
بعد از گذشت چند سال از تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی 
بر الزام دستگاه های اجرایی برای ثبت اطالعات حقوق کارکنان در 
سامانه "ثبت حقوق و مزایا" در حالی دوره پایانی برنامه در حال طی 
شدن است که گزارش های رسمی نشان می دهد هنوز حدود ۶۳۲ 

دستگاه اطالعات خود را در سامانه ثبت نکرده اند.
به گزارش ایسنا، بعد از جریان فیش های نجومی و حواشی که در 
رابطه با حقوق وجود داشت، در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد 
که دولت سامانه ای ایجاد کرده و دستگاه های اجرایی مشمول ماده 
۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اطالعات حقوقی کارکنان خود را در 

سامانه بارگذاری و شفاف سازی کنند.
براین اساس در سال ابتدایی اجرای برنامه ششم توسعه )۱۳۹۶( بود 
سازمان اداری و استخدامی نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و 

مزایا  اقدام کرد و در ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که این سازمان از امکان 
ورود دستگاه های اجرایی مشمول قانون برای وارد کردن اطالعات 

حقوقی کارکنان خبر داد.
اما آنچه که در اواخر سال ۱۳۹۷ از ســوی انصاری- رئیس سابق 
سازمان اداری و استخدامی -اعالم شد نشان داد  ۳۹۴۶دستگاه باید 
اطالعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند اما تا آن زمان 

بیش از ۲۲۰۰ دستگاه در این رابطه اقدامی نکرده بودند.
این درحالی بود که گفته می شد دستگاه های دولتی عموما ورود 
کرده و دستگاه های مربوط به مجلس، قوه قضاییه و نهادهای زیر نظر 
مقام معظم رهبری هنوز نسبت به ورود اطالعات اقدام نکرده بودند.

به هر صورت در اواخر مردادماه ســال ۱۳۹۸ بود که هیات دولت 
درجلسه خود عملکرد دستگاه ها در ورود اطالعات حقوقی کارکنان 

به سامانه حقوق و دستمزد را مورد بررسی قرار داده و طی یک فرصت 
حدود یک ماهه تمامی دســتگاه ها را مکلف به ورود اطالعات و یا 

برطرف کردن نقص اطالعاتی کرد.
بعد از آن دیگر هیچ گزارشی دررابطه با وضعیت حقوق و دستمزد 
اعالم نشد تا این که گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 
سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که تعداد زیادی از دستگاه های اجرایی 
اطالعات خود را در سامانه ثبت و حقوق و مزایا ثبت یا بروزرسانی 
نکردهاند،   این درحالی است که درچند سال اخیر و حتی امسال  با 
توجه به اهمیت موضوع شفاف ســازی حقوق کارکنان، در قانون 
بودجه موضوع سطح اطالعات کارکنان در سامانه های مربوطه مورد 

تاکید بوده است.
در تبصره ۲۱ قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ دســتگاه های اجرایی 

موضوع ماده ۲۹ قانون ششم توسعه مکلف شدند اطالعات کارکنان 
رســمی، پیمانی و قرار داد کار معین، کارگــری و کارکنان حوزه 
سالمت براساس قانون تعیین شــده را تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال 
 ۱۳۹۹ در سامانه کارمند ایران و ســامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت 

یا بروزرسانی کنند.
از سویی تاکید شد که از تیرماه )۱۳۹۹( تخصیص و اعتبار حقوق 
کارکنان رسمی، پیمانی و قرار دادی دارای شناسه دستگاه اجرایی، 
صرفا براساس اطالعات سامانه کارمند ایران صورت بگیرد. همچنین 
هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های 
اجرایی از محل اعتبارات هزینــه ای و منابع عمومی و اختصاصی 

مشروط به ثبت اطالعات آنها در سامانه کارمند ایران بود.
با این وجود براساس اعالم دیوان محاسبات در سال گذشته ۲۳۲ 

دستگاه اجرایی اطالعات خود را در سامانه کارمند ایران ثبت کردند و 
در رابطه با سامانه ثبت و حقوق و مزایا ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطالعات 

خود را در سامانه ثبت و حقوق و مزایا ثبت و بروزرسانی نکرده اند.
با توجه به این که در سه سال گذشته شرط پرداخت حقوق و مزایا به 
نوعی وابسته به ثبت اطالعات در سامانه های حقوقی بوده مشخص 
نیست این دستگاه هایی که هنوز اطالعات خود را در سامانه های 
مربوطه ثبت نکرده اند برچه اساسی منابع دریافت و حقوق پرداخت 

کرده اند؟
جریان سامانه ثبت و حقوق و مزایا در چند سال اخیر شفاف نبوده 
و اطالع رسانی مشــخصی از سوی ســازمان اداری و استخدامی 
 انجام نشــده اســت و انتظار می رود در دوره جدید در این رابطه 

شفاف سازی شود.

درحالیکه افغانستان به دلیل منجمد 
شدن دارایی هایش در آستانه بحران 
انسانی قرار دارد، سخنگوی کاخ سفید 
گفت که واشنگتن قصد آزادسازی این 

دارایی ها را ندارد.
»جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید 
در یک نشست خبری پس از برگزاری 
نشســت فوق العاده گروه ۲۰ برای 
مقابله با بحران انسانی در افغانستان 
گفت که در موضع واشــنگتن برای 
آزادســازی دارایی های این کشــور 

تغییری بوجود نیامده است.
سخنگوی کاخ ســفید در پاسخ به 
پرســش خبرنگاران مبنی بر اینکه 
آیا تغییری در سیاســت مربوط به 
منجمدسازی دارایی های افغانستان 
بوجود آمده است، گفت: »خیر، هیچ 

تغییری درباره این سیاســت ایجاد 
نشده است«.

وی افزود که ســران گــروه ۲۰ در 
نشست فوق العاده درباره افغانستان 
بر تعهد جمعــی خود بــرای ارائه 
مستقیم کمک های بشردوستانه به 
مردم افغانستان تاکید کردند، چیزی 
که پیشــتر از طریق ســازمان های 
بین المللی مستقل به آن اشاره شده 

بود.
ســاکی با اظهار اینکه واشنگتن در 
این نشست نسبت به ارائه کمک های 
بیشتر به افغانســتان متعهد نشده، 
گفت: ما متعهد هستیم تا با همکاری با 
شرکای خود کمک های بشردوستانه 
را بطور مستقیم به مردم افغانستان 

برسانیم.

طبق داده هــای اداره کل گمرک 
چیــن، واردات گاز طبیعــی این 
کشور در ماه سپتامبر افزایش یافته 
و به باالترین مقــدار از ماه ژانویه 
تاکنــون )۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار 

تن( رسیده است.
به گزارش وزارت نفــت، واردات 
نفت خام چین در ماه ســپتامبر 
نسبت به مدت مشابه پاسال ۱۵.۳ 
درصد کاهش یافت زیرا شرکت ها 
در پی افزایش قیمت های جهانی 
نفت و ســهمیه بندی وارداتشان، 

از ذخیره سازی ها برداشت کردند.
این در حالی اســت که بر اساس 
داده هــای اداره کل گمرک چین، 
واردات گاز طبیعی این کشور در 
ماه ســپتامبر افزایــش یافته و به 

باالترین مقدار از ماه ژانویه تاکنون 
)۱۰ میلیــون و ۶۲۰ هــزار تن( 
رسیده است، زیرا شــرکت ها در 
آستانه زمســتان و در اوج کمبود 
زغال ســنگ برای تولید برق که 
سبب قطعی برق گســترده شده 
است، ذخیره ســازی های خود را 

افزایش دادند.
چین، بزرگ تریــن خریدار نفت 
خام جهان، ماه گذشــته میالدی 
۴۱ میلیون و ۵۰ هزار تن )حدود ۹ 
میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز( 
نفت خام وارد کرد. این رقم در ماه 
اوت ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه 
در روز و در مدت مشــابه پارسال 
۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در 

روز بود.

نرخ تســیعر ارز بانک ها بدون تغییر نســبت به نرخ 
قبلی، ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر دالر و ۱۹ هزار 
تومان برای هر یورو اعالم شد. به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی در جدیدترین بخشــنامه  خود، نرخ تسعیر 
دارایی هــا و بدهی های ارزی بانک ها و موسســات 
اعتباری غیربانکی به منظور تهیه صورت های مالی 
پایان ســال ۱۳۹۹ بانک ها را برای هر یورو، معادل 
۱۹ هزار تومان و برای هر دالر، ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان 

اعالم کرد که نســبت به نرخ قبلی بدون تغییر ماند. 
همچنین، این نرخ برای ســایر ارزها نیز طبق نرخ 
برابری آن یه یورو در پایان شهریور سال جاری تعیین 
می شود. طبق این گزارش، نرخ تسعیر عبارت است 
از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر )شامل انواع 
نرخ های برابری رســمی، قــراردادی و غیره( که در 
فرایند تسعیر بکار گرفته می شود، به  نحوی  که نتایج 
آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان های وجوه 

نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته 
باشــد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت های 
مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می دهد. 
از ســوی دیگر، کارشناســان اقتصادی تغییرات و 
اصالح نرخ تسعیر ارز را  عاملی برای سودآوری بیشتر 
بانک هــای دارای منابع ارزی با وضعیت مناســب 
 و در نهایت مثبت شــدن شــاخص بانک ها در بازار 

سرمایه می دانند.

رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی 
گاز ایران با اشاره به افزایش سالیانه حوادث گازگرفتگی، 
گفت: دودکش ها با سهم ۷۹.۳۶ درصد شایع ترین عامل 

در انتشار گاز سمی مونواکسیدکربن هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، 
غالمرضا بهمن نیا اظهار کرد: براساس آمار موجود، تعداد 
کل حوادث مرتبط با گاز طبیعی در ســال ۹۹، ۲ هزار 
و ۱۸۹ مورد بوده که نســبت به سال ۹۸ روند افزایشی 
داشته و این در حالی است که افزایش مشترکان در این 
ســال ها، حدود ۳ درصد و افزایش مصرف گاز طبیعی 
حدود هشــت درصد بوده اســت. وی ادامه داد: تعداد 
حوادث مشترکان به ازای هر خانوار در سال ۹۹ نسبت 
به سال ۹۸، در حوادث ناشی از گازگرفتگی ۵.۶۸ درصد 
و در حوادث ناشی از آتش ســوزی و انفجار، ۵.۳ درصد 

افزایش یافته است. رئیس اچ اس ئی شرکت ملی گاز ایران 
با بیان اینکه هر ساله در آستانه ورود به فصل سرد سال، 
استان های سردسیر بیشتر با این موارد روبه رو هستند، 
افزود: متأسفانه پارسال تعداد کل فوت شدگان مشترکان 
گاز طبیعی ۳۹۳ نفر بود که از این تعداد، ۱۵۲ فوتی ناشی 
از آتش سوزی و انفجار و ۲۴۱ فوتی ناشی از استنشاق گاز 
مونواکسید کربن بوده است. بهمن نیا تصریح کرد: با توجه 
به اینکه ساالنه حدود سه درصد به تعداد مشترکان گاز 
طبیعی در کشور افزوده می شود، افزایش حوادث آنها نیز 
با شیبی مالیم چندان دور از انتظار نیست که امیدواریم 
مردم با رعایت نکات ذکرشده، این موارد را به سیر نزولی 
تبدیل کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
عوامل مؤثر در تولید انتشار گاز مونو اکسید کربن در سال 
۹۹، توضیح داد: دودکش ها با سهم ۷۹.۳۶ درصد، نبود 

تهویه مناسب ۱۱.۶۱ درصد و استفاده از وسایل پخت و 
پز برای گرم کردن محیط ۹.۰۳ درصد، شایع ترین عوامل 

مؤثر در انتشار گاز سمی مونواکسید کربن هستند.
رئیس اچ اس ئی شرکت ملی گاز ایران گفت: همچنین 
متأسفانه پارسال بیشترین حوادث مربوط به دودکش ها 
با ۷۹.۳۶ درصد بوده که از این مقــدار، ۱۶.۴۵ درصد 

مربوط به نصب نشدن اصولی دودکش بوده است.
بهمن نیا با بیان اینکه بی شک بیش از ۸۰ درصد این موارد، 
قابل کاهش است، بیان کرد: بسیاری از این حوادث، علل 
ساده ای دارند که بیشــتر روی نبود آگاهی فرد اتفاق 
می افتد که به نظر من با فرهنگ سازی، آموزش همگانی 
و استفاده از تجهیزات مناسب و با تالش همه ارگان ها 
و سازمان های ذی ربط، خیلی راحت می توانیم جلوی 

بعضی این اتفاق های ناخواسته را بگیریم.

