازار دامن زد. 

حال با توجه به این که حدود ۳۷ درصد از جمعیت 
کشورمان اجاره نشین هستند و مستاجرانی که هم 
اکنون در مناطق متوسط یا پایین شهری زندگی می 
کنند، بیش از سایر اقشار در معرض کوچ اجباری 
قرار دارند، می توان گفت اگر بازار اجاره ساماندهی 
نشود، بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشورمان صرفا به 
دلیل افزایش شدید نرخ اجاره بها یا در معرض کوچ 
اجباری به مناطق فقیرنشین شهرها هستند یا در 

آستانه حاشیه نشین شدن قرار دارند.
البته دولت ســیزدهم وعده داده تا با ساخت یک 

میلیون واحد مسکونی در سال، اوضاع بازار مسکن 
را به کنترل درآورد. رستم قاسمی نیز که از سوی 
ابراهیم رئیســیـ  رییس جمهورـ  به عنوان وزیر 
راه و شهرسازی معرفی شده، در توئیتی بر اولویت 
قرار دادن بازار اجاره تاکید کرده اســت. حال باید 
منتظر بمانیم تا عملکرد دولت رئیســی را در بازار 
مسکن شاهد باشیم. در همین رابطه رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک تهران در گفت و گو با "کسب و 
کار" گفت: با اعالم افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها آن 
دسته از مناطقی که به افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی 
نیز راضی بودند اعالم کردند که باید ۸ درصد دیگر 
به اجاره بها اضافه شود. قلی خسروی اضافه کرد: این 
اتفاق در حالی افتاد که در این مناطق همان افزایش 
حداکثر ۱۷ درصدی نیز غیرقابل پرداخت است. به 
گفته قلی خسروی، اینکه برای اجاره بها عدد اعالم 
کردند کار درستی نبود و به تنش در بازار دامن زد. 

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران ادامه داد: 
بسیاری از مناطق تهران ظرفیت پذیرش این عدد را 
نداشتند و به دلیل عدم توانایی پرداخت این مبالغ 
به مناطق پایین تر و بدون رفاه کوچ کردند. از طرفی 
دیگر مردم در مناطق باالتر نیز به دلیل رشد اجاره 
بها و فراتر رفتن آن از مبلغ ۲۵ درصد تعیین شده 
مجبور به مهاجرت به محله های پایین تر شده اند. 

وی افزود: در هفته های اخیر موارد بسیاری داشتیم 
که مستاجران می گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر 
سر نرخ های کمتر از ۲۵ درصد با صاحب خانه توافق 
کرده بودیم اما حاال مالکان به مستاجران می گویند 
طبق قانــون باید پول پیش و اجــاره را ۲۵ درصد 
افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد 
است و شما ســقف افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد 
تعیین می کنید تعادل را در اقتصاد به هم می زنید. 
این باعث می شود تا مالکان از اجاره دادن واحدها 

خودداری کنند که به کاهش خانه های اجاره ای، 
فشار تقاضا و افزایش نرخ ها در آینده منجر منجر 

می شود.
خســروی، مهمترین عامل تعادل بخشــی به بازار 
مســکن را افزایش ساخت وساز دانســت و گفت: 
وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم درخصوص 
تولید و عرضه مسکن کم کاریی داشت و این اواخر 
استراتژی »مســکن نخرید« را دنبال کرد. یعنی 
وقتی دیدند به دلیل عملکردشــان قیمت مسکن 
چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان 
شــود. اما نه تنها قیمت پایین نیامد بلکه با رشد ۹ 
برابری قیمتها نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه شدیم 
و حتی از اوایل ســال ۱۳۹۸ که توصیه به نخریدن 
مسکن کردند متوسط قیمت هر متر خانه در تهران 
از حدود ۱۳ میلیون تومان بــه ۳۰ میلیون تومان 

رسید.

افزایش 41 درصدی اجاره بها

کوچ اجباری به مناطق فقیرنشین!
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به ادامه روند نزولی 
قیمت هویج گفت: هم اکنــون قیمت این صیفی در 
میدان مرکزی میوه و تره بار به کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار 
تومان رسیده اســت. مصطفی دارایی نژاد از کاهش 
قیمت هویج خبر داد و افزود: با افزایش عرضه قیمت این 
محصول نیز کاهش یافته و هم اکنون در میدان مرکزی 
میوه و تره بار قیمت آن بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در هر 
کیلوگرم است.به گفته وی قیمت هر کیلوگرم هویج 

باکیفیت ممتاز نیز ۱۴ هزار تومان است.
دارایی نــژاد با بیان اینکه علــت افزایش تقاضا برای 
محصوالتی مانند هویج و سیب، شیوع کرونا بوده است، 
گفت: به همین دلیل مصرف این دو محصول افزایش 
یافته البته با توجه به اینکه تولید سیب فراوان است، 

قیمت آن باال نرفته اما هویج با افزایش قیمت مواجه 
بوده است. وی ادامه داد: با نزدیک شدن به فصل سرما 
و افزایش عرضه، قیمت این صیفی متعادل تر می شود 

و به زیر ۱۰ هزار تومان می رسد.
دارایی نژاد همچنین با اشاره به ورود میوه های نوبرانه 
پاییزی به بازار گفت: نارنگی هــای موجود در بازار به 
دلیل اینکه زودتر از فصل چیده و رنگ آوری شــده، 
برای سالمتی مضر است و نباید مصرف شود همچنین 
فصل برداشت نارنگی اول مهر ماه است.وی قیمت هر 
کیلوگرم لیموشیرین را نیز بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در 
میدان مرکزی میوه و تره بار اعالم کرد و افزود: قیمت 
لیمو ترش سنگی نیز بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان و لیمو 

ترش میناب ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان است.

