
آمار و ارقام موجود در حوزه منابع آبی شرایط بحرانی را برای تهران به تصویر 
کشیده، تا جایی که کارشناسان نسبت به آن هشدار دادند و اعالم کردند که 
اگر مدیریت مصرف صورت نگیرد، آینده خوبی در انتظار پایتخت نشــینان 
نخواهد بود.به گزارش ایسنا، تهران در شرایطی به فصل پاییز و شروع سال آبی 
جدید وارد شده که با کسری ۳۱۴ میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته 
مواجه است و کارنامه سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را در حالی می بندیم که میزان 
بارش های کشور در مقایسه با متوسط بلندمدت با کاهش ۵۰ درصدی مواجه 
بوده است؛ به طوری که ورودی ســدهای تامین کننده آب تهران کاهش ۴۰ 
درصدی داشته است.این در حالی است که مطابق پیش بینی ها امسال پاییزی 
کم بارش داریم و پیش بینی های سازمان هواشناسی نیز از بارش های کمتر از 
نرمال در پاییز و افزایش نیم تا دو درجه ای دما در مقایسه با آمار بلندمدت در 
فصل پاییز حکایت دارد. از سوی دیگر بارش های احتمالی صرفا در ارتفاعات 

صورت خواهد گرفت.در چنین شرایطی متوســط مصرف آب در تهران سه 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر )معادل سه میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب( است 
که با در نظرگرفتن این رقم، می تــوان گفت تهران به میزان ۱۰۰ روز مصرف 
شهروندانش نسبت به سال گذشته با کمبود آب روبروست.در این راستا تورج 
کشاورز - کارشناس ارشــد حوزه منابع آبی - ضمن هشدار به کالن شهر ها 
درباره کمبود منابع آبی به ایسنا گفت: کالن شهرهایی همچون تهران، شیراز 
و اصفهان می بایست توجه زیادی به حفظ این مایه حیات داشته باشند چرا در 
غیر این صورت در آینده ای نه چندان دور با مشکالت زیادی مواجه می شوند.

وی با بیان اینکه عمده کالن شهرها چندین سال است که با معطل تامین آب 
شرب مواجه هستند اما با توجه به شرایط خشکسالی اخیر و رشد جمعیت این 
موضوع هر سال تشدید می شود، اظهار کرد: هرچند اولویت تامین منابع آب در 
ابتدا شرب، صنعت و بعد از آن کشاورزی است اما به دلیل رشد جمعیت، اضافه 

برداشت و خشکسالی منابع آبی پاسخگو نیســت.این کارشناس ارشد حوزه 
منابع آبی با بیان اینکه اقدامات جدی برای مقابله با اضافه برداشت صورت نمی 
گیرد، گفت: هرچند که برنامه ریزی هایی صورت گرفته اما آنطور که باید به این 
مهم توجه نمی شود، طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی چندین سال است 
که تعریف شده و در دست اجرا قرار گرفته است اما به دلیل کمبود بودجه یا 

مالحظات مدیریتی جدیت کافی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
به گفته کشاورز دستور العمل یک و دو طرح تعادل بخشی فرهنگسازی است 
موضوعی که در این برهه اهمیت زیادی دارد و باید نحوه مصرف اصالح شود، 
بهترین راه حل در شرایط فعلی این اســت که الگوی مصرف اصالح شود.وی 
با تاکید بر اینکه تا زمانی که میزان مصرف اصالح نشود، مشکالت منابع آبی 
برطرف نخواهد شد، تصریح کرد: در شــرایط فعلی هرچه راه های تامین آب 
را افزایش دهیم به همان میزان مصرف نیز افزایش می یابد لذا الزم است در 

مرحله اول اصالح مدیریت مصرف صورت بگیرد.به گفته این کارشناس ارشد 
حوزه منابع آبی در حال حاضر میزان مصرف آب شرب شهری در ایران با میزان 
بارش ۲۴۰ میلیمتر در سال بسیار بیشــتر از شهرهای اروپایی بوده که حتی 
بیش از ۶۰۰ میلیمتر بارندگی ساالنه دارند و مهم ترین مساله در شرایط فعلی 
نیز توجه به همین موضوع است.کشاورز ادامه داد: درست است که دشت ها 
کم آب شدند و بحران خشکسالی در کشور وجود دارد اما تا زمانی که فرهنگ 
مصرف اصالح نشود به نتیجه نخواهیم رسید بنابر این باید این موضوع از حالت 
شعاری خارج شود و اقدامات فرهنگسازی در این حوزه صورت بگیرد.وی اظهار 
کرد: با باالبردن نرخ آب، اعمال جریمه و یا هر اقدامی که میتواند در این حوزه 
راهگشا باشد، باید برنامه ریزی صورت بگیرد و راهکار اجرایی آن اعمال شود، 
متاسفانه بسیاری از دستورالعمل هایی که مصوب می شود در عرصه قابلیت 

اجرایی ندارد.

کمبود عرضه و آســیب دیــدن تقاضا، 
صنعت مس را در وضعیت ابهام فرو برده و 
به افت قیمت این فلز صنعتی منجر شده 
است.به گزارش ایســنا، شاخص فلزات 
ماهانه مس )MMI( در پی ضعیف شدن 
دورنمای تقاضا برای مــس ۱.۷ درصد 
کاهش یافت و بهای مس برای تحویل سه 
ماهه در بازار فلزات لندن و قیمت نقدی 

چین کاهش ماه به ماه داشت.

تاثیر بانک مرکزی آمریکا و 
بی تحرکی کنگره

با آماده شــدن بانک مرکزی آمریکا برای 
تعدیل تدابیر محرک مالی دوران کرونا، 
قیمت مس کاهش پیدا کرده است. بانک 
مرکزی آمریکای سیگنال افزایش نرخهای 

بهره و تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه را 
به بازار مخابره کرده اســت. این خبر به 
نفع دالر آمریکا شــد که طی ماه گذشته 
ارزش آن صعود کرد. وضعیت مذکور برای 
مس اهمیت خاصــی دارد. دالر آمریکا و 
کاالها معموال رابطه معکوسی دارند.بعالوه 
تصمیمات کنگره آمریکا یا عدم تصمیمات 
نمایندگان آمریکایی ممکن است باعث 
آشفتگی بازار و متاثر شدن قیمتهای مس 
شود. توافق زیرساخت دو حزبی در مجلس 
نمایندگان همچنان به تعویق افتاده است. 
کنگره برای افزایش ســقف بدهی دولت 
اقدامی نکرده و به احتمال آشفتگی بازار 
افزوده اســت با این حال به نظر می رسد 
جمهوریخواهان با سقف بدهی کوتاه مدت 

تا دسامبر موافقت کرده اند.

تاثیر چین بر قیمتها
چین که دومین اقتصــاد بزرگ جهان 
است، همچنان نشانه های نوسان را بروز 
می دهد. این کشــور بزرگترین مصرف 
کننده و تولیدکننده مس پاالیش شده 
است. جدیدترین مسئله مربوط به بحران 
نیرو می شود که بر تولید مس و همچنین 
صنعت تولید این کشــور تاثیر گذاشته 
اســت و هر دو بخش با محدودیتهایی 
مواجه شــده اند.عمده انــرژی چین با 
استفاده از زغال ســنگ تولید می شود. 
عرضه به پایین ســطح ضروری کاهش 
پیدا کرده و متعاقبا قیمتها را به سطوح 
باالیی رسانده است. چندین استان چین 
محدودیت برای مصرف برق وضع کرده 
اند. در نتیجه تولیدکننــدگان برقها را 
قطع و تولید کاالهــا را متوقف کرده اند. 
بعضی انتظار دارند این تعطیلی ها روی 
موجود بودن کاالهای مصرفی در آمریکا 
تاثیر بگذارد.نتایــج وضعیت مذکور در 
شــاخصهای اوت و ســپتامبر کایشین 
می تواند دیده شــود که به ترتیب ۴۹.۲ 
واحد و ۵۰ واحد بودند. ارزش پایین ۵۰ 
واحد رشد منفی فعالیت کارخانه ای را 
نشــان می دهد.بعالوه نگرانیها نسبت 
به وضعیت مالی شرکت سازنده امالک 
"اورگرند" چین همچنــان روی تقاضا 
تاثیر منفی گذاشــته است. آینده بخش 
ساخت و ساز در چین که مصرف کننده 

بزرگ مس است، نامعلوم مانده است.

افزایش هزینه پاالیش
کندی تقاضا برای مس به کارخانه های 
ذوب فلز کمک کرده اســت. کارخانه 
های ذوب مس چیــن هزینه تصفیه 

و پاالیش کنســانتره مس را برای سه 
ماهه چهارم بــه ۷۰ دالر در هر تن و 
هفت ســنت به ازای هر پوند افزایش 
داده اند. این افزایــش در حالی روی 
داده که هزینه هــای مذکور در طول 
سال ثابت مانده بود.این افزایش هزینه 
ها به معنای آن اســت که کنسانتره 
مس در نتیجه تقاضای کمتر و پس از 
توافق مربوط به قراردادهای دستمزد 
معدنچیان در شیلی، به میزان زیادی 
موجــود خواهد بــود. ایــن افزایش 
همچنین در زمانی اتفاق افتاده که از 
کارخانه های ذوب مس خواسته شده 
اســت تولید را کاهش دهند. کارخانه 
نانگوئو با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن 
در سال و کارخانه گوئوران با ظرفیت 
تولید ۱۰۰ هزار تن در سال فعالیتشان 
را در اواسط و اواخر ژوییه متوقف کرده 
اند و تا ماه جــاری در همین وضعیت 

ماندند.

وضعیت قیمتها در بازار
قیمت مس برای تحویل ســه ماهه 
در بازار فلزات لندن تــا اول اکتبر بر 
مبنای ماه به ماه ۲.۳ درصد کاهش 
داشــت و بــه ۹۱۰۱ دالر در هر تن 
رسید.قیمت نقدی چین به میزان ۰.۹ 
درصد کاهش یافت و به ۱۰۶۷۸ دالر 
در هر تن رســید. مس قراضه چین 
هم کمتر از ۰.۱ درصد رشد کرد و به 
۹۸۴۶ دالر در هر تن رسید.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، گریدهای ۱۱۰ 
و ۱۲۲ تولیدکننده مس آمریکا ۳.۳ 
درصد کاهش پیدا کرده و به ۴.۹ دالر 

به ازای هر پوند رسید.

اکثر تولیدکنندگان انــرژی بر انگلیس 
شــامل تولیدکنندگان فوالد، شیشــه، 
ســرامیک و کاغذ به دولت هشدار دادند 
اگر درباره افزایش قیمتهای عمده فروشی 
گاز کاری نکند، ممکن است ناچار شوند 
تولید را تعطیل کنند.به گزارش ایســنا، 
قیمت عمده فروشــی گاز امسال در اروپا 
۴۰۰ درصد افزایش یافته که تا حدودی 
به دلیل ذخایر انــدک و تقاضای قوی از 
سوی آسیا بوده و صنایع انرژی بر را تحت 
فشار قرار داده اســت.مدیران صنایع روز 
جمعه مذاکراتی با کواسی کوارتنگ، وزیر 
بازرگانی انگلیس داشتند اما اعالم کردند 
این مذاکــرات بــدون راهکارهای فوری 

به پایان رســید.گارث استیس، مدیرکل 
شــرکت فوالدی UK Steel به شبکه 
ITV News گفت: اگــر دولت اقدامی 
صورت ندهد، در آن صورت اساسا بخش 
فــوالد در زمانهای خاصی از روز شــاهد 
توقف بیشتر و بیشتر تولید می شود و این 
توقفها طوالنی تر خواهد شد.اندرو الرج، 
مدیرکل کنفدراسیون صنایع کاغذ هم به 
این شــبکه گفت: مجبور شدن کارخانه 
ها به توقف تولید به دلیل افزایش هزینه 
های انــرژی را منتفی نمــی داند.دیوید 
دالتون از انجمن تولیدکنندگان شیشــه 
انگلیس اعالم کرد بعضی از شرکتها چند 
روز بیشتر تا تعطیلی تولید فاصله ندارند.

وزارت بازرگانی انگلیس پس از دیدار روز 
جمعه کوارتنگ با سران صنعت گفت: وی 
مصمم اســت آینده رقابتی برای صنایع 
انرژی بر انگلیــس تامین کند و قول داده 
است در روزهای آینده به همکاری نزدیک 
با شرکتها به منظور درک بیشتر و کمک 
به خنثی کردن پیامدهای هر گونه افزایش 
هزینه ها روی کسب و کارها ادامه دهد.با 
این حال بعضی از نمایندگان عضو حزب 
محافظه کار حاکم در انگلیس می خواهند 
اقدامات بیشــتری برای صنایع انرژی بر 
انجام شود. اندرو بریجن به شبکه بی بی 
سی گفت: مایل هســتم حمایت دولتی 
بیشــتری را برای این صنایــع در کوتاه 

مدت ببینم تا مطمئن شوم که ما آنها را از 
انگلیس از دست نمی دهیم و مانع سرمایه 
گذاری بیشتر نمی شویم. تصور می کنم 
صنایع مایل باشــند قیمتی که برای گاز 
پرداخت می کنند، ســقف داشته باشد.
اقتصاد انگلیس در حــال حاضر با بحران 
زنجیره تامین دست و پنجه نرم می کند.
بر اساس گزارش رویترز، کمبود نیروی کار 
در پسا بریگزیت با محدودیتهای جهانی 
ناشی از پاندمی کووید ۱۹ تشدید شده و 
زنجیره تامین همه چیز از سوخت گرفته تا 
گوشت خوک و مرغ و بطری آب را مختل 
کرده و روند احیای اقتصادی از پاندمی را 

به خطر انداخته است.

