
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشور گفت:براساس 
آمارها طی ۱۰،۱۲ ســال گذشــته یعنی از ســال ۱۳۸۷ تا 
۱۳۹۹حدود یک میلیون دامدار به دلیل ضرر و زیان مجبور به 

ترک فعالیت خود شده اند که عدد بسیار باالیی است.
افشین صدر دادرس در گفت و گو با ایســنا، در پاسخ به این 
سوال که آیا دولت برنامه ای برای خرید تضمینی یا حمایتی 
دام های ســبک در نظر گرفته است یا خیر؟ گفت: قرار بود از 
تیرماه یک میلیون راس دام عشایر خریداری شود ولی تاکنون 
۱۰۰ هزار راس خریداری شده است. برای دام غیر عشایر نیز 
هنوز هیچ تدبیری اندیشــیده نشــده و دامداران روز به روز 
در حال ورشکستگی اند. بخشــی از دامداران که تاب آوری 
بیشتری نسبت به شرایط داشتند هنوز مشغول به فعالیتند 

ولی با ادامه این روند آنها نیز از بین می روند.

وی ادامه داد: وارد شش ماهه دوم سال می شویم. در شرایط 
طبیعی دامدار نیاز دارد در این برهه از ســال دام هایش را به 
صورت دستی تغذیه کند ولی با کمبود نهاده مواجه هستیم. 
از طرفی سهمیه ماهانه دام سبک در هر ماه ۳کیلو و ۹۰۰ گرم 
نهاده دولتی بود که آن هم به همه دامداران نمی رسید که بر 
اساس گزارشات دریافتی از برخی استانها این عدد به یک کیلو 
تا یک کیلو ونیم کاهش یافته است.این در حالیست که ماهیانه 
حدود ۱۲ کیلو نهاده برای تغذیه دام مولد نیاز است. به عبارت 
دیگر دامداران مجبور هستند بخش عمده نهاده های مورد نیاز 

خود را از بازار آزاد با قیمت های باال تهیه کنند.   

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: اولویت 
تخصیص نهاده های دولتی به ترتیب مرغ، دام شــیری، دام 
گوشتی است. که در دام های گوشتی نیز ابتدا به دام سنگین 

و سپس به دام سبک نهاده تعلق می گیرد.
وی تصریح کرد: گفته می شــود ارز مورد نیاز نهاده ها تا آخر 
سال تامین شده است. سوال اینجاست که چه مقدار ارز در نظر 
گرفته شده و آیا قرار اســت تامین نهاده ها تا آخر سال مانند 

شش ماهه ابتدایی امسال باشد؟
دادرس با بیان اینکه گفته می شــود اگر دامــداران دائما در 
ضرر هستند چرا به فعالیت خود ادامه می دهند و واحدهای 

تولیدی را تعطیل نمــی کنند،گفت: در جواب کســانی که 
صحبت های این چنینی می کنند باید گفت بهتر اســت به 
آمارهای مرکز آمار ایران ســری بزنید تا متوجه شوید که در 
این ۱۰-۱۲ ســال چه تعداد دامداری ها را تعطیل کرده اند. 
براساس آمارها از ســال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ حدود یک میلیون 
دامدار مجبور به ترک فعالیت خود شده اند و این عدد بسیاری 
باالیی است. آیا منظورشان از تعطیلی یعنی از بین رفتن کل 
تولید؟وی در ادامه گفت: می گویند برای دولت هزینه اضافه 
ایجاد نکنید. آیا هزینه برای ایجاد اشــتغال و پایداری تولید 
بهتر است یا اینکه مجبور باشند هزینه زیادی صرف واردات 

گوشــت انجام دهند؟ این فعال بخش خصوصــی در ادامه 
آمارهای واردات نهاده ها در ســال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را تشریح 
کرد و گفت: واردات ذرت در ۱۱ ماهه ســال ۱۳۹۹نسبت به 
مدت مشابه سال در ۱۳۹۸، ۱۱ درصد افزایش داشته است. 
یعنی میــزان واردات از ۱۴ میلیون تن بــه ۱۶ میلیون تن 
رسیده است. واردات ۱۱ ماهه جو هم در سال ۱۳۹۹ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، ۵۵ درصد کاهش داشته است. یعنی 
میزان واردات در ســال ۱۳۹۸ از سه میلیون ۷۶۰ هزارتن به 
یک میلیون و ۷۰۳ هزارتن در ســال ۱۳۹۹ رســیده است. 
همچنین کنجاله ســویا نیز در ســال ۱۳۹۹ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با کاهش ۹ درصدی همراه شده است. یعنی 
 از یک میلیون و ۹۸۵ هزارتــن به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن

 در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

بعد از گذشــت دو ماه از دستور دادستان برای تعیین 
تکلیف سرم های دپو شده در گمرک، با وجود مکاتبات 
صورت گرفته همچنان حدود ۱۳۰۰ تن سرم تکلیف 
مشــخصی ندارد، این در حالی اســت که اسناد ارائه 
شده از ســوی وارد کنندگان نشــان می دهد که این 
شــرکت ها با هماهنگی و حتی درخواست سازمان 
غذا و دارو نســبت به واردات اقــدام کرده اند و با این 
وجود تکلیف مشــخصی برای ورود یا حتی مرجوعی 
ندارند.به گزارش ایسنا، از نیمه مردادماه سال جاری 
و با کمبود سرم واردات آن آغاز شد، اما در شهریورماه 
بود که مســئوالن گمرک ایران اعــام کردند حدود 
۱۳۰۰ تن سرم وارد شده ولی با توجه به این که وزارت 
بهداشت هنوز تائیدی بر آن ندارد ترخیص نشده است. 
باتکلیفی این سرم ها تا جایی پیش رفت که در نهایت 

با بازدید معاونان دادستان تهران از گمرک، در هفته 
پایانی شهریور ماه دستور تعیین تکلیف محموله های 
مذکور تا حداکثر ۴۸ ساعت صادر شد. در عین حال 
تکلیف شــده بود که نماینده ای از سازمان غذا و دارو 
برای بررســی وضعیت اقام  در گمرک امام خمینی 
)ره(   مستقر شود. با گذشت حدود دو ماه همچنان این 
سرم ها وضعیت مشخصی ندارد، این در حالی است که 
در اوایل مهرماه، معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه ای 
با سازمان غذا و دارو درخواست کرد تا تکلیف سرم های 
مربوط به چهار شرکت که این ۱۳۰۰ تن سرم عمدتا 
مربوط به دو شرکت بود را مشخص کند، در کنار این 
محموله ها، حدود ۵۰۰ تن ســرم هم از سال ۱۳۹۵ 
وارد گمرک شــده بود که ترخیص نشــده و اغلب از 
تاریخ آن گذشته بود و تکلیف آنها هم روشن نشد.این 

اعام گمرک با واکنش سازمان غذا و دارو همراه شد؛ 
به طوری به نوعی اعام شده واردات این سرم ها بدون 
هماهنگی بوده است، شانه ساز -معاون سازمان غذا و 
دارو- گفته بود محموله هایی که نسبت به کیفیت آنها 
ابهام وجود داشته پس از دو هفته که پاسخ آزمایش ها  
بدست  ما رسیده، تعیین تکلیف شده اند، ممکن است 
این سرم ها جزو محموله هایی باشند که به سازمان غذا 
و دارو اظهار نشده باشد.   اما اکنون چند هفته دیگر از 
این ماجرا گذشته و پیگیری از گمرک ایران نشان می 
دهد که در این مدت اتفاق تازه ای نیفتاده است،   در 
همین رابطه  معاون فنی گمرک ایران به ایسنا گفت 
که با وجود مکاتبات صورت گرفته و درخواست ورود 
برای مشخص شدن وضعیت این اقام، سازمان عذا و 

دارو اقدامی نکرد.

به تازگی کشــور ترکیه از امضای قرارداد سه ساله برای 
خرید ۱۱ میلیارد مترمکعــب گاز طبیعی با جمهوری 
آذربایجان خبر داد که طبق گفته کارشناسان امضای این 
قرارداد خطری برای ایران محسوب نمی شود و به نفع این 
کشور است که بازار ایران را حفظ کند.به گزارش ایسنا، در 
شرایطی که ترکیه هنوز قراردادهای بلندمدت تامین گاز 
که موعد آنها زمستان امسال به پایان می رسد را تمدید 
نکرده، تقاضای باال برای گاز طبیعی در سال جاری این 
کشور را مجبور کرده است خرید در بازار محموله های تک 
را افزایش دهد. وزیر انرژی ترکیه روز گذشته اعام کرده 
که این کشور یک قرارداد سه ساله برای خرید ۱۱ میلیارد 
متر مکعب گاز طبیعی با جمهــوری آذربایجان منعقد 
کرده و پیشرفت قابل توجهی در تامین بیشتر گاز طبیعی 
داشته اســت.ترکیه که یکی از بزرگترین واردکنندگان 

گاز در اروپاست، به گازی که از روسیه، ایران و جمهوری 
آذربایجان از طریق خط لولــه وارد می کند و همچنین 
واردات گاز طبیعی مایــع )LNG( از نیجریه، الجزایر 
و بازار محموله های تک متکی اســت. این کشور چهار 
قرارداد واردات بلندمدت به میزان مجموعا ۱۶ میلیارد 
متر مکعب در سال دارد که امسال منقضی می شوند.در 
این بین ایران با ترکیه یک قرارداد صادرات گاز بلندمدت 
دارد که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده و مدت آن ۲۵ سال و تا 
سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد. بر اساس این قرارداد، ترکیه باید 
هر سال حداقل حدود ۸.۵ میلیارد مترمکعب گاز برداشت 
کند و طبق گفته کارشناسان امضای قرار جدید ترکیه با 
آذربایجان سایه تهدیدی برای ایران برای از دست دادن 
بازار ترکیه به حساب نمی آید.در این باره مرتضی بهروزی 
فر - کارشناس ارشد حوزه انرژی - به ایسنا گفت: مشکلی 

که قرارداد گازی سه ساله ترکیه با جمهوری آذربایجان 
می تواند برای ایران ایجاد کند، این خواهد بود که ترکیه 
گزینه دیگری عاوه بر روســیه و ایران در اختیار خواهد 
دشت که دســتش را برای چانه زنی در مقابل روسیه و 
ایران بازتر می کند و راحت تر می تواند چانه بزند، تخفیف 
بگیرید و در مجموع شرایط بهتری را کسب کند.وی افزود: 
اینکه گمان شود قرارداد گازی ترکیه با آذربایجان موجب 
کنار گذاشتن ایران می شــود تقریبا دور از ذهن است، 
درواقع واردکننده ترجیح می دهد گزینه های متعددی 
را روی میز داشته باشد تا اگر مشکل فنی، سیاسی یا هر 
مشکل دیگری به وجود آمد، چالش کمتری را تجربه کند، 
باید گفت به نفع وارد کننده است که گزینه های بیشتری 
داشته باشــد چراکه امکان چانه زنی و گرفتن امتیازات 

بیشتر در قراردادهای بعدی را خواهد داشت.

