
به دنبال حواشی پیش آمده در رابطه با مجوز وزارت اقتصاد برای 
ترخیص محموله لوازم خانگی بوش اخیرا این وزارتخانه به گمرک 
ایران تاکید کرده که مکاتبات اخیر بین خودشان، به معنای مجوز 
ترخیص کاال بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه نبوده است.به 
گزارش ایسنا، ماجرای کانتینرهای لوازم خانگی بوش مربوط به 
شرکت کاسپین کاال دریا با وجود گذشت حدود یک سال همچنان 
ادامه دارد و هر بار جریان ترخیص یا عدم ترخیص آن مطرح می 
شود.در همین رابطه اخیرا موضوع نامه وزارت اقتصاد به گمرک 
در رسانه ها مطرح شد مبنی بر اینکه مجوز ترخیص کانتینرهای 

بوش را صادر کرده است.گرچه بعد از آن مسئوالن گمرک و البته 
وزارت اقتصاد طی اطاعیه ای اعــام کردند که چنین مجوزی 
صادر نشده است اما به تازگی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت 
اقتصاد طی مکاتبه ای با رئیس کل گمرک ایران به جریان مکاتبات 
قبلی بین  اشاره و تاکید داشته است که »با توجه به مسائل مطرح 
شده در مورد عدم ارائه مســتندات کافی از سوی وزارت صمت و 
بانک مرکــزی، آنچه این وزارتخانه اعام کــرده به معنای مجوز 
ترخیص کاال بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه نیست.«، هر 

چند که گمرک نیز مجوزی برای ترخیص صادر نکرده بود.

جریان چیست؟
اما اینکه ماجرای مکاتبــات اخیر بین گمــرک و وزارت اقتصاد درباره 
ترخیص کاالهای بوش چیست، بررسی ها نشــان می دهد که موضوع 
به نامه هایی بر می گردد که در دوم شــهریور ماه سال جاری رئیس کل 
گمرک ایران با معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد داشته و در آن 

در رابطه با وضعیت و تعیین تکلیف کاالهای بوش استعام گرفته است.

استعالم گمرک برای تعیین تکلیف بوش
در این مکاتبه، گمرک با مروری به جریان ورود محموله اعام 

می کند که این کاالها در سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده بود و 
بخشی نیز ترخیص شده ولی در ادمه و با توقف ورود و طرح در 
دیوان عدالت اداری و رای صادرا اقدام به تمدید ثبت سفارش 
از سوی وزارت صمت و تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی 
می شود، اما گمرک با توجه به اینکه این کاالها در گروه چهار 
قرار گرفته و ممنوع الورود به کشور بوداز ترخیص آن خودداری 
کرد. ولی در هر صورت پرونده بار دیگر به جریان افتاد و بعد از 
مطرح شدن در دیوان عدالت اداری و درخواستی که صاحب 
کاال برای ترخیص داشــت بار دیگر گمرک و ســایر دستگاه 

های مربوطه برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و تبعات 
حقوقی و قضایی موضوع را مجددا جریان را بررسی می کنند 
که در نهایت چندی پیش طی جلسه ای با حضور نمایندگان 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بررسی هایی صورت می گیردو 
مقرر می شــود با توجه به مجوزهای صادر شده سازمان ها و 
دستگاه های ذیربط اگر ابهام یا نقطه نظری در مورد پرونده 
دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک اعام کنند ولی تا اوایل شهریور 
که ۴۵ روز از آن فرصت گذشته بوده این دستگاه ها اعامی به 

گمرک نداشته اند.

عضو هیئت نماینــدگان اتــاق بازرگانی تهران 
می گویــد کــه ســرمایه گــذاری خارجی در 
اقتصاد ایــران در طول این ســال ها تقریبا صفر 
 بوده و بایــد برای عبــور از این شــرایط فکری

 اساسی کرد.
مهرداد عبــاد در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
اگر ایران قصد دارد در مســیر توسعه اقتصادی 
گام هایــی بلند بردارد، رشــد ســرمایه گذاری 
یکــی از اصلی ترین شــاخص های آن اســت. 
در کنار ســرمایه گــذاری داخلی، متاســفانه 
در ســال های گذشــته در حوزه جذب سرمایه 
گذاری خارجی نیــز نتوانســته ایم موفق عمل 
 کنیم و بایــد در این حــوزه تغییراتی اساســی

 اجرایی شود.
به گفته وی، در شرایطی که کشوری مانند امارات 
متحده عربی سرمایه گذاران خارجی را از مالیات 
معاف کرده و با چنین روش هایی سعی در تشویق 
خارجی ها دارد، متاسفانه در ایران مقدمات جذب 
آنها فراهم نشــده و باید چه در حوزه مشــوق ها 
 و چه در زمینــه امنیت ســرمایه کارهای کان

 انجام شود.
عضو اتــاق بازرگانی تهــران با بیــان اینکه در 
داخل نیز حمایت از ســرمایه گذاران به درستی 

پیگیری نشده است، تشــریح کرد: با وجود آنکه 
ما در ســال های اخیر همواره شــعار حمایت از 
تولید داخل دادیم اما در عرصه عمل بســیاری 
از خواســته های تولیدکنندگان فراهم نشــده 
اســت. تولیدکننــدگان در این ســال ها حتی 
برای تامین مــواد اولیه نیز با مشــکات جدی 
 مواجه بودند و از ایــن رو بایــد در عمل به حل

 مشکات فکر کرد.
عباد با اشــاره به فهرســت طوالنــی کاالهای 
ممنوعــه وارداتــی به ایــران گفت: بر اســاس 
دستورالعمل های دولت، واردات بیش از ۲۰۰۰ 
قلم کاال به کشــور ممنوع اســت و این در حالی 
اســت که برخی از این کاالها به عنوان مواد اولیه 
یا کاالی واسطه ای در تولیدات صنعتی موردنیاز 
 هســتند و همین موضوع بــرای تولیدکنندگان

 مشکل ساز شده است.
وی ادامه داد: ما باید از این نــگاه که همه کاالها 
بایــد در ایران تولید شــود عبور کنیــم. مزیت 
رقابــت در تولید کاال بیشــترین اهمیت را دارد. 
باید با اســتفاده از نظر کارشناســان از ســویی 
روی تولید کاالهایــی که امکان صــادرات آنها 
 و ارزآوری برای کشــور وجود دارد تمرکز شــود

و از ســوی دیگــر مقدمــات واردات کاالهای 

موردنیــاز به کشــور را فراهم کنیم. بــا در کنار 
هــم قــرار دادن این رویکــرد می تــوان انتظار 
 داشت که بســیاری از مشــکات در این بخش 

برطرف شوند.
عضو اتــاق تهــران خاطرنشــان کــرد: اصاح 
سیاســت های بودجــه ای، هماهنگــی میــان 
تیــم اقتصــادی دولــت، همراهــی دولــت با 
صادرکنندگان شناســنامه دار و اصاح سیاست 
تجاری کشور در مســیر تقویت صادرات و مقابله 
با قاچاق بخشــی از اولویت هایی اســت که باید 
آنها را در ســال های آینده دنبــال کنیم؛ اگر به 
 دنبال رشــد اقتصاد و عبور از مشــکات فعلی

 هستیم.
بــه گــزارش ایســنا، تحریم هــای اقتصادی 
آمریــکا و محدودیت هــای بانکــی ایــران در 
سال های گذشته باعث شــده در کنار دشواری 
 تجارت، جــذب ســرمایه گــذاران خارجی نیز

 دشوار شود.
هــر چنــد در دوره برجــام بســیاری از 
شــرکت های خارجی برای حضــور در اقتصاد 
ایــران اعــام آمادگی کردنــد اما با بازگشــت 
 تحریم ها، این شــرکت ها ریســک باقی ماندن

 در ایران را نپذیرفتند.

دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی 
از پرداخت کمک ودیعه مسکن به بیش از ۲۵۰ هزار نفر 
تاکنون خبر داد.علیرضا قیطاســی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: همه بانک ها وام کمک ودیعه مسکن را پرداخت 
نمی کنند و از بیــن بانک های عضو شــورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه دولتی تنها پنج بانک ملی، ملت، 
تجارت، صادرات و سپه این تســهیات را می پردازند که 
باقی بانک های عامل خصوصی هســتند و شــامل بانک 
شــهر، آینده، اقتصاد نوین، پاسارگاد،پارسیان، سامان، 
کارآفرین، موسســه اعتباری ملل و گردشگری می شود. 
وی افزود: بانک هــای عامل اعم از دولتــی و خصوصی 

براساس مقررات، بخشــنامه ها و تفاهمی که با وزارت راه 
و شهرسازی دارند، در حال پرداخت کمک ودیعه مسکن 
هستند و ممکن است از بین بانک های عامل سهمیه خود 
برای ودیعه مسکن را پرداخت کرده باشد و افراد نتوانند در 
برخی استان ها آن بانک را به عنوان بانک عامل در سامانه 
ثبت نام ودیعه مسکن انتخاب کنند. دبیر شورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه دولتی با تاکید براینکه متقاضیان 
ودیعه مسکن برای دریافت این وام به شعب مراجعه نکنند، 
گفت: تاکنون بانک های عضو شورای هماهنگی بانک های 
دولتی و نیمه دولتی که بانک عامل پرداخت کمک ودیعه 
مسکن هستند، به بیش از ۲۵۰ هزار نفر این وام را پرداخت 

کرده اند که ســهم بانک های ملی، ملت، سپه، تجارت و 
صادرات به ترتیب بیش از ۱۰۰ هزار نفر، بیش از ۴۰ هزار 
نفر، حدود ۴۰ هزار نفر،حدود ۴۰ هزار نفر و حدود ۲۰ هزار 
نفر است. طبق این گزارش، از سال گذشته طرح پرداخت 
تسهیات ودیعه مسکن به عنوان یکی از برنامه های ستاد 
ملی کرونا به اجرا درآمد که پارسال مبلغ این وام در تهران 
۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان 
و در سایر شــهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال 
افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به 
۷۰ میلیون تومان و در دیگر کانشهرها و سایر شهرها نیز 

به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.

به دنبال تعییــن تکلیــف واردات مــوز، وزارت جهاد کشــاورزی شــرایط 
ترخیــص محموله های ایــن کاال را به گمرک ایــران اعام کــرده که در اهم 
آن تاکیــد بــر واردات از محل ارز حاصــل از صادرات ســیب قــرار دارد.به 
گزارش ایســنا، بعد از آنکه در شــرایط باتکلیف بین دســتگاه های مرتبط، 
محموله های وارداتی مــوز امکان ترخیص نداشــت و یا به دلیــل مغایرت با 
 بخشــی از ضوابط، ترخیــص و واردات جدید بــا ابهام مواجه بود،  ســرانجام

 در اوایــل شــهریورماه ســال جــاری طــی جلســه ای دســتگاه های 
 ذیربــط در مــورد شــرایط واردات و ترخیــص مــوز بــه توافق رســیدند.