طبق آخرین اعالم بانک مرکزی، تا پایان 
مردادماه سال جاری معادل ۷۲ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان از انواع اســکناس و سکه ها 
در اختیار مردم اســت.به گزارش ایســنا، 
تا پایــان مردادماه ســالجاری، ۸۳ هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومان اســکناس و مسکوک 
در گــردش بوده که این رقــم در قیاس با 

مدت مشابه ســال قبل ۱۶.۵ درصد رشد 
دارد و نسبت به پایان سال گذشته نیز ۲.۶ 
درصد افزایش یافته است. از ۸۳ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد اسکناس و مسکوک موجود شبکه 
بانکی ۷۲ هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در 
دست مردم در گردش است که این مبلغ 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲.۵ 

درصد رشد داشــته و نسبت به پایان سال 
گذشــته با ۱.۱ درصد کاهش مواجه شده 
است. بر این اساس، معادل ۹۳۰۰ میلیارد 
تومان نیز از اسکناس و سکه های موجود در 
بانک ها قرار دارد که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۰.۵ درصد  کاهش داشته و در 
مقایسه با پایان سال گذشته معادل ۳۷.۹ 

درصد افزایش یافته اســت. اما موجودی 
اسکناس و سکه در بانک مرکزی به بیش از 
۱۶۰۰ میلیارد تومان می رسد که افزایش 
۴۰۰ میلیاردی نسبت به پایان سال قبل 
دارد و از این موجودی اسکناس و سکه در 
بانک مرکزی، هر زمان که الزم باشد بنابر 

نیاز بازار تزریق خواهد شد.

تهرانی ها، مراقب آب باشید

زنگ خطر تعطیلی کارخانه های انگلیس به صدا درآمدبحران انرژی به قیمت مس ضربه زد

مردم چقدر اسکناس و سکه دارند؟
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رییس کل سازمان توسعه تجارت مطرح کرد:

 سقوط
 نقدشوندگی بورس

 تهاتر نفت با کاال پس از 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 توقف توزیع رانت
در صنعت خودرو 
 توقف توزیع رانت
در صنعت خودرو 

طرح قرعه کشی خودرو از 
ابتــدای راه اندازی محلی 
برای رانت و فســاد بود. با 
ادامه این فرآیند فســادزا 
بــودن آن بیــش از پیش 

آشکار شد. خیلی ...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

متن کامل  د ر صفحه3

۲

3

 مالیات لوکس نشینان
 در فاز اجرایی

وجوه پرداختی قبوض 
برق برگردانده می شود؟

خبر لغو برخی از تحریم ها، بازار ارز را نزولی کرد

دالر  در سراشیبی کاهش قیمت
صفحه۲
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زمزمه  حذف  قرعه کشی خودرو 
آزادسازی قیمت    و   واردات   خودرو   جایگزین  قرعه کشی می شود؟

 ایست وزارت صنعت به التاری خودروسازان

درحالیکــه انتقــادات مبنی بر صفر بــودن اجرای 
مالیات خانــه و خودروهای لوکس بــه دلیل عدم 
تصویب مقــررات در دولــت مطرح بــود، اکنون 
هیئت وزیران آیین نامه اجرایــی مالیات واحدهای 
مســکونی لوکس و گــران قیمت را بــرای اجرا به 
دستگاه های مربوطه ابالغ کرده اســت. به گزارش 
 ایسنا، طبق قانون بودجه سال گذشته و سالجاری،

 خانه هایی که ارزش آنها با احتســاب عرصه و اعیان 
بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب 
شــده و مالک آن باید در بهمن امســال این مالیات 
را پرداخت کند که خانه های درحال ســاخت و در 
ســال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند 
 که نــرخ مالیات ســاالنه خانه های لوکــس نیز به 

شرح ذیل است...

اعتراضاتی که به دنبــال قبوض نجومی برق به 
راه افتاده موجب شــد تا برخی مسئوالن برای 
رســیدگی به این موضوع وارد میدان شــوند. 
طی ماه گذشــته برای اکثر خانوارهای ایرانی 
قبوض برق با مبالغ بســیار باال صادر شــد که 
موجــی از انتقاد و اعتراض را به دنبال داشــته 
است. بسیاری از چهره های مطرح نیز به صدور 
قبوض برق نجومی در فضای مجازی اظهارنظر 
کردند و گویا همین امر موجب نامه نگاری برخی 
از نمایندگان مجلس با وزیر نیرو شــده است. 
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس در این رابطه می گوید: بسیاری از افرادی 

که با قبوض نجومی...

تسلیت

خانواده محترم شریعت زاده
با نهایت تاسف در گذشت » دایی « گرامیتان را 
تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن 
مرحوم رحمت وغفران و برای شـما طول عمر 

مسئلت داریم .

 همکاران شما در  روزنامه های
 هدف واقتصاد ،نوآوران،اقتصادبومی وکسب وکار 

میرکاظمی: 

برای اولین بار 
پرداخت های دولت بدون 

»خلق پول« انجام شد



اقتصاد2
ایران وجهان

پنجمین روز خروج نقدینگی؛
سقوط نقدشوندگی بورس

در معامالت روز یکشنبه 18 مهر ماه برای پنجمین 
روز متوالی نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد 
و ارزش معامالت ســهام کاهش یافت. به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشته بورس تهران 
شاخص کل بورس برای دومین روز نزول کرد و با 
کاهش 10 هزار و 420 واحدی نسبت به روز شنبه 
به رقم یک میلیون و 455 هزار واحد رسید. شاخص 
هم وزن نیز با افت 5 هزار و 897 واحدی در سطح 
414 هزار و 683 واحدی ایستاد.همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 197 واحد پائین آمد و در 

سطح 20 هزار و 782 واحد قرار گرفت.

پنجمین روز خروج پول حقیقی 
روز یکشنبه برای پنجمین روز پیاپی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 
466 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج 
شد.  در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول 
حقیقی به سهام فســبزوار )پارس فوالد سبزوار( 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 
آن 26 میلیارد تومان بود. پس از فسبزوار، فملی 
)شرکت ملی صنایع مس ایران( و فوالد )شرکت 
فوالد مبارکــه اصفهان( بیشــترین خروج پول 

حقیقی را داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز گذشــته نمادهــای »فملی«، »فــوالد« و 
»همراه« بیشــترین تاثیر را در افت شاخص کل 

بورس داشتند. 
همچنین سه نماد »تاپیکو«، »پارسان« و »شبریز« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص داشتند. 

ســهم های تاثیرگذار بر شــاخص 
فرابورس

در فرابورس نیــز نمادهای »آریــا«، »بپاس« و 
»فجهان« بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »شراز«، »شاوان« و »شپاس« 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای بورس 
کیمیاتک صدرنشین است و فسبزوار و برکت در 
رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز توسن، 
فجهان و مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

گروه سبز بازار 
در روزی که اغلــب نمادهای بــازار افت قیمت 
داشتند، نمادهای پاالیشــی بازار سهام از جمله 
شپاس، شراز، شاوان، شبریز و شبندر رشد قیمت 
داشتند. همچنین پاالیشی ها بیشترین ورود پول 
حقیقی بازار را داشتند. شراز )پاالیش نفت شیراز( 
با 26 میلیارد تومان صدرنشین جدول ورود پول 
حقیقی بود و شبریز )پاالیش نفت تبریز( و شاوان 
)پاالیش نفت الوان( در رده های بعدی قرار داشتند. 
دو نماد پاالیشی شپنا )پاالیش نفت اصفهان( و 
شبندر )پاالیش نفت بندر عباس( بیشترین ارزش 

معامالت بازار را داشتند. 

کاهش ارزش معامالت سهام
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
15 هزار و 226 میلیارد تومان رســید که نسبت 
به روز   شــنبه 6 درصد کاهش یافته است. ارزش 
معامالت خرد نیــز با افت 10 درصدی نســبت 
به روز کاری قبل به رقم 5 هــزار و 162 میلیارد 

تومان رسید. 

کاهش ارزش صف های پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 51 درصد 
افت کرد و در رقم 71 میلیارد تومان ایستاد. ارزش 
صف های فروش نیز 64 درصد کاهش یافت و 141 

میلیارد تومان شد. 
شرکت صنایع شیمیایی لیزینگ ایران )ولیز( با 
صف  خرید 15 میلیارد تومانــی در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پــس از ولیز، نمادهای 
تکشــا )شــرکت گســترش صنایع و خدمات 
کشاورزی( و سنیر )شرکت سیمان سفید نیریز( 

بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشترین صف فروش نیز به وسرضوی )شرکت 
ســرمایه گذاری سهام عدالت اســتان خراسان 
رضوی( تعلق داشــت کــه در پایــان معامالت 
صف فــروش 38 میلیارد تومانی داشــت. پس 
از وســرضوی، غگیال )شــرکت پــگاه گیالن( 
 و بــکاب )صنایع جوشــکاب یزد( بیشــترین 

صف فروش داشتند.

خبر

قیمت دالر بــاز هم کاهش 
یافــت و یک مرز حســاس 
دیگر را از دست داد. مدیریت 
کسری بودجه 50 درصدی 
نیز به اندازه نتیجه بخش بودن 

مذاکرات برای روند قیمتی دالر تعیین کننده هستند.

قیمت دالر در سراشیبی
به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر عصر روز شنبه روی 
27 هزار و 750 تومان قرار داشت و مرز حساس 27 هزار و 
800 تومان را از دست داده بود. تحلیل گران معتقد بودند 
ادامه روند کاهشی قیمت دالر مستلزم آن است که قیمت 
از محدود 27 هزار و 800 تا 27 هزار و 700 عبور کند و 

زیر این دامنه پایدار شود.
قیمت دالر در شروع معامالت روز گذشته 27 هزار و 550 
تومان بود و از دامنه حساس پایین آمد. علت اصلی افت 
قیمت دالر انتشار یک خبر عنوان می شد مبنی بر اینکه 
دور جدید مذاکرات احتماال پیش از پایان یافتن ماه اکتبر 

)9 آبان آخرین روز اکتبر است( از سر گرفته خواهد شد.

دو عامل تاثیرگذار بر قیمت دالر
ادامه روند کاهشی قیمت دالر گذشته از مسائل تکنیکال 
به برخی عمکردها در مورد سیاست گذاری نیز بستگی 

دارد. مسئله اول کسری بودجه است. بر اساس اظهارات 
یکی از نمایندگان مجلس امســال بیش از 50 درصد 
کسری بودجه خواهیم داشــت و رئیس جدید سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی گفته است برای تامین کسری 
بودجه سال آینده نه از بانک مرکزی استقراض می کنیم 

و نه اورق می فروشیم.
این ها اخباری هستند که در شبکه های مجازی مبادله ارز 
جلب توجه می کنند و سوال مهم این است که دولت این 

حجم از کسری بودجه را چگونه مدیریت خواهد کرد؟ 
تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا 
انبساط پولی به معنای تورم و رشد قیمت دالر است، حال 
باید دید آیا دولت می تواند از طریق تغییر سیستم مالیاتی 

و کاهش هزینه  ها جلوی رشد نقدینگی و تورم را بگیرد.
مسئله دوم به روند جلو رفتن مذاکرات مربوط می شود، 
فعاالن بازار معتقدند حتی در صورت شروع دور جدید 
مذاکرات حصول توافق احتمالــی زمان بر خواهد بود و 

نمی توان انتظار داشت که مذاکرات در کوتاه مدت قیمت 
دالر را در سطوح پایین پایدار کند.

واکنش قیمت سکه امامی به افت قیمت دالر
بازار طالی جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل 
است و قیمت سکه امروز نیز همراه با قیمت دالر حرکت 
کرد. قیمت سکه امامی روز گذشته همراه با از دست رفتن 
مرز 27 هزار و 800 تومان برای دالر، مرز 11 میلیون و 
800 هزار تومان را از دست داد. صبح امروز نیز افت قیمت 
دالر ادامه یافت و قیمت ســکه را همراه با خود پایین 
کشید. قیمت سکه امامی که عصر روز گذشته روی 11 
میلیون و 790 هزار تومان قرار داشت، صبح امروز روی 
11 میلیون و 700 هزار تومان ایســتاد و اندازه حباب 
قیمتی آن با احتساب قیمت 27 هزار و 570 تومان برای 
دالر حدود 2.6 درصد به دست می آمد. بازگشت قیمت 
دالر به باالی مرز حساس یا ادامه روند کاهش قیمت آن 
می توانست قیمت سکه را تحت تاثیر قرار دهد. بازار سکه 
عالوه بر این شروع کار بازار طالی جهانی در روز آتی را زیر 
نظر داشت. برای جمع بندی می توان گفت قیمت دالر در 
شروع معامالت امروز کاهش یافت و روی 27 هزار و 550 
تومان قرار گرفت. قیمت سکه در واکنش به افت قیمت 
دالر تا حوالی 11 میلیون و 700 هزار تومان افت کرد. 
روند جلو رفتن مذاکرات احیای برجام و مدیریت کسری 
بودجه باال از متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت دالر در میان 

مدت محسوب می شوند.