آمــار تولیــد فوالدی ها نشــان می دهــد که از 
ابتدای ســال جاری تا پایان شــهریور ماه، تمامی 
فرآورده هــای فوالدی اعــم از شــمش، مقاطع 
تخت و طویل، محصوالت و آهن اســفنجی با افت 
میزان تولید نســبت به نیمه نخست سال گذشته 
روبرو شــده اند؛ این در حالیســت که مقایسه سه 
ماه ابتدایی سال با ســه ماهه دوم سال جاری نیز 
بیانگر کاهش قابل توجه تولید در فصل تابســتان 
نســبت به بهار امسال اســت و آمار تماما کاهشی 
 تولید، ثمــره قطعی هــای برق صنایــع فوالدی

 است.
بر اســاس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در اختیار ایســنا قــرار گرفت، تولید 
شــمش فوالد )فوالد میانــی( در نیمه نخســت 
 امســال ۱۴ درصد کمتر از مدت مشــابه ســال 

گذشته است.
 این درحالیســت شــمش فوالد که در سه ماهه 
دوم ســال جاری نسبت به ســه ماهه اول امسال، 
کاهــش ۴۰ درصدی تولید را تجربه کرده اســت. 

ایــن وضعیت در تولیــد مقاطع طویــل فوالدی، 
مقاطع تخت فوالدی، محصــوالت فوالدی و آهن 
اسفنجی نیز به همین صورت است و عاوه براینکه 
در شــش ماهه ابتدایی امســال تولید فوالدی ها 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته کمتر شده 
اســت، این کاهش تولیدها در تابســتان امســال 
نسبت به بهار امســال بسیار بیشــتر است؛ علت 
 این موضــوع قطعی بــرق شــرکت های فوالدی

 بوده است.
طبــق آمار، طی شــش ماهه ســال جــاری ۱۲ 
میلیون و ۹۹۴ هزار تن شــمش فوالدی )اسلب، 
بیلــت و بلوم( تولید شــده اســت که نســبت به 
۱۵ میلیون و ۲۷ هــزار تن تولید شــده در مدت 
 مشابه ســال ۱۳۹۹، کاهش ۱۴ درصدی را نشان 

می دهد.
تولید شمش فوالد در سه ماهه دوم امسال معادل 
چهار میلیون و ۸۵۵ هزار تن ثبت شده که نسبت 
به هشــت میلیون و ۷۴ هزار تن تولیدی در ســه 
ماهه نخست امسال، ۴۲۰ درصد کمتر بوده است.

همچنین میزان تولیــد کل مقاطع طویل فوالدی 
)تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشــی وسایر مقاطع( 
در کشور طی شش ماهه ســال جاری با افت چهار 
درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشته، پنج 
میلیون و ۳۱۴ هزار تن بوده و در نیمه دوم ســال 
جاری نیز با کاهش ۲۸ درصدی نســبت به میزان 
تولید در سه ماهه اول سال دو میلیون و ۲۱۶ هزار 

تن از این مقاطع تولید شده است.
 به ترتیب مقاطع طویل تولیدی در شش ماه نخست 
ســال گذشــته پنج میلیون و ۵۶۴ هزار تن و در 
مجموع سه ماهه ابتدایی امسال سه میلیون و ۹۸ 

هزار تن بوده است.
تولید کل مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، ورق سرد 
و ورق پوششــدار( نیز در نیمه نخست سال جاری 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته، ۱۶ درصد 
کمتر شــده و از چهار میلیــون و ۷۲۵ هزار تن به 
سه میلیون و ۹۶۷ هزار تن رسیده است. بیشترین 
میزان کاهش تولید شش ماهه این گزارش مربوط 

به این مقاطع است.

در پــی انتشــار گزارش هایــی از افزایش قیمــت برخی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران گفت که طی دو ماه گذشته درخواستی برای افزایش 
قیمت به این انجمن ارســال نشده اســت.به گزارش ایسنا، 
پیش تر رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفته بود 
شنیده ها حاکی از این اســت که شرکت ها می خواهند پنج 
درصد محصوالت خود را گران کنند و امروز هم گزارش هایی 

از افزایش قیمت برخی شرکت ها منتشر شده که دبیر انجمن 
صنایع لوازم خانگی توضیحاتی در این رابطه ارائه داد.عباس 
هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا قیمت لوازم 
خانگی اخیرا افزایش داشته، تصریح کرد: اگر شرکتی مستقیم 
در سامانه ۱۲۴ درخواست افزایش قیمت ثبت کرده، انجمن 
اطاعی ندارد و این اطاعات در اختیار سازمان حمایت است. 
اما طی دو ماه اخیر اعضای انجمن درخواستی برای افزایش 

قیمت دریافت نکردند. فقط یک یا دو مورد برای چند محصول 
جدید که سابقه قیمت در سامانه نداشتند ثبت شده است.  
وی از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خواست برای بررسی 
بیشتر لیست شرکتهایی که افزایش قیمت داشتند ارائه کند 
و گفت: ممکن است نرخ ارز، قیمت های جهانی و سایر عوامل 
تولید در قیمت کاال تاثیر گذاشته باشد که سازمان حمایت 

آنها را بررسی می کند.  
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 یارانه گاز؛ دو برابر 
بودجه عمومی کشور

 راه اندازی آزمایشی
 رمز ارز ملی

 تعلل در تزریق 
 پول صندوق 

توسعه ملی  به بورس

 جلوگیری
  از فضاسازی  
 کاذب در
 قیمت ارز

رئیس  جمهوری  تاکید کرد

صفحه2
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سرمقاله

 هدر رفت منابع 
با سیاست ارز دولتی 

توزیــع ارز دولتــی با توجه 
بــه مکانیــزم جــاری بر 
 تعداد دالالن، تــوان مالی و

چانه زنی آنهــا اضافه کرد. 
هرچند همزمان با 

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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سهم ۱۹میلیون تومانی هر ایرانی از یارانه انرژی

دیوان محاسبات گزارش داد
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 زمزمه جایگزینی
   کارت اعتباری

 به جای  ارز دولتی 

وزیر صنعت:

سال آینده قرعه کشی 
خودرو  نخواهیم داشت

مدت انتظار دهک اول برای خانه دار شدن حدود 1۷8 سال است

افزایش 2۳ درصدی هزینه خرید خانه
صفحه2

صفحه3

بیکاری اجباری 900 هزار کارگر
سالمت و معیشت کارگران در معرض خطر است

خانه کارگر: کرونا 900 هزار کارگر  را   در کشور بیکار کرد
 

رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت 
برای اختصاص »کارت های اعتباری« به مردم به جای 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات خبر داد و گفت: مابه التفاوت 
ارز ترجیحی کاالهای اساسی در قالب کارت های اعتباری 
خرید به مردم اختصاص یابد. با آغاز تخصیص ارز دولتی 
به برخی کاالهای اساســی وارداتــی، قیمتها به جای 
کاهشی شدن روند افزایشی به خود گرفت. توزیع رانت 
در تخصیص این ارز به اندازه ای بوده است که امروز از این 
طرح به عنوان بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت روحانی 
یاد می شود. بسیاری از واردکنندگان و البته افراد خاص 
به بهانه واردات کاالهای اساسی ارز دولتی گرفتند و به 
جای آن کاالهایی با ارزش اقتصادی باال برای فروش در 

بازار آزاد وارد کردند...

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بحثی در 
خصوص ساخت داخل آغاز شده است. واژه صادرات را 
دیگر به کار نبریم، بگوییم تجارت بین المللی که واژه 
بزرگ تری است. فاطمی امین تشریح کرد: چه اشکال 
دارد در بازارهای دیگر برنامه تجارتی داشته باشیم و 
آن را توسعه دهیم. برای این هدف کاری باید انجام 
داد که باید زیر ساخت راه بی اندازیم، به طور مثال 
برنامه رایزن بازرگانی را داشته  باشیم. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: بحث تامین مالی نیز مطرح می 
شود که اشتباه است منابع صندوق توسعه ملی برای 

سرمایه گذاری در ایران ...

رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صنعت:
سال آینده قرعه کشی خودرو  

نخواهیم داشت
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در نشســت هیات نمایندگان اتــاق ایران گفت: 
بحثی در خصوص ساخت داخل آغاز شده است. 
واژه صادرات را دیگر به کار نبریم، بگوییم تجارت 
بین المللی که واژه بزرگ تری است. فاطمی امین 
تشریح کرد: چه اشــکال دارد در بازارهای دیگر 
برنامه تجارتی داشته باشیم و آن را توسعه دهیم. 
برای این هدف کاری باید انجــام داد که باید زیر 
ساخت راه بی اندازیم، به طور مثال برنامه رایزن 
بازرگانی را داشته  باشــیم. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: بحث تامین مالی نیز مطرح می شود 
که اشتباه اســت منابع صندوق توسعه ملی برای 
ســرمایه گذاری در ایران پرداخت شود بهترین 
استفاده اعتبار خریدار خارجی است یعنی برای 
خارجی ها تامین مالی کنیم که از ایران کاال بخرند.

این مقام مسئول تشریح کرد: سرمایه گذاری در 
ایران، تعهد ارزی ایجاد می کنــد، با افزایش دالر 
برخورد می کند که در نهایت چالش ایجاد می کند؛ 
کاالیی که صادر می کنیم را اغلب کشــورها می 
توانند تولید کنند؛ زیرساختی را باید ایجاد کنیم 

که از ۲ هفته گذشته اقدام به انجام آن شده است.
وزیر صمت با اشــاره به موضوع تأمین مالی گفت: 
اشتباه اســت که منابع صندوق توسعه ملی برای 
ســرمایه گذاری در ایران اســتفاده شود. بهترین 
کاربرد منابع صندوق بــرای فاینانس خارجی ها و 
اعتبار خریدار به خارجی هاســت. اگر از قبل این 
سیاســت را اجرا می کردیم دچار مشکالت االن 
نمی شــدیم. ۱۰ ســال پیش که نرخ دالر ۳ هزار 
تومان بود منابع صندوق صرف صادرات شد که این 
صادرات بنا به ادعای خود فرد بود. به دلیل اینکه نرخ 
دالر از ســه هزار تومان جهش قابل توجهی یافت 
به خاطر عدم اجرای به موقع طرح های صادراتی، 
چالش ایجاد شــد. او گفت: سال آینده نباید تعهد 
ارزی داشته باشــیم، تحریم شدیم و بخش عمده 
ای  آن برای درآمد نفتی بود و مصرف ارزی سرجای 
خود  باقی بود بود و کلی نظام بهم خورد و پیچیده 
شد. امیدواریم سال آینده از اوایل تابستان دیگر تعهد 
ارزی نداشته باشیم، به حدی درآمد ارزی داریم که 

نیاز ارزی را تامین کند و  مشکالت را رفع کنیم.

در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم
فاطمی امین تشریح کرد: موضوع دیگری به ثبات بازار 
بر می گردد، در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم، 
هیچ کس نمی تواند ادعا کند که نمی تواند کار را از 
پیش ببرد، مطمئن هستم مشکل تامین مالی نیز 
نداریم. جدول منابع و مصارف نشان داده است می 
توانیم به رشد تولید برســیم. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: یکی از ایده ها، خارج کردن اقتصاد از 
دالری بودن است؛ مثال خودرو ۳۰ درصد قطعه وارد 
می کنیم، اما ۴۰ درصد قیمت خودرو محصوالتی که 
در داخل تولید می شود تبعیت از نرخ  دالر دارد، برای 

همین متوجه افزایش قیمت می شویم. 