طی روزهای گذشــته معاون وزیر جهاد کشــاورزی طی مکاتبه ای شــرایط 
ترخیص محموله هــای موز به معاونت فنــی گمرک ایران اباغ کرده اســت.
براین اســاس، ثبت ســفارش، تمدید ثبت ســفارش و ترخیص محموله های 
موز از محل اظهارنامه های )پروانه شــده(، ســیب درختی در بازه زمانی اول 

بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تا دوم اسفندماه ســال گذشته که زمان فعال شدن ثبت 
سفارش موز است، بامانع خواهد بود.همچنین ثبت ســفارش و تمدید ثبت 
سفارش موز از محل اظهارنامه های بازه زمانی ســوم اسفندماه سال ۱۳۹۹ به 
 بعد ســیب درختی تا شــش ماه بعد از تاریخ اظهارنامه صادراتی بامانع است. 
ترخیص محموله هایی که با این شرایط ثبت سفارش و وارد گمرک شده است 

نیز مشکلی نخواهد داشت.
طبق اباغیه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک، ترخیص محموله های موز برای 
درخواســت هایی که قبل از تاریخ این اباغیه)۲۴ شــهریور ۱۴۰۰(، با رعایت 
ضوابط تعیین شده ثبت سفارش شده اند چنانچه دارای تائیدیه گمرک اجرایی 
 مبنی بر صادرات سیب درجه یک و درجه دو باشد می تواند با برخورداری از مفاد

 ۵ مندرجات ذیل یادداشــت فصل هشــتم کتاب مقررات صادرات و واردات 
بامانع باشــد.این در حالی اســت که طبق ایــن ماده به ازای صــاردات ۱.۵ 

کیلوگرم ســیب درختی و صــادرات یک کیلوگرم کشــمش و صــادرات دو 
کیلوگــرم پرتقــال ، حقــوق ورودی یک کیلوگــرم موز معــادل پنج درصد 
ارزش تعیین می شــود.اما بر اساس شــرایط تعیین شــده اگر محموله های 
وارداتــی فاقد تائیدیه گمــرکات اجرایی بــود باید بــرای ورود آن ۲۰ درصد 
 حقــوق ورودی پرداخــت شــود.موضوع مــورد تاکیــد دیگــر این اســت

 که ثبت ســفارش موز از تاریخ این اباغیه،  صرفا در ازای استفاده ارز حاصل از 
صادرات سیب درجه یک و دو با امکان برخورداری از مفاد پنج مندرجات ذیل 

یادداشت فصل هشتم مجاز است.
به گزارش ایسنا، از بهمن ماه ســال گذشته با مصوبه ســتاد تنظیم بازار مقرر 
شــده بود که واردات مــوز حتما در قبال صادرات ســیب درختی باشــد، اما 
آنچه در چند ماه اخیر اتفاق افتاد نشــان داد که بانک مرکزی و وزارت صمت 
نســبت به تأیید منشــا ارز و صدور ثبت ســفارش موزهایی اقدام کردند که 

شــرط صادرات ســیب در قبال آن رعایت نشــده بود و واردکننده این کاال را 
به امید ترخیص بــه گمرک می آوردنــد؛ به طوری که در ایــن مدت چندین 
بار محموله های حاوی ۳۰۰۰ تــن و اخیرا در مجمــوع ۵۰۰۰ تن در گمرک 
بــازرگان باتکلیف باقی مانده بود و از ســویی از ســال گذشــته تا ســه ماه 
 اول امســال بیش از ۱۴۰ هزار تن موز بدون رعایت این شــرط وارد کشــور

 شده بود.
با این وجــود توافقــی هم بیــن وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت بــرای ترخیــص محموله هــای باتکلیف و وارد شــده 
وجــود نداشــت و از ایــن رو مکاتبــات متعــددی بیــن این دســتگاه ها و 
گمرک ایــران صــورت گرفت تــا این کــه در نهایت جلســه ای برگــزار و 
 در رابطــه بــا محموله هــای وارداتــی مــوز و شــرایط ورود آن در آینــده

 تصمیم گیری شد.

ماجرای مکاتبات حاشیه ساز درباره محموله »بوش«

چند نفر کمک ودیعه مسکن گرفتند؟ سرمایه گذاری خارجی در ایران طی چند سال اخیر؛ تقریبا صفر!

شرایط واردات موز اعالم شد
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 نخستین گام برای
  اصالح اقتصاد ایران

برنامه دولت برای جبران 
کسری بودجه 

به زودی اعالم می شود

 سکه چشم انتظار
 قیمت دالر

سرعت بخشیدن به 
 اقدامات در راستای
 ثبات در بازار

رئیس جمهوری تاکید کرد
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سرمقاله

 خطای راهبردی
 در سیاست های بخش مسکن

تســهیات  سرنوشــت 
تکلیفــی در کشــور مــا 
محکوم به شکست است. 
از طرفی دیگــر بانکها هم 
در برابر تسهیات تکلیفی 
ناترازی را خواهند داشت. به همین دلیل بانکها 

در این روش مجبور...

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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رشد اقتصادی بدون 
 نفت فصل بهار به
 ۴.۷ درصد رسید

 تداوم
 ریزش بورس

امسال رقم تسهیالت تکلیفی بانک ها   با افزایش شش برابری به ۷۵0 هزار میلیارد   رسیده است

بی مهری بانک ها  به تسهیالت مسکن
صفحه3

صفحه3

سردرگمی خریداران خودرو
طرح  واردات خودرو به کشور منتفی می شود؟

رشــد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ به ۶.۲ درصد رسیده 
و نســبت به فصل قبل ۲.۶ واحــد درصد افزایش 
پیدا کرده است. طبق محاسبات بانک مرکزی در 
این فصل درآمد های نفتــی ۲۳ درصد ارتقا پیدا 
کرده است.رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال 
۱۴۰۰ به عدد ۶.۲ درصد رسید. براساس محاسبات 
مقدماتی اداره حســاب های اقتصادی این بانک، 
تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ )به 
قیمت های پایه سال ۱۳۹۵(، با نفت به رقمی حدود 
۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود 
۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رســید که در مقایسه با 
دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ 

درصدی برخوردار است...

 روز یکشــنبه برای ســومین روز پیاپی نقدینگی 
حقیقی از بازار سهام خارج شــد.در معامات روز 
گذشته بورس تهران شــاخص کل بورس با ریزش 
۲۹ هزار و ۷۴۱ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم 
یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد سقوط کرد. شاخص 
هم وزن نیز با افت ۸ هزار و ۹۳۸ واحدی در ســطح 
۴۳۱ هزار و ۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس ۳۲۱ واحد پائین آمد و در سطح ۲۱ هزار 
و ۱۴۶ واحد قرار گرفت.روز یکشنبه برای سومین 
روز متوالی ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار منفی شــد و ۹۰۲ میلیارد تومان 
پول حقیقی از بورس خارج شــد که نسبت به روز 
شنبه رشد ۶ درصدی داشته اســت. در معامات 

روز گذشته...

 شافعی در شانزدهمین نشست 
هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد

وزیر اقتصاد خبر داد؛

تشدید رکورد تورمی بازار خودرو در پاییز



اقتصاد2
ایران وجهان

بازار ارز از تپش افتاد
 سکه چشم انتظار قیمت دالر

به گزارش اقتصادنیوز ،  قیمت دالر در ادامه 
معامالت روز گذشــته 380 تومان باال رفت 
و در نهایت با ۲۷,۶00 )بیســت و هفت هزار 
و ششصد ( تومان بسته شــد. این اسکناس 
آمریکایی در شــروع معامالت بــازار ارز روز 
گذشته بر خالف روند صعودی روز قبل پیش 
رفت و  با کاهش ۱.0۹ درصدی، از ۲۷,۶00 
)بیســت و هفت هزار و ششــصد ( تومان به 
۲۷,300 )بیســت و هفت هزار و ســیصد ( 

تومان رسید.
اخباری که توجه فعاالن بازار را جلب کردند

ســخنگوی وزارت خارجه ایــران، آمریکا را 
ناقض برجــام خواند و تاکید کــرد که ایران 
با جایگزینی برجام موافق نیســت. براساس 
اظهارات خطیب زاده ایــران برنامه ای برای 
مالقات بــا مقامــات آمریکایی در حاشــیه 
نشست ســازمان ملل ندارد. خبر دیگری که 
در شبکه های اطالع رســانی مبادله ارز جلب 
توجه می کند به افزایش صادرات بنزین ایران 
در دوره تحریم مربوط می شود. بر این اساس 
در حالی که اکثر پاالیشگاه های جهان میزان 
ظرفیت خود را در دوره شیوع بیماری کوید 
۱۹ کاهش دادند صادرات ایران در سال ۲0۲0 
نسبت به سال قبل از آن به طور قابل توجهی 

رشد کرد.

رشــد 70 درصــدی اعطای 
تسهیالت بانک توسعه صادرات 

در استان بوشهر
 رئیس شعبه بوشهر بانک توســعه صادرات ایران 
گفت: مانده تسهیالت این شــعبه از شهریورسال 
۱3۹۹ بالغ بــر 588 میلیــارد ریال بــوده و در 
شــهریورماه ســال جاری به ۱000 میلیارد ریال 
رسیده است که رشد ۷0 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، محمــد افالکی در نشســتی مجــازی با 
تشــریح عملکرد این شــعبه، افزود: تالش داریم 
مانده تســهیالت خود را تا پایان ســال به ۲500 
میلیارد ریال برســانیم و در همین راستا جلسات 
مســتمری برای معرفــی خدمات و تســهیالت 
بانک توســعه صادرات ایران بــا صادرکنندگان 
 و تولیدکنندگان مطرح اســتان بوشــهر برگزار

 شده است.
وی، عمده کاالی صادراتی استان بوشهر را میعانات 
گازی، مواد معدنــی، محصوالت پتروشــیمی و 
آبزیان عنوان کرد و گفــت: تمامی میعانات گازی 
و بخش عمده ای از محصوالت پتروشیمی استان 
از طریق گمــرک منطقه ویژه اقتصــادی پارس 
واقع در عســلویه و مواد معدنی و آبزیان نیز از ۱4 
گمرک اســتان به کشــورهایی نظیر چین، حوزه 
 خلیج فــارس، ترکیه، عــراق، افغانســتان و هند 

صادر می شوند.

شتاب تکمیل مســکن مهر و 
تدارک اجرای مسکن ملی در 

شهرهای جدید
مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل شرکت 
عمران شــهرهای جدید در جلســه کاری 
مشترک که با هدف تســریع فرآیند ساخت 
و تامین مســکن ارزان برگزار شد، نسبت به 
اجرای دو اقدام کلیدی در این مســیر توافق 

کردند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
در این نشســت، محمود شــایان مدیرعامل 
بانک مسکن ضمن اشاره به تعهدی که بانک 
مســکن به دنبال ابالغ ســهمیه بانک ها در 
پرداخت تسهیالت ســاخت مسکن مصوب 
بودجه امسال کشور دارد، بر پرداخت به موقع 
تسهیالت به پروژه های مســکونی حمایتی 

تاکید کرد.
براســاس این گزارش، حبیب اله طاهرخانی 
معاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
شــرکت عمران شــهرهای جدیــد در این 
نشســت، درباره نحــوه اجرای پــروژه های 
مسکن اقدام ملی، پیشــنهادهای مرتبط با 
نحوه انعقاد قرارداد مشــارکت در ســاخت 
 را مطرح کــرد که مــورد بحث و بررســی 

قرار گرفت.
همچنین نحوه تکمیل پروژه های باقی مانده 
در طرح مسکن مهر نیز محور دوم این نشست 

برای دستیابی به توافق اجرایی بود.