آخرین وضعیت موجودی کاالهای اساسی در گمرک 
و بنادر حاکی از مجموع ۶.۱ میلیون تن کاالی موجود 
در انبارها و شــناورها است؛ در ســال جاری دپوی 
کاالهای اساسی عمدتا رو به رشد بوده است. در سال 
جاری عمدتا گزارش ها نشان داد که دپوی کاالهای 
اساسی در گمرک و بنادر حجمی باالی پنج میلیون 
تن بوده اســت؛ به طوری که در پایــان فروردین ماه 
حدود ۵.۲ میلیون تن مجمــوع موجودی و آنچه در 
شناورها قرار داشــت، اعالم شــد.این رقم در اواخر 
اردیبهشت ماه به ۵.۸ میلیون تن افزایش یافت و در 
اواسط خردادماه به ۵.۶ میلیون تن رسید که حدود 
۴.۷ میلیون تــن آن موجــودی و  ۹۲۵ هزار تن نیز 
 در شناورهای در حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه 

قرار داشت.
در سه ماه ابتدایی سال جاری حجم دپوی کاالهای 
اساسی نسبت به اواخر سال گذشته افزایش یافته بود 
و از دالیل آن عدم تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی 
کاالهای اساسی بدون ارائه کد رهگیری بانک بود، ولی 
با ارائه  گزارشی به روحانی - رئیس دولت دوازدهم - و 
دستور فوری که وی صادر کرد مصوبه تمدید و بانک 
مرکزی موظف به تسریع در تامین ارز  برای ترخیص 

کاالهای اساسی شد.
در اواخر تیرمــاه  بازهم حجم کاالهای اساســی در 
گمرک و بنادر افزایش داشــت و به ۶.۴ میلیون تن 
رســید که  ۴.۶ موجودی و ۱.۷ میلیــون تن نیز در 
شناورها قرار داشت.در این مدت در کنار ورود بیشتر 
کاالها، کندی تخلیه و خروج  کاال از گمرک و بنادر به 
دلیل مشکلی که در تامین کامیون مورد نیاز وجود 
داشت موجب این انباشت کاالها شــده بود ولی در 
ادامه این مشکل تا حدودی رفع شد.اما گزارش ها در 
ابتدای شهریورماه یعنی بعد از ورود دولت سیزدهم 
نشان داد که موجودی کاالهای اساسی به ۶.۱ میلیون 
تن کاهش یافته است که ۴.۵ میلیون تن موجودی در 

گمرک و بنادر و ۱.۶ میلیون تن در شناورها بود.
در این رابطه الزم به یادآوری اســت که در مردادماه 
ضمن افزایش سرعت تخلیه کاال، ترخیص کاالهای 
اساســی از بنادر نیز ســرعت گرفتــه و طبق گفته 
مسئوالن گمرک ایران حداقل ۶۰۰ هزار تن کاالهای 
اساسی به صورت درصدی و بدون کد رهگیری بانک 
ترخیص شــده بود.اما آخرین وضعیــت موجودی 
کاالهای اساسی در گمرک و بنادر براساس گزارشی 
که ارونقی- معاون فنی گمرک ایران ارائه کرده است 
نشان می دهد که تا ۱۳ شهریورماه سال جاری حجم 
موجودی کاالهای اساسی به ۶.۱ میلیون تن رسیده 
که ۴.۳ میلیون تن آن موجود در انبارها و ۱.۸ میلیون 
تن در شناورهایی است که پای اسکله قرار داشته و یا 

در حال تخلیه هستند.
بر اساس این گزارش، از ۴.۳ میلیون تن کاالی موجود 
در انبارها بیشترین میزان به ذرت با ۱.۳ میلیون تن 
اختصاص دارد. در سایر اقالم نیز ۱۵۰ هزار تن گندم، 
۸۸۰ هزار تن جو، ۸۳۶.۷ تن ســویا، ۱۶.۲ هزار تن 
برنج، ۲۱۶.۴ تن شکر، ۶۱۳.۲ تن روغن خام، ۳۱۹.۳ 
تن دانه های روغنی اســت.در کنــار آن،  ۴۶ فروند 
شناور حاوی کاالهای اساسی نیز به بنادر رسیده که 
۱۶ فروند حاوی ۲۵۳.۷ تن کنار اسکله قرار داشته و 
۳۰ فروند حاوی بیــش از ۱.۵ میلیون تن منتظر در 
لنگرگاه برای تخلیه کاال هستند، در شناورها اقالمی 
مانند گندم، جو، روغن، شکر، دانه های روغنی، سویا 

و ذرت وجود دارد.
اما در رابطه با واردات کاالهای اساســی همواره یکی 
از موانع ترخیص مربوط به تامیــن ارز آن بوده که با 
ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می شــود،این در حالی است 
که گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که برای سال 
جاری تا پایان مرداد ماه، بیش از ۷.۲ میلیون دالر از 
محل سهمیه ارزی امسال کاالهای اساسی  به صورت 

نقد و اعتباری پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان این که 
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال 
زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ به ازای هــر کیلوگرم ۷ هزار 
و ۵۰۰ گرم تعیین شده اســت گفت: در حال حاضر 
هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت نان اتخاذ 
نشده است.یزدان سیف گفت: قیمت خرید تضمینی 
هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ 
به ازای هر کیلوگرم ۷ هزار و ۵۰۰ گرم تعیین شــده 
اســت. این نرخ پس از انجام کار های کارشناســی و 
بحث های مختلف در شورای سیاستگذاری و گرفتن 
نظر کشاورزان خبره که در این شــورا حضور دارند 

تعیین شده است.
وی ادامه داد: در ســال زراعــی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ هم 
قیمت هر کیلوگندم برای خریــد تضمینی ۵ هزار 
تومان تعیین شــده بود که با اتخاذ سیاست حمایت 
از تولید محصوالت کشاورزی و افزایش خود اتکایی 
درحوزه گندم این نرخ برای ســال زراعی جدید به 
میزان ۵۰ درصد افزایش یافت.ســیف افزود: براین 
اســاس در ســال زراعی جاری قریب به ۴ میلیون و 
۵۲۱ هزار تن گندم از کشاورزان خرید تضمینی شد 
و مطالبات گندم کاران نیز به طور کامل پرداخت شد 