در حالی که میانگین مصرف بنزین در ۶ ماهه نخست 
امسال برابر با ۸۵ میلیون لیتر در روز بوده، این رقم در 
تعطیالت هفته گذشته با پنج میلیون لیتر افزایش به 
۹۰ میلیون لیتر در روز رسید که می تواند هشداری 

برای افزایش مصرف بنزین باشد.
با افزایش تعداد افراد واکسینه شده در کشور، شرایط 

زندگی به حالت عادی نزدیک می شود.
کم کم زمزمــه حذف دورکاری ها و بازگشــت ۱۰۰ 
درصدی کارکنان به مشــاغل به گوش می رسد و در 
ایام تعطیل نیز جاده ها خودروهای بیشتری به خود 

می بینند.
همین موضــوع افزایش مصرف بنزیــن را به دنبال 
خواهد داشــت. افزایش مصرفی که به نظر می رسد 

آغاز شده و ایرانی ها در حالی در ۶ ماهه نخست امسال 
و هم زمان با شرایط قرمز کرونایی، روزانه ۸۵ میلیون 
لیتر بنزین مصرف کرده اند که این عدد برای ۶ ماهه 
نخست سال ۹۹، حدود ۷۴.۵ میلیون لیتر بوده است 

و حکایت از رشدی ۱۴ درصدی دارد.
این روند رشــد البته ادامه دار بوده و هفته گذشــته 
هم زمان بــا تعطیالت پایــان ماه صفــر، میانگین 
مصرف بنزین بــه ۹۰ میلیون لیتر در روز رســیده 
 است که می تواند زنگ خطری برای صادرات بنزین 

ایران باشد.
به گزارش ایرنا، ادامه روند کنونی مصرف در صورت 
رفع محدودیت های کرونا می تواند مصرف بنزین در 
کشور را به شدت افزایش دهد. موضوعی که ایران را 

از دایره صادرکننــدگان بنزین خارج کرده و حتی تا 
۲ سال آینده دوباره به واردکننده بنزین تبدیل کند. 
البته با اصالح الگوی مصرف و افزایش بهینه ســازی 
مصرف سوخت می توان از این اتفاق جلوگیری کرد. 
با این حال در کنار اصالح الگوی مصرف باید افزایش 

مصرف سی. ان. جی را نیز در دستور کار قرار داد.
ایران در شرایط فعلی ۴۰ میلیون مترمکعب ظرفیت 
توزیع روزانه سی. ان. جی دارد که می توان با توجه به 
ظرفیت خالی موجود که نزدیک به ۲۰ میلیون متر 
مکعب می شود، افزایش مصرف بنزین را کنترل کرد.

همچنین ایران که دومین دارنده ذخایر گاز جهان به 
شمار می رود، می تواند با تکیه بر این سوخت ملی، در 

مصرف سوخت مایع صرفه جویی کند.

سرپیچی ۶۳۲ دستگاه از اعالم حقوق

 باالترین مقدار  واردات گاز به چین در ۹ ماه اخیردارایی های افغانستان آزاد نمی شود
نرخ تسعیر ارز بانک ها چند؟ 

مصرف بنزین در تعطیالت اخیر رکورد شکست؛ ۹۰ میلیون لیتر در روز۸۰ درصد گازگرفتگی ها ناشی از نصب غیراصولی دودکش  است
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در سال گذشته بیش از 1600 هزار 
میلیارد یارانه پنهان پرداخت شده

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

سقوط پاالیشی های 
بورس برای سومین روز

خروج ایران از »ان پی تی« 
تصمیم بدی خواهد بود

یارانه  پنهان ۲.۵ برابر 
بودجه عمومی دولت

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

نظام بانکی 
وثیقه محور است

ســخت گیــری بانکها در 
پرداخــت انــواع وام ها در 
ســالهای اخیر به شرایط 
اقتصادی بی ثبــات ایجاد 
شده برمی گردد. شــرایط اقتصادی در چند سال 
اخیر بخصوص در دو سال گذشته بسیار بی ثبات 
بوده است. تورم باال هم موجب شده تا بانکها برای 
بازپرداخت تسهیالت از سوی متقاضیان دچار نوعی 
عدم اطمینان شوند. همچنین حجم باالی معوقات 

بانکی موجب...

 کمیل طیبی، اقتصاددان

۲متن کامل  د ر صفحه ۳

۳

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد 
ایران در سال۲۰۲۱

اجاره های عجیب  
در بازار مسکن

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

تضعیف  تولید  با  تثبیت  قیمت  دالر
صفحه۲

صفحه۳

سخت گیری   بانک ها   برای  ضامن  وام
دست  خالی  متقاضیان  از  وام های  بانکی 

  بازی   بانک ها   برای   فرار   از   پرداخت   تسهیالت؟

در گــزارش جدیــد صنــدوق بین المللــی پول 
از چشــم انداز اقتصادی جهان، نرخ رشــد اقتصاد 
ایران در سال ۲۰۲۰ بدون تغییر نسبت به گزارش 
قبلی این نهاد بین المللــی، ۲.۵ درصد پیش بینی 
شده اســت. صندوق بین المللی پول نسخه جدید 
گزارش »چشــم انداز اقتصادی جهان« را منتشر 
کرد کــه در آن نرخ رشــد تولیــد ناخالص جهان 
در ســال ۲۰۲۱ بــا ۰.۱ درصــد تعدیل نســبت 
 به گــزارش قبلــی، ۵.۹ درصد پیش بینی شــده

 است.این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود نرخ 
رشد اقتصادی جهان در سال آینده میالدی را نیز 
۴.۹ درصد پیش بینی کرده است که این رقم نسبت 

به پیش بینی قبلی ۰.۵ واحد...

بر اســاس جدیدتریــن گــزارش مرکز آمــار ایران، 
نرخ تورم اجاره بهای مســکن در تابســتان امســال 
۲۷.۶ درصــد بوده که نســبت بــه فصل بهــار ۱.۲ 
درصد کاهش یافته اســت. بر اســاس گزارش مرکز 
آمار ایران، نــرخ تورم اجاره  بهای مســکن از ســال 
۹۵  تا ۱۴۰۰ به مرور افزایش چشــمگیری داشــت، 
 ولی از ســال  ۹۷ تا ۱۴۰۰ رشــد قیمت در این عرصه 
 بیشــتر شــد.  مســتاجران واقعــا در تنگنــا قــرار 
 گرفته اند. خانه هایی با کمترین امکانات چرا باید رهن و 
اجاره شان به اندازه یک خانه لوکس باشد. چرا حاشیه 
شهر باید قیمت های نجومی و کاذب داشته باشد. دالالن 
مسکن نان در خون مســتاجران می زنند و مشخص 
نیست مسئوالن کجای این آشــفته بازار مسکن قرار 

دارند. چرا به داد قشر مستاجر...

هیچ گونه 
فساد  اداری 
و اقتصادی 
قابل تحمل نیست

رئیس جمهوری: 

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

سقوط پاالیشی های بورس برای 
سومین روز

در روزی که همه نمادهای پاالیشــی کاهش 
قیمت داشتمد، سهام شپنا بیشترین ارزش 
معامالت، بیشــترین صف فروش و بیشترین 
خروج پول حقیقی را ثبــت کرد.به گزارش 
اقتصادنیــوز، در معامــالت روز گذشــته، 
چهارشــنبه 21 مهر 1400، شــاخص کل 
بورس کانــال 1.4 میلیونی را از دســت داد. 
شاخص کل نسبت به روز سه شنبه 21 هزار 
و 236 افت کرد و به رقم یک میلیون و 397 
هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز محدوده 
400 هزار واحدی را از دســت داد و با افت 8 
هــزار و 786 واحدی در ســطح 392 هزار و 
781 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( 416 واحد پائین آمد و در 

سطح 20 هزار و 67 واحد قرار گرفت.
روز گذشته قیمت سهام تمامی نمادهای گروه 
»فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای« 
کاهش یافت و شــپنا، شبریز، ونفت، شپاس، 
شبندر، شاوان، شراز، شسپا، شرانل و شبهرن 

همگی قرمزپوش شدند. 

هشتمین روز خروج پول حقیقی 
روز چهارشــنبه برای هشــتمین روز پیاپی 
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 
بازار منفی شــد و 765 میلیــارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد.   در معامالت روز 
گذشته بیشــترین خروج پول حقیقی برای 
سومین روز متوالی به ســهام شپنا )پاالیش 
نفت اصفهان( داشت که ارزش تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقی آن 81 میلیارد تومان بود. 
پس از شپنا، برکت )شــرکت دارویی برکت( 
و فملی )شــرکت ملی صنایع مــس ایران( 

بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز گذشته نمادهای »فارس«، »پارسان« و 
»شپنا« بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل 
بورس داشتند. همچنین سه نماد »انرژی3«، 
»امین« و »فایرا« نمادهای بزرگ بازار بودند 
که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهای »بپاس«، »آریا« و 
»کگهر« بیشــترین تاثیر منفی را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »فجهان«، »غصینو« 
و »وســپهر« بیشــترین تاثیر مثبــت را بر 
شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس فســبزوار صدرنشین است 
و برکــت و کیمیاتــک در رتبه هــای بعدی 
هستند. در فرابورس نیز فجهان، توسن و دی 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام 
به رقــم 10 هــزار و 375 میلیــارد تومان 
رسید که نســبت به روز   سه شنبه 10 درصد 
کاهش یافتــه اســت. ارزش معامالت خرد 
نیز با افت 16 درصدی نســبت به روز کاری 
 قبل به رقم 4 هــزار و 839 میلیــارد تومان 

رسید. 

افزایش ارزش صف های پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 
خرید نســبت به پایان روز کاری گذشــته 
248 درصد رشد کرد و در رقم 289 میلیارد 
تومان ایســتاد. اما تعداد نمادهای صف های 
 فروش بیشــتر بود و 120 سهم صف فروش

 شدند.
 ارزش صف های فروش پایانی بازار نسبت به 
دیروز 33 درصد افزایش یافت و 496 میلیارد 
تومان شد. نماد انرژی3 )سایر اشخاص بورس 
انرژی( با صف  خرید 201 میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از 
انرژی3، نمادهای فسرب )شرکت ملی سرب 
و روی ایران( و تکشا )شرکت گسترش صنایع 
و خدمات کشاورزی( بیشترین صف خرید را 

داشتند. 
 بیشــترین صــف فــروش نیــز به شــپنا 
)شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان( تعلق 
داشــت که در پایان معامــالت صف فروش 
185 میلیارد تومانی داشــت. پس از شــپنا، 
کدما )شــرکت معدنی دماوند( و وسرضوی 
)شــرکت ســرمایه گذاری ســهام عدالت 
 اســتان خراســان رضوی( بیشــترین صف 

فروش داشتند.

