
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید هرچند عضویت در 
پیمان اقتصادی شانگهای برای اقتصاد ایران نتایج مثبت قابل 
توجهی خواهد داشت اما نباید توقع داشت که صرف این اقدامات، 
مشکالت کالن کشور را حل کند.به گزارش ایسنا، محمد الهوتی 
در حاشیه جلسه هیات نمایندگان،   اظهار کرد: پیمان شانگهای 
در ابتدا یک پیمان امنیتی و سیاســی بود که بــه مرور زمان به 
سمت یک پیمان اقتصادی حرکت کرد. امروز قدرتهای اقتصادی 
مهمی در این پیمان حضور دارند و عضویت ایران در شانگهای 
نیز میتواند برای دو طرف نتایج محسوســی داشته باشد.وی با 

اشاره به جایگاه منطقهای مهم ایران تشــریح کرد: ما از سویی 
از نظر جغرافیایی، نقطه اتصال شمال به جنوب و از سوی دیگر 
شرق به غرب هستیم که در حوزه حمل و نقل و ترانزیت و تعامل 
میان کشورها نقشــی کلیدی به ما میدهد. از سوی دیگر از نظر 
مجموع ذخایر نفت و گاز، ایران جزو رتبههای نخست جهان به 
شمار میرود و از این رو در تامین نیازهای کشورهای عضو پیمان 

شــانگهای نیز ما میتوانیم نقشــی کلیدی ایفا کنیم.عضو اتاق 
بازرگانی تهران با اشــاره به عضویت کشورهایی مهم در پیمان 
شانگهای، بیان کرد: چین به عنوان یکی از قدرتهای اقتصادی 
جهان و البته شــریک اقتصادی مهم ایران در این پیمان حضور 
دارد و دیگر کشورهای عضو نیز تواناییهای اقتصادی خاص خود 
را دارند.الهوتی ادامه داد: با توجه به اینکه ما عضو سازمان تجارت 

جهانی نیستیم، هزینه تجارت برای ما باالتر از دیگر کشورهاست، 
از این رو عضویت در این پیمانها که به تخفیف در تجارت یا تعرفه 
ترجیحی منجر میشود برای ایران اهمیت فراوانی خواهد داشت. 
در حوزه واردات نیز امکان تامین بســیاری از نیازهای کشور از 
طریق اعضای این پیمان وجود دارد.وی با بیان اینکه عضویت در 
این پیمان نتایج مثبتی دارد اما همچنان گرههای اصلی تجاری 

ایران را حل نمیکند، تشریح کرد: بسیاری از اعضای این پیمان 
با آمریکا و کشورهایی که ما را تحریم کردهاند ارتباط اقتصادی 
گسترده دارند و این تلقی که آنها به راحتی همکاریهای خود با 
ما را گسترش خواهند داد درست نیســت. ما باید در برجام در 
صورتی که حقوقمان به رسمیت شناخته شد، برای لغو تحریمها 
تالش کنیم. از ســوی دیگر باید دربــاره اف ای تی اف که یک 
تصمیم داخلی اســت نیز به جمع بندی برســیم تا با کنار زدن 
محدودیتهای بین المللی، امکان استفاده حداکثری از ظرفیتهای 

اقتصادی و تجاری کشور فراهم شود.

رئیس اتحادیــه واردکننــدگان دارو میگوید که 
واکســن آنفلوآنزا به اندازه نیاز عادی کشور تامین 
شــده و نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

ناصر ریاحی در گفتوگو با ایســنا، اظهار کرد: سال 
گذشته با توجه به شیوع کرونا و نبود واکسن برای 
این ویروس، تقاضا برای خرید و مصرف واکســن 
آنفلوآنزا به شــکل قابل توجهی افزایش یافت که 
همین موضوع کمبودهایی را در کشــور ســبب 
شد اما امسال خوشــبختانه با سرعت گرفتن روند 
واکسیناســیون علیه کرونا، براوردها حاکی از آن 
 اســت که تقاضا برای واکســن آنفلوآنــزا به روال 
عادی خود باز خواهد گشــت و برای تامین آن نیز 
مشــکلی وجود ندارد.وی دربــاره برنامه ریزیهای 
انجام شــده بــرای واردات واکســن آنفلوآنزا به 
کشــور، توضیح داد: امســال یک شــرکت بخش 
خصوصی، حدود یــک میلیــون و ۴۰۰ هزار دوز 
واکسن از کمپانی ابوت خریداری کرده و به کشور 
وارد کرده اســت که این روال در سالهای قبل نیز 

وجود داشــت. از این تعداد حــدود ۸۰۰ هزار دوز 
در اختیار وزارت بهداشــت قرار میگیرد که برای 
افراد و بیماران پرریسک استفاده شود و مابقی نیز 
مانند گذشته به فروش خواهد رســید.عضو اتاق 
بازرگانی تهران اضافه کرد: یک شــرکت دیگر نیز 
حدود ۴۰۰ هزار دوز واکســن از فرانسه خریداری 
کرده که این واکســنها نیز طبق برنامه و بر اساس 
نیاز و تقاضا در کشور مصرف خواهند شد.به گفته 
ریاحی، پیشبینی میشــود که این تعداد واکسن، 
برای تقاضای موجود در کشــور کافی باشد اما اگر 
تقاضای بیشتری وجود داشت این شرکتها امکان 
 آن را دارند که با ثبت سفارش جدید از اواسط پاییز 
هر یک ۲۰۰ تــا ۳۰۰ هزار دوز واکســن دیگر نیز 
به کشــور وارد کنند.وی با بیان اینکه یک شرکت 
ایرانی نیز در عرصه تولید واکســن آنفلوآنزا ورود 
کــرده، گفت: این شــرکت وعــده داده که امکان 
تولید دو میلیون دوز واکســن آنفلوآنزا را خواهد 
داشــت و حتی روند مصرف آن را نیــز آغاز کرده 

اســت. در صورتی که ایــن وعده اجرایی شــود 
نیز میتوان انتظار داشــت که نیاز کشــور در این 
حوزه به طور کامل پوشــش داده شــود و نگرانی 
در ایــن زمینه وجــود نخواهد داشــت.عضو اتاق 
 بازرگانی تهــران درباره وضعیت واردات واکســن

 کرونا از ســوی بخش خصوصی نیز توضیح داد: ما 
از پیش نیز اعالم کرده بودیم که موضوع واکســن 
کرونا، مربــوط به دولت اســت و بخش خصوصی 
تنها برای کمک در این حوزه و مسئولیت اجتماعی 
خود پیگیریهای خود را آغاز کرده اســت. در حال 
حاضر با توجه به ســرعت گرفتن رونــد واردات و 
تزریق واکسن در کشــور، خوشبختانه فعال نیازی 
به کمک ما نیســت و ما اقدامات خــود را متوقف 
کردهایم. در آینده اما اگر دولت هر کمکی در حوزه 
واکسن و سایر بخشــهای مربوط به مقابله با کرونا 
نیاز داشته باشــد، بخش خصوصی مانند گذشته 
 آماده کمک و مشــارکت در مقابله با شــیوع این

 ویروس است.

مدیر تحقیقات کاالی گروه گلدمن ســاکس گفت 
اگر زمستان نیمکره شــمالی سردتر از حد معمول 
باشد، قیمت نفت ممکن اســت به ۹۰ دالر در هر 

بشکه صعود کند.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن افزایــش قیمت ۱۰ 
دالر باالتر از پیــش بینی اخیر گلدمن ســاکس 
خواهــد بــود و بــا اســتمرار قیمت بــاالی گاز 
 طبیعــی بــه مــدت طوالنــی همــراه خواهد

 شد.
جف کوری در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: 
محدود شــدن عرضه گاز در اروپا تقاضا برای نفت 
را به عنوان یک ســوخت جایگزین در شرایطی که 
 تولید جهانی نفت محدود شــده اســت، افزایش 

می دهد.
 اختالالت تولید در خلیج مکزیکوی آمریکا پس از 
 طوفان آیدا یکی از عوامل تاثیرگذار در محدودیت

 عرضه بوده است.
 در ایــن بین صعــود قیمــت گاز بــه خصوص 

خارج از آمریکا هیچ نشــانی از توقف نــدارد زیرا 
 عرضــه محدود بــا تقاضــای فزاینــده همزمان

 شده است. 
زنجیره عرضه به شــدت تهی شــده به طوری که 
سیســتم نمی تواند هیچ نوع اختاللی را مدیریت 

کند.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس، شــرکت 
بازرگانــی کاالی ویتــول ســه شــنبه هفتــه 
جــاری اعــالم کــرد هــوا تنهــا عاملی اســت 
 که مــی توانــد وحشــتی کــه در حــال حاضر

 در بــازار وجــود دارد را متوقــف کنــد و 
 تنهــا امید بــرای کاهــش قیمــت هــا، هوای 

زمستانی مالیمتر است.
مصرف کنندگان برق و نیــروگاه ها در حال حاضر 
هم از افزایش قیمت ها تحت فشــار قــرار گرفته 
 اند اما شــاید این وضعیت به نفــع اوپک و صنعت

 نفت باشد.
 بــا ایــن حــال خبرگــزاری INA عــراق بــه 

نقــل از احســان عبدالجبــار، وزیر نفــت عراق 
 گــزارش کــرد اوپــک و متحدانــش تــالش

 می کنند قیمتها را نزدیک ۷۰ دالر در هر بشــکه 
نگه دارند.

 وی خاطرنشــان کــرد وزارتخانــه اش امیدوار 
 اســت قیمت نفت بــاالی ۶۵ دالر در هر بشــکه

 حفظ شود.
بهای معامالت نفت برنت روز چهارشــنبه در بازار 
لندن یک دالر و ۸۳ سنت معادل ۲.۵ درصد افزایش 
یافت و در ۷۶ دالر و ۱۹ ســنت در هر بشکه بسته 

شد.
 ایــن شــاخص بــازار جهانــی از ابتدای ســال 
 ۲۰۲۱ تاکنــون ۴۶ درصد رشــد قیمت داشــته

 است.
بهــای معامــالت وســت تگــزاس اینترمدیت 
آمریکا بــا یــک دالر و ۷۴ ســنت معــادل ۲.۵ 
 درصــد افزایــش، در ۷۲ دالر و ۲۳ ســنت

 در هر بشکه بسته شد.

از ۲۶۵ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان چــک 
وصــول شــده در مــرداد امســال ۶۵ درصــد 
آن مربــوط به چکهــای عــادی اســت که ۳۵ 
 درصد دیگر آن را نیــز چکهای رمزدار تشــکیل 

می دهند.
بــه گــزارش ایســنا، جدیدتریــن آمــار بانک 
مرکزی بیانگر این اســت کــه از مجموع چکهای 
مبادله شــده حــدود ۶.۶ میلیون فقــره وصول 
 شــده که از ایــن تعــداد بالــغ بــر ۶.۲ میلیون

 فقــره عــادی و بیــش از ۰.۴ میلیــون فقــره 
رمز دار بــوده اســت؛ بنابرایــن در کل کشــور 
۹۳.۶ درصــد از کل چکهــای وصولــی را 
 چکهــای عــادی و ۶.۴ درصــد را چکهــای

 رمز دار تشکیل می دهند.
از نظر مبلغی نیــز، از ۲۶۵ هــزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان چکهای وصولی در کل کشــور حدود ۱۷۲ 
هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بــرای چکهای عادی 
و بیش از ۹۳ هزار میلیــارد تومان خاص چکهای 
رمزدار بوده اســت.بر این اســاس، در کل کشور 

۶۵ درصد از کل مبلغ چکهــای وصولی را چکهای 
 عادی و ۳۵ درصد دیگــر را چکهای رمزدار به خود 
اختصــاص داده اند.طبق این گــزارش، در مرداد 
امسال در کـل کشـــور بیش از ۴۲۱ هـزار فقـره 
چـک رمـزدار بـه ارزشـی بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد 
تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
 و مبلغ به ترتیب ۱۲ و ۷.۴ درصد کاهش داشــته

 است.در ماه مورد بررســی، در استان تهران حدود 
۱۴۱ هزار فقـــره چـــک رمـزدار بـــه ارزشـی 
 بیش از ۵۱ هــزار میلیارد تومان وصول شــد که 
در ایــن مــاه، ۵۰.۲ درصــد از تعــداد چکهای 
رمزدار وصولی در ســه اســتان تهـــران )۳۳.۳ 
درصـــد(، اصفهــان )۹.۵ درصــد( و خراســان 
رضــوی )۷.۴ درصــد( وصول شــده اســت که 
 بیشترین سهم را در مقایسه با ســایر استانها دارا 
بــوده اند.همچنــــین، ۶۶.۳ درصــــد از ارزش 
چــکهــای فــــوق در اســتانهــــای تهــران 
)۵۴.۹ درصــد(، اصفهان ) ۶.۵ درصد( و خراسان 

رضوی ) ۴.۹ درصد( وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟  
گفتنی اســت؛ چکهای عادی بــه چکهایی گفته 
میشود که اشخاص به حســاب جاری خود صادر 
کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده 

آن ندارد.
 گیرنــده وجــه چــک ممکــن اســت خــود 
صادرکننــده یــا حامــل آن بــوده یا چــک در 
 وجه شــخصی معیــن یــا بــه حواله کــرد آن

 صادر شده باشد.
چک هــای رمــزدار، چــک هایی هســتند که 
بنا بــه درخواســت مشــتری و به نام اشــخاص 
 حقیقــی یــا حقوقــی توســط بانک بــه عهده 
همان بانک یا شعب آن و همچنین می تواند بر عهده 
 سایر بانک ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی 
هــا چــک  قبیــل  شــود.این   صــادر 

 جهــت تســهیل و تســریع در نقــل و انتقــال 
وجــوه بیــن بانکــی صــادر شــده و پرداخت 
صادرکننــده  بانــک  توســط  آن   وجــه 

تضمین می شود.

نرخ تورم قطرمجددا در محدوده کاهشــی قــرار گرفت.به 
گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، نرخ تورم لبنان 
در دوره ۱۲ ماه منتهی به آگوســت به ۱۳۷.۸ درصد رسید 
که این نرخ تورم در مقایســه با دوره زمانی مشابه منتهی به 
ماه قبل ۱۴.۳ درصد بیشتر شده است. لبنان که پیشتر نیز 
درگیر بحران ارزی شده بود پس از انفجار مرگبار بندر بیروت 
با شرایط پیچیده تری مواجه شده و بسیاری از کارشناسان 

گفته اند وضعیت اقتصادی این کشور در ماه های پیش رو 
بدتر خواهد شد. از زمان جنگ داخلی لبنان در سه دهه قبل 
تاکنون هیچ گاه تورم این کشور سه رقمی نشده بود.در بین 
بخش های مختلف، مواد غذایی و نوشیدنی با تورم ۲۹۰.۴ 
پیشران تورم بوده است و پس از این بخش نیز حمل و نقل با 
تورم ۲۹۰.۲ درصدی و پوشاک با ۲۸۸.۵ درصدی قرار دارند. 
از طرف دیگر کمترین تورم مربــوط به فرهنگ و آموزش با 

۱۱۵.۱ درصد بوده و آب و برق با تورم ۱۲۸.۷ درصدی دیگر 
بخش کاهنده تورم بوده است.بر مبنای ماهانه نرخ تورم لبنان 
۱۰.۳ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۴.۲ 
درصد بیشتر شده است. متوســط تورم لبنان در بازه زمانی 
۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ میالدی معادل ۳۴.۳ درصد بوده که بیشترین 
تورم ثبت شده در دوره فوق ۱۴۵.۸ درصد و کمترین تورم نیز 

منفی ۴.۶۷ درصد بوده است.

عضویت در پیمان شانگهای با اقتصاد ایران چه می کند؟

سناریوی جدید گلدمن برای نفت ۹۰ دالریجزئیات واردات واکسن آنفلوآنزا به کشور

تورم قطر زیر سه درصد آمد!وضعیت چکهای عادی و رمزدار در بازار 
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 عبور نرخ سود وام مسکن
 از 21 درصد

خسارت ۹۵ درصدی 
کرونا به تاالر داران

تورم  شهریور ماه نسبت به ماه گذشته، 0.۶ واحد درصد افزایش یافت

افزایش تورم به ۴۵.۸ درصد
صفحه2

صفحه3

رکود بی سابقه بازار طال و جواهر
تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری برای طال و سکه کاهش پیدا کرده است

 هفته پایانی تابســتان چند رکــورد مهم را در 
بازار وام مسکن به ثبت رسانید. نرخ سود موثر 
به بیشــینه خود در ۹ ماه اخیر رسیده و هزینه 
وام متاهلین از ســطح ۳۱ میلیون تومان عبور 
کرده است. با این حال هنوز دو تفسیر متفاوت 
در آینده قیمت ها در روزهــای ابتدایی پاییز 
وجود دارد.در هفته پایانی تابستان چند رکورد 
کم ســابقه در بازار مســکن به ثبت رسید. در 
این ماه رشــد هفتگی قیمت رکورد ماهانه را 
ثبت کرده و نرخ سود وام توانســت از مرز ۲۱ 
درصد عبور کرده و در انتهای هفته به بیشینه 
خود در ۹ ماه اخیر دســت پیــدا کند.به طور 
کلی اوراق حق تقدم تســهیالت بانک مسکن 
 )به صورت خالصه تسه( اوراقی هستند که مالک

 آن ها می تواند ...

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفــت: از مجموع ۵۲۰۰ 
تاالر دار و باغ تاالر صنفی بیش از صد هزار نفر نیرو و 
پرسنل شاغل داشتند که در حال حاضر بیکار شده 
اند که بیشتر از قشرضعیف جامعه هستند. دبیرکل 
اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری کرد که در ماه آینده 
با تصویب مصوبه ها، مجوز بازگشایی تاالر داران صادر 
شود و افزود: بیش از ۱۹ ماه هست که صنف تاالر های 
پذیرایی به دلیل کرونا تعطیل هستند و اکثریت این 
واحد ها خسارت باالی ۹۵ درصد دیده اند. نائب رئیس 
دوم اتاق اصناف تهران در این رابطه می گوید: تمام 
تاالرها بیش از دو سال اســت غیر فعال بوده و بدون 
هیچ حمایتــی نمی توانند از پــس هزینه ها برآیند 
بنابراین تعداد زیادی از تاالرها نیز درخواست تعطیلی 

داده اند. این ...



اقتصاد2
ایران وجهان

با گذشت ۵ روز از آغاز پرواز های اربعینی بررسی شد؛
سرگردانی زائران اربعینی 

سفر های اربعینی این روز ها برای بسیاری از زائران این 
سفر، مشکالت متعددی را ایجاد کرده است که یکی 
از آن ها نبود بلیت هواپیما و تاخیر در پروازهاست.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت پنج روز 
از آغاز پروازهای اربعینی به کشور عراق به مقصدهای 
نجف و بغداد، فروش بلیت با مشکالت مختلفی رو به رو 
شده است. از نبود بلیت در سایت های خرید و فروش 
آنالین بلیت هواپیما تا صفوف طوالنی مقابل آژانس 
های مسافرتی برای تهیه بلیت  با نرخ مصوب سازمان 
هواپیمایی! حسن خوشــخو مدیرکل دفتر نظارت 
بر شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی با 
بیان اینکه پرواز های اربعین از بازه زمانی ۲۸ شهریور 
تا ۱۰ مهر ماه برنامه ریزی شده و امسال دولت عراق 
صرفا پذیرش مسافر را از طریق هوایی انجام می دهد 
و شرایطی را مشخص کرده است، افزود: عمده ترین 
شرایط کشور عراق برای سفر اربعین امسال گرفتن 
ویزا در تهران، تزریق دو دوز واکســن کرونا و انجام 
تست پی سی آر ۷۲ ساعت قبل از پرواز است. بعد از 
یک سال ممنوعیت سفر اربعینی برای زائران ایرانی 
امسال کشور همسایه، عراق با ورود 6۰ هزار زائر ایرانی 
در ایام اربعین حسینی با رعایت دستور العمل های 
بهداشتی موافقت کرد و در ادامه این موافقت مسئوالن 
کشــورمان به انجام تدارکات الزم سفر به این کشور 
برآمدند اما این تدارکات به نحو احسن انجام نشد و 
همین موضوع منجر به سردرگمی های مختلفی برای 
این میزان از زائران کشورمان شده است. بعد از اینکه 
زائران ایرانی برای خرید بلیت به سایت های هواپیمایی 
مراجعه کردنــد در روزهای نخســت با قیمت های 
نجومی شرکت های هواپیمایی خارجی مواجه شدند، 
نرخ هایی که از ۱5 میلیون تومان آغاز و تا سقف 45 
میلیون نیز می رسید. بعد از اینکه این موضوع توسط 
رسانه ها بارها اعالم شد سازمان هواپیمایی لیستی 
را تحت عنوان فروش حضوری بلیــت اربعین برای 
مسافران منتشر کرد که شامل شهرهای مختلفی از 
جمله تهران، اصفهان، شیراز و تبریز و چند شهر دیگر 
بود. اما سردرگمی مسافران این سفر،پایان نگرفت چرا 
که دیده ها و شنیده ها حاکی از آن است که با مراجعه 
به دفاتر فروش بلیت نیز، صفوف خرید و نوبت برای 
تهیه بلیت وجــود دارد و این بین خطری با نام کرونا 
جان بسیاری از همین مســافران و سایر مردم را نیز 
تهدید می کند.بعد از صحبت با چند تن از مسافرانی 
که موفق به خرید بلیت نبودند به این سوال رسیدیم که 
چرا در شرایط فعلی کشورها که تالش ها برای کاهش 
میزان مبتالیان به کرونــا و همچنین غیرحضوری 
شدن بســیاری از خدمات افزایش پیدا کرده است، 
فروش بلیت به صورت حضوری درحال انجام است؟هر 
چند بسیاری از شرکت های هواپیمایی ایرانی نیز در 
فروش بلیت هواپیمایی تردید یا تعلل دارند و شنیده 
ها حاکی از آن است که تمایلی به فروش بلیت با این 
نرخ نداشتند اما با همین منوال سازمان هواپیمایی 
تاکید کرده است که باید بلیت به صورت دو طرفه با 
نرخ مصوب )5 میلیون تومان( به مسافران عرضه شود.

اما همچنان موضوع فروش بلیت از مشکالت اصلی 
زائران اربعین است. 

ماجــرای واردات کاال هایی با 
عنوان "سایر" به کشور چیست؟

معاون فنی گمرک جمهوری اســالمی ایران 
گفت: تمامی کاال هایی که وارد کشور می شوند 
طبق قوانین و ضوابط وزارت صمت از گمرکات 
کشور ترخیص شده اند.مهرداد جمال ارونقی 
معاون فنی گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به کاالهایی که در آمار واردات گمرک با عنوان 
"سایر" ثبت شده اند،  اظهار کرد: تمامی این 
کاالها جزو کاالهای مجاز در قوانین واردات 
کشور هستند و پیش از واردات توسط وزارت 
صمت، ثبت سفارش شده اند.وی افزود: این 
کاالها معموال جزو کاالهایی هستند که بسیار 
کم و محدود وارد کشــور می شوند و وزارت 
صمت برای آنها شــرح کاال تخصیص نداده 
اســت و در زیر مجموعه کاالی دیگری وارد 
کشور می شوند.معاون فنی گمرک جمهوری 
اســالمی ایران با ذکر چند مثال بیان کرد: به 
عنوان مثال اســکوترهای هوشمند با عنوان 
سایر و زیر مجموعه اســکوتر یا ماشین بازی 
کنترلی با عنوان سایر و زیر مجموعه ماشین 
اسباب بازی در گمرکات کشور ترخیص می 
شوند.ارونقی تصریح کرد: شایعاتی در کشور 
وجود دارد که این کاالهای سایر تماما قاچاق و 
جزو کاالهای ممنوعه هستند اما اینطور نیست 
چرا که وقتی یک کاال برای واردات کد تعرفه 
می گیرد، یعنی طبق قوانین و ضوابط وزارت 

صمت وارد کشور شده است.

اخبار

براساس اعالم مرکز آمار، 
نرخ تورم ســاالنه شهریور 
ماه ۱4۰۰ برای خانوارهای 
کشــور بــه 45.۸ درصد 
رسیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل ۰.6 واحد درصد افزایش نشــان 

می دهد.
مرکز آمار ایران اعــالم کرد: منظــور از نرخ تورم 
نقطه ای، درصــد تغییــر عدد شــاخص قیمت، 
 نســبت به مــاه مشــابه ســال قبل می باشــد. 
نــرخ تــورم نقطــه ای در شــهریور مــاه ۱4۰۰ 
بــه عــدد 4٣, ۷ درصــد رســیده اســت؛ یعنی 
خانوارهای کشــور به طور میانگیــن 4٣.۷ درصد 
بیشــتر از شــهریور ۱٣٩٩ بــرای خریــد یــک 
 »مجموعــه کاالها و خدمــات یکســان« هزینه 

کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای شهریور ماه ۱4۰۰ در مقایسه با 
ماه قبل ۰.5 واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« با افزایش ٣.۲ واحد درصدی به 6۱.6 
درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با 
کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ٣5.4 درصد رسیده 

است.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطــه ای برای 
خانوارهای شهری 4۲, ٩ درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل ۰.5 واحد درصد افزایش داشــته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 4۷.۸ 
درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد 

افزایش داشــته اســت.منظور از نرخ تورم ماهانه، 
درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نســبت به ماه 
قبل می باشــد. نرخ تورم ماهانه شهریور ۱4۰۰ به 
٣.٩ درصد رسیده که در مقایســه با همین اطالع 
در ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش داشــته است. 
تورم ماهانــه برای گروه های عمــده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی 
 و خدمات« به ترتیب 5.۰ درصد و ٣.٣ درصد بوده

 است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شــهری 4 درصد می باشــد که نسبت 
به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشــته است. 