خبر

غالمحســین شــافعی با 
اشاره به مسائل روز اقتصاد 
کشور، توصیه کرد: با رفع 
تحریم هــا، رقابتی کردن 
اقتصاد و خصوصی ســازی 
واقعی امــکان تولید کارآمد و کاهــش هزینه های 

تولید فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران با اشاره به نهایی شدن تغییرات قوه مجریه، به 
تشریح برخی توصیه های بخش خصوصی در مورد 
مواجهه با وضعیت موجود اقتصاد پرداخت و نسبت 
به تبعات ناشی از تکرار تجربه های ناموفق قبلی برای 

رفع فقر هشدار داد.
غالمحسین شافعی، در شانزدهمین نشست هیات 
نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، گفت: توصیه 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این است 
که دولت جدید با رفع تحریم ها، فضای نااطمینانی 
را از بین ببریــد تا ســرمایه های داخلی و خارجی 
جــذب و امکان رشــد اقتصادی باالتــر و پایدارتر 
فراهم شــود و هم زمان با رقابتی کــردن اقتصاد و 
خصوصی سازی واقعی یا واگذاری مدیریت بنگاه ها 
به بخش خصوصی واقعی و همچنین عدم مداخله 
در قیمت، امکان تولید کارآمد و کاهش هزینه های 

تولید را فراهم آورد.
او تأکیــد کرد: چنانچــه دولت ضمن رفــع موانع 
داخلی و خارجی تولید، مبنــای همه تصمیمات و 
موضع گیری هــای خود را بر ایجاد فضای مســاعد 
کسب وکار قرار دهد، مشکالت اقتصادی در کشور 

رفع خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید اگر دولت جدید 
به دنبال اصالح شرایط اقتصادی است باید چند گام 

را به شکل همزمان بردارد.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شــافعی در نشست 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــی ایران اظهار کرد: 
درک و قبول این مطلب که کشــور در چه شرایط 
خطیری از نظر اقتصــادی قــرار دارد و دالیل آن 
چیست، به نوعی قدم اول برای حل مشکالت به شمار 

می رود. متأسفانه شاهد بدتر شدن جایگاه ایران در 
سطح جهان هستیم. گر چه شاخص تولید ناخالص 
داخلی به تنهایی گویای تمــام واقعیت ها، کیفیت 
تولید و سطح توســعه نیافتگی در کشورها نیست و 
برای بررسی اقتصاد یک کشور باید زوایای متعددی 
موردبررسی و تحلیل قرار گیرد؛ اما بررسی وضعیت 
کشور در این شاخص ها می تواند جدای از کیفیت 
تولید و سطح توسعه نیافتگی، وضعیت کلی تولید را 

در این کشورها به تصویر بکشاند.
وی با اشاره به وضعیت برخی شاخص ها در اقتصاد 
کشور، تشریح کرد: بر اســاس آخرین به روزرسانی 
داده های بانک جهانی در تیرماه ۱400 مشــاهده 
می شــود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت 
جــاری از 445 میلیارد دالر در ســال ۱3۹۶ با 5۷ 
درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دالر در سال ۱3۹۹ 
رسیده است. همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در 
میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد 
جهان در ســال ۲0۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد 
جهان در سال ۲0۲0 ســقوط کرده این آمار نشان 
می دهد که رقابت پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی 
کاهش پیدا کرده است. به صراحت باید گفت دلیل 

عمده مشکالت اقتصادی به بینش غلط در این عرصه 
برمی گردد و نه صرفاً کمبود دانش یا مدیران دلسوز.

رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: مطالعات اخیر نشان 
می دهد سابقه خوب جمهوری اسالمی در به نصف 
رســاندن نرخ فقر از ۲0 درصد در ســال ۲000 به 
کمتر از ۱0 درصد در ســال ۲0۱0 قربانی کاهش 
درآمد، آســیب تحریم ها و همه گیری کرونا شده و 
اکنون دو راه پیش روی دولت اســت: اول تأکید بر 
سیاست های باز توزیعی و برداشــتن پول از جیب 
یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل های 
ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح های 
به اصطالح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به 
مسائل کشور که همان نرخ های تورم و بیکاری دو 
رقمی، کسری بودجه و ... است را بارها دیده ایم. پس 

این راه حل نمی تواند مفید باشد.
شافعی در تشریح مسیر دوم گفت: راه دوم استفاده 
از همه ظرفیت های کشور برای افزایش تولید رقابتی 
و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، 
اشــتغال زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی 
دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری 
بودجه به عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش 

تولید امکان پرداخت دستمزدهای باالتر و در نتیجه 
بهبود معیشــت مردم فراهم می شــود و با پرداخت 
حق بیمــه تأمین اجتماعی از ســوی تولیدکننده و 
نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می یابد. 
لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی 
تولید، مبنای همه تصمیمــات و موضع گیری های 
خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب وکار قرار دهد، 

مشکالت اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.
وی با اشاره به طرح صیانت فضای مجازی در مجلس 
شــورای اســالمی، اظهار کرد: طبق گزارش ســال 
۱3۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال 
گذشــته 5 میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی 
فعال بوده اند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغالن 
کشور هستند. بر اساس برآوردهای این مرکز، ارزش 
معادالت این حوزه معادل 40 درصد از تولید ناخالص 
داخلی کشور است لذا اهمیت اســتفاده از ابزارهای 
تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح اســت 
به ویژه در شــرایط فعلی کشــور تحت شدیدترین 
تحریم های اقتصادی قرار دارد هرگونه آسیب به این 
بخش می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی 

در پی داشته باشد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: طراحان این قانون البته 
در پاسخ به انتقادها می گویند ابتدا زیرساخت های 
بومــی مشــابه ایجــاد و ســپس دسترســی به 
زیرساخت های دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ 
اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش 
کلیدی در موفقیت شبکه های اجتماعی مجازی ایفا 
می کند و به طورقطع، از طریق برخوردهای قهری 
این جلب اعتمــاد محقق نخواهد شــد. ثانیاً حتی 
فرض تحقــق آرزوهای مدافعان ایــن طرح و کوچ 
تمامی کاربران از برنامه های خارجی به انواع مشابه 
داخلی، باز هم مسدود کردن برنامه های خارجی به 
معنی قطع ارتباط با بازارهای خارجی است و نوعی 
خودتحریمی برای صادرکنندگان داخلی محسوب 
می شــود در حالی که به دلیل تحریم های ظالمانه 
و محدودیت های بانکی ناشــی از قرار داشــتن در 
لیست سیاه FATF فعاالن اقتصادی فرصت های 
کمی برای برقراری ارتباط و بازاریابی در کشورهای 

هدف دارند.

شافعی در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد

نخستین گام برای اصالح اقتصاد ایران
با رفع تحریم ها، رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی سازی واقعی به تولید کمک کنید

سرعت بخشیدن به اقدامات در 
راستای ثبات در بازار

جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز 
یکشــنبه به ریاســت رئیس جمهور برگزار 
شد و در این جلســه موضوع ثبات بخشیدن 
به بــازار و تامین اقــالم مورد نیــاز مردم در 
دســتور کار قرار گرفت که رئیس کل بانک 
 مرکــزی در خصوص تامین منابــع مالی آن 

گزارش داد.
به گزارش ایســنا، در این جلســه همچنین 
تامین ارز مورد نیاز وزارت جهاد کشــاورزی 
مطرح شــد که پس از بحث و تبــادل نظر به 

تصویب رسید.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه 
امروز بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات موثر 
در جهت ایجاد ثبات در بازار به ویژه در حوزه 

کاالهای اساسی تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به گزارش 
ارائه شده در زمینه ترخیص کاالهای موجود 
در بنادر بر ضرورت تســریع در روند ترخیص 

کاالها تاکید کرد.
در این جلســه معــاون اول رئیــس جمهور 
گزارشــی دربــاره وضعیت بــازار و اقدامات 
 انجــام شــده در راســتای تثبیــت قیمتها 

ارائه کرد.

قالیباف قانــون »جهش تولید 
مسکن« را ابالغ کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی قانون »جهش 
تولید مســکن« که هدفکذاری آن تولید یک 
میلیون مســکن درسال اســت را برای اجرا 

ابالغ کرد.
به گزارش ایســنا، محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شورای اســالمی در نامه ای خطاب 
به حجت االسالم والمســلمین سید ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور، »قانون جهش تولید 

مسکن« را ابالغ کرد.
متن نامه رئیس مجلس شــورای اسالمی به 

این شرح است:
»حضرت حجت االســالم والمسلمین جناب 

آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران

در اجــرای اصــل یکصد و بیســت و ســوم 
)۱۲3(قانون اساســی جمهوری اســالمی 
ایــران، قانــون جهــش تولید مســکن که 
با عنوان "طــرح دوفوریتی جهــش تولید و 
تامین مسکن" به مجلس شــورای اسالمی 
تقدیم شــده بود، با تصویب در جلسه علنی 
روز یکشــنبه مــورخ ۱۷/5/۱400 و تایید 
 شــورای محترم نگهبــان به پیوســت ابالغ 

می شود.«

وزیر اقتصاد خبر داد؛
برنامه دولت برای جبران کسری بودجه 

به زودی اعالم می شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص برنامه 
دولت ســیزدهم بــرای جاماندگان ســهام 
عدالت گفت: رییس جمهور از وزارتخانه های 
اقتصــاد و کار خواســتند تــا برنامــه ای 
 برای پوشــش جامانــدگان ســهام عدالت 

آماده کنند.
به گزارش خانه ملــت، وزیر امــور اقتصاد و 
دارایی، با اشاره به برنامه  دولت سیزدهم برای 
حل مشکل جاماندگان ســهام عدالت گفت: 
رییس جمهور از وزارتخانه های امور اقتصاد و 
دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته اند 
تا برنامه ای برای پوشــش جاماندگان سهام 
عدالت آماده کنند و در این راســتا ما در حال 

برنامه ریزی هستیم.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی براینکه 
کمیســیون اقتصادی مجلس نیــز به دنبال 
طرحی در خصوص ارائه سهام به جاماندگان 
ســهام عدالت اســت، آیا دولت از این طرح 
اســتفاده  خواهد کرد، اظهار کــرد: اگر نیاز 
به اخــذ اختیــارات قانونــی در ایــن مورد 
 وجود داشــته باشــد، حتما از مجلس کمک 

می گیریم.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی در ادامه در 
پاســخ به ســوال دیگری در خصوص اینکه 
برنامه ایــن وزارتخانه برای جبران کســری 
بودجه در سال جاری چیســت؟، بیان کرد: 
بــزودی برنامــه مشــترک وزارت اقتصــاد 
و امــور دارایی و ســازمان برنامــه و بودجه 
 در مورد کســری بودجه ســال جاری اعالم 

خواهد شد.
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رشــد اقتصادی بهار ۱400 به ۶,۲ درصد رسیده و 
نســبت به فصل قبل ۲,۶ واحد درصد افزایش پیدا 
کرده است. طبق محاسبات بانک مرکزی در این فصل 

درآمد های نفتی ۲3 درصد ارتقا پیدا کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، رشد اقتصادی کشور در فصل 
اول ســال ۱400 به عدد ۶,۲ درصد رسید. براساس 
محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این 
بانک، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱400 
)به قیمت های پایه ســال ۱3۹5(، با نفت به رقمی 
حدود 34۷۷,0 هزار میلیارد ریــال و بدون نفت به 
حدود 3۱48 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه 
با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶,۲ و 4,۷ 

درصدی برخوردار است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این دوره 
به استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از 
خشکسالی و کاهش تولید محصوالت زراعی با کاهش 
عملکرد 0,۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر 
گروه های اقتصادی شامل »نفت«، »صنایع و معادن« 
و »خدمات« از افزایشی به ترتیب معادل ۲3,3، ۲,۱ و 

۷,0 درصدی برخوردار بوده اند. 
ذکر این نکته ضروری اســت که تحقق رشــد ۷,0 
درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول 
سال ۱400 و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه 
در سه ماهه اول سال ۱3۹۹ متاثر از پیامدهای شیوع 
بیماری کرونا با کاهش ۲,5 درصدی مواجه شده بود، 

حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی 
شیوع ویروس کرونا است. بررسی سهم فعالیت های 
مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می¬دهد 
که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً 
در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت های »حمل و 
نقل و انبارداری«، »بهداشت و مددکاری اجتماعی«، 
»عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه 
موتوری«، »اطالعات و ارتباطات«و »حرفه ای، علمی 

و فنی« بوده است.
همچنین هزینه های مصرفی بخش خصوصی که 
در سال ۱3۹۹ به میزان 0,5 درصد کاهش داشت، از 
فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی 
به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد 
۲,۲ درصدی را تجربه کرد. رشــد تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال جاری نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته معادل 3,5- درصد تحقق 
یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
در ماشین آالت رشــد قابل توجه ۱5,8 درصدی را 
تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل ســرمایه ثابت در 
بخش ساختمان کاهش معناداری )۱0,3- درصد( 
را به ثبت رساند.  همچنین صادرات و واردات کاالها 
و خدمات )به قیمت های ثابــت(، پس از کاهش به 
ترتیب ۱0,4 و ۲8,۷ درصدی در سال ۱3۹۹، در سه 
ماهه اول سال ۱400 به ترتیب با رشد 35,۶ و 30,5 