خبر

مرکــز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی طی گزارشی 
با بررسی راهبرد ارزی کشور 
به تحلیل پیامدهای تثبیت 

نرخ ارز اسمی پرداخت.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشــی با 
بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل پیامدهای تثبیت 

نرخ ارز اسمی پرداخت.
در این گزارش آمده: حساســیت باالی افکار عمومی و 
توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی 
از این واقعیت انکارناپذیر اســت که این نرخ یک متغیر 
کلیدی در اقتصاد ایران است. پیگیری تعجب برانگیز 
تحوالت سیاسی خارجی اما مؤثر در نرخ ارز توسط افکار 
عمومی نیز شاهد دیگری اســت که عالوه بر تأکید بر 
اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می دهد تا چه 
اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته 

به نرخ ارز شده است.
در این گزارش تصریح شــده: رفتار سیاستگذار )غالب 
دولت ها و بانک مرکزی( و فقدان چارچوب سیاســت 
گذاری پولی، عماًل تغییرات نــرخ ارز را به عنوان راهبر 
انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی انتظاری 
سرمایه گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش 
نرخ ارز غالباً به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی 
)وقوع تورم در آینده ای نزدیک( تفســیر خواهد شد و 
کاهش آن یک خبر خوب. توضیح بیشتر اینکه دولت 
در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز 
را علی رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره وری 
به طور ضمنی دنبال می کند و زمانی که نرخ ارز افزایش 
می یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر 

بد تلقی می کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: زیرا عالمتی است از 
کاهش قدرت سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه ای 
است از فرارســیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست های 
تورم زای گذشته. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون 

توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کالن که 
توسط غالب دولت ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی 
بر اقتصاد داشته که مهم ترین آنها تضعیف تولید داخلی 
و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تالش کرده 

است ابعاد این پیامدها را تبیین نماید.
در این گزارش با بیان این نکتــه که راهبرد دولت ها در 
این زمینه باعث مشکالتی شده، تصریح شده: کاهش 
توان رقابت و فروش کاالی ایرانی در بازارهای جهانی و 
در نتیجه تضعیف صادرات و کاهش تولید، کاهش توان 
رقابت کاالی ایرانی با محصوالت وارداتی در داخل کشور 
ودر نتیجه تقویت واردات وتضعیف تولید )کاهش تولید یا 
عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی( و همچنین ایجاد 
نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کالن به دلیل ممانعت از 
تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشــدید اثر شوک های 

ارزی وارده خواهد شد از جمله این مشکالت است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلــس، کاهش توان 
درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت 
ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت چانه زنی کشور در 
تعامالت بین المللی از دیگر پیامدهای سیاســت ارزی 

دانسته شده است.در بخش دیگری از این گزارش ذکر 
شده: ممانعت از افزایش نرخ ارز اســمی، در حالی که 
وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد 
نقدینگی مســتلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر 
اقتصاد تأثیر می گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی 
ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب 
می کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت 
آن با محصوالت خارجی در داخل کشور و هم چنین از 

دست دادن بازارهای صادراتی می شود.
در ادامه این گزارش بیان شــده: این راهبرد با تضعیف 
صادرات و ترغیــب واردات )کاهش عرضه ارز حاصل از 
صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات( و هم چنین 
تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع 
اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می دهد؛ در مقطع 
دوم که با عدم مدیریت صحیــح ذخایر ارزی یا کاهش 
درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق 
مداوم ارز به بازار از بیــن می رود، جهش ارزی و افزایش 
نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کالن به وقوع پیوسته 
و ناکامی در راهبرد دولت ها بوجــود می آید. به عبارت 

روشن تر در شرایطی که کشور از تورم باال و سایر عوامل 
بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می برد، توفیق 
در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و 
کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از 
آنجایی که منابع ارزی کشور محدود است و شوک های 
نفتی این محدودیت را تشدید می کند، به جای افزایش 
تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به 

ثبات اقتصاد کالن وارد می شود.
در این گزارش تصریح شده: از طرف دیگر از آنجایی که 
برون گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و 
برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت پذیری محصوالت 
داخلی را الزام کرده اســت، با عنایت به پیامدهایی که 
تثبیت نرخ ارز اســمی بر کاهش قدرت رقابت پذیری 
محصوالت صادراتی و ترغیب واردات به کشــور دارد، 
نمی توان تثبیت نرخ ارز اســمی را با اسناد باالدستی و 

سیاست های تجاری همسو و سازگار دانست.
در این گزارش با تاکید بر این نکته که برای حفظ ارزش 
پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد 
مزمن سطح قیمت کاالها، خدمات و دارایی ها خواهد بود 
در صورتی که این امرمحقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز 
اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی 
اقتصاد و ثبات اقتصاد کالن خواهد بود و در نهایت نیز 
به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید، 
آمده:. به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت 
از افزایش نرخ ارز اسمی نیســت؛ بلکه افزایش نرخ ارز، 
معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی اســت که 
به دلیل ناترازی های ســاختاری موجد رشد نقدینگی 
بدون تناســب با بنیان های اقتصــادی و کاهش بهره 
وری به اقتصاد تحمیل می شود. با رفع این ناترازی ها، 
نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می دهند، 
تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر 
ارزی و تالش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش 
نرخ ارز اسمی نیســت. به عبارت روشن تر مسیر اصلی 
تقویت ارزش پول ملــی، کنترل تــورم و تقویت بهره 
وری و ایجاد رشد باال و پایدار اقتصادی است که از قضاء 
 راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن 

به شمار می رود.

مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد؛

تثبیت قیمت دالر منجر به تضعیف تولید می شود

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:
مدیــران بــه گزارش هــای 
کــم کاری و روابط ناســالم، 

حساس باشند
رئیــس جمهور صیانــت از محیط زیســت را از 
اولویت های کشور دانســت و با تأکید بر اهمیت 
آن، گفت: نبایــد اجازه داد افراد و دســتگاه های 
صاحب نفوذ، سالمت محیط زیســت و مردم را 
به مخاطــره بیندازند.به گزارش ایســنا، حجت 
االسالم و المسلمین ســید ابراهیم رئیسی روز 
چهارشــنبه در جلســه هیأت دولت با تأکید بر 
رعایت مقررات محیط زیستی در اجرای طرح ها 
و پروژه هــای صنعتــی و تولیدی، و لــزوم تهیه 
پیوست زیست محیطی، اظهار داشت: در رعایت 
مقررات مربوط به حفظ محیط زیســت نباید به 
هیچ عنوان چشم پوشی کرد؛ ضمن اینکه نباید با 
سخت گیری های بی مورد، مانع از اجرای پروژه های 
بزرگ شد.رئیسی با تاکید مجدد بر رعایت انضباط 
اداری و حضــور منظم کارکنــان در محیط کار، 
گفت: مراقبت از سالمت رفتاری کارکنان و اعمال 
نظارت های ســازمانی برای پیشگیری از مفاسد 
اداری و رشوه و اختالس ضروری است و هیچگونه 
فساد اداری و اقتصادی قابل تحمل نیست و باید 
همه مدیران به گزارش های کم کاری، فســاد و 
روابط ناسالم، حســاس باشند.رئیسی همچنین 
بر اجرای به موقع و بدون کم و کاســت قوانین در 
همه  دستگاه های اجرایی به ویژه بخش های دولتی 

تأکید کرد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی؛
خــروج ایــران از »ان پی تی« 

تصمیم بدی خواهد بود
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی علی رغم آن  
که حمله به تأسیسات هسته ای کشورها را محکوم 
کرد اما از ذکر نام عامالن خرابکاری در تأسیســات 
هســته ای ایران امتناع کرد و گفت وظیفه ندارم در 
این خصوص سخن بگویم.به گزارش فارس، »رافائل 
گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
 Energy( »مصاحبه با وبگاه »انرژی اینتلیجنس
Intelligence( در خصوص بازرسی های آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی در ایران گفــت: »نقش ما 
در آن جا ضروری اســت و همیشه هم ضروری بوده 
است زیرا ما برنامه ]هسته ای[ را به طور کلی و فراتر 
از برجام مورد بازرسی قرار می دهیم. برجام یک نوع 
توافق بسیار خاص اســت و ما مأموریت پیدا کردیم 
تحت هر شرایطی، اقدامات خود را فراتر از بازرسی ها 
و فعالیت های عادی که در ایران  انجام می دادیم، )در 
ایران( افزایش دهیم. به دلیل وسعت برجام و به واسطه 
گستردگی برنامه هسته ای ایران، توافق شد و ایران 
موافقت کرد که آژانس بازرسی های بیشتری داشته 
باشــد. ما ضامن یا هر آن چه تصمیم گرفته شــود، 
هستیم. شاید این شیوه ساده ای برای توصیف کاری 

باشد که ما )در ایران( انجام می دهیم«. 

کاهش تعهدات ایــران با خروج 
آمریکا از برجام شروع شد

گروسی سپس در خصوص وضع فعلی برجام توضیح 
داد: »این مســئله، همانطور که در توضیحات خود 
توصیف کردید، یک اقدام متقابل و چشم در برابر چشم 
است که متأسفانه از زمانی شروع شد که ایاالت متحده 
از این توافق )برجام( خارج شــد و ایــران به تدریج، 
کاهش تعهداتش ذیل برجام را شروع کرد. پس از آن 
قطعاً دامنه دید و میزان بازرسی هایی که داریم، کاهش 
یافته است. بله این صحت دارد«.وی سپس ادامه داد: 
»از فوریه امسال )دومین ماه جاری میالدی(، من چند 
باری آن جا )ایران( رفتم و تالش کردم تا حد امکان، 
فعالیت های نظارتی و راستی آزمایی را در کنار حداقل 
راســتی آزمایی که در هر صورت همیشه داشته ایم، 
حفظ کنم. سعی کردم آن را حفظ کنم به طوریکه اگر 
و زمانیکه بازگشتی به برجام صورت گیرد، همانطور 
که بسیاری در سراسر جهان انتظار دارند، ما همچنان 
بتوانیم یک مخزن اطالعاتی از تمامی آن چیزهایی 
باشیم که از زمان توقف اجرای پروتکل الحاقی یا دیگر 
اقدامات شفاف ساز اضافی که آن ها رعایت می کردند 
و بسیار حائز اهمیت بود، در تمامی این تأسیسات رخ 

داده است«.

دولت ایران نظرات قاطعی درباره 
همکاری با آژانس و غرب دارد

در حال حاضر این وضعیت شکننده شده است 
زیرا تغییر دولت )در ایران( صورت گرفته است 
و همانطور که می دانیم دولتی است که نظرات 
بسیار قاطعی درباره همکاری با غرب و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی )IAEA( دارد و عقاید 
آن ها درباره برجام و همکاری با آژانس با چنین 
رویکردی کــه برخی تندروانــه می خوانند، 

درآمیخته شده است. 
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در گزارش جدید صنــدوق بین المللــی پول از 
چشــم انداز اقتصادی جهان، نرخ رشــد اقتصاد 
ایران در سال 2020 بدون تغییر نسبت به گزارش 
قبلی این نهاد بین المللی، 2.5 درصد پیش بینی 

شده است.
صنــدوق بین المللی پول نســخه جدید گزارش 
»چشــم انداز اقتصادی جهان« را منتشــر کرد 
کــه در آن نرخ رشــد تولیــد ناخالــص جهان 
در ســال 2021 بــا 0.1 درصد تعدیل نســبت 
 به گزارش قبلــی، 5.9 درصد پیش بینی شــده

 است.
این نهاد بین المللی در گــزارش جدید خود نرخ 
رشد اقتصادی جهان در ســال آینده میالدی را 
نیز 4.9 درصد پیش بینی کرده است که این رقم 
نسبت به پیش بینی قبلی 0.5 واحد درصد افزایش 
نشان می دهد. از سوی دیگر صندوق بین المللی 

پول نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2020 
را منفی 3.1 درصد اعالم کرده است؛ این در حالی 
است که در گزارش های قبلی نرخ رشد اقتصادی 
جهان در سال گذشــته میالدی ابتدا منفی 3.5 

درصد و سپس منفی 3.3 درصد برآورد شده بود.
صندوق بین المللــی پول، نرخ رشــد اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران در ســال جاری و سال 
آینده میالدی را بدون تغییر نســبت به گزارش 
قبلی به ترتیب 2.5 و 2.1 درصد پیش بینی کرده 
اســت؛ اما نکته قابل توجه درباره اقتصاد ایران در 
گزارش جدید صندوق بین المللی پول این است 
که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 
گذشــته میالدی که در گزارش هــای قبلی 1.5 
درصد برآورد شده بود، اکنون به 3.4 درصد تغییر 
کرده اســت. ایران جزو معدود کشورهایی بوده 
است که سال دشــوار 2020 –که طی آن اغلب 

کشــورهای عضو صندوق بین المللی پول تحت 
تأثیر بحران کرونا نرخ رشــد اقتصادی منفی را 
تجربه کرده اند- را با رشد اقتصادی مثبت پشت 

سر گذاشته است.
در گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول، نرخ 
رشــد شــاخص قیمت مصرف کننــده در ایران 
طــی ســال های 20.21 و 2022 بــه ترتیــب 
39.3 درصــد و 27.5 درصد پیش بینی شــده و 
نرخ تورم ســال گذشــته نیز 36.4 درصد اعالم 
شــده اســت. صنــدوق بین المللی پــول نرخ 
بیکاری در ایران طی ســال جاری و سال آینده 
 میــالدی را نیز بــه ترتیــب 10 و 10.5 درصد 

پیش بینی کرده است.
این نهاد بین المللی در گــزارش جدید خود نرخ 
رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی 
را نیز 4.1 درصد، هم برای سال 2021 و هم برای 

ســال 2022، پیش بینی کرده اســت. نرخ رشد 
اقتصادی این منطقه در سال 2020 نیز منفی 2.8 
درصد اعالم شده که نســبت به برآورد قبلی 0.1 

درصد بهبود نشان می دهد.
در گزارش جدید صنــدوق بین المللــی پول از 
چشم انداز اقتصادی جهان، پیش بینی نرخ رشد 
اغلب اقتصادهای بزرگ در ســال جاری میالدی 
اندکی تعدیل شده و در عوض پیش بینی نرخ رشد 
اقتصادی آنها در سال 2022 بهبود یافته است. بر 
اساس این گزارش، هند با نرخ رشد اقتصادی 9.5 
درصد در سال 2021 و 8.5 درصد در سال 2022 
باالترین نرخ رشد اقتصادی را در بین اقتصادهای 
بزرگ جهان خواهد داشــت. نرخ رشد اقتصادی 
آمریکا، چین و منطقه یورو در ســال 2021 نیز 
به ترتیب 6.0، 8.0 و 5.0 درصد پیش بینی شده 

است.