هم چنین این نرخ برای خانوارهای روســتایی 6.٣ 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.4 واحد درصد 

افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ســاالنه خانوارهای 
کشور

منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشــابه قبل از آن می باشد. 
نرخ تــورم ســاالنه شــهریور مــاه ۱4۰۰ برای 
خانوارهای کشــور بــه 45.۸ درصد رســیده که 

نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۰.6 واحد درصد 
افزایش نشــان می دهد.هم چنین نرخ تورم ساالنه 
برای خانوارهای شــهری و روســتایی به ترتیب 
45.۱ درصــد و 4٩.۷ درصــد می باشــد که برای 
خانوارهای شهری ۰.6 واحد درصد افزایش و برای 
 خانوارهای روستایی یک واحد درصد افزایش داشته

 است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و 
دخانیــات« بیشــترین افزایش قیمت نســبت 
به مــاه قبل مربــوط به گــروه »لبنیــات و تخم 
مرغ« )ماســت، پنیر و شــیر پاســتوریزه(، گروه 
 »ســبزیجات« )کاهو، هویج فرنگی و کدوســبز( 
و گــروه »ادویــه و چاشــنی« )رب گوجــه 
فرنگــی، ســس مایونــز( می باشــد. در گــروه 
عمــده »کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات«، 
گــروه »مســکن، آب، بــرق و گاز« )متوســط 
 قیمت یک متــر مکعــب گاز و آب، اجــاره بها(، 
گروه »هتل و رســتوران« )غذاهای سرو شده در 
رستوران( و گروه »حمل و نقل« )روغن موتور و انواع 
اتومبیل سواری( بیشترین افزایش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.

درصد تغییــرات شــاخص قیمت در 
دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در شــهریور ماه 
۱4۰۰ برای دهک های مختلف هزینه ای از 45.5 
درصد برای دهک ششم تا 4٩.4 درصد برای دهک 

دهم است.

تورم  شهریور ماه نسبت به ماه گذشته، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافت

افزایش تورم به ۴۵.۸ درصد
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارها

رئیس جمهوری تاکید کرد
شــتاب مضاعــف در رونــد 
واکسیناسیون گروه های مختلف 

شغلی
رییس جمهور در جلسه کمیته های تخصصی 
ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از اقدامات 
انجام شــده در جهت تامین واکسن و انجام 
واکسیناسیون، ایجاد شتاب مضاعف در روند 
واکسیناســیون گروه های مختلف شغلی را 
مورد تاکید قرار داد.به گزارش ایسنا،  حجت 
االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز 
پنج شنبه پس از دریافت گزارش کمیته های 
تخصصی ستاد مقابله با کرونا در مورد اقدامات 
انجام شده در زمینه روند واکسیناسیون و مهار 
بیماری در کشور با اشاره به اهمیت توجه به 
بیماریابی با اجرای کامل طرح پایش شــهید 
سلیمانی، گفت: تقویت فرایند درمان سرپایی و 
آموزش همگانی برای رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و اعالم هشدارهای به موقع و الزم، 
در کنترل بیماری تاثیــر فراوانی دارد.رییس 
جمهور تاکید کرد: نظارت بــر اجرای دقیق 
پروتکل های بهداشتی و اعمال قانون و توجه 
به رعایت مــوارد بهداشــتی در تمام مبادی 
ورودی کشور برای اتباع همه کشورها ضروری 
است.رییسی همچنین بر تهیه نسخه جامع 
پیش بینی های پیشــگیرانه برای مواجهه با 
موج های احتمالی آینــده و گونه های جدید 
کرونا با تعیین وظایف همه دستگاه ها تاکید 
کرد.رییسی تصریح کرد: اطالع رسانی دقیق 
و به موقع درباره تصمیمات اتخاذ شده برای 
بازگشــایی مــدارس باید مــورد توجه ویژه 
مســئولین ذیربط قرار بگیرد.در این جلسه 
پیشــنهادات ناظر به کاهش محدودیت ها و 
جایگزین نمودن محدودیت های هوشــمند 
بجای تعطیالت برای گروه های مختلف شغلی 
مطرح و مقرر شــد این پیشنهادات در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مورد بررسی قرار 

گیرد.

وزیر تعاون خبر داد؛
شرکت های جدیدی از تأمین 

اجتماعی در راه بورسی شدن
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از 
زیــر  از  جدیــدی  شــرکت های  ورود 
 مجموعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی

 در بورس خبر داد.
به گزارش بازار ســرمایه، وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی در خصوص ورود شرکت های 
جدید این مجموعه به بازار ســرمایه تصریح 
کرد: شــرکت های زیادی از مجموعه تأمین 
اجتماعــی آمــاده ورود بــه بازار ســرمایه 
هســتند. همچنین قرار اســت محصوالت و 
کاالهایی که در زیرمجموعه ســازمان تأمین 
 اجتماعــی امکان بورســی شــدن دارند به

 بورس کاال وارد شوند.
حجــت اهلل عبدالملکــی به عرضه ســیمان 
در بورس کاال اشــاره کرد و عنــوان کرد: در 
هفته های اول ۷۰ درصد سیمان عرضه شده 
در بورس کاال از شــرکت های تولید سیمان 
زیرمجموعــه شســتا و تأمیــن اجتماعی و 
صندوق های بازنشســتگی بوده است و این 
مسئله را ادامه می دهیم؛ البته درخواست هایی 
بود که ســیمان را در خــارج از بــورس به 
پیمانکاران خاص بدهیم که با این خواســته 

مخالفت کردیم.
وی افــزود: وعده کرده بودیــم بخش تعاون 
توسعه پیدا کند که در این زمینه اقدام هایی در 
دست اجرا است. یکی از این موارد به موضوع 
خط اعتبــاری ۲ هزار میلیــارد تومانی برای 
بخش تعاون بازمی گردد که روز گذشته طی 
تفاهم نامه ای بین معاونت تعاون، بانک توسعه 
تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 

امضا شد.

با حکم وزیر اقتصاد؛
»سعید محمد« به دبیری شورای عالی 
مناطق آزادو ویژه اقتصادی منصوب شد

وزیر امور اقتصــادی و دارایــی طی حکمی 
»ســعید محمد« را به ســمت دبیر شورای 
عالی مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی و ویژه 
اقتصادی منصــوب کرد.به گــزارش وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ایران، ســید احسان 
خانــدوزی طــی حکمــی ســعید محمد 
را بــه ســمت دبیر شــورای عالــی مناطق 
 آزاد تجاری-صنعتــی و ویــژه اقتصــادی

 منصوب کرد.
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اصالح ساختار بودجه یک کار ضروری است نه انتخابی 
/ دولت تالش می کند ســال آینده کمترین خلق پول را 
داشته باشدرییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
شرایط نامطلوب فعلی، نیاز به تغییرات اساسی دارد، گفت: 
نیرو های سازمان برنامه و بودجه با بازنگری در راهبردهای 
توسعه حرکت قوی و تاثیرگذار برای بهبود شرایط کشور 
داشته باشند.هشتمین جلسه ستاد تهیه و تدوین الیحه 
بودجه سال ۱4۰۱ کل کشــور، با حضور رییس سازمان 
برنامه و بودجه، اعضای ستاد، مشاورین و رؤسای سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان  ها برگزار شد در این جلسه 
اعضای شــرکت کننده نقطه نظرات کارشناسی خود را 
درباره منابع ها، موانع ها و نقش استان ها برای تحقق رشد 
اقتصادی در نظر گرفته شده برای  ســال ۱4۰۱ را مورد 

بحث و بررسی قرار دادند.
معاون رییس جمهوری با اشاره به ماموریت سازمان برنامه 
و بودجه، خاطر نشان کرد: مامورریت ما اثربخش کردن 
بودجه است همانطور که در اقتصاد مقاومتی هم بر این 

مهم تاکید شده است ولی با نگاه به سال های گذشته علی 
رغم اینکه مصارف و منابع در اختیار داشتند رشد اقتصادی 
ناچیزی کشور داشته و اهداف کالن محقق نشده است.میر 
کاظمی با بیان اینکه اشتغال جوانان یکی از دغدغه های 
اصلی ما است؛ اضافه کرد: جوانان تحصیل کرده  ما بیکار 
هستند واز نیروی فعال جامعه استفاده نمی شود همچنین 
در روستاها با وجود اینکه امکاناتی فراهم شده است ولی 
بدلیل اینکه نگاه توسعه ای وجود نداشته است و متمرکز 
شدن امکانات در شــهرهای کالن نیروی جوان روستا از 

نداشتن شغل رنج می برند.
وی تصریح کــرد: مخازن هیدروکربوری کشــورمان در 
شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و سال های طوالنی می 
توانیم از ذخایر و معادن خود اســتفاده کنیم و همچنین 
با تحــول و تغییر نگرش در بخش کشــاورزی و صنعت 
ســطح درآمد خانوار می تواند افزایش پیدا کند لذا برای 
تغییر بنیادی این مشکالت از هیچ تالش و کوششی نباید 
کوتاهی کرد.رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 

اصالح ساختار بودجه یک کار ضروری است نه انتخابی، 
گفت: ۸ سال دفاع مقدس مســئولین، مردم و بسیج در 
برابر جهان کفر ایستادند لذا شرایط االن سخت تر از آن 
زمان نیست دولت اگر پای کار بیاید بر مشکالت می توان 
غلبه کرد. همانطور که در بحث واکسن مشکالت کم کم 
در حال حل شدن است. روی شاخص های کالن تمرکز 
نشده و رشد اقتصادی جز برنامه نبوده است امیدواریم با 
برنامه ریزی و تمرکز نتیجه گیری قابل قبول حاصل شود.

میرکاظمی با اشاره  به اینکه شرایط فعلی نیاز به تغییرات  
اساســی دارد تصریح کرد: از نیرو های سازمان برنامه و 
بودجه می خواهم تالش کنند و با بازنگری در راهبردهای 
توسعه حرکت قوی و تاثیرگذار برای بهبود شرایط کشور 
داشته باشند چرا که با شرایط فعلی مشکالت رفاهی مردم 
قابل حل نیست.رییس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از 
اینکه با خلق پول کشور اداره شده است خاطر نشان کرد: 
راحترین کار که انتشار اوراق قرضه و خلق پول است کشور 
اداره شده است که این روش غیر علمی مشعیت مردم را 

نشانه گرفته است برای برون رفت از این وضعیت باید همه 
تدابیر الزم اندیشیده شود تا به این روش خاتمه داده شود 
و همه تالش دولت براین مهم استوار است که سال آینده 

کمترین خلق پول را داشته باشد.
معاون رییس جمهور گفت: سازمان برنامه و بودجه ساز و 
کار منطقی و علمی برای رفع مشکالت و معضالت کشور 
پیدا کند و یکی دیگر از ماموریت سازمان، مدیریت منابع 
مالی است لذا با اصالح سیاست ها و گره زدن منابع مالی 
با اهداف موفقیت و شکوفایی اقتصادی برای کشور حاصل 
می شود.رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: روش 
کار و سیاست ها تغییر می کند و از هیچ تالشی برای به 
حرکت در آمدن چرخه اقتصادی کوتاهی نخواهیم کرد. 
دکتر میرکاظمی در پایان خاطر نشان کرد: همه دستگاه 
ها سازمان ها و استانداران در مقابل  منابع ماموریت و ظایف 
دارند از پتانسیل ها برای رشد اقتصادی و باالرفتن بهره 
وری ها نهایت استفاده را داشته باشند تا شرایط مطلوبی 

که مدنظر است تحقق پیدا کند.

هفته پایانی تابستان چند رکورد مهم را در بازار وام 
مسکن به ثبت رسانید. نرخ سود موثر به بیشینه 
خود در ٩ ماه اخیر رسیده و هزینه وام متاهلین از 
ســطح ٣۱ میلیون تومان عبور کرده است. با این 
حال هنوز دو تفسیر متفاوت در آینده قیمت ها در 

روزهای ابتدایی پاییز وجود دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، در هفته پایانی تابستان چند 
رکورد کم سابقه در بازار مسکن به ثبت رسید. در 
این ماه رشد هفتگی قیمت رکورد ماهانه را ثبت 
کرده و نرخ سود وام توانست از مرز ۲۱ درصد عبور 
کرده و در انتهای هفته به بیشــینه خود در ٩ ماه 
اخیر دست پیدا کند.به طور کلی اوراق حق تقدم 
تسهیالت بانک مســکن )به صورت خالصه تسه( 

اوراقی هستند که مالک آن ها می تواند با مراجعه 
به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از 
5۰۰ هزار تومان تسهیالت خرید یا ساخت مسکن 
اســتفاده کند.  در حال حاضر از اوراق حق تقدم 
تســهیالت مســکن می توان برای گرفتن دو وام 
به صورت هم زمان اســتفاده کرد.قیمت متوسط 
اوراق تسه در این هفته به رکورد 65 هزار و ۱5۰ 
تومان رســیده و این امر موجب رکــورد ٩ ماهه 

هزینه ماه مسکن شد. 

هزینه خریداوراق مسکن
در ابتدای هفتــه اخیر قیمت متوســط هر ورق 
6٣  هزار تومان به دســت آمده بود که نهایتا در 
انتها این رقم به 65 هزار و ۱5۰ تومان رسید. این 
درحالیست که اعتبار هر ورق در بازار مسکن 5۰۰ 
هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می توان 5۰۰ 

هزار تومان وام مسکن دریافت کرد.
از آنجا که بانک مســکن مبلغ وام برای مجردین 
۱4۰ میلیون تومــان و برای متاهلیــن را ۲4۰ 

میلیون تومان اعالم کرده است، مجرد ها نیازمند 
خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین 4۸۰ ورق خواهند بود.

بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور 
اخذ وام مســکن در هفته ای که گذشــت برای 
مجردها از حدود ۱۷ میلیون و 6۸۰ هزار تومان به 
۱۸ میلیون و ۲4۰ هزار تومان رسید. این رقم در 
ابتدای هفته برای متاهلین ٣۰ میلیون و ٣۰۰ هزار 
تومان محاسبه شده بود که در انتها طی یک روند 
صعودی ٣۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان برآورد شد.

روند صعودی اکید در قیمت اوراق ســبب شد تا 
بیشترین قیمت وام در روز چهارشنبه ٣۱ شهریور 
ماه به ثبت برسد که این رقم برای مجردین در ٩ 

ماه گذشته بی سابقه بوده است.

به گفته نایــب رییس دوم اتحادیه طــال و جواهر 
تهران، باتوجه به چشــم انداز رشد اقتصادی کشور 
و آینده روشن مذاکرات برجام طی ماه های آینده، 
پیش بینی می شود قیمت طال و سکه در محدوده 
فعلی با 5درصد افزایش یا کاهش نوســان داشته 
باشد.محمد کشــتی آرای در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصاد آنالین با اشــاره به روند اونس و دالر و تاثیر 
آن بر قیمت طال در آخرین هفته شهریور ماه اظهار 
کرد: اونس جهانی اولین معامالت هفته را با کاهش 
5۰دالری نســبت به هفته قبل آغاز کرد اما تا روز 
چهارشنبه با افزایش ۲5دالری همراه شد؛ در کنار 
این عامل، کاهش تقاضا و افت نرخ ارز روند صعودی 
طالی جهانی را پوشــش داد و باعث شــد قیمت  
طال و سکه نوسان کاهشــی داشته باشد.این فعال 
بازار طال به وضعیت تقاضا هم اشــاره کرد و گفت: 
این روز ها تقاضای مصرفی و ســرمایه گذاری برای 
مصنوعات طال و سکه به شــدت کاهش پیدا کرده 
و بازار در وضعیت رکود به سر می برد؛ بنابراین طی 

این هفته افت تقاضا باعث شــد حباب انواع سکه 
کاهش یابد به طوریکه حباب ســکه طرح امامی از 
حدود 65۰هزار تومان روز شنبه به 5۲۰هزار تومان 
در روز چهارشنبه رسید.کشــتی آرای درباره علت 
کاهش تقاضا توضیح داد: این رکود بی سابقه متاثر 
از دو عامل ایجاد شده است؛ ماه محرم و صفر یکی 
از عواملی است که هر سال منجر به کاهش تقاضا 
در بازار طال و سکه می شود، از طرف دیگر برگزاری 
نشست سازمان ملل و جلسات مربوط به برجام هم 
در انتظارات تورمی و قیمت دالر تاثیر گذاشته است 
و باعث شده خریداران و فروشندگان طال و سکه تا 

به سرانجام رسیدن این موضوع دست نگه دارند.

چشم انداز قیمت اونس در نیمه دوم سال
نایب رییس دوم اتحادیه طال بــا پیش بینی بهای 
اونس در نیمه دوم سال خاطرنشان کرد: بر اساس 
تجربه سال های گذشته در نیمه دوم سال بازار های 
نفتی با باالرفتن تقاضا برای انرژی فعال می شوند و 

تحت تاثیر این موضوع قیمت نفت افزایش می یابد؛ 
در این شــرایط ارزش دالر کاهــش و تقاضا برای 
طالی جهانی افزایش خواهــد یافت.او اضافه کرد: 
به نظر می رسد باتوجه به واکسیناسیون جهانی و 
رشد اقتصادی کشور ها، اونس طی دو ماه  آینده در 
محدوده ۱۷۷۰ تا ۱۸5۰دالر نوسان خواهد داشت 
که این روند بر قیمــت طالی داخلی هم تاثیر گذار 

خواهد بود.

دالر کاهش قیمت چندانی نخواهد داشت
این فعال بازار طال همچنین دربــاره روند دالر در 
ماه های آینده بیان کــرد: اظهارات متفاوتی درباره 
آینده قیمت دالر مطرح شــده که به نظر من حتی 
درصورت حصــول توافق درمورد برجــام، دالر به 
دلیل شرایط اقتصادی کشــور افت قیمت زیادی 
نخواهد داشت.کشــتی آرای در پایان تصریح کرد: 
بنابراین با توجه پیش بینی رشد اقتصادی کشور ها 
و آینده روشن مذاکرات برجام، انتظار می رود دالر 

در ماه های پیش رو نوسان چندانی نداشته باشد و 
قیمت طال و ســکه هم محدوده فعلی را با 5درصد 
افزایش یا کاهش حفظ خواهــد کرد؛ ضمن اینکه 
با توجه به واکسیناسیون داخلی شاهد آغاز فعالیت 
اصناف و خروج بازار ها از رکود دو ساله خواهیم بود.

قیمت طال و سکه ۱مهر ماه ۱۴۰۰
بر اساس قیمت های اعالم شــده از سوی اتحادیه 
طال و جواهر تهران برای بازار امروز اول مهر ماه، هر 
قطعه سکه امامی با قیمت ۱۱میلیون و ۷5۰هزار 
و ســکه طرح قدیم ۱۱میلیون و 4۰۰هزار تومان 
معامله می شــود.همچنین قیمت نیم ســکه پنج 
میلیون و ٩۰۰هزار، ربع سکه سه میلیون و 45۰هزار 
و ســکه یک گرمی دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان 
است؛ بهای هر مثقال طالی ۱۷عیار هم در جریان 
معامالت امروز به چهار میلیون و ٩۷۷هزار و قیمت 
هر گرم طالی ۱۸عیار بــه یک میلیون و ۱4٩هزار 

تومان رسید.

تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری برای طال و سکه کاهش پیدا کرده است

رکود بی سابقه بازار طال و جواهر

رییس سازمان برنامه بودجه؛

اصالح ساختار بودجه یک کار ضروری است نه انتخابی 

گران ترین هفته وام مسکن در 9 ماه اخیر

عبور نرخ سود وام مسکن از 21 درصد
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شروط افزایش ارزش پول ملی 
کمیل طیبی، اقتصاددان 

نوسانات روزمره ای که قیمت دالر دارد نوسانات ظاهری متاثر از اخبار سیاسی است که تا زمان لغو کامل تحریمها نیز ادامه خواهد داشت. یک روز خبر از قوی شدن جو مذاکرات می شود شاهد کاهش ارزش دالر هستیم.
از طرفی دیگر هنگامی که اخبار ناامیدکننده منتشر می شود می بینیم که ارزش دالر تقویت می شود. یعنی صحبت از موضع گیری ناامید کننده از مذاکرات ارزش دالر را افزایش و ارزش ریال را کاهش می دهد. تمام 

این اتفاقات به صورت کوتاه مدت تاثیر خود را می گذارند و تعیین واقعی ارزش دالر و ارز بستگی به متغیرهای بلندمدت دارد. 
متغیرهایی مانند تورم، رشد اقتصادی و انگیزه سرمایه گذاری. با وجود متغیری مانند تورم طبیعی است که ریال با کاهش ارزش مواجه می شود. چون قدرت خرید را از دست می دهد. به همین علت انتظارات برای رشد 
ارزش قیمت ارز را داریم. کنترل تورم و هدف گذاری تورم عامل مهم است که در مسیر رسیدن به نرخ بهینه ارز تاثیرگذار است. می دانیم که کنترل تورم چقدر در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری تاثیرگذار است و می 

تواند به ثبات بازار ارز کمک کند. از طرفی دیگر تا زمانیکه رشد اقتصادی پایین باشد عاملی برای کنترل تورم نخواهد بود. همین امر موجب افزایش قیمت دالر می شود.
عامل دیگــر مربوط بــه انگیــزه های ســرمایه گــذاری می شــود. تــا وقتی کــه انگیــزه های ســرمایه گــذاری وجود نــدارد رشــد اقتصــادی نیــز تحقــق نخواهد یافــت. به همیــن دلیل ســرمایه 
گــذاری بایــد تقویت شــود. به طــور کلــی متغیرهــای اقتصــادی نقــش واقعــی تــری را در تعییــن نــرخ ارز ایفا مــی کننــد. صحبــت از مذاکــرات تا بــه جایی نرســد نوســانات ظاهــری قیمت 
 ارز ادامه خواهد داشــت. البته زمانی کــه تحریم های برجامی برداشــته و جریــان اقتصادی عادی شــود، رونــق در تجارت ایجاد و جذب ســرمایه گــذاری تقویت شــود آن موقع اثر لغــو تحریمها ملموس 

خواهد شد. 
به هر ترتیب همانطور که اشاره شد یک سری عوامل بلندمدت مثل سرمایه گذاری و رشد اقتصادی وجود دارد که باید سیاست گذار به آنها توجه ویژه ای داشته باشد. هرچند در شرایط کنونی اقتصادی که االن قرار داریم 
و به صورت کاربردی قابل لمس هست، پیگیری مذاکرات و آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده و برداشته شدن تحریمها، در سمت عرضه ارز در بازار کمک خواهد کرد و در جهت بهینه شدن نرخ ارز واقعی موثر خواهد بود.

الزم به ذکر است نرخ ارز بهینه یا همان نرخ ارز واقعی، یک متغیر درون زاست. از نظر اقتصادی یک بازار ارز وجود دارد. بنابراین اینکه بگوییم این نرخ به صورت دستوری تعیین شود یا به عنوان یک متغیر و شاخص برون 
زا آن را در نظر بگیریم که خارج از سیستم، توسط بانک مرکزی و دولت تعیین شود، اساسا روش اقتصادی نیست و هیچ وقت هم این نرخ ارز بهینه حاصل نمی شود. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتي و ساختمان 
تهران از وعده دولت سیزدهم در راه اندازي ۱ میلیون واحد 
مسکوني استقبال کرده و بیان داشت: دولت سیزدهم از 
ساخت بیش از یک میلیون مسکن سخن گفته و اینطور 
که وعده داده بزودي این پروژه اجرا خواهد شد، از آنجایي 
که صنعت ساختمان چند سالي است که راکد مانده و تمام 
صنوف مرتبط با صنعت ساختمان در این سال ها از رونق 
افتاده اند امید است در صورت راه اندازي این پروژه بتوان 
شاهد رونق اقتصادي این صنوف بود. همچنین موجبات 
اشتغال زایي بســیاري از کارگراني خواهد بود که در این 
صنعت مشغول بوده اند .مرادعلي شعبانلو، رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم بهداشــتي و ساختمان تهران در ادامه 
تاکید کرد: صنف لوازم بهداشــتي از جمله صنوفي است 
که از صفر تا صد تولیــدات و فروش محصوالتش مرتبط 
به صنعت ساختمان است، بنابراین کامال مشهود است که 
در این چند سال که صنعت ساختمان راکد بوده چه زیان 
و ضرري متوجه این صنوف شده بطوري که نتوانسته اند 
شغل و کسب وکار و درآمد خود را گسترش دهند و تنها به 

درآمد روزانه دلخوش بوده و به امید بهبودي اوضاع دادمه 
داده اند .شعبانلو با اشاره به توانایي تولیدکنندگان ایراني 
در زمینه لوازم بهداشتي ســاختمان گفت: از آنجایي که 
تولیدات ایراني با کیفیت بسیار باالیي تولید مي شود و مي 
تواند با محصوالت خارجي کاماًل برابري کند، لذا آمادگي 
کامل داریم در صورت راه اندازي مســکن یک میلیوني، 
تمامي لوازم مورد نیاز را بــراي این پروژه عظیم را تامین 
کنیم. وي ادامه داد: کیفیت کاالهاي تولیدي بقدري خوب 
است که مي توانیم در صورت تامین مواد اولیه تولیدات را 
بحدي برسانیم که صادرات مان به کشورهاي دیگر بیش از 
حد تصور شود. ما توانمند هستیم و مي توانیم در این کاالها 
حرف اول را در منطقه بزنیم.شــعبانلو از مسئوالن امور 
مالیاتي خواستار ادامه عدم استفاده از ماده ۱۸۶ در صدور 
پروانه کسب شده و گفت: براي تمدید و صدور پروانه کسب 
یکي از موانع ماده ۱۸۶ است که بنا به دستور سازمان امور 
مالیاتي براي مدتي لغو گردید. از سازمان درخواست دارم تا 
مجدد براي صدور پروانه کسب از این ماده استفاده نشود تا 

بتوانیم به راحتي پروانه را تمدید و یا صادر کنیم.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: موز محصولي است 
که براي تنظیم کلیه محصوالت داخلي وارد مي شود، زیرا 
اگر قیمت موز باالي ۳۰ هزار تومان شود تأثیر بسزایي بر 
روي بار داخلي میگذارد و بارهاي داخلي را گران میکند.