که امیدواریم درسال زراعی آینده هم منابع مورد نیاز 
 خرید تضمینی تامین و به موقع در اختیار کشاورزان 

قرارگیرد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: 
در سال قبل موضوع خشکسالی بسیار جدی بود و همه 
ارکان بخش کشاورزی را تحت تاثیر خود قرار داد و 
یکی از بخش هایی که به شدت تحت تاثیر این موضوع 
قرار گرفت تولید گندم بــود.وی ادامه داد: در برخی 
سنوات میزان خرید تضمینی حتی به ۱۱ میلیون تن 
نیز رسیده بود، ولی امسال خشکسالی این میزان را 
کاهش داد و به ۴ میلیون و ۵۲۱ تن رساند در حالی که 

مصرف کشور حدود ۱۲ میلیون تن است.
سیف افزود: البته با توجه به تمهیدات اندیشیده شده 
در حوزه ذخایر راهبردی و تامین از راه واردات، مشکلی 
در تامین گندم مصرفی مردم وجود ندارد.وی گفت: بر 
این اساس امسال نیاز به واردات شش میلیون تن گندم 
بود که بخشی از آن وارد شده و بخشی دیگر تا پایان 
سال وارد می شود.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران اظهار داشت: امیدواریم در سال زراعی پیش رو 
بارندگی مناسب باشد و بتوانیم میزان تولید بهتری در 

خصوص گندم داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: توزیع ۱۰۰ 
هزار تن برنج تایلندی، هندی و پاکســتانی در کشور 
در سطح فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف 
و اتحادیه ها آغاز می شود.  یزدان سیف افزود: به واسطه 
ذخایر راهبردی برنج هیچ کمبودی در خصوص تأمین 
این محصول وجود ندارد و علیرغم این که خشکسالی 
موجب کاهش تولید برنج شده است از طریق این ذخایر 

میزان برنج مورد نیاز بازار تأمین می شود.
وی ادامه داد: با آغاز توزیع برنج در سطح کشور قریب 
به ۱۰۰ هزار تن از این محصول از نوع هندی، تایلندی و 
پاکستانی از طریق فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های 
مصرف کارگری، کارمندی، اتحادیــه و ... در اختیار 
مردم قرار می گیرد و هیچ کمبودی در مورد برنج برای 
مصرف خانوار وجود ندارد. مدیر عامل شرکت بازرگانی 
دولتی افزود: در حال حاضر جو روانی ناشی از موضوع 

کمبود برنج در جامعه ایجاد شده است که با این توزیع 
گسترده این جو روانی از بین می رود.سیف گفت: تولید 
برنج داخلی به دلیل خشکسالی امسال نسبت به سال 
گذشته کاهش ۱۸ درصدی داشته است که این کمبود 
از طریق ذخایر راهبردی و توزیع برنج تنظیم بازار جبران 
می شود. وی با اشاره به بررسی برداشته شدن ممنوعیت 
واردات برنج در فصل تولید به دلیل کاهش تولید داخل 
در ســتاد تنظیم بازار افزود: این موضوع در ستاد در 
دست پیگیری است و دو جلسه مختلف برای بررسی آن 
برگزار شده، ولی هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

سیف گفت: ذخایر راهبردی کاال های اساسی در کشور 
در شرایط بســیار مطلوبی قرار دارد و جای نگرانی در 
خصوص کاال های اساسی از جمله برنج، روغن، شکر 
و گندم نیست و تمام نیاز بازار به این محصوالت قابل 

تأمین است.

آغاز توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی 

جزئیات دپوی ۶.۱ میلیون تن کاالی اساسی

نرخ خرید تضمینی گندم ۷۵00 تومان شد

افزایش قیمت نان فعال منتفی است

قیمت به 12 هزار تومان رسید

ادامه روند نزولی نرخ هویج
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جریمه واتــس اپ به علت ناتوانــی در حفاظت از 
داده های كاربران

ترکیه پیام رسان واتس اپ متعلق به فیس بوک را 235 هزار دالر جریمه کرد. 
علت این جریمه ناتوانی واتس اپ در جهت حفاظت از داده های کاربران اعالم 
شده است.این رقم جریمه معادل یک میلیون و 950 هزار لیر ترکیه است. واتس 
اپ موظف بود قوانین مربوط به اطالع رسانی در مورد نحوه به اشتراک گذاری 
داده های اینترنتی مردم ترکیه را اجرا کند تا آنان از نحوه استفاده واتس اپ از 
اطالعات خود مطلع شوند. از همین رو واتس اپ باید مفاد خدمات اینترنتی و 
همین طور سیاست حریم شخصی خود را به روز می کرد تا به صراحت قید می 
شد اطالعات شخصی کاربرانی که می خواهند از این اپ استفاده کنند پردازش 
شده و در اختیار طرف های ثالثی در خارج از این کشور قرار می گیرد. در نتیجه 
افرادی که به صراحت از این روند رضایت نداشتند نمی توانستند از واتس اپ 

استفاده کنند و حساب های آنها در این اپلیکیشن پاک می شد.
بررسی هیأت حفاظت از اطالعات شخصی ترکیه )KVKK( نشان می دهد 
واتس اپ این رویه را جدی نگرفته و آن را به طور کامل و با صراحت اجرا نکرده 
است.پیش از این واتس اپ در ایرلند نیز به دالیل مشابهی 225 میلیون یورو 
جریمه شده بود. روسیه نیز به علت عدم ذخیره داده های کاربران این کشور بر 
روی سرورهای داخلی، توئیتر، واتس اپ و فیس بوک را ماه قبل جریمه کرده بود.