در سال گذشته بیش از 1600 هزار میلیارد تومان یارانه 
پنهان پرداخت شده که 2.5 برابر بودجه عمومی دولت 
است.به گزارش ایسنا، با وجود گذشت 10 سال از اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها با اهدافی که اصالح نظام یارانه  
ای از اهم آن بود، به دالیلی از جمله عدم اجرای صحیح 
قانون، گزارش های رسمی دولت و دستگاه های نظارتی 

نشان از رشد عجیب یارانه های پنهان دارد.

۴۶ درصد نقدینگی یارانه پنهان پرداخت 
شد

این در حالی است که گزارش اخیر دیوان محاسبات 
از تفریغ بودجه 1399 از آمار تازه ای رونمایی کرده که 
در مقایسه با وضعیت منابع در سایر بخش ها قابل تامل 
است.بر اساس این گزارش در سال 1399 حدود 1603 
هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه های پنهان در 

چند بخش به کاالهای اساســی، پنج فرآورده نفتی و 
سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب پرداخت شده 
اســت.این رقم زمانی قابل تامل تر می شود که نشان 
می دهد 2.5 برابر بودجه عمومی دولت در سال گذشته 
یارانه پنهان پرداخت شده و در مقایسه با حجم سنگین 
نقدینگی، 46 درصد نقدینگی سال گذشته بوده است.

۲۰۲ هزار میلیارد برای کاالهای اساسی
جزئیات پرداخت یارانه های پنهان حاکی از آن است که 
در سال 1399، 202 هزار و 765 میلیارد تومان بابت 

کاالهای اساسی یارانه پرداخت شده است.

در این رابطه، الزم به یادآوری است که عمده پرداخت 
یارانه کاالهای اساســی مربوط به تامیــن ارز 4200 
تومانی برای واردات شش قلم به همراه بخشی از واردات 
دارو، تجهیزات و ملزومات پزشــکی است که در سال 
جاری و بر اساس قانون بودجه هشت میلیارد دالر برای 
واردات این اقالم با ارز ترجیحی پیش بینی شده است.

از سویی  400 هزار و 56 میلیارد تومان یارانه بابت پنج 
فرآورده اصلی و سوخت هوایی پرداخت شده است.

گاز در صدر یارانه های پنهان
 دیگر یارانه پنهان پرداختی دولت مربوط به گاز طبیعی 

با 980 هزار و 359 میلیارد تومان اســت که باالترین 
حد پرداخت یارانه پنهان در ســال گذشته را به خود 
اختصاص داده است.دولت در حوزه برق 12 هزار و 150 
میلیارد تومان و آب 7850 میلیارد تومان یارانه پنهان 
پرداخت کرده است.این حجم سنگین یارانه های پنهان 
در حالی سال ها در اقتصاد ایران در حال پرداخت است 
که دولت از سویی با کسری های سنگین بودجه مواجه 
بوده و از سوی دیگر همواره بحث رانت و فساد موجود 
در پرداخت یارانه های پنهان مطرح بوده است اما اقدام 
اصالحی جدی از ســوی دولت و مجلس انجام نشده 
است.این در شرایطی اســت که طبق گزارش حدود 
سه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه پرداخت یارانه 
های پنهان ساالنه حدود 900 هزار میلیارد تومان بوده 
است که البته حجم باالیی از آن به دهک های باالی 

درآمدی اختصاص داشته است.

ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت 18 
درصد و در مقایسه با ســال 1390 کاهش 80 درصدی را 
نشان می دهد؛ رکود معامالت، کاهش توان متقاضیان و افت 
بازده سرمایه از مهمترین عوامل تردید سازندگان در تعریف 

پروژه های جدید ارزیابی می شود.
به گزارش ایسنا، به دلیل رشد تا 600 درصدی قیمت طی 
چهار سال گذشته و کاهش توان متقاضیان مسکن، بازار 
ساخت و ساز نیز وارد رکود شده است. در پنج ماهه نخست 
سال 1400 فقط 2491 پروانه ساختمانی در شهر تهران 
صادر شــده که از افت 18 درصدی نسبت به مدت مشابه 
ســال 1399 حکایت دارد. در واقع به طور میانگین در هر 
ماه 498 پروانه صادر و 3686 واحد جدید در شــهر تهران 

ساخته شده است.
با توجه به تعداد 7.4 واحد مسکونی برای هر پروانه، حجم 
ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال 18 هزار و 433 

واحد مسکونی بوده که اگر تقسیم بر پنج ماه شود، به طور 
متوسط در هر ماه 3686 واحد مســکونی جدید در شهر 
تهران ساخته می شود که حدود یک سوم تقاضای موثر بازار 

را شامل می شود.
البته در حال حاضر خرید و فــروش ملک نیز در رکود قرار 
دارد و در شش ماهه نخست امسال به طور میانگین 4915 
معامله مسکن در شهر تهران انجام شــده که البته نشان 
می دهد حجم خرید و فروش 33 درصد از حجم ساخت و 

ساز پیشی گرفته است.
میزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال 1390 از نظر 
تعداد واحد مســکونی افت 79 درصد و از نظر تعداد پروانه 

کاهش 80 درصدی یافته اســت. 10 ســال قبل به طور 
میانگین در هر ماه 2480 پروانه ساختمانی در شهر تهران 
صادر شــده و حدود 17 هزار و 500 خانه جدید در تهران 
ساخته می شد. تعداد کل پروانه های سال 1390 به میزان 
29 هزار و 763 فقره و تعداد واحدهای مسکونی احداثی 210 

هزار و 924 واحد بوده است.
بیشترین میزان ساخت و ساز در بین مناطق شهر تهران در 
پنج ماهه نخست سال 1400 به ترتیب متعلق به منطقه 15 
با 281 فقره پروانه ساختمانی، منطقه 4 با 227 فقره، منطقه 
2 با 179 فقره، منطقه 14 با 160 فقره و منطقه 8 با 154 
فقره بوده است. کمترین میزان صدور پروانه نیز در منطقه 

9 با 49 مورد، منطقه 10 با 83 مورد و منطقه 6 با 88 مورد 
اتفاق افتاد. نکته حائز اهمیت آنکه که در منطقه پنج به عنوان 
پرمعامله ترین محدوده بازارمسکن شهر تهران طی پنج ماهه 
نخست سال جاری 88 فقره پروانه ساختمانی صادر شده که 
از این نظر رتبه دوازدهم را در بین مناطق شهر تهران به خود 
اختصاص داد.با توجه به این آمار، ســاخت و ساز در تهران 
نسبت به ســال 1390 کاهش 80 درصدی و در مقایسه 
با سال 1399 افت 18 درصدی داشــته است. در شرایط 
موجود عمده متقاضیان واقعی مسکن که توان خرید آنها 
به کمترین میزان خود رسیده به سمت آپارتمانهای قدیمی 
سوق یافته اند. در هفت سال گذشته سهم واحدهای باالی 
16 سال از 12 درصد به حدود 30 درصد کل معامالت شهر 
تهران رسیده است. در مقابل سهم خانه های باالی پنج سال 
که در سال 1393 حدود 58 درصد از کل معامالت بود به 33 

درصد در مردادماه 1400 کاهش یافته است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال۲۰۲۱

در سال گذشته بیش از 0061 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت شده

 یارانه  پنهان ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت

عرضه مسکن ۸0 درصد نسبت به سال 90 افت کرد

یخ رکود بر قامت ساخت و ساز پایتخت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ٢١ مهر ١۴٠٠ به ١١ میلیون و ۴٢٠ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه ٢١ مهر ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ۴٢٠ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۵ میلیون و ٩٠٠ هزار 

تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ١۵٠ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٧٧٣ دالر و ٣٢ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار 
در بازار تهران یک میلیون و ١٣٣ هزار و ٩٣۴ تومان است.
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نظام بانکی وثیقه محور است
کمیل طیبی، اقتصاددان

سخت گیری بانکها در پرداخت انواع وام ها در سالهای اخیر به شرایط اقتصادی بی ثبات ایجاد شده برمی گردد. شرایط اقتصادی در چند سال اخیر بخصوص در دو سال گذشته بسیار بی ثبات بوده است. تورم باال هم موجب شده تا بانکها 
برای بازپرداخت تسهیالت از سوی متقاضیان دچار نوعی عدم اطمینان شوند. همچنین حجم باالی معوقات بانکی موجب شده تا سخت گیری بسیار بیشتری برای پرداخت وامها چه خرد و چه کالن در سیستم بانکی ایجاد شود. تورم باال 
در کشور موجب بروز ناامنی اقتصادی شده است. وقتی کشور در شرایط تورمی قرار می گیرد انحراف منابع اتفاق می افتد. همچنین منابعی که در اختیار بانکها قرار می گیرد در جهت اهداف تعیین شده استفاده نمی شود. یعنی شرایط برای 
استفاده منابع جهت اهداف از پیش تعیین شده مناسب نیست و تسهیالت به گروههای هدف برخورد نمی کند. به عبارتی دیگر گاهی بانک ها به جای صرف این پول ها در بخش های مولد با انحراف پول از بخش واقعی، باعث تخریب اقتصاد 
می شوند. از سوی دیگر دریافت وام و تسهیالت برای بانکها با ریسک بسیار زیادی همراه است. ریسکی که مرتبط با افزایش معوقات بانکی می شود. انبوهی ازمعوقات بانکی در سالهای گذشته روی دست بانکها مانده و موجی از بی اعتمادی 
ایجاد شده است. سختگیری اخیر نظام بانکی در راستای کاهش معوقات بانکی انجام می شود. در سالهای اخیر نرخ معوقات بانکی بسیار باال رفته و سیستم بانکی سعی می کند سختگیری های بسیار بیشتری را برای ارایه وامهای خود در نظر 

بگیرد. این بدان معناست که بنا به دالیل آینده نگری نظام بانکی فعلی برای اعطای تسهیالت وثیقه محور شده است. 
شاید راهکارهای دیگری برای جایگزینی با ضامن جهت دریافت تسهیالت وجود داشته باشد اما در شرایط فعلی اقتصادی ایران، عمال تمامی آنها بالاستفاده می شوند. اگر دولتمردان می خواهند کمکی کنند اولویت، حل مشکل تورم 
است. این موضوع مسئله ای کالن است و اصالح ساختار اقتصادی را می طلبد. اگر تورم کنترل شود طبیعی است که می تواند کار را سهل تر کند.  مقداری هم باید توصیه های سیاستی برای بانکها وجود داشته باشد تا به صورت تخصصی 
به آنها عمل کنند. نقش بانکها برای اعطای وام به متقاضیان باید جنبه توسعه ای داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته جهان، چون بازار پول بازار آزادی است نرخ تعادلی سود بانکی بسیار پایین است و مشکالتی از این دست وجود ندارد. 