مصطفي دارایي نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در 
خصوص وضعیت بازار میوه و شــرایط واردات موز، گفت: 
واردات موز را در قبال صادرات ســیب اعــالم کردند در 
صورتیکه توقع ما از دولت این است که کلیه اقالم کشاورزي 
را در نظر بگیرد زیرا دیگر کشاورزان نیز محصوالت دارند و 
فقط صادرات را محدود به سیب نکنند.وي افزود: در دولت 
قبل وزارت جهاد کشــاورزي اعالم کرده بود که در قبال 
صادرات فقط سیب، اجازه واردات موز صورت مي گیرد در 
حالي که این مسئله باعث ایجاد رانت مي شود یعني زماني 
که سیب تمام شد حواله ها را به یکدیگر مي فروشند و این 
اشتباه است.رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: مهم 
این است که اعالم کنند در قبال کلیه محصوالت کشاورزي 
واردات صورت مي گیرد زیرا ۶۶ نوع قلم سبزیجات و صیفي 
جات و مرکبات داریم و این اشتباه است که دولت و وزارت 

جهاد کشاورزي اعالم مي کند در قبال صادرات سیب، موز 
وارد شود. بنابراین دولت باید اعالم کند در قبال صادرات 
تمام محصوالت کشاورزي موز را وارد مي کند.وي اظهار 
کرد: در خصوص میوه موز هیچ مشکالتي نداریم و در حال 
حاضر از هند، فیلیپین و اکوادور موز وارد مي شود همچنین 
قیمت موز از۲۱ هزار تومان تا ۲۳ هزارتومان فروخته شده 
است و به مدت پنج ماه اســت که اجازه ندادیم قیمت ها 
خارج از قیمت هایي که اتحادیه اعالم مي کند باشد.رئیس 
اتحادیه بارفروشــان تهران گفت: موز محصولي است که 
براي تنظیم کلیه محصوالت داخلي وارد مي شود، زیرا اگر 
قیمت موز باالي۳۰ هزار تومان شود تأثیر بسزایي بر روي 
بار داخلي میگذارد وبارهاي داخلي را گران میکند.دارایي 
نژاد بیان کرد: در حال حاضر مــوز را الگو قرار داده و اعالم 
کردیم که موز با ارز آزاد وارد مي شود و ۲۳ هزارتومان به 
فروش میرود و محصوالتي مثل گالبي، هلو، شلیل، پرتقال، 
نارنگي، کیوي و ... باید زیر قیمت موز به فروش برسد و از 
این طریق مي توانیم بــازار را تنظیم کنیم و اجازه ندهیم 

قیمت ها افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران 
تصریح کرد: برخي میوه و سبزیجات مانند گوجه 
فرنگي به دلیل فصل جابه جایي دچار نوســانات 
قیمتي مي شــوند؛ اما به طور کلي از نظر تأمین و 
فراواني هیچ کمبودي نداریم. اسداهلل کارگر، رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران با اعالم 
اینکه هم اکنون هیچ کمبــودي از نظر بار وجود 
ندارد گفت: ما در حال حاضر هم میوه هاي متنوع 
فصل تابستان را داریم و هم نوبرانه هاي پاییزي و 

زمستاني را.
ویدرمورد وضعیت بازار میوه و تره بار و ســبزي 

افزود: در حال حاضر میــوه هاي متنوعي در بازار 
وجود دارد و وجود همین میوه هاي متنوع باعث 
کاهش و ثبات قیمت ها مي شود.رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و ســبزي تهران با اعالم اینکه 
قیمت هویج به ثبات رســیده گفــت: معموالً در 
ایام گرماي تابســتان کاشــت هویج کمتر است 
ضمن اینکه فقط هم در برخي مناطق کاشته مي 
شود.کارگر تصریح کرد: برخي میوه و سبزیجات 
مانند گوجه فرنگي به دلیل فصل جابجایي دچار 
نوسانات قیمتي مي شــوند اما به طور کلي از نظر 

تأمین و فراواني هیچ کمبودي نداریم.

رئیس اتحادیــه تولید کنندگان و فروشــندگان 
پوشــاک تهران با بیان اینکه واردات پوشاک به 
کشور از سال گذشته ممنوع شده است، گفت: اگر 
پوشاک وارداتي در بازار باشد قطعا قاچاق است و 
باید اقدام به جمع آوري آن شود و اتحادیه پوشاک 

هم در این امر همکاري الزم را دارد.
ابوالقاســم شــیرازي، رئیــس اتحادیــه صنف 
تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک تهران با 
اشاره به مشکالت متعدد تولیدکنندگان پوشاک 
بیان داشــت: تولیدکنندگان پوشــاک طي سال 

هاي اخیر با مشــکالت متعددي از جمله مالیات 
هاي زیاد، نداشتن نقدنگي، کرونا، رکود و تعطیلي 
هاي پي در پي مواجه بوده اند کــه امر تولید را با 
مشــکل مواجه و روند اخذ شناسه کاال را هم کند 

کرده است.
وي با بیان اینکه واردات پوشاک به کشور از سال 
گذشــته ممنوع شده اســت، گفت: اگر پوشاک 
وارداتي در بازار باشد قطعا قاچاق است و باید اقدام 
به جمع آوري آن شود و اتحادیه پوشاک هم در این 

امر همکاري الزم را دارد.

رئیس اتحادیه عینک سازان و عینک فروشان تهران گفت: 
اصناف در بخشي از تنظیم بازار مي توانند تماماً همکاري 
کنند که کامالً مربوط به خودشان است؛ اما پتانسیل اصناف 
بیش از این هاســت؛ لذا در صورتي که سازمان ها و ارگان 
هایي که با اصناف تعامل دارند فرصت هاي بیشــتري در 
اختیار آنها قرار دهند مي تواننــد از توانایي ها، تجربیات و 
علم شان براي تنظیم بازار بیشترین استفاده را ببرند. باید به 
اصناف در این خصوص اختیارات بدهند تا تاثیر آن برایشان 
ملموس و محسوس شود.حمید ثابت قدم، رئیس اتحادیه 
عینک سازان و عینک فروشان تهران از دیگر عوامل مهم 
در تنظیم بازار را اجازه واردات لــوازم و کاالهاي مورد نیاز 
خواند و گفت: بارها در تریبون هاي مختلف اعالم کرده ایم 
که تکنولوژي و دستگاه هاي تولید عینک هاي آفتابي را در 
کشــور نداریم؛ بنابراین نیاز به واردات وجود دارد. با توجه 
به این که ایران سرزمین آفتاب است و چشم انسان مانند 
دیده بان عمل مي کند و یکي از اعضاي اصلي مي باشــد 
پس مراقبت از آن از واجبات است.وي ادامه داد: استفاده از 
عینک آفتابي استاندارد به دلیل اینکه اشعه یو وي به قرنیه 
چشم آسیب مي رساند ضروري است، اما چند سالي است 
که از ورود این کاالي حیاتي جلوگیري شده و متاسفانه به 
جاي آن کاالي تقلبي و فیــک به صورت قاچاق و با قیمت 

هاي نجومي و غیر استاندارد وارد مي شود. این کار صدمه 
زیادي به پیکر اقتصاد و تجار وارد مي کند که در این باب نیز 
بارها به وزارت صمت، اتاق اصناف تهران و ایران نامه نگاري 
و موضوع را تشریح کرده ایم؛ اما ترتیب اثر داده نشده است.

ثابت قدم تصریح کرد: اگر واقعاً به دنبال تنظیم بازار هستیم 
باید از ورود عینک هاي غیر استاندارد و قاچاق کاال جلوگیري 
شود و در صدد ورود کاال از مبادي ورودي قانوني باشیم.وي 
خروج واردات عینک آفتابي را از الویت۴ خواســتار شده و 
بیان کرد: موضوع اهمیت عینک آفتابي براي چشــم را به 
مسئوالن در همه جایگاه هاي تصمیم گیرنده بارها تشریح 
کردیم. خروج واردات عینک آفتابي از الویت ۴ و قرار گرفتن 
در اولویت اول را خواستار شده و استدعا دارم این کاال را جزو 
کاالهاي زینتي و غیرضروري ندانند و اجازه دهند تا تجار 
مانند سابق با اخذ ثبت سفارش از مبادي ورودي قانوني وارد 
کنند.رئیس اتحادیه عینک سازان و عینک فروشان تهران 
در خصوص تنظیم بازار اظهار داشت: اتحادیه با همکاري و 
همراهي صنوف تحت پوشش همواره سعي نموده تا کاالها 
و قیمت ها و خدمات در این صنف به گونه اي باشد که حد 
و حدود انصاف را رعایت و با کمترین اجرت و دســتمزد به 
مشتریان خدمت ارائه نماییم ، بطوریکه مالحظه مي شود تا 
کنون توانسته ایم رضایت مردم را در این زمینه جلب نماییم.

ميوه فراوان است، کمبودي نداريم

اگر پوشاک وارداتي در بازار باشد قطعا قاچاق است

دبیرکل اتاق اصنــاف ایران 
گفت: از مجموع ۵۲۰۰ تاالر 
دار و باغ تاالر صنفی بیش از 
صد هزار نفر نیرو و پرســنل 
شاغل داشــتند که در حال 
حاضر بیکار شــده اند که بیشتر از قشــرضعیف جامعه 
هستند. دبیرکل اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری کرد که 
در ماه آینده با تصویب مصوبه ها، مجوز بازگشــایی تاالر 
داران صادر شود و افزود: بیش از ۱۹ ماه هست که صنف 
تاالر های پذیرایی به دلیل کرونا تعطیل هستند و اکثریت 

این واحد ها خسارت باالی ۹۵ درصد دیده اند. 
نائب رئیس دوم اتاق اصناف تهران در این رابطه می گوید: 
تمام تاالرها بیش از دو سال است غیر فعال بوده و بدون 
هیچ حمایتی نمی توانند از پس هزینه ها برآیند بنابراین 
تعداد زیادی از تاالرها نیز درخواســت تعطیلی داده اند. 
این یعنی ۱۰۰ درصد تاالرها دچار ورشکســتگی مطلق 
شده اند. خسرو ابراهیمی نیا اضافه کرد: در مدت زمانی که 
کرونا شیوع پیدا کرده تا به امروز صدها هزار نفر در صنف 
تاالرداران از کار بیکار شده اند. این موضوع تهدیدی جدی 
برای معیشت و گذران زندگی در صنف تاالرداران است. 
باید راهکار درستی برای حمایت و ساماندهی این مشاغل 
شــود در غیر این صورت باقیمانده اعضای این صنف نیز 

کار خود را از دست خواهند دارد. 
این در حالی است که محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق 
اصناف ایران در ادامه اظهار داشت: بیش از ۱۹ ماه است 
که اعضای صنف تاالر های پذیرایی در سراســر کشــور 
فعالیت نداشــتند و در یک دوره کوتاه مــدت هم که با 
رعایت پروتکل های ســنگین بهداشــتی اجازه فعالیت 
داده شد، عمال تعطیل بودند و نتوانستند کسب و کاری 
داشته باشند و اکثریت این واحد ها ورشکست شدند. وی 
تصریح کرد: از مجموع ۵۲۰۰ تاالر دار و باغ تاالر صنفی 
بیش از صد هزار نفر نیرو و پرسنل شاغل داشتند که در 
حال حاضر بیکار شده اند که بیشتر از قشرضعیف جامعه 
هستند و این مساله دغدغه اصلی اتاق اصناف ایران است 
که بتوانیم وضعیت کسب و کار این واحد ها را ساماندهی 

کنیم که در این شرایط سخت اقتصادی بتوانند مجددا 
به کارشان برگردند.

مجتبایی تصریح کرد: در این راستا نشستی با جمعی از 
فعاالن صنفی تاالرداران داشتیم و بررسی کارشناسی در 
زمینه شیوه رعایت پروتکل ها بهداشتی با در نظر گرفتن 
وضعیت کســب وکار واحد های صنفی و معیشــت این 
صنف صورت گرفت.وی افزود: در این نشست راهکار های 
متعددی را بررسی کردیم و بزرگترین تمرکز ما رعایت 
پروتکل های بهداشتی است و در این زمینه اگر واحدی 
هم تخلف داشت فقط واحد متخلف تعطیل می شود نه 

کل واحدها.
مجتبایی تصریح کرد: بررسی کارشناسی شیوه فعالیت 
صنــف تاالر های پذیرایی و شــیوه تبادل نظر و شــیوه 
نظارت ها و اینکه چگونــه اتحادیه ها بــر رعایت دقیق 
پروتکل های بهداشتی نظارت داشته باشند، بررسی های 
الزم صــورت گرفته اســت و بر اســاس چارچوب های 
اعالم شده نشســت دیگری با وزارت بهداشت خواهیم 

داشــت تا پروتکل های جدیــدی در نظــر بگیریم و در 
نهایت در قالب یک طرح مشــترک بین اتــاق اصناف 
ایران، وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا با یک چارچوب 
هوشــمند اجرایی خواهد شــد.دبیرکل اتــاق اصناف 
ایران در پایان ابــراز امیدواری کرد که در مــاه آینده با 
 تصویب مصوبه ها، مجوز بازگشــایی تــاالر داران صادر

 شود.
در همین رابطه نائب رئیس دوم اتــاق اصناف تهران در 
گفت و گو با "کســب و کار" گفت: بیــش از ۵۰ درصد 
تاالرهای پذیرایی در تهران به طور کلی کار خود را تعطیل 
کردند و عمال هیچگونه فعالیت صنفی ندارند. خســرو 
ابراهیمی نیا اضافه کرد: در مدت زمانی که کرونا شیوع 
پیدا کرده تا به امروز صدها هزار نفر در صنف تاالرداران 
از کار بیکار شــده اند. این موضوع تهدیدی جدی برای 
معیشت و گذران زندگی در صنف تاالرداران است. باید 
راهکار درستی برای حمایت و ســاماندهی این مشاغل 
شــود در غیر این صورت باقیمانده اعضای این صنف نیز 

کار خود را از دست خواهند دارد.رئیس اتحادیه تاالرهای 
پذیرایی تهران اظهار داشت: ۸۰ درصد تاالرهای پذیرایی 
اجاره ای هستند و کرونا باعث شد مشکالت و اختالفات 
زیادی بین مالک و مستاجر تاالرهای پذیرایی به وجود آید 
زیرا مستاجران هزینه های زیادی برای تاالرها کرده بودند 
که هیچ درآمدی نداشت و توان پرداخت اجاره بهاء را نیز 
نداشتند و حتی برای نگهداری تاالرها ماهانه میلیون ها 

تومان هزینه کردند.
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی افزود: به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا، بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا تمامی 
تاالرهای پذیرایی کشور به صورت صددرصدی تعطیل 
بوده اند و تسهیالت با ســود و بهره به شکل قبلی که وام 
۱۲ تا ۱۶ میلیونی بود هیچ فایده ای ندارد و یک طرح بی 
منطقی است. ابراهیمی نیا گفت: همین امر موجب شد 
بســیاری از کارگران این بخش اخراج و صاحبان تاالرها 
یا ورشکست شــوند و یا در شــرایط مالی بسیار سختی 

قرار گیرند.

شیوع كرونا در دو سال اخیر منجر به ورشکستگی 100 درصدی تاالرهای پذیرایی شد 

خسارت۹۵درصدیکرونابهتاالرداران
شایلی قرایی
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بررسی نوســانات بازار ارز 
در ماهها و هفته های اخیر 
نشــان می دهد ایــن بازار 
بیشترین تاثیر را از اخبار و 
تحوالت سیاسی پذیرفته 
اســت. اگرچه متغیرهای دیگری در داخل کشــور 
نیز بر روند نوســان قیمت در بازار ارز تاثیر داشته اما 
دالر همچنان زیر بمباران اخبار سیاســی است. در 
آخرین هفته شهریور ماه دالر تحت تاثیر خبر عضویت 
ایران در ســازمان همکاری های شــا نگهای، جلسه 
اسالمی و گروســی، حضور ایران در اجالس سران 
مجمع عمومی ســازمان ملل و دیدار وزیر خارجه با 
همتای انگلیسی خود بین ۲۷۴۰۰ تا ۲۷۷۰۰تومان 
نوسان داشــت. از آنجا که طی یک سال اخیر قیمت 
دالر مــدام بر پایه اخبار سیاســی و برجام نوســان 
 داشــته، نمی   توان به روند فعلی بــازار هم اطمینان

 کرد.
یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: نوسانات روزمره 
ای که قیمت دالر دارد نوسانات ظاهری متاثر از اخبار 
سیاسی است که تا زمان لغو کامل تحریم ها نیز ادامه 
خواهد داشت. یک روز خبر از قوی شدن جو مذاکرات 
می شود شاهد کاهش ارزش دالر هستیم. از طرفی 
دیگر هنگامی که اخبار ناامیدکننده منتشر می شود 
می بینیم که ارزش دالر تقویت می شود. یعنی صحبت 
از موضع گیری ناامید کننده از مذاکرات ارزش دالر 
را افزایش و ارزش ریال را کاهش می دهد. تمام این 
اتفاقات به صورت کوتاه مدت تاثیر خود را می گذارند 

و تعیین واقعی ارزش دالر و ارز بستگی به متغیرهای 
بلندمدت دارد. 

کمیل طیبی اضافه کــرد: متغییرهایی مانند تورم، 
رشــد اقتصادی و انگیزه ســرمایه گذاری. با وجود 
متغیری مانند تورم طبیعی است که ریال با کاهش 
ارزش مواجه می شود. چون قدرت خرید را از دست 
می دهد. به همین علت انتظارات برای رشــد ارزش 
قیمت ارز را داریم. کنترل تورم و هدف گذاری تورم 
عامل مهم است که در مســیر رسیدن به نرخ بهینه 
ارز تاثیرگذار است. می دانیم که کنترل تورم چقدر 

در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری تاثیرگذار است و 
می تواند به ثبات بازار ارز کمک کند. از طرفی دیگر تا 
زمانیکه رشد اقتصادی پایین باشد عاملی برای کنترل 
 تورم نخواهد بود. همیــن امر موجب افزایش قیمت 

دالر می شود.
اما قیمت دالر در شرایطی وارد مهرماه می شود که 
بســیاری از معامله گران اعتقاد دارند همانند فصل 
تابســتان احیای برجام عنصر اصلی تعیین کننده 
جهت بازار ارز است. به همین دلیل انتظارات نزولی 
و صعودی در بازار ارز کماکان برای آینده قیمت دالر 

مچ اندازی خواهند کرد. اسکناس آمریکایی شهریور 
آرامی را پشت سر گذاشــت. در بیشتر مواقع قیمت 
دالر در کانــال ۲۷ هزار تومانی زندانــی بود و توانی 
برای تغییرات سنگین از خود نشان نداد. با این حال، 
برخی فعاالن عنوان می کنند که معامله گران پس 
از عبور از شهریورماه، به مرور ریسک بیشتری برای 
خرید خواهند کرد. به بــاور آن ها، آنچه خریداران را 
در اواخر تابســتان دچار رفتار احتیاطی کرد، انتظار 
برای شکل گیری دور جدید مذاکرات هسته ای و لغو 

تحریم ها بود.

نوسانات نرخ ارز ظاهری و متاثر از اخبار سیاسی است

قفلدالردرکانال27هزارتومان
شایلی قرایی
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پروژه ساخت ۱ ميليون واحد مسکوني و رونق صنوف صنعت ساختمان

کاهش قيمت ۹۹ درصد اقالم ميوه و تره بار

دولت براي تنظیم بازار؛ اختیارات كافي به اصناف بدهد

لزوم قرار گرفتن واردات عینک آفتابي در اولویت یک
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ابرچالش های اقتصادی آفت بازار خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

در صورت احیای برجام بازار خودرو شاهد تحوالت کوتاه مدت خواهد بود. البته برجام بدون FATF  کامال بدون نتیجه خواهد بود. بنابران همان تاثیرات کوتاه مدت احیای برجام نیز اگر قانون برخورد با پولشویی وجود نداشته باشد منتفی 
خواهد بود. درصورت احیای برجام در بازار خودرو های خارجی ریزش قیمت شدید است و به ۴۰ تا ۵۰ درصد می رسد. اما چنانچه FATF تصویب شود، در بازار خودرو های داخلی هم با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مواجه خواهیم شد. 

به طور کلی پذیرفتن اصول اولیه تجارت با جهان، یعنی FATF و بازگشت به برجام پیش شرط الزم هستند، اما کافی نیستند.
اما اگر قصد داریم بازار خودرو در بلندمدت از چالش های گرفتار در آن نجات پیدا کند یعنی تغییر در رویه بازار و افزایش قدرت خرید اتفاق بیفتد و تولید خودرو رونق پیدا کند باید ابرچالش های اقتصادی کشور حل و فصل شود. 

در حال حاضر ایران جزو پرتورم ترین کشورهای جهان است و قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. درآمدها و خرج ها باهم نمی خواند و خودرو به عنوان کاالی مصرفی دیگر کاربردی ندارد. البته مسائل خارجی شرط الزم حل مشکالت 
صنعت خودرو است و اگر نباشند این مشکالت حل نخواهند شد اما ساختار اقتصادی و سیاسی باید متغییر شود. ولنگاری شدید بانک ها، بی نظمی دولت و ورشکستگی صندوق های بازنشتگی باید حل و فصل شود. 

بازار خودرو در ســال جاری 
که تنها یک هفته تا پایان آن 
باقی است دچار آشفتگی و 
رشد قیمتی بســیار زیادی 
شــد. برخی فعــاالن بازار 
خودرو احیای برجام را تنها راه نجات بازار خودرو عنوان 
می کنند و معتقدند از زمان تعلیق برجام تا به امروز این 
بازار روی خوش ندیده است. گرانی بی سابقه ای که در 
بازار خودرو به راه افتاد موجب کاهش دسترسی مردم 

و مصرف کنندگان واقعی به خرید خودرو شد و دالالن 
و اسطه ها در این بین بیشترین سود را کسب کردند. 

این در حالی است که زمزمه هایی که در رابطه با روی 
کار آمدن بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا 
وجود داشت تب بازار خودرو را تا حدودی کاهش داد و 
امیدواری ها بر این بود که آمریکا به سرعت به برجام باز 
خواهد گشت و بازار خودرو از نابسامانی خارج خواهد 
شد. از طرفی دیگر برخی کارشناسان بازار خودرو بر 
این باورند که مشــکالت اقتصادی و داخلی موجب 
اشفتگی بازار خودرو شده و این مشکالت ارتباطی با 

مسائل بین المللی ندارد. 
در واقع با توجه به کاهش تورم انتظاری شــهروندان 

و خوش بینی آنها به بهبود اوضاع اقتصادی و افت در 
بازارهای مختلف، خیلی ها بنا را بر تداوم ریزش قیمت 
گذاشــته اند، بنابراین بازار خودرو با کمبود خریدار 
مواجه شده است. در این شرایط اما پرسش مهم شکل 
گرفته در اذهان عمومی این اســت که »کف کاهش 
قیمت خودرو چقدر است؟« آیا افت قیمت خودرو در 
روزها و هفته ها و ماه های آتی نیز ادامه خواهد داشت، 
یا به زودی روند نزولی قیمــت متوقف و حتی دوباره 
استارت گرانی خواهد خورد. پاســخ به این پرسش 
منوط به اتفاقاتی است که در آینده سیاست خارجی 
و اقتصاد کشــور رخ خواهد داد، به ویژه احیا یا عدم 

احیای برجام. 

اما یکی دیگــر از عوامل مهم و تاثیرگــذار بر قیمت 
خودرو در ســال ۱۴۰۰، بازگشــت خودروسازان به 
مدار قبلی تولید اســت. اگرچه وزیر صنعت نسبت به 
افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید تا پایان ســال جاری 
وعده داده است، ولی در صورتی به یک بررسی جامع 
می توان امیدوار بود که این رشد برای سال آینده محقق 
شود. به هر روی، افزایش تولید فقط تأثیر مستقیم بر 
شرایط به روز خودروسازان ندارد. اگرچه ادعا می شود 
تعهدات معوق تا پایان امســال صفر می شــود، ولی 
فارغ از خوش بینی های همیشــگی، انتظار داریم که 
 خودرو های ثبت نامی تحویل نشــده تا سال آینده نیز 

ادامه دار باشند.

ركود   و گرانی   بازار خودرو   با   احیای   بر  جام   به   پایان   می رسد؟

بازار خودرو  در انتظار  سرنوشت  برجام
News kasbokar@gmail.com

گزارش های رســمی نشان 
می دهد روغن دچار افزایش 
۶۸ تا ۱۳۹ درصدی قیمت 
شده اســت. روغن خوراکی 
مدتی است در بازار با کمبود 
عرضه مواجه شده و مسئوالن و مردم را به تکاپو انداخته 
است. در حالی که مردم همچنان برای خرید روغن با 
مشکل مواجه هستند و حتی گزارش هایی از تشکیل 
صف های فروش روغن منتشــر شــده اما مسئوالن 
این موضوع را تکذیب و همچنان به وعده دادن اکتفا 

می کنند. 
کمبود روغن نیمه جامد هم واکنش دبیر انجمن صنفی 
روغن نباتی ایران را به همراه داشــت تا امیر هوشنگ 
بیرشک بگوید: مشکل روغن های نیمه جامد به زودی 
حل می شود، به هرحال حل این مسئله مقداری زمان بر 
است اما امیدوار هستیم که با همراهی کارخانجات در 

آینده ای نزدیک این مشکل حل شود.
البته هرچند که طبق اعــالم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت وضعیت بازار روغن عادی اســت، اما در میانه 
صحبت های مســئوالن این بخش به افزایش قیمت 

جهانی روغن، احتکار خانگی و برخی مشکالت مربوط 
به واردات، به عنوان دالیل نابسامانی در بازار این محصول 

اشاره شده است.
به هر ترتیب نوسان و نابسامانی بازار روغن در حالی از ماه 
های اخیر ادامه دار شده که گزارش های رسمی بیانگر 
افزایش ۶۸ تا ۱۳۹ درصدی قیمت این کاال است. از اوایل 
نیمه دوم امســال بازار روغن مایع و جامد با مشکالتی 
مواجه شد و گزارش هایی در رابطه با کیماب شدن این 
کاال در فروشگاه ها و یا حتی تشکیل صف برای خرید آن 
وجود داشت. مسئوالن گاها اظهارات متفاوتی داشته و  

کاهش مواد اولیه  وارداتی و یا در برخی موارد تامین ارز 
را در این باره مطرح و بــه دادن وعده برای تنظیم بازار 
اکتفا کرده اند ولی در هر صورت هنوز این بازار به حالت 

طبیعی برنگشته است.
این در حالی است که بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار 
از جریان قیمت کاالهای خوارکی نشان می دهد که هر 
روغن ۹۰۰ گرمی مایع از متوسط  ۸۶۰۰ تومان در بهمن 
پارسال به متوسط ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان در بهمن سال 
جاری رسیده و حتی تا بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان نیز 

فروش رفته است.