درصدی همراه بودند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کاالهای اساسی 
امروز بیشترین تالطم قیمتی را دارند که نتیجه تخصیص 

ارز 4۲00 تومانی بوده است.
روبرت بگلریان در گفت وگو با مهر با اشــاره به اینکه ارز 
4۲00 تومانی بزرگترین شــوک اقتصــادی به مردم و 
اقتصاد کشور بود؛ اظهار داشــت: ابتدا ارز ترجیحی به 
همه کاالها تعلق گرفت و در مرحله بعدی تخصیص ارز 
ترجیحی قرار شد که این ارز تنها به کاالهای اساسی و مهم 
اختصاص یابد. به طور کل ارز چندنرخی آن قدر فساد 
دارد که کاالهایی که با این عنوان وارد می شوند، اصاًل به 
دست مصرف کننده نرسیده است و این خود بزرگترین 
شوکی بود که ارز 4۲00 تومانی به منابع ارزی کشور و 

مصرف کننده وارد کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ریشه دار بودن 
سیاست غلط ارز چندنرخی گفت: متأسفانه در فرهنگ 
اقتصادی ما این گونه ارزهای ترجیحی و چندنرخی ریشه 
دار بوده است و فقط بحث دولت آقای روحانی نیست و 
متأسفانه همیشه بحث ارز چندنرخی فسادزا بوده و به 

اهداف خود نیز نرسیده است.
وی ادامه داد: وقتی یک کاال مشمول ارز 4۲00 تومانی 
بشــود همین تفاوت قیمت باعث می شود که یک عده 
افراد سودجو هجوم بیاورند به بهانه واردات این کاال، ارز را 
بگیرند و تقاضا برای واردات کاال به شدت افزایش می یابد. 
بیش از چند صد شرکت واردکننده جدید تأسیس شد 
که بسیاری فقط به خاطر کسب رانت ارز 4۲00 تومانی 

این شرکت ها را ایجاد کردند. در این شرایط اخذ ارز 4۲00 
تومانی به افراد کمی اختصاص می یابد و عماًل مجوز و 
امضای طالیی ایجاد می کند؛ از همین رو اســت که ارز 
4۲00 تومانی فساد زا می شود. به عبارت ساده تر زمانی 
که هر سیاستی از حالت علمی و اقتصادی دور شود خود 

به خود گروه های ذی نفعی برای آن ایجاد خواهد شد.
بگلریان با اشاره به لزوم حرکت به سمت ارز تک نرخی، 
اظهار داشت: مهم ترین اولویت و کار دولت آقای رئیسی 
حرکت به سمت ارز تک نرخی است چراکه وقتی ما دارای 
3 نرخ ارز هستیم خواه ناخواه تفاوت قیمت به سمت جیب 
یک نفر می رود. مرکز پژوهش های مجلس نیز از ابتدای 
اجرای این سیاست، غلط بودن آن را اعالم کرده بود و طی 
دو سال ۱۷ میلیارد دالر ارز 4۲00 تومانی برای کاالهای 
اساسی اختصاص یافت اما همان کاالها به قیمت ارز آزاد 
به دست مردم رسیده است. به هر صورت تخصیص منابع 
حتی اگر به عنوان عدالت اجتماعی نیز صورت بگیرد، با 
سازوکار ارز چند نرخی چیزی جز فساد در بر نداشته است 
و مطمئناً اهداف سیاسی یا گروه های سیاسی پشت آن 
بوده است. کاالهای اساسی امروزه بیشتر تالطم قیمتی 
را دارند که نتیجه تخصیص ارز 4۲00 تومانی بوده است.

بگلریان خاطرنشان کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید به 
نظام یارانه ها نیز جهت داد و یارانه به تولید تعلق گیرد و 
تنها یارانه نقدی به اقشار نیازمند الزم است. یارانه نقدی 
را نباید به همه جامعه داد، بلکه تنها باید به اقشار نیازمند 

پرداخت کرد و باید تولید را تقویت کرد.

 روز یکشنبه برای سومین روز پیاپی نقدینگی حقیقی 
از بازار سهام خارج شــد. به گزارش اقتصادنیوز، در 
معامالت روز گذشته بورس تهران شاخص کل بورس 
با ریزش ۲۹ هزار و ۷4۱ واحدی نسبت به روز شنبه به 

رقم یک میلیون و 4۲0 هزار واحد سقوط کرد. 
شاخص هم وزن نیز با افت 8 هزار و ۹38 واحدی در 

سطح 43۱ هزار و ۲ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس 3۲۱ واحد پائین آمد و 

در سطح ۲۱ هزار و ۱4۶ واحد قرار گرفت.
روز یکشنبه برای سومین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شــد و 
۹0۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 

که نسبت به روز شنبه رشد ۶ درصدی داشته است.
 در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام شپنا )پاالیش نفت اصفهان( تعلق داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 3۱ میلیارد 

تومان بود. پس از شپنا، فوالد )فوالد مبارکه( و شبندر 
)پاالیش نفــت بندرعباس( بیشــترین خروج پول 

حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز یکشنبه نمادهای »فارس«، »فوالد« و »فملی« 
بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. 

همچنین سه نماد »فسبزوار«، »دسبحا« و »البرز« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »بپاس« و »هرمز« 
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »فجهان«، »اتکای« و »صبا« بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شســتا 
صدرنشین است و کیمیاتک و ســپید در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز مدیریت، دی و فجهان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت بازار 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۹ 
هزار و 5۹3 میلیارد تومان رســید که نسبت به روز 

  شنبه ۲8 درصد کاهش یافته است. 
ارزش معامالت خرد نیز با افت ۶ درصدی نسبت به روز 

کاری قبل به رقم 5 هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان رسید.

کاهش ارزش صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز کاری گذشته ۷ درصد تنزل کرد 

و در رقم هزار و ۱55 میلیارد تومان ایســتاد. ارزش 
صف های فروش نیز ۱,۷ درصد کاهش یافت و 4۶0 

میلیارد تومان شد.
شرکت پارس فوالد سبزوار )فسبزوار( با صف  خرید 
404 میلیــارد تومانی برای دومیــن روز متوالی در 
صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از فسبزوار، 
نمادهــای کیمیاتِک )آریان کیمیــا تک( و فجهان 
)مجتمع جهان فوالد سیرجان( بیشترین صف خرید 

را داشتند.  
بیشــترین صف فــروش نیز به مدیریت )شــرکت 
ســرمایه گــذاری و خدمــات مدیریــت صندوق 
بازنشستگی کشــوری( تعلق داشــت که در پایان 
معامالت صف فروش 5۷ میلیارد تومانی داشــت. 
پس از مدیریــت، برکت )شــرکت دارویی برکت(  
 و حسیر )شــرکت ریل ســیر کوثر( بیشترین صف 

فروش داشتند.

بانک مرکزی اعالم کرد:

رشد اقتصادی بدون  نفت فصل بهار به 4/7 درصد رسید
عضو کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد

تالطم قیمتی کاالهای اساسی به دلیل ارز 4۲۰۰ تومانی

خروج پول حقیقی ادامه دارد

تداوم ریزش بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روند نزولی نرخ سکه و طال در بازار
روز گذشته قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۱ میلیون و۶۷۰ هزار تومان رسید، نیم سکه نیز ۵ میلیون و ۸۵۰   تومان شد.

بانک ها
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خطای راهبردی در سیاست های بخش مسکن
وحید شقاقی، اقتصاددان

سرنوشت تسهیالت تکلیفی در کشور ما محکوم به شکست است. از طرفی دیگر بانکها هم در برابر تسهیالت تکلیفی ناترازی را خواهند داشت. به همین دلیل بانکها در این روش مجبور به اعطای این تسهیالت به دولت هستند. بازگشت این 
تسهیالت نیز بلندمدت است. این اتفاق فشار سنگین را به بانکها وارد خواهد کرد. بانک ها مجبور به خلق نقدینگی می شوند تا ترازنامه های خود را حفظ کنند. همین امر رشد نقدینگی را باال می برد و تورم رشد می کند. سیکل معیوب ناترازی 
بانکها و رشد نقدینگی و تورم ادامه دار خواهد شد. تسهیالت تکلیفی به هر حال تورم زاست و از کانال رشد نقدینگی تورم باال خواهد رفت. نظام بانکی باید ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کند. برای اجرای چنین طرحی با این وسعت به 
نظر می رسد که کار با دستور پیش نخواهد رفت. بنابراین تصمیم دولت ها برای ساخت مسکن ابهام برانگیز است. این خطایی است که دولت ها همواره مرتکب آن می شوند. وظیفه دولتها ساخت و ساز نیست. وظیفه دولت تامین مالی برای 

ساخت و ساز هم نیست. دولت ها می بایست بسترها و زیرساخت های الزم را فراهم کند تا بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری و تولید و عرضه مسکن شود. 
خطای راهبردی این است که دولتها احساس می کنند که خود می توانند خانه سازی کند. برای تحقق این امر باید زمین های دولتی به فروش برسد و بانک ها مکلف به پرداخت تسهیالت شوند. ماحصل این کار فشار سنگین بر بانک هاست 
و ناترازی نظام بانکی را تشدید می کند. دولت هم از وظیفه خود خارج می شود. دولتها باید تالش کنند سیاست گذاری در حوزه مسکن تقویت شود. باید تالش از تامین زیرساخت ها حمایت کنند تا بخش خصوصی وارد شود. برای بخش 
خصوصی هم اگر سودآوری وجود نداشته باشد وارد ساخت و ساز نخواهد شد. باید شرایطی در حوزه ساخت و ساز فراهم شود که سودآوری منطقی برای بخش خصوصی داشته باشد تا مسکن تولید شود. دولت می توانست زمین هایی را 
به صورت 99 ساله در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. دولت زمین هایی دارد که بالاستفاده مانده و می تواند در قالب قراردادهای بلندمدت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. قیمت زمین ها هم به صورت منطقی تعیین شود که صرفه 

اقتصادی برای بخش خصوصی داشته باشد و ساخت و ساز آغاز شود. زمین ها اگر به صورت ارزان تر در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود قیمت تمام شده خانه ها هم کمتر خواهد شد.
در این بین این سوال مطرح می شود که چرا دولت اولویت خود بر ساخت و ساز گذاشته است. اولویت های دیگری در اقتصاد وجود دارند مانند اصالح نظام یارانه ای، اصالح نظام بانکها و... که باید به آنها رسیدگی شود. بیماری های بسیاری در 
اقتصاد ایران وجود دارد که دولت برای حل آن باید وارد می شد. منابع محدود و فرصت هم محدود است. فرض کنید فردی است که بیست بیماری دارد. این بیست بیماری برای درمان باید اولویت بندی شوند. آن بیماری که فوریت و شدت 

بیشتری دارد باید جراحی و درمان شود. اقتصاد هم مانند همین است.وقتی 2۰ بیماری در اقتصاد داریم برای برطرف شدن آنها باید اولویت بندی شود و به آن رسیدگی شود. 
تاکید این است که نحوه ورود دولت به موضوع ساخت و ساز نیز جای ابهام دارد. اینکه کجا این مسکن ها ساخته خواهند شد. آمایش سرزمین برای ساخت و ساز بررسی شده است یا خیر. ممکن است دولت در شهری تعدادی خانه بسازد، در 
حالیکه ممکن است در آنجا در ۵ سال آینده شاهد مهاجرت به دلیل کم آبی و بیکاری به جاهای دیگر باشیم. تاکنون هیچگونه مد ل سازی و همچنین جزئیات این طرح اعالم و یا منتشر نشده است. این در حالی است که برای اجرای چنین 
طرحی این با گستردگی، منابع مالی بسیار زیادی الزم است، اما هنوز جزئیات این طرح در دسترس قرار نگرفته تا بر اساس این اطالعات بتوان این موضوع را مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار داد. اینکه بخواهید خانه بسازید و فکر کنید 
که کار تمام شده، اینطور نیست عالوه بر آن به زیرساخت هایی نیز دارد، از جمله بیمارستان، مدرسه، جاده، حمل ونقل و...، موضوعاتی از قبیل مهاجرت، مسائل رفاهی، ترکیب جمعیتی، آمایش سرزمین و بسیاری از دیگر مسائل را باید در در 

اجرای پروژه های ساخت مسکن در سطح ملی در نظرگرفت. بنابراین اجرای چنین طرحی و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیاز به یک برنامه ریزی دقیق دارد و همین طوری نمی توان کاری را انجام داد.