اعطای گرنت به اساتيد فعال علوم پزشكی در ارتباط با صنعت
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: برای اعضای هیات علمی 
دانشگاه های علوم پزشکی که بهترین و بیشترین ارتباط با صنعت را دارند گرنت 
تشویقی در نظر گرفته می شود.فرید نجفی در دومین نشست مدیران ارتباط با 
صنعت دانشگاه های علوم پزشکی کشور که امروز ۱5 شهریور به صورت مجازی 
برگزار شد، با اشاره به تغییر نگاه و توجه مدیران ارتباط با صنعت در دانشگاه های 
علوم پزشکی گفت: یکی از مشکالت ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه های 
علوم پزشکی این است که ماهیت این دانشــگاه ها عمدتاً با رشته های علوم 
پزشکی شناخته می شوند و عمده وظایف فارغ التحصیالن ارائه خدمات است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: این تفکر در برخی مسئوالن 
خارج از وزارت بهداشــت و حتی برخی نمایندگان مجلس عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات هم وجود دارد. در واقع در این دانشگاه ها جنبه خدمت 
پررنگ تر دیده می شود. نجفی یادآور شد: برای ورود دانشگاه ها به عرصه های 
جدید چاره ای جز این است نیست که به تحقیقات و فناوری توجه شود. حوزه 
ارتباط با صنعت و فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی پتانسیل خوبی دارد و 
سعی کردیم آن را تقویت کنیم.وی خاطرنشان کرد: از میان ۱۶ ماموریتی که 
به دانشگاه های علوم پزشکی داده شده ۸ مورد آن شبیه لوایحی هستند که باید 
وزارت بهداشت آن را به قانون بدل کند. همانطور که صنعت از ما متد استاندارد 

می خواهد ما هم باید متد استاندارد داشته باشیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: یکی از این ماموریت ها، 
بحث اعطای گرنت تشویقی برای ارتباط با صنعت به محققان دانشگاهی است. 
وزارت بهداشــت اگر می خواهد اعضای هیات علمی جذب درآمد از صنعت 
داشته باشند باید فرآیندهای تشویقی آن را هم در نظر بگیرد. وی خاطرنشان 
کرد: همانطور که برای چاپ مقاله تشویق و پاداش در نظر گرفته می شود در 
نیماد هم برای کسانی که بهترین و بیشترین ارتباط با صنعت را دارند گرنت در 
نظر گرفته می شود.نجفی اظهار داشت: در ارزشیابی دانشگاه ها بحث فناوری 
دیده شده است. اطالعات ارزشیابی دانشگاه ها در دو هفته آینده به روز رسانی 
می شــود و رتبه بندی به صورت جدی تغییر می کند زیرا دیگر فقط تعداد 
مقاالت، تعداد اعضای هیات علمی، کوهورت و زیرساخت های پژوهشی شمرده 
نمی شود. ارتباط با صنعت یک نرم افزار بسیار قوی است که در بحث ارزشیابی 
دیده می شود. وی با تاکید بر لزوم همگرایی میان دانشگاه ها و صنعت گفت: 
این برنامه هنوز به خوبی راه اندازی نشده است و از دانشگاه ها می خواهیم که 
از مدیران صنعت برای ارائه تجارت ارزشمند در قالب تدتاک های فناوری در 
دانشگاه ها دعوت کنند. این موضوع باعث می شود درهم آمیختگی صنعت و 

دانشگاه به صورت سیستماتیک پیش برود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شــد: وزارت بهداشت در 
ارتباط با صنعت خیلی عملکرد خوبی نداشته است اما ما نمی خواهیم فقط 
قراردادهای پژوهشی رشد پیدا کند بلکه حضور عضو هیات علمی در صنعت 
اولین قدم ارتباط با صنعت است. ضمن اینکه این ارتباط نیاز به اعتماد سازی 
دارد. وی اضافه کرد: حضور محققان در سازمان های متعددی که مشکالت شهر 
را بررسی می کنند نیز از جمله راه هایی است که ارتباط با صنعت را باز می کند. 
تمام استان های کشور از مشکالت سالمت و امنیت غذایی رنج می برند که 

راهکار آن در اختیار ارتباط دانشگاه های علوم پزشکی با صنعت است.
نجفی گفت: راه برون رفت ما از مشکالت، این است که دیوار دانشگاه ها را از 
میان ببریم. دانشگاه ها با دیوارهایی که دور آنها کشیده ایم محصور شده و از 
جامعه جدا شده اند. امروز دانشگاه بدون دیوار به معنای واقعی به این معنی 
است که تفکر جامعه و دانشگاه با هم آمیخته شود و تنها در این صورت است که 

دانشگاه بدون دیوار واقعی تحقق پیدا می کند.

درآمد افزایش تعرفه تلفن ثابت، صرف تكميل شبكه 
ملی اطالعات می شود

بسته پیشنهادی نحوه تنظیم هزینه تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات تصویب 
شد که به موجب آن تمام درآمد حاصل از تنظیم هزینه تلفن ثابت، در راستای 
ارتقای سرمایه گذاری در حوزه تلفن ثابت، جبران عقب ماندگی ها و به ویژه در 
مسیر تکمیل شبکه ملی اطالعات هزینه خواهد شد.مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت مخابرات ایران، برگزار شد و کلیات مربوط به بسته پیشنهادی 
نحوه تنظیم هزینه تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات با هدف توسعه اساسی و 

سرمایه گذاری در این بخش زیرساختی به تصویب مجمع رسید. 
هدف از تهیه این بسته و برگزاری مجمع عمومی در راستای آن، اهمیت بسیار 
زیاد بخش تلفن ثابت در توسعه زیرساخت های ارتباطات و بسترسازی برای 
تکمیل شبکه ملی اطالعات اســت که پس از گفت وگوهای تخصصی بین 
اعضای مجمع،  این بسته پیشنهادی با عنوان "نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن 

ثابت" توسط اعضای مجمع تصویب شد.
همچنین تمام درآمد حاصل از تنظیم هزینه تلفن ثابت در صورت تصویب 
نهایی در نهادهای باالدستی، طبق برنامه ی مدون شرکت مخابرات ایران، در 
راستای ارتقای سرمایه گذاری در حوزه تلفن ثابت، جبران عقب ماندگی ها و 
به ویژه در مسیر تکمیل شــبکه ملی اطالعات به عنوان رویکرد اصلی حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات کشور هزینه خواهد شد. نهایی شدن  و اجرای 
مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران در مورد جزئیات و 
کلیات نحوه تنظیم هزینه تلفن ثابت، منوط به تایید آن در ارکان ذی صالح 

حوزه رگوالتوری کشور است.
پیش از این نیز کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 32۴ 
خدود، تعرفه ارایه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشــخوان خدمات دولت و 
بخش عمومی غیردولتی ارتباطات و فناوری اطالعات )ICT( روســتایی و 
دفاتر فروش و خدمات حضوری دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت را 

تصویب کرده بود.