خبر لغو برخی از تحریم ها، بازار ارز را نزولی کرد

دالر  در سراشیبی کاهش قیمت

رییس کل سازمان توسعه تجارت مطرح کرد:
 تهاتــر نفــت بــا کاال پــس از 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
رییس کل سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه هم 
اکنون نفت صادر و در ازای آن فقط کاالی اساســی 
وارد می شود، گفت: تهاتر نفت با تمام کاالهای مورد 
نیاز کشور با حذف ارز 4200 تومانی قابلیت اجرا پیدا 
می کند. »علیرضا پیمان پاک« در نشست خبری با 
اصحاب رســانه در خصوص تهاتر کاال اظهار داشت: 
آیین نامه اصالح ضوابط تجاری و ارزی برای تسهیل 
قوانین تجاری ابالغ شده که یکی از بخش های آن، 
تهاتر کاالی صادراتی است. وی افزود: بر اساس این 
آیین نامه، صادرات کاالیی انجام می شود اما به دلیل 
سخت بودن سیســتم انتقال ارز، بازگرداندن ارز آن 
امکان پذیر نیست، در این شرایط، صادرکننده می 
تواند در ازای ارز، محصوالت مورد نیاز کشور را بدون 
سقف و سابقه وارد کند که این روند صادرات در شرایط 
فعلی را توجیه پذیر می کند. پیمان پاک در خصوص 
تهاتر نفت با کاال نیز تاکید کرد: تهاتر صادرات نفت 
عمدتا با کاالهای اساسی صورت می گیرد زیرا امکان 
تبدیل ارز 4200 تومانی نفت بــا دیگر محصوالت 
سخت است. وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته این 
تهاتر با واردات نهاده های دامی، کنجاله سویا، روغن و 
گندم انجام شده است، تصریح کرد: در صورتی که ارز 
4200 تومانی حذف شود شرایط برای تهاتر صادرات 

نفت با تمام کاالهای مورد نیاز کشور فراهم می شود.

توسعه صادرات در گرو رونق تولید
رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به تاکیدات 
رییس جمهوری برای تجارت با همسایگان ایران، 
تصریح کرد: این موضوع جزو اولویت های کشــور 
قرار گرفته، اما عملیاتی کردن آن به رونق تولید گره 
خورده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری 
از کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه 
فعال هستند، خاطرنشان کرد: تورم ادامه دار سال 
های اخیر که موجب کاهش قــدرت خرید مردم 
شده را نمی توان در کوتاه مدت تغییر داد، اما به مرور 
با اتکا به بازار داخلی می توانیم شاهد رونق جدی در 

تولید و سپس صادرات باشیم.
پیمان پاک با با بیان اینکه توسعه صادرات با اولویت 
بندی و پشتیبانی ســرعت می گیرد، تاکید کرد: 
ایجاد منابع ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی 
باعث می شود تا دولت،  بازار ارز، تامین مواد اولیه 
و نهاده های تولید را تثبیت کند. وی با بیان اینکه 
قوانینی برای وضعیت لجستیکی، ارتباطات سیاسی 
با کشورها، توسعه بازار و حجم صادراتی در حال 
تدوین است، اظهار داشــت: برخی از کشورهای 
همسایگان به اضافه کشورهایی مانند هند، چین و 
آفریقا در اولویت ایجاد مسیرهای تجاری قرار دارند 
و نوع کاال و میزان صادرات آن احصا شده تا شرایط 
برای توسعه تجارت با کشورهای هدف فراهم شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در افق 
چهار سال آینده میزان افزایش صادرات، الزامات 
لجستیکی، شرایط بانکی، تعرفه ها، قراردادهای 
تجاری، اصالح ســاختار صادرات، شبکه رایزنان 
بازرگانی با استفاده از منابع محلی، اعزام هیات های 
تجاری و اصالح ساز و کار تجاری برنامه ریزی است.
وی همچنین از پیشنهاد زنجیره تامین بین المللی 
وزارت صنعت برای توسعه تجارت خبر داد و گفت: 
در این برنامه مقرر شــده تا صادرات انجام شود و 
در صورتی که کشــور هدف کاالیــی برای تامین 
نیازهای وارداتی ایران نداشته باشد، محصوالتی با ارز 
صادراتی از آن کشور خریداری و به مقصد ثالث صادر 
شود تا بتوانیم کاالی مورد نیاز کشور را از این طریق 
تامین کنیم. پیمان پاک خاطرنشان کرد: مذاکراتی 
با کشور سریالنکا در این خصوص انجام شده تا با 
ارز صادراتی کاالهای ایرانی، چای از این کشــور 
خریداری و به کشور ثالث ارســال شود تا از کشور 

سوم بتوانیم کاالی مورد نیاز ایران را تامین کنیم. 
 

با طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز 
صادراتی مخالف هستیم

رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یکی 
پروژه های زیر ســاختی برای افزایش صادرات ارز 
است، اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی طرحی را 
با نام جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی پیشنهاد 
کرده است که می تواند مشکالت فراوانی را به دنبال 

داشته باشد و با توسعه صادرات تناقض دارد.
وی با تاکید بر اینکه ســازمان توســعه تجارت با 
تصویب این طرح مخالف است، اظهار داشت: مراتب 
اعتراض خود را به کمیسیون های مربوطه در این 
خصوص اعالم کرده ایم زیرا نباید با استفاده از قوه 

قهریه با صادرکنندگان برخورد کرد.
وی با اشاره به کارگروه ارزی سازمان توسعه تجارت، 
تصریح کرد: مشکالت صادرکنندگان در خصوص 
بازنگردانــدن ارز در این کارگروه بررســی و طی 
جلساتی برای رفع آن و تعیین مدت زمان جدید 

اقدام می شود که تهاتر یکی از این راه کارها است.

اخبار
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درحالیکه انتقادات مبنی بر صفر بودن اجرای مالیات 
خانه و خودروهای لوکس به دلیل عدم تصویب مقررات 
در دولت مطرح بود، اکنون هیئــت وزیران آیین نامه 
اجرایی مالیات واحدهای مســکونی لوکس و گران 
قیمت را برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابالغ کرده 
است. به گزارش ایسنا، طبق قانون بودجه سال گذشته 
و سالجاری، خانه هایی که ارزش آنها با احتساب عرصه 
و اعیان بیش از 10 میلیارد تومان باشد، خانه لوکس 
محسوب شــده و مالک آن باید در بهمن امسال این 
مالیات را پرداخت کند که خانه های درحال ساخت و در 
سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند که نرخ 

مالیات ساالنه خانه های لوکس نیز به شرح ذیل است:
1- نسبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد تومان؛ 

یک در هزار
2- نسبت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد تومان؛ 

دو در هزار
3- نسبت به مازاد 25 میلیارد تا 40 میلیارد تومان؛ 

سه در هزار
4- نسبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد تومان؛ 

چهار در هزار
5-نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به باال پنج در هزار

اما بررسی ها نشان می دهد که این قانون نه در سال 
گذشته و نه در سالجاری اجرا نشده است و دلیل اصلی 
این امر نیز عدم تصویب آیین نامه و مقررات مربوطه در 

این زمینه توسط هیئت دولت است. 
این در حالی است که مسئوالن سازمان امور مالیاتی 
از آمادگی خود برای اجرای این قانون بالفاصله پس از 

تصویب و تعیین آیین نامه سخن می گویند. 
در حال حاضر، پس از وعده های بســیار مسئوالن 
مبنی بر تدویــن و ابالغ آیین نامه ســرانجام محمد 
مخبر_معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی 
نحوه اخذ مالیات از واحدهای مســکونی و ویالهای 
گران قیمت ذیل بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 
1400 مشهور به »قانون مالیات بر خانه های لوکس« 
را به وزارت خانه های اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت، 
کشور و دادگستری ابالغ کرد. در این زمینه، برخی 

مواد این آئین نامه به این شرح است:
1( وزارت راه و شهرســازی )به عنوان متولی سامانه 
امالک و اسکان کشور(، وزارت صمت )به عنوان متولی 
سامانه امالک مستغالت کشور(، وزارت کشور )متولی 
سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور( 
و سازمان ثبت اســناد و امالک کشور مکلف به ارائه 
اطالعات امالک گران قیمت ظــرف 15 روز از زمان 

درخواست، به سازمان امور مالیاتی هستند.
2( در این آئین نامه، مدت زمان اتمام ثبت اطالعات 
در سامانه امالک و اسکان کشور که در اختیار وزارت 
راه و شهرسازی است پایان آذر 1400 ذکر شده است.

3( مالک قیمت امالک لوکس، ارزش روز آنهاست.
4( در امالک مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین و سپس 

بر اساس قدرالسهم هر مالک، مالیات ستانده می شود.
5( خانه های لوکس در حال ساخت مشمول مالیات 

نیستند که بر این اســاس، در حال ساخت بودن به 
معنی »پیش از زمان صدور گواهی پایان کار« است.

6( سقف زمانی سازمان امور مالیاتی برای محاسبه 
ارزش واحدهای مســکونی و ویالهای گران قیمت، 
پایان آذر ماه امســال اســت؛ تا دو ماه پس از آن نیز 
می بایست مراتب احصا شده را به مالکان خانه های 

لوکس ابالغ کند.
7( اگر مالکان خانه های لوکس تا پایان بهمن امسال 
مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی 

می تواند رأسا اقدام به وصول آن کند.
8( سازمان ثبت اســناد از انتقال سند و جابه جایی 
واحدهای لوکس مشــمول مالیات در صورت عدم 

پرداخت آن، ممانعت خواهد کرد.
بنابراین، اجرای مالیات خانه های لوکس که تاکنون 
به دلیل عدم تصویب هیئــت دولت بالتکلیف باقی 
مانده بود، روی غلتک افتاده اســت و باید مقدمات و 
سایر فرآیند اجرای این قانون نیز در زمان های تعیین 

شده فراهم شود. 
البته، این ابالغیه و آیین نامه تنها مربوط به خانه های 
لوکس است و دولت باید هر چه زودتر آیین نامه اخذ 

مالیات از خودروهای لوکس را نیز ابالغ کند.

مالیات ۱.۳ میلیون خانه خالی، قطعی است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مالیات یک میلیون 
و 300 هزار خانه خالی که در حال حاضر شناسایی 
شده، قطعی است اما واحدهایی که طبق اصالحیه 
قانون آذرماه 1399 شناســایی خواهد شــد هنوز 
مورد بررسی قرار نگرفته و ثبت نام تا پایان ماه جاری 

ادامه دارد.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
واحدهای خالی از سکنه به دو بخش تقسیم می شوند؛ 
گروه اول یــک میلیون و 300 هزار واحد اســت که 
شهریورماه سال گذشته مطابق قانون سال 1394 و 
ابالغیه 1395 شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی 
معرفی شده اند. طبق این قانون اگر واحدها یک سال 

خالی بمانند مشمول مالیات می شوند.
وی افزود: مالیات این 1.3 میلیون واحد، قطعی است 
و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است 
که ســازمان امور مالیاتی معتقد است باید بر اساس 
سیستم MPLS و طبق ســند دولتی، این معرفی 
صورت گیرد. بدین صورت که این سیستم بین وزارت 
راه و شهرسازی و ســازمان امور مالیاتی با محوریت 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: بخش 
دوم، امالکی است که بعد از اصالحیه ماده 54 مکرر 
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه 1399 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق این اصالحیه 
واحدهای مســکونی نباید بیــش از 120 روز خالی 
بمانند؛ در غیر این صورت مشــمول مالیات خواهد 
شد. در این بخش هنوز معرفی انجام نشده و مربوط به 

فراخوانی است که در حال حاضر جریان دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، 
ضمن تاکید براینکه بســیاری از واحدهای صنعتی 
استان نیاز به بازسازی و توسعه دارند که به دالیل زیست 
محیطی این امکان برای آن ها فراهم نبوده است، تعامل 
و همکاری سازمان صمت اســتان تهران با استانداری 
و سازمان محیط زیست استان در جهت مانع زدایی از 
موانع تولید را مهمترین اقدام طی شش ماهه نخست 
سال جاری دانست که منجر به خروج صنایع از انجمادی 

شد که سالهاست بدان دچار بوده است.
به گزارش ایسنا، یداهلل صادقی در نشستی با موضوع 
بررسی عملکرد شش ماه ابتدایی سال 1400، ضمن 
اشاره به اینکه اســتان تهران نقش مهمی در تولید و 
اشتغال کشور خواهد داشت گفت: حدود 20 درصد 
صنایعی که دارای پروانه بهره بــرداری و مجوز تولید 
هستند، در اســتان تهران مسقر هســتند. عالوه بر 
واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، قریب بر 
16 هزار واحد تولیدی صنفی در اســتان داریم که در 
مقیاس تولید صنعتی فعالیت دارنــد اما در آمارهای 
صنعت کشور لحاظ نمی شود ) و در آمارهای صنفی 
یاد می شود( اما واقعیت این است که این تعداد واحد 
صنفی در استان تهران، فعالیت صنعتی انجام می دهند.