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایــی و تجهیز مجالس 
تهران از ریزش بیش از ۵۰ درصدی تاالرداران در پی 
شــیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت کــه با توجه به 
برخی شرایط ارائه تسهیالت کرونایی، فقط ۱۰ تا ۱۵ 
درصد تاالرداران می توانند از آن استفاده کنند. خسرو 
ابراهیمی نیا اظهار کرد: افراد زیادی در حال حاضر قادر 
به ثبت نام در سامانه کارا برای دریافت تسهیالت ۱۵۰ 
تا ۴۵۰ میلیون تومانی تاالرداران نیستند، چرا که قبال 
وام دیگری دریافت کرده اند.به گفته وی مشکل دیگر این 
است که اگر تاالرداران مستاجرانی هستند که یا قرارداد 
آن ها تمام شده یا به دلیل عقب افتادن اجاره طی یک 

سال و نیم گذشته با مالکان درگیر هستند.
ابراهیمی نیا با بیان اینکه در چنین شرایطی فقط ۱۰ 
تا ۱۵ درصد تاالرداران قادر به دریافت این تسهیالت 
هستند، تصریح کرد: دولت باید با مسئوالن اتحادیه این 
موضوع را کارشناسی کنند تا مستاجران ضمانت های 
اجرایی خاص خود را ارائه کنند و نیازی نباشد صاحب 
ملک هم سند بیاورد. دولت می تواند از اتحادیه تاییدیه 
دریافت کند و بعد ضمانت های دیگری که مورد پذیرش 
بانک هســت را قبول کنند.رئیس اتحادیه تاالرهای 
پذیرایی و تجهیز مجالــس تهران همچنین گفت که 
بیش از ۵۰ درصد از تاالرداران به دلیل آســیب های 

ناشی از شیوع ویروس کرونا از این شغل خارج شده اند. 
ستاد ملی مقابله با کرونا تسهیالت ویژه ای به تاالرها و 
باغ-تاالرها اختصاص داده که برای مساحت تا 2۰۰ متر 
مربع )فضای سالن(/ مساحت برای تا ۴۰۰ متر مربع )باغ 
تاالر( تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان، برای مساحت 2۰۰ 
تا ۵۰۰ متر مربع )فضای سالن(/ مساحت برای بازه ۴۰۰ 
تا ۱۰۰۰ متر مربع )باغ تاالر( تا ســقف ۳۰۰ میلیون 
تومان و برای مساحت ۵۰۰ متر مربع و بیشتر)فضای 
سالن(/ مساحت بازه ۱۰۰۰ متر مربع و بیشتر)باغ تاالر( 

تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
مهلت ارســال فهرســت تاالرهای متقاضی دریافت 
تسهیالت نیز از سوی اتاق اصناف شهرستان و ثبت آن 
در سایت ایرانیان اصناف تا پایان مهر ۱۴۰۰ تمدید شده 
است. بنابراین تاالرداران باید هرچه سریعتر و پیش از 
این تاریخ درخواست خود را به اتحادیه مربوط برسانند 

و بعد هم در سامانه کارا ثبت نام کنند.
گفتنی است که تسهیالت این دستورالعمل طی عقد 
مرابحه عام به صورت یک مرحله ای با نرخ ۱2 درصد 
و اقساط 2۰ ماهه پرداخت می شود. مدت سه ماه نیز 
برای بازپرداخت قسط اول این تسهیالت پس از اخذ 
آن، تنفس محاسبه و اعمال خواهد شد که مجموعاً دوره 

اقساط2۷ ماه خواهد بود.

ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، طی نامه ای به 
سازمان ملی استاندارد خواستار تسریع در انجام ارزیابی 

کیفی کامیون های زیر سه سال ساخت شده است.
در این نامه به لیست شــرکت ها و تعداد و نشان تجاری 
کامیون های که تا تاریخ 22 شهریور امسال ثبت سفارش 
آنها انجام شده، دستور معاون دادستانی مبنی بر تسریع 
در انجام امور واردات کامیون های زیر ســه سال ساخت، 
موضوع بند )ث( ماده 2۰ قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور که در گمرکات دپو شده اند و نیز به نامه دفتر 
ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی 
استاندارد درباره بازرســی کامیون های یاد شده طی یک 
مرحله در گمرکات اجرایی، اشــاره و خواسته شده که به 
شرکت های بازرسی آن سازمان دستور داده شود نسبت 
به بازرسی کلیه کامیون های موجود در گمرکات که ثبت 

سفارش آنها طی ماه های گذشــته تا تاریخ 22 شهریور 
امسال توسط این سازمان انجام شده، حداکثر طی دو هفته 
اقدام و تائیدیه های مربوطه به گمرک و سازمان راهداری 

برای اقدامات بعدی اعالم شود.
ماجرای کامیون های وارداتی به مصوبه نوســازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی برمی گردد که در همین رابطه در سال 
۱۳9۸ و بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه، شرایط واردات این کامیون ها از سوی وزیر وقت راه 
و شهرسازی به گمرک اعالم می شود و بعد از آن سازمان 
راهداری و حمل و نقل جــاده ای و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت طی ابالغیه هایی شرایط واردات از جمله ردیف 
تعرفه کامیون های وارداتی، نحــوه واردات، کامیون های 
اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تایید 

منشأ این کامیون ها را مشخص و ابالغ می کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کاالهای اساسی 
امروز بیشــترین تالطم قیمتی را دارنــد که نتیجه 
تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی بوده است.روبرت بگلریان 
با اشــاره به اینکه ارز ۴2۰۰ تومانی بزرگترین شوک 
اقتصادی به مردم و اقتصاد کشــور بود؛ اظهار داشت: 
ابتدا ارز ترجیحی به همه کاالها تعلق گرفت و در مرحله 
بعدی تخصیص ارز ترجیحی قرار شد که این ارز تنها 
به کاالهای اساسی و مهم اختصاص یابد. به طور کل 
ارز چندنرخی آن قدر فســاد دارد که کاالهایی که با 
این عنوان وارد می شوند، اصاًل به دست مصرف کننده 
نرسیده است و این خود بزرگترین شوکی بود که ارز 
۴2۰۰ تومانی به منابع ارزی کشــور و مصرف کننده 

وارد کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ریشه دار بودن 
سیاست غلط ارز چندنرخی گفت: متأسفانه در فرهنگ 
اقتصادی ما این گونه ارزهای ترجیحی و چندنرخی 
ریشه دار بوده است و فقط بحث دولت آقای روحانی 
نیست و متأسفانه همیشه بحث ارز چندنرخی فسادزا 

بوده و به اهداف خود نیز نرسیده است.
وی ادامه داد: وقتی یک کاال مشمول ارز ۴2۰۰ تومانی 
بشود همین تفاوت قیمت باعث می شود که یک عده 
افراد سودجو هجوم بیاورند به بهانه واردات این کاال، ارز 
را بگیرند و تقاضا برای واردات کاال به شــدت افزایش 
می یابد. بیش از چند صد شــرکت واردکننده جدید 
تأسیس شد که بســیاری فقط به خاطر کسب رانت 

ارز ۴2۰۰ تومانی این شرکت ها را ایجاد کردند. در این 
شرایط اخذ ارز ۴2۰۰ تومانی به افراد کمی اختصاص 
می یابد و عمالً مجوز و امضای طالیی ایجاد می کند؛ از 
همین رو است که ارز ۴2۰۰ تومانی فساد زا می شود. 
به عبارت ساده تر زمانی که هر سیاستی از حالت علمی 
و اقتصادی دور شود خود به خود گروه های ذی نفعی 

برای آن ایجاد خواهد شد.
بگلریان با اشاره به لزوم حرکت به سمت ارز تک نرخی، 
اظهار داشت: مهم ترین اولویت و کار دولت آقای رئیسی 
حرکت به سمت ارز تک نرخی اســت چراکه وقتی 
ما دارای ۳ نرخ ارز هستیم خواه ناخواه تفاوت قیمت 
به ســمت جیب یک نفر می رود. مرکز پژوهش های 
مجلس نیز از ابتدای اجرای این سیاست، غلط بودن 
آن را اعالم کرده بود و طی دو سال ۱۷ میلیارد دالر ارز 
۴2۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی اختصاص یافت 
اما همان کاالها به قیمت ارز آزاد به دست مردم رسیده 
است. به هر صورت تخصیص منابع حتی اگر به عنوان 
عدالت اجتماعی نیز صورت بگیرد، با سازوکار ارز چند 
نرخی چیزی جز فســاد در بر نداشته است و مطمئناً 
اهداف سیاسی یا گروه های سیاســی پشت آن بوده 
است. کاالهای اساسی امروزه بیشتر تالطم قیمتی را 
دارند که نتیجه تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی بوده است.

بگلریان خاطرنشان کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید به 
نظام یارانه ها نیز جهت داد و یارانه به تولید تعلق گیرد و 

تنها یارانه نقدی به اقشار نیازمند الزم است.

سامانه امالک پس از ۷۰ روز توقف فعالیت، بار 
دیگر بارگذاری شــد و مالکان و مستأجران می 
توانند اطالعات ملکی- ســکونتی خود را ثبت 
کنند.سامانه امالک و اســکان کشور به آدرس 
amlak.mrud.ir از دیروز بــار دیگر پس از 
۷۰ روز توقف فعالیت، بارگذاری شــده و همه 
سرپرســتان خانوار اعم از مالکان و مستأجران 
می توانند اطالعــات ملکی خود را در ســامانه 

ثبت کنند.
بر اساس اصالحیه ۵ آذر ۱۳99 تبصره ۱ ماده 
۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم موسوم به 
قانون مالیات بر خانه های خالــی، وزارت راه و 
شهرســازی مکلف به راه اندازی سامانه امالک 
و اسکان کشور اســت که در آن همه اشخاص 
حقیقی و حقوقی می بایست اطالعات سکونتی 

و ملکی خود را اظهار کنند.
این سامانه رسماً فعالیت خود را از ۱9 فروردین 
امسال آغاز کرد که طبق قانون باید ظرف 2 ماه از 
آغاز فعالیت، کلیه اطالعات خانوارها در آن لحاظ 
می شد؛ اما به دلیل عدم اســتقبال سرپرستان 
خانوار از خوداظهاری ملکی و ســکونتی، ستاد 

ملی مقابله با کرونا ثبت اطالعات شهروندان را 
تا پایان مهر ماه امســال تمدید کرد. با این حال 
از ۱9 تیر ماه به دالیل فنی، ســامانه مذکور از 
دسترس خارج شد تا اینکه دیروز پس از ۷۰ روز 
توقف، فعالیت آن مجدداً آغاز شد.رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی نیز سه شنبه هفته گذشته 
در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در 
جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسش خبرنگار 
مهر، گفته بود بارگذاری مجدد ســامانه اسکان 

»به زودی« انجام خواهد شد.
بر اســاس اصالحیه قانون مالیات بر خانه های 
خالی، اشــخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان 
مهلت قانونــی اقدام بــه درج اطالعات ملکی-

ســکونتی خود نکنند، امالک آنهــا به عنوان 
خانه خالی لحاظ و نه تنها مشمول مالیات بلکه 
مشــمول »جریمه« مالیاتی خواهد شــد.نرخ 
مالیات بر خانه های خالی در ســال اول ۶ برابر 
مالیات بر اجاره، سال دوم ۱2 برابر و سال سوم 
۱۸ برابر مالیات بر اجاره خواهد بود.طبق قانون، 
این جریمه مالیاتی برای اشــخاص حقوقی، دو 

برابر ارقام مذکور است.