عرضه ۱۲ ماهه  فوالد و پتروشیمی در ۲ 
هفته آینده

او گفت: عرضه ۱۲ ماهه  فوالد و پتروشیمی را  در 
۲ هفته آینده خواهیم داشت. اگر عرضه ۱۲ ماهه 
را شروع کنیم، هر پیمانکار می فهمد قیمت کاال 
۲ ماه دیگر چقدر خواهد بــود و این یعنی پیش 
بینی کردن؛ یا بحث حذف ســهمیه ها که رانت 
ایجاد می کند. شافعی با بیان اینکه سهمیه بندی 
حذف می شود، تصریح کرد: قیمت شمش در بازار 
۱۳ هزار تومان اســت که اگر قرار بود بر اســاس 
دالر قیمت گذاری شود به باالی ۱۸ هزار تومان 
می رســید. به طور کلی قیمت محصوالت باید با 
واقعیت اقتصادی ایران تعیین شوند نه با نرخ دالر.

وزیر صمــت در ادامــه گفــت: در تولید برخی 
محصوالت کسری داریم که این کسری از طریق 
واردات جبران می شود. منتهی باید این محصوالت 
نیز با قیمت های داخلی تطابق نسبی داشته باشند 
که این مساله با عرضه های تلفیقی انجام خواهد 
شد. فاطمی امین تشریح کرد: دولت الکترونیک و 
بخشی که مربوط به صنعت، تجارت باشد تا پایان 
سال سرو ســامان می گیرد. تا پایان امسال برای 
تمام شهرستان ها نقشه راه صنعت، معدن تجارت 
خواهیم داشت که در آن مشخص می کنیم چه 

پروژه هایی نیاز به سرمایه گذاری دارد.

در ســال آینده بحث قرعه کشی 
خودرو را نخواهیم داشت!

فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع 
خبرنگاران در خصوص برنامه های پیش رو بازار 
خودرو، گفت: برنامه داریم در سال آینده بحث قرعه 

کشی خودرو را نداشته باشیم.

خبر

طبــق آمار رســمی هزینه 
خرید خانه در تهران نسبت 
بــه پارســال ۲۳.۸ درصد 

افزایش داشته است.
به گــزارش ایســنا، اعالم 
مرکز آمار ایران از شــاخص قیمت امالک مسکونی 
شهر تهران در شهریور ماه  ۱۴۰۰ نشان می دهد که  
شــاخص قیمت امالک مسکونی  بر اســاس ماه پایه 
فروردین ۱۳٩٥ به عدد ٧٥۲,٦ رسید که نسبت به ماه 

قبل)٧٦۱.٧( ۱.۲ درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه
 نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه ۱۴۰۰ به عدد ۲۳,۸ 
درصد رسیده اســت؛ به عبارتی  باید خریداران برای 
خرید یک واحد مسکونی در شــهر تهران نسبت به 
شــهریور ۱۳٩٩، به طور متوسط ۲۳.۸ درصد بیشتر 
پرداخت کنند. تورم نقطه ای این ماه در مقایسه با ماه 

قبل)۳۳.٧( ٩.٩ واحد درصد کاهش یافته است.

کاهش تورم ماهانه
تورم ماهانه خرید مسکن در تهران در شهریور ماه به 
۱,۲- درصد رسیده است که  در مقایسه با همین اطالع 
در ماه قبــل )۳.٦ درصد(، ۴.۸ واحــد درصد کاهش 

داشته است.

کاهش تورم ساالنه
همچنین نرخ تورم ساالنه شهریور ماه ۱۴۰۰ امالک 
مسکونی شهر تهران به  ٦٧,۳ درصد رسیده است که 
نسبت به همین اطالع در ماه قبل)٧٥.۳(، ٧.٩ واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.

بازار مســکن حباب ندارد؛ هرچه هست 
واقعی است

یک کارشناس بازار مســکن گفت: اعتقادی به وجود 

حباب قیمت مسکن ندارم. هرچه وجود دارد بر اساس 
قیمت مصالح و زمین است، البته خوشبختانه هم اکنون 
قیمت مسکن به ثبات رســیده و حداکثر رشدی که 
می توان برای نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ متصور بود ۱۰ 

درصد است.
داود بیدار در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هر ساله در 
شهریورماه به خاطر افزایش جابه جایی ها معامالت در 
بخش اجاره و خرید مسکن افزایش پیدا می کند که 
علت رشد نسبی معامالت در شهریور امسال نیز همین 
موضوع بود. اما به طور کلی متقاضیان مسکن با مشکل 
کمبود نقدینگی به نسبت قیمت مواجه هستند؛ زیرا 
توان خرید متناســب با افزایش حدود ٦۰۰ درصدی 
قیمت که طی چهار سال گذشــته اتفاق افتاده، رشد 

نکرده است.
وی افزود: معتقد نیستم که بازار مسکن حباب دارد. 
هرچه که وجود دارد واقعی و بر اساس قیمت مصالح و 
زمین است. به هر حال ما با یک تورم شدید طی چهار 
سال اخیر مواجه شده ایم که همه بخشهای اقتصادی 
را درگیر کرده اســت.  اگر نرخ نهاده های ساختمانی 
کاهش پیدا کند ممکن است انتظارات کاهشی ایجاد 
شود و قیمتها به سطح نرمال برسد اما بعید است که 
قیمت مســکن پایین بیاید، کما اینکه ظرفیت رشد 

باالیی هم نخواهد داشت.
این کارشناس بازار مســکن با بیان اینکه پیش بینی 

حداکثر رشــد ۱۰ درصدی قیمت مسکن برای نیمه 
دوم سال را داریم گفت: مهمترین گروه فعال در بازار 
مسکن، سرمایه گذارها هســتند که در حال حاضر از 
این بازار کنار کشیده اند. متقاضیان واقعی اگر فرصت 
ورود داشته باشند در هر زمان اقدام به خرید می کنند 
اما در حال حاضر حضورشان پررنگ نیست. بنابراین 
نمی توان رشــد باالی قیمت را برای نیمه دوم ســال 

متصور بود.
بیدار تصریح کــرد: از طرف دیگر وعــده دولت برای 
ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، باعث شده 
تا سازندگان فعال دست نگه دارند؛ زیرا این تصور ایجاد 
شده که سود چندانی در ســاخت و ساز وجود ندارد. 
این می تواند عرضه مسکن توسط بخش خصوصی را 
دچار اختالل کند. موضوع مالیات خانه های خالی هم 
باعث شده تا ســازندگانی که زمین در اختیار دارند از 
تعریف پروژه جدید خودداری کنند تا تکلیف مالیاتها 

مشخص شود.
وی نیاز کنونی بازار مســکن کالنشــهرها را ساخت 
واحدهای کوچک متراژ دانست و گفت: همواره گفته 
می شود که ۲.٥ میلیون خانه خالی وجود دارد. اما این 
واحدها اغلب یا در نقاط برخوردار شهرها ساخته شده 
که متقاضیان مصرفی توان خریــد آن را ندارند یا در 
حاشیه شهرها است که مردم چندان مایل نیستند در 
آن مناطق ساکن شــوند. بنابراین بازار هدف در حال 

حاضر مناطق کم برخوردار درون شــهرها است. این 
کارشناس بازار مسکن با اشــاره به وام ۴۸۰ میلیون 
تومانی اوراق که اخیرا به تصویب رسیده است گفت: 
این تسهیالت برای ســاخت آپارتمان حدود ٥۰ متر 
در مناطق جنوبی تهران مناسب است و تقریبا نیمی 
از قیمت تمام شده را پوشــش می دهد. اگر واحدها 
به صورت پیش فروش، فروخته شود متقاضی حدود 
۳۰۰ میلیون تومان می پردازد و ۲۰۰ میلیون تومان به 
صورت اقساطی پرداخت می کند. بعد از سه سال که 
واحد خود را تحویل می گیرد اقساط وام ۴۸۰ میلیون 
تومانی را پرداخت خواهد کرد. البته مبلغ اقساط حدود 
۸.٦ میلیون تومان است که در حال حاضر بسیاری از 
متقاضیان توان پرداخت آن را ندارند اما ممکن است 
در سالهای آینده قدرت مالی خانوارها متناسب با این 

رقم افزایش پیدا کند.
بیدار درباره اینکــه به دلیل برخــی تخلفات، مردم 
ذهنیت خوبی نســبت به پیش فــروش ندارند اظهار 
کرد: متاســفانه به دو دلیل، اعتماد به پیش فروش از 
بین رفته است؛ یکی مســاله کالهبرداری و تخلفاتی 
است که بعضا توسط برخی ســازندگان غیرحرفه ای 
انجام شــده و موضوع دیگر به طوالنی شدن پروژه ها 
برمی گردد. اما سازندگان خوشنامی که در دفتر اسناد 
رسمی، پیش سند ارایه می دهند و سود متعارف برای 
خود در نظر می گیرند هنوز هم از منابع پیش فروش 
اســتفاده می کنند و بعد از دو تا سه سال، متقاضیان 

خانه دار می شوند.

هر متر خانه در تهران ۳۱.۷ میلیون تومان
بنابراین گزارش، در شهریورماه متوسط قیمت یک متر 
مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۳۱ میلیون و ٧۰۳ 
هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب ۲.۴ درصد و ۳۰.٥ درصد افزایش دارد.   
تعداد معامالت انجام شده نیز در ماه مذکور حدود ۸.٧ 
هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۴۱.٦ درصد افزایش 
و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۸ درصد کاهش 

نشان می دهد.

مدت انتظار دهک اول برای خانه دار شدن حدود ۱۷۸ سال است

افزایش ۲۳ درصدی هزینه خرید خانه

رئیس  جمهوری  تاکید کرد
جلوگیری  از فضاسازی  کاذب در  

قیمت ارز
رئیس جمهور همه وزارتخانه ها و دستگاه ها را موظف 
کرد در خنثی سازی تحریم ها و تنظیم بازار کاالهای 
اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس 
جمهور، مسئولیت هماهنگی فعالیت های دولت 
برای خنثی ســازی تحریم ها را برعهده گیرد. به 
گزارش ایسنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی روز 
یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با 
اشاره به نقش دالالن در فضای مجازی برای بی ثبات 
کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه های مربوط 
دستور داد از فضاسازی های کاذب در قیمت ارز و 
کاال، با جدیت جلوگیری کنند.  رئیسی همچنین 
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصــادی و دارایی را 
موظف کرد مدیریت تراز بانک ها به ویژه بانک های 
خصوصی و تمرکز بر مهــار و هدایت نقدینگی  به 

سمت تولید را در اولویت قرار دهند.

رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛
راه اندازی آزمایشی رمز ارز ملی

رییس کل بانک مرکزی با بیــان این که هیچ گونه 
کمبــود ارز نداریم و بازار در آینــده هم مثل اکنون 
در آرامش خواهد بــود در مورد موضــوع رمزارزها 
گفت: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه 
اندازی خواهیم کرد. علــی صالح آبادی رییس بانک 
مرکزی کشور در جمع خبرنگاران در تشریح محتوای 
نشست خود با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: گزارش از وضعیت بازار ارز و کالن حوزه 
اقتصادی و سیستم بانکی ارائه کردیم. وی ادامه داد: 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس سعی داشتند در 
قالب کمیته های مشترک مسائل مشترک دولت و 
مجلس پیگیری شود و به نتیجه برسد. صالح آبادی 
تصریح کرد: اصالح قانون بانک مرکزی و اصالح قانون 
پولی و بانکی از مسائلی است که سال هاست که مطرح 
می شود. در این نشست مقرر شد قانون بانک مرکزی 
در مرحله اول با هماهنگی کمیسیون اقتصادی در 
کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد تا در مهلت 
مشخصی جمع بندی خود را بیان کنند. وی ادامه داد: 
مسئله رمز ارزها در نشست امروز مورد بررسی قرار 
گرفت که با توجه به اهمیت رمز ارز ملی و غیر ملی در 
سطح دنیا مقرر شد کارگروهی با همکاری کمیسیون 
اقتصادی تشکیل شود، در نتیجه موضع بانک مرکزی 

این کشور درباره رمز ارزها روشن می شود.

برندگان خوش شانس وین کارت 
فصل تابستان معرفی شدند

دور جدید قرعه کشــی وین کارت برگزار و برندگان 
خوش شــانس ۴۴۴ جایزه نقدی بــه ارزش دوازده 
میلیارد ریال مشخص شدند. به گزارش سامان رسانه، 
سری جدید قرعه کشــی وین کارت مربوط به فصل 
تابستان با حضور مدیران ارشــد بانک برگزار و ۴۴۴ 
برنده خوش شــانس این فصل مشــخص شدند. در 
این مراسم، ابتدا قرعه کشی ۴ جایزه ۱ میلیارد ریالی 
برگزار شد و پس از مشــخص شدن اسامی برندگان 
خوش شــانس این بخش، قرعه کشی برای مشخص 
شدن برندگان ۴۰ جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی و ۴۰۰ 
جایزه ۱۰ میلیون ریالی صورت پذیرفت که اســامی 
تمامی برندگان هم اکنون در وب سایت بانک سامان 
در دسترس است. بر این اساس، عالقه مندان به شرکت 
در قرعه کشی فصل پاییز، می توانند با مراجعه به شعب 
بانک سامان در سراسر کشور، نسبت به افتتاح حساب و 
دریافت وین کارت اقدام و با انجام هریک از فعالیت های 
بانکی مانند پرداخت قبوض، خرید از کارت خوان های 
سامان، خرید شارژ، انتقال وجه و غیره برای شرکت در 

قرعه کشی دور بعد، امتیاز کسب کنند.

بانــک مهــر ایــران فراتــر از 
استانداردهای بین المللی عمل کرده

مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران در سفر به 
خوزســتان خبر داد: منابع بانک مهر ایران از ٥۰ هزار 
میلیارد ریال در سال ۱۳٩٥ به ٦٧۰ هزار میلیارد ریال 
در مهر ماه ۱۴۰۰ رسیده است. نسبت معوقات بانک نیز 
در حال حاضر کمتر از یک درصد است که افتخار بزرگی 
محسوب می شود؛ حتی در نظام بانکی بین الملل نیز 
چنین عددی نداریم. به گــزارش روابط عمومی  بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، مرتضی اکبــری در جمع 
کارکنان این بانک در خوزستان، اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ 
از سال های پرافتخار ما است. صورت های مالی، ساختار 
مالی و وضعیت بانک مهر ایران از هــر جهت یکی از 
بهترین ها در نظام بانکی ایران است. وی افزود: این اتفاق 
فقط با همدلی، همکاری و انگیزه مضاعفی بوده که در 
وجود همه کارکنان بوده و هست و این اتفاق خوب را 
برای بانک مهر در سال چهاردهم تأسیس رقم زده است.

اخبار

بانک ها
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گزارش تفریغ بودجه دیوان محاســبات حاکی از آن 
است که شورای عالی بورس در تصویب تزریق منابع 
صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 

تعلل کرده است.
به گزارش ایسنا، در بندی از بخش سوم گزارش تفریغ 
بودجه سال ۱۳٩٩ آمده است  که "تأخیر و تعلل )۳( 
ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ ٥۰۰.۱ 

میلیارد تومان از محل منابع
صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 

و عدم اتخــاذ تصمیم در اســتفاده از منابع حاصل از 
کارمزدهای وصول شــدهی مربوط به خرید و فروش 
سهام در سال ۱۳٩٩ )مبلغ ۲٦،۰۰۰ میلیارد تومان( 
در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک 

فعل بوده است. "
بر اساس این گزارش، یکی از راه های تعادل بخشی بازار 
سرمایه تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که همواره حاشیه 
های زیادی را در پی داشت. درواقع با ادامه روند ریزشی 

در بازار سرمایه از سال گذشته، زمزمه های تزریق یک 
درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در 
چند مرحله به گوش رسید که مرحله نخست این قرار، 
به مبلغ یک هزار میلیارد تومان اجرا شد اما خبری از 

مراحل بعدی نشد.
در این راستا چند ماه قبل صندوق توسعه ملی اعالم 
کرد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی 
بر اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه، فرایند آن 
بالفاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار گرفته 

است ولی پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی 
و مشکالت تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرایی 

نشدن مصوبه شده است.
البته بورســی ها این ادعــا را رد و اعــالم کردند که 
تمامی مکاتبات، پیگیری ها و پیوست های مرتبط با 
دستور حمایت صندوق توسعه ملی از سوی سازمان 
بورس و اوراق بهــادار به مجموعه صندوق توســعه 
 ملی ارائه شده و جای شــک و شبهه ای در این زمینه 

وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایــران می گوید تصمیمات غلط و 
نبود راهبرد روشنی برای آینده اقتصادی کشور، باعث 
شــده تولید و تولیدکنندگان ایرانی از پیوستن به روند 

جهانی باز بمانند.
به گزارش ایسنا، هفدهمین نشست هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران در محل این اتاق برگزار شد.  سید رضا 
فاطمی امین – وزیر صنعت، معدن و تجارت – مهمان 
این نشست پارلمان بخش خصوصی بود و اعضای اتاق به 
بهانه حضور او، بخش هایی از دغدغه های اقتصادی بخش 

خصوصی را مطرح کردند.
غالمحسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – در این 
نشست به هزینه های تحمیلی دولت به بخش خصوصی 
اشــاره کرد و گفت: انتظار ما از دولت جدید این است 
که هزینه های مبادله را کاهش بدهد. متاسفانه تولید و 
بخش های مولد با هزینه های سنگینی مواجه هستند که 
در نبود یک بازار رقابتی و اصرار بر قیمت گذاری دستوری 

به ضرر و زیان آنها منجر می شود.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمــات در حوزه تولید باید بر 
اساس ارزیابی های دقیق باشــد، توضیح داد: متاسفانه 
در سال های گذشته، برخی تصمیمات یک شبه و بدون 
کارشناسی هزینه ها را بسیار افزایش داده و انتظار از دولت 
جدید این اســت که راهی برای جلوگیری از اتخاذ این 
تصمیمات پیدا کند. با توجه به روند طوالنی اتخاذ این 
تصمیم ها، ما شاهد آن هســتیم که صنعت ایران از فن 
آوری روز جهان دور مانده و امروز ما برخی کاالها را تولید 
می کنیم که جهان یا در حال دور ریختن آنها اســت یا 

بهینه کردن آنها را آغاز کرده است.

شافعی با اشاره به لزوم درک دقیق مفهوم توسعه اقتصادی 
در ایران، بیان کــرد: ما به جای آنکه به توســعه تولید 
بپردازیم بــه دنبال افزایش تعــداد واحدهای تولیدی 
بوده ایم. این در حالی اســت که باید جامعه صنعتی ما 
با تفکر جدید و جهانی وارد عمل شــود و تولید رقابتی 
در برنامه ها قرار گیرد. او در بخشــی از سخنان خود، به 
عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای اشاره کرد و 
آن را مهم ترین رخداد سیاســی خارجی، پس از توافق 
مشارکت راهبردی جامع با چین دانست که پس از ۱٥ 

سال کوشش محقق شده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی دراین باره گفت: نکته 
قابل تأمل آن است که در حوزه اقتصادی تمام اعضایی 
سازمان همکاری شانگهای در سازمان تجارت جهانی 
عضویت دارنــد و نظام های بین المللــی را پذیرفته اند 
ازاین رو چالش اصلی ایران برای بهره گیری از فرصت های 
اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده 
روابط این کشــورها با هســته اقتصادی، سیاســی و 
بین المللی اســت، چراکه ایران تحت شدیدترین نظام 

تحریم تاریخی قرارگرفته است.
در ادامه این نشست، علیرضا کالهی، رئیس کمیسیون 
صنایع اتاق ایران به تولید ناخالص داخلی و یک ســوم 
شدن آن نسبت به دوران بعد از جنگ تحمیلی اشاره کرد 
و گفت: از ابتدای دهه ۸۰ با شعار اقتصاد آزاد، عملکردی 
داشتیم که در نتیجه آن شاهد افت صنایع ساخت محور 
هستیم و صنایع منابع محور رشد پیدا کرد. دراین بین 
محدود شــدن بازار صادرات، کاهش کیفیت مشاغل و 

چالش هایی از این  دست اتفاق افتاد.

بر اســاس آماری که در گزارش تفریغ بودجه کشور در 
سال ٩٩ منعکس شــده ایرانی ها در این سال بیش از 
۱.٦ هزار هزارمیلیارد تومان یارانه پنهان انرژی دریافت 
کرده اند. یعنی تقریبا هر ایرانی بیش از ۱٩ میلیون تومان! 
حسن مرادی، کارشناس انرژی با بیان مصادیق هدررفت 
انرژی در کشور از فرصت سه ماهه دولت برای اصالح این 
روند می گوید. به گــزارش اقتصادآنالین، در هفته های 
اخیر آژانس بین المللی انرژی گزارشــی از میزان یارانه 
پرداختی انرژی در ۲٥ کشور جهان منتشر کرد. گزارشی 
که در آن باز هم ایران به عنوان رتبه نخســت پرداخت 

یارانه انرژی معرفی شد، این بار در سال ۲۰۲۰.
مجموع یارانه انرژی پرداخت شده در جهان در این سال، 
حدود ۱۸۲میلیارد دالر بوده، با این حال از این مقدار بیش 
از ۱٦ درصد یعنی ۲٩.٦ میلیارد دالر سهم ایران بوده است. 
جالب اینجاست که نزدیک ترین رقیب ایران در اعطای یارانه 
انرژی، کشوری است که حدود ۱٧ برابر ایران جمعیت دارد 
و اقتصادش هم حدود ۳۰ برابر بزرگ تر از اقتصاد ایران است: 
چین. بعد از این آمار و ارقام حاال گزارش تفریغ بودجه هم 

خبر از اعداد و ارقام بزرگی در این زمینه می دهد.
گزارش تفریغ بودجه سال ٩٩ نشان می دهد ایرانی ها بیش 
از ۱.٦ هزارهزارمیلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده اند. 
یعنی معادل حدودا نصف نقدینگی در همان سال. که از این 
میزان ۱.۴ هزارهزارمیلیــارد تومان مربوط به بخش های 
مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده های نفتی و آب و برق 
است! این یعنی حدود ٩۰ درصد از یارانه پنهانی که در سال 
گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است. 
در این میان گاز طبیعی با ســهمی ٦۳ درصدی و عددی 

معادل ٩۸۰ هزارمیلیارد تومــان باالترین یارانه را به خود 
اختصاص داده است. بعد از آن نیز پنج فرآورده اصلی نفت 
و سوخت هوایی با سهمی ۲٥ درصدی قرار دارند. در بخش 
فرآورده های نفتی نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان 
دریافت شده. خسارتی که علت آن عدم افزایش قیمت این 
فرآورده های در ســال های اخیر در مقابل افزایش قیمت 
جهانی آن بوده است و دست آخر دولت مجبور به پرداخت 

مابه التفاوت این قیمت به پاالیشگاه های کشور شده است.