گرفتن وام از بانک ها سخت 
شده است و این در شرایطی 
اســت که به دلیل رشد تورم 
و فشارهای اقتصادی، بیش 
از هر زمان دیگری متقاضیان 
نیاز به وام های بانکی دارند. وام ازدواج، وام ودیعه مسکن، 
وام خرید کاال، وام های قرض الحسنه و... انواع وام هایی 
هســتند که در حال حاضر بیش از هزاران متقاضی به 
دلیل عدم برخورداری از چند ضامن معتبر از دریافت آن 

منصرف شده اند. 
داشــتن چند ضامن معتبر و رسمی بزرگترین سنگی 
است که بانک ها برای دریافت انواع وام جلوی پای مردم 
می اندازند. در روزگاری که بیکاری بیداد می کند و کمتر 
کسی می تواند شغل دولتی داشته باشد ضمانت دریافت 
وام های بانکی داشــتن دو یا چند ضامن معتبر دولتی 
است. به نظر می رسد تعیین شرایط بانکها در رابطه با 
داشتن چند ضامن رســمی با ویژگی های خاص، بازی 
تکراری آنها برای فرار از پرداخت تسهیالت باشد. چرا که 
کارشناسان اقتصادی همواره به این موضوع اشاره داشته 
اند که بانکها از پرداخت تســهیالت خرد به دلیل عدم 

برخورداری از سود باال سر باز می زنند.  
یکی از چالش های جدی متقاضیان کمک ودیعه مسکن 
معرفی ضامن رسمی به بانک های عامل است و آنطور که 
مسئوالن بانکی می گویند متقاضیان ۹۰ درصد مشکل 
ضامن دارند که در این زمینه رایزنی هایی بین وزارت راه 
و شهرسازی و بانک مرکزی مبنی بر حذف ضامن رسمی 

ودیعه مسکن در حال انجام است.
همچنین بانک ملی وام ۵۰ میلیون تومانی با سه ضامن 
پرداخت می کند. اقساط این وام حدود یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان است که در ۳۶ ماه باید پرداخت شود. نکته 

دیگر این است که این وام تنها به کاالهای تولید داخل 
تعلق می گیرد. اما داشتن سه ضامن برای پنجاه میلیون 
تومان موضوعی است که انتقادات زیادی به همراه داشته 
است. بسیاری از مردم در اعتراض به این رویه عنوان کرده 
اند که اگر سه تا ضامن داشتیم که وام ۵۰ میلیون تومانی 

نمی گرفتیم، بیشتر می گرفتیم.
چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی گفته با بانک 
مرکزی مکاتبه کرده که بتواند ضامن رسمی برای دریافت 
وام ودیعه مسکن را حذف کند. این یعنی مردم باید بتوانند 
بدون نیاز به ضامن وام ودیعه مسکن بگیرند. محمودزاده، 
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما برای صرف نظر 
کردن از معرفی ضامن رســمی مکاتبــه کردیم و در 
جلسه ای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذی ربط 
بانک مرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از 
متقاضیان مطرح می کنیم. امیدارم گشــایش ویژه ای 

ایجاد و شرایط آسان تر شود. با تمام سختی های دریافت 
وام از بانک ها، اکنون علی صالح آبادی_ بیستمین رئیس 
کل بانک مرکزی در اولین صحبت های تلویزیونی خود بر 
تسهیل دسترسی مردم به تسهیالت بانکی تاکید کرده 
و در این زمینه اعالم کرده اســت: در راستای پرداخت 
تســهیالت باید به جای تاکید بر وثیقه، بانک ها اعتبار 
سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند. 
در این زمینه، طبق گفته وی، باید نظام رتبه بندی در 
کشور توسعه یابد تا مردم بتوانند با رتبه مناسب، خوش 
حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص، تسهیالت را 
دریافت کنند. عالوه براین، احسان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، بر تسهیل دسترسی مردم به تسهیالت 
بانکی تاکید کرده و گفته که اگر بانکی از وضعیت اعتباری 
مشتری خود اطمینان خاطر دارد باید شرایطی فراهم 
شود تا آن مشتری بدون سفته و ضامن وام خود را دریافت 

کند. اما محمدرضا جمشــیدی، دبیر کانون بانک های 
خصوصی در این رابطــه می گوید: اعطــای وام بدون 
دریافت ضمانت کافی ممکن نیست. حذف ضامن از وام 
ودیعه مسکن فقط در صورتی امکان پذیر است که خود 
دولت برای آن تضمین بدهد. تضمین دولت هم با مصوبه 
مجلس صورت می گیرد. به نظر نمی رسد که این وعده 

چندان عملی باشد.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده؛ بانک ها باید 
ســپرده های مردم را در جهتی تسهیالت بدهند که از 
بازگشت اصل و سود تسهیالت اطمینان کافی داشته 
باشند. بنابراین اگر چنین وعده ای بخواهد در قالب دستور 
یا بخشنامه  به بانک  برسد باید این را پاسخ بدهند که در 
صورت بازنگشتن تسهیالت بانک باید چه کند. مسئوالن 
حق ندارند با بخشیدن از جیب و سپرده های مردم تالش 

کنند تا پیش چشم ها عزیز شوند.

  بازی  بانک ها  برای  فرار  از  پرداخت  تسهیالت؟

سخت گیری  بانک ها  برای ضامن وام
شایلی قرائی
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بــر اســاس جدیدترین 
گزارش مرکــز آمار ایران، 
نــرخ تــورم اجاره بهــای 
تابســتان  در  مســکن 
امســال ۲۷.۶ درصد بوده 
که نســبت به فصل بهار ۱.۲ درصد کاهش یافته 
اســت. بر اســاس گزارش مرکز آمار ایــران، نرخ 
تورم اجاره  بهای مســکن از ســال ۹۵  تا ۱۴۰۰ 
به مــرور افزایش چشــمگیری داشــت، ولی از 
 ســال  ۹۷ تا ۱۴۰۰ رشــد قیمــت در این عرصه 

بیشتر شد. 
مستاجران واقعا در تنگنا قرار گرفته اند. خانه هایی 
با کمترین امکانات چرا باید رهن و اجاره شــان به 
اندازه یک خانه لوکس باشد. چرا حاشیه شهر باید 
قیمت های نجومی و کاذب داشــته باشد. دالالن 
مسکن نان در خون مستاجران می زنند و مشخص 
نیست مسئوالن کجای این آشــفته بازار مسکن 
قرار دارند. چرا به داد قشر مستاجر نمی رسند. در 
سالهای اخیر مستاجران زیر بار فشار اجاره بها کمر 
خم کرده اند. فشار رهن و اجاره هایی که هر سال 

افسارگسیخته تر می شود. 
روند افزایش نرخ تورم اجاره بهای مســکن در بهار  
۹۵، ۹.۸ درصد بــود، اما در طول این ســال قابل 
کنترل بود و تا انتهای سال شاهد ۵ درصد کاهش 
نسبت به افزایش ابتدای سال بودیم و نرخ تورم در 

این حوزه  به ۴.۸ درصد رسید.
اما در ســال ۹۶ روند نرخ تورم اجاره بهای مسکن 
متفاوت بود، در ابتــدا کاهشــی را در این عرصه 
تجربه داشــتیم و به میزان ۴ درصد رسید، اما به 
مرور اثرگذاری تحریم ها در کشــور بیشتر شد و 
نرخ تورم اجاره بهای مســکن  تا انتهای سال ۹۶  
به ۶.۸ درصــد افزایش یافت و در کل ســال ۹۶، 
 ۲.۹ درصد افزایش یافت. طی ســال ۹۷ نرخ تورم 
اجاره بهای مســکن افزایش چشمگیری داشت و 

شدت تحریم های اعمال شده بیشــتر خود را در 
این بازار نشان داد، به طوری که در هر ۴ ماه حدود 
۳ درصد نرخ تــورم اجاره بهای مســکن افزایش 
می یافت و  در طول ۱۲ ماه، ۱۵.۷ درصد تورم اجاره 

بهای مسکن افزایش یافت.
در طی سال ۹۸ روند نسبتا با ثباتی را در این حوزه  
تجربه کردیم و نرخ اجاره بهای مسکن در محدوده 
۲۲ تا ۲۴ درصد در افت و خیز بود. اما در سال ۹۹ 
ابتدا با روندی با ثبات آغاز کرد، اما هر چه به انتهای 
سال نزدیک می شدیم و افزایش نرخ دالر و سکه 
نرخ اجاره بهای مسکن نیز افزایش یافت و در طول 

سال ۹۹، ۴.۳ درصد افزایش داشتیم.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهــران در رابطه 
بــا وضعیت اجــاره بها در کشــور در گفــت و گو 
با "کســب و کار" گفت: این موضوع کــه همه از 
 اتحادیه و مشــاوران امالک انتظــار کنترل قیمت 
اجاره ها را دارند بسیار تعجب آور است. این اتحادیه 
وظایف مشــخصی دارد  کنترل اجاره بها در حوزه 

 اختیــارات اتحادیه نیســت. چرا بایــد کم کاری 
دولتی ها به گردن بخش خصوصی بیفتد. کم کاری 
دستگاههای مســوول را به گردن بخش خصوصی 
می اندازند و این یک حرکت اشتباه است. دالل با 
مشاوران امالک یکسان نیستند. مشاوران امالک 
همیشــه آورنده قیمت های پایین بــوده اند. زیرا 
هرچه قیمت ها پایین  تر باشــد، رونق بازار کاری 
بیشتر و بهتر است. در مقابل هرچه قیمت ها در بازار 
مسکن باالتر باشــد، کار با کسادی بیشتری همراه 
خواهد شــد. از سوی دیگر متاســفانه در کشور ما 
سایت ها و اپلیکیشن های مسکن شرایطی را فراهم 
کرده اند تا مالکان با تعیین قیمت های نامتعارف، 

بازار را دستخوش تغییرات افزایشی کنند. 
مصطفی قلی خســروی اضافه کرد: سیاست گذار 
مسکن وزارت راه و شهرســازی است اما تعطیلی 
مشاوران امالک سبب شــد تا مجازی ها در بازار 
تاثیر گذار شــوند. دولت به جای آنکــه به دنبال 
ارایه آمار از گرانی ها باشد باید طرح هایی را ارایه 

 کند تا بتوان با گرانی در حوزه مسکن مقابله کرد. 
طرح هایی که تاکنون از ســوی دولتها ارایه شده 
نتیجه خاصی نداشته و در نتیجه مردم بیشترین 
آســیب ها را در این بخش دیده اند. کاهش قدرت 
مردم در پرداخت اجاره بها منجر به مهاجرت آنها 
به مناطق پایین تر در پایتخت و کوچ بسیاری دیگر 

به حاشیه شهرها شده است. 
این فعال باسابقه صنفی در ادامه اظهار داشت: کم 
کاری وزارت راه و شهر سازی در ۸ سال گذشته که 
ساخت و ساز و سیاســتگذاری انجام نداده ، علت 
اصلی است. البته این دو سال آخر که آقای اسالمی 
آمد و مسکن ملی را رقم زد، البته آن هم برای سال 
۱۴۰۱، که باید گفت باز هم دستشــان درد نکند. 
ولی کم کاری وزارت راه و شــهر سازی کم نبوده 
است. چون مطابق ماده ۱۳۱ قانون اساسی وزارت 
راه و شهر سازی موظف است برنامه ریزی ساخت 
و تحویل سالیانه یک میلیون مسکن را در دستور 

کار داشته باشد.

اجاره خانه چقدر گران شد؟ 

اجاره های عجیب  در بازار مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

 مدیرســامانه هوشــمند شــرکت ملــی پخــش 
فــرآورده هــای نفتی گفت: شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی، ۲۳ شــهریور سال جاری سهمیه 
سوخت تاکسی های اینترنتی را واریز کرده است.مسعود 
 رضایی در برنامه رادیویی به ســهمیه کارت سوخت 
تاکسی های اینترنتی اشاره کرد و گفت: سهمیه سوخت 
تاکسی های اینترنتی بخشی از سهمیه تخفیفی است که 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به بخش ناوگان در 

هر ماه اختصاص می دهد.
وی در ادامه به انواع سهمیه ها اشــاره کرد و گفت: 
سهمیه سوخت به دو شکل ارائه می شود، در روش اول 
تخصیص سهمیه بر اساس لیتراژ است که ساعت صفر 
هر ماه سهمیه بدون هیچ تاخیری در کارت سوخت 

خودرو ذخیره و فعال می شود.

 مدیرســامانه هوشــمند شــرکت ملــی پخش 
فــرآورده های نفتــی اضافه کرد: طبــق مصوبات 
 تصویب شده در کارگروه مدیریت مصرف سوخت، 
کاربری های مختلف اعم از تاکسی های اینترنتی، 
آژانس های شهری، بین شهری، جانبازان، حمل بار، 
راهبران آموزشی بر اساس پیمایش، سهمیه بنزین 
دریافت می کنند و اطالعات پیمایش آن ها توســط 
وزارت کشور، وزارت راه، صنعت و معدن به شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی ارسال می شود.
رضایی با بیان اینکه هیچ تاخیر و فاصله ای در واریز 
سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی وجود ندارد، 
گفت: شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، ۲۳ 
شهریور سال جاری ســهمیه سوخت تاکسی های 

اینترنتی را واریز کرده است.  