رئیس سازمان صمت استان تهران خاطرنشان کرد: 
براساس مجوزهای رسمی صادره، در بخش صنف و 
صنعت در استان تهران حدود یک میلیون و 500 هزار 
اشتغال مستقیم ایجاد شده که حدود یک میلیون آن 
در حوزه صنف و 500 هزار آن در بخش صنعت وجود 
دارد. ســایر بخش های خدمانی و وابسته که طیف 
گشترده ای را شامل می شود، اشتغال غیرمستقیم 
به حساب می آید. در اســتان تهران حدود 17 هزار 
کارت بازرگانی فعال داریم که تقریبا 55 الی 60 درصد 
کارت های بازرگانی فعال کشور را شامل می شود  که 
در تهران فعالیت می کننــد و بدین ترتیب خدمات 
مورد نیاز خود از جمله ثبت سفارش واردات مواداولیه 

و کاالها را در استان تهران انجام می دهند. 
صادقی ضمن تاکید براینکه اســتان تهران باتوجه به 
ویژگی ها و گستردگی که دارد، مشکالت خاص خود 
را هم دارد، اظهــار کرد: ما در زمینه توســعه صنعت 
استان تهران با مشکل ممنوعیت استقالل صنعت در 
درون شعاع 120 کیلومتری مواجه هستیم که صرفا 
می توانیم صنایع خاص را مستقر کنیم؛ بنابراین دست ما 
نسبت به سایر استان ها برای توسعه صنعت بسته است. 
بسیاری از رشته های فعالیت های صنعتی که متقاضی 
و سرمایه گذار هم دارد، به لحاظ قانونی در استان تهران، 
امکان استقرار نداریم. بسیاری از واحدهای صنعتی که 
قدیمی هستند، نیاز به بازسازی و نوسازی داشته و نیاز 
دارند که محصوالت جدیدی را در زنجیره ارزش خود 
تعریف کنند و نیاز به افزایش ظرفیت دارند اما سال ها به 
سبب مسائل زیست محیطی و ممنوعیت های مربوطه، 
امکان توسعه زنجیره و تکمیل ســبد محصوالت در 

واحدهای تولیدی استان تهران فراهم نبوده است. 
وی افزود: طی چند سال اخیر پیگیری ها صورت گرفته 

و بین سازمان صمت استان تهران، محیط زیست استان 
و استانداری تعامالتی صورت گرفت که در نهایت در 
قدم اول توانستیم برخی از مجوز رفع محدودیت ها 
برای افزایش ظرفیت و افزودن محصولی به زنجیره 
تولدهای موجود و همچنین بازسازی و نوسازی که 
الزمه افزایش ظرفیت و توسعه صنعتی بود، را از هیات 
مقررات زدایی بگریم. در حقیقــت مهمترین اقدام 
صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری، این 
اقدام تحت عنوان مانع زدایی و پشتیبانی از واحدهای 
تولید موجود در استان تهران صورت گرفته، این مهم 
)هماهنگی بین استانداری، سازمان صمت استان تهران 
و اداره کل حفاظت محیط زیست استان( بوده و هیات 
مقررات زدایی هم کمک کرده است تا بتوان واحدهای 
تولیدی و صنعتی اســتان را از حالــت انجمادی که 

سال هاست بدان دچار بوده، خارج کنیم.
این مقام مســئول اعالم کرد: بنابرایــن در حال حاضر 
شاهد تقاضای واحدهای تولیدی استان برای بازسازی و 
نوسازی، افزایش ظرفیت و افزودن محصوالت هستیم. 
باتوجه به اینکه توسعه صنعت مسلتزم نظام پویا و فعال 
است، چنانچه بخواهیم صنعت در گذشته نگه داشت، 
عاله براینکه آالیندگی آن ها افزایش می یابد، از تکنولوژی 
روز بی بهره می مانند و قطعا ســوخت و انرژی بیشتری 
مصرف می کنند؛ در نتیجه محصــول تولیدی هم بازار 
پسند نخواهد بود. ضمن اینکه قیمت تمام شده آن نیز 
باالســت؛ چراکه فناوری های جدید بازده را نسبت به 
مقایس، افزایش و نرخ بهره بری را باال می برد و ســبب 
افزایش رقابت نیز می شود؛ اما عدم توسعه، مزیت نسبی 
برای کاال را از بین خواهد برد و کیفیت پایین خواهد آمد. 
البته این اقدامات وسیع تر پیش بینی شده و در اختیارهای 
هیات مقررات زدایی بوده است و بقیه آن امید است که 
توسط دولت با لحاظ مسائل زیست محیطی انجام گیرد 
تا شاهد تولید محصوالت به کزوتر و کامل تر واحد باشیم و 
از مصرف انرژی و هزینه های مظاعف جلوگیری می شود.

صدور ۳۶ هزار پروانه در بخش صنعت
صادقی در ادامه این نشست به تشریح میزان صدور 
پروانه های بهره برداری صنعتی ایجادی )صنعت نو(، 
اشتغال آن ها، میزان بازرسی های صورت گرفته در 
جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و... پرداخت. 
و گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه در 
بخش صنعت استان تهران، 88 فقره پروانه بهره برداری 
صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 1399 
که 66 فقره بوده، رشد 44 درصدی داشته است. به 
همین ترتیب میزان سرمایه گذاری ها نیز در زمینه 
پروانه های بهره برداری افزایش پیدا کرده و از 1200 
میلیارد تومان به 2300 میلیارد تومان افزایش یافته 
و قریب به 99 درصد در صنایع مجاز و در چارچوب 
دســتورالعمل افزایش یافته است. اشتغال صنعتی 
ایجاد شده برای این تعداد پروانه برای 1842 نفر بوده 
که نسبت به مقطع شش ماهه سال گذشته )1314 

نفر ( رشد 40 درصدی را تجربه کرده است.

رییس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اصالح 
ساختار بودجه را از چند ماه گذشته آغاز کرده ایم، گفت: 
با مدیریت و ساماندهی بدهی ها و مصارف بودجه برای 
اولین بار در ماه گذشته، پرداخت های دولت بدون خلق 

پول انجام شد.
به گزارش ایرنا، مسعود میرکاظمی در جلسه غیر علنی 
مجلس شــورای اسالمی که درباره مســائل اقتصادی 
و بودجه ای در حال انجام اســت، اظهار داشــت: دولت 
ســیزدهم وارث بدهی های زیادی بــه بانک مرکزی، 

بانک ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که 
نتیجه وجود یک نظام بودجه نویسی اشتباه است و نباید 
این رویه ادامه پیدا کند. ما مدیریت و ساماندهی بدهی ها 
و مصارف را در اولویت خود قرار داده ایم. برای اولین بار در 
ماه گذشته پرداخت های دولت بدون خلق پول انجام شد.

میرکاظمی گفت: ضروری است که ساختار بودجه تغییر 
کند و این دالیلی دارد. اول اینکه تغییر ساختار بودجه 
یک دستور قانونی اســت و در تمامی اسناد باالدستی 
آمده و مورد تأکید رهبر معظم انقالب است. دوم، عملکرد 

ضعیف اقتصادی کشور امروزه نتیجه چنین نظام بودجه 
نویسی اشتباهی است. رشد اقتصادی پایین، تورم باال، 
سرمایه گذاری کم، همه و همه نتیجه نظام بودجه ریزی 
گذشته است.برای حل مشکالت کشور ضروری است که 
ساختار بودجه تغییر کند. معاون رئیس جمهوری افزود: 
چرا باید به رغم هزینه 2 هزار و 700 هزار میلیارد تومان، 
وضع کنونی اقتصاد اینگونه باشد. چرا باید اقتصاد از سال 
1390 کوچکتر شده باشد. آیا با وجود چنین هزینه ای 

رشد اقتصادی 4 دهم درصدی شایسته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: امروز با مجلس 
شورای اسالمی توافق کردیم که ادامه روند گذشته به 
صالح نیست و باید طرحی نو را در پیش بگیریم. دو ماه 
است که اصالح ساختار بودجه آغاز شده و در سال 1401 
از بودجه مبتنی بر ردیف به بودجه مبتنی بر برنامه عبور 
خواهیم کرد. بودجه 1401 به صورت مشــترک بین 
مجلس و سازمان برنامه تدوین خواهد شد و گروه هایی 
برای انجام این کار مشخص شده اند، بودجه سال آینده 

باید ساده، قابل رصد، شفاف و قابل نظارت باشد.

صنایع استان تهران از انجماد خارج شداجرای مالیات لوکس نشینان روی غلتک افتاد

میرکاظمی: 

برای اولین بار پرداخت های دولت بدون »خلق پول« انجام شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم سکه نیز امروز ۶ میلیون تومان، 
ربع سکه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۵۷ دالر و ۹۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک 

میلیون و ۱۴۰ هزار و ۳۹۸ تومان است.
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توقف توزیع رانت در صنعت خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

طرح قرعه کشی خودرو از ابتدای راه اندازی محلی برای رانت و فساد بود. با ادامه این فرآیند فسادزا بودن آن بیش از پیش آشکار شد. خیلی قبل تر باید این طرح از صنعت خودروسازی حذف می شد و البته بهتر این بود که اصال این 
طرح اجرایی نمی شد تا بتواند این حجم از رانت و فساد را توزیع کند. در این طرح هیچ مصرف کننده واقعی قادر به خرید خودرو نشد و هدف راه اندازی آن نیز تحقق پیدا نکرد. قرعه کشی برای فروش خودرو تنها بهانه ای به منظور 

اجرای عدالت است. از سوی دیگر قرعه کشی برای خودرو به نوعی فرافکنی و فرار از پاسخگویی نسبت به بازار آشفته خودرو است.
شورای رقابت و وزارت صنعت باید دست از توزیع این رانت ثبت نامی بردارند. زیرا که خودرو به دست مردم عادی نخواهد رسید، کما اینکه تاکنون نیز این امر انجام نشده است. اگر بخواهیم با زور و دستور به مبارزه با تورم برویم هیچ 

نتیجه ای نخواهیم دید. بنابراین اگر فضای اقتصاد برگردد می توان امیدوار بود شیب افزایش قیمت ها کاهش پیدا کند اما برای تثبیت قیمت ها راه بسیاری پیش رو داریم.
اگر وزیر صمت قرعه کشی را حذف و قیمت ها را آزاد و شناور کند با این سیاست قطعا یک حرکت ضدتورمی کرده است. سرمایه در گردش خودروسازان بیشتر از قیمت خودرو شده است و پول بانک ها را پس نمی دهند و می بینیم 
که بدهی آنها طی سال های اخیر چقدر زیاد شده است. این مسئله تورم زا بوده و حاال اگر سیاستی به میان بیاید که دیگر دست در جیب بانک ها نکنند و حتی بخشی از بدهی هایشان را پس بدهند این سیاست ضد تورمی خواهد شد. 

ایجاد رانت بسیار برای تحویل گیرندگان خودرو، افزایش تورم و بی نصیب ماندن بسیاری از متقاضیان واقعی از خودرویی با قیمت پایین، دیگر معایب طرح تحویل خودرو به روش قرعه کشی است.
البته اگر سیاست گذار به دنبال این است که قرعه کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه ای خودرو اجازه دهد، واردات خودرو از سر گرفته شود. تا وقتی قیمت به صورت دستوری تعیین شود، فاصله 
قیمت کارخانه و بازار پا بر جا است و فرآیند قرعه کشی با وجود اشتباه بودن ادامه خواهد یافت. مسیر دیگری که می تواند به حذف قرعه کشی منجر شود، افزایش تیراژ تولید است. چنانچه خودروسازان بتوانند نمودار تولید و عرضه را 

صعودی کنند، منجر به حذف قرعه کشی از فرآیند عرضه خواهد شد. 