۱۱,٦ میلیون یارانه گاز؛ برای هر ایرانی 
برای درک بهتر بزرگی این ارقام خوب است بدانید که 
تنها یارانه گازطبیعی در سال ٩٩، دو برابر بودجه عمومی 
کشور)۴۸۴هزارمیلیارد تومان( در همان سال بوده! و با 
حساب سرانگشتی سهم هر ایرانی از این یارانه به بیش 
از ۱۱,٦ میلیون تومان می رسد. یارانه ای که به دلیل عدم 
رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی، فرسوده بودن 
وسایل گرمایشــی از موتورخانه ها گرفته تا بخاری ها و 
بازدهی پایین نیروگاه های برق حرارتی کشور دود شده 
و به هوا رفته است. حسن مرادی، کارشناس انرژی، نیز 
گفت وگو درباره یارانه انرژی و ضرورت اصالح قیمت ها را 

از مصرف باالی انرژی در کشور به ویژه گاز آغاز می کند.
آخرین آمار رسمی در دست در این باره برای سال ۱۳٩٧ 
)۲۰۱٩-۲۰۱۸( است که نشان می دهد سرانه مصرف 
نهایی انرژی ایران به ۱.٧ برابر میانگین جهانی رسیده 
است. مصرفی که حاال با گذشــت چند سال و با درنظر 
گرفتن رشد مصرف انرژی در ایران برخالف تمام جهان، 

بیشتر نیز شده است.
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دیوان محاسبات گزارش داد

تعلل در تزریق پول صندوق توسعه ملی به بورس

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

محصوالتی را تولید می کنیم که جهان دور می ریزد!
سهم ۱۹میلیون تومانی هر ایرانی از یارانه انرژی

 یارانه گاز؛ دوبرابر بودجه عمومی کشور!
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هدررفت منابع با سیاست ارز دولتی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

توزیع ارز دولتی با توجه به مکانیزم جاری بر تعداد دالالن، توان مالی و چانه زنی آنها اضافه کرد. هرچند همزمان با اعالم تخصیص ارز دولتی، مخالفت ها همراه با ارایه راهکارهای جایگزین صورت گرفت اما طرح عملیاتی و اجرایی شد. اینک صدها هزار میلیارد 
تومان از طریق تخصیص ارز 4200 تومانی و حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق قیمت گذاری خودرو از بخش تولید به سمت جیب دالالن روانه می شود.  به نظر می رسد بهترین نوع حمایت از قشر آسیب پذیر، پرداخت نقدی به افراد هدف جامعه است. اتفاقی 
که در بسیاری از کشورها نیز مرسوم بوده و هست. در این حالت یارانه دقیقا به قشر هدف اصابت می کند. در غیر این صورت در شرایطی که مکانیزم و سیستم مناسب توزیع در کشور وجود ندارد و مرزهای زمینی و دریایی امکان قاچاق معکوس را فراهم کرده اند، 
تحقق طرح تخصیص ارز دولتی را از دسترس خارج می کند. تجربیات گذشته در کشور ما و سایر کشورها از شکست تخصیص ارز دولتی قبل از اجرا حکایت دارند. اما اجرای این سیاست در حالیکه وزرای اقتصادی و رئیس وقت بانک مرکزی نیز بعدها مخالفت 
خود را با آن اعالم کردند، ادامه پیدا کرد. این امر نشان می دهد نظام تصمیم گیری و مدیریت در کشور به یک پوست اندازی و تغییر ساختار نیاز دارد.  چراکه یک رئیس جمهور غیراقتصادی، بدون بینش اقتصادی ظاهرا به تنهایی و در سایه عدم دخالت موثر اعضای 
کابینه، تصمیمی سنتی و غیرکارشناسی گرفت. جالب این است که مجلس نیز پس از ماهها از حذف آن خودداری کرد. چه بسا با این طرح کشورهای همسایه، دالالن و قاچاقچیان توانستند کاالهای خریداری شده با ارز ترجیحی را بر سر سفره خود ببینند. دولت 
هم با هزینه چند برابری مجدد جهت ورود کاالهای مورد نیاز از جیب ملت برای دالالن و قاچاقچیان معکوس ارز ترجیحی پرداخت می کند.  البته آقای پور ابراهیمی همانند بدنه کارشناسی از ابتدا مخالف این طرح و نحوه تخصیص آن بود. از ابتدا پرداخت نقدی 
در جهت اصابت به قشر هدف مد نظر ایشان و کارشناسان امر بوده است. اما تصمیمات سلیقه ای و سنتی بر نظرات کارشناسی چیره شد و صدها هزار میلیارد تومان از بیت المال نصیب دالالن و سوداگران گردید. با فربه شدن، این افراد ضمن نفوذ در همه بخش 
ها، سمت و سوی تصمیمات اقتصادی و سیاسی را نیز تعیین می کنند. به نظر می رسد دولت جدید حذف ارز 4200 تومانی و حذف قرعه کشی خودرو را در اولین گام انجام دهد. اما سخنان وزیر صمت در خصوص حذف قرعه کشی خودرو در سال آینده نگران 
کننده است.  از لحاظ تجربی و اقتصادی از دهه های قبل نیز کمک به اقشار آسیب پذیر و معیشت مردم یا باید از سیستم اعمال کوپن انجام شود و یا از طریق پرداخت نقدی. اما به جهت جلوگیری از بهره برداری سیاسی دشمنان، موضوع کوپن از دستور کار خارج 

شد و بدتر اینکه پرداخت نقدی نیز در دستور کار قرار نگرفت. این خود نشان می دهد یک تصمیم غلط تا چه اندازه می تواند در ایجاد فاصله طبقاتی جهش ایجاد کند و موجبات ناهنجاری های اجتماعی را فراهم کند.   

درپی بروز برخــی تخلفات کرونایــی رانندگان 
اتوبوس، مدیرکل حمل و نقل مســافر ســازمان 
راهــداری و حمل و نقــل جاده ای اعــالم کرد: 
پروتکل های بهداشتی ابالغ شــده از سوی ستاد 
مقابله با کرونا برای ســفرهای جاده ای از طریق 
ناوگان حمل و نقل عمومــی مانند اتوبوس هیچ 
تغییری نکرده و مردم بــرای برخورد با متخلفان 
می توانند از طرق گزارش آن را از طرق مختلف به 

اطالع ما برسانند.
پس از گذشــت 20 ماه از شــیوع ویروس کرونا 
در کشــور همچنان برخی از راننده های اتوبوس 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و مردم 
نگران وضعیت سالمت خود در این سفرها هستند. 
یکی از مسافران اتوبوس تهران–زواره در این باره 
به ایسنا گفت: راننده های اتوبوس در این مسیر نه 
تنها از ماسک استفاده نمی کنند بلکه پروتکل های 

بهداشتی دیگر را هم نادیده می گیرند.
وی ادامه داد: در این مســیر اگر مسافر زیاد باشد، 
اتوبوس پر می شود و خبری از فاصله گذاری نیست 
و اگر اتوبوس  خالی هم باشد، راننده در مسیر آنقدر 
مسافر سوار می کند تا اتوبوسش پر شود. همچنین 
خبری از رعایت کردن پروتکل های بهداشتی و ارائه 

بسته های بهداشتی به مسافران نیست.
داریوش باقرجوان - مدیرکل حمل و نقل مسافر 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- در این 
باره گفت: هیچ کدام از پروتکل های بهداشــتی 
ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای 

ســفرهای جاده ای با ناوگان حمل و نقل عمومی 
مانند اتوبوس تغییر نکرده است و همه رانندگان و 
شرکت های حمل و نقل عمومی موظف به رعایت 

این دستورالعمل ها هستند.
وی با اشــاره به اینکه اگر پروتکل های بهداشتی 
از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا تغییر کند، آن 
را اعالم خواهیم کرد، افزود: بارها این مساله را به 
مردم اعالم کردیم که از طریق تلفن گویای ۱4۱، 
وبســایت مرکز مدیریت راه های کشور به نشانی 
ir/contactus.۱4۱//:https  و سامانه پیامکی 
۱000۱4۱ می توانند شــکایات خود را در زمینه 
پروتکل های بهداشتی از رانندگان یا شرکت های 
حمل ونقل ثبت کنند و به ســرعت با متخلفان 
برخورد خواهد شد. همچنین در همه اتوبوس ها 
پالکاردهایی نصب شده که مسافران می توانند از 

این طریق نیز شکایت خود را پیگیری کنند.
مدیرکل حمل و نقل مسافر ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در همه پایانه های 
مسافری نمایندگان سازمان راهداری برای نظارت 
بر روند اجرای صحیح پروتکل ها و دستورالعمل های 
بهداشتی مستقر شده اند،  تاکید کرد: اگر رانندگان 
یا شرکت های حمل و نقل پروتکل های بهداشتی 
ابالغ شده از سوی ســتاد مقابله با کرونا را رعایت 
نکنند، باید منتظر برخورد جدی از سوی سازمان 
راهداری و دیگر دســتگاه های نظارتی باشــند 
 چرا که برای حفظ ســالمت مــردم با هیچ کس 

تعارف نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد کردیم 
برای بهبود وضعیت اجاره، ۱۵0 هزار واحد استیجاری 
در قالب قانون جهش تولید مســکن با تســهیالت 
ویژه ساخته شــود. محمود محمودزاده در رابطه با 
راه حل های بهبود وضعیت اجاره بها، گفت: برای اولین 
بار جهت مدیریت بازار اجاره، آئین نامه اجاره داری 
حرفه ای را مطرح کردیم که در حال حاضر در هیأت 
دولت بوده و در صورت تصویب، با ساخت واحدهای 
اســتیجاری ارزان قیمت، تحوالت ویژه ای در حوزه 