مهلت دو هفته ای استاندارد برای بازرسی کامیون های دپو شده

تالطم قیمتی کاالهای اساسی به دلیل ارز ۴۲۰۰ تومانی

هر ساله بین ۱ تا 2 میلیارد 
دالر پول صنعت خودرو در 
جیب دالالن مــی رود که 
دولتها هم از این موضوع بی 
اهمیت میگذرند. در حالی 
که اگر این پول ها از طریق حاشــیه فروش به جیب 
 خودرو ساز برود بخشــی از ضرر خودرو سازان تامین 

می شود.
یک کارشناس صنعت خودرو در این رابطه می گوید: 
درست است دالالن در هر بازاری نفوذ کرده اند و پول 
های زیادی به جیب میزنند اما  اصوالً دولت ها تالش 
می کنند تا تأثیــر رفتارهای مخرب خــود را بر همه 
بازارها از جمله بازار خودرو به گردن افرادی به اســم 
دالل بیندازند و بگویند این ها بــازار خودرو را خراب 
کرده اند. ولی این موضوع فقط فرار از مسئولیت است. 
فربد زاوه اضافه کرد: در حــال حاضر صنعت خودرو 
کشور مشکالت بســیاری دارد که عدم رسیدگی به 
آنها و تعیین راهکارها می تواند عواقب بدتری به دنبال 

داشته باشد. 
اما کارشناسان بسیاری معتقدند برای نجات بازار خودرو 
و کل اقتصاد ایران از داللی، اساسی ترین کار این است 
که سیستم بانکی و مالیاتی ایران شفاف شده و از دالالن 

مالیات های سنگین گرفته شود.
در همین رابطه مدیرعامل اسبق سایپا با بیان این که 
هر ســاله بین ۱ تا 2 میلیارد دالر پول صنعت خودرو 
در جیب دالالن می رود گفت: صنعت خودروســازی 
ما تنها به سرپا نگه داشتن خود توجه دارد و به مقوله 
بهبود کیفیت و طرح وتوسعه محصول فکر نمی کند. 
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در مورد قیمت 
خودرو گفت: آن چیزی که باعث شده صنعت خودرو 
ســازی ما شــرایط خوبی راطی نکند و حال خوشی 
نداشته باشــد دولتی بودن صنعت خودرو و در واقع 
خصولتی بودن آن اســت. وی افزود: شــرکت های 

خصولتی بدترین نوع بنگاه داری در دنیا هستند که 
معایب هر دو بخش دولتــی و خصوصی را دارند و بی 
برنامه گی زیادی در مدیریت این شــرکت ها وجود 
دارد که نمونه آن در صنعت خودروسازی ما مشهود 
است. مدنی اظهار داشــت: صنعت خودرو سازی در 
کشور ما علیرغم کم وکاستی ها و حلقه های مفقود 
این صنعت با زیرســاخت های موجود حدود 2 تا ۵ 
درصد تولید ناخالص ملی را تشــکیل می دهد که در 
سال های گذشــته این رقم بین ۱.۵ تا 2 درصد بوده 
است که تا ۵ درصد قابل افزایش است. وی با بیان اینکه 
صنعت خودرو ســازی از زمانی که دخالت دولت به 
خصوص در دولت نهم ودهم در این صنعت بیشتر شد، 
دچارمشکل شده است بیان داشت: در سال 9۰، یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می شد که 
اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش می رفت در چشم 
 انداز ۱۴۰۰، ظرفیت تولید ما باید به 2 میلیون خودرو 

در سال می رسید.
وی افزود: صنعت خودروسازی ما به دلیل اینکه تولید 
خود را با کمک تسهیالت مالی بانک ها انجام می دهد 

و محصول خود را با قیمتی که دولت تعیین می کند 
باید بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن صنعت توجه دارد 
و به مقوله بهبود کیفیت و طرح وتوسعه محصول فکر 
نمی کند.مدنی اظهار داشــت: چسبندگی به دالر در 
ایران وحشتناک است و قیمت همه کاالها از گوجه، 
خیار گرفته تا فوالد وپتروشیمی به قیمت دالر بستگی 
دارد وخودرو سازان مجبورند مواد اولیه گران قیمت 
وبراساس قیمت دالر را تهیه کنند و با قیمتی که تعیین 

می کنند بفروشند.
کارشناس صنعت خودرو در این رابطه در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: درست است دالالن در هر بازاری 
نفوذ کرده اند و پول های زیــادی به جیب میزنند اما  
اصوالً دولت تالش می کند تا تأثیر رفتارهای مخرب 
خود را بر همه بازارها از جمله بــازار خودرو به گردن 
افرادی به اسم دالل بیاندازد و بگوید این ها بازار خودرو 
را خراب کرده اند ولی این موضوع فقط یک فرافکنی 
است. در سال های 9۳، 9۵ و 9۶ که برای خرید خودرو 
متقاضی وجود نداشت و ماشین ها به فروش نمی رفتند 

دالالن در کجای این ماجرا بودند.

فرد زاوه اضافه کــرد: در حال حاضر صنعت خودوری 
کشور مشکالت بســیاری دارد که عدم رسیدگی به 
آنها و تعیین راهکارها می تواند عواقب بدتری به دنبال 
داشته باشــد اما به طور یقین نقش واســطه ها را در 
افزایش قیمت ها بی تأثیر می دانــم. در همه کاالها، 
تعداد دالل ها و واســطه گری نقشی در قیمت نهایی 
ندارد. قیمت نهایی را خریــدار نهایتاً تعیین می کند. 
یعنی قیمت ها ناشــی از میزان نقدینگــی و تقاضا 
در بازار اســت به عبارت دیگر تــوان خریدی مردم و 
ضرورتی که کاال برایش وجــود دارد که چقدر بودجه 
 برای آن کاال بگــذارد تعیین کننده ســقف قیمت 

یک کاال است.
وی با اشــاره به وضعیت بازار خــودرو در فصل پاییز 
بیان کرد: باید دید که آیا تحویــل خودرو های ثبت 
 نامی در زمان مشخص انجام می شود. از سویی دیگر 
سیاست های پولی نیز اشتباه بوده و باید اصالح شود. 
انتظار بر آن بود با روی کار آمدن دولت جدید شــاهد 
کاهش قیمتی در بازار باشیم که متاسفانه به دالیلی این 
موضوع عملی نشد. حال احتمال تشدید رکود بازار در 

پاییز و به دنبال آن کاهش قیمت وجود دارد. 
زاوه در ادامه به تشدید بروز رکود تورمی در صورت تداوم 
وضعیت کنونی رشد قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: 
اگر افزایش قیمت ها به شیوه کنونی ادامه دار شود، با 
توجه به کاهش قدرت خرید مردم شاهد تداوم رکود 

بازار و نبود مشتری خواهیم بود.
روند پیش گرفته در بازار خودرو در حالی است که پس 
از تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو بسیاری از 
فعاالن بازار خودرو تصور می کردند شاهد ریزش قیمت 
در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود، اما با گذشته 
چند روز از تصویب این طرح از سوی مجلس بررسی 
بازار نشان دهنده آن است که برخی از وارداتی ها سد 
مقاومتی در بازار را حفظ کردند و نه تنها افت قیمتی در 
بازار نداشتند بلکه رشد ۱۰۰ تا 2۰۰ میلیون تومان را 
نیز در بازار تجربه کردند. با این حال برخی از وارداتی نیز 

افتی ۴۳۰ میلیونی را شاهد بودند.

طرح واردات خودرو به كشور منتفی می شود؟

سردرگمی خریداران خودرو
تشدید ركورد تورمی بازار خودرو در پاییز

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

به گفته فعــاالن اقتصادی 
تســهیالت دهی به ساخت 
دســتکم یک میلیون واحد 
مســکونی تــا پایان ســال 
جاری امری بعید است. رقم 
تسهیالت تکلیفی در قانون بودجه امسال برای بانک ها 
در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۶ برابری به رقم ۷۵۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده، بنابراین بانک ها توان تحقق 

این برنامه را به صورت کامل در سال جاری ندارند.
یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: سرنوشت تسهیالت 
تکلیفی در کشور ما محکوم به شکست است. از طرفی دیگر 
بانکها هم در برابر تســهیالت تکلیفی ناترازی را خواهند 
داشت. به همین دلیل بانکها در این روش مجبور به اعطای 
این تسهیالت به دولت هستند. بازگشت این تسهیالت نیز 
بلندمدت است. این اتفاق فشــار سنگین را به بانکها وارد 
خواهد کرد. بانک ها مجبور به خلق نقدینگی می شوند تا 
ترازنامه های خود را حفظ کنند. همین امر رشد نقدینگی 
را باال می برد و تورم رشد می کند. سیکل معیوب ناترازی 
بانکها و رشد نقدینگی و تورم ادامه دار خواهد شد. تسهیالت 
تکلیفی به هر حال تورم زاست و از کانال رشد نقدینگی تورم 
باال خواهد رفت. نظام بانکی باید ۳۵۰ هزار میلیارد تومان 
منابع تجهیز کنند. برای اجرای چنین طرحی با این وسعت 

به نظر می رسد که کار با دستور پیش نخواهد رفت.
وحید شــقاقی اضافه کرد: خطای راهبردی این است 

که دولتها احســاس می کنند که خود می توانند خانه 
ســازی کند. برای تحقق این امر باید زمین های دولتی 
به فروش برسد و بانک ها مکلف به پرداخت تسهیالت 
شوند. ماحصل این کار فشــار سنگین بر بانک هاست و 
ناترازی نظام بانکی را تشدید می کند. دولت هم از وظیفه 
خود خارج می شــود. دولتها باید تالش کنند سیاست 
گذاری در حوزه مسکن تقویت شود. باید تالش از تامین 
زیرساخت ها حمایت کنند تا بخش خصوصی وارد شود. 
برای بخش خصوصی هم اگر ســودآوری وجود نداشته 
باشد وارد ساخت و ساز نخواهد شد.  اما دبیرکل کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خبر داده که ارایه 
تسهیالت ساخت مسکن  به تازگی آغاز شده و دلیل این 
تاخیر در ارایه تسهیالت، ناشی از ابالغ دیرهنگام دستور 
آن از سوی بانک مرکزی است. براساس قانون بودجه سال 
جاری، ۱9 بانک خصوصی و دولتی، مکلف شده اند تا ۳۶۰ 

هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ برای احداث یک 
میلیون و 2۰۰ هزار واحد های مسکونی شهری و روستایی 
پرداخت کنند. محمدرضا جمشیدی تحقق اهداف قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص تسهیالت دهی به ساخت 
دستکم یک میلیون واحد مسکونی تا پایان سال جاری را 
امری بعید دانست و توضیح داد که رقم تسهیالت تکلیفی 
در قانون بودجه امسال برای بانک ها در مقایسه با سال 
گذشته با افزایش ۶ برابری به رقم ۷۵۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده، بنابراین بانک ها توان تحقق این برنامه را به صورت 

کامل در سال جاری ندارند.
وی درعین حال گفت که در سالجاری بانک ها در نهایت 
می توانند مانده تسهیالت خود را دو درصد افزایش دهند 
زیرا هر کس که از بانک پــول می گیرد فکر می کند که 
نذری بوده و پس نمی دهد و معوق می شــود. بنابراین 
رقمی برای اعطای تسهیالت بانک ها نمی ماند. جمشیدی 

تایید کرد که ارایه تسهیالت به بخش مسکن با توجه به 
بلندمدت بودن تسهیالت ساخت مسکن، جذابیتی برای 

بانکی های خصوصی ندارد و از آن استقبال نمی شود.
این در حالی اســت کــه رئیس مجلــس، در نامه ای به 
رئیس جمهور، قانون جهش تولید مسکن را ابالغ کرد. این 
قانون که تدوین گران آن، دولت را مکلف به ساخت یک 
میلیون واحد مسکن در سال کرده است، پس از چندین 
مرتبه رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب 
رسید و برای اجرا به دولت ابالغ شد. بر اساس قانون جهش 
تولید مسکن، »دولت موظف اســت نیاز ساالنه مسکن 
کشور را تامین و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند، تا در 
۴ سال نخست اجرای این قانون، ساالنه به طور متوسط 
حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه 
شود.« طبق این قانون، »شورای عالی مسکن« با هدف 
برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین 
دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن، تشکیل خواهد شد و 
ریاست این شورا نیز با »رئیس جمهور« خواهد بود. تشکیل 
»صندوق ملی مسکن« از دیگر مفاد الزم االجرای قانون 
جهش تولید مسکن است. قانون نویس، برای تامین منابع 
این صندوق نیز اولویت هایی را تعیین کرده است، از جمله 
آنکه منابع این صندوق از محل مالیات های مرتبط با حوزه 
زمین، مسکن، مستغالت و ساختمان، منابع پیشبینی شده 
برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل 
از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن 
مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر 

سال و منابع خیرین تعیین شده است.