رضا فاطمی امین، وزیر صمت 
در گفتگویی صراحتا مخالفت 
خود را با سیستم قرعه کشی 
خــودرو اعالک کــرده و بر 
این اســاس قرار است حذف 
قرعه کشی خودرو رسما در دســتور کار وزارت صمت 
قرار بگیرد. طبق بررســی ها در ۶ ماهه نخســت سال 
جاری حدود ۳۵ میلیون نفر در قرعه کشی دو خودروساز 

بزرگ کشور شرکت کردند که از این تعداد بیش از ۳۰ 
میلیون نفر در فروش فوری و پنج میلیون نفر دیگر در 
پیش فروش ها شرکت کردند. طبق این بررسی در خرداد 
تا دی ماه سال گذشته نیز ۳۴ میلیون نفر در قرعه کشی 
ایران خودرو و سایپا شرکت داشتند که ظرفیت ارائه شده 
از سوی خودروسازان تنها ۵۷۶ هزار دستگاه خودرو بوده 
است. به هر ترتیب برخی اخبار غیررسمی از وزارت صمت 
حاکی از آن است که مسووالن صنعتی در کنار بررسی 
مســیرهای پیشــنهادی برای جایگزینی قرعه کشی، 
طرح آزادســازی همزمان قیمت و واردات را به صورت 

کارشناسی در دستور کار دارند.

پیش از این ســید رضا فاطمی امین، وزیــر صمت در 
مصاحبه ای عنوان کرده بود که با قرعه کشــی خودرو 
مخالف است و در عین حال برای مدیریت بازار خودرو 
طرحی در دســت تدوین دارد. به این  ترتیب با توجه به 
اظهارات وزیر صمت پیش بینی می شود که قرعه کشی 
خودرو در ماه های باقی مانده از ســال ۱۴۰۰ از دستور 
کار خودروسازان خارج شــود. فاطمی امین در این باره 
گفت: شخصا مخالف قرعه کشی خودرو هستم و ظرف 
مدت چند هفتــه آینده برنامه مفصــل و طرحی برای 
 مدیریت صنعت خــودرو اعالم کــرده و روی آن بحث 

خواهیم کرد.

به گفته کارشناسان بازار خودرو قرعه کشی خودرو، یکی 
از غیر عاقالنه ترین شــیوه هایی بود که برای مدیریت 
بازار اســتفاده شــد. به این دلیل غیرعاقالنه است که 
صاحب یک پراید فرسوده و با عمر ۱۰ ساله یا بیش تر که 
مسافرکشی می کند، اجازه ندارد ثبت نام کند چون این 
آدم، یک پالک فعال دارد. این نوع طرح های غیرعاقالنه، 
در زمان وقوع بحران ها، ارائه می شــوند و االن هم می 
بینیم که نیمی از خودروهای فروش رفته، به دســت 
مصرف کننده واقعی نرسیده اند. از طرف دیگر، هزینه 
تولید این خودروها را 8۰ میلیون ایرانی از طریق تورم 

پرداخت می کنند.

آزادسازی قیمت و واردات خودرو جایگزین قرعه كشی می شود؟

زمزمه  حذف  قرعه کشی خودرو
 ایست وزارت صنعت به التاری خودروسازان

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اعتراضاتی که بــه دنبال 
قبوض نجومــی برق به راه 
افتاده موجب شد تا برخی 
مســئوالن برای رسیدگی 
به این موضوع وارد میدان 
شوند. طی ماه گذشته برای اکثر خانوارهای ایرانی 
قبوض برق با مبالغ بسیار باال صادر شد که موجی از 
انتقاد و اعتراض را به دنبال داشته است. بسیاری از 
چهره های مطرح نیز به صدور قبوض برق نجومی 
در فضای مجازی اظهارنظر کردند و گویا همین امر 
موجب نامه نگاری برخــی از نمایندگان مجلس با 

وزیر نیرو شده است. 
رمضانعلی ســنگدوینی، عضو کمیســیون انرژی 
مجلس در این رابطه می گوید: بســیاری از افرادی 
که با قبوض نجومی رو به رو شده اند توان پرداختش 
ندارند به همین دلیل مراجعات بسیاری به ادارات 
برق اســتان ها می شــود لذا از آقــای محرابیان و 
مجموعه وزارت نیرو درخواست تجدیدنظر داریم 
البته کمیسیون انرژی نیز این موضوع را تا احقاق 
حق مردم و استرداد وجوه پرداختی آن ها پیگیری 

خواهد کرد.
استان های گرمسیر تعرفه گرمسیری دارند یعنی 
به دلیل گرمای باال و ضرورت اســتفاده بیشــتر از 
وسایل سرمایشی باید بهای کمتری برای مصرف 
برق پرداخت کنند، اما اســتانی مانند گلستان با 
وجود آنکه دمــای آن تا ۵۵ درجــه افزایش یافت 
چنین تعرفــه ای ندارد و با توجه بــه اعمال تعرفه 
عادی، قبوض برق مردم افزایش نجومی پیدا کرده 
است. اگرچه وزارت نیرو معتقد است افزایش قیمت 
قبوض برق صرفا شامل حال پرمصرف ها شده است 
اما اعتقاد برخی از مشترکین هم بر این است که در 

جدول پرمصرف ها نمی گنجند.
از حــدود یک ماه گذشــته با صــدور قبوض برق 
تابســتانه مشــترکین خانگی اخبار و گزارشــات 
متعددی از افزایش چشــمگیر قبــوض برخی از 

مشترکان به گوش می رسید اما سوال اصلی مردم 
علت این افزایش قیمت با وجود قطعی های مکرر 

در فصل گرما بود.
افزیش ناگهانی قبوض برق واکنش های متعددی 
را به دنبال داشت و بخشــی از مردم با به اشتراک 
گذاشتن قبوض برق خود و مقایسه آن با بازه زمانی 
مشابه در فضای مجازی نسبت به این اقدام انتقاد 
کردند. مشترکان خانگی تاکید داشتند که میزان 
مصرف برق آنان نســبت به سال گذشــته تغییر 
چندانی نداشته و این افزایش قیمت با وجود قطعی 
های گسترده برق در فصل تابستان برخالف عدالت 

است.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی نیز با موج 
گســترده انتقادات مردمی در تذکــرات خود در 
صحــن مجلس این موضــوع را دنبال کــرده و بر 
ضرورت روشــن ســازی علت این اقدام از سوی 
وزارت نیرو تاکید کردند. مجمع نمایندگان استان 

های گلســتان و کرمانشــاه نیز با صدور بیانیه ای 
 تاکید کردند که قبوض برق مصرفی مشــترکین

 ۳ الی ۴ برابر شده و باتوجه به مشکالت اقتصادی، 
 معیشتی، بیکاری و خشکسالی مردم توان پرداخت 

قبوض را ندارند.
در همین رابطه مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی 
صنعت برق در گفت و گویی با "کسب و کار" گفت:  
نزدیک به پانزده درصد از مشترکان برق طبق الگو و 
تا دو برابر الگو مصرف برق داشته اند.اینکه بگوییم 
قبوض برق برای تمام مشترکان با مبالغ باال صادر 

شده است اینگونه نیست.
وی افزود: قبوض برقی که با مبالغ بیشتر برای برخی 
مشترکان صادر شده به دلیل رشد مصرف برق و به 
دالیلی اعم از استفاده بیش از اندازه از اسپیلت ها 
و کولرهای گازی بوده اســت. همچنین آن تعرفه 
افزایش ۷ درصدی که هر سال اردیبهشت ماه اعمال 

می شود نیز وجود داشته است. 

رجبی مشــهدی ادامــه داد: برای این دســته از 
مشترکان عالوه بر افزایش ساالنه ۷ درصد تعرفه، 
۱۶ درصد افزایش تعرفه بــه دلیل مصرف باالتر از 
الگو محاسبه شده و در مجموع ۲۳ درصد افزایش 
تعرفه در قبض آن ها اعمال شــده است. امسال با 
توجه به شدت گرمای هوا، مصرف برق به خصوص 
برای استفاده از وسایل سرمایشــی افزایش یافته 
و 8۵ درصــد مشــترکان خانگی بیــش از ۲ برابر 
الگوی مصرف، برق مصرف کرده اند که این دست از 
مشترکان باید مبلغ زیادی را بابت قبوض پرداخت 

کنند.
به گفته رجبی مشهدی، در حال حاضر از مجموع 
۱۵۲ میلیون و 8۴۵ هزار قبض صادر شده توسط 
شرکت توانیر در کشور از تاریخ اجرای مصوبه برق 
امید تا اواخر شهریورماه تا کنون ۲۲ میلیون و ۶8۹ 
هزار قبض مشترکان کم مصرف مشمول تخفیف 

۱۰۰ درصدی در این طرح شد.

زمزمه تجدید نظر بر روی قبوض نجومی برق به دنبال اعتراضات مشتركان خانگی

وجوه پرداختی قبوض برق برگردانده می شود؟
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختماني تهران نتایج 
ورود سیمان به بورس را وابسته به میزان فعالیت و عرضه 
کارخانجات سیمان اعالم و تصریح کرد: اگر بورس، ساز و کار 
درست و اصولي داشته باشد مي تواند گام بسیار بلندي جهت 
شفافیت قیمت داشته باشد. ورود کاالها به بورس شفافیت 
را باید نشان دهد و به هیچ وجه نباید باعث صعود و افزایش 
بي رویه قیمت ها گردد. دلیل اصلي عرضه کاال در بورس 
شفافیت قیمت هاست.اسماعیل کاظمي، رئیس اتحادیه 
فروشندگان مصالح ساختماني تهران با بیان مطلب فوق 
گفت: عرضه باید بر تقاضا قالب باشد. زماني که عرضه در 
کشور کمتر از تقاضا باشد قیمت ها افزایش خواهد یافت. 
عرضه کاال از طریق بورس قیمت حقیقي بر اساس کشش 

بازار را احراز خواهد کرد.
وي در همین خصوص افزود: ســال ۹۹ کارخانه و انجمن 
ذیربط معتقد بودند ۶۱ میلیون تن در سال مصرف سیمان 
داشته ایم در حالي که سال۹۹ تولید ۷۰ میلیون تن بوده 
است که ۹ میلیون تن آن صادر گردیده، با توجه به اینکه در 
پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ قرار داریم زمان زیادي، کارخانه 
ها به دلیل قطع برق نتوانستند تولید کنند. اگر چه برآورد 

کمبود میزان تولید برق در ۱۴۰۰ توسط متخصصین کامال 
روشن بود، چه بسا کارخانجات گرفتار قطع برق شوند؛ اما 
این نکته نیز از منظر متخصصان نباید پوشیده مي بود که 
چهار ماه اول سال یعني خرداد، تیر، مرداد و شهریور نیاز بازار 
سیمان براي مصرف کنندگان بیش از تمامي مقاطع سال 
است، بنابراین در این پروسه که کامالً براي مصرف کنندگان 
و و تولیدکنندگان محرز اســت به هیچ وجه نباید تولید 
سیمان به تعویق مي افتاد؛ لذا از آنجایي که هیچ ذخیرهاي 
در انبارها نداشتیم شاهد گران شدن سیمان در اوج مصرف 
این کاالي حیاتي براي ساخت و ساز شدیم. وي ادامه داد: 
اگر سیمان ذخیره شده کامالً مصرف نشود میتوانیم در پایان 
سال صادر کنیم، اما اگر همان گونه که سال گذشته عمل 
کردیم امسال نیز اجرا کنیم باز با گراني سیمان در بحبوحه 
مصرف این ماده حیاتي براي ساخت و ساز روبه رو خواهیم 
شــد.کاظمي در ادامه گفت: آنچه از مسئوالن انتظار مي 
رود مدیریت بحران است. زماني که در ماه هاي ذکر شده 
تولید سیمان باال مي رود میزان استفاده از برق و گاز به حد 
بیشتري مورد نیاز مي باشد؛ بنابراین الزمه کنترل قیمت 

عرضه بیشتر مي باشد تا نوسان قیمت را شاهد نباشیم.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران درباره 
چرایي فعالیت نمایندگي شــرکت هاي خارجي با وجود 
ممنوعیت واردات لوازم خانگي، اظهار کرد: این نمایندگي  
ها در زمان واردات کاالهاي خارجي، نمایندگي شرکت  ها 
بودند، اما بعد از خروج شرکت  هاي خارجي با شرکت  هاي 
داخلي جایگزین همکاري کردند؛ بنابراین در حال حاضر 
فقط برخي خدمات پس از فروش کاالهاي قدیمي را ارائه 

مي  دهند و کاال نمي  فروشند.
اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
در پاســخ به اینکه آیا لوازم خانگي بعد از خبر ممنوعیت 
ورود کاالي کرهاي تصریح کرد: دربــاره قیمت انجمن 
تولیدکنندگان باید اعالم نظر کند، اما در سطح بازار شنیده 
ها حاکي از این است که شرکت ها مي خواهند پنج درصد 
محصوالت خود را گران کنند؛ اما هیچ سند و مدرکي در 

این رابطه وجود ندارد.
به گفته وي تا زماني که شرکت ها اعالم قیمت نکنند در 
سطح بازار قیمت تغییر نمیکند، چرا که در حال حاضر بازار 
اشباع است و به دلیل قیمت باالي کاال خریدار وجود ندارد. 
بنابراین فروشنده از سود خود میزند تا بتواند کاال را بفروشد. 
به بیانیه دقیق تر گراني به ضرر صنوف است، چراکه مشتري 