شهربانو عابدي، رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه 
تهران با اشاره به اینکه بعد از تعطیلي هاي کرونایي، 
ســالن ها فعالیت خود را با رعایــت حداکثري 
پروتکل ها آغاز کرده اند، اظهار داشــت: اتحادیه 
تمهیداتي را جهت نظارت بر عملکرد ســالن  ها 
انجام داده اســت و همچنین اپلیکیشن زیبا اپ 
»Zibaap« را نیز براي نوبت دهي و رزرو آنالین 

مشتریان در اختیار سالن داران قرار داده است.
به گفته عابدي، اعضاي این صنف با شیوع ویروس 
کرونا، خسارتهاي زیادي دیدند، امیدواریم حاال 
که واکسیناســیون به صورت گســترده انجام 
شده، شاهد رونق کســب و کار این قشر باشیم، 

از مســئوالن هم جهت حمایت از این دســته از 
بانوان کارآفرین، خواهان بخشودگي مالیاتي ایام 
تعطیلي و رکود کاري سالن ها هستیم، با توجه 
به اینکه ایشــان، با پرداخت هزینه هاي جاري، 
بیمه و حقوق پرسنل آن هم بدون هیچ درآمدي 

خسارات جبران ناپذیري دیدند.
وي در پایــان بیــان داشــت: خواســته من از 
شهروندان این اســت که از مراجعه به سالنهاي 
آرایشي زیرزمیني و بدون مجوز خودداري کرده 
و مشــخصات این مراکز را به وب سایت رسمي 
اتحادیه بــه آدرس Eazt.net« یــا تلفن هاي 

۷۷۶۴۹۰۱۹ -۲۰اطالع دهند.

نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
گفت: قیمت جوجه یکروزه در بازار بــه دو برابر نرخ 
مصوب رسیده است. اگر قرار است مرغداران جوجه را با 
نرخ آزاد و با چندین برابر قیمت خریداری کنند بایستی 
قیمت مرغ هم براساس هزینه های تولید اصالح شود. 
اگرچه معتقدیم قیمت مصوب جوجه یکروزه یعنی 
۴۲۰۰ تومان هم منطقی نیست و نیازمند اصالح است.
حبیب اسداهلل نژاد در پاسخ به این سوال که آیا قیمت 
جوجه یکروزه ثابت و آرامش براین بازار حاکم شــده 
اســت یا خیر، گفت:قیمت جوجه یکروزه بعد از یک 
کاهش نسبی و رسیدن آن به حدود ۶۰۰۰ تومان با 
توجه به کمبود و افزایش تقاضای جوجه ریزی در سطح 
کشور افزایش یافت و به دو برابر قیمت مصوب رسید. 
وی ادامه داد: دولت هــم تاکنون هیچ تدابیری اتخاذ 
نکرده تا واحدهای مرغ مادر مکلف به فروش جوجه با 
نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان شوند. البته معتقدیم قیمت 
مصوب جوجه یکروزه هم منطقی نیست و باید اصالح 

شــود. نائب رییس کانون انجمن صنفــی مرغداران 
گوشــتی اضافه کرد: اگر بناست واحدهای مرغداری 
جوجه را با نرخ آزاد و با چندین برابر قیمت خریداری 
کنند بایستی قیمت مرغ هم براساس هزینه های تولید 
اصالح شود.وی تصریح کرد: اگرچه واردات تخم مرغ 
نطفه دار هم آغاز شده اســت اما این واردات هنوز به 
شکلی نیست که نیاز بازار )ماهیانه حدود ۱۲۵تا ۱۳۰ 

میلیون قطعه( را تامین کند. 
به گفته وی جوجه در بازار کم و ماهیانه حدود ۱۱۵ 
میلیون قطعه تولید می شود. در حالی که اگر بخواهیم 
عطش بازار را کم کنیم بایستی ماهیانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ 
میلیون قطعه جوجه وارد بازار شود. اسداهلل نژاد در ادامه 
گفت: وزیر جهاد کشاورزی در جریان اخذ رای اعتماد 
در مجلس به صراحت اعالم کردند که مخالف سرکوب 
قیمت هســتند ولی اتفاقی که در حال حاضر در این 
مورد افتاده  همین سرکوب قیمتی است که بایستی 

این رویه اصالح شود.

 کارشــناس صنعــت ســاختمان معتقد اســت همه 
نیازمندی هــای الزم برای اجرای قانــون جهش تولید 
مسکن و ساخت سالی یک میلیون واحد در کشور فراهم 
است.بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن، اصلی ترین 
افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر را عدم توازن میان 
عرضه و تقاضا و کمبود ساخت و ساز در کنار عواملی چون 
شاخص های اقتصاد کالن و رشد بازارهای موازی می دانند. 
از همین رو دولت ســیزدهم در اقدامی که نشان دهنده 
نیازسنجی بخش مسکن است، شعار ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی را مطرح کرده که در صورت اجرای 
صحیح آن و رفع برخی انتقادات از جمله نحوه تأمین مالی 
این طرح که مانع از تورم زایی باشد، می تواند بسیاری از 
خانه اولی ها را صاحب خانه کند. اصغر مخلوقی کارشناس 
صنعت ساختمان درباره طرح ساخت ساالنه یک میلیون 
مسکن دولت ســیزدهم اظهار کرد: تأمین مسکن قشر 
متوسط و دهک های پایین جامعه به یکی از دغدغه های 
امروز کشور تبدیل شده است. دولت سیزدهم شعار ساخت 
ساالنه یک میلیون مسکن را ارائه داد که به نظر می رسد 

اقدام خوبی است چون در سال های گذشته کمبود تولید 
مسکن داشتیم. وی افزود: تا سال ۹۲ آمار تولید مسکن 
ساالنه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود اما تا سال گذشته 
به ساالنه ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافت. به عبارت دیگر ۴ 
میلیون واحد مسکونی کســری داریم و دولت سیزدهم 
عالوه بر اینکه ساالنه یک میلیون مسکن بسازد باید کمبود 
۴ میلیون واحدی را هم جبران کند.کارشناس مسکن با 
تاکید بر اینکه باید تمام قوای کشور پای کار بیایند و صدور 
مجوزها و پروانه های ساختمانی تسهیل بشود گفت: باید 
منابع آماری ما در خصوص جمعیت هر استان و همچنین 
جمعیت نیازمند مسکن در همان استان، به روز رسانی 
شود. وی به لزوم افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن 
اشاره و اظهار کرد: با افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن و ۷ 
برابری هزینه ساخت در طول سال های اخیر، می بایست 
میزان تسهیالت ساخت نیز متناسب با آن افزایش یابد که 
در قانون جهش تولید مسکن منابع آن دیده شده است. 
همچنین بر اساس آمار مذکور باید سهم تسهیالت بخش 

مسکن از کل تسهیالت بانکی به ۲۰ درصد افزایش یابد.

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، روغن و پنچرگیران 
تهران از فعالیت بسیاري از افراد در حاشیه شهرها و تولید 
محصوالت بدون استاندارد خبر داده و بیان داشت: از 
آنجایي که استاندارد براي تولید هر کاالیي از ضروریات 
است خصوصا کاالهایي که با سالمتي و جان مردم سر 
وکار دارد باید سازمان ها و دستگاه هاي نظارتي بر تولید 
و عملکرد تولیدکنندگان و حضور انواع کاالهاي بدون 
کیفیت و بدون عالمت اســتاندارد در بــازار دقت نظر 

بیشتري داشته باشند.
داود ســعادتي، رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، 
روغن و پنچرگیران تهران گفت: در کشــور پنج برند 
روغن ماشین و هشت برند الستیک در حال تولید است. 
متاسفانه شاهد تولید روغن ماشین و فیلتر گوناگون با 
کیفیت نامرغوب و تقلبي هستیم. این محصوالت در 
حاشیه شهرها توسط سودجویاني که مبادرت به تهیه 
کارتن و قوطي شرکت هاي معتبر نیز کرده اند، تولید مي 
شود. محصوالت به راحتي به بازار راه پیدا کرده و افراد 
بدون اطالع خریداري و براي اتومبیل خود استفاده مي 

کنند. با این روند، اتومبیل صدمات زیادي دیده و هزینه 
هاي سنگیني بر دوش مصرف کننده و خریدار وارد مي 
شود. وي تصریح کرد: بارها این نکات را به سازمان هاي 
مربوطه تذکر داده ایم. سازمان هاي نظارتي باید بر این 
حیطه تسلط داشته باشــند. اتحادیه تنها مي تواند بر 
حوزه قانوني خود نظارت کند؛ اما حاشیه شهرها را نمي 

تواند نظارت کند.
سعادتي نژاد با اشاره به اینکه برخي از تولیدکنندگان از 
اداره استاندارد مجوز یک نوع کاال را اخذ مي کنند؛ اما در 
ادامه چندین کاال را تولید و به بازار روانه مي کنند افزود: 
فیلتر غیراســتاندارد و روغن ماشین نامرغوب موجب 
آلودگي هوا و خســارت به اتومبیل مي شود چه کسي 

پاسخکو است؟
وي در خصوص موضوع تولید الستیک نیز گفت: تولید 
برخي از انواع الستیک ها بیشتر از نیاز بازار است و خریدار 
ندارد؛ لذا در انبارها و زیر نور آفتاب دپو مي شــوندو از 
تاریخ مصرف آن مي گذرد که اگر مشتري آن را بخرد 

حتما دچار حادثه خواهد شد.

خطر رواج تولیدات بي کیفیت و تقلبي در حاشیه شهرها

تاخیری در واریز سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی نیست

خواهان بخشودگي مالیاتي ایام تعطیلي سالن هاي زیبایي هستیم

اصالح رویه سركوب قیمت جوجه و مرغ

 کمبود ۱۰ تا ۱۵ میلیونی جوجه یکروزه

هزینه ساخت متری ۶ میلیون؛ پروانه ساختمانی متری 10 میلیون تومان!

فروش متری مسکن در بورس فعال شود 
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توليد آيفون 13 قربانی كمبود قطعه شد
شــرکت اپل احتماال هدف تولید پیش بینی شده برای آیفون ۱۳ در سال 
۲۰۲۱ را به دلیل کمبود طوالنی تراشه ۱۰ میلیون دستگاه کاهش می دهد.

به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: این شرکت انتظار 
داشت در سه ماهه پایانی سال ۹۰ میلیون دستگاه از مدلهای جدید آیفون 
را تولید کند اما اکنون به شرکای تولیدکننده خود اعالم کرده که مجموع 
 )TI( تولید به دلیل مشکل شرکت های برادکام و تگزاس اینسترومنتس
در تحویل قطعات کافی، کمتر خواهد بود.اپل یکی از بزرگترین خریداران 
تراشه در جهان است و ریتم ســاالنه ای برای زنجیره تامین دستگاههای 
الکترونیکی تعیین می کند. اما حتی بــا وجود قدرت خرید قوی که دارد، 
مانند سایر شرکتها با اختالالت زنجیره تامین دست و پنجه نرم می کند که 
به صنایع سراسر جهان آسیب زده است. شرکت های تراشه سازی بزرگ 
هشدار داده اند که تقاضا تا سال آینده و احتماال پس از آن همچنان فراتر از 
تولید خواهد بود.اپل قطعات صفحه نمایش را از TI می گیرد و برادکام هم 
تامین کننده قدیمی قطعات بی سیم است. یکی از قطعات TI برای مدل 
جدید آیفون که با کمبود تولید روبرو شده است، مربوط به صفحه نمایش 
OLED است. اپل با کمبود عرضه قطعات از سوی تولیدکنندگان دیگر 
هم مواجه شده است. ارزش سهام اپل در پی گزارش بلومبرگ ۱.۶ درصد 
سقوط کرد و ۱۳۹ دالر و ۲۹ سنت مبادله شد.کمبود قطعات در حال حاضر 
باعث تاخیر طوالنی در زمان تحویل مدلهای جدید آیفون ۱۳ پرو و آیفون 
۱۳ پرو مکس به مشتریان شده است. فروش این مدلها در سپتامبر آغاز شد 
اما سفارشهای ثبت شده در وب ســایت اپل به مدت یک ماه دیگر تحویل 
داده نمی شوند. دستگاههای جدید در حال حاضر در چندین فروشگاه اپل 
به عنوان ناموجود مشخص شــده اند. اپراتورهای شریک اپل هم با تاخیر 
مشابهی در دریافت این گوشی ها روبرو هستند.سفارشهای جدید تا اواسط 
نوامبر تحویل داده می شوند بنابراین اپل همچنان می تواند آیفونهای جدید 
تا فصل تعطیالت کریسمس به دست مصرف کنندگان برساند. انتظار می 
رود فروش سه ماهه پایانی اپل بزرگترین فروش ســه ماهه باشد و ۱۲۰ 
میلیارد دالر درآمد برای این شرکت به همراه بیاورد که حدود هفت درصد 

باالتر از مدت مشابه سال گذشته خواهد بود.
مشکالت اپل نشان می دهد که حتی سلطان دنیای فناوری هم از کمبود 
جهانی تراشه که با شیوع پاندمی تشدید شد، در امان نمانده است. عالوه 
بر آیفون، این شرکت برای تولید کافی نســل جدید اپل واچ و محصوالت 
دیگر به سختی تالش می کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل اوایل امسال 
هشــدار داده بود که با محدودیتهای عرضه آیفون و آی پد در ســه ماهه 
منتهی به سپتامبر روبرو می شود. این شرکت در آن زمان به کمبود جهانی 

تراشه اشاره کرده بود.