براین اســاس قیمت روغن مایع نســبت به دی ماه 
امسال ۶.۶ درصد و بهمن  پارسال ۶۸.۱ درصد گران 
شــده اســت.در رابطه با روغن جامد نیز هر کیلو از  
۹۰۰۰ تومان در بهمن ســال گذشــته به متوســط 
۲۱ هــزار و ۷۰۰ تومــان در بهمن امســال افزایش 
قیمت دارد. ایــن کاال حتی تا مرز ۳۴ هــزار تومان 
برای هر کیلو در ماه گذشــته فروش رفته است. هر 
کیلو روغن جامد نســبت به دی مــاه ۱۲.۴ درصد و 
 در مقایسه با بهمن سال گذشته ۱۳۹.۳ درصد گران 

شده است.

چقدر مواد اولیه روغن وارد و دپو شده است؟
این افزایش قیمت در حالی رخ می دهد که بررســی 
وضعیت واردات مواد اولیه این کاال نشان می دهد تا پایان 
بهمن ماه بیش از دو میلیون تن دانه های روغنی به ارزش 
یک میلیارد دالر، یک میلیون تن روغن خوارکی نیمه 
جامد، مایع و خام به ارزش ۸۹۵ میلیون دالر و همچنین 
۳۶۲ هزار تن روغن پالم به ارزش بیش از ۲۷۷ میلیون 
دالر واردات انجام شده است. از سویی تا تاریخ ۱۷ بهمن 
ماه امسال موجودی کاالهای دپو شده در گمرک از این 
حکایت دارد در حال حاضر بیش از ۳۶۵ هزار تن روغن 
خام و حدود ۲۹۰.۷ هزار تن دانه های روغنی در گمرک 

و بنادر قرار دارد.

3۶5 هزار تن روغن خام و 2۹0.۷ هزار تن دانه های روغنی در گمرک مانده اند

افزایش ۶۸ تا ۱۳۹ درصدی قیمت روغن
تداوم نابسامانی در بازار روغن                                                                                                                                                                                                               شکست تنظیم بازار روغن

رانت باالی واردات دانه های روغنی
جعفر حسینی، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی

درحال  حاضر ۱۶ درصد روغن مورد نیاز در داخل و ۸۴ درصد از طریق واردات تامین می شود که واردکنندگان روغن به ســبب رانت حاصل از واردات مانع توسعه کشت دانه روغنی در کشور شدند. با وجود تاکید بر توسعه کشت 
دانه های روغنی در داخل، اما متاسفانه برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد برای کشت این محصول بسیار حیاتی ضعیف است. 

صنعت روغن نباتی بر پایه تولید دانه های روغنی استوار است اما در بحث خرید دانه های روغنی حمایت کافی از تولیدکننده نمی شود. تخصیص ارز دولتی به واردات موجب شده واردات نسبت به تولید داخل صرفه بیشتری داشته 
باشد، به همین خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن باید حذف شود. واردات ارزان قیمت روغن و کنجاله مانعی در راه خوداتکایی تولید در داخل است و  حذف ارز ترجیحی این کاالها به سبب رغبت کشاورزان به کشت، منجر به 

افزایش ضریب خوداتکایی می شود. همچنین با حذف ارز ترجیحی از واردات کاالی نهایی، دیگر واردات مقرون به صرفه نیست که با این وجود  بخش خصوصی به سمت تولید داخل رغبت بیشتری دارند.
همچنین قیمت گذاری محصوالت کشاورزی مهم ترین رکن تولید است. با اصالح قیمت خرید تضمینی و اعالم نرخ منطقی متناسب با هزینه های تولید، کشاورزان به افزایش راندمان، سطح زیرکشت و تولید بیشتر ترغیب و تشویق 
می شوند، در حالی که در محصوالت خرید تضمینی نگاه دولت بیشتر مصلحت بودجه و مصرف کنندگان است. با افزایش تولید در داخل وابستگی به واردات کم می شود که این امر عالوه بر ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده در 

شرایط فعلی تحریم در تامین امنیت غذایی کشور و جلوگیری از خروج ارز تاثیر بسزایی دارد.
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رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بر ایجاد 
زنجیره ارزش با مدیریت صحیح و قاطع از ســفره تا 
مزرعه تاکید کرد و افزود: تا زمانی که زیرســاخت ها 
فراهم نشود امکان اجرای الگوی کشت هم وجود ندارد.

محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی درباره دالیل عدم موفقیت وزارت جهاد 
کشاورزی در اجرای طرح الگوی کشت، اظهار داشت: 
الگوی کشت به این معناست که در هر استان با توجه 
به ظرفیت های آب و خاک و اقلیــم و همچنین بازار، 
محصول مناسب کشت شود به عنوان مثال در منطقه 
جنوب کرمان ۵۵۰۰ هکتار پیاز باید کشــت شود تا 

محصول روی دست کشاورزان نماند.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر نیز وزارت جهاد 
کشاورزی برنامه کشت را درباره محصوالت سبزی و 
صیفی به استان ها ابالغ می کند، افزود: متأسفانه این 
برنامه چندان مورد توجه کشاورزان قرار نمی گیرد و 
آن را جدی تلقی نمی کنند، به عنوان مثال در جنوب 
کرمان ۲.۷ برابر برنامه ای که وزارت جهاد کشاورزی 
ابالغ کرده بود، کشــت پیاز انجام شده و هم اکنون با 
مازاد شدید محصول مواجه هستیم.رئیس نظام صنفی 
کشاورزی و منابع طبیعی کشور تاکید کرد که نمی توان 

صرفاً با تکیه بر برنامه ها و بخشنامه های وزارت جهاد 
کشــاورزی در خصوص اجرای الگوی کشــت بدون 
وجود زیرساخت های الزم و هیچ تضمین و حمایتی 
انتظار داشته باشیم که کشاورزان آن بخش نامه را اجرا 
کنند.ملک زاده با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت 
صحیح عالوه بر اینکه به کشــاورزان کمک می کند، 
گفت: مصرف کننده نیز ناچار نخواهد شد در مواقعی از 
سال محصولی را به ۴ برابر قیمت واقعی خریداری کند. 
وی اضافه کرد: مشکل بخش کشاورزی در حوزه تولید 
نیست، همه مشکالت به بعد از تولید مربوط می شود 
از برداشــت محصول تا انبارداری و صنایع تبدیلی و 
تکمیلی، بسته بندی، برندسازی و بویژه عرضه صحیح 
محصوالت کشاورزی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

ملک زاده تصریح کرد: ما هنوز برنامه ریزی درستی برای 
صادرات نداریم که بتوانیم محصوالت مازاد را صادر و 
برای کشور ارزآوری کنیم. این فعال بخش خصوصی 
گســترش بازارهای صادراتــی را از جمله مهم ترین 
اهرم های اجرای الگوی کشــت دانســت و گفت: در 
شرایطی که با تصمیمات خلق الساعه یک شبه واردات 
را آزاد و یا ممنوع می کند چه کســی می تواند در این 

حوزه سرمایه گذاری طوالنی مدت کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
عملکرد طرح اقدام ملی مســکن در قالب پروژه های 
واگذاری گروهی زمین، مشــارکتی، و نوسازی بافت 
فرسوده و تفاهم با دستگاه ها را ۶۰۰ هزار واحد برشمرد.

پروانه اصالنی درباره تازه ترین وضعیت طرح اقدام ملی 
مسکن با بیان اینکه در مجموع تاکنون ۶۰۰ هزار واحد 
طرح اقدام ملی مســکن در قالب پروژه های واگذاری 
گروهی زمین، پروژه های مشارکتی، پروژه های متوسط 
و بزرگ مقیاس، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده 
و تفاهم نامه با ســایر وزارتخانه ها، وارد فاز عملیاتی و 
اجرایی شده گفت: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن 
تاکنون به حدود ۱۳۵ هــزار خانوار، واگذاری گروهی 
زمین انجام شــده و ســاخت حدود ۳۴۰ هزار واحد 

مسکونی نیز در قالب پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس 
آغاز شده است. همچنین برای حدود ۴۰ هزار واحد نیز 
در بافت های فرسوده، تسهیالت نوسازی و بهسازی در 

قالب طرح اقدام ملی مسکن پرداخت شده است.
اصالنی ادامه داد: تاکنون عملیات اجرایی حدود ۲۵ 
هزار واحد مســکونی نیز در قالب مشارکت با بخش 
خصوصی شــروع شــده و برای حدود ۶۰ هزار واحد 
نیز برای تأمین مســکن متقاضیان تحت پوشــش 
دستگاه های مختلف اجرایی، زمین تأمین و عملیات 
اجرایی آن ها در حال انجام است.وی در مجموع عملکرد 
طرح اقدام ملی مسکن را ۶۰۰ هزار واحد عنوان کرد و 
گفت: برای ۶۰۰ هزار واحد مسکونی که عملیات اجرایی 

آن ها آغاز شده، زمین نیز تأمین شده است.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف اهواز با اشاره به 
محدودیت های اعمال شده از سوی ستاد مدیریت 
کرونا به دلیل شیوع گسترده بیماری گفت: تالش بر 
این است که محدودیت ها اعمال شود اما در مقایسه با 
سال گذشته، شاهد همکاری کمتری از سوی اصناف 
هســتیم.رضا فرجام در خصوص محدودیت های 
اعمال شده برای اصناف در آستانه عید نوروز، اظهار 
کرد: وقتی کــه تصمیمی برای هر قشــری اتخاذ 
می شود، زیرساخت های آن تصمیم نیز باید آماده 
باشند و تعطیالت و محدودیت های اعمال شده باید 

با توجه به ظرفیت هر استان اتخاذ شود.
وی با اشــاره به ادامه فعالیت کاسبان غیر رسمی 
در وضعیت قرمز و با وجود اعمال تعطیلی مشاغل 
گروه های ۲ تا ۴ گفت: اســتان خوزستان شرایطی 
متفاوت با سایر استان ها دارد؛ دستفروشان، بازارهای 
شــب و بازارچه های روز همچنان برقرار هستند. 
کماکان شلوغی ها پابرجا اســت و با این وضعیت؛ 
تمرکز اعمال محدودیت صرفا بــر اصناف، انتظار 

همکاری از اصناف را پایین خواهد آورد.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف اهواز با اشاره به 
متضرر شــدن اصناف در پی اعمال محدودیت ها 
افزود: در یک سال گذشــته، رکود بر فضای کسب 
و کار حاکم بود. اگر چــه دولت وعده هایی مبنی بر 

اعطای تسهیالت و معافیت های مالیاتی داده بود، 
این وعده ها کامال عملیاتی نشــدند و تســهیالت 
 اندکی نیز که اعطا شــد، جوابگوی ضــرر و زیان

 اصناف نبود.
فرجام با اشاره به همکاری کمتر واحدهای صنفی 
رسمی در اجرای محدودیت ها نسبت به سال گذشته 
تصریح کرد: فعالیت دستفروشان و بازارچه ها ادامه 
دارد، مردم دورهمی ها و مهمانی های خود را انجام 
می دهند و حتــی در پارک ها با نــور موبایل اتراق 
می کنند. در این وضعیت و با توجه به مشــکالت 
مالی اصناف، شاید در مقایسه با سال گذشته شاهد 
همکاری کمرنگ تری از ســوی اصناف در اجرای 
محدودیت هاباشیم.وی بیان کرد: حداقل هزینه های 
یک واحد صنفی، هزینه اجاره بها، هزینه آب و برق و 
حق بیمه کارگران است که تامین این مخارج برای 

اصناف با توجه به محدودیت ها، مشکل است.
مدیر بازرســی و نظارت اتاق اصناف اهواز با اشاره 
به همکاری با ارگان هایی مانند بهداشــت، اماکن 
نیروی انتظامی و ســازمان صمت در گشــت های 
مشترک نظارت بر اصناف افزود: تالش بر این است 
که محدودیت ها اعمال شود اما در مقایسه با سال 
گذشته شــاهد همکاری کمتری از سوی اصناف 

هستیم.

یک کارشناس بازار مســکن گفت: در حال حاضر در 
نواحی شهری و روستایی هزینه ساخت هر متر مربع 
مسکن بین ۲ تا ۷ میلیون تومان کمی بیشتر یا کمتر 
است، اما قیمت مسکن دهها برابر این قیمت است که 

نشان از سرمایه ای شدن مسکن دارد.
علی شــماعی اظهار کرد: افزایش تراکم ســاختمانی 
و تشویق به بلند مرتبه ســازی البته با در نظر گرفتن 
تمهیدات الزم در برخی از بافت های فرســوده  که از 
ظرفیت مطلوب برخوردار باشند، با تجدید نظر منطقی 
در مقررات ساخت و ســاز  در راستای تشویق متراکم 
سازی و فشرده سازی می تواند به بهبود وضعیت مسکن 

و کنترل این بازار کمک کند.
وی افزود: سیاستهای اجرایی در این خصوص باید به 
گونه ای عمل شود که امتیاز متراکم سازی بیشتر عاید 
خانوارهای فاقد مسکن و مصرف کنندگان شود و ضمن 
آن، مالکین و توسعه دهندگان به سود و منفعت منطقی 
و متعادل دست پیدا کنند. به عبارت دعیگر باید شرایط 
واگذاری تراکم مازاد، پیش فــروش واحدهای اضافی 
ایجاد شده در اثر تراکم مازاد به خانوارهای فاقد مسکن 
داده شود و با ایجاد سامانه جامع ملی امالک، هر خانوار 
فاقد مسکن تنها یک بار بتواند از این امتیاز استفاده کند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در مقررات فعلی 
و سیاستهای موجود استفاده از فضای ارتفاع زیر صفر 
برای تامین انباری و پارکینگ در اکثر ساخت و سازهای 
بافت فرسوده، مقرون به صرفه نیست و ساخت و سازها 

اغلب از ارتفاع صفر به باال صورت می گیرد. شهرداری ها 
باید تراکم ساختمانی را با کاهش و حتی حذف عوارض 
ساخت از طبقات منهای یک برای استفاده از پارکینگ 
فراهم کنند و با مقرون به صرفه شدن ساخت طبقات 
منهای صفر مشکل پارکینگ و انباری مناسب را در بافت 
های فرسوده بیشتر فراهم سازند. به گفته شماعی، در 
حال حاضر در نواحی شهری و روستایی هزینه ساخت 
هر متر مربع مسکن بین ۲  الی  ۷  میلیون تومان کمی 
بیشتر یا کمتر است، اما قیمت مسکن دهها برابر این 
قیمت است که نشان از سرمایه ای شدن مسکن دارد.

وی بجز افزایش تراکم در بیان راهکارهای دیگر برای 
ساماندهی بازار مســکن گفت: تصحیح و بروز رسانی 
قوانین ساخت و ساز به ویژه در بافت های فرسوده که 
با قوانین مناسب وتسهیل گری بهینه با دادن امتیاز و  
خدمات الزم از طرف دولت و شهرداری ها و دستگاهها  
برای مقرون به صرفه شدن ساخت و ساز و نوسازی و باز 

آفرینی بافت های فرسوده ضروری است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: سرمایه گذاری و زندگی 
سالم در بافت های فرسوده باید یکی از اهداف شهرداری 
ها و دولت باشــد. بنابر این تعادل بین قیمت مسکن و 
حقوق مردم ضعیف و کارمنــدان و کارگران از طریق 
کاهش عوارض و مالیات برای ســاخت و ساز و خرید 
مســکن و کاهش نابرابری در ســطح جامعه و اجرای 
عدالــت و جلوگیــری از داللی یکی از رســالت های 

حکمرانی خوب اسالمی است.

مسکن در تهران متری 2۸.3 میلیون تومان

قیمت مسکن ۱۰ برابر هزینه ساخت است

چرا اصناف زیر بار محدودیت های وضعیت قرمز نمی روند؟

زیرساخت ها برای اجرای الگوی کشت آماده نیست

بر اساس اعالم مقام مسئول؛

برنامه هدف »مسکن ملی« از ۴۰۰ به ۶۰۰ هزار واحد افزایش یافت
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در حالی بر کوس مقابله با ورود سرمایه های مردم به بازار رمزارزها زده می 
شــود که خواه ناخواه ۲۵ هزار میلیارد تومان وارد این بازار شده و به زودی 
نیز سرمایه های سرگردان دیگری نیز همپای رکوردزنی رمزارزها جذب این 
بازار می شود.  در این میان برخوردهای سلبی مسئوالن به خصوص بانک 
مرکزی نه تنها مانع ورود سرمایه به این بازار نخواهد شد که تنها شفافیت 
این بازار را از میان خواهد برد. در این بحبوحه، مجتبی توانگر رئیس کمیته 
اقتصاد دیجیتال مجلس، با اشاره به افزایش تمایل مردم به معامله رمزارزها 
برای جبران ناکامی هایشان در بازار بورس، خواستار اقدام سریع بانک مرکزی 

و سازمان بورس در زمینه رمزارزها و تدوین قوانین الزم در این زمینه شد.
توانگر با اشاره به افزایش تمایل برخی اقشار مردم به معامله رمزارزها گفت: 
»قوانین داخلی در این زمینه باید تدوین شــود و مقررات و آیین نامه های 
اجرایی متناسب هم به دنبال آن تصویب شود. قطعاً نمی توان بدون مشخص 
بودن محدوده و قواعد فعالیت در این زمینه، انتظار رفتار مسئوالنه از فعاالن 
این حوزه و مردم داشــت چراکه برخی از آن ها کــه عالقه مند به فعالیت 
قانون مند هستند، هم اکنون مطالبه دارند که چارچوب های فعالیت را اعالم 
کنید.« توانگر اضافه کرد: »در همه حوزه های اقتصادی، ابهام در مقررات و 
بی عملی سیاستگذار و رگوالتور، باعث ازدست رفتن فرصت فعالیت بخش 
خصوصی در کنار ایجاد پرونده های متعدد قضایی می شود که با هیچ معیاری 

برای کشور مطلوب نیست.«

رمزارزها و ابزارهای دور زدن تحریم
ارزهای دیجیتال توســط هیچ دولت یا نهادی قابل پیگیری و بلوکه شدن 
نیستند و به همین دلیل ابزارهای بسیار مناسبی برای دور زدن تحریم های 
بین المللی علیه ایران به شمار می روند. با این حال همین حسن بزرگ، در 
ایران از جانب دولت به عنوان تهدید قلمداد شده و از همین رو فعالیت در 
زمینه رمزارزها برای مردم ممنوع و برای حاکمیت اقتصادی مجاز اعالم شده 
است. این تبعیض قانونی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت اثرگذار باشد و 

از ورود سرمایه های جدید به حوزه ارزهای دیجیتال جلوگیری کند اما باید 
توجه داشت که جذابیت سرمایه گذاری در این بازار در نهایت بر ممنوعیت ها 
چیره خواهد شد و جذب سرمایه به سمت این بازار نوین ادامه خواهد یافت. 
سال گذشته نیز اخباری مبنی بر ممنوع شدن فعالیت صرافی ها در حوزه 
رمزارزها منتشر شده بود؛ با این حال این گونه طرح ها نه تنها نتوانست مانع 
ورود سرمایه ها به این بازار شود بلکه آســیب دیگری به نام فرار سرمایه از 
کشور را به دنبال داشت. این در حالی بود که این مسیر تازه، می توانست روند 
ورود ارز به کشور را تسهیل کند اما تداوم برخوردهای قهری سیاستگذاران 

با پدیده های جدید، تنها به خروج ارز از کشور منجر شد.

بازار ۲۵ هزار میلیارد تومانی
در حال حاضر برآورد می شــود بیش از ۱/۵ میلیون نفر از ایرانیــان بالغ بر ۲۵ هزار 
میلیارد تومان سرمایه وارد بازار ارزهای دیجیتال کرده اند. در همین حال، متخصصان 
حوزه برنامه نویسی هم اکنون نیز مشتاقانه در این عرصه فعالیت می کنند و از همین 
رو می توان این حوزه را به عنوان بستر جدیدی برای اشتغالزایی مطرح کرد. از سوی 
دیگر نیز می توان نقل و انتقاالت مالی حوزه فعالیت های اقتصادی و بازرگانی را نیز در 
زمینه ارزهای دیجیتال بازتعریف کرد تا عرصه های جدیدی برای تجارت بین الملل 
ایران ایجاد شود. باید توجه داشت که نقدینگی موجود در بازار رمزارزها که می تواند 
به عنوان یک فرصت اقتصادی تلقی شود، در صورت ورود به بازارهای دیگر تبدیل به 

تهدید خواهد شد.

جایگاه رمزارز در بازارهای مالی
در همین حال، سیاستگذاران برای توجیه رفتار غیرکارشناسی خود، بازار ارزهای 
دیجیتال را رقیب بازار سرمایه ایران می خوانند. این در حالی است که این دو بازار 

عمال تهدیدی برای یکدیگر محسوب نمی شوند.
به گفته کارشناسان بازار سرمایه، بورس و رمزارز دو ابزار مالی با عملکردهای متفاوت 
هستند که در نهایت هیچ کدام نمی توانند یکدیگر را تحت الشعاع قرار دهند. از همین 

رو آیا بهتر آن نیست که سیاستگذاران اقتصادی ایران نیز این بازار نوین جهانی را به 
رسمیت بشناسند و به جای ممنوعیت فعالیت سرمایه گذاران در این بازار، با طراحی 
ساز و کارهای مناسب، عرصه را برای تولد یک بازار جدید در اقتصاد ایران مهیا کنند؟

خروج سرمایه ها در صورت غفلت
واقعیتی که سیاستگذاران اقتصادی باید به آن توجه داشته باشند این است 
که اکنون دیگر نمی توان ســرمایه گذاری عظیم ۲۵ هزار میلیارد تومانی 
ایرانیان در این حوزه را نادیده انگاشت و با وضع قوانین محدود کننده ای نظیر 
عدم خدمات رسانی صرافی ها به فعاالن این حوزه، راه را برای ورود به بازار 
تازه متولدشده رمزارزها بست. به ویژه باید توجه داشت که این ممنوعیت ها 
بیش از آنکه در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد، موجب هدایت سرمایه های 
داخلی به ســوی صرافی های بین المللی می شــود که پیش از این نیز در 
برخورد با سرمایه های ایرانیان سابقه بدی از خود به یادگار گذاشته اند. این 
صرافی ها هرچند در سطح بین المللی فعالیت بسیار مطمئنی دارند اما در 
مواجه با کاربران ایرانی سیاست های قهری در پیش گرفته اند. بلوکه شدن 
دارایی کاربران ایرانی برای سال ها یکی از اتفاقات معمول در این صرافی های 
بین المللی است. صرافی های بایننس و بیترکس به عنوان دو غول بین المللی 
ارزهای دیجیتال در سال های اخیر بارها ســرمایه کاربران ایرانی را از بین 
برده اند. بیترکس سابقه  بلوکه کردن حساب کاربران ایرانی برای دو سال را 
هم در کارنامه دارد. متاسفانه کاربرانی که در این صرافی ها دچار مشکالت 
حاصل از سیاست های تحریمی می شــوند در عمل امکان بررسی قانونی و 
پیگیری شــکایت های خود را ندارند. این روند بــه تدریج تبدیل به خروج 
سرمایه از کشــور بدون بازگشت آن می شــود به نحوی که حتی صاحبان 
سرمایه نیز دیگر به آن دسترسی نخواهند داشت. این در حالی است که در 
صورت قانونی شدن معامالت ارزهای دیجیتال در کشور و نقل و انتقال پول 
از طریق صرافی های داخلی، هر گونه مشکالت احتمالی را می توان از طریق 

قانونی پیگیری کرد.