خود را از دست مي دهند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي در ادامه با بیان 
اینکه خریداران براي اطمینان از قاچاق نبودن کاال میتوانند 
گارانتي آن را در سامانه ۱۲۴ بررسي کنند گفت: اگر کاالي 
ال جي و سامسونگ به ترتیب با ضمانت گلدیران و سام 
عرضه شود، کاال اصل و در غیر این صورت کاال با گارانتي 
متفرقه عرضه شده و قاچاق است. حتي اگر فروشندگان 
براي آن کاال بیمه ارائه کنند و براي نصب در منزل حضور 

پیدا کند.
وي در پاسخ به این که چگونه بعد از سه سال ممنوعیت، 
کاالي ال جي با ضمانت گلدیران فروخته میشود؟ تصریح 
کرد: ممکن است پیش از ممنوعیت افرادي که کاالهاي این 
برند را خریداري کرده باشند، تاکنون نگه داشته باشد و با 
افزایش قیمت یا ارائه شدن مدل هاي جدید، کاالي قدیمي 
خود را فروخته باشند. در حال حاضر به غیر از ضمانت شکل 
دیگري براي اطالع رساني درباره کاالي قاچاق وجود ندارد.
پازوکي همچنین در پاسخ به سوالي درباره فروش کاالهایي 
که از سوي مرزنشینان به کشور وارد میشود، اظهار کرد: 
با این نوع کاالها برخورد نداشتم، اما به طور کلي کاالیي 
که به صورت قانوني از مبادي ورودي وارد شود، در کشور 
نمایندگي داشته باشد، ضمانت آنها در سازمان حمایت و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و کد رهگیري 
داشته باشد، قانوني است. در غیر این صورت کاال قاچاق 
است. بنابراین اگر کاالیي هم از طریق مرزنشینان به صورت 
قانوني وارد شود، باید از طریق بررسي گارانتي در سامانه 

۱۲۴ قابل تشخیص باشد.
وي درباره نظارت اتحادیه بر بازار نیز گفت: در حال حاضر 
گرانفروشي نداریم بلکه گراني داریم. مالک گران فروشي، 
قیمت اعالمي شرکت هاي تولیدي است که در سازمان 

حمایت ثبت شده، اما در حال حاضر در سامانه ۱۲۴ لیست 
قیمت وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي با بیان اینکه 
مردم از طریق سامانه ۱۲۴ تشخیص مي دهند کاال را گران 
خریدند یا نه، تصریح کرد: کمیسیون بازرسي و شکایات 
اتحادیه در سال هاي اخیر شکایت گرانفروشي نداشتند. 
نظارت بر کاالي قاچاق نیز در سطح عرضه فقط براي مغازه 
هاي داراي جواز کســب به عهده اتحادیه است. بازرسان 
اتحادیه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۷ شب گشت زني 
دارند و اگر مغازه داراي جوازي کاالي قاچاق داشته باشد، 

ابتدا تذکر مي گیرد و بعد با آنها برخورد قانوني میشود.
همچنین به گفته وي، سازمان تعزیرات حکومتي، بازرسي 
اصناف، سازمان صنعت، معدن تجارت در این زمینه کمک 
مي کنند و در مواردي گشت هاي مشترک برگزار مي شود؛ 
اما در حال حاضر فروش کاالي قاچاق با ضمانت و بیمه به 

طور گسترده در فضاي مجازي در حال انجام است
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي از طراحي لوگوي 
مخصوص براي مغازههاي جوازدار خبــر داد و گفت که 
مغازه داران باید این لوگو را پشت شیشه خود نصب کنند. با 
توجه به اینکه تخلف مغازهداران در پرونده صنفي آنها درج 
و طبق قانون با آنها برخورد میشود، ۹۹ درصد فروشندگان 
کاالي قاچاق در بازار، مغازه داران بدون جواز کسب هستند. 
درحال حاضر بازرسان اتحادیه براي برخورد با کاالي قاچاق 
دوبرابر شدهاند. مغازههاي بدون جواز کسب، ابتدا اخطار 
میگیرند و اگر رویه فروش کاال را تغییر ندهند و جواز نگیرند 

اداره اماکن با آنها برخورد خواهد کرد و پلمب میشوند.
وي همچنین درباره چرایي فعالیت نمایندگي شرکتهاي 
خارجي با وجود ممنوعیــت واردات لوازم خانگي، اظهار 
کرد: این نمایندگیها در زمــان واردات کاالهاي خارجي، 
نمایندگي شــرکتها بودند، اما بعد از خروج شــرکتهاي 
خارجي با شرکتهاي داخلي جایگزین ال جي و سامسونگ 
همکاري کردند. بنابراین در حال حاضر فقط برخي خدمات 
پس از فروش کاالهــاي قدیمي را ارائــه میدهند و کاال 
نمیفروشند. چراکه قبل از سال ۱۳۹۶، شرکتهاي خارجي 
مختلف، براســاس ضمانت نامهاي که در وزارت صمت 
دارند، حتي تا ۱۰ ســال ملزم هســتند به مردم خدمات 
دهند. اگر این واحدها کاال مي فروشــند، ۹۹ درصد کاال 
 قاچاق است، مگر اینکه ضمانت نامه در سامانه ۱۲۴ درج 

شده باشد.
پازوکي در پاسخ به ســوالي درباره تخمین حجم کاالي 
قاچاق در بازار نیز گفت: اطالعات دقیقي در این زمینه در 
اختیار توزیعکنندگان نیست، بلکه انجمنهاي تولید کننده 
و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز میتواند در این رابطه اظهار 
نظر کند. اما شنیدههاي ما حاکي از این است که با توجه 
به رشد تولید در چهار سال گذشته و مصرف لوازم خانگي 
داخلي در کشور، رقمي که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
براي قاچاق لوازم خانگي در سال ۱۳۹۵ اعالم کرده تقریباً با 
سال ۱۴۰۰ برابر است، چراکه کاالي ایراني جایگزین شده و 

ذائقه مردم تاحدودي تغییر کرده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران با بیان اینکه صنعت پوشاک و تولیدکنندگان 
این حوزه مظلوم ترین بخش تولید هســتند گفت: 
فعاالن این صنعت از حمایت خاصي برخوردار نیستند 
و این در حالي است که تولید پوشاک در کشور از ارزش 
افزوده باالیي برخوردار است و در این صنعت نسبت به 
سایر صنایع مي توان با هزینه کمتر اشتغال بیشتري 

ایجاد کرد.
ابوالقاسم شــیرازي، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشــاک تهران گفت: با توجه به تولید 
پوشاک ایراني با کیفیت و قیمت مناسب تولیدات ما 
با تولیدات خارجي قابل رقابت اســت و تولیدات اکثر 
تولیدکنندگان پوشاک صادرات محور است، بنابراین 
اگر رایزنان تجاري در کشورهاي مختلف فعال شوند 
صادرات در این بخش نیز قابل گســترش است. وي 

خاطرنشان کرد: صادرات پوشاک ایران به کشور هاي 
اروپایي، ترکیه، عراق، افغانستان و ارمنستان انجام مي 
شــود. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان 
پوشاک تهران در خصوص صادرات نیز گفت: بخشي 
از تولیدات پوشاک کشورمان به کشورهاي اروپایي از 
جمله آلمان صادر میشود و بخشي نیز به کشورهاي 
همسایه از جمله عراق، ترکیه، افغانستان و ارمنستان 
صادر مي شــود. به گفته وي، با توجه بــه تولیدات با 
کیفیت کشــور ترکیه یکي از خریداران شــلوارهاي 
جین تولیدي توســط تولیدکنندگان ایراني اســت. 
شیرازي با اشاره به تعطیالت واحدهاي صنفي در این 
دو سال افزود:طي دو سال اخیر تولیدکنندگان پوشاک 
هیچگاه تعطیل نکردند و در زماني که که نیاز به ماسک 
در ابتداي ورود کرونا به کشور بسیار مورد نیاز بود این 

تولیدکنندگان به تامین نیاز جامعه پرداختند.

ال جي و سامسونگ؛ برخي خدمات پس از فروش كاالهاي قدیمي را ارائه مي  دهند

اطمينان از قاچاق نبودن کاال با سامانه ۱۲۴

صنعت پوشاک مظلوم ترین بخش تولید است

صادرات پوشاک ایراني به اروپا و کشورهاي همسایه

با صادرات مخالف نیستیم

دليل اصلي عرضه کاال در بورس، شفافيت قيمت ها
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90 درصــد كل بيت كوين هــای موجود تاكنون 
استخراج شده است

انتظار می رود آخرین بیت کوین در سال ۲۱۴۰ استخراج شود. تنها حدود 
۱۰ درصد از کل ۲۱ میلیون بیت کوین قابل اســتخراج در جهان کماکان 
باقی مانده و حاال این ســوال بیش از هر زمان دیگری ذهن فعاالن بازار را 
مشغول کرده است که پس از پایان استخراج تمام بیت کوین های جهان، 
چه سرنوشتی در انتظار این رمزارز و ســایر رمزارزها خواهد بود. برخالف 
پول های فعلی که توســط بانک های مرکزی چاپ می شوند، خالق بیت 
کوین- ساتوشــی ناکاموتو- تصمیم گرفته است اســتخراج این رمزارز را 
به ۲۱ میلیون واحد محدود کند و تاکنون ۱۸.۷ میلیون واحد بیت کوین 

استخراج شده است. 
با توجه به افزایش ضریب اســتخراج بیت کوین همزمان با محدود شدن 
تعداد موجود، انتظــار می رود آخرین بیت کوین جهان در ســال ۲۱۴۰ 
استخراج شود اما هنوز مشخص نیست که تا آن سال بیت کوین کماکان 
قابل استفاده باشد یا خیر. تحلیلگران زیادی معتقدند اکوسیستم بیت کوین 
باید تغییر کند تا این ارز بتواند به حیات خود ادامه دهد. به عقیده گروهی 
از تحلیلگران، این امکان دور از ذهن نیست که استخراج کنندگان بزرگ 
بیت کوین با هم برای کسب سود بیشتر یک کارتل مخفی تشکیل دهند تا 

قیمت ها را تحت کنترل خود داشته باشند. 
با توجه به ارزش باالی بیت کوین و احتمال افزایش بیشتر آن، گروهی از 
فعاالن بازار معتقدند که بیت کوین به تدریج به یک وســیله حفظ ارزش 
تبدیل خواهد شد و بیشتر تراکنش های آن در آینده در اختیار موسسات 
بزرگ خواهد بود. تغییر پروتکل استخراج بیت کوین به دلیل نیاز به موافقت 
اکثریت و همچنین مخالفت احتمالی دارندگان با افزایش میزان بیت کوین 
های قابل استخراج، محقق نخواهد شد چرا که افزایش عرضه بیت کوین به 

ضرر دارندگان بزرگ خواهد بود.  
کاهش تعداد بیتکوین های قابل اســتخراج رشد قیمت بیت کوین در ماه 
های اخیر، ســرمایه گذاران زیادی را به بازار جذب کرده اما نداشتن یک 
پشتوانه و یا تاییدیه رسمی توسط بانک های مرکزی، کماکان بزرگ ترین 

ریسک قیمتی این رمزارز و سایر ارزهای دیجیتالی باقی مانده است.

ليزينگ 5 ميليارد ريالی برای محصوالت برتر پارک 
فناوری پرديس

مدیرکل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری پارک فناوری پردیس با بیان 
اینکه در اجالس سالیانه پارک محصوالت دانش بنیان برتر پارک رونمایی 
می شــود، گفت: برای محصوالت رونمایی شــده مزایای بسیاری در نظر 
گرفته شده که بهره مندی از لیزینگ تا سقف ۵ میلیارد ریال یکی از این 

موارد است.
به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، احمد عسگری در خصوص 
معرفی و ارزیابی محصوالت برتر شــرکت های دانش بنیان پارک فناوری 
پردیس افزود: فراخوان رونمایی از محصوالت جدید در سایت پارک و سایر 
ابزارهای اطالع رسانی منتشر شد و تمام شــرکت های عضو پارک اعم از 
مستقر و غیر مستقر و همچنین اعضای شعب پارک از جمله کارخانه های 
نوآوری، امکان حضور در این فراخوان را داشــته و بر اساس این فراخوان 
شرکت های عضو تا تاریخ ۲۱ شهریور ماه برای ارسال اطالعات محصوالت 

خود فرصت داشتند.
وی بیان کرد: ارزیابی متقاضیان رونمایی از محصوالت برتر در چارچوب 
شاخص های ارزیابِی رونمایی و همچنین خوداظهاری و مستندات ارسالی 
شرکت ها، آغاز شد. پس از آن کمیته اولیه ارزیابی با حضور معاونان و مدیران 
پارک تشکیل و چند محصول برای راهیابی به ارزیابی ثانویه، انتخاب شدند. 
عسگری ادامه داد: در این فرایند بیش از ۲۷۰ شرکت عضو مورد بررسی قرار 
گرفتند و در فرایند ارزیابی با ارتباطی که با شرکت های عضو برقرار کردیم، 
بیش از ۶۴ محصول از ۲۹ شرکت و شتاب دهنده در فرایند ارزیابی رونمایی 