اجاره داری ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: در جریان بررسی نحوه اجرای قانون جهش 
تولید مسکن در شورای عالی مسکن برنامه ای جهت 
ساخت ســاالنه یک میلیون خانه، پیشنهاد احداث 
۱۵0 هزار واحد اجاره ای را دادیم تــا بتوانیم با ارائه 

مجوز تسهیالت و خدمات با قیمت تمام شده مناسب 
بسازیم تا برای بخش خصوصی هم جذابیت داشته 

باشد و مورد استقبال قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به اینکه 
ساخت واحدهای قانون جهش تولید مسکن از امسال 
شروع خواهد شــد اما تکمیل آنها بیش از یک سال 
زمان خواهد برد لذا عرضه واحدها به امسال نمی رسد، 
اما امیدواریم بازار اجاره سال آینده تا حدودی آرام تر 
باشد. محمودزاده اضافه کرد: باید به این نکته هم توجه 
کنیم که کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند قانون بوده 
و تاکنون در این زمینه قانونی نداشتیم و در این دو سال 
نیز به دلیل شرایط ویژه و شیوع ویروس کرونا از ستاد 
ملی مقابله با کرونا، مصوباتی برای کنترل بازار اجاره 

بها درخواست کردیم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران گفت: قیمت هر شانه تخم مرغ در میادین میوه 
و تره بار 4۳ هزار تومان اســت.ناصر نبی پور با بیان 
اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ در میادین میوه و تره 
بار 4۳ هزار تومان است، گفت: شرکت پشتیبانی امور 
دام تخم مرغ را از تولیدکنندگان خریداری می کند و 
در اختیار میادین میوه و تر ه بار قرار می دهد و کاال در 

غرفه های میادین توزیع می شود.
وی درباره اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ در مغازه ها 
به ۶0 هزار تومان رسیده اســت، اضافه کرد: با توجه 
به اینکه شــرکت پشــتیبانی امور دام تخم مرغ را از 

تولیدکنندگان تحویل می گیرد مغازه داران نیز باید 
به این شــرکت مراجعه و حواله دریافت کنند اما با 
توجه به میزان تقاضایی که وجــود دارد، احتماالً به 
مغــازه داران تخم مرغی تحویل داده نمی شــود که 
آنها بتوانند با قیمت 4۳ هزار تومان به مصرف کننده 

نهایی عرضه کنند.
نبی پور درباره آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ درب 
مرغداری نیز گفت: قیمت تخم مرغ درب مرغداری 
مانند ۱0 الی ۱۵ روز قبل است و تغییری در این زمینه 
حاصل نشده ضمن اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم 

تخم مرغ درب مرغداری حدود 22 هزار تومان است.

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد: در حال 
حاضر مرزهای زمینی چهارگانه ایران و ترکمنستان 
با محدودیت هایی بازگشایی شــدند و امیدواریم 
مشــکالت کامیــون داران در تبــادالت تجاری 
با این کشــور برطرف شــود.جواد هدایتی درباره 
آخرین وضعیت پایانه های مرزی مشترک ایران و 
ترکمنستان اظهار کرد: پس از نشست آنالینی که 
بین سازمان راهداری و آژانس حمل ونقل بین المللی 
ترکمنستان در شهریورماه برگزار شد، اخیرا سومین 
گذرگاه مرزی ایران و ترکمنستان در مرز اینچه برون 

در استان گلستان بازگشایی شد.
وی افزود: ایران و ترکمنســتان چهار پایانه مرزی 
مشترک دارند که گذرگاه های سرخس، لطف آباد 
و باجگیران در خراســان رضوی و گذرگاه مرزی 
اینچه برون در گلســتان فعالیــت می کردند اما از 
آنجایی که در دوران شیوع ویروس کرونا ترکمنستان 
پروتکل ها و سیاست های منحصر به فردی در مواجه 

با این ویروس داشــت بــرای ورود اتباع خارجی و 
ترددهای مــرزی، همه مرزهــای زمینی و هوایی 
خود را بست که البته سیاست سختگیرانه ای بود 
اما سبب شد تا مرزهای ما با این کشور مانند دیگر 
همسایگان ترکمنستان بسته شود.مدیرکل ترانزیت 
و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای خاطر نشان کرد: در این راستا مذاکراتی 
با این کشور در شهریورماه سال گذشته انجام شد 
و همین مساله منجر به بازگشایی مرز سرخس و 
نهایتا مرز لطف آباد بعد از سه ماه )یعنی در زمستان 

سال ۱۳۹۹( شد.
وی گفت: البته مرز مشترک چهارم باج گیران است 
که در این مدت تنها برای تردد مسافران آن هم از نوع 
دیپلمات ها باز بوده اما با توجه به محدودیت هایی که 
ترکمنستان سال هاســت برای این گذرگاه مرزی 
قائل شده چندان تاثیری روی تبادالت تجاری دو 
کشور ندارد و بازگشایی مرز اینچه برون خود گامی 

رو به جلوست.

به گفته معــاون دبیرکل 
خانه کارگر ایران، شــیوع 
ویروس کرونــا موجب از 
بین رفتن کسب و کار ۹00 
هزار کارگر در کشور شده 
اســت. این کارگران حتی در پیدا کردن مشاغل 
دیگر نیز ناکام بوده اند و معیشــت خود و خانواده 
هایشان در معرض خطر باالیی قرار گرفته است. در 
دو سال و نیم اخیر با شیوع کرونا بیشترین آسیب 
به قشر کارگران که اغلب آنها کارگران فصلی بوده 
اند وارد شده اســت و اکثریت قریب به اتفاق آنها 
حتی یک سال متوالی از داشــتن کمترین درآمد 
نیز محروم مانده اند. متاســفانه آمار بسیار باالیی 
از این کارگران هم فاقد بیمه بوده و نتوانســتند از 
مزایای بیمه بیکاری در طول دوران خانه نشینی 

استفاده کنند.
به گــزارش کســب و کار نیوز ، حســن صادقی، 
معاون دبیــرکل خانه کارگر ایــران در این رابطه 
می گوید: شــیوع ویــروس کرونا موجــب از بین 
رفتــن کســب و کار ۹00 هزار کارگر در کشــور 
شده اســت. این کارگران در این دوران از مزایای 
بیمه بیکاری برخوردار شــدند. خانه کارگر ایران 
در راســتای واکسیناســیون کارگــران به کمک 
دولت شتافته و روزانه 800 نفر از کارگران صنوف 
مختلف در خانه کارگر تهران واکســینه می شوند. 
همچنین اکیپ هایی با استقرار در مترو و جاهای 
دیگر کارگران را واکســینه می کنند. به گفته این 
مقام صنفی، 2 میلیون ۳۳۵ هــزار نفر به صورت 

غیراجباری )آزاد( عضو خانه کارگر ایران هستند.
این در حالی اســت کــه درشــرایطی که قیمت 
کاالها وخدمــات افزایش و ارزش پــول وقدرت 
خرید کاهش می یابد بیشترین آسیب اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی متوجه دارندگان 
درآمد یا حقوق ثابت می شــود. در این زمره می 

توان از بازنشســتگان، کارگــران و کارمندان یاد 
کرد که ســفره کوچک آنها روز به روز و ماه به ماه 
کوچک تر می شــود. رئیس کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی تهران مــی گوید: حداقل حقوق 
یک کارگــر فقــط ۳0 درصد از ســبد خانوارش 
 را تامیــن می کنــد و کســی به فکــر ۷0 درصد 

دیگر آن نیست.
در ایــن بین اقالمی کــه برای ادامــه حیات باید 
درسفره خانواده آنها وجود داشــته باشد بتدریج 
کاهش یاحذف و ناپدید می شود. متاسفانه درمقابل 
آنها افراد یا گروههایی که صاحبان کاال و خدمات 
هســتند وقیمت فروش را دربازار تعیین می کنند 
ســطح زندگی خود را با افزایــش قیمت حفظ یا 
توسعه می دهند و بیشترین منافع حاصل از تورم 
و افزایش قیمت ها متوجه آنان می شود. قطعا این 
امر با برقراری عدالــت اجتماعی واقتصادی فاصله 

عمیق دارد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این 
رابطه به “کسب و کار” گفت: در طول دو سال اخیر 

کارگران در مواجهه با بحران کرونا بیشترین آسیب 
را دیدند. بیکاری های اجباری و خانه نشین شدن 
آنها در حالیکه از کمترین مزایا و حقوقی خود بی 
بهره بوده اند موجب شــد تا معیشت آنها به خطر 
بیفتد. در این بین تورم نیز ســر به فلک گذاشته و 
هزینه های زندگی برای کارگران از کار بیکار شده 
غیرقابل جبران شده است. بسیاری از این کارگران 
از بیمه که حق طبیعی و قانونی شان بوده برخوردار 
نبودند و حتی نتوانستند از بیمه بیکاری که مبلغی 

بخور و نمیر دارد استفاده کنند.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: سالمت و معیشت این 
خانواده ها به دلیل بیکاری سرپرستان خانوار که 
اغلب کارگران بیکار شده و خانه نشین شده بوده 
در معرض خطر بسیاری قرار گرفته است. تحریم 
ها و کرونا در کنار هم باعث شده است که مشکالت 
کارگران از جمله امنیت شغلی و معیشت جدی تر 

شده است.
وی با بیان اینکه کرونا امنیت شغلی کارگران را از 
بین برد، بیان کرد: کرونا هم باعث محدودیت بازار 

کار شده و بعضی از مشــاغل هم با کرونا با مشکل 
مواجه شده اســت. تقاضای کار در حال حاضر باال 
اســت و ظرفیت های کار کاهش پیدا کرده است. 
آنچه که دولت در اواخر ســال گذشــته به عنوان 
حمایت از کســب و کارها، کارگران بیکار شده و 
تولیدی ها تصویب کرد به دلیل مشکالت تحریمی 
و فقدان درآمد ارزی که دولت با آن دست و پنجه 
نرم می کرد، دولتمردان نتوانســتند حمایت های 
الزم و جدی را از کارفرمایــان، کارگران و بازار کار 
صورت دهند. از سوی دیگر تخصیص بیمه بیکاری 
با رقم هــای پایین تر از مبلغ قانونــی بود که باید 
به کارگران بیکار شــده داده می شد، لذا بسیاری 
از کارگران مشــمول دریافــت حمایت های بیمه 

بیکاری نشدند.
به گفتــه این فعــال حــوزه کار تکمیــل هرچه 
ســریعتر بانک اطالعات رفاه و بازار کار به جهت 
شناسایی شــاغالن و بیکاران و دهکهای نیازمند 
 حمایــت در جامعه بایــد در اولویــت وزارت کار 

قرار بگیرد.