25 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانیان وارد بازار ارزهای دیجیتال شد

کوچسرمایههایداخلیبهسویصرافیهایرمزارزبینالمللی

استارتاپ Verkada هک شد
دسترسی هکرها به دوربین های نظارتی تسال و كالدفلر

»Verkada«، اســتارتاپ امنیتی ســاکن ســیلیکون ولی کــه در زمینه ارائه 
دوربین های نظارتی مبتنــی بر فضای ابری فعالیت می کنــد، قربانی یک حمله 

سایبری گسترده شد.
به گزارش بلومبرگ، هکرهــا به بیش از ۱۵۰ هزار دوربین نظارتی این شــرکت 
از جمله دوربین های نصب شــده در کارخانه ها و انبارهای تسال، دفاتر کالدفلر، 
باشگاه های ورزشی Equinox، بیمارســتان ها، زندان ها، مدارس، ایستگاه های 

پلیس و دفاتر Verkada دسترسی پیدا کرده اند.
»Tillie Kottmann«، یکی از اعضای گروهی بیــن المللی از هکرها که این 
حمله را انجام داده اند، می گوید آن ها می خواســتند با این حمله نشان دهند که 
هک کردن Verkada که چنین مشتریان حساسی دارد، چقدر آسان است. این 
گروه عالوه بر پخش زنده دوربین ها، مدعی دسترســی به آرشیو ویدیویی کامل 

تمام مشتریان شد.
سخنگوی Verkada در بیانیه ای گفت که این شرکت »تمام حساب های کاربری 
مدیر )ادمین( را غیرفعال کرده و با کمک تیم های امنیتی در حال بررســی ابعاد 
حمله است.« پس از تماس خبرگزاری بلومبرگ با این شرکت، هکرها دسترسی 

به پخش زنده دوربین ها و آرشیو را از دست دادند.
نکته نگران کننده اینکه هکرها به ســادگی به سیســتم ها نفوذ کرده اند. آن ها با 
استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که بدون محافظت در اینترنت رها شده بود، 
دسترسی سوپر ادمین )Super Admin( پیدا کرده و سپس به کل شبکه شرکت 

از جمله دوربین ها دسترسی پیدا کردند.
Verkada پیشتر نیز به اتهام آزار و اذیت جنسی و تبعیض به تیتر خبرگزاری ها 
تبدیل شد. سال ۲۰۱۹ یکی از مدیران فروش این شرکت از دوربین های »نظارتی« 
نصب شده در همین شرکت برای عکسبرداری و فیلمبرداری پنهانی از کارکنان زن 

و ارسال آن ها در یک کانال اسلک متهم شد.
لیست شرکت هایی که مشتری Verkada هستند طوالنی است. هکرها عالوه بر 
تسال و کالدفلر، به دوربین های نظارتی بیمارستان ها، مدارس و زندان ها دسترسی 
پیدا کرده و مدعی دسترسی به لیست کامل هزاران مشتری این شرکت و اطالعت 

مالی محرمانه آن شده اند.

تبدیل »رقابت« به »همکاری« در پرداخت آنالین كرایه 
تاكسی

بیــن شــرکت هایی کــه اپلیکیشــن های پرداخــت دارنــد هــم در ایــن 
مــورد رقابــت وجــود دارد کــه تســویه بــا راننــده زودتــر انجام شــود تا 
راننــده هــم آن اپلیکیشــن را بــه بقیــه ترجیــح بدهــد. در اینجــا هــم 
 ممکن اســت ایــن مشــکل پیــش بیاید کــه مســافر آن اپلیکیشــن خاص

 را نداشته باشد.
پرداخت کرایه تاکسی با استفاده از اپلیکیشــن های پرداخت آنالین، چندسالی 
است که در ایران کلید خورده و البته همه گیری کرونا و کاهش استفاده از پول نقد 
در تراکنش های مالی میان شهروندان، استفاده از این اپلیکیشن ها را افزایش داده 
است. همین حاال، بسیاری از رانندگان تاکسی های آنالین پول نقد قبول نمی کنند 
و البته، رقابت میان اپلیکیشــن های پرداخت آنالین در شــبکه تاکسیرانی هم 
بیش از هر زمان دیگری شدت گرفته است. در این میان، انتقاداتی به سازماندهی 
و حتی شکل رقابت اپلیکیشن های پرداخت آنالین در شبکه تاکسیرانی شهرها به 
گوش می رسید، موضوعی که به نظر می رسد شهرداری تهران، با پادرمیانی آن را 

حل وفصل کرده است.
حدود یک سال پیش و در روزهای اسفند ماه ۱۳۹۸ که ترس از ابتال به کرونا بیش از 
امروز در میان شهروندان ایرانی همه گیر شده بود، آمارها نشان می دادند استفاده 
مردم از تاکســی و اتوبوس به شدت کاهش پیدا کرده اســت. در همان زمان اما 
مدیرعامل »تومن«، یکی از اپلیکیشن های پرداخت آنالین به رسانه ها گفت میزان 
استفاده از این اپلیکیشن برای نقل و انتقاالت مالی، در چند روز حدود ۲۰درصد 

افزایش یافته است.
بــا ایــن همــه، کمــی پیش تــر، در تیرمــاه ســال ۱۳۹۸، اعــالم شــد 
تنهــا ۲درصــد تراکنش هــای مالــی در حــوزه تاکســیرانی از درگاه 
اپلیکیشــن های پرداخــت آنالین صــورت می گیــرد. در این زمینــه، آماری 
 بــه روزی وجــود نــدارد، امــا گویــا همه گیــری کرونــا میــزان اســتفاده 

از این اپلیکیشن ها را افزایش داده باشد. 
با این همه، مشکل دیگری هم در استفاده از این اپلیکیشن ها وجود دارد و آن هم 
تعدد آنها و همچنین تفاوت ها در شــکل پرداخت کرایه به رانندگان است. بر این 
اساس، برخی از این اپلیکیشن ها، تسویه مالی با راننده را زودتر و برخی دیرتر انجام 
می دهند. همین موضوع موجب شده است رانندگان ترجیحات شخصی خود را 
در استفاده از این اپلیکیشن ها داشته باشند، ترجیحاتی که ممکن است با خواسته 

مسافر همخوانی نداشته باشد.
راننده یکی از تاکسی های رسمی تاکسیرانی تهران، چند روز پیش در این مورد به 
خبرنگار »دنیای  خودرو« گفت: »مزیت درآمد راننده تاکسی، به نقد بودن آن است 
و به همین خاطر، خیلی از راننده ها در اســنپ و تپسی هم ترجیح می دهند کرایه 
را نقدی بگیرند یا اینکه به کارت شخصی شان واریز شود. برای تاکسی های خطی 
مانند ما هم اپلیکیشن و پول نقد تفاوتی ندارد، اما وقتی کرایه به حساب شرکت ها 
می رود و با تاخیر به حساب راننده واریز می شود، طبیعتا ترجیح می دهیم از مسافر 

اسکناس بگیریم.«
این راننده تاکسی ادامه داد: »بین شرکت هایی که اپلیکیشن های پرداخت دارند 
هم در این مورد رقابت وجود دارد که تسویه با راننده زودتر انجام شود تا راننده هم 
آن اپلیکیشن را به بقیه ترجیح بدهد. در اینجا هم ممکن است این مشکل پیش 

بیاید که مسافر آن اپلیکیشن خاص را نداشته باشد.«
همین مشکل اما سرآغاز همکاری میان برخی از اپلیکیشن های پرداخت آنالین 
برای یک کاسه کردن سیستم مالی شان شــد. در همین راستا، مدتی پیش، دو 
اپلیکیشن اصلی پرداخت آنالین در تاکسی ها، این همکاری را کلید زدند و کمی 
بعد هم زمزمه هایی مبنی بر همکاری های گسترده تر با اپلیکیشن های مشابه به 

میان آمد.
در این میان اما برخی انتقادها در راســتای اصرار نهادهای رســمی به استفاده 
از یک اپلیکیشــن خاص که به ســازمان تاکســیرانی تهران ربط داده می شــد 
نیز به گوش می رســید. شــاید به همیــن دلیل بود که بحث یکســان شــدن 
 اپلیکیشــن های پرداخت آنالیــن در حوزه تاکســیرانی، با جدیت بیشــتری

 دنبال شد.
درهمین راستا، سال گذشــته، مدیرعامل فاوای شــهرداری تهران از راه اندازی 
»بارکد واحد شــهری« بــرای رفــع این مشــکل خبــر داد و ایــن در حالی 
 بود که در مهرماه امســال، اجرای آزمایشــی ایــن طرح در برخــی پایانه های 

تاکسی در تهران کلید خورد.
محمد فرجود، در همین مورد گفته است: »طرح »هم پذیرندگی پرداخت آنالین 
تاکسی ها« دارای ایراداتی بود که آنها را بررســی کردیم و به این نتیجه رسیدیم 
که باید مدلی طراحی شود که براساس آن، پذیرنده ها یک کد واحد داشته باشند. 
در گذشته هرکدام از تاکسی ها سیستم پرداخت خود را داشتند و با تمام سعی و 
تالشی که در این زمینه صورت گرفت سهم آنها از تراکنش بسیار پایین بود و حتی 

به یک درصد هم نمی  رسید.«

اخبار

پــروژه مرورگر، 
یشــگر  جو
خانــواده  و 
جستجوگران در 
ایران ۱۰ ســالی 
اســت که زمزمه می شــود و مســئوالن و 
نهادهــای مختلفی در اندیشــه راه اندازی 
آن هســتند که خروجــی آن بــا آرزوها و 
آمال ها همخوانی ندارد؛ چراکه »خشــت 
 اول چون نهــد معمار کج، تــا ثریا می رود 

دیوار کج!«
در این میان اپراتور همــراه اول در حالی از 
مرورگر بومی خود به نــام »ذره بین« پرده 
برداری کرده که کم نداریــم »فایرفاکس 
های ایرانی« کــه راه را به اشــتباه رفتند 
و بیراهــه را برگزیدند. آنچــه در این میان 

حیف و میل می شود ســفره حمایت هایی 
 است که به اشــتباه پهن شده و چندی بعد

 برچیده می شود. 
در این راستا رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
با اشاره به راه اندازی مرورگر بومی ذره بین 
توســط اپراتور همراه اول گفت: این موتور 
جســت وجو از قابلیت هــای محلی خوبی 
برخوردار اســت و امیدواریم بخش بزرگی 
از نیازهای مردم را به مراتب از مرورگرهای 

خارجی بهتر تامین کند.
سیدابوالحســن فیروزآبــادی در مراســم 
افتتــاح مرکــز مانیتورینــگ پلتفرم های 
دیجیتــال همــراه اول، بــا بیــان اینکه 
امروز شــاهد افتتاح یک مرکــز مدرن در 
 حــوزه مانیتورینگ شــبکه بودیم، گفت: 
درایــن مرکــز تمهیداتــی دیده شــده 
کــه وضعیــت به کارگیــری ســکوها، 
برنامک هــا و اپلیکیشــن های ایرانی رصد 
شــود. در ایــن مرکز VODها، ســکوی 

آموزشی شــاد، پیام رســان ها که حداقل 
شــامل چهار پیام رســان با تاثیر وســیع 
 ملــی هســتند، بــرای اســتفاده مــردم 

مانیتور می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان 
کرد: دراین راستا وعده دادیم که اگر همراه 
اول بتواند اپلیکیشن مرورگری را ارائه دهد 
که تعداد زیادی از مردم ایران استفاده کنند، 
ما هماهنگی های الزم بین دســتگاهی را 
فراهم می کنیم که کاربر وقتی وارد محیط 
می شــود، برای یک بار وارد شود و  در طول 
روز در اپلیکیشــن های مختلــف بتواند با 
همان یــک بــار ورود کارش را انجام دهد. 
این کار در ادامه نظام هویت معتبر اســت و 
ما به دنبال تسهیل کاربر و تسهیل تبادالت 

بین دستگاهی هستیم.
»کســب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، 
 سرنوشــت مرورگرهای بومی را بررســی 

می کند. 

مرورگر بومی ذره بین آغاز به كار كرد

بیراهه حمایت از مرورگرهای بومی
دوپینگ مرورگرهای بومی برای رقابت با گوگل

مرورگر بومی در دست انداز سیاست گذاری
محمدرضا اصنافی، کارشناس فضای مجازی

بحث مرورگر و موتور جســتجو و به طور کلی ابزارهای بومی در کشور حدود ۱۰ تا ۱۲ سال 
است که مطرح و سرمایه گذاری خوبی در این حوزه شــده؛ اما به چند دلیل این طرح موفق 

نبوده است. 
کشوری که جمعیتی ۸۰ میلیون نفری دارد و تعداد کاربر اینترنت باالست حتما باید بتواند 
ابزارهای بومی داشته باشــد تا از آنها استقبال شــود و این ابزارها بتواند از اطالعات کاربران 
حفاظت کند. بنابراین در ضرورت وجود این ابزارها شکی نیست. اینکه چرا تاکنون این ابزارها 
محقق نشده اند به چند دلیل است. نکته اول اینکه سرمایه گذاری ها در این بخش پراکنده 
بوده است. یعنی زیاد هزینه کردیم ولی متولی واحدی تعریف نکرده ایم که سرمایه روی یک 
پروژه متمرکز شود. نکته دوم ظرفیت های فنی است. یعنی هر مجموعه ای برای خودش یک 
ظرفیت فنی دارد. یک متولی وجود نداشته که ظرفیت های فنی همه را تجمیع و آن را در یک 
پروژه واحد هدایت کند. ضعف سوم کاربری است. مرورگر و موتور جستجو تا زمانی که توسط 
کاربر استفاده نشود و باگ آن درنیاید و رشد نکند، نمی تواند با نمونه خارجی رقابت کند. تا 
وقتی نمونه های خارجی باکیفیت خوبی هســتند داخلی ها نمی توانند با آنها رقابت کنند. 
سیاست حمایتی باید برای مرورگرهای بومی در نظر گرفت؛ هرچندی این حمایت نباید به 

بهای بستن خارجی ها باشد. 
به طور مثال باید در نهادهای حاکمیتی استفاده از مرورگرهای بومی اجباری شود. این کار باعث 
می شود که باگ های این مرورگرها مشخص شود و کیفیت آن افزایش یابد. اما در حال حاضر 

میزان استفاده از این مرورگرها یا به طور کلی این ابزارها بسیار ناچیز است. 

حمایت از مرورگرها بدون طرح و برنامه مشخص
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

در کشور یک روز می خواهند سیســتم عامل ملی راه اندازی کنند، روزی دیگر می خواهند مرورگر ملی راه بیندازند و روز بعد در اندیشه موتور 
جستجوی و سپس اندروید ملی هستند. مسئوالن ظاهر این کار را می بینند؛ اما باطن و پشت پرده را نمی بینند. مولوی در مثنوی معنوی در دفتر 
پنجم بخش ۵۹ داستان کنیزک را روایت می کند. متاسفانه مدیران و مسئوالن ما مثنوی را نخوانده اند. اگر این مدیران و مسئوالن و مهندسان 
کمی به این گنجینه ادبی و مدیریتی کشور توجه می کردند این ادعاها را نمی کردند چون می دانستند یک کوه یخ قسمت زیرین هم دارد و باید 

به قسمت زیرین توجه شود. 
باید دانست هر کار الزامات خاص خود را دارد. هر پروژه ای باید منابع مناسب، طرح و پالن مشخص و توجیه علمی، فنی و از همه مهم تر اقتصادی 
داشته باشد. ما در بحث مرورگر هیچ طرح و پالن مشخصی نداریم و فقط دوست داریم یک مرورگر ملی بسازیم. البته یک سفره هم پهن است! این 
در حالی است که در کشورهای دیگر هم مرورگرها و جویشگرهای ملی موفق نبوده اند. البته در برخی کشورها همچون روسیه »یاندکس« موتور 
جستجوی ملی این کشور شده و مردم ملزم به استفاده از این موتور جستجو هستند. در چین نیز »بایدو« رقیب بدون منازعی شده که مردم ملزم 

هستند از آن استفاده کنند. 
در این میان هیچ نمونه موفقی از موتور جســتجوی ملی در هیچ کشــوری ندارید مگر برای زبان های خاص و موتورهای جســتجوهای خاص. 
به طور مثال »دیجی کاال« و »آمازون« موتور جســتجوی خاص هســتند. طبیعی اســت که یک ایرانــی برای خرید یخچــال به دیجی کاال 
مراجعه می کند نه گوگل. اگر در این میان ســرمایه گذاری هم شــده روی موتورهای جســتجوی خاص شــده که مربوط به مردم آن کشــور 
باشــد. باید حواســمان باشــد که کجا حمایت می کنیم. البته روســیه و چین به دلیل توجیه امنیتی به این ســمت رفته اند و سرمایه گذاری 
الزم را با آدم های درســت انجام داده اند نه آدم هایی که در فکر منافع شــخصی خود هســتند. این کشــورها با برنامه بودند و طبق برنامه جلو 
رفتند. ما در کشــورمان چند پروژه ملی در حوزه آی.تی داشــتیم ولی سرنوشتشــان چه شــده؟ نکته مهم اینجاســت که ما باید حواســمان 
 باشــد که آن زمان که باید به فکر می بودیم نبودیــم و حاال اگر بخواهند آن را الزامی کنند احســاس نبودن و کمبود دوباره ســیلی از مهاجرت

 متخصصان را در پی خواهد داشت. 

News kasbokar@gmail.

براساس مصوبه مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه سال آینده سازمان 
مالیاتی موظف به اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای باالی ۵۰۰ هزار فالوور شده 
است اما مسووالن مالیاتی معتقدند این موضوع مبنای اخذ مالیات نیست و 
برای دریافت مالیات منتظر اظهارنامه دادن آنها نمی ماند.  مالیات ســتانی 
به صفحات مجازی کشیده شد. در ســال های اخیر مجازی شدن بخشی از 
واقعیت ها در بستر شبکه های اجتماعی صورت گرفته و عده ای که اصطالحاً 
به آنها اینفلوئنسر )افراد تاثیرگذار به واسطه کارکردهای مختلف( و سلبریتی 
گفته می شود که به دلیل شهرت و محبوبیت اصطالح فالوور یا دنبال کننده 
دارند و از این راه درآمد های چند صد میلیونی و میلیاردی به جیب می زنند و 

مالیات هم نمی پردازند.

دو مصوبه مالیاتی نمایندگان مجلس    
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ بند الحاقی ۳ تبصره 

۶ ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن  معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط 
به انتشارات کمک درسی و فعالیت های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند ل ماده ۱۳۹ 
قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد 
از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱  قانون مالیات های مستقیم مشمول 

مالیات می شود.
عالوه بر آن مجلس مصوبه دیگری هم داشت که با الحاق بندی به تبصره ۶ ماده واحده 
این الیحه اینفلوئنسرها مکلف به پرداخت مالیات شــدند. براساس این بند الحاقی، 
درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل 
تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف 
دو ماه پس از الزم االجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از 
درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تائید 

وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند.
هرچند این مصوبات گامی در جهت تحقق اهداف ترسیمی برای کاهش معافیت های 

مالیاتی غیرهدفمند محسوب می شود اما برخی کارشناسان در به نتیجه رسیدن و وصول 
این نوع مالیات تردید می کنند.

 سازمان مالیاتی قادر به گرفتن این نوع مالیات نیست
در همین باره کامبیز نوروزی کارشناس مالیاتی گفته است: اگر به صورت اصولی 
نگاه کنیم هر درآمدی باید مشــمول مالیات قرار بگیرد. اشــکالی نمی بینم که 
درآمدهای ناشی از فعالیت از صفحات محیط وب مشمول مالیات شوند.ولی نشدنی 
است.کشف میزان درآمدهای صفحات اینستاگرامی  و تشخیص درآمد مشمول 
مالیات و نهایتاً دریافت مالیات از آنها کار تقریبا ناممکنی است. در حال حاضر نظام 
مالیاتی کشور به قدری ناتوان و ضعیف اســت و به قدری در کار خود مشکل دارد 
که قادر به کشف درآمد واقعی شرکت های تجاری که فعالیت رسمی آشکار دارند، 
نیست. تقریبا بخش خصوصی، یا به خاطر نفوذی که در دستگاه حکومتی دارند و یا 

به دالیل دیگر، هیچ وقت مالیات واقعی خود را پرداخت نمی کند.

داراییمنتظراظهارنامهمالیاتیاینفلوئنسرهانمیماند
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  کمیل طیبی، اقتصاددان
بحث انتظارات تورمی یکی از عوامل بســیار موثر روی 
اقتصاد ایران اســت؛ انتظارات مبنی بر اینکه شــرایط 
رکودی ادامه پیــدا می کند یا شــرایط تورمی حادتر 

می شود. 
در شــرایط حال حاضر چندین مولفه بر این موضوع 
اثرگذار است. 1. ساز و کار بودجه 1400 ممکن است 
انتظارات تورمی را به دنبال داشــته باشــد. 2. امکان 
مذاکره و برگشت به برجام وجود دارد و مذاکره با آمریکا 

اتفاق می افتد که این موضوع بر کاهش انتظارات قطعا 
تاثیرگذار خواهد بود. 3. انتظارات ناشــی از انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال آینده روی شــاخص های 
اقتصادی و اداره کشور اثرگذار اســت. 4. تداوم کرونا 
یا گســترش یا کنترل آن بر انتظارات تورمی نیز موثر 

خواهد بود.
مجموعه این عوامل بــر اقتصاد ایران ســایه افکنده 
و هزینه زاســت. بنابرایــن شــاخص نااطمینانی در 
اقتصاد ما در سال آینده شــاخصی است که نسبت به 

گذشته خود را برجسته تر نشان می دهد و این مساله 
روی تولیــد و مصرف و به طور کلی رشــد اقتصادی و 
 ســرمایه گذاری هایی که برای رشــد اقتصادی مورد

نیاز است، موثر است. 
بنابراین یک نکته بســیار مهم برای سیاست گذار در 
سطح کالن این اســت که سیاســت گذار بتواند این 
انتظارات را تعدیــل کند؛ انتظاراتی کــه جنبه روانی 
داشــته و در بازار مالی و بازار حقیقی )بــازار کاالها( 
به شــدت وجود دارد و می تواند ازســوی دســتگاه 

دولتی بــه وجــود بیایــد. نکته بســیار مهــم این 
اســت که افــرادی کــه بــرای ریاســت جمهوری 
 کاندیــد مــی شــوند، بتواننــد چگونگــی مدیریت

 و کنترل و جهت دهــی مثبت این انتظــارات را ارائه 
کنند. چنیــن واقعیتی بــه اقتصاد مــا در نیمه دوم 
ســال آینده کمک می کند. در غیر ایــن صورت اگر 
بــه آن پرداخته نشــود و اقدامــی برای آن نشــود 
 ممکــن اســت عواقب بدتــر، تــورم باالتــر و رکود

بیشتری را به دنبال داشته باشد. 

خطر اوج گیری انتظارات تورمی در 1400

سخنگوی هیات رئیسه مجلس: 
وزارت ارتباطات قیمت اینترنت را همین حاال هم افزایش 

داده است
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در نشست خبری خود با بیان اینکه در بررسی های 
انجام شده توســط مجلس منابع قابل توجهی در دولت وجود دارد که بالتکلیف 
است و سیاست گذاری نشــده، تاکید کرد که آنها موظف هستند تکلیف آنها را 

روشن  کنند. 
محمدحســین فرهنگی اعالم کرد که مصوبه افزایش 10 درصدی حق الســهم 
اپراتورها در بودجه سال 1400 ربطی به افزایش قیمت اینترنت ندارد چرا که همین 

حاال هم دولت قیمت اینترنت را افزایش داده است. 
فرهنگی با انتقاد از بحث هایی که بر سر این مصوبه ایجاد شده است تاکید کرد که  
بعضی از زیرمجموعه های مرتبط با وزارت ارتباطات از همین االن قیمت اینترنت 

را افزایش دادند که بگویند در سال آینده قیمت را تغییر ندادند. 
محمدحسین فرهنگی، ســخنگوی هیات رئیســه مجلس با بیان اینکه برخی 
مسئوالن و رسانه ها اعالم کردند که علل برخی گرانی ها مصوبات مجلس در بودجه 
است، گفت: »چنین مصوباتی در مجلس به تصویب نرسیده است. ما هیچ موضوعی 
را که تاثیر نگران کننده بربازار گذاشته باشد را در مجلس بررسی و تصویب نکردیم. 
ضمن اینکه این بودجه، بودجه 1400 است و نمی توان در سال ۹۹ اثری از مصوبات 

بودجه در بازار شاهد باشیم.«

شورای نگهبان افزایش حق السهم اپراتورها را مغایر با 
قانون اساسی دانست

شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اســالمی در جریان تصویب بودجه سال 
1400 درخصوص افزایش 10 درصدی تســهیم درآمد اپراتورها را دارای ابهام و 

مغایر با اصول 52 و 53 قانون اساسی دانست.
براساس جزء 2 بندی )ی( قانون بودجه 1400 که به تصویب مجلس رسیده است، 
حق االمتیاز و حق السهم دولت از کارور)اپراتورهای( ارائه دهنده خدمات مخابراتی 
به میزان ده درصد )10درصد( افزایش یافته و به حســاب درآمد عمومی ردیف 
130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای )اپراتورها( ارائه دهنده 
خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند. منابع حاصل 
مازاد بر 6۹ هزار و 800 میلیارد ریال در ردیف 130404 صرف توسعه زیرساخت 
اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس های 
صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، می شــود. اینترنت ثابت پرسرعت می 
بایســت امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای توسط کشورهای 

خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
اما شورای نگهبان در بند 6-3 لیست ایراداتی که به قانون بودجه 1400 مصوب 
مجلس، منتشر کرده، آورده اســت: در جزء 2 بند )ی( از این جهت که مشخص 
نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد 
شده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 
همچنین این جزء باتوجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق هزینه کرد منابع مازاد 

بر مبلغ مذکور، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شده است.