اخبار

اختالل ناشناخته پیکسل ۳ را بی استفاده می کند
تعداد زیادی از مالکان گوشی های پیکسل۳ با مشکلی روبرو هستند که عمالً دستگاه را بی استفاده می کند.طبق گزارشی جدید تعدادی از کاربران دستگاه های پیکسل۳ و پیکسل ۳ ایکس ال ادعا می کنند موبایل هایشان 

بدون هیچ هشدار یا نشانگری بی استفاده شده است. این دستگاه ها در وضعیت »حالت دانلود اضطراری« کوالکام )EDL( قرار می گیرند که به فرد اجازه نمی دهد با استفاده از روش های معمول سفت افزار جدیدی نصب کند. 
سفت افزار به برنامه های کامپیوتری گفته می شود که در سیستم های الکترونیکی و محاسباتی برای کنترل سخت افزار دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. هنوز دلیل این مشکل مشخص نیست. نشریه آرس تکنیکا معتقد است 

یکی از دالیل احتمالی این امر اختالالت سخت افزاری است اما شواهد کافی برای تعیین یک اختالل فیزیکی در دستگاه ها و جود ندارد.در هر حال گارانتی بسیاری از گوشی های پیکسل ۳ تمام شده یا در حال اتمام است.

بحــران آب در خوزســتان 
و رخداد های اخیــر در این 
استان، آینده ای است که تا 
چند ســال دیگر تمام فالِت 
مرکزی ایران )در استان هایی 
نظیر اصفهان، فارس، یزد، کرمان و...( را در بر می گیرد. 
این در حالی است که آمار ها نشان می دهند بیش از 90 
درصد از منابِع آب قابل اســتحصال در ایران در بخش 
کشاورزی مصرف می شــود. به این ترتیب، راه حل تا 
حدی روشن است و از مســیر تعطیلی کشاورزی در 
بخش هایی از ایران می گذرد. در مقابل، دولت می تواند 
با »کشاورزی فراسرزمینی« و کسب سود از آن محل، 
بابت تعطیلی کشــاورزی به کشــاورزان ایرانی یارانه 
بدهد.بحران آب در خوزســتان، مساله نخست ایران 
در روز های اخیر بوده و هســت و احتمــاالً تا مدت ها 
خوزستان همچنان در صدر اخبار باشد. با این همه، این 
بحران دیروز و امروز شروع نشده و ریشه هایش به دهه ها 

پیش بر می گردد.
به گزارش فرارو؛ خوزســتان پرآب ترین استان ایران 
است و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران )کارون( هم 
از همین استان می گذرد. با این همه، اکنون ده ها سد 
کوچک و بزرگ بر سر مســیر رودخانه های جاری در 
خوزستان بسته شده اند و ذخایر آن ها به استان های 
دیگر، نظیر استان اصفهان پمپاژ می شود.طرفه آنکه این 
طرح ها، نه فقط خوزستان را خشک کرده اند، که کمکی 
به استانی نظیر اصفهان هم نکرده اند و اصفهان، امروز 
وضعیتی به مراتب وخیم تر از خوزستان دارد. عجیب تر 
آنکه آمار ها نشان می دهند مصرف آب خانگی، حداکثر 
۸ درصد )ارقامی در حد ۴ درصد هم ذکر شــده اند( از 
مصرف آب در کشور را شــامل می شوند. این در حالی 
اســت که کشــاورزی حدود 90 درصد و صنعت هم 
چیزی بین 2 تا ۴ درصد )بسته به برآورد های مختلف( 

از مصرف آب در ایران را به خود اختصاص می دهد.
بنابراین، موضوع روشن است: کشاورزی، اصلی ترین 
دلیِل بروز بحران آب در ایران اســت و دیر یا زود، باید 
فکری به حال کشاورزی در ایران کرد. با این همه، راه 
حل بسیار بسیار بسیار دشوار است: تعطیلی کشاورزی 
در ایران و جست و جوی راه های جایگزین.اما برای آنکه 
نشان بدهیم بحران آب در ایران واقعاً به بخش کشاورزی 
ارتباط دارد، باید در ابتدا برخی آمار های جهانی را مرور 
کنیم. ابتدایی ترین کار، بررسی »سرانه آب تجدیدپذیر« 
در کشور است. این شاخص نشــان می دهد که در هر 
کشور، به ازای هر نفر چه میزان آِب تجدیدپذیر )عمدتاً 

آب های جاری و نه آب های زیرزمینی( وجود دارد.
 The Falkenmark( »شــاخص فالکن مــارک«
indicator( یکی از شــاخص هایی است که در این 
زمینه مورد استفاده قرار می گیرد و نشان می دهد میزان 
تنشــی که بر منابع آبی در یک کشور وارد می شود، تا 
چه اندازه باال است. بر این اساس، کشور هایی که سرانه 
آِب تجدیدپذیِر آن ها کمتــر از ۱۷00 مترمکعب در 
 )Water stress( »سال باشد، در شرایط »تنِش آبی