سالمت و معیشت كارگران در معرض خطر است

بیکاری اجباری 900 هزار کارگر
شایلی قرایی
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رئیس کمیســیون اقتصادی 
از پیشــنهاد مجلس به دولت 
برای اختصــاص »کارت های 
اعتباری« به مــردم به جای ارز 
4200 تومانی به واردات خبر داد 
و گفت: مابه التفاوت ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی در قالب کارت های اعتباری خرید به مردم 
اختصاص یابد. با آغاز تخصیص ارز دولتی به برخی کاالهای 
اساسی وارداتی، قیمتها به جای کاهشی شدن روند افزایشی 
به خود گرفت. توزیع رانت در تخصیص این ارز به اندازه ای بوده 
است که امروز از این طرح به عنوان بزرگترین اشتباه اقتصادی 
دولت روحانی یاد می شود. بسیاری از واردکنندگان و البته 
افراد خاص به بهانه واردات کاالهای اساسی ارز دولتی گرفتند 
و به جای آن کاالهایی با ارزش اقتصــادی باال برای فروش 
در بازار آزاد وارد کردند. پدیده ثروتمندان یک شــبه نتیجه 

تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کاالها بوده است. 
دولت می بایست با سیاست های نظارتی، مدیریت و تنظیم 
بازار قیمت کاالهای اساسی را بر اســاس ارز 4 هزار و 200 
تومانی قرار می داد اما در اجرای این راهکار موفقی چندانی 
حاصل نشد. امروز اولویت مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه 
بین قیمت ارز تخصیص یافته به کاالهای اساسی و قیمت این 

کاالها در بازار به مردم در قالب کارت اعتباری خرید است.

رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای 
اختصاص »کارت های اعتباری« به مردم به جای ارز 4200 
تومانی خبر داد و گفت: »البته اگر دولت بتواند با سیاست های 
نظارتی قیمت ها را پایین بیاورد، ما مانع تخصیص ارز 4200 
تومانی نخواهیم شــد.« او تصریح کرد: »از ابتدای تشکیل 
ساختار ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی، معتقد بودیم که 
دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کاال تا مصرف 
خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی 
قیمت ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر 

جامعه و مردم وارد نشود.«
پورابراهیمی افزود: »نتیجه ارزیابی های میدانی ما نشــان 
می دهد که از ســال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج 
قیمت کاالهای اساســی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی 
فاصله گرفت و افزایش قیمت ها در ماه هــای پایانی دولت 
دوازدهم صعودی شد. تاکید مجلس این است که باید به جای 
هدر رفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی 
در کشور تعیین تکلیف شود، چراکه تنها بخش جزئی آن به 
مردم می رســد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها به 
فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می شود، لذا پیشنهاد ما به 
دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز 4200 تومانی 
روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، 

به مصرف ارز ترجیحی دهیم.«
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: »طبق گزارشات 
میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی 

نظارتی دارد که در طی ماه های اخیر نیز شدت گرفته است. 
ارز تخصیص یافته به ورود کاالهای اساسی در شش ماهه اول 
سال ۱400 بیش از 8 میلیارد دالر است و اگر همین مسیر 
ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد 
خواهیم بود، یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی 
به دولت بدهیم، اما مردم کاالی گران بخرند.« او تصریح کرد: 
»پیشنهاد مشخص ما به دولت این اســت که این مبلغ به 
صورت مابه التفاوت و در قالــب کارت های اعتباری به خود 
مردم داده شــود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار 
شــود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کاالهای 
اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، 
اما مابه التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کاالهای اساسی 
به صورت کارت های اعتباری در اختیار مردم قرار می گیرد و 

بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.«
پورابراهیمی افزود: »این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد، بلکه 
موضوع کارت های اعتباری است که نمونه آن را در کارت های 
بنزین داریم و مردم می توانند تا ۶0 لیتر با نرخ ارز ترجیحی 
بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاســبه 
می شود؛ حسن این کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید 
است، چراکه وضعیت تولید در کاالهای اساسی نشان دهنده 
کاهش میزان تولید در کشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز 

4200 تومانی است.«
او خاطرنشان کرد: »اختصاص کارت های اعتباری پیشنهاد 
مجلس است، دولت باید بر اســاس اختیارات قانونی خود 

تصمیم بگیرد؛ اگــر دولت بتواند با سیاســت های نظارتی 
قیمت ها را پایین بیاورد، ما مانع از تخصیص ارز 4200 تومانی 
نخواهیم شد، اما واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت جدی بر 
بازار است، لذا تصمیم گیری جدی در این باره الزامی است.« ار 
مابه التفاوت ارز ترجیحی کاالهای اساسی در قالب کارت های 

اعتباری خرید به مردم اختصاص می یابد.«
او تصریح کرد: »از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای 
کاالهای اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای 
چرخه یعنی از ورود کاال تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته 
باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت ها با تغییرات نرخ ارز 
همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.« 
پورابراهیمی افزود: »نتیجه ارزیابی های میدانی ما نشــان 
می دهد که از ســال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج 
قیمت کاالهای اساســی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی 
فاصله گرفت و افزایش قیمت ها در ماه هــای پایانی دولت 

دوازدهم صعودی شد.
تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی 
4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف 
شود، چراکه تنها بخش جزئی آن به مردم می رسد و بخش 
عمده آن به دلیل عدم نظارت ها به فســاد و رانت در اقتصاد 
کشور تبدیل می شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این 
است که به جای حذف ارز 4200 تومانی روش اعمال آن را 
تغییر دهیم و به جای اختصاص بــه واردات، به مصرف ارز 

ترجیحی دهیم.«

كارت های اعتباری خرید جایگزین ارز 4200 تومانی می شود؟

زمزمه جایگزینی  کارت اعتباری  به جای  ارز دولتی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

قیمت تخم مرغ در میادین ۴۳ هزار تومان است

جزییات بازگشایی مرزهای ایران و ترکمنستان

به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی؛

۱۵۰ هزار واحد جهش تولید، برای اجاره نشین هاست

تخلفات كرونایی اتوبوس ها را چگونه گزارش كنیم؟

خبری از فاصله گذاری در اتوبوس  ها نیست
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آرامش نسبی در بازار رمزارزها
ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم کم نوسان ماند.برخی از منابع خبری 
از احتمال صدور مجوز فعالیت در بورس وال استریت برای اولین صندوق 
ســرمایه گذاری مبتنی بر رمزارزها در آمریکا خبر می دهند. تاکنون این 
صندوق ها در کشورهایی مانند کانادا و برزیل فعال شده اند و صدور مجوز 
فعالیت برای آن ها می تواند تا حد زیادی باعث راحت شدن خیال فعاالن 

بازار از چراغ سبز نهاد ناظر آمریکا به تداوم فعالیت رمزارزها شود.  
آمریکا در حال گرفتن جای چین به عنوان بزرگ ترین مرکز اســتخراج 
رمزارزها در جهان است. برخالف چین که به طور کامل همه تراکنش های 
مربوط به ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم کرد، کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا اعالم کرده این نهاد قصدی برای ممنوع اعالم شدن رمزارزها 
ندارد. اکنون حدود ۳۵ درصد کل هش ریت شبکه استخراج رمزارزها در 
جهان مربوط به مبدا آمریکا است. در طرف دیگر نقش چین از بازار رو به 

کاهش است.  
صندوق بین المللی پول ارزهای دیجیتالی را یک تهدید برای اقتصاد جهان 
دانسته که به ویژه در کوتاه مدت ثبات مالی جهانی را تهدید می کنند. این 
نهاد با اشاره به اقدام السالوادور در پذیرش بیت کوین به عنوان واحد پول 
رسمی نوشت چنین اقدامی از ســوی کشورها باعث می شود دست بانک 
های مرکزی برای تعیین سیاست پولی بسته باشد و این به معنای افزایش 
ریسک نقدینگی و بر هم خوردن تعادل ثبات پولی خواهد بود که تهدیدی 

جدی است.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۴۹۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۴۱ درصد بیشتر شده 
است. در حال حاضر ۴۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

مدیر کیفیت فراگیر شرکت ذوب اهن اصفهان :
 توليــد محصوالت با كيفيــت مورد نياز بــازار از

 اولويت های ذوب آهن اصفهان است
کیفیت محصوالت یکی از اولویت 
های شرکت های بزرگ به منظور 
جلب رضایت مندی مشتری است 
، در واقع محصــوالت فوالدی به 
ســبب اســتفاده در حمل و نقل 
عمومی و مصارف ســاختمانی ، 
باید دارای اســتاندارد و کیفیت 
عالی باشــند زیرا به امنیت مردم 
گره خــورده اســت . محصوالت 
ذوب آهن اصفهــان از دیرباز به 
لحاظ کیفیت ، از شهرت ویژه ای 
برخوردار است و این شرکت در رعایت استانداردهای مربوطه و همچنین 
تدوین استانداردهای ملی در حوزه صنعت فوالد از شهرت ویژه ای برخوردار 
است  . به مناسبت ۲۲  مهرماه روز جهانی استاندارد با حسین دیباجی مدیر 
کیفیت فراگیر این مجتمع عظیم صنعتی گفتگو نمودیم که در ادامه می 

خوانید :
دیباجی به محصوالت جدید ذوب آهن اصفهــان از قبیل ریل مترو ، ریل 
ســوزن ، میلگرد  TH۳۶ و آرک معدن V۲۱ اشــاره کرد و گفت : تولید 
محصوالت جدید با کیفیت یکی از رویکردهای جدید ذوب آهن اصفهان به 
منظور رفع نیازهای کشور ، کسب بازارهای بیشتر و صادرات  است و همواره 

مورد تاکید مهندس یزدی زاده مدیرعامل شرکت قرار دارد . 
 وی افزود :  میلگرد آلیاژی با کروم باال و قطر ۳۰ میلی متر و ۵۰ میلی متر 
از دیگر محصوالت جدید ذوب آهن اصفهان است که دارای استانداردهای 

بین المللی و کیفیت باال می باشد .
مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان به هدف اصلی این شرکت که تولید 
محصوالت با کیفیت و برخوردار از استانداردهای بین المللی است اشاره کرد 
و گفت : تمام محصوالت ذوب آهن اصفهان دارای استانداردهای روز جهانی 
 ISO، ۴۵۰۰۱ ISO می باشد ، داشــتن گواهینامه های مختلف مانند
ISO ، ۱۰۰۰۴ ISO ، ۱۰۰۰۲ ISO ، ۹۰۰۱ ۱۴۰۰۱  مبین این امر است 
که کیفیت یکی از الزامات مهم در تولید محصوالت این شرکت می باشد . 

وی درصد باالی رضایت مندی مشــتری را بیانگــر کیفیت محصوالت 
ذوب آهن دانست که در کالس جهانی است و خاطر نشان ساخت : تولید 
محصوالت به نحــوی در ذوب آهن اصفهان انجام می شــود که مدیریت 
کیفیت مد نظر قرار دارد و محصول خروجی از ذوب آهن همیشه چندین 
سطح باالتر از استانداردها قرار دارد و این مهم باعث محبوبیت محصوالت 

ذوب آهن بین مشتریان است .
دیباجی گفت : متخصصین ذوب آهن اصفهان به این توانایی دست یافتند 
که ریل که دارای آلیاژ خاص و یک محصول اســتراتژیک است را در انواع 
مختلف آن به راحتی تولید کنند و به جــرات می توان گفت ریل تولیدی 

ذوب آهن در سطح استانداردهای اروپایی می باشد . 
وی به تاکید مدیر عامل شرکت بر توسعه محصوالت اشاره کرد و یاد آور شد 
: ورق سازه های فوالدی در ابعاد و سطوح مختلف، محصول جدید ذوب آهن 

به منظور رفع نیازهای مشتریان در داخل و خارج کشور است .
مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اظهار داشت : ذوب آهن اصفهان با توجه به 
داشتن متخصصین توانمند در بخش کنترل کیفیت می تواند محصوالتی 
تولید کند که دارای اســتانداردهای بین المللی است و  همواره بازرسین 

کیفیت این امر را تایید می کنند .
 وی افــزود : آزمایشــگاه ذوب آهــن اصفهان یکــی از نقــاط قوت این 
شــرکت در تولید محصوالت بــا کیفیت اســت زیرا با داشــتن کادری 
 مجرب همــواره بر تولید نظــارت دارد تا برنــد ذوب آهــن را ارتقا دهد

 و از نظر کیفی بهبود بخشد .