نسخه نویسی الکترونیکی فعال در جهت منافع و سالمت 
مردم نیست

رئیس سازمان نظام پزشکی مشــهد درخصوص حذف دفترچه های بیمه  تامین 
اجتماعی و الکترونیکی شــدن نســخه ها گفت: به نظر  می آید در شرایط کنونی 
تحمیل یک شرایط سخت تر و دشوارتر به پزشــکان اقدام مناسبی نباشد و این 
مورد نیز در جهت منافع و سالمت مردم نیست. علی بیرجندی نژاد در میزگردی با 
عنوان »چالش های حذف نسخ کاغذی  بیمه شدگان تامین اجتماعی« که در نظام 
پزشکی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: همچنان درگیر بیماری کرونا و مشکالت آن 
در جامعه هستیم. این مشکالت هم برای جامعه پزشکی و هم برای جامعه بیماران 
با  پیچیدگی و  دشواری های مضاعفی همراه است. در  شرایط فعلی باید تالش کنیم 

تا باری از دوش کادر درمان برداشته شود.
وی افزود: برای عملیاتی شدن نسخه الکترونیک اگرچه پیش بینی هایی انجام شده 
بود، اما این موضوع با سختی هایی همراه است. ممکن است چندین ماه  آشنایی 
با این نرم  افزار و کار با آن برای رسیدن به پایداری به طول انجامد. همچنین برای 
مراجعین و  بیماران نیز سختی هایی از لحاظ آشنایی با این فرایند و سیستم وجود 
دارد. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد ادامه داد: به  نظر می آید زمان مناسبی برای 
شروع حذف اجباری دفترچه ها و برای این طرح انتخاب نشده است، به خصوص 
اینکه برای حذف کامل دفترچه ها زیر ســاخت ها و  هماهنگی های الزم  صورت 
نگرفته است. به عنوان جامعه پزشکی و بر اساس شــرایط با استفاده از خدمات 
الکترونیک موافق هستیم، اما مسئله این است که  این کار به زیرساخت  نیاز دارد. با 
اصل موضوع کامال موافق هستیم اما انتقاد ما به زمان، نحوه اجرا و اجرای ضربتی 

آن است.
وی بیان کرد: اولین نکته در تولید یک نسخه الکترونیک این است که تولید این 
نسخه نسبت به نسخه دستی زمان بر است. برای تولید یک نسخه الکترونیک باید 
دارو یک به یک انتخاب شــود؛ برای مثال تولید یک نســخه دارویی برای اطفال 
زمان بر است. یک نسخه آزمایش ممکن اســت 30 آیتم داشته باشد. این مسئله 
باعث ازدحام در مطب می شــود و چالش های زیادی را ایجاد می کند. بعد از این 
مسئله ممکن است پروسه های رادیولوژی یا داروخانه با مشکالتی همراه  شود و 
مکررا بیماران به این دلیل دارو را آزاد تهیه کنند، البته استثنا بعضی از نسخه ها که 
پیچیدگی ندارد زمان کمی می برند اما اکثر نسخه ها به  طور معمول زمان بر است.

بیرجندی نژاد تصریح کرد: در حال حاضر با حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی 
هیچ امتیازی برای  نسخه الکترونیک حاصل نشده است. در حال حاضر کاغذها مثل 
قبل مصرف و  بعد نسخه نوشته شده روی کاغذ در سیستم های کامپیوتری وارد 

می شود. این فرآیند در رادیولوژی و آزمایشگاه ها مشکالت خود را دارد.
وی افزود: باید بپذیریــم که ارائه دهنده خدمــت باید وام دار دو گروه باشــند؛ 
گروه اول بیمه شــدگان هســتند و گروه دوم کســانی هســتند که بــه بیمه 
شــدگان خدمت می کننــد. متاســفانه در ســطح کالن ایــن هماهنگی های 
بین بخشــی به خوبی شــکل نگرفته اســت. به دلیل اینکــه تصمیم گیران در 
 ایــن حــوزه نــگاه از باال بــه پاییــن دارنــد ایــن مســئله به خوبی شــکل

 نمی گیرد.
رئیس سازمان نظام پزشــکی مشهد گفت: اجرای نســخه الکترونیک امتیازاتی 
نیز دارد. اجرای این نســخه صرفه جویی هایی از جمله جلوگیری از نوشته شدن 
ویزیت های تکــراری و ... را رقم می زند. ولی برای اجرای این نســخه هزینه های  
قابل توجهی به  سیستم تحمیل می شود؛ برای مثال صرف وقت بیشتر، استخدام 
منشی برای مدیریت این کار و خرید امکانات ســخت افزاری از جمله پرینتر و ... 
اســت. این موارد هزینه های بیشتری را  به جامعه پزشــکی تحمیل می کند. اگر 
بنا است این سیستم اجرا شود باید هزینه ها مشخص شده و عمال مشخص شود 
چه کســی باید این هزینه ها را پرداخت کند. این موضوع عمــال به گردن بیمار 
می افتد. در حال حاضر به خاطر شــرایط اقتصادی پزشــکان با چالش بسیاری 
برای اداره مطب ها مواجه هســتند. به نظر  می آید تحمیل یک شرایط سخت تر 
و دشوارتر اقدام مناسبی نباشــد و این مورد نیز در جهت منافع و سالمت مردم 
 نیســت. قطعا تحمیل هزینه های بیشتر ممکن اســت باعث قطع فعالیت های 

پزشکان در این شرایط شود.

اخبار

رمزارزها که هنوز 
نیامــده محبوب 
شــده اند، این بار 
مأمــن و پناهگاه 
نی  ا ر مدا ســــها
هستند که خســته از روزهای سرخ پوشی 
بازار ســرمایه به دنبال مفری برای خروج 

از زیان اند. 
درخشــش بیــت کویــن نیــز دســت 
بــه دســت ســرخ پوشــی بــورس و 
 بالتکلیفــی بــازار طــال و دالر داده

 تــا ســرمایه هــای ســرگردان راه بازار 

رمزارزهــا را در پیــش بگیرنــد؛ غافــل 
از اینکــه ایــن بــازار »عــروس هــزار 
 دامــاد اســت« و ریســک هــای زیادی 

در آن نهفته!
کمیتــه  رئیــس  زمینــه  همیــن  در 
اقتصــاد دیجیتــال مجلــس بــا اشــاره 
بــه افزایــش تمایــل مــردم بــه معامله 
  رمزارزهــا برای جبــران ناکامی هایشــان 
در بــورس، خواســتار اقــدام ســریع 
بانــک مرکــزی در زمینــه رمزارزهــا و 
 تدویــن قوانیــن الزم در ایــن زمینــه 
شــد و گفت: خأل قانونی در حوزه رمزارزها 
می توانــد باعــث گســترش فعالیت های 
اغواگرایانه برخی افراد ناســالم ناشی از این 
 خأل قانونی شــود و برخی مردم فریب این 

موضوع را بخورند.
وی ادامــه داد: فضــای نیمــه نخســت 
انتظــار ایــن  بــورس،  در   امســال 

 غلــط را در ذهــن مــردم ایجــاد کــرد 
کــه بایــد یک شــبه پولــدار شــوند و 
 راه درســت پولــدار شــدن از تــالش

 نمی گذرد.
 ضرر واردشــده به مردم هــم باعث ایجاد 
حــس عقب افتادگی از برخی از دوســتان 
 و نزدیکان خود شــد کــه این گونه پول دار 

شده بودند.
 برای جبران این موضوع دنبــال یک ابزار 
می گشــتند که رمزارزها وارد شد و خود را 
به عنوان گزینه راحت پول دار شدن معرفی 

کرد.

»كسب و كار« اقبال این روزهای مردم به بیت كوین و ارز دیجیتال را بررسی می كند

خرید های  هیجانی  در  بازار  رمزارزها
سهامداران زیان دیده در مسیر بازار رمزارز ها

نبض تند رمزارزها با افزایش تقاضا
پیمان مولوی، اقتصاددان 

نقدینگی در همه بازارها اعم از امالک و مستغالت، بازار ســرمایه، دالر و طال در حال حرکت است. به دلیل بحث های سیاسی، تقاضای 
کمتری برای طال و دالر وجود دارد و در این میان، بازار رمزارزها ترند شده است؛ اما این بدان معنا نیست که همه پولی که از بورس خارج 

می شود به سمت بازار رمزارزها گسیل می شود. 
در شرایط حاِل حاضر، مردم به دلیل افزایش قیمت بیت کوین و ترند شدن آن به سمت این بازار متمایل شده اند؛ اما نه به این معنی که هر 
کسی از بورس خارج شد وارد بازار رمزارزها شده است زیرا به طور قطع بخشی از پول خروجی بورس وارد بازار امالک و مستغالت می شود. 
ســرمایه ای کــه از بــورس وارد بــازار رمزارزهــا می شــود عــدد مشــخصی نیســت. نقدینگــی در ســال ۹۹ از بــازار بورس 
به ســمت بازار دالر، طال و امالک و مســتغالت حرکــت کرد. هرچنــد میزانــی از نقدینگی در ایــن بازارها باقی مانده، یک ســری 
 هم به ســمت رمزارزها مــی رود و ایــن رونــد و توالی همیشــه در حال حرکت اســت یعنــی تغییر می کنــد، به وجــود می آید 

و بیرون می آید.
ارزش بازار رمزارزها در دنیا 1500 میلیارد دالر است. این در حالی است که کل اندازه بازار سرمایه ایران 200 میلیارد دالر است و اگر 10 

درصد از بازار سرمایه ایران بخواهند وارد بازار رمزارز شوند تقاضای زیادی ایجاد نخواهد شد زیرا ترند جهانی است. 
نمی توان گفت که بازار رمزارزها به پیک رسیده زیرا این سخن جزو مباحث پیشگویی است. هر کسی براساس استراتژی خود اعم از کوتاه 
مدت، میان مدت یا بلندمدت و ترید یا سرمایه گذاری و براساس بازدهی ای که چیده، باید عمل کند. بنابراین می تواند از این بازار سود کند 
یا ضرر. ولی اگر سرمایه گذار فکر می کند بیت کوین یک شبه تمام نیازهایش را برآورده می کند دچار مشکل خواهد شد. نکته دوم اینکه 
چند درصد )10 یا 20 درصد( سرمایه خود را وارد این بازار کرده است. پیشنهاد می شود در بازار رمزارزها هر شخصی با 10 درصد سرمایه 

اش حضور پیدا کند مگر اینکه آدم ریسک پذیری باشد. 
در حال حاضر تقاضای زیادی در بازار رمزارزها هم در ایران و هم در جهان وجود دارد. به همین دلیل بازاری اســت که باید به آن مشاوره 
دقیق دارد و با آگاهی عمل کرد تا خروجی خوبی نصیب سرمایه گذار شود. توصیه من به خریداران رمزارزها این است که سبد خریدشان 

70 درصد بیت کوین، 20 درصد اتریوم و 10 درصد رمزارزهای دیگر باشد. 

انتقال پول ایرانی ها به صرافی های خارجی رمزارز
سپهر محمدی، رئیس انجمن بالکچین ایران

استقبال مردم از رمزارزها نسبت به گذشته بیشتر شده؛ ولی متاسفانه در این زمینه آمار دقیقی در 
دست نیست زیرا به دلیل مشکالتی که در رگوالتوری هست، آمار دقیقی از صرافی هایی که در این 

حوزه فعالیت می کنند، در دست نیست. 
طبیعتا سرمایه گذاری در بازار رمزارزها ریسک بسیار باالتری نسبت به سایر بازارهای 
مالی دارد و این گونه نیست که مردم فکر کنند اگر از بورس نتیجه خوبی در کوتاه مدت 
نگرفتند، در این بازار می توانند در مدت کوتاهی نتیجه خوبی بگیرند. در بازار رمزارزها 
ریسک های بســیار باالتری از بورس وجود دارد و به همین دلیل مردم باید با در نظر 
گرفتن این ریســک ها اقدام کنند و عجله نکنند. ارزش کل این بازار روزانه در ســطح 
جهانی حدود 1000 تا 1500 میلیارد دالر است و گردش روزانه این بازار به بالغ بر 200 
میلیارد دالر می رسد.  حدس من این است از 200 میلیارد دالر یک در هزار سهم ایرانی 
ها از این معامالت باشد و این رقم به حدود 100 میلیون دالر برسد. البته در این زمینه 

آمار دقیقی وجود ندارد. 
رمزارزها متعلق به هیچ کشوری نیستند و در صرافی هر کشوری باشند متعلق به آن کشور هستند. 
یعنی رمزارزهایی که ایرانی ها دارند اگر در صرافی های ایرانی ها باشد و یا در اختیار ایرانی ها شد 
ما واردات ارز داریم و ارزها متعلق به ایرانی هاست ولی اگر به یک صرافی خارجی رفت انگار خروج 

ارز از کشور داریم.
رویکردی که اخیرا شرکت شاپرک و بانک مرکزی در پیش گرفتند، باعث شده که رمزارزها از 
صرافی های ایرانی خارج شود و به صرافی های خارجی برود و این همان اتفاقی است که نگران آن 

بودیم زیرا باعث خروج ارز از کشور می شود. 
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رئیس معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: یکی از تکنیک های مجرمان 
سایبری استفاده از اپلیکیشن های رسیدساز است که برای منافع خودشان 

استفاده می کنند.
 ســرهنگ مرتضــی پاشــایی رئیــس معاونــت اجتماعی پلیــس فتا 
ناجا دربــاره رسیدســازهای جعلــی اظهار کــرد: یکــی از تکنیک های 
مجرمان سایبری اســتفاده از اپلیکیشــن های رسید ساز اســت. کاربرد 
اولیه این اپلیکیشــن ها شــوخی و ســرگرمی بود، اما مجرمان سایبری 
 تغییراتــی در آن داده انــد و بــرای منافــع خــود از آن اســتفاده 

می کنند.
سرهنگ پاشایی گفت: افراد شماره حساب را وارد این اپلیکیشن می کنند و 
هیچ تراکنش مالی اتفاق نمی افتد و تمام اقداماتی را که باید برای جابجایی 
پول انجام شود، انجام داده و درنهایت رسید می دهد که تراکنش با موفقیت 

انجام شده است.
وی افزود: مجرمان سایبری هم هنگامی که می خواهند خرید کنند، شلوغ 
می کنند و از فروشنده شماره کارت می خواهند که برایشان پول را از طریق 
تلفن بانک واریز کنند و رسید جعلی را با استفاده از اپلیکیشن های رسیدساز 

به فروشنده نشان می دهند.
این مســئول تصریح کرد: گاهی مجرمان ســایبری کارت ســوخته را به 
فروشــنده می دهند و فروشــنده به آن ها می گوید کارت ســوخته و ادعا 

می کنند از طریق اپلیکیشن، پول را به حساب فروشــنده واریز می کنند. 
تمام مراحلــی را که برای جابجایی پــول باید از طریق تلفــن بانک انجام 
شــود، طی می کننــد و درنهایت رســید جعلی کــه در آن درج شــده 
»تراکنش با موفقیت انجام شــد« را به فروشنده نشــان می دهند. بیشتر 
 این مجرمان با فروشــندگان طال، تلفن همراه و... چنیــن اقدامی را انجام 

می دهند.
رئیس معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا به فروشــندگان تاکید کرد: حتما 
پیامک واریز پول به حســابتان را چک کنید. گاهــی مجرمان 20 میلیون 
تومان خرید و 2 میلیون تومان به حساب فروشنده واریز می کنند و تا زمانی 

که پول به حساب فروشنده واریز نشده است، فروشنده نباید با رسیدی که 
خریدار نشــان می دهد، کاال را تحویل دهد. چراکه ممکن است خریدار با 
اپلیکیشن های رسیدساز، رسید جعلی ساخته و قصد کالهبرداری داشته 

باشد.
وی با بیان اینکه فروشندگان طال، عطر، تلفن همراه و ... مقصد کالهبرداران 
سایبری هستند، افزود: دقت کنید هنگامی که پول به حسابتان واریز شد، 
بعد از آن کاال را تحویل دهید و با نشــان دادن رسید توسط خریدار کاال را 
تحویل ندهید. در هنگام خریدهای اینترنتی طالفروشــان، عطرفروشان 
و ... صنف هایی که بیشــتر در معرض خطر هســتند، دقــت کنند که اگر 
خریدار قصد پرداخت اینترنتــی دارد، حتما احراز هویــت کنند و چهره 
فرد اگر مشــخص نبود، حتما بخواهند ماســک یا عینک خود را بردارد تا 
 چهره اش مشخص شود و کارت ملی را از خریدار بگیرند و آن را با چهره فرد 

تطبیق دهند.
سرهنگ پاشــایی گفت: در مواردی که افراد به طالفروشــان مراجعه و با 
مشــخصات شــخص دیگری به هنگام خرید، مبلغ را به صورت اینترنتی 
واریــز می کنند، حتمــا هویت شــخصی که قصــد پرداخــت اینترنتی 
دارد، محرز شــود. اگر پوشــش خاصی دارد بگویند پوشــش را بردارد و 
 به دوربین نــگاه کند و اطالعــات او را نگــه دارند تا اگر جرمــی رخ داد، 

فروشندگان بتوانند اقدام کنند.

فروشندگان طال، عطر و تلفن همراه سوژه کالهبرداران سایبری

در حالی که حــدود یک ماه از خبر دزدی یک محموله از ســوی تاکســی 
اینترنتــی می گذرد، فرد دیگری شــکایت خــود را در این زمینه با ایســنا 
 مطــرح کرده عــالوه بــر از دســت دادن محمولــه خود خســارت جانی 

هم دیده است.
حدود یک ماه پیش گزارش هایی مبنی بر دزدیده شدن بار مسافران تاکسی 
اینترنتی منتشر شد که در نهایت رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی به کاربران ســرویس  تاکسی های اینترنتی هشدار 
داد که به سرویس حمل مسافر، بار تحویل ندهند. او همچنین گفته بود که 
در موارد بروز تخلف شــاکیان می توانند با مراجعه به سایت اتحادیه کسب و 
کارهای مجازی به آدرس ecunion.ir که متولی تاکســی های اینترنتی 
است،  شکایت خود را اعالم کنند و به مشتریان اطمینان داده بود که لیست 
همه رانندگان تاکسی های اینترنتی برای اماکن ارسال و هویت فردی افراد 

تایید یا رد می شود.
این فرد یک محموله بــه ارزش حدود پنج میلیون تومان را با یک تاکســی 
اینترنتی به مقصد فرستاده، اما راننده نه تنها بار را تحویل نداده بلکه به گیرنده 

محموله نیز آسیب رسانده اســت. این فرد ابتدا با دریافت وجه، محموله را 
چندین ساعت نگه داشــته و بعد که از سوی شــرکت با او تماس گرفتند به 
مقصد رفته و از گیرنده بار خواسته که ابتدا دوباره کرایه پرداخت کند تا بار را 
تحویل دهد. صاحب بار از او خواسته ابتدا بار را بدهد و بعد که فرزند این خانم 
)صاحب بار( هم وارد جریان شده راننده با ماشین از روی پای صاحب محموله 

رد شده و فرار کرده است.
بعد از تماس های پی در پی با شــرکت مربوطه، مسئوالن حقوقی شرکت از 
شاکیان خواستند که به مراجع قضایی مراجعه کنند، چراکه آن ها نمی توانند 
اطالعات راننده را در اختیار کســی قرار  دهند. حدود یــک ماه از این ماجرا 
گذشته اما افراد درگیر در این ماجرا نه توانسته اند خسارتی دریافت کنند و نه 
شکایت شان به جایی رسیده و بدتر از آن حاال پای زن آمبولی کرده و دوباره 

راهی بیمارستان شده است.
این فرد می گوید پروسه شکایت قضایی بسیار طوالنی است و زن آسیب دیده 
هم شهروندی است که قرار بوده روی مانتوهایی که در بسته بوده کار کند و 
حاال با مشکالت جدی روبه رو است. این فرد معتقد است سهل انگاری یک 

شــرکت چرخه ای ایجاد کرده که در حال حاضر چندین خانواده درگیر آن 
هستند.

مشکل اصلی کجاست؟
همانطور که اشاره شد اتحادیه اعالم کرده بود کاربران تاکسی های اینترنتی 
نباید به سرویس مسافر بار تحویل دهند. این پاسخ شرکت در ماجرای مطرح 
شده نیز بود. اما اوال اتحادیه و شرکت باید رانندگان خود را در قبال این مسئله 
مسئول بدانند، چراکه همه کاربران اساسنامه شرکت ها را مطالعه نمی کنند.

دوما موضوعی که مهم تر به نظر می رســد این اســت که برخــی رانندگان 
تاکســی های اینترنتی می گویند در حال حاضر فقط با ارائه ســوء پیشینه 
استخدام می شوند. این در حالی است که قبال ملزم به ارائه تست عدم اعتیاد 

و سفته نیز بودند.
بایــد  اینترنتــی  تاکســی های  می رســد  نظــر  بــه  درمجمــوع 
 ضمانــت اجرایــی جدی تــری بــرای مقابلــه بــا تخلفــات راننــدگان

خود داشته باشند.

شکایتی دیگر علیه تاکسی های اینترنتی
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میزان دستمزد تعیین شده قانع کننده نیست
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر کارگران در شرایط دشواری هستند. در این شرایط اقتصادی قابل تایید نیست که کارگاهی نیروی انسانی زیادی داشته باشد و ممکن است با افزایش دستمزدها کارفرمایان مجبور شوند کارگران خود را تعدیل کند. 
زیرا همیشه این مساله مطرح بوده است اگر افزایش دستمزدها معقول نباشد ممکن است تا ۳0 درصد نیروی انسانی کارگری در کارگاه های صنعتی و اقتصادی کشور تعدیل شوند. با توجه به تورم افسار گیسخته و خط فقر 10 
میلیون تومان، کارگران اگر کمتر از 4.5 دریافت کنند زندگی شان نمی گذرد. حتی اگر دستمزد کارگران 40 درصد هم افزایش یابد با توجه به مشکالت کارگران قانع کننده نیست. علی رغم اینکه همواره سبد معیشت تعیین می 

شود و مالکی برای ورود شورای عالی کار به بحث دستمزد است. اما تاکنون عدد ورقمی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین می شود. نتوانسته است هزینه های کارگران را پوشش دهد. 

رقم دستمزد کارگران برای 
سال 1400 مشخص شد که 
براساس آن حداقل دستمزد 
کارگــران در ســال آینده با 
افزایش ۳٩ درصــدی به 4 
میلیون و ٢00 هزار تومان برای خانواده ۳ نفری رسید. 
بالخره پس از برگزاری جلســات متعدد، نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی و دولت برای افزایش ۳٩ درصدی 
نرخ دستمزد برای سال 1400 به توافق رسیدند. هرساله 
چانه زنی های بســیاری برای افزایش حقوق کارگران 
طی جلسات متعددی انجام می گیرد که نتیجه آن نیز 

نارضایتی کارگران از میزان افزایش دستمزدهاست.
شورای عالی کار با افزایش ۳٩ درصدی حداقل دستمزد 
سال 1400 کارگران موافقت کرد و پایه حقوق کارگران 
را از یک میلیون و ٩1٢ هزار تومان به بیش از دو میلیون 
و ۶50 هزار تومان افزایش داد. جلسه تعیین دستمزد 
کارگران پس از حدود شــش ســاعت مذاکره فشرده 

سرانجام با تصویب افزایش ۳٩ درصدی حداقل دستمزد 
1400 به پایان رسید. اعضای شورای عالی کار همچنین 
با افزایش مبلغ بن خواربار کارگران موافقت کردند و بر 
این اســاس بن خواربار کارگران را به ۶00 هزار تومان 
افزایش دادند. کمک هزینه مســکن کارگــران نیز با 
تصویب شورا به 450 هزار تومان افزایش یافت. البته حق 
مسکن تنها گزینه بسته مزدی کارگران است که برای 
اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در 
فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود. از دیگر 
مصوبات شــورای عالی کار افزایش ٢۶ درصدی سایر 
سطوح مزدی به اضافه رقم ثابت ۸٢۷۸ تومان و ماهانه 

٢4۸ هزار و ۳50 تومان بود.
همچنین پایه ســنوات برای کارگران قرارداد موقت و 
دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه 140 
هزار تومــان و حق اوالد نیز  ۳45 هــزار تومان تعیین 
شد.دویســت و نود و هفتمین نشست شــورای عالی 
کار که از ســاعت 1۷ با حضور وزیــر کار، نمایندگان 
گروههای کارگــری و کارفرمایــی و معاونین وزرای 
اقتصادی بــه منظور تعیین حداقل دســتمزد 1400 
آغاز شده بود سرانجام با تصویب افزایش ۳٩ درصدی 

حداقل دستمزد به پایان رسید تا از فروردین ماه 1400 
و به دنبال ابالغ بخشــنامه مزد وزارت کار، پایه حقوق 
کارگران با افزایش ۷45 هزار تومانی به ٢ میلیون و ۶50 
هزار تومان و با احتساب مبلغ بن خواربار، حق مسکن )در 
صورت تصویب( و سایر مزایای جانبی مزد به بیش از 4 
میلیون تومان افزایش یابد.در این رابطه اما رئیس مجمع 
نمایندگان کارگران اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 
انتظار داشتیم دستمزد سال 1400 خط فقر را پوشش 
دهد، گفت: متاســفانه طی دو دهه اخیر کارگران در 
افزایش دستمزد سالیانه به حق خود نرسیده اند ولی به 
هر حال این انتظار هنوز وجود دارد. عباس عظیمی با ابراز 
این عقیده که گویا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ حتی 
با برخی کارفرمایان در رقابت است که رقم دستمزد را 
افزایش ندهد، اظهار کرد: افزایش ۳٩ درصدی دستمزد 
کارگران در شرایط تورم کنونی قابل قبول نیست، چرا که 
دولت باوجودی که عدد سبد معیشت را ۶ میلیون و ٩00 
تومان اعالم کرده، شب گذشته حداقل دستمزد را برای 
کارگران ٢ میلیون و ۶55 میلیون تومان اعالم می کند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه دولت در افزایش ۳٩ درصدی مزد سال 

1400 نقش داشته است، افزود: اعالم این رقم نشان می 
دهد با ترکیبی فعلی شورای عالی کار، حتی کارفرما نیز 
در این شورا تعیین کننده نیست.ترکیب شورای عالی 
کار به گونه ای است که هیچ زمانی، کارگری نخواهد شد 
و سود و مزیتی برای این قشر نخواهد داشت. وی تاکید 
کرد: دولت براساس اهداف خود نرخ مزد را مشخص می 
کند این درحالیست که در طول سال و طی چند نوبت 
تولیدات داخلی افزایش قیمت داشته اند، درحالی که 
تنها یک بار در سال دســتمزد کارگران اعالم و اندکی 

افزایش می یابد.
عظیمی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد، مبالغ 
اعالم شده برای مزد سال 1400 اصال نمی تواند کفاف 
زندگی کارگران را بدهد، اصفهان ادامه داد: از سوی دیگر 
هزینه های بن، مسکن و ... برای مزد سال آینده تحت 
الشعاع رقم حداقل دســتمزدی است که شب گذشته 
دولت اعالم کرد و باید دید بن ۶00 هزار تومانی کجای 
زندگی یک کارگر را می گیرد. وی تصریح کرد: اگرچه 
دولت رقم سبد معیشت را ۶ میلیون و ٩00 هزار تومان 
اعالم کرد، اما در شرایط تورم کنونی عدد خط فقر واقعی 

10 میلیون تومان است.