طبقه بندی می شوند.
ایران اکنون در شــرایط تنش آبی قــرار دارد و این در 
حالی است که اوضاع، پیش از این، این گونه نبوده است. 
داده های »پروژه ایران 20۴0« در دانشگاه »استنفورد« 
در آمریکا نشــان می دهد که در سال ۱9۸9 میالدی 
)تقریبا مطابق با زماِن پایان جنگ ایران با عراق(، سرانه 
آب تجدیدپذیر در ایران، حدود 2 هزار و 3۷0 مترمکعب 
بوده است.با این همه، کاهِش سال به ساِل میزان آِب در 
دسترس در ایران، کامال مشهود است. گزارش »سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد« )فائو( در سال 2005 

میالدی نشان می دهد که ســرانه آب تجدیدپذیر در 
ایران تا آن ســال هم حدود 2 هزار مترمکعب در سال 

بوده است.
این شاخص، اما در سال 20۱۴ میالدی به حدود ۱۶۴0 
مترمکعب در سال رســیده و ایران )بر اساس تعارف( 
وارد شرایط »تنش آبی« شده اســت. به این ترتیب، 
به نظر می رســد که تا همین ۱5 ســال پیش )یعنی 
حدود سال ۱3۸5 خورشیدی( وضعیت آب در ایران 
کاماًل عادی بوده است.برای آنکه مقیاسی از وخاومت 
اوضاع داشته باشیم، بد نیســت بدانیم در »ایسلند«، 
کشوری بسیار کوچک و بســیار کم جمعیت در اروپا، 
سرانه آب تجدیدپذیر حدود 520 هزار مترمکعب است. 
این یعنی در این کشــور، به عنوان یکی از پرآب ترین 
کشور های جهان، به ازای هر نفر شهروند، حدود 520 
هزار مترمکعب آِب قابل استحصال و تجدید پذیر وجود 

دارد، یعنی چیزی در حدود 325 برابر بیشتر از ایران. 
از آن سو، عرِف جهانی این است که اگر کشوری از بیش 
از ۴0 درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده کند، 
خود به خود در وضعیت تنش آبی قرار دارد. این میزان، 
اکنون در ایران حدود ۱00 درصد اســت و ایران حتی 
از منابع غیرتجدیدپذیر )برخی منابع زیرزمینی( هم 
استفاده می کند. در واقع، ما هندوانه و زردآلو می کاریم 

و می خوریم، اما به قیمت تیشه زدن به ریشه خودمان.
»شاخص بهره وری« آب هم یکی دیگر از شاخص هایی 
است که بین مصرف آب و متغیر های اقتصادی نسبت 
برقرار می کند. بر این اساس، هر چه میزان تولید ناخالص 
داخلی )بر حسب دالر آمریکا( در مقابل مصرف هر یک 
مترمکعب آب باالتر باشد، یعنی بهره ورِی استفاده از آب 
هم باالتر است. یکی از گزارش های مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی نشان می دهد که این شاخص 
در سال 20۱5 میالدی در میان کشور های توسعه یافته، 
به طور متوسط معادل ۷۷.9 دالر تولیِد ناخالِص داخلی 
به ازای مصرف هر مترمکعب آب بــوده، در حالی که 
در ایران، تنهــا 5.5 دالر تولید ناخالص داخلی به ازای 
مصرف هر مترمکعب آب رخ داده است.اما اگر بنا باشد 
قیمت واقعِی آبی که هر روز در ایران مصرف می کنیم و 
روانه فاضالب می کنیم را محاسبه کنیم، به چه عددی 
می رسیم؟ محاسبه قیمت واقعِی آب بسیار دشوار است 
و به عوامل مختلفی بستگی دارد. مثال، برای تولید هر 
کیلوگرم گوشــت گاو، حدود ۱5 هزار مترمکعب آب 
مصرف می شود، عددی که آن قدر بزرگ است که حتی 

باور کردنش هم سخت است.
به این ترتیب، در ایران که با وجود محدودیت منابِع آبی، 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالتی مانند 
سیب، زرشک، پسته و هندوانه در جهان است، به قدری 
آب مصرف می شود که ظاهرا آِب مورد نیاز برای تولید 
این محصوالت )با توجه به قیمت نهایی آنها( مجانی 
بوده است.بر اساس آمار های رسمی )تا لحظه تنظیم 
این گزارش(، قیمت هر مترمکعب آبی که توسط دولت 
در ایران به فروش می رســد )در واقع همان آبی که از 
شیِر آِب منازل ما جاری می شود(، ۴۶0 تومان است. با 
احتساب دالر 25 هزار تومانی، این یعنی هر مترمکعب 
آب در ایران حدود 2 ســنت )معادل یــک صدم دالِر 

آمریکا( قیمت گذاری می شود.
اما این یــک فاجعــه قیمت گذاری اســت که حتی 
ثروتمندترین و ولخرج ترین کشور های دنیا هم مرتکب 
آن نمی شــوند. داده های یک گزارش که در ســایت 
www.statista.com منتشــر شــده و کامال هم 
به روز )مربوط به ســال 202۱( است، نشان می دهد 
که عربستان سعودی با قیمت هر مترمکعب ۴ سنت 
)یعنی 2 برابر گران تــر از ایران( یکــی از ارزان ترین 
قیمت گذاری هاِی آب در جهــان را دارد. این در حالی 
است که عربستان سعودی دست کم 2۷ مجتمع آب 

شیرین کن دارد.