حضور پیدا کردند و فرآیند ارزیابی برای این ۶۴ انجام گرفت.
وی گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده در مرحله اول، ۳۰ طرح از این 
۶۴ محصول ارائه شده به دبیرخانه رونمایی، حائز شرایط اولیه بودند. این 
طرح ها در مرحله دوم ارزیابی در زمینه های فنی از قبیل سطح تکنولوژی و 
میزان نوآوری در محصوالت مورد بررسی قرار گرفتند. این ۳۰ طرح مربوط 

به ۱۵ شرکت عضو پارک بود.
عسگری اظهار داشت: مرحله بعدی ارزیابی محصول توسط کارشناسان و 
مشاوران فنی و تخصصی پارک بود. در این مرحله سطح فناوری و همچین 
صحت  خوداظهاری و مســتندات دریافت شده توسط شرکت ها سنجیده 
شد. پس از انجام ارزیابی های فنی و کارشناسی توسط تیم اداره کل سرمایه 
گذاری و بومی سازی فناوری پردیس، این طرح ها در ادامه توسط کمیته 
ارزیابی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و از بین ۳۰ طرح وارد شده به مرحله 
دوم، ۶ محصول برای رونمایی در اجالس سالیانه انتخاب شد که قرار است 
از این محصوالت در نوزدهمین اجالس سالیانه پارک در نوزدهم مهرماه 
رونمایی شــود. وی گفت: باتوجه به ارزیابی های صورت گرفته براســاس 
شاخص های رونمایی، بررسی های فنی و بازدیدهای میدانی، ۶ محصول 
تولید شــده در حوزه های دارویی و تجهیزات پزشــکی برای رونمایی در 

اجالس سالیانه پارک انتخاب شدند.
مدیرکل سرمایه گذاری و بومی ســازی فناوری پارک فناوری پردیس در 
مورد شاخص های ارزیابی محصوالت گفت: برای انتخاب محصوالت برتر 
برای رونمایی در اجالس سالیانه، تعدادی شاخص های ارزیابی وجود دارد. 
محصول متقاضی یا نوع ارتقا یافته آن نبایــد در دوره های قبلی اجالس 
سالیانه پارک، جشنواره ها و رسانه های داخلی و خارجی، معرفی یا رونمایی 
شده باشد، همچنین محصول باید فرآیند تجاری سازی را کامل طی کرده و 
حداکثر ۲ سال سابقه فروش متناسب با ظرفیت بازار محصول داشته باشد.

وی ادامه داد: محصوالت برتر نباید نمونه مشــابه داخلی در کشور داشته 
باشند و همچنین شرکت متقاضی برای رونمایی محصوالت خود در اجالس 
سالیانه پارک باید مجوز و تأییدیه فنی مورد نیاز را از مراجع ذی صالح گرفته 
باشد. عالوه بر این محصول باید در رفع نیازهای حیاتی و استراتژیک کشور و 

کاهش یا قطع وابستگی به کشورهای خارجی، تاثیر گذار باشد.
عســگری در مورد مزایای رونمایی محصــوالت در هجدهمین اجالس 
سالیانه پارک فناوری پردیس، بیان کرد: محصوالتی که در اجالس سالیانه 
رونمایی می شوند از مزایای ذاتی رونمایی برخوردار خواهند شد. عالوه بر 
آن از مزایایی مانند برگزاری رویداد معرفی محصول و شرکت فناور با حضور 
تمامی مشــتریان برای محصوالت برتر، بهره منــدی از لیزینگ محصول 
رونمایی شده تا سقف ۵ میلیارد ریال، تسهیل فرآیند جذب سرمایه جهت 
توسعه محصول رونمایی شده و حمایت از ثبت اختراع بین المللی از طریق 
کانون پتنت ایران بهره مند می شــوند. وی تصریح کرد: ارائه کمک هزینه 
برای بهبود فرآیند طراحی صنعتی محصول، ارائه کمک هزینه ســاخت 
کلیپ تبلیغاتی از محصول برتر یا شرکت و حمایت از ثبت اختراع بین المللی 
از طریق کانون پتنت ایران، از دیگــر مزایای رونمایی محصول در اجالس 

سالیانه پارک است.

اخبار

انگلیس برای زنان تنها سرویس ردیابی موبایل راه اندازی می کند
یک مقام ارشد دولت انگلیس از پیشنهاد یک شرکت خدمات مخابراتی برای راه اندازی یک سرویس ردیابی جهت حفاظت از زنانی که تنها پیاده روی می کنند، پشتیبانی می کند.این پیشنهاد 

در بحبوحه خشم عمومی درباره قتل دو زن جوان در نزدیکی خانه هایشان ارائه شده است.فیلیپ جانسن، مدیرارشد اجرایی شرکت BT )بزرگترین شرکت مخابراتی انگلیس( در نامه ای 
به پریتی پتل وزیر کشور انگلیس، سرویس »مرا به خانه برسان« پیشنها کرده است. هنگامیکه کاربر این اپ را روی موبایلش فعال می کند، سرویس مسیر او را ردیابی می کند تا اگر وی به 

موقع به مقصد نرسید، به فهرست شماره تلفن های اضطراری او پیام هشدار بفرستد.

عضــو انجمــن صنفــی 
مهندسان مشاور ساختمان 
گفت: متوسط تولید ساالنه 
مسکن در حدود ۸۰۰ هزار 
تا یک میلیــون واحد بوده 
که اکنون بــه حدود ۳۰۰ هزار واحــد کاهش یافته 
است، اما با طرح ساخت مسکن چهار میلیون واحدی 
امکان جبران عقب ماندگی بخش مسکن وجود دارد. 
»اصغر مخلوقی« با اشاره به طرح ساخت یک میلیون 
مسکن در ســال برای حل بحران مسکن در کشور 
اظهار داشت: ســاخت یک میلیون مسکن در سال 
فقط یک وعده انتخاباتی نیست و می توان با تجمیع 
ظرفیت های موجود در کشور بحران تامین مسکن 
را برطرف کرد. وی با بیــان اینکه پیمانکاران داخلی 
توان انجام این کار را دارند، افزود: اما مشکالتی مانند 
تامین تسهیالت مورد نظر برای این پروژه موضوعی 
است که بانک ها باید در دستور کار خود قرار دهند.

مخلوقی با اشاره به اینکه در پایان برنامه ششم توسعه 
هستیم و باید دستیابی به اهداف این برنامه به ویژه 
در حوزه تامین مسکن ارزیابی شود، گفت: نیاز است 
مشکالت و موانع تامین مسکن بررسی شود. با تحول 
در ساختارها و سازوکارها می توانیم عقب ماندگی در 

بخش تولید مسکن را جبران کنیم.
این عضو انجمن صنفی مهندســان مشاور معمار و 
شهرساز با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در حوزه تامین 
مسکن، ادامه داد: رها کردن بخش تولید و توجه صرف 
به تحریک تقاضا بدترین رویکردی بود که از ســال 
۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ در بخش مسکن کشور به وقوع 
پیوست. در سال ۱۳۹۲ متوسط تولید ساالنه مسکن، 
در حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بوده که در 
حال حاضر به حدود ۳۰۰ هــزار واحد کاهش یافته 
است. این موضوع منجربه کسری ساالنه حداقل ۵۰۰ 

هزار واحد مسکن طی هشت سال اخیر شده است.
وی گفت: به عبارت دیگر، دولت سیزدهم در شرایطی 
آغاز به کار کرده که بازار مســکن با کســری چهار 
میلیون واحدی روبرو شــده است.به گفته مخلوقی، 
افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، 

فشار بی سابقه ای را بر متقاضیان واقعی مسکن وارد 
کرده است. این فشارها به گونه ای است که بسیاری از 

مردم، دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند.
وی توضیح داد: بطور مثال در شهر تهران یک خانواده 
با سطح درآمدی متوســط باید بدون در نظر گرفتن 
تورم ســال های آتی در حدود ۳۰ سال درآمدهای 
خود را پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود. 
بی توجهی به بخــش تولید مســکن، باعث خروج 
بسیاری از فعاالن و سازندگان در این حوزه شده است. 
این افراد یا خانه نشین شده  یا به برخی از کشورهای 
همســایه مهاجرت کرده و در آنجا اقدام به سرمایه 

گذاری در حوزه مسکن می کنند.
این فعال بخش ســاختمان گفت: مطابق آمارهای 
موجود، هزینه تولید یک مترمربع واحد مسکونی در 
مقایسه با شروع به کار دولت یازدهم،  حداقل ۷ برابر 
شده است. در سال ۱۳۹۲ متوسط هزینه ساخت یک 
مترمربع آپارتمان در حدود ۱.۲ میلیون تومان بوده 
که این رقم در حال حاضر به حــدود هفت میلیون 
تومان به ازای هــر متر مربع )به صــورت میانگین( 

افزایش یافته است.
مخلوقی ادامه داد: از تعــداد ۵۳۰ هزار واحد برنامه 
ریزی شــده برای این طرح، در حال حاضر تنها ۱۱ 
هزار واحد افتتاح شــده که یعنی تنهــا در حدود ۲ 
درصد از هدف طرح مذکور محقق شــده است. این 
میزان تولید قطعاً تاثیر بسزایی در بازار مسکن نداشته 
و منجر به تحمیل بار اصلی طرح ملی مسکن بر دوش 

دولت سیزدهم شده است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اهداف سیاست طرح 
مسکن چهار میلیون واحدی دولت سیزدهم، گفت: 
دولت سیزدهم در گام نخســت باید با بسترسازی و 
فراهم کردن زمینه رونق تولید در حوزه مســکن و 
ساختمان و جبران عقب  ماندگی سال های گذشته 
اقدام کند. عالوه بر این ایجاد رونق اقتصادی و افزایش 
میزان اشتغال در بخش های مختلف ازجمله صنعت، 
معدن و خدمات و ... در این زمینه نقش بسزایی دارد.

وی گفت: از طریق کاهش فرآیند بروکراسی اداری 
می توان بخش قابل توجهی از مشــکالت را برطرف 
کرد. گام مهم دیگری که دولــت در این زمینه باید 
بردارد شامل نظارت دولت و نهادهای ذیربط در امور 
اجرایی از حیث تامین مصالح، نحوه ساخت و حذف 

اقدامات احتمالی سوداگرانه در افزایش قیمت نهایی 
مسکن می شود.

 مخلوقی با اشــاره به ملزومات اجرای طرح مسکن 
چهار میلیون واحدی توضیح داد: یکی از بزرگترین 
مزیت های ایران در اجرای این طرح وجود زمین ها 
با مالکیت دولتی در سطح کشــور است.  بسیاری از 
این زمین ها که قابلیت تبدیل شــدن به عرصه های 
مسکونی را دارند. همچنین اراضی مذکور می توانند 
در قالب واگذاری زمین های دولتی، اراضی سازمان 
منابع طبیعــی، اراضی تحت مالکیت شــرکت های 
تابعه دولتی و ... که با قیمتی پایین تر و یا با اجاره ۹۹ 
ساله در اختیار طرح قرار گیرند که با توجه به ارزش 
پایین زمین های مذکور نسبت به هزینه ساخت آن، 
می تواند گزینه مطلوبی برای تولید و ساخت مسکن 

مورد نیاز به شمار رود.
این عضو انجمن صنفی مهندســان مشاور معمار و 
شهرساز با تاکید بر این که برای انجام این پروژه باید 
مصالح در اختیار باشد و تامین آن برعهده تمام بخش 
های مرتبط در کشور است، توضیح داد: ظرفیت تولید 
ساالنه فوالد کشور ۳۰ میلیون تن است که سالیانه 
بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن آن برای مصرف داخلی و ۱۳ 
تا ۱۴ میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می شود 
که عمده صادرات کشور در بخش فوالد نیز مربوط به 
شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که 

مصارف ساختمانی دارند.

مخلوقی ادامــه داد: مواد اولیــه، محصوالت میانی 
)شــمش( و محصوالت نهایــی )مثــل میلگرد( و 
هر آنچه نیاز داخلــی برای اجرای طرح باشــد، در 
سطح کالن در کشــور وجود دارد.  چنانچه متوسط 
ناخالص متراژ واحد مسکونی با ســازه بتنی )برای 
کل طــرح(، ۱۰۰ مترمربع در نظر گرفته شــود و 
با در نظر داشــتن مصرف ۵۰ کیلوگــرم میلگرد و 
فوالد در هــر مترمربع واحد مســکونی، نیاز به پنج 
میلیون تن فــوالد خواهد بود که ایــن میزان تقاضا 
 به راحتی و با اســتفاده از ظرفیت های داخلی قابل

 پوشش هستند.
وی افزود: در سال های گذشته ظرفیت سازی بسیار 
موثری در صنعت ســیمان انجام شده است و اکنون 
به میزان ۸۸ میلیون تن ظرفیت تولید در این عرصه 
وجود دارد که با وجود شــرایط ســخت تحریم ها، 
کمبود قطعات یدکی برای خطــوط تولید و برخی 
واحدها و سایر مشکالت، اکنون ۷۰ درصد ظرفیت 
این صنعت فعال است. بر این اساس برای مثال فوق 
با توجه به متوســط مصرف ۲۰۰ کیلوگرم سیمان 
در هر مترمربع، نیاز ســیمان بــرای چنین طرحی 
در حدود ۲۰ میلیون تن در ســال است که کامال در 
زیرمجموعه ظرفیتی کشــور قــرار دارد که نظارت 
دقیق دولت در این حوزه منجر به تضمین اختصاص 
 این ظرفیــت عظیم به طــرح مســکن ۴ میلیونی

 خواهد شد.