افزایش 3۹ درصدی حقوق كارگران كفاف هزینه ها را می دهد؟

تیغ دولبه  افزایش مزد
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

بانک ها به بزرگترین عامل 
برای زمین گیر شدن تولید 
در سالهای اخیر بخصوص 
ســال ٩٩ که یک هفته تا 
انتهای آن فرصت باقی است 
تبدیل شده اند. بروکراسی دریافت وام به عالوه تمایل 
این نهادها برای همکاری با مشتریان قدیمی و تزریق 
منابع بانکی به پروژه های کالن برای سودآوری بیشتر 
موجب شده تا دست تولیدکننده خالی بماند و چاره 
ای برای همکاری با دالالن برای دریافت وام خارج از 

نوبت نداشته باشد.
به گفته عضو خانه صنعت و معدن دالالن مرتبط با 
بانک ها برای پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان 
تعرفه دارند و 4 یا ۷ درصــد از مبلغ وام را طلب می 

کنند. آمار منتشر شــده از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در ٩ ماهه 
امســال حدود ٢5 درصد از کل ثبــت نام کنندگان 
 دریافت تسهیالت رونق تولید و حدود ۳٩ درصد از 

ثبت نام کنندگان تســهیالت برنامه تولید و اشتغال 
)تبصره 1۸( موفق به دریافت آن  شده اند.

در همین رابطه محمدعلی صدیقی، اقتصاددان گفت: 
امروز معضل تولید به موضوعی الینحل تبدیل شده 

تا جایی که فعاالن این عرصه به دنبال راه نجاتی برای 
خروج از گرداب بی مسئولیتی متولیان هستند. عضو 
سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: 
یکی از مشکالت اساسی در بحث تولید کشور اعمال 
محدودیت علیه تولید است یعنی اینکه تولید کننده 
علی رغم مصوبات و ابالغیه ها نمی تواند به راحتی و در 
اسرع وقت از نهاد ها و سازمان های مرتبط تسهیالت 
دریافت کند. وی تصریح کرد: اکنون ســنگ اندازی 
نظام بانکی مقابل تولید دیگر موضوع نادیده و ناچیز 
نیســت بلکه به یک بحران بزرگ و همه گیر تبدیل 

شده است.
به گفتــه صدیقی، واحد هــای تولیدی بــه ناچار با 
توجه به شــرایط رکود و شــیوع ویــروس کرونا در 
بالتکلیفی قرار گرفته اند؛ از یکسو به دنبال راهی برای 
فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز تولید هســتند و از 
ســوی دیگر نمی توانند جوابگوی سود های هنگفت 

تسهیالت دریافتی باشند.

سنگ اندازی بانک ها، برخی تولیدكنندگان را مجبور به تبانی با  دالالن برای دریافت وام می كنند 

تسهیالت  تولید  در دست  دالالن
چرا تسهیالت به بخش تولید نمی رسد؟ 

بی رغبتی بانک ها به تولید 
آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن

با تمام مشکالتی که در سال جاری برای تولید وجود داشته بعد از ماههای اولیه سال و شوک هایی که بخاطر کاهش ارزش پول ملی، بازار بورس و بحران کرونا ایجاد شد تولید به خود آمد و بسیاری از واحدها به چرخه فعالیت برگشتند. در حال 
حاضر تقاضا در بازار وجود داشته و دارد وبه دلیل اینکه تامین کننده خارجی هم اشباع شده است بنابراین برخی از واحدهای تولیدی از کار افتاده هم تاحدودی به چرخه کار بازگشته اند. البته هرچند فضا مقداری برای تولید باز شد اما هنوز 
هم قدرت خرید مردم کم و ناچیز است و مشتری برای کاالهای تولید شده کم است. در رابطه با ارایه تسهیالت تولید هم همانطور که بارها اشاره کرده ایم بانک ها پاسخگو نبوده و نیستند و تمایل برای تزریق منابع بانکی به پروژه های کالن و 
سودآوری در مقیاس باال بوده است. منابع بانکی کم است و همان میزان هم با واسطه گری به سمت بخش های غیرتولیدی سوق داده می شود.  همچنین بانک ها معموال با مشتری های قدیمی و خاص خود کار می کنند و برای پذیرش مشتری 
جدید گارد دارند. متاسفانه در سالی که در هفته پایانی آن قرار داریم توزیع منابع برای بخش تولید نسبت به دیگر بخش ها خیلی تغییر محسوس و مفیدی نداشته و حتی کمتر هم شده است. بر اساس آخرین آمار از 100 درصد تنها ٢٩ درصد 
از کل منابع به تولید پرداخت شده و هیچ سالی باالتر از ۳5 درصد نرفته است. این در حالی است که عطش تولید برای دریافت تسهیالت کم نمی شود و نیازمند دریافت این حمایت ها است.  متاسفانه به دلیل نبود منابع و عدم اختصاص مناسب 
منابع بانکی دالالن وارد سیستم شده اند و فساد و رانت به تولید نیز ورود کرده است. ایرادات بیشمار  برای دریافت تسهیالت هم مزید بر علت شده تا تولیدکننده چاره ای برای تبانی با دالالن نداشته باشد و حتی درصدی را هم برای افرادی که 
وام را درست می کنند اختصاص دهد. متاسفانه تا وقتی که صف برای گرفتن کاال و خدمات وجود داشته باشد رانت و فساد و دالالن نیز حضور خواهند داشت. فرقی نمی کند صف برای خرید مرغ و گوشت باشد یا دریافت وام. در صف ماندن 
برای دریافت وام به دلیل اینکه سازوکار مشخصی وجود ندارد، منابع بانکی کم است و خود بانک ها نیز تمایلی برای همکاری با تولید ندارند برای تولیدکننده که نیاز اساسی به مواد اولیه و هزینه های بسیار باالی تولید دارد صرف نمی کند برای 
همین دالالن پا به این عرصه نیز گذاشته اند. این در حالی است که بیش از ٢ هزار واحد تولیدی به وسیله بانک ها تملک و تعطیل شده و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بالتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند. بانک ها زمانی 
که می خواهند تسهیالت را تمدید کنند باقیمانده را مانند تسهیالت جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیالت ابتدایی محاسبه می کنند. بر این اساس، چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته اند می توانند قانون را 
دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می کنند. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قراردادهای تسهیالت بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانک ها با فرمول خودشان سود این تسهیالت 
را محاسبه می کنند.  به طور کلی چرخ اقتصاد کشور امروز به هر سختی در حال چرخیدن است اما امیدی که رئیس جمهور در ابتدای روی کار آمدنشان برای روان شدن چرخیدن این چرخ داده بودند، محقق نشده است. مهم این است که 
قدرت خرید مردم باال تر برود، وضعیت اقتصاد کالن با ثبات باشد و مشکالت اقتصادی به حداقل برسد ولی در عمل می بینیم که هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده است. البته بخشی از مشکالت مربوط به تحریم ها بود ولی بخش دیگری از این 

مشکالت را باید در جای دیگری جستجو کرد و اگر بخواهیم مشکالت اقتصادی را مانند آن چیزی که در بازار ارز، بورس و… اتفاق افتاد بررسی کنیم به نقش مسائل داخلی هم در مشکالت اقتصادی پی می بریم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

5 هزار تن میوه روی دست بارفروشان ماند. عضو هیات 
مدیره اتحادیه بارفروشان با تائید این خبر گفت: بیش 
از پنج هزار تن میوه در میدان موجود است و کسی هم 
میوه نمی خرد.»بار میوه روی دست بارفروشان مانده 
است.  میوه گران اســت و قدرت خرید مردم ضعیف 
شده و مجبورند میوه را دانه ای بخرند.« این جمله ها 
بخشی از صحبت های اکبر یاوری، عضو هیات مدیره 
اتحادیه بارفروشان است.هفته گذشته بارفروشان به 
مردم قول دادند شنبه موز ارزان می شود. هر چند که 
موز در میادین اصلی میوه کیلویــی 10 هزار تومان 
ارزان شده است، اما میوه فروشان در سطح شهر موز را 
هنوز کیلویی 50 تا 5۳ هزار تومان می فروشند! به گفته 
یاوری، میوه فروشان به سود صد در صدی قانع نیستند 

بلکه موز را با سود ۳00 درصدی می فروشند.
عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان همچنین گفت: 
اسفند ماه سال گذشــته مردم میوه می خریدند، اما 
امسال بیشــتر از پنج هزار تن میوه در میدان موجود 

است و کسی هم میوه نمی خرد.

فروشــندگان می گویند میوه گران شده است و مردم 
میوه نمی خرند. اکبر یاوری هم معتقد اســت قدرت 
خرید مردم پایین آمده و حتی مردم پول خرید میوه 
شب عید را هم ندارند.او به کاهش شدید قدرت خرید 
مردم اشاره کرد و گفت: اگر به میوه فروشی ها سر بزنید 
اشکتان در می آید؛ وقتی که می بینید شهروندان تهرانی 
میوه را دانه ای می خرند.به گفته یاوری، بارفروشی که 
روزی پنج ماشین میوه می فروخت امروز در شب عید 
توانسته یک ماشین میوه بفروشد. علت این است که 
مردم از میوه فروشی ها میوه نمی خرند و میوه فروش هم 

از بارفروش سفارش نمی گیرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان با اشاره به قیمت 
انواع میوه گفت: قیمت پرتقال خونی در میدان اصلی 
بین 11 تا 14 هزار تومان است. پرتقال تامسون مجلسی 
با قیمت هشت تا 10 هزار تومان فروخته می شود. خیار 
گلخانه ای هفت تا هشت هزار تومان داد و ستد شد و هر 
کیلوگرم سیب سرخ هم با قیمت پنج تا 1٢ هزار تومان 

فروخته می شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه وزارت جهاد 
کشاورزی به اندازه مورد نیاز مرغ تولید نکرده است، 
گفت: اما معتقدم که ستاد تنظیم بازار نیز در کنترل 
گرانی موفق عمل نکرده است.عباس قبادی با بیان 
اینکه در حدود ٢۶0 نقطه میوه با کیفیت و قیمت 
مناسب عرضه می شود، گفت: در حال حاضر حدود 
۷0 درصد مردم میوه مورد نیاز خــود را از میادین 
میوه و تره بار تهیه می کنند که در این میادین قیمت 
میوه ۳5 تا 40 درصد کمتر از قیمت میوه در سطح 

شهر است. 
دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه توزیع میوه برای 
تنظیم بازار شب عید از روز گذشته آغاز شده است، 
افزود: بهترین پرتقال در میادین میوه و تره بار تهران 
11 هزار و ۸00 و سیب ۸ هزار و ٩00 تومان است. 

وی در مورد بازرسی ها و رسیدگی به تخلفات گران 
فروشی بیان داشت: در دو ماه گذشته 15 هزار و 450 
پرونده تخلف به ارزش ٢00 میلیارد تومان تشکیل و 

به تعزیرات ارسال شده است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: برای 
تامین بازار شب عید حدود 40 هزار تن میوه ذخیره 
سازی شده است ضمن اینکه استانداران و کارگروه 
های تنظیم بازار اســتانی هر مقدار که درخواست 
داشته باشند ارسال و توزیع می شود. وی در مورد 
وضعیت تنظیم بازار مرغ نیز بیان داشت: برای تامین 
نیاز کشــور باید 110 تا 1۳0 میلیون قطعه جوجه 
ریزی انجام شود که برای تامین مرغ مورد نیاز کشور 
از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده بودیم تا 

این میزان جوجه ریزی را انجام دهد. 

رییس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی تهران 
می گویــد تجربــه ارز 4٢00 تومانی در ســال های 
گذشــته باید به ما نشــان می داد که با این سیاست 
نمی توان قیمت مواد غذایــی مصرفی مردم را پایین 
نگه داشت. احمدرضا فرشچیان اظهار کرد: آنچه که با 
قاطعیت می توانم از آن صحبت کنم این است که تمام 
تشکل های بخش خصوصی واقعی در هر حوزه ای که 
فعالیت می کنند به شکل یک صدا با تداوم تخصیص 
ارز 4٢00 تومانی مخالفند و این موضوع را در ماه های 
گذشته در هر جلسه و موقعیتی که ممکن بوده بیان 
کرده اند. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تداوم 
تخصیص ارز ترجیحی در ســال آینده و قرار گرفتن 
نهاده های طیور در فهرست کاالهای دریاف کننده این 
ارز، آیا می توان به کاهش قیمت مرغ امیدوار بود؟ پاسخ 
داد: متاســفانه خیر. الاقل صرف اجرای این سیاست 
نمی تواند کمکی به کاهش قیمت مرغ کند. ما بارها 
گفته ایم که ارز دولتی تنها به افزایش فساد و رانت و عدم 
شفافیت در اقتصاد ایران کمک می کند و جز آن گره ای 
باز نخواهد کرد اما متاسفانه به نظر می رسد نهادهای 

تصمیم گیر نظر دیگری دارند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با بیان 
اینکه عملکرد دقیق این ارز را تنها دولت و بانک مرکزی 

در اختیار دارند، اظهار کرد: ما در بیان آمارها باید میان 
دو موضوع ارز تصویب شده و ارزی در که واقعیت تامین 
شده است فاصله بگذاریم. اینکه بانک مرکزی بگوید که 
ما میزان ارز 4٢00 تومانی برای مرغ را افزایش دادیم، 
لزوما به معنی افزایش تامین قطعی در بازار نیست و 
برای آنکه مشخص شود چه میزان ارز به چه افرادی 

رسیده باید اطالعات به شکل شفاف ارائه شود.
فرشچیان درباره صحبت های اخیر رییس جمهور که 
نبود وزارت بازرگانی را عامل بــر هم خوردن نظم در 
توزیع برخی کاالها دانســته بود نیز بیان کرد: در این 
زمینه نیز ما باید دســت به عصا برخورد کنیم؛ یعنی 
صرف تفکیک وزارتخانه ها در یک چارچوب تحلیل 
شود و اینکه ما از این تفکیک چه انتظاری داریم در یک 
چارچوب دیگر. وی خاطرنشان کرد: از نظر من ایجاد 
وزارت بازرگانی می تواند به چاالک شــدن ساختار، 
تخصصی شدن تصمیمات و ســرعت گرفتن انتقال 
خواسته ها از بخش خصوصی به مدیران دولتی کمک 
کند و ما در جلسات ماه های گذشته نیز موافقت خود با 
این موضوع را اعالم کردیم اما اینکه توقع داشته باشیم 
با صرف تاسیس یک وزارتخانه ناگهان تمام مشکالت 
حل شود و بازارها نظم پیدا کنند این طور نیست و باید 

چاره کار را در دیگر بخش ها نیز جست و جو کرد.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه مسئوالن به 
مردم دروغ نگویند، گفت: واقعیت این است که در مرغ 
و روغن کمبود وجود دارد بنابراین با دروغ گفتن مردم 
را در صف های خرید قرار ندهیم.قاسم نوده فراهانی با 
بیان اینکه باید واقعیت ها را در مورد وضعیت تولید  و 
توزیع مرغ به مردم اطالع داد، گفت: در روز ٢۳ اسفند 
ماه میزان تحویل مرغ به میدان بهمن 1۳0 تن و میزان 
تحویل مرغ در میدان تهران پــارس حکیمیه ۷5 تن 
بوده است بنابراین چیزی بیش از ٢00 تن مرغ به این 
دو میدان تامین کننده مرغ تهران، مرغ تحویل شــده 
است در حالی که نیاز تهران روزانه 100 تن مرغ است. 
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به میزان کسری مورد 
نیاز مرغ بیان داشت: چرا باید بگوییم که مرغ به اندازه 
کافی هست.  وی افزود: این وضعیت در حالی است که 
مشاهده می شود مرغ زنده با قیمت هر کیلو ٢4 هزار 
تومان بفروش می رسد بنابراین این سوال به ذهن متبادر 
می شود که این مرغ از کجا می آید؟ من این این سوال را 
مقامات مسئول وزارت جهاد کشاورزی می پرسم زیرا 

تولید مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
نوده فراهانی با اشاره به جلسه چند روز قبل در استانداری 
تهران اظهار داشــت: مقامات مســئول وزارت جهاد 
کشاورزی در آن جلسه مدعی شــدند که مرغ تهران 
را تامین می کنند اما برای این منظور سهمیه اصناف 
را قطع کردند و در اختیار فروشــگاه های زنجیره ای و 
میادین قرار دادند.  وی بیان داشت: آیا با این کار وضعیت 
توزیع مرغ اصالح شد و مشکل مرغ حل شد؟ اگر کمبود 

هســت که ما هم آن را قبول داریم چرا به مردم دروغ 
بگوییم و چرا مردم را به خودمان بدبین کنیم. من تخلف 
در اصناف را رد نمی کنم و مواردی از تخلف ممکن است 
در بین اصناف باشد اما همین اصناف بودند که در قبل 
و انقالب و ۸ سال دفاع مقدس همواره پای کار بوده اند 
و اکنون که مرغ کم شده برخی اصناف را دزد قلمداد 
می کنند، آیا حق اصناف این است؟ نوده فراهانی گفت: 
واقعیت را به مردم بگویید و اعالم کنید که مرغ کم است 
مردم هم قطعا مراعات می کنند . مردم طی 41 سال بعد 
از انقالب و در دوران جنگ با تمام ناسازگارها ساخته 
اند لذا درست نیست که برخی مسئوالن اصناف را دزد 
خطاب کنند، سوال من این است که شما در اختیار آنها 
سهمیه مرغ قرار داده اید که اصناف آن را دزدیده باشند؟ 
رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: واقعیت کمبود مرغ 
را به مردم بگویید و نگویید مرغ هست تا در این شرایط 
مردم در صف بایستند و وسیله ای برای بیگانگان فراهم 
کنیم تا فیلم صفوف مردم بــرای خرید مرغ را پخش 
کنند.وی بیان داشت: این وضعیت و ایستادن برای مردم 
برای خرید مرغ در شان نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران نیست. 
رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: روغن هم همین 
وضعیت را دارد و  در مورد روغن نیز کمبود وجود دارد.  
وی افزود: مســئولین دائما اعالم می کنند  مواد اولیه 
روغن به اندازه کافی هست اما سوال این است که اگر 
روغن هست پس چرا این مواد اولیه برای تبدیل به روغن 

خوراکی وارد کارخانه ها نمی شود. 

سهمیه مرغ اصناف را به فروشگاه های زنجیره ای دادند

چرا مواد اولیه روغن به کارخانه ها تحویل نمی شود؟

تمام تشکل های بخش خصوصی واقعی با تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند

دبیر ستاد تنظیم بازار: در كنترل گرانی موفق عمل نکردیم

وزارت جهاد هم به اندازه کافی مرغ تولید نکرد

عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان:

۵ هزار تن میوه روی دست بارفروشان ماند
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فقط احراز هویت مسافر و گوشی در مبادی ورودی
شرايط جديد رجيستری اعالم شد

با اعالم بازنگری مجدد در روند رجیستری گوشــی تلفن همراه در مبادی ورودی، طی 
بررسی و مصوبات صورت گرفته، فرآیند به نحوی برنامه ریزی شده است که ایستایی در 
مبادی ورودی به حداقل رسیده و محدود به احراز هویت مسافر و گوشی تلفن خواهد شد و 
مابقی به بعد از ورود منتقل می شود.اوایل شهریورماه خاندوزی-وزیر اقتصاد- در بازدیدی 
از گمرک امام خمینی )ره( در جریان روند رجیســتری قرار گرفت و طی آن مسئوالن 
گمرک اعالم کردند با توجه به شرایط حاکم، ایستایی در رجیستری در مبادی ورودی 
وجود دارد که نیاز به اصالح فرایند و حداقل حضور اســت.به دنبال آن وزیر اقتصاد طی 
نامه ای به رئیس کل گمرک تاکید کرد که  با تشکیل کارگروه، شرایطی تشکیل شود که 
رجیستری حضوری به کمترین زمان کاهش یافته و یا حتی حذف شود.آخرین وضعیت 
تغییر فرایند رجیستری در مبادی ورودی موضوعی است که در گفت وگو با معاون فنی 
گمرک مورد بررسی قرار گرفت و وی توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد.ارونقی گفت: با 
توجه به تکلیف تعیین شده مبنی بر حذف کلیه ایستایی های موجود در فرآیند رجیستری 
گوشی تلفن همراه مســافرین ورودی و انجام فرآیند به صورت غیرحضوری، با تشکیل 
کارگروهی با حضور نمایندگان دســتگاه های مربوطه چالش های موجود مورد بررسی 
قرار گرفت و پیشنهاداتی در این رابطه تصویب شد.به گفته وی با توافقات و مصوبات اخیر 
در گمرکات صرفا احراز هویت شخص مسافر و گوشی تلفن همراه وی در مبادی ورودی 
توسط گمرک در حداقل زمان ممکن انجام خواهد شد.معاون فنی گمرک ایران ادامه داد: 
کلیه کنترل های الزم بعدی در راستای رجیستر کردن گوشی از جمله کنترل گذرنامه از 
طریق سرویس ناجا و وجود سیم کارت به نام مسافر ورودی، به طور کامال غیرحضوری و 
در فرصت یک ماه از تاریخ ورود مسافر در سامانه مربوطه انجام خواهد شد.این مقام مسئول 
در گمرک ایران با تاکید بر این که هیچ فرآیند اضافی از جمله تکمیل فرم، پرداخت حقوق 
ورودی و یا سایر فرآیندها در مبادی ورودی گمرک انجام نخواهد شد، یادآور شد که به 
گمرکات تذکر داده ایم در صورت وجود هرگونه ایستایی در این زمینه با آنها برخورد خواهد 
شــد. وی همچنین با بیان این که گمرک ایران به زودی نسبت به ارائه برخط سرویس 
مسافری بر روی اینترنت اقدام می کند، گفت:  بر این اساس مسافرین ورودی می توانند 
پیش از ورود یا هنگام ورود به کشور نسبت به وارد کردن اطالعات و IMEI گوشی تلفن 
همراه خود به شرط کنترل اولیه توسط گمرک اقدام کند که این موضوع اطالع رسانی 
خواهد شد.ارونقی با اشاره به این که ارزش کلیه مدل های گوشی تلفن همراه در سامانه، 
جهت ادامه فرآیند رجیستری تعریف و اعمال شده است، اضافه کرد: مسافرین ورودی 
می توانند در هنگام رجیستر کردن گوشی تلفن همراه با مراجعه به سامانه اطالعات الزم 
در این خصوص را مورد استفاده قرار دهند.این تغییرات در حالی رخ می دهد که فرآیند 
رجیستری از سال گذشته به صورت حضوری در گمرک بســیار محدودتر از قبل شده 
بود؛ به طوری که از  نیمه مهرماه ۱۳۹۹، با تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر 
دستگاه های مربوطه، انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت کامال 
حضوری انجام می شد اما تشکیل صف های طوالنی و معطلی فراوان موجب اعتراضات 
زیادی از سوی مسافران شد.در عین حال که گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با 
مشکالتی در این رابطه مواجه شده بود که در مجموع در شرایط کرونایی موجود امکان 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ 
شده بود.بر این اساس در آذرماه ، گمرک ایران در نامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق کاال با 
ارائه گزارشی از شرایط موجود درخواست کرد که با توجه به تبعات رویه حضوری، اجرای 
طرح رجیستری گوشی موبایل، عمدتا به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعالمات 
سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود که به دنبال 
آن مقرر شد از اول دی  اجرایی شود که در دستور کار نیز قرار گرفت، ولی با شرایط جدید 

این فرایند نیز کوتاه تر و ایستایی کمتر خواهد شد.