امسال رقم تسهیالت تکلیفی بانک ها با افزایش شش برابری به 750 هزار میلیارد رسیده است

بی مهری بانک ها  به  تسهیالت مسکن
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

سامانه امالک و اسکان مجددا فعال شد

جریمه مالیاتی در انتظار کسانی که اطالعات ثبت نکنند 

فقط 15 درصد قادر به دریافت تسهیالت اند

ریزش ۵۰ درصدی تاالرداران
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رونق بازار تجهيزات پزشكی ایران ساخت با فعاليت 
227 شركت دانش بنيان 

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی یکی از نیازهای صنعت سالمت در کشور است 
که 227 شرکت دانش بنیان برای تولید محصوالت این حوزه تالش می کنند.تجهیزات 
پزشکی صنعتی مهم در هر کشوری است که درمان بیماران به رشد و توسعه آن وابستگی 
دارد. امروز ایران در این حوزه به نقطه ای رسیده است که محصوالت ایران ساخت عالوه 
بر رفع نیاز کشور در بازارهای صادراتی نیز حضور مستمر دارند. با تالش 227 شرکت 
دانش بنیان وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی با برند ایران ساخت به کشورهای دیگر 
رفته است و زمینه برای ارائه توانمندی ایران در این حوزه فراهم شده است.فناوری های 
نوین با ورود به این حوزه تحول آفریدند و تجهیزاتی تولید شده است که حتی انجام عمل 
های جراحی از راه دور را نیز فراهم کردند. در ایران نیز تولید تجهیزات فناورانه و پیشرفته 
در این حوزه با سرعت در حال انجام است. سامانه جراحی رباتیک سینا، میکرو سی تی 
پیش بالینی، میز تشریح مجازی، ام آر آی، الکتروشوک، دستگاه سونوگرافی داپلر و تیپ 
میکروسکوپ نیروی اتمی چند نمونه کوچک از محصوالت ایران ساخت این حوزه است 
که توانمندی فعاالن این زیست بوم را نشان می دهد.محصوالتی که عالوه بر رفع نیاز 
پزشکان و مراکز درمانی و بیمارستان ها؛ به انجام تحقیقات محققان سرعت می دهد و 
زمینه را برای تولیدات فناورانه دیگر فراهم می کند. البته بومی سازی این تجهیزات باعث 
کاهش هزینه ها نیز می شود و وابستگی به واردات را قطع می کند. از سویی برخی از این 
تجهیزات دانش بنیان در لیست تحریم ها قرار داشتند و با تولید ایران ساخت آن هم در 
حد استانداردهای جهانی گامی اثرگذار برای ایجاد قدرت در این حوزه برداشته شد. این 
توانمندی در شرایط بحران بسیار کارآمد شد. چنان که در زمان شیوع کرونا تجهیزاتی 
مانند ونتیالتور که فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری تولید کردند به کمک آمد.البته 
دانش بنیان ها قطعا برای تولید محصوالت پیشرفته در این حوزه چالش هایی داشتند که 
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه 

110 خدمت همچون سایر حوزه ها مسیر را برای این فعاالن هموار کرد.

ساخت قابليت جدید در كالب هاوس برای جذب 
كاربران

کالب هاوس تنها اپلیکیشــنی برای گوش کردن به سخنرانی افراد معروف نیست و 
اتاقهای مختلفی از جمله اتاقهایی دارد که کاربران در آنجا می توانند مکالمات خصوصی 
با دوستانشان داشته باشــند.جین مانچون وونگ، محقق اپلیکیشنها که قابلیتهای 
آزمایشی مخفی در آنها را کشف می کند، به تازگی پی برده است کالب هاوس روی 
شیوه جدیدی برای دعوت کاربر از مخاطبانش برای داشتن یک مکالمه صوتی کار می 
کند که "ویو" )Wave( نام دارد.اگر این قابلیت به صورت عمومی منتشر شود، کالب 
هاوس یک دکمه "ویو" را در پروفایل کاربران اضافه خواهد کرد و کاربر با زدن روی آن 
به دوستانش اطالع می دهد مایل است با آنها مکالمه صوتی داشته باشد و اگر آنها پاسخ 
دهند، کالب هاوس تنها یک اتاق برای کاربر باز می کند. بر اساس گزارش انگجت، کالب 
هاوس به عنوان یک اپلیکیشن شبکه اجتماعی صوتی برای iOS شروع به فعالیت کرد 
و در ابتدا کاربران باید برای پیوستن به آن در لیست انتظار می ماندند و ورود به آن تنها 

با دعوت امکان پذیر بود. 

اخبار

اپلیکیشن چینی تیک تاک برای کودکان محدود شد
اپلیکیشن ویدیوی کوتاه چینی Douyin که نسخه چینی تیک تاک است، دسترسی همه کاربران پایین ۱۴ سال را با هدف محافظت از آنها در برابر محتوای نامناسب در "حالت جوان" قرار داد.اپلیکیشن Douyin که 

متعلق به شرکت بایت دنس است، در بیانیه ای اعالم کرد در "حالت جوان" کاربران پایین ۱۴ سال تنها می توانند به مدت ۴۰ دقیقه در روز بین ساعت شش صبح تا ۱۰ عصر به اپلیکیشن دسترسی داشته باشند.این 
اقدام برای حمایت از کاربران خردسال، سخت گیرانه ترین اقدام در تاریخ این پلتفرم است. رگوالتورهای چینی سخت گیری در فضای اینترنت را امسال تشدید کرده و فضای آنالین را برای مقابله با نقض ارزشهای 

این کشور رصد می کنند. مقامات چینی خواستار حفاظت بهتر از کودکان در برابر خطرات آنالین شامل پرستش کورکورانه سلبریتی های اینترنتی هستند.

هیــچ صنعتــی 
صنعــت  مثــل 
و  ارتباطــات 
فناوری اطالعات 
نمی تواند به رشد 
اقتصادی کشورها کمک کند. این را آمارها 
می گویند. زیرا ثابت شــده کــه 10 درصد 
رشد در تمام فناوری های مخابراتی، موجب 
افزایش ۴ درصــدی در تولید ناخالص ملی 
کشورها می شــود. در این گزارش بررسی 
می کنیم که آیا بازار ایران پتانســیل تولید 
تجهیزات مخابراتی را دارد؟به گزارش فارس، 
اگر از نگاه جزء نگر به صنعــت ارتباطات و 
فناوری اطالعات نگاه کنیــم، امروز تقریبا 
هیچ شهروندی بی نیاز از این صنعت نیست و 
با زندگی همه مردم عجین شده است.در دید 
کالن و اقتصادی باید گفت که هیچ صنعتی 
مثل صنعت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
نمی تواند به رشد اقتصادی کشورها کمک 
کند. این گفتــه را آمارها اثبــات کرده اند. 
براساس آمارهای رسمی، 10 درصد رشد در 
تمام فناوری های مخابراتی، موجب افزایش 
۴ درصدی در تولید ناخالص ملی کشورهای 
با درآمد کم و میانه می شود. تولید ناخالص 
ملی همان GDP است.در نتیجه امروز گفته 
می شود که ارتباطات و فناوری اطالعات از 
اصلی ترین زیرســاخت های کشورها است 
که نرخ رشد آن از شاخص های اصلی توسعه 

یافتگی جوامع به حساب می آید. 

چرا به بحث توســعه صنعت 
تولید تجهیــزات مخابراتی می 

پردازیم؟
پس وقتی که تاثیر قابل مالحظه و غیرقابل 

چشم پوشی، رشــد زیربخش های مختلف 
صنعت مخابرات بر رشد اقتصادی کشورها 
احصاء شده، پرداختن به لزوم تک تک بخش 
های این صنعت دارای اهمیت ویژه و حتی 
ضروری است.توسعه زیربخش های مخابراتی 
در گرو استفاده مناسب از تجهیزات مخابراتی 
اســت که از جمله مهمتریــن محصوالت 
صنعتی در دنیا به حساب می آیند.در ایران 
نیز به دالیــل متعددی ضروری اســت که 
صنعت تجهیــزات مخابراتی بــه حوزهای 
پیشــران و دارای مزیت در کشــور تبدیل 
شــود. یکی از این دالیل بازارهای نســبتاً 
بزرگی اســت که با آنها رو به رو هستیم. در 
این گزارش منظور از این ضرورت را بیشتر 

توضیح می دهیم.

وقتی از صنعــت ارتباطات و 
فناوری اطالعات ایران صحبت می 

کنیم از چه حرف می زنیم؟
 صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت 
بزرگی است که از بخش های بسیار متعددی 
تشکیل شده است و همه حوزه های نرم افزاری 
و سخت افزاری مرتبط را در برمی گیرد.وقتی 
از این صنعت صحبت می کنیم به بازاری اشاره 
داریم که اندازه آن حــدود 1۳ میلیارد دالر 
تخمین زده می شود و این مقدار حدوداً معادل 
0٫2۵ درصد بازار جهانی ICT و 2٫۵ درصد از 
تولید ناخالص داخلی ایران است.در این میان، 
سهم تجهیزات ارتباطی حدود ۶ میلیارد دالر و 
سهم تجهیزات مخابراتی ثابت و سیار در شبکه 
حدود ۶00 میلیون دالر تخمین زده می شود.

تقاضــا برای تولیــد داخلی 
تجهیزات مخابراتی وجود دارد؟

یکی از سواالت اولیه ای که درباره هر بحث 
مرتبط با تولید مطرح می شود این است که 
تولید داخل حداقل در کشور تقاضای خرید و 

استفاده دارد؟ درباره تولید داخلی تجهیزات 
مخابراتی هم این سوال وجود دارد.بنابراین 
در صنعت تجهیزات مخابرات کشور هم  هم 
یکی از پیش نیازهای توسعه صنعت، وجود 
تقاضای قابل توجــه در بازارهای مخابراتی 
است.در همین رابطه شاخص های ارتباطی 
هدف گذاری شده برای کشــور، نظیر رتبه 
اول منطقه و حضور در بین 20 کشور جهان 
از لحاظ تعداد کاربران اینترنت با حدود ۸7 
میلیون اشــتراک اینترنت پهن باند ثابت و 
ســیار، ضریب نفوذ ۹2 درصدی در سیار و 
ضریب نفوذ 12 درصــدی در ثابت تا پایان 
سه ماهه سوم سال ۹۹ و جایگاه پنجم جهان 
در سرعت رشــد کاربران اینترنت در سال 
201۸ نشان دهنده این است که بازار ایران 
پتانســیلی مناســب برای تولید تجهیزات 
مخابراتی دارد.اهمیت اندازه این بازار زمانی 
دوچندان می شود که بدانیم علیرغم جایگاه 
قابل توجه کشــور در تقاضا و تعداد کاربران 
خدمات پهن باند، ســطح خدمات و سرعت 
پهنای باند ارائه شده به کاربران از میانگین 

جهانی کمتر است.