قیمت هر مترمکعب آب در کویت، یکی از ثروتمند ترین 
کشور های جهان هم حدود ۸5 ِسنت )یعنی ۴2 برابر 
گران تر از ایران( است. با این همه، کشور هایی همچون 
اندونزی که منابِع آبی بسیار زیادی در اختیار دارند و 
از قضا مردم آن ها به طور کلــی از ایرانی ها فقیرتر هم 
هستند نیز منابع آبِی خود را ارزان نمی فروشند. قیمت 

هر مترمکعب آب در اندونزی، معادل ۸3 ِسنت است.
این، تازه فهرسِت ارزان ترین تعرفه هاِی آب در جهان 
است و وقتی پای کشــور های اروپایی به میان می آید 
)که عموماٌ در میان کشــور هایی با باالترین سرانه آب 
قرار می گیرند(، قیمت ها بســیار باالتــر می روند. به 
عنوان نمونه، قیمت هر مترمکعب آب در اســپانیا به 
حدود 3 دالر و در بریتانیا به حدود ۴ دالر می رسد.اما 
خوشبختانه راه حل هایی هم وجود دارند، هر چند که 
اجرای آن ها با توجه به توانایی مدیریت دولت های ایرانی، 
بسیار دشوار به نظر می رسد. واقعیت این است که ایران 
باید کشاورزی را تعطیل کند و به سرعت آن را با دیگر 
شیوه های درآمدزایی برای خانوار های شاغل در بخش 

کشاورزی جایگزین کند.
اگر این کار توسط دولت انجام نشود، دیر یا زود )شاید در 
کمتر از 5 سال آینده( تماِم فالت مرکزی ایران )شامل 
اســتان هایی همچون اصفهان، یزد، کرمان، سمنان و 
مرکزی(، صحنه اعتراضات اجتماعی نظیِر اعتراضات 
روز های اخیر در خوزستان خواهند بود. این بار، صحبت 
از میلیون ها نفر جمعیت است که آبی برای خوردن یا 

کشاورزی نخواهند داشت.
»کشاورزی فراسرزمینی«، راه حِل اصلی و در دسترس 
است. به صورت ســاده، دولت ایران در کشور هایی که 
خاِک حاصلخیز و آب کافی برای کشاورزی در اختیار 
دارند، اما سرمایه کافی برای کشاورزی ندارند، زمین 
اجاره می کند و محصوِل کشــاورزِی تولید شده را به 

ایران انتقال می دهد.
همین حاال، کشور های بسیاری در آفریقا و آسیا، برای این 
شکل از کشاورزی اعالم آمادگی کرده اند و کشور های 
ثروتمند هم ســرمایه های خود را برای »کشــاورزی 
فراسرزمینی« روانه این کشــور ها کرده اند. »حسین 
شیرزاد«، متخصص توسعه کشــاورزی، به تازگی در 
روزنامه دنیای اقتصاد، در این مورد نوشته بود: »حضور 
شرکت های عربستان ســعودی در قزاقستان، تایلند و 
اوکراین؛ مصر و امارات متحده عربی در سودان؛ عمان در 
شاخ آفریقا، کره جنوبی در ماداگاسکار و همچنین قطر 
و چین در قزاقستان و آفریقا رقابت برای اجاره اراضی را 
برای تولید غالت، سوخت زیستی، کائوچو، زراعت چوب 

و روغن پالم به شدت افزایش داده است.«
او ادامه داده بود: »اخیراً ارمنستان، ازبکستان، اوکراین، 
روسیه، قرقیزستان و رومانی کشور های مقصد برخی از 
کشور ها از جمله، آلمان، امارات، اردن، قطر، عربستان، 
ایتالیا و هلند برای سرمایه گذاری کشت فراسرزمینی 
بوده اند. از سال20۱۷ با قطعی شدن روند های افزایش 

قیمت جهانی غالت طی یک دهه پیش رو، تقاضا برای 
اجاره اراضی در حوزه اوراسیا رو به افزایش بوده است. 
به نظر می رســد جریان ســرمایه گذاری ها از مقاصد 
سنتی کشت فراسرزمینی نظیر کنیا، اوگاندا، لیبریا، 
برزیل، آرژانتین، ماداگاســکار، ســودان، سیرالئون، 
غنــا و موزامبیــک به ســمت حوزه هــای جدیدتر 
در آســیای مرکزی، افغانســتان، کامبوج و اندونزی 

تغییر جهت داده است.«
در واقع، اینجا جایی است که دولت باید وارد عمل شود، 
با سرمایه گذاری در کشور هایی که آب و خاک مناسب 
دارند کشاورزی کند و درآمد حاصل از آن را برای مدتی 
مثاًل نزدیک به ۱0 ســال به عنوان یارانه به کشاورزاِن 
ایرانی بدهد، تا طی این مدت، آن ها شغل شان را تغییر 

بدهند.
اما اگر رویه کنونی در مصرف آب در بخش کشاورزی 
ادامه داشته باشد، چه اتفاقی ممکن است برای ایران 
بیفتد؟ واقعیت این است که بررسی رفتار شهروندان 
در شرایط بحرانی، امری است که اگر غیرممکن نباشد، 
بی نهایت دشوار اســت. با این همه، می توان خسارات 
اقتصادی ناشــی از تداوم وضعیِت کنونِی مصرف آب 
در ایران را تخمین زد. بر این اســاس، در گزارشی که 
توسط بانک جهانی منتشر شده و داده های آن به سال 
2020 میالدی بر می گردد، اثر کمبود منابع آب بر تولید 
ناخالص داخلی )GDP( کشور های مختلف در جهان، 

تا سال 2050 میالدی مورد بررسی قرار گرفته است.
این داده ها در دو حالت مورد بررســی قرار گرفته اند، 
نخست حالتی که وضع موجود در استفاده از منابِع آبی 
ادامه پیدا کند و دوم، حالتی که سیاست هاِی کارآمد در 

استفاده از منابع آبی در دستور کار کشور ها قرار بگیرد.
بر اساِس این گزارش، اقتصاد همه کشور های منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا، تا سال 2050 از کاهِش منابع 
آبی آسیب می بیند و کوچک می شود، اما در صورتی 
که سیاست های درستی در زمینه مدیریت منابع آب 
در دســتور کار قرار بگیرد، این آســیب کمتر خواهد 
بود.بر این اساس، کشــور هایی همچون ایران، ترکیه، 
عربستان ســعودی، عراق، عمان، یمن، مصر، سوریه، 
لیبی و الجزایر، در صورتی که به شیوه کنونی آب مصرف 
کنند، در 3 دهه آینده، معادل ۱0 درصد از تولید ناخالص 
داخلی )GDP( خود را به دلیل بحران آب از دســت 
می دهند. برای ایران، این رقم معادل ۴5 میلیارد دالر 
برآورد می شود که با احتساب دالر 25 هزار تومانی، بیش 

از یک میلیون میلیارد تومان خواهد بود.
این، اما در حالی است که بر اساس همین گزارش، اگر 
سیاست های کارآمد در زمینه آب در این کشور ها ایجاد 
شود، سطح کاهش تولید ناخالص داخلی تا سال 2050 
میالدی، در کشور های مورد اشاره در باال به ۶ درصد از 
تولید ناخالص داخلی کنونِی آن ها می رسد. به عبارت 
ساده، سقوط و افت اقتصادی حتمی است و بحث تنها 

بر سر میزان آن است.