تجربه های اقتصادی
 علیرضا عباسی، کارشناس اقتصادی

بازگشت امید و اعتماد به عرصه اقتصادی کشور ، کنترل نرخ ارز ، کنترل نرخ 
تورم ، افزایش جذابیت ســرمایه گذاری در ایران ، هدایت نقدینگی به سمت 
تولید ، امنیت بخشی به روند جذب سرمایه ها در بازار سرمایه و ایجاد یک چشم 
انداز مثبت از آینده را شاید بتوان از مهمترین اولویت های دولت جدید دانست 
.بهبود روابط بین الملل ، تنش زدایی از برخی روابط منطقه ای ، دســتیابی 
به توافق جدید و رفع کلیه موانع تحریم اقتصادی ایــران ، آرزوی همگانی و 
راهکاری برای برون رفت از مشکالت فعلی اســت .فرصت چند سال تجربه 
اقتصاد بدون نفت و درک این نکته که نفت چه نعمت ارزشمندی بوده است و 
ای کاش حتی در روزهای اوج فروش نفت و درآمد ارزی دولت همین ریاضت 
و مدیریت کمیابی ها و انضباط نسبی در اقتصاد ایران حاکم بود و ای کاش این 
همه منابع به ســمت ایجاد یک اقتصاد درون گرا و با نگاه به افزایش جذابیت 
سرزمینی برای جذب سرمایه های خارجی و نگهداری از سرمایه های ایرانیان 
و گسترش سرمایه گذاری قرار می گرفت ، تجربه ارزشمند و تاریخی است . 
مدیریت واردات و نگاه به تولید داخل و گسترش صادرات ، میوه همین تجربه 
دوران سخت تحریم است.اگر انبوه تجربیات دوره سخت تحریم و دانستن این 
نکته که دنیا تنها یک چیز می شناسد و آن هم منافع ملی یا همان سود کوتاه 
مدت و بلند مدت اقتصادی هست ، مورد توجه قرار گیرد ، بسیاری از راهکارها 
و سیاست گذاریها و استراتژیهای اتخاذ شده برای دستیابی به اهداف توسعه 
اقتصادی کشور دگرگون می شود .دانستن این نکته که با افزایش تجربه ما در 
دور زدن انواع تحریمها و مقاومت در برابر آن اگر باالخره روزی این بازی دشوار 
پایان نیابد با هوشمندی تحریمهای یکجانبه علیه کشور و علیرغم نامشروع 
بودن تحریمها و تبعیت اکثریت کشــورهای جهان ، حتی اگر تنها منجر به 
تحقق یک هدف مخرب علیه کشور شــود و آن هم عدم امکان برنامه ریزی 
دقیق رفع موانع توسعه اقتصادی ایران باشد، به غایت خطرناک و آسیب زننده 
است .درک این نکته که درگیر کردن منافع غرب در انواع پروژه های توسعه 
اقتصادی ایران و عقد قراردادهای فراوان اقتصادی و عملیاتی کردن آنها می 
تواند توان قطع ناگهانی و انفصال و اعمال فشار بر اقتصاد ملی را کم کند یک 
نکته اساسی است .پی بردن به این نکته که در جهان کنونی ایجاد یک توازن 
بین شرق و غرب مانند راه رفتن روی یک طناب است و اینکه چگونه و با چه 
سیاستی برخی کشورهای همسایه ایران با بازیگری در میانه شرق و غرب عالم 
و ایجاد یک موازنه قدرت و تقسیم و تســهیم منافع می توانند به رشد پایدار 
اقتصادی برسند ، می تواند ایران را نیز با اتکای به دهها مولفه قدرت ذاتی در 
اتخاذ سیاستهای بهتر و موثر تر یاری کند.در پایان آنچه این روزها خیلی مهم 
است ، تالش مستمر و بی وقفه برای جذب اعتماد مردم و بهبود فوری وضعیت 
اقتصادی است . شاید هیچ دولتی در تاریخ معاصر ایران همزمان با دهها مشکل 
بزرگ اقتصادی مانند کسری بودجه بیسابقه ، تورم بیسابقه ، تحریم بیسابقه و 
خشکسالی بیسابقه روبرو نبوده است . طراحی یک سری اهداف و برنامه های 
کوتاه مدت و هدایت پله کانی اقتصاد ایران به سمت آزاد سازی بندها از پای 
اقتصاد داخلی کشور و کمک به رقابتی شدن و پذیرش محدودیتها و کمیابی ها 
و تالش برای بهبود مستمر کسب و کار با توجه به هماهنگی و همراهی بینظیر 
تمام ارکان اصلی تصمیم گیری با دولت جدید ، فرصتی مناســب برای برون 
رفت از دوران سخت تحریم و کرونا و آغاز یک دوره رونق نسبی و بهبود گام به 
گام التهابها می تواند باشد . این آرزویی دست یافتنی است و امکان تحقق آن 

دور از دسترس نیست.
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کوچک ترین پرنده جهان یک ریزتراشه است
یک ریزتراشه با ظاهری شبیه به پره های هلیکوپتر کوچک ترین محصول در دنیا است که از قابلیت برخاستن از زمین و پرواز برخوردار است. مهندسان دانشگاه نورت وسترن آمریکا برای نخستین بار ریزتراشه ای ساخته اند که قادر به پرواز کردن 
است.ریزتراشه مذکور که با الهام گرفتن از بذرهای پراکنده شونده در هوا پس از وزش باد ساخته شده، دارای پروانه های کوچکی است که می توانند از باد برای حرکت در هوا کمک بگیرند.در سال های اخیر محصوالت الکترونیکی متنوعی ساخته 
شده اند که بسیار کوچک هستند و این تولیدات چند میلیمتری ساخت انواع وسایل برقی بسیار کوچک و قابل حمل را ممکن کرده اند. از این ابزار برای تولید ایمپلنت های سازگار با بدن و محصوالت کنترل و پایش محیط زیست استفاده شده است.

اولین اقدامی کــه باید انجام 
شــود این اســت که قیمت 
دالر را واقعــی کنیــم. طبق 
فرمول هایــی که مســئوالن 
می گویند، قیمــت دالر باید 
حدود ۱۰ تا ۱۱ تومان باشد. قیمت تمام شده ی تولیدات 
به این دلیل باال رفته است که قیمت مواد اولیه باال رفته، 
قیمت مواد اولیه هم به خاطر افزایش قیمت ارز باال رفته 
است، پس برای اینکه قدرت خرید مردم برگردد باید نرخ 

ارز را کاهش دهیم.
به گزارش ایلنا، گرانی کاالهای اساســی بیداد می کند؛ 
مردم بسیاری از کاالهای اساســی را از سفره های خود 
حذف کرده اند. بخش اعظم شــاغالن از جمله کارگران، 
بازنشســتگان، اســتادکاران و صاحبان مشاغل خویش 
فرما، امروز نمی توانند کاالهای اساسی و بسیار ضروری 
مانند برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید و لبنیات را به طور 
مرتب خریداری کنند و در چنین شرایطی است که به نظر 
می رسد، بحران معیشــت به مرحله ای بسیار جدی وارد 
شده؛ در این بحران بســیار جدی، برخی به جای کنترل 
و مهار تورم یا افزایش قدرت خرید مردم )وعده هایی که 
هر دو گروه پیشتر به کرات داده بودند(، فقط یک راهکار 
تورم زا و مشــکل آفرین در چنته دارند: حذِف کامِل ارز 

دولتی ۴۲۰۰ تومانی!
آنطور که از خبرها برمی آید ارز ۴۲۰۰تومانی که به اعتقاد 
برخی نمایندگان مجلس، فعاالن دســت راستی اقتصاد 
و تولیدکنندگان و واســطه ها، منجر به تشــدید تورم و 
همینطور توزیع رانت شــده اســت! تا پایان سال حذف 
می شود. رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس می گوید: 
دولت با مجلس برای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نظر 
است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن 
روحانی، وقتی که مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه 
۱۴۰۰قصد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را داشت به رهبری 
نامه نوشــت و مانع از تصویب این طرح در مجلس شــد 
اما حاال گویا قرار است با نظر مساعد دولت، طرح حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به اجرا در بیاید.مهدی طغیانی، عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس خبر داده است: براساس 
قانون بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال باید به شکل 
تدریجی حذف شود به طوری که در سال ۱۴۰۱ چیزی 
تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشــته باشیم.بر همین 
اساس، هفته گذشته یک کمیته سه جانبه از سوی دولت، 
مجلس و بانک مرکزی برای بررسی حذف ۴۲۰۰ تومانی 
و بازنگری در نظام توزیع یارانه ها تشکیل شد و قرار است 
هرچه سریع تر نظام توزیع یارانه و تخصیص ارز ترجیحی 

در این کمیته تعیین تکلیف شود.
حذف سریع ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی که از ابتدای سال 
۹۷ و بعد از شوک درمانی های ارزی با هدف در دسترس 
قرار گرفتن کاالهای اساسی و ضروری مانند خوراکی ها، 
دارو و مواد اولیه تولید در دستور کار قرار گرفت، چه بسا 
تورم چند ده درصدی مجــدد را به اقتصاد تحمیل کند؛ 
هم کاالهای اساسی و خوراکی ها مجدداً چند ده درصد 
گران می شــوند، هم دارو افزایش قیمت خواهد داشت و 
هم هزینه های تولید )تولید واقعی نه واسطه ای و رانتی( 
افزایش می یابد و نکته عجیب این است که آن هایی که 
خود را تولیدکننده واقعی می دانند، برای حذف ارز دولتی 
سر و دست می شکنند و عالقمندند که دولت زودتر ارز 

۴۲۰۰ تومانی را کاًل از میان بردارد!
اما نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از همین امروز مشخص 
است؛ کافیست به سرنوشت مغموم و پرچالِش »کره« به 
عنوان یک ماده خوراکی اصلی نگاه کنیم؛ البته »برنج« 
نیز به همین سرنوشت دچار شده است: گرانی بسیار بعد 
از حذف ارز دولتی، الکچری سازی یک کاالی ساده و بعد 

هم حذف کامل از سبد خرید خانوارها!
براساس گزارش های ســال ۱۳۹۹، قیمت هر قالب کره 
۱۰۰ گرمی قبل از حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰۰۰تومان 
بود که در شهریور ماه سال گذشته به ۸۰۰۰ تومان رسید. 
البته این ۸۰۰۰ تومان هم ثابت نماند و در پایان ســال 
۱۳۹۹ و ابتدای ســال ۱۴۰۰ قیمت این محصول لبنی 
به کیلویی حدود ۱۰۰ هزارتومان هم رســید؛ به طوری 
که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان و هر قالب 
۱۰۰ گرمی برای مصرف کننده حدود ۱۰ هزارتومان شد 
که این رقم تا ۱۲ هزارتومان هم در برخی برندها پیشروی 
کرد.در حال حاضر نیز براساس مشاهدات میدانی قیمت 
هرقالب کره ۱۰۰ گرمی در خرده فروشی های سطح شهر 
تهران به حدود ۱۴ هزارتومان و هرقالب کره ۵۰ گرمی 
نیز به ۷۰۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی هرکیلو کره 
تولید داخل حدود۱۴۰ هزارتومان! اما دلیل: از سال ۹۹ 
به بعد، ارز ترجیحی به واردات کره اختصاص نیافته است.

مشاهدات میدانی نشــان می دهد، کیســه ده کیلویی 
برنج خارجی نیز به ۳۰۰ هزارتومان رسیده است، یعنی 
هر کیلو ۳۰ هزار تومان؛ این در حالیســت که قیمت هر 
کیلو برنج داخلــی در حدود ۵۰ هزار تومان اســت و در 
روز بیست و هشتم شهریور ماه همزمان با صعود عجیب 
قیمت برنج، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 
در اطالعیــه ای از توزیع ۱۰۰ هزار تن برنــج وارداتی از 
انواع هندی، پاکستانی و تایلندی برای تنظیم بازار برنج 

خبر داد.
بســیاری از اقتصادداناِن حامی طبقه کارگر با حذف ارز 
دولتی مخالفند؛ برای نمونه احسان سلطانی در این رابطه 
می گوید: حذف ارز دولتی به بهانه اینکه رانت و مفسده 

ایجاد کرده، یک اشتباه بزرگ است چراکه موجب تورم 
بیشتر می شود؛ چرا تاوان  عدم کفایت در اداره کشور را بر 
دوش طبقات مزدبگیر و کم درآمــد می اندازند؛ نه تنها 
نباید ارز دولتی حذف شــود که باید قیمت ارز »واقعی 
سازی« شــود؛ این تنها راه بهبود بحران معیشت مردم 

است.
او توضیــح می دهــد: اولیــن اقدامــی که بایــد انجام 
شــود این اســت که قیمت دالر را واقعــی کنیم. طبق 
فرمول هایــی کــه مســئوالن می گوینــد، قیمــت 
 دالر بایــد حــدود ۱۰ تــا ۱۱ تومــان باشــد. قیمت 
تمام شــده ی تولیــدات به ایــن دلیل باال رفته اســت 
که قیمــت مواد اولیه بــاال رفته، قیمت مــواد اولیه هم 
به خاطر افزایــش قیمت ارز باال رفته اســت، پس برای 
 اینکه قــدرت خرید مــردم برگــردد باید نــرخ ارز را

 کاهش دهیم.
این در حالیست که هیچ تالشی برای کاهش نرخ ارز در 
دستور کار نیست؛ و تصمیم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
است و فقط گاهی برای خالی نبودن عریضه از دادِن بُن 
یا یارانه کاال به کارگران و کم درآمدها سخن می گویند؛ 
سیاستی که بیش از ارز دولتی فساد و رانت به بار می آورد.

فرامرز توفیقی )فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراهای اســالمی کار کشور( در این رابطه 
می گوید: بن و یارانه بیشــتر از ارز دولتی فسادزا است؛ 
یادمان نرفته بازارهای سیاه کوپن را در دهه های قبلی؛ 
حال که کوس رســوائی تزریق ارز دولتی در محلی غیر 
از جامعه هدف و سود بردن مافیای قدرت در هر محفلی 
همچون دارو، پروتئینی، طیور، دامداری، کشاورزی و… 
آن چنان نواخته شده که هر گوشش کم شنوائی نیز آن را 
شنیده، می خواهند صورت مساله را کامل پاک کنند؛ در 
حالیکه پاک کردن مسئله بجای حل مسئله، یقینا فقط 
مطلوب عافیت نشینان اســت. دوباره عده ای سود کالن 

می برند و تورم و گرانی بیشتر سهم مردم خواهد شد!
توفیقــی ادامــه می دهــد: نظــارت دقیــق نکردند؛ 
خیلی هــا ارز دولتــی بــرای دارو گرفتند و سشــوار و 
لوازم آرایــش وارد کردند؛ حاال چون نظــارت نکرده اند 
 و بــه خــواص و نزدیکان بــه بلوک های قــدرت اجازه

 رانتجویی و ســهم خواهی داده اند، می گویند این کار از 
اساس اشتباه بوده و باید از میان برداشته شود؛ ولی یکبار 
از خودشان نمی پرســند که تکلیف گرانی غذا و دارو چه 
می شود؛ چطور کارگران باید ســبد غذایی خود را با ارز 
آزاد تهیه کنند یا چطور در این جریاِن مداِم کاالیی سازی 

درمان، پول دارو و درمان بدهند؟!
هجمه علیه ارز دولتی، در تمام سطوح فرادستان با شدت 
بســیار برقرار اســت؛ یک نمونه دیگر؛ بیست و چهارم 
شهریورماه، وزیر بهداشت گفت: اختصاص ارز ترجیحی 
۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد و رانت را ایجاد می کند. 
بهرام عین اللهی افزود: اختصاص ارز ترجیحی برای دارو 
فعاًل تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه التفاوت آن به بیمه ها 

پرداخت شود.
این هجمه های مکرر، مزدبگیر را نگران می کند؛ کسانی 
که روزهای هدفمندســازی یارانه ها در دهه هشــتاد و 
اظهارت احمدی نژاد برای آوردن پول نفت سر سفره ها 
یا دادن منابع حاصل از هدفمندســازی در قالب یارانه 
به مردم را به یاد دارند؛ آن روزها نیز همه چیز گران شد 
اما »مابه التفاوت این گرانی ها« بــه جامعه هدف تعلق 
نگرفت؛ امروز هم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود 
و گفته می شود که نگران نباشــید، ما یارانه می دهیم! از 
فســاِد »ارز دولتی« می گویند اما نمی گویند رنج گرانی 
دارو را مردم چطور باید تحمل کنند؛ چگونه گرانِی بیشتِر 
 درمان قرار اســت بر شــانه های نحیف مردم مزدبگیر و

 کم درآمد تحمیل شود؟!

بازهم تورم در راه است؟

حدف کامل ارز دولتی و نگرانی مزدبگیران
News kasbokar@gmail.com

محققان در یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم 
و فناوری دانشگاه تهران ۸ محصول کاربردی در صنعت 
نفت را به تولید رساندند.به گزارش پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران، ســهیل متینی تبار، مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان مســتقر در پارک علم و فناوری دانشــگاه 
تهران گفت: در این شرکت هشــت محصول کاربردی 
در صنعت نفت به تولید رســیده است. وی در خصوص 
»سیســتم ارتینک اتوماتیک بارگیــری و تخلیه ضد 
انفجار« گفت: بهنگام حرکت کامیون ها و مخزن دارها، 
الکتریسیته ساکن در اطراف نفتکش ها به وجود می آید 
و با کمک این دستگاه، الکتریسیته ساکن به زمین تخلیه 

و از آتش سوزی در انبارهای نفت جلوگیری می شود.
متینی تبار در خصوص شــیر کنترل برقی ضدانفجار 
گفت: شــیر کنترل برقی ضدانفجار نمونه مهندســی 
معکوس شده از شیر برقی شــرکت آمریکایی است که 
بومی سازی شده است. این دســتگاه به کنترل جریان 
فرآورده های نفتی می پردازد و بر روی ست استاپ ولوها 
نصب می شود.مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره 
سیستم فلومیتر جابه جایی مثبت گفت: این دستگاه به 
منظور اندازه گیری جریان فرآورده های نفتی در خطوط 
لوله، پایانه های نفتی و انبارهای نفت استفاده می شود. 
نمونه خارجی این دستگاه از کشــورهای آمریکایی و 
اروپایی وارد می شــد و از طریق مهندســی معکوس و 

طراحی از پایه، توانستیم آن را به تولید برسانیم.

وی در خصــوص فلومیتر توربینی تولید شــده در این 
شرکت گفت: این دســتگاه نیز نوع دیگری از دستگاه 
های اندازه گیری اســت. به صورت پره توربینی و برای 
اندازه گیری فرآورده های نفتی کــه در خطوط لوله و 
پایانه ها با سرعت زیاد حرکت می کنند مورد استفاده 

قرار می گیرد.
متینی تبار افــزود: در دنیا و مطابق با اســتانداردهای 
بین المللی API اگر دقت دســتگاه ۰.۱۵ درصد و یا 
تکرارپذیری ۰.۰۲ درصد باشد می توانیم آن را در مبادی 
تحویل به مشتری استفاده کنیم که به اصطالح در پایانه 
های صادراتی نیز استفاده می شود. وی گفت: سیستم 
ترانسمیتر پالســر ضد انفجار از دیگر محصوالت تولید 
شده در این شرکت است که به واسطه آن، حرکت دّوار 
میترهای جابه جایی مثبت را به پالس های الکتریکی 
تبدیل و ســپس خروجی مربوطه را به فلوکامپیوتر یا 

شماره انداز دیجیتالی هدایت می کند.
این فعال دانــش بنیان افزود: این پالســها در دو کانال 
A و B تولید و در فاز نود درجه کنترل می شــود. این 
دســتگاه در محیط های انفجاری و پرخطر قابل نصب 
اســت. ما موفق به اخذ گواهینامه بین المللی برای این 

سیستم شده ایم.وی با اشاره به اهمیت صحت سنجی 
از طراحی و تولید دستگاه مستر میتر جابه جایی مثبت 
یاد کرد و افزود: این دســتگاه به منظور کالیبره کردن 
انواع فلومیترها قابل اســتفاده است. دقت این دستگاه 
باید باالتر از ســایر دستگاه ها باشــد. مستر میتر جابه 
جایی مثبت با دقت تقریبا ۰.۱ درصــد و تکرارپذیری 
۰.۰۱ درصد به منظور صحت سنجی انواع میترها مورد 

استفاده قرار می گیرد.
متینی تبار ضمن اشاره به شرکت آمریکایی که دستگاه 
قطعات یدکی را تولید می کند، اظهار داشت: ما از طریق 
مهندسی معکوس توانستیم این دستگاه با تکنولوژی باال 
را طراحی و تولید کنیم. نزدیک به سه سال بر روی این 
پروژه کار کردیم. با توجه به تحریم های به وجود آمده و 
نداشتن واردات، قرارداد تولید این دستگاه با ما بسته شد 
و هم اکنون نیز این دستگاه ها در صنعت استفاده میشود 
و ما توانســتیم قطعات مربوط را جایگزین نمونه های 
اصلی کنیم.متینی تبار در خصوص دستگاه فلوکامپیوتر 
دیجیتال محاسبات جبران ســازی دما بر روی فراورده 
های نفتی تولید شده در این شرکت گفت: این دستگاه 
به منظور اندازه گیری مقدار دقیق حجم فراورده مورد 

استفاده قرار می گیرد.وی از مستر میتر به عنوان شاخص 
ترین محصول شــرکت یاد کرد و گفت: این دســتگاه 
تکنولوژی باالیی دارد و تلفیقی از سه دستگاه فلومیتر 
جابه جایی مثبت، فلوکامپیوتر و پالسر است و تقریبا می 
توان گفت به صورت یک پکیج است و در صنعت مورد 

استفاد قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان با تاکید بر این نکته که 
طراحی و تولید دســتگاه ها بر پایه تلفیقی از مهندسی 
معکــوس و طراحی از پایه اســت، افــزود: در فلومیتر 
توربینی، قطعه ای به نام پیکاپ پویل وجود داشت که 
قابل مهندسی معکوس نبود. در واقع به صورت یک پک 
ارائه شده بود و ما برای آنکه مقدار لیتراژ را از این دستگاه 

متوجه شویم از شیوه طراحی از پایه استفاده کردیم.
متینی تبــار در توضیح معرفی مشــتریان و مخاطبان 
شرکت گفت: در صنعت نفت، از موقعی که نفت استخراج 
می شود تا زمانیکه به انبارهای نفت میرسد باید مقدار 
اندازه گیری فرآورده را داشته باشیم. از انبارهای نفت تا 
شبکه توزیع مانند شرکت ملی پاالیش و پخش نفت و 
شرکت پتروشیمی از مخاطبان ما محسوب می شوند. 
می توانیم بگوییم که تمام شــرکت هــای تابعه نفت 
مشتری سازمان ما به حســاب می آیند.وی گفت: ما از 
طریق شرکت های واسطه توانسته ایم به شرکت های 
نفتی حاشیه دریای خزر و حاشیه خلیج فارس یعنی به 

شرکت های همسایه هم صادرات داشته باشیم.

شرکت شیائومی چین اعالم کرد تلفنهای هوشمند این 
شــرکت ارتباطات کاربران را سانســور نمی کنند.مرکز 
امنیت سایبری ملی لیتوانی روز سه شنبه در گزارشی اعالم 
 ۵G ۱۰T Mi کرده بود قابلیت سانسور در نرم افزار تلفن
شیائومی برای منطقه اتحادیه اروپا غیرفعال شده اما می 
تواند هر زمانی از راه دور فعال شود.سخنگوی شیائومی در 
بیانیه ای به رویترز اعالم کرد این دستگاه ارتباطات دریافتی 
و ارسالی از سوی کاربران را سانسور نمی کند. شیائومی هرگز 
هیچ رفتار شخصی کاربران تلفن هوشمند خود نظیر جست 
و جو، تماس، وب گردی یا اســتفاده از نرم افزار ارتباطی 
شرکتهای دیگر را محدود یا مسدود نخواهد کرد.در گزارش 
مرکز امنیت سایبری ملی لیتوانی آمده بود تلفن شیائومی 
اطالعات گوشی را به صورت رمزنگاری شده به سروری در 
سنگاپور ارسال می کند که خالف مقررات دیتای اروپایی 
است. اما سخنگوی شــیائومی اعالم کرد این شرکت به 
مقررات حفاظت از دیتای عمومی اتحادیه اروپا پایبند است.

معاون وزیر دفاع لیتوانی به رویترز اعالم کرد این وزارتخانه 
گزارش خود را در اختیار مقامات امنیت سایبری کشورهای 
دیگر عضو اتحادیه اروپا و آمریکا قرار داده است.طبق این 
گزارش واژه هایی که در اپلیکیشــنهای گوشی شیائومی 
مانند مرورگر وب پیش فرض، هدف سانسور قرار می گیرند 
شــامل "تبت را آزاد کنید"، "زنده باد استقالل تایوان" و 
"جنبش دموکراسی" هستند.پس از این که تایوان اعالم 
کرد نماینده این جزیره در لیتوانی "دفتر نمایندگی تایوان" 
نام خواهد گرفت، چین ماه گذشــته از لیتوانی خواست 
ســفیرش را از پکن فرا بخواند و اعالم کرد سفیر خود را از 
این کشــور فراخواهد خواند. نمایندگان تایوان در اروپا و 
آمریکا برای اجتناب از اشاره به این جزیره که چین مدعی 
حاکمیت بر آن است، از نام شهر تایپه استفاده می کنند. بر 
اساس گزارش رویترز، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا هفته گذشته بر حمایت از 

دولت لیتوانی در مواجهه با فشار چین تاکید کرد.

قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتالی در روند معامالت 
در بازار هــای تجارت دیجیتــال بین المللی تغییراتی 
را تجربه کرد.بیــت کوین )BTC( در ســطح باالی 
۴۰,۰۰۰، دالر قرار دارد که می تواند عقب نشــینی را 
تثبیت کــرده و خریداران کوتاه مدت را به بازگشــت 
ترغیب کند. اما بــا توجه به مقاومت قــوی در حدود 
قیمــت  ۴۷,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ دالر، به نظر می رســد 
حرکت صعودی محدود خواهد بود.شــاخص قدرت 
نســبی )RSI( در نمودار روزانه بیشترین فروش را از 
۲۰ جوالی داشته است، که قبل از افزایش ۶۰ درصدی 
فشار کوتاه از سطح حمایت ۳۰,۰۰۰ دالری بود.با این 
حال، در نمودار هفتگی، RSI خنثی اســت و نشان 
می دهد قیمت ها می توانند برای چند روز دیگر تثبیت 
شوند.در حال حاضر، BTC در میانگین متحرک ۱۰۰ 
روزه خود در حدود ۴۰,۰۰۰ دالر پشتیبانی پیدا کرد  و 
اگر خراب شود، حمایت پایین تر در حدود ۳۷۵۰۰ دالر 

دیده می شود، که متوسط محدوده قیمت چهار ماهه 
است.گفتنی اســت، بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد 
شد و از ســال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا 
شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 
۸۲۴.۱ میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم 
۴۰.۱۸ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.اتریوم با 
نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شــکلی از 
دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۶۵.۷ 
میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم ۱۷.۷۲ 
درصدی از کل بازار را در اختیــار دارد.کاردانو با نماد 
اختصاری ADA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی 
دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۷۱.۸۶ میلیارد 
دالر، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۳.۵۴ درصدی 

از کل بازار را در اختیار دارد.

در يك شركت دانش بنيان انجام شد؛

تامین نیاز صنعت نفت با تولید ۸ محصول کاربردی توسط محققان 

بیت کوین حرکت صعودی خود را شروع کردواکنش شیائومی به ادعای سانسور در گوشی های این شرکت