عاقبت فالوورهای كيلويی اينستاگرام
کارشناس ارشــد مدیریت سیســتم های اطالعاتی با هشــدار نسبت به 
کالهبردارانی که ادعای افزایش فالوور کاربران را دارد، گفت: این فالوورهای 
جدید، ربات ها یا حساب های تازه ساخته شده ای هستند که بعد از مدتی 
حساب کاربری شما را آنفالو می کنند و در آن صورت هم اطالعات شخصی 
و خصوصی تان را به خطر انداختید و هم مبلغی را به جیب این افراد سودجو 

و کالهبردار روانه کردید.
علی اصغر زارعی با بیان اینکه بسیاری از کاربران دنبال این هستند که تعداد 
دنبال کننده ها و بازدیدکننده های صفحه شان را در شبکه های اجتماعی 
از جمله اینستاگرام بیشتر کنند، گفت: در این میان، بعضی از کاربران هم 
قربانی کالهبردارنی می شوند که مدعی هســتند می توانند در این زمینه 
به آنها کمک کنند.وی ادامه داد: این افراد کالهبردار، کاربران را به نصب 
برنامه ها و اپلیکشن های جعلی و نامعتبری که اغلب هم خودشان طراحی 
می کنند، ترغیب می کننــد. در نتیجه نصب ایــن برنامه ها هم اطالعات 
خصوصی و شخصی کاربران در معرض سرقت و سوءاستفاده قرار می گیرد.
این کارشــناس فناوری اطالعات اظهار کرد: این روش ها اساساً با قوانین 
اینستاگرام مغایرت دارد و از لحاظ فنی هم امن به حساب نمی آید و حتی 
ممکن اســت باعث بسته و مسدود شدن همیشگی حســاب اینستاگرام 
کاربر شود. همچنین این کار باعث شــادوبن حساب کاربر در اینستاگرام 
می شــود که در اصطالح به آن می گویند ممنوعیت در سایه، یعنی تعداد 
بازدیدکننده ها و الیک پســت های کاربران نسبت به سابق کمتر می شود 
و اینستاگرام حساب کاربری شــما را به عنوان حسابی که قوانین را نقض 
کرده، تشخیص می دهد و درنتیجه مدتی تعداد بازدیدکننده ها و الیک های 
پستی افت می کند.زارعی خاطرنشان کرد: کسانی که با این روش به فالوئرها 
و دنبال کننده های کاربران اضافه می شــوند، ربات ها یا حساب های تازه 
ساخته شده ای هستند که بعد از چند روز و چند هفته حساب کاربری شما 
را آنفالو می کنند و دیگر جزو دنبال کننده های شما به حساب نمی آیند. در 
حقیقت اگر سراغ این روش بروید هم اطالعات شخصی و خصوصی تان را به 
خطر انداختید و هم اینکه مبلغی را به جیب این افراد سودجو و کالهبردار 

روانه کردید.

حمایت از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور؛
15 شركت نوپا در حوزه نانو راه اندازی شد

تا پایان سال گذشته در قالب برنامه »همکاری با متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشــور« در حوزه نانو، ۱5 شرکت نوپا به ثبت رسید. ستاد 
توســعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه 
»همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور « به عنوان پایگاه 

تخصصی حوزه فناوری نانو همکاری می کند. 
این برنامه در قالب حمایت از برگزاری دوره های علمی و پژوهشی شامل 
»پسادکتری«، »فرصت مطالعاتی«، »اســتاد مدعو و معین«، »تاسیس 
شرکت نوپا« و »انجام سخنرانی ها و برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه 
فناوری نانو«، ارتباط موثر دانشمندان و متخصصان ایرانی خارج از کشور و 

مراکز پژوهشی برگزیده کشور را تسهیل می کند.
این ستاد در ســال ۹۹ در بین پایگاه های همکار این برنامه رتبه دوم را در 
میان 7۰ پایگاه همکار معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری کسب 
کرده است. بر اساس آمارهای ارائه شده ۹ نفر از متخصصان و کارآفرینان 

ایرانی خارج از کشور در دوره های پسادکتری مشارکت کرده اند.
همچنین ۱۶ نفــر از آنها در دوره های ســخنرانی و کارگاه های تخصصی  
شرکت کردند. ۱5 شرکت نوپا نیز توسط این افراد در حوزه نانو شکل گرفت. 
۱ درخواست برای دریافت فرصت مطالعاتی و یک درخواست برای استاد 

مدعو و معین نیز ارائه شد.
Connect.( برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

isti.ir( با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان و متخصصان 
ایرانی و برقــرار ارتباط با مراکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب کشــور 
در حال اجرا اســت. این کار با ایجاد بیش از ۱۲۰ پایگاه شــامل بهترین 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شــرکت های دانش بنیان  کشور سرعت گرفته 

است.

اخبار

بیش از ۷۰ کسب و کار جدید به واسطه فناوری همگرا ایجاد شد
مدیر مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی و فناوری گفت: تاکنون ۶ دوره پیش شتابدهی برای توسعه محصوالت برگزار کردیم و تعداد ۷۴ کسب و کار نوپای همگرا ایجاد شده است.به 

گزارش مرکز راهبردی فناوری های همگرا، علی محمد سلطانی گفت: فناوری های همگرا سابقه و قدمتی ۲۰ ساله دارد و در حال حاضر تبدیل به واقعیتی غیر قابل انکار شده است. همگرایی فناوری ها 
فرصتی جدید را پیش روی بشر قرار داده است.مدیر مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره فعالیت های این مرکز گفت: ستادهایی در معاونت علمی در حوزه 

چهار فناوری در حال فعالیت هستند که مرکز در حال همکاری با این ستادها و مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری است تا نقشی مکمل برای ستادها داشته باشد. 

تعداد زیادی از بازنشستگان 
سال گذشــته، همچنان در 
انتظار دریافت پاداش پایان 
خدمت خــود هســتند.به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان، گذر عمر و خدمتی که در پایان به فصلی به نام 
بازنشستگی ختم می شــود. بیست و پنج یا سی سال 
خدمتی که حاال باید با تامین به موقع بودجه برای این 
افراد بهترین دوران تداعی شود. در کشور تعداد قابل 
توجهی بازنشسته از دو قشر تامین اجتماعی و کشوری 
و لشکری وجود دارد که حقوق بگیر هستند. این حقوق 
در سال های متوالی همراه با افزایش درصدی در بودجه 
ها، تا حدودی با تورم پیش رفته است.سال گذشته بود 
که بازنشستگان کشور با طرحی به نام همسان سازی 
حقوق ها از جانب ســازمان برنامه و بودجه کشــور با 
افزایش بیش از 5۰ درصدی حقوق ها رو به رو شدند که 
تا حدودی این موضوع موحب رضایت آن ها قرار گرفت 
اما در امتداد این طرح، برخی از بازنشستگان از جمله 
قشر تامین اجتماعی با تبعیض رو به رو شدند. به همین 

ترتیب سازمان برنامه و بودجه کشور.
 نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سوم مردادماه 
در نامه ای به خزانه داری کل کشور، دستور افزایش و 
تخصیص اعتبارات هزینه عمومی دستگاه های اجرایی 
صرفاً بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان تا پایان سال ۱۳۹۹ را صادر کرد.۱۲ مرداد 
۱۴۰۰ سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های 
سراسر کشور ۲۹ استان به مبلغ 7۳۴ میلیارد و ۴۱۱ 
میلیون تومان برای پاداش بازنشســتگان ســال ۹۹ 
پرداخت کردند. بر خالف اینکه نوبخت به عنوان رئیس 
وقت برنامه و بودجه از پرداخت سنوات پایان خدمت 
بازنشســتگان ســال ۹۹ تا اتمام دولت دوازدهم خبر 
داده بود اما این امر تنها به مبلغ 7۳۴ میلیارد تومان آن 
هم در چندین استان محقق شده است. این در حالی 

اســت که تعداد قابل توجهی از بازنشستگان نهادها و 
وزارتخانه ها از عدم پرداخت سنوات پایان خدمت خود 

خبر می دهند.
 

سنوات پایان خدمت بازنشستگان هنوز 
پرداخت نشده است

 موحد، بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی که در سال 
گذشته بازنشسته شده اســت در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: پیگیری های بسیاری از وزارت 
جهاد کشــاورزی و همچنین نهادهای مربوط انجام 
داده ایم و حتی برای اعتراض با تعداد قابل توجهی از 
بازنشستگان سال ۹۹ که سنوات، مزایا و سایر حقوق 
بازنشستگی را دریافت نکرده اند، مقابل وزارت جهاد 
کشــاورزی تجمع کردیم اما هنوز پاسخی برای عدم 

دریافت این حقوق نگرفته ایم.

ســازمان برنامه و بودجه متولی سنوات 
بازنشستگان سال ۹۹ 

این موضوع را بنا به مســئولیت برنامه و بودجه از این نهاد 
پیگیر شدیم که پاســخی در این زمینه دریافت نکردیم و 
به نظر می رسد سر مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه به 
تنظیم بودجه ۱۴۰۱ شلوغ است و فعال پاسخی برای این 
موضوع ندارند! هرچند بعد از انتصاب رئیس جدید سازمان 
برنامه و بودجه کشــور بازنشستگان کشوری و لشکری در 
نامه ای به رئیس جدید این نهاد و همچنین رئیس جمهور 
خواستار پرداخت سنوات پایان خدمت خود که رقمی برای 
هر بازنشسته بالغ بر ۳7۸ میلیون تومان بوده است، شدند. 
با گشت و گذار در گروه های این قشــر که در شبکه های 
اجتماعی مختلفی تشکیل شــده است، مطالبه جدی و به 
جای این افراد یعنی دریافت سنوات پایان خدمت مشهود 
است. تالش این قشــر برای دریافت حقوق به حق خود از 

هرنهاد نیز از جمله مواردی است به چشم می خورد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 
سنوات بازنشستگی را نپرداختند؟

هرچند هنوز ســه ماه از روی کار آمدن دولت جدید 

می گذرد و رئیس ســازمان برنامه و بودجه از شــیوه 
جدید مدیریت منابــع و مصــارف در بودجه ۱۴۰۱ 
خبر می دهــد اما باید یادآور شــد کــه طبق ادعای 
نوبخت بودجــه این حوزه ) ســنوات بازنشســتگان 
۹۹( تامین شــده و میبایست توسط ســازمان های 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان ها پرداخت می شــد. 
مشکل بازنشستگان ارگان های دولتی بعد از همسان 
سازی های نصف و نیمه، ســنوات پایان خدمتی که 
 تا حدودی پرداخت نشــده به موارد دیگری از جمله

 نارضایتی در امتیازدهی و رتبه بندی در بازنشستگی 
هاست.