ساخت 4 ميليون واحد مسكونی، عقب ماندگی بخش مسكن را جبران می كند
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به دنبال تأیید برنامــه اپل برای تولید مدل جدید 
 iPhone که گفته می شود SE گوشــی آیفون
SE ۳ نام دارد، اطالعاتــی به بیرون درز کرده که 
نشــان می دهد این گوشــی به فناوری اتصاالت 
۵G و چیپســت ارتقا یافته مجهز خواهد شد. در 
ماه های گذشته گزارش هایی به بیرون درز کرد 
که نشان می داد شــرکت اپل در حال راه اندازی 
نسخه جدیدی از گوشی آیفون SE است و اکنون 
یک خبر جدید تأیید می کند این گوشــی جدید 
که iPhone SE ۳ نام خواهد گرفت، به فناوری 
اتصاالت ۵G و چیپست ارتقا یافته مجهز خواهد 

شد.
 iPhone در چند ماه گذشــته، گوشــی آینده

SE ۳ هدف شــایعات متعددی قرار گرفته است 
اما اخیــراً، رندرهای مفهومی این گوشــی نیز به 
بیرون درز کرده که نشــان می دهد تلفن همراه 
 iPhone SE آینده اپل از شاسی مشابه گوشی
۲۰۲۰ فعلی اســتفاده خواهد کرد. این اطالعات 
جدید، توسط یک افشاگر سرشناس با نام مستعار 
Macotakara در فضای آنالین قرار گرفته است. 
وی در این گزارش خود مدعی شد که اپل در حال 
توسعه یک مدل جدید iPhone SE است که در 
زمینه اتصاالت و ویژگی های داخلی، شاهد ارتقاء 
 SE خواهد بود اما از لحاظ طراحی، ظاهر آیفون

قدیمی را در بر خواهد داشت.
 SE آیفون ،Macotakara  بر اســاس گزارش
۳ اپل، برخالف مدل iPhone SE ۲۰۲۰ که از 
اتصاالت ۴G بهره می گیرد، قرار است از اتصاالت 
پیشرفته تر ۵G پشــتیبانی کند. همچنین گفته 
می شود که این گوشی هوشمند با ارتقاء داخلی، 
عملکرد بهتری را برای کاربران به ارمغان می آورد. 
شــایعات حاکی از آن اســت که اپل قصد دارد از 
چیپست بســیار قدرتمند Bionic A۱۵ برای 
این گوشی اســتفاده کند. برای کسانی که دنیای 
 Bionic A۱۵ ،اپل را دنبال نکرده اند باید گفت

همان چیپست است که آخرین سری گوشی های 
هوشمند آیفون ۱۳ را تغذیه می کند.

این گزارش همچنین خاطرنشــان می کند، این 
تلفن همراه با یک شــبکه خوب، افزایش عملکرد 
 Qualcomm باالیی خواهد داشت چرا که مودم
۵G Snapdragon X۶۰ این گوشی مجهز به 
سیم کارت فیزیکی و eSIM است. در خصوص 
 iPhone دیگر مشخصات این گوشی باید گفت که
SE ۳ ممکن اســت دارای صفحــه نمایش ۴.۷ 
اینچی با حاشــیه های قابل توجه در باال و پایین 
باشد. این گوشــی همچنین می تواند دارای یک 
سنســور TouchID باشــد که به عنوان دکمه 

صفحه اصلی عمل می کند.

دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت: برای نخستین 
بار در کشــور شرایطی فراهم خواهد شــد که کودکان و 
نوجوانان مالک سیم کارت و دارای هویت حقیقی مستقل 
در فضای مجازی می شوند. سومین نشست فعاالن فضای 
مجازی حوزه کودک و نوجوان با حضور ســید ابوالحسن 
فیروزآبادی دبیر شــورای عالی فضای مجازی با موضوع 
توســعه و ترویج فضای مجازی مناسب کودک و نوجوان 
مهرماه برگزار شد.در این جلسه که با هدف بررسی طرح 
صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و 
رفع چالش های فعاالن زیست بوم فضای مجازی کودک 
و نوجوانان برگزار شد، ابوالحســن فیروزآبادی با اشاره به 
اهمیت صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی که مورد 
توجه کشورها و سازمان های مختلف بین المللی نیز است، 
گفت: بحث آسیب پذیری کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی در اجالس های متعدد بیــن المللی بارها مطرح 
شده و سندی در این رابطه نیز به عنوان یکی از بیانیه های 

اصلی اجالس سران گروه ۲۰ تهیه شده است.دبیر شورای 
عالی فضای مجازی با بیان اینکه سازمان های بین المللی 
به ۳ چالش مهم در خصوص مخاطرات، آسیب پذیری و 
آسیب کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تاکید دارند، 
خاطرنشان کرد: این چالش های در حوزه ارتباط، محتوا 
و رفتار فضای مجازی کودکان قابل پیگیری است.وی با 
اشاره به اختالالتی مانند نقص توجه، حافظه و یادگیری 
که حوزه آموزش کودکان در فضای مجازی را تحت تأثیر 
قرار داده است، ادامه داد: ما از دوران مدرنیته که کودکان 
در حصارهای متعددی از جمله حصــار خانواده، حصار 
مدرسه و حصار شــهر بودند به عصر فضای مجازی وارد 
شده ایم که در آن کودکان بدون هیچ حصاری در جهان 

زیســت می کنند و این موضوع باعث شده تا کودکان در 
حوزه رفتار، ارتباط و محتوا در معرض آسیب جدی قرار 
گیرند.فیروزآبادی با بیان اینکه فارغ از نظام سیاسی هر 
کشوری، همه کشورها دغدغه هایی در خصوص حضور 
کودکان در فضای مجازی دارند، گفت: سازمان هایی مانند 
ITU ، یونیسف و یونسکو نیز دغدغه هایی در خصوص اینکه 
چه اصولی باید در این عرصه رعایت شود و چه حوزه هایی 
نیازمند قاعده گذاری و قانونگذاری هستند، دارند. اینکه 
چه برای باالبردن سواد مجازی چه تدابیری باید اندیشیده 
شود و توسعه تعامالت بین المللی چگونه باشد مورد توجه 
همه سازمان ها است.وی با اشاره به تصویب سند صیانت از 
کودکان و نوجوانان در جلسه شورای عالی فضای مجازی 

گفت: در راستای این ســند، در محور مدیریت و راهبری 
فضای مجازی کودکان و نوجوانان کارگروهی تشــکیل 
شده است تا مشــکالت و چالش های همه ذی نفعان این 
فضا بررسی و رفع شــود.رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
با اشاره به مســئولیتی که بر دوش اپراتورهای ارتباطی 
گذاشته شده است، تاکید کرد: اپراتورها باید یک مجرای 
ارتباطی صیانت شــده را برای کودکان و نوجوانان فراهم 
کنند. برای نخستین بار در کشور قرار است که سیم کارت 
در مالکیت کودکان و نوجوانان قرار گیرد و در حال پیگیری 
هستیم که کودکان و نوجوانان هویت حقیقی مستقل در 
فضای مجازی داشته باشند.وی بر لزوم فعالسازی زیست 
بوم توسعه محتوای فضای مجازی کودک توسط بخش 
خصوصی تاکید کرد و افــزود: با حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و سایر بخش های حاکمیتی، 
 شرکت های نوپا باید محتوای ســالم در اختیار کودکان 

 و نوجوانان قرار دهند.

مدیرکل پست خوزستان گفت: با شیوع کرونا، ترافیک 
خدمات تجارت الکترونیک در خوزستان، هفت برابر 
شده اســت. مهران حموله اظهارکرد: نوآوری کلید 
بازگشت به وضعیت عادی، شعار امسال پست است 
و با توجه به این که عصر نوین شــبکه پستی مبتنی 
بر طرح تحول دیجیتال است، در چند سال گذشته 
رویکرد ما نیز بر این مساله بوده است و قطعا امسال 

این موضوع شتاب خواهد گرفت.
وی با اشــاره به بحــث خدمات نیابتی ســازمان ها 
توسط پســت، افزود: ســازمان ها و ادارات باید در 
راســتای ارائه خدمات دولــت الکترونیک، آمادگی 
داشــته باشــند تا خدمات الکترونیکــی و فیزیکی 
خود را که در بســتر الکترونیک قابل انجام اســت 
به پســت واگذار کنند. مدیرکل پســت خوزستان 
گفت: در حــال حاضر ۱۲۰ خدمت نیابتی توســط 
پست خوزســتان به نیابت از ســازمان های استان 
انجام می شــود و تالش خواهیم کرد این خدمات را 
ارتقا دهیم.حموله عنوان کرد: پست با ارائه خدمات 
نیابتی نقش بســیار موثری در کاهش تردد، حفظ 

محیط زیست، افزایش بهره وری و ... دارد و در تالش 
 هستیم تا ارائه این خدمات نیابتی را در سطح استان

 افزایش دهیم.
وی با اشاره به شــیوع کرونا و اثر آن بر زندگی مردم 
و پست، ادامه داد: با شــیوع کرونا در سراسر جهان 
و ایران، بسیاری از سازمان ها تعطیل و نیمه تعطیل 
شدند اما پســت در این مدت دو سال شاهد رشد ۳ 
برابری ترافیک کاری بوده و در ایــن زمینه اعتماد 
مردم به پست نیز افزایش یافته است.مدیرکل پست 
خوزستان گفت: در سال گذشته ترافیک کاری پست 
استان به شکلی افزایش یافت که در یک بازه زمانی، 
زیرساخت های پست به نوعی پاسخگوی نیاز مردم به 
ویژه در بستر تجارت الکترونیک نبود.حموله عنوان 
کرد: در گذشته خطوط درون استانی شبکه پست، 
۳۰ خط بود که با توجه به افزایش ترافیک پستی به 
دلیل شــیوع کرونا، اکنون این خطوط شبکه پستی 

در خوزستان به ۵۵ خط درون استانی رسیده است.

وی با بیــان این که نقــش پســت در دوران کرونا 
بسیار ویژه بوده اســت، گفت: در جایی که بسیاری 
از دســتگاه ها تعطیل بودند، امکان تعطیلی پســت 
وجود نداشت و کار ما چند برابر شد. به دلیل رعایت 
پروتکل ها در مجموعه شــبکه پســتی خوزستان، 
خوشــبختانه مورد خاصی از ابتال به کرونا در میان 

همکاران که منجر به فوت شده باشد، نداشتیم.
مدیــرکل پســت خوزســتان با اشــاره بــه بحث 
خدمات پســتی الکترونیک تصریح کــرد: یکی از 
رویکردهــای مهم ما، گســترش خدمات پســتی 
الکترونیکی است و در سطح کشــور نیز این مساله 
دارای اهمیت بســیار ویژه ای اســت. توســعه بازار 
الکترونیک، استارتاپ ها، شتاب دهنده ها و... از جمله 
 مباحثی هســتند که در پست خوزســتان به دنبال

 آن ها هستیم.
حموله با اشــاره به بحث خدمات پایه پستی عنوان 
کرد: خدمات سنتی پست که شامل پست نامه است، 

در سطح جهان و ایران حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش 
داشته است و مردم به سمت استفاده از دیگر خدمات 
پســت از جمله بســته و امانت رفته اند که البته این 
مساله کار را برای پست دشوارتر می کند .وی افزود: 
امروز حدود ۲۳۰ فروشگاه مجازی در سامانه "گیت 
وی" پست خوزستان فعالیت می کنند و این مساله 
باعث شده تا رشد ترافیک در بحث خدمات تجارت 

الکترونیک در دوران کرونا، هفت برابر شود.
مدیرکل پســت خوزســتان گفــت: بــا توجه به 
زیرساخت های فراهم شده، امکان افزایش و فعالیت 
هزاران فروشگاه در سامانه "گیت وی" پست وجود 
دارد و مســاله خاصی در این زمینه نیست. حموله 
بیان کرد: در دوران کرونا میزان بســته ها و اماناتی 
که از سوی مردم به پســت واگذار می شود، بیش از 
۳ برابر افزایش یافته است. امسال بالغ بر ۱۸ میلیون 
مرســوله در قالب بســته و امانت وارد پست استان 
خوزستان شده اســت. همچنین روزانه حدود ۵۰ 
 هزار مرســوله پســتی به اســتان وارد و یا از استان

 خارج می شود.

SE افشای مشخصات نسل آینده آیفون

دبير شورای عالی فضای مجازی:

کودکان و نوجوانان مالک سیم کارت می شوند

۷ برابر شدن ترافیک خدمات تجارت الکترونیک