دولت بایستی كشاورزی را تعطيل كند و به كشاورزان یارانه بدهد

ایران به ازای هر نفر چقدر آب دارد؟
قيمت آب در ایران بيش از اندازه ارزان است

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

شهر تیلور تگزاس یکی از مکانهایی که سامسونگ 
برای کارخانه تراشه سازی ۱۷ میلیارد دالری خود 
در نظر گرفته است، در نظر دارد در صورت انتخاب 
شدن از سوی این غول کره ای تخفیف مالیات بر 

امالک قابل مالحظه ای عرضه کند.
تیلور با شهر آســتین تگزاس برای ساخته شدن 
این کارخانه رقابت می کنــد. انتظار می رود این 
کارخانه حدود ۱۸00 شــغل جدید ایجاد کند. 
سامسونگ اعالم کرده است مکانهای دیگری در 

آریزونا و نیویورک را هم برای انتخاب محل ساخت 
کارخانه بررســی خواهد کرد. کاندیداهای دیگر 
هنوز تخفیفهای مالیاتی برنامه ریزی شده برای 

سامسونگ را اعالم نکرده اند.
قطعنامه پیشــنهادی که در وب ســایت شــهر 
تیلور منتشــر شــده اســت، نشــان می دهد 
زمینی که سامســونگ برای ســاخت کارخانه 
اســتفاده می کند کمکی معــادل 92.5 درصد 
مالیــات امــالک ارزیابی شــده به مــدت ۱0 

ســال، 90 درصــد بــرای ۱0 ســال بعــدی و 
 ۸5 درصــد برای ۱0 ســال پــس از آن دریافت 

خواهد کرد.
مشــوقهای دیگر شــامل تخفیف مالیاتی 92.5 
درصد برای ساخت ساختمان جدید در این محل 
به مدت ۱0 سال و بازپرداخت هزینه های بازبینی 
توسعه است.قطعنامه پیشنهادی روز چهارشنبه 
از سوی شورای شهر تیلور و کمیسونر ویلیامسون 

کانتی بررسی خواهد شد.

پایگاه در نظر گرفته شده در شهر تیلور در حدود 
۴0 کیلومتری آستین قرار دارد و مساحت آن به 
۴.۸۱ کیلومتر می رسد که بسیار بزرگتر از پایگاه 
پیشنهادی در شهر آستین است.بر اساس گزارش 
رویترز، اگر سامســونگ تصمیم بگیرد در تیلور 
کارخانه تراشه سازی خود را احداث کند، برنامه 
 ساخت در ســه ماهه نخست ســال 2022 آغاز 
 می شــود و تولید کارخانه تا اواخر ســال 202۴ 

راه اندازی خواهد شد.

با ارزش ترین ارز دیجیتالی جهان مقاومت 50 هزار 
دالری را موقتا شکست.با شدت گرفتن روند خروج 
بیت کوین از صرافی های اصلی، قیمت این رمزارز 
در ساعت های اخیر تقویت شــده و این مساله به 
سایر ارزها نیز در قرار گرفتن بر روی ریل صعودی 
کمک زیادی کرده است. یک استراتژیست ارشد 
شــبکه بلومبرگ از احتمال باالی رسیدن قیمت 
بیت کوین به ۱00 هزار دالر تا پایان ســال خبر 
داده است در حالی که شمار دیگری از کارشناسان 

از روزهای سخت پیش رو خبر می دهند.  جدال 
بیت کوین با ابرمقاومت 50 هزار دالری به یکی از 
کلیدی ترین عوامل تعیین مســیر حرکت بعدی 
بازار تبدیل شده اســت. اختالف نظر بین معامله 
گران و تحلیل گران باعث شــده تا فشــار فروش 
و خرید، بیت کوین را در روزهــای اخیر بین مرز 
۴9 هزار و 50 هــزار دالر جابجا کند اما مســاله 
قطعی این اســت که تثبیت بیت کوین در کانال 
صعودی یا نزولی، سرنوشت بازار را برای روزهای 

بعدی رقم خواهد زد و بازار را از بالتکلیفی خارج 
خواهد ساخت. 

رمزارز سوالنا پس از صعودهای پی در پی و سنگین 
خود به شدت مورد توجه فعاالن بازار قرار گرفته 
است. با این حال این رمزارز، یکی از سه رمزارزی در 
کنار کاردانو و باینانس کوین است که تحلیل گران 
بانک جی پی مورگان- بزرگ ترین بانک امریکا- در 
گزارش خود به آن اشاره کرده و نسبت به سرریز 
بیش از حد سرمایه به طرف آن ها و حبابی شدن 

قیمتشــان هشــدار داده اند.  مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالــی در حال حاضر 2330 
میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت 
به روز قبل 2.۶۶ درصد بیشتر شده است.در حال 
حاضر ۴5 درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی در 
اختیار بیت کوین و ۱۸ درصــد در اختیار اتریوم 
اســت. بیت  کوین ۱2 ســال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد 
شد و از سال 2009 معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

تخفیف مالیاتی سنگین برای کارخانه ۱۷ میلیارد دالری سامسونگ

بیت کوین وارد کانال ۵۱ هزار دالری شد