رتبه بندی بازنشستگان بانکی نیازمند اصالح
خانم جعفری، یکی از بازنشستگان یک بانک دولتی در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: من 
و بسیاری از همکارانم در زمان دولتی بودن این بانک 
استخدام و سپس بازنشسته شده ایم، اما پرداختی ها 
نه طبق قانون دولت پرداخت می شود و نه طبق قانون 
خصوصی سازی که برای شــکایت از وضع کنونی به 
دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم، که اعالم کردند به 
دلیل خصوصی سازی باید به وزارت کار مراجعه کنید، 

اما وزارت کار به دلیل زمان بازنشستگی مجددا من و 
همکارانم را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد. نبود یک 
سازمان که به سواالت  مراجعه کنندگان پاسخ دهد، 

بسیار آزار دهنده است.
امتیازدهی به کارمندان با بازنشستگان متفاوت است

وی بیان کرد: قبل از بازنشســتگی حق کارشناســی 
و مدیریت به کارمنــدان طبق جــدول امتیازبندی 
پرداخت می شد و این مقدار در زمان بازنشستگی هم 
باید پرداخت شود، اما طبق فیش حقوقی، هیچ یک از 
این مقادیر پرداخت نمی شود. این در صورتی است که 
بسیاری از کارشناســان در حال کار که دارای مدرک 

دیپلم هستند، این پرداختی ها را دریافت می کنند.
برای پیگیری بیشــتر این موضوع، به ســراغ کانون 
بازنشستگان بانک ها رفتیم و راهکار این مشکالت را از 
زبان آن ها جویا شدیم.مشهوری، یکی از کارشناسان 
اداره حقوقی کانون بازنشســتگان بانک ها، بیان کرد: 
قوانین و تمام جداول رتبه بنده به کانون بازنشستگان 
ابالغ می شود و براساس آن تمام پرداختی ها صورت 
می گیرد. برای کارکنانی که در حال حاضر بانکشــان 
خصوصی اســت، برای اقامه دعوا باید بــه وزارت کار 

مراجعه و پیگیری کنند.
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رئیس انجمن واردکنندگان گوشی در خصوص پاره 
ای از مشــکالت برای برقراری تماس بــا تلفن های 
اضطراری در داخل کشــور برای برخی از مدل های 
تلفن همراه توضیحاتی ارائه داد. اسحاقی رئیس انجمن 
واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی گفت: یک 
مهلت ســه ماهه تا پایان آذر توسط گمرک به ما داده 
شده تا کاالها ترخیص شــوند که البته بخشی از آن 
نیز ترخیص شده اند، همچنین قرار است مذاکراتی با 
شرکت تولیدکننده گوشی های شیائومی انجام شود 
و از طرف دیگر هم اپراتورها برای حل مشکل برقراری 
تماس با شــماره های اضطراری راه حل قطعی پیدا 
کنند.او ادامــه داد: بخش عمده ای از این مســئله به 
خاطر پاک کردن فایل کد ECT )کدی که به شرکت 

های تولید کننده گوشــی مکان و سرشــماره های 
اضطراری را نشان می دهد( از روی سیم کارت ها بوده 
 ECT است. اپراتورها چند ســال پیش تمام کدهای
 ECT را پاک کردند و طبق قانــون جهانی یک فایل
باید روی گوشی ها باشد که شرکت سازنده سرشماره 
ها را بر اســاس آن رهگیری کند تا شرکت بفهمد که 
این گوشی داخل اپراتور کدام کشــور قرار دارد تا در 
نهایت شماره های اضطراری در داخل گوشی قابلیت 
دسترسی داشته باشد.اسحاقی گفت: دلیل مشخصی 

برای پاک شــدن این فایل ها وجود ندارد و به گفته 
اپراتورها دلیل این اســت که گوشی های دکمه ای و 
غیرهوشــمند که پیش از این وجود داشتند،  مشکل 
مخفی بودن تماس داشتند که با پاکسازی این فایل  
مشکل برطرف شد.او گفت: مســئوالن ستاد تنظیم 
بازار در حال رایزنی با اپراتور ها هســتند که راه حل 
فنی مناسب پیدا کنند و از طرفی هم با شرکت سازنده 
مذاکراتی صورت می گیرد اما غیر مستقیم است.رئیس 
انجمن واردکنندگان موبایل گفت: خبر خوب این است 

که در رابطه با گوشی های شیائومی این مشکل در به 
روز رسانی های جدید رفع شده اما این مشکل باید به 
طور کلی حل شــود و در آینده ممکن است برندهای 
جدید دیگری به کشور وارد شوند و شاید امکان مذاکره 
با این شرکت ها  وجود نداشــته باشد.اسحاقی ادامه 
داد: اگر این مشکل رفع نشود، از آنجایی که در آینده 
به سمت اینترنت اشیا می رویم و عمال خیلی از اشیا 
ضرورت سیم کارت خوردن دارند، با مشکالت بزرگی 
رو به رو خواهیم شد.این مقام مسئول در پایان گفت: 
برخی از مدل ها هم همچنان وجود دارند که به دلیل 
مشکل آنها در همین مسئله حتی اجازه ثبت سفارش 
نیز ندارند ولی با مذاکرات ما امیدواریم این روند بهبود 

یابد و مشکل رفع شود.

معاونت علمی و فناوری اعــالم کرد: تاکنون ۱۲۰ 
اســتاندارد ملی برای گیاهان دارویــی و داروهای 
گیاهی ثبت شده است.به گزارش معاونت علمی و 
فناوری، ستاد توســعه علوم و فناوری های گیاهان 
دارویی و طب ســنتی معاونت علمــی و فناوری و 
شــبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی در 
یک همکاری موثر با ســازمان ملی اســتاندارد در 
تالش هستند تا با ساده ســازی و اصالح قوانین و 
مقررات، صدور مجوزهای مــورد نیاز در این حوزه 

را تسهیل کنند.
این تالش هــا تاکنون منجر به ثبــت ۱۲۰ عنوان 
استاندارد در سازمان ملی اســتاندارد شده است.
یکی از ضروریات برای ارتقای کیفیت تولیدات در 
هر صنعتی، دریافت مجوزهای خاص است. حوزه 

گیاهان دارویی و طب ســنتی نیز از این امر مجزا 
نیست و با توجه به سروکار داشتن با بحث سالمت 
فرد و جامعــه، صدور مجوزها باید با ســختگیری 

بیشتری اعمال شود.
مراحل مختلف صدور مجوز از پروانه بهره برداری، 
تولید بذر استاندارد، تولید فرآورده ها و محصوالت 
نهایی اعم از حوزه دامپزشکی، سموم و آفت کش ها 
و داروهــا و فرآورده های گیاهی و ســنتی مربوط 
به ســازمان های مختلــف از جملــه وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موسسه 
ثبت و گواهی بذر و نهال، ســازمان دامپزشــکی، 

سازمان حفظ نباتات کشور و ســازمان غذا و دارو 
است.

در سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی نیز تاکید 
ویژه ای بر ساماندهی فرآیندها و ساختارهای نظارت 
و ارزیابی بر کلیه فعاالن و فعالیت های حوزه گیاهان 
دارویی و طب ســنتی شده اســت به همین دلیل 
ستاد توســعه فناوری های گیاهان دارویی و طب 
ســنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با همکاری دســتگاه های مرتبط اقدامات موثری 
در ساده ســازی و اصالح قوانین و مقررات مربوطه 
انجام داده اســت.از این رو می تــوان به تصویب و 

ابالغ دستورالعمل اجرایی ثبت داروهای طبیعی و 
طب سنتی مورد مصرف در دامپزشکی در سازمان 
دامپزشکی، ابالغ دستورالعمل اجرایی ثبت فرآورده 
نهایی داروی ســنتی زالوی طبی توسط اداره کل 
فرآورده های طبیعی ســازمان غذا و دارو، ســاده 
ســازی و الکترونیک کردن مقررات ثبت داروها و 

فرآورده های گیاهی و غیره اشاره کرد.
ستاد برای سهولت و ایجاد شفافیت برای متقاضیانی 
که به دنبــال دریافت مجوزهای الزم هســتند با 
همکاری اداره کل فرآورده های طبیعی ســازمان 
غذا و دارو و دفتــر طرح ملی گیاهــان دارویی در 
حال ایجاد زیرســاخت های پنجره و سامانه واحد 
الکترونیکی صدور مجوزها اســت که به زودی به 

نتیجه خواهد رسید.

گروهی از کارکنان گوگل و آمازون که هویت آنها 
فاش نشده از مدیران عامل این دو شرکت خواستند 
تا اجرای طرح رایانش ابــری نیمبوس را متوقف 
کرده و دیگر با صهیونیست ها همکاری نکنند.این 
افراد همچنین خواستار توقف همه همکاری های 
شرکت های متبوع خود با ارتش رژیم صهیونیستی 

شده اند.
بر اساس نامه سرگشــاده این افراد که در روزنامه 
گاردین چاپ شــده، رژیم صهیونیستی یک نظام 
نژادپرست بوده و فلسطینیان را بی دلیل به قتل 

می رســاند و لذا همکاری با دولــت و ارتش این 
رژیم باید متوقف شــود. طــرح نیمبوس با هدف 
ارائه خدمات رایانش ابری به صهیونیست ها اجرا 
می شود تا ارتش این رژیم سرورهای محلی کلود 
خود را برای ذخیره ســازی داده هــای مختلف و 

جاسوسی از فلسطینیان راه اندازی کند.
نویســندگان در بخشــی از این نامه نوشــته اند: 
کارفرمایان ما قراردادی را با عنوان طرح نیمبوس 
امضا کرده اند تــا فناوری خطرناکــی را به ارتش 
و دولت رژیم صهیونیســتی بفروشــند. فناوری 

که قــرارداد آن امضا شــده، آوارگــی و تبعیض 
نظام منــد ارتش و دولت را بر علیه فلســطینیان 
 بــه شــکلی بی رحمانه تــر و مرگبارتــر ممکن

می کند.
اجرای این طرح مســتلزم ســرمایه گذاری ۱.۲ 
میلیارد دالری اســت و امضاءکنندگان این نامه 
که خود را داری ســوابق متنوع توصیف کرده اند، 
افزوده اند: فناوری که ما ایجــاد می کنیم باید در 
خدمت ارتقای مردم در همه جا باشد. ما به عنوان 
کارکنان این شــرکت ها از نظــر اخالقی موظف 

هستیم علیه نقض این ارزش های اساسی صحبت 
کنیم.

بیش از ۹۰ تن از کارکنــان گوگل و بیش از ۳۰۰ 
کارمند آمازون این نامه را امضا کرده و افزوده اند 
از بیم انتقام گیری و تالفی ترجیح می دهند هویت 
آنها فاش نشــود. در این نامه تصریح شده اجرای 
طرح نیمبوس موجب کنترل بیشتر فلسطینیان 
و جمع آوری غیرقانونی اطالعات از آنها شــده و 
گسترش شهرک سازی غیرقانونی صهیونیست ها 

در سرزمین های فلسطینی را تسهیل می کند.

طرح هوشمندسازی خودروی پلیس راهور جزیره 
کیش از طریق دوربین و پهپاد نظارتی برای ثبت 
تخلفات رانندگی با حمایت معاونت علمی و فناوری 
اجرا می شــود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع 
رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
در هفته نیروی انتظامی از این طرح که با حمایت 
ســتاد توســعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و توســط شــرکت دانش بنیان فرادیدنگار آسیا 

اجرایی شده است، رونمایی شد.
امکان پایش پیوســته و از راه دور تخلفات سیار و 
وقایعی که دوربین های ثابت در ثبت آنها با مشکل 
روبرو هستند، ثبت تخلفات با دقت باال در کمترین 
زمان و بــا کمترین تعامل کاربــر پلیس، افزایش 
ایمنی تردد خودروها و ایجاد پایگاه های اطالعاتی 
به روز خودروهــا از مزیت های این طرح اســت.

به کمک این طرح نقشــه آنالین رفتار رانندگان 
در تمام محورهــا و معابر، اســتفاده از بوردهای 
هوشمند نهفته، حذف سیستم های محاسبه گر و 
امکان سرعت سنجی با دوربین متحرک در کشور 

فراهم  می شود.
این طرح با هدف هوشمندسازی اعمال تخلفات و 
کنترل آن توسط خودروی پلیس جزیره با استفاده 

از ترکیب تصاویر دوربین های پالک خوان نصب 
شده بر روی خودروی پلیس و تصاویر دوربین های 
پهپادی اجرایی می شود. ارسال خودکار اطالعات 
تایید شده به سرور، تشخیص پالک و پالک خوانی، 
تعریف سطوح دسترسی کاربری، تعریف دوربین 
توسط کاربر، مشــاهده همزمان تا چهار دوربین 
در واسط کاربری، قابلیت ره گیری خودکار پالک، 
ثبت موقعیت جغرافیایی و آدرس محل تخلف از 

قابلیت های این طرح است.

ايراد از اپراتورهاست

مشکل تماس با شماره های اضطراری در گوشی موبایل 

۱۲۰ استاندارد ملی برای گیاهان دارویی به ثبت رسید

مخالفت صدها کارمند آمازون و گوگل با رژیم صهیونیستی

کیشپیشگامخودروهایهوشمندپلیسمیشود