صنعت تجهیزات مخابراتی در 
کشور چقدر پتانسیل رشد دارد؟

پس از مرور احتمــاالت مربــوط به وجود 
تقاضاها برای تولیدات داخلی، ســوال مهم 
دیگر میزان بازاری است که برای این صنعت 
پیش بینی می شــود.برنامه های باالدستی 
موجود در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
در کشور، افقی بسیار بیشتر و بهتر از وضعیت 
فعلی را ترسیم کرده اند. رسیدن به جایگاه 
باالتر، قطعا مستلزم داشتن ابزارهای سخت 
افزاری و نرم افزاری الزم است که همان رشد 
بخش های متعدد این صنعت است.برای مثال 
در ابعاد زیرساختی، در حال حاضر متوسط 
ســرعت اینترنت در ایران حدود 7 مگابیت 
بر ثانیه اســت که به تفکیک شبکه اینترنت 
سیار و ثابت، متوسط این سرعت ها در حدود 
10 و ۶٫2 مگابیت بــر ثانیه تخمین زده می 
شوند ؛ این در حالی است که میانگین سرعت 
پهن باند جهانی در سال 2020 در حدود 2۵ 
مگابیت بر ثانیه تخمین زده می شــود و در 
اسناد برنامه ششم توسعه نیز هدف گذاری 
ضریب نفوذ 100 % برای پهنــای باند 20 
مگابیت بر ثانیه ای تعیین شــده است که به 
معنای رسیدن سرانه مصرف اینترنت کشور 
از ۳۸ کیلوبیت بر ثانیه در ســال ۹۶ به ۳00 

کیلوبیت بر ثانیه در سال 1۴00 خواهد بود.

جای رشد صنعت تجهیزات 
مخابرات ثابت بیشتر است یا سیار؟

وقتی از توسعه اینترنت در کشور صحبت 

می کنیم بایــد این هدف را بــا توجه به 
شرایط فعلی کشور بسنجیم. یکی از این 
شرایط، در نظر گرفتن این نکته است که 
امروز بیشترین توسعه اینترنت و استفاده 
از اینترنت در کشور روی کدام بستر محقق 
شده اســت؟ پاسخ به این ســوال میزان 
اقبال، شانس و پتانســیل رشد در بخش 
های مختلف صنعت تجهیزات مخابراتی 
را نشان می دهد.آخرین گزارش سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط 
به شش ماهه اول سال ۹۹ نشان می دهد، 
در الیه دسترســی، در حــال حاضر ۸۹ 
درصد یعنی حدود 77 میلیون اشــتراک 
از تقاضای اینترنت پهن باند کشور مربوط 
به شــبکه ســیار ۴G ,۳G و 11 درصد 
یعنی حدود ۹ میلیون مشــترک مربوط 
x-DSL, TD- به شبکه ثابت مخابراتی
LTE, WiFi, FTTx اســت. این آمار 
بیانگر این است که عمده تقاضای شبکه 
مخابرات کشــور در بازار تجهیزات الیه 
 BTS دسترسی مربوط به ایستگاه های
است.بررسی گزارش های رسمی از تعداد 
سایت های BTS کشور نشان می دهد که 
در حال حاضر جمعاً نزدیک به 10۹ هزار 
سایت BTS فعال در کشور وجود دارد. از 
این تعداد صرفاً حدود ۶۶ هزار 1۴ سایت، 
امکان ارائه خدمات پهن باند را دارند، زیرا 
BTS هــای نســل دوم مخابراتی که با 
نماد E در تلفن های همراه مشاهده می 
شوند، اساساً امکان ارائه سرعت و پهنای 
باند مناســب را ندارند.مقایسه تطبیقی 
 BTS در رابطــه با تعداد ایســتگاه های
پهن باند ایران ۶۶ هزار ایســتگاه با برخی 
کشورهای همسایه و در حال توسعه نشان 
دهنــده پایین بودن تعــداد BTS های 
کشور است؛ به عنوان نمونه کشور ترکیه 
با جمعیت تقریباً برابر و مســاحت نصف 
ایران و میانگین سرعت اینترنت مگابیت 
 BTS بر ثانیه ۵٫27 حــدود 100 هزار
پهن باند دارد.همچنین کشور ویتنام با ۹0 
میلیون نفر جمعیت، مساحتی برابر با یک 
پنجم و متوسط سرعت اینترنتی نزدیک 
به دو برابر ایران، صرفاً ۴۳ هزار ایســتگاه 
۴G در کشور خود دارد. این آمارها بیانگر 
آن هستند که در شرایط فعلی به منظور 
نزدیک شــدن به میانگین های جهانی و 
دســتیابی به هدف گذاری 20 مگابیت 
بر ثانیه برنامه ششم توســعه باید تعداد 
BTS هــای پهن باند کشــور حداقل به 
بیش از دوبرابر مقــدار فعلی افزایش یابد.
با این حساب افق روشنی را می توان برای 
تولیدات بومی در این صنعت پیش بینی 

کرد.

دیگران برای توسعه صنعت 
زیرساختی خود چه کردند؟

راهی که امروز از آن صحبــت می کنیم، به 
یقین راه سختی است؛ زیرا فناوری سال ها در 
انحصار شرکت ها و کشورهای خاصی بوده و 
به دست آوردن آن قطعا ساده نخواهد بود، اما 
وقتی به یاد داشته باشیم که دیگرانی مانند ما 
هم اخیرا قدم در این راه گذاشته اند، مطمئن 
تر پیش می رویم.تجربه کشورهایی که تا چند 
وقت شرایطی مشــابه ما در تولید تجهیزات 
ICT داشــته اند، نشــان داده که تخصیص 
مناســب بازارهای بالقوه مخابراتی کشور به 
محصوالت و تولیدکنندگان داخلی، منجر به 
رونق و شکوفایی صنعت تجهیزات مخابراتی 
کشور خواهد شــد؛ این اقدام که در سالیان 
گذشته نظیر آن توسط کشورهای مختلفی 
نظیر چین، ژاپن، هند و ترکیه دنبال شــده 
است.آخرین نمونه آن توسط وزارت ارتباطات 
ترکیه با همکاری اپراتورها و تولیدکنندگان 
داخلی این کشور در زمینه تولید و استفاده از 
BTS های بومی نسل ۴ در شبکه مخابرات 
آن کشور دنبال شــد و در نهایت این کشور 
 BTS را در جمع تولیدکننــدگان محدود

قرار داد.

ما چــه قدمی مــی توانیم 
برداریم؟

در نهایت مــی توان گفت کــه وجود 
چنین شــکافی میان میــزان تقاضا و 
عرضه پهنای باند و اینترنت در کشــور 
نشــان می دهد که بازار مخابرات ایران 
به خوبی آمادگی یک جهش زیرساختی 
در زمینه پهنای باند را دارد. همچنین 
ظهور و گسترش سریع حوزه هایی نظیر 
اینترنت اشیا در دنیا، لزوم توجه و برنامه 
ریزی مسئولین فاوای کشور برای فراهم 
کردن زیرســاخت هــای موردنیاز این 
حوزه ها را ضروری تر ســاخته است.از 
یک سو، بر اساس برنامه ششم توسعه، 
اندازه این بازار باید به 20 میلیارد دالر 
 ICT برسد و البته ظرفیت بالقوه بازار
ایران حدود ۴0 میلیارد دالر حدود یک 
درصد بازار جهان تخمین زده می شود 
که با مقدار فعلــی فاصله زیادی دارد.از 
سوی دیگر، بازارهای منطقه هم اکنون 
ظرفیتی معــادل 2۵ میلیارد دالر را در 
دسترس صنعت مخابرات ایران قرار داده 
است که سرمایه گذاری در این حوزه را 
بسیار مقرون به صرفه تر می کند.پس با 
حســاب این اعداد و ارقام، اگر در مسیر 
صنعت تجهیزات مخابراتی کشور، بازار 
 داخلی و خارجی فعال بــرای تولیدات 

داخلی فراهم است.

ظرفيت بالقوه بازار ICT ایران 40 ميليارد دالر، حدود یك درصد بازار جهان است

سرعت پهنای باند در ایران کمتر از میانگین جهانی
News kasbokar@gmail.com

عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: در جلسه 
این شورا مقرر شد آیین نامه سیاستهای حاکم بر 
شبکه آموزش مجازی کشور، مطابق پیشنهادات 
اعضا توسط وزرای ارتباطات و آموزش و پرورش 
و دبیر شورا تکمیل شود.محمدحسن انتظاری با 
اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی 
فضای مجازی با حضور ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور در روز 2۳ شــهریورماه جاری اظهار 
داشت: در این جلسه مطابق با آئین نامه ای که 
از سوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص 
سیاست های حاکم بر شــبکه آموزش دانش 
آموزی شاد به شــورا ارائه شد، اعضای شورای 
عالی فضای مجازی نظرات و پیشنهادات خود را 
برای اصالح این آئین نامه ارائه دادند.وی گفت: 
در خصوص الزامات و سیاســت های حاکم بر 
شبکه آموزش مجازی کشور بحث های مختلفی 
در این جلسه از سوی اعضای شورای عالی فضای 
مجازی مطرح و پیشنهادات و نظرات مخالف و 
موافق شنیده شد. از این رو مقرر شد دبیر شورای 

عالی فضای مجازی به همراه وزرای آموزش و 
پرورش و ارتباطات و فناوری اطالعات مطابق 
با این نظرات، این آئین نامه را اصالح و تکمیل 
کنند.انتظاری با اشاره به طرح مباحث محتوایی 
برای تقویت شبکه شاد، پیشنهاد رایگان شدن 
دسترسی به این شبکه و نیز درخواست برخی 
مجوزها برای توسعه فعالیت این شبکه آموزشی 
در شورای عالی فضای مجازی از سوی مسئوالن 
مربوطه، گفت: اگرچه بهتر بود که این آئین نامه 
پس از اصالح و تکمیــل مباحث مدنظر، برای 
جمع بندی نهایی بار دیگر در شــورای عالی 
فضای مجــازی مطرح و بــا رأی گیری اعضا، 
مصوب می شــد اما با توجه به فرصت کم باقی 
مانده تا آغاز ســال تحصیلی جدید، مقرر شد 
که برای تعیین تکلیف نهایی شبکه شاد، این 
آئین نامه پس از اصالحات عنوان شده از سوی 
دبیر شورای عالی فضای مجازی به دستگاه های 
ذی ربط ابالغ شود.عضو حقیقی شورای عالی 
فضای مجازی در خصوص سایر موضوعاتی که 

در جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور 
رئیس جمهور دولت سیزدهم مطرح شد، گفت: 
در ابتدای این جلسه مباحث مختلفی از سوی 
حدود 12 عضو شــورای عالی فضای مجازی 
درباره وضعیت فضای مجازی کشور مطرح شد 
که آقای رئیسی با دقت به تمامی موارد گوش فرا 
دادند و نسبت به موضوعات و دغدغه ها رویکرد 
کاماًل مثبتی داشــتند.وی ادامه داد: اعضای 
شورای عالی فضای مجازی برای بهبود کار این 
شــورا، موضوعاتی از جمله کم توجهی دولت 
قبل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، 
عدم پیشرفت شبکه ملی اطالعات، حاکمیت 
پلتفرم های آمریکایی در فضای مجازی و زیانی 
که این پلتفرم ها می توانند به اقتصاد دیجیتال 
کشــور وارد کنند را مطرح کردند که در این 
خصوص رئیس جمهور توجه کاملی به مسائل 
نشان دادند و با توجه به آسیب شناسی موارد 
عنوان شده، به نظر می رسد این چالش ها قابل 

رفع خواهند بود.

آیين نامه سياستهای حاكم بر آموزش مجازی اصالح می شود

رویکرد مثبت در حل چالشهای فضای مجازی