اخبار

استان ها

حمله سایبری غول بیمه برزیل را فلج کرد
حمله سایبری به شرکت بیمه پورتو سگورو در برزیل باعث شد ارائه خدمات مختلف از طریق آن متوقف شود و شبکه رایانه ای این شرکت از کار بیفتد.شرکت یادشده که سومین شرکت بزرگ بیمه ای در برزیل است 

و بیش از ۱۳ هزار کارمند دارد، این موضوع را به اطالع کمیسیون اوراق بهادار و بورس کشور رسانده است. بر اساس بیانیه پورتو سگورو، این شرکت به سرعت همه پروتکل های امنیتی را فعال کرده و به تدریج 
محیط عملیاتی خود را بازیابی کرده و در جهت از سرگیری فعالیت های عادی در اسرع وقت تالش می کند.شرکت یادشده جزئیات بیشتری را در مورد این حمله سایبری افشا نکرده، اما مدعی شده هیچ نشت داده ای از 

دفتر مرکزی آن و نیز شعب این شرکت رخ نداده و هیچ اطالعات شخصی از مشتریان یا شرکای تجاری این شرکت به دست هکرها نیفتاده است.

یک کارشــناس اقتصادی 
گفت: دستمزد ها در ایران 
ســالی یک بــار و حدود 
۱۵ درصد افزایــش پیدا 
می کند، اما میزان تورم در 
طول یک سال حدود ۵۰ درصد رشد می کند و تنها 
راهکار آن کاهش نرخ تورم و کشیدن ترمز آن و در 

اصل کاهش قیمت هاست.
اخیرا فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای 
عالی کار اعالم کرده که هزینه معیشــت کارگری 
به مرز ۱۱میلیون تومان رسیده این در حالی است 
که حداقل دستمزد کارگران تنها ۳۷ درصد هزینه 
معیشــت واقعی یک خانوار کارگری را پوشــش 
می دهد. او باعث وبانی تورم افسارگسیخته، انبساط 
پولی و بی انضباطی مالی را دولت و دســتگاه های 
اجرایی دانســته که بدون ایجــاد ارزش افزوده از 
بودجه عمومی ارتزاق می کننــد. آلبرت بغوزیان، 
اقتصاددان در خصوص فاصله بیــن تورم و قدرت 
خرید کارگران معتقد است: تورمی که در چند ماه 
گذشته به خصوص در بخش لبنیات و مواد غذایی و 
کاال های اساسی رخ داده باعث شده تا قدرت خرید 

قشر متوسط و ضعیف جامعه کمتر شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان نماینده 
کارگران در شــورای عالی کار در مورد کاهش ۳۲ 
درصدی قدرت خرید کارگران طی ۶ ماهه ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ گفت: ایــن درصد هایی کــه عنوان 
می شــود به یک باره رخ نمی دهد بلکه به تدریج، 
روزانــه و هفتگی و ماهانه ایجاد می شــوند این در 
حالی اســت که زمانی که این اعداد به ۵ درصد و 
۱۰ درصد و ۲۰ درصد رســید، باید این زنگ خطر 
زده می شد تا نگران معیشت مردم به خصوص قشر 

کارگر شوند.
بغوزیان خاطرنشــان کرد: زمانی کــه تورمی رخ 
می دهد یعنی قیمت اقالم رشد کرده است بنابراین 
ما این تورم را یک روز در تخم مرغ، روز دیگر در هویج 
و سیمان و روز های بعدی در گوجه فرنگی و خودرو 

و... می بینیم و همان گونه که این نماینده کارگران در 
شورای عالی کار مطرح کرده ما با پدیده ای با عنوان 
شاغل فقیر روبرو می شویم که هر چند دارای شغل 

است، اما قدرت خریدش کم شده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: ناگفته نماند ما با پدیده 
میلیاردر های فقیر نیز روبرو هســتیم که هر چند 
دارای خودروی ۶۰۰ میلیــون تومانی و یک واحد 
آپارتمان ۲ میلیاردی هســتند، اما از عهده مخارج 
ماهانه شان برنمی آیند و هر چند خودروی او امروز 
گران شده، اما توانایی آن را ندارد تا قطعه مورد نیاز 
آن را تهیه کند یا اینکه دیگر توان خرید آپارتمانی با 
متراژ باالتر را ندارد که در نتیجه منجر به مهاجرت 
معکوس افراد می شــود یا اینکه بایــد به مناطق 

پایین تر نقل مکان کند.
بغوزیان افزود: پدیــده ای که در ایــران به لحاظ 
اقتصادی رخ داده بسیار عجیب است و در سایر نقاط 
دنیا به ندرت می توان کشوری را پیدا کرد که تورم 
آن کشور از دستمزد ها جلو بیفتد. او تصریح کرد: 
دستمزد ها در ایران سالی یک بار و حدود ۱۵ درصد 
افزایش پیدا می کند، امــا میزان تورم در طول یک 
سال حدود ۵۰ درصد رشــد می کند و تنها راهکار 
آن کاهش نرخ تورم و کشــیدن ترمز آن و در اصل 

کاهش قیمت هاست.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه تنها راهکار 
اقدام ضد تورمی اســت، گفت: تنها با گســترش 
نظــارت و اقدامات کاهش قیمت هــا می توان این 
مشــکل را برطرف کرد، چرا باید قیمت برنج امروز 
کیلویی ۵۰ هزار تومان باشــد در حالی که مشکل 
تولید برنج در کشور وجود ندارد یا با وجود آنکه در 
بخش تولید تخم مرغ و لبنیات نیز خوکفا هستیم، 
اما چرا باید این محصوالت گران شود آن هم تنها به 
بهانه افزایش هزینــه تولید که یکی پس از دیگری 
گران می شوند.این کارشــناس اقتصادی با اشاره 
به نرخ ارز افزود: تا زمانی که نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار 
تومان نرسد نباید انتظار کاهش قیمت ها را داشته 
باشید و با این نوســان هزار تومان باال و پایین اصال 
کاالیی ارزان نمی شــود و تا زمانی کــه رژیم ارزی 
ما مشخص نشــود و کاهش پیدا نکند و انتظارات 
تورمی کم نشــود این تورم همچنان رو به افزایش 

خواهــد بود.بغوزیان تصریح کرد: این رشــد تورم 
باعث می شود تا این هشدار برای مردم همواره باشد 
که امروز بخرید بهتر از فرداســت چرا که فردا این 
قیمت ها ارزان که نخواهند شــد هیچ، گران تر هم 
می شــود. این اقتصاددان با بیان اینکه اصال موافق 
پرداخت کمک معیشــتی برای کارگران نیســتم، 
گفت: این موضوع نه تنها باعــث کاهش قیمت ها 
نمی شــود بلکه تنها به افراد این توان را می دهد تا 
کاالی بیشتری تهیه کنند نه اینکه توان مالی شان 
را افزایش دهد بلکه این موضوع باعث افزایش تورم 
بیشتر در جامعه می شود.او با بیان اینکه تنها راهکار 
کاهش قیمت هاست نه افزایش دستمزدها، افزود: 
در این مدت تولیدکنندگان به بهانه های مختلف از 
شدت تحریم گرفته تا احتکار و کم فروشی و افزایش 
نرخ ارز قیمت کاال ها را افزایش داده اند و حال با دادن 
کمک معیشت باز هم افزایش قیمت ها را خواهیم 
داشت چرا که معموال ۵ درصد افزایش حقوق منجر 

به رشد ۱۰ درصدی قیمت کاال ها می شود.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: در این مدت 
مســوولی را ندیده ام که بگوید باید قیمت کاال ها 
کاهش پیدا کند نه اینکــه قیمت ها را قابل تحمل 
کنیم. البته در مورد کارت های اعتباری معیشتی 
نیز صحبت هایی شده است که باید روشن شود به 
چه صورت خواهد بود آیا تنها برای یک بار است یا 

برای چند بار و ادامه دار خواهد بود و اینکه چه میزان 
مبلغی در این کارت ها شارژ می شود. اگر به عنوان 
مثال ۱ میلیون تومان باشد باز هم غیرمنطقی است 
زیرا یک تورم ۵۰ درصدی به افراد تحمیل می شود 
و برای جبران آن تنها یک مقــدار ناچیز آن هم به 

صورت اقساط به او می پردازند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت بودجه ای ندارد 
که بخواهد کمک بالعوض بدهد، افزود: ماهیت این 
کارت های معیشــتی تنها منجر به بدهکار شدن 
افرادی می شود که از آن ها استفاده می کنند و بهتر 
آن است که به جای این کارت ها ۱ میلیون تومان 
هزینه ها را کمتر کنند یعنی ۱۱ میلیون تومان خط 

فقر را به زیر ۱۰ میلیون تومان برسانند.
او خاطرنشان کرد: امکان کاهش قیمت ها با کاهش 
نــرخ ارز وجود دارد، امــا اراده ای بــرای آن دیده 
نمی شود ضمن آنکه ضرورت دارد تا نظارت کافی بر 
افرادی که به آن ها ارز های ۴۲۰۰ تومانی می دهند 
صورت گیــرد، اینکه کاالیی بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
آمده، اما با نرخ ۲۷ هزار تومانــی در بازار فروخته 
می شــود یا نهاده دامی که دپو و در انبار ها احتکار 
شده و به صورت قطره چکانی وارد بازار ها می شود و 
دامداران و کشاورزان ما نمی توانند آن را ارزان تهیه 
کنند از جمله مواردی است که نیازمند توجه بیشتر 

نهاد های نظارتی است.

ميلياردر های فقير

سفره مردم چگونه کوچک تر شد؟
News kasbokar@gmail.com

دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات اعالم کرد 
برنامه توسعه دولت هوشمند در چهار سال آینده، 
تا یک ماه دیگر ارائه می شــود و تمامی پروژه های 
نیمه تمام دولــت الکترونیک بــه زودی تکمیل 
 Electronic( خواهد شــد.دولت الکترونیــک
government( با استفاده از نوآوری های فناوری 
ارتباطات برای کمک به ایجاد سیاست های مدرن 
و نوین نظام اداری بوجود آمده است که برای تحقق 
این سیاست ها دولت از خدمات فناوری اطالعات 
برای جابجایی اطالعات میان مردم، ســازمان ها، 
بــازار و ارکان دیگــر دولتی اســتفاده می کند، 
به طوری که بهره وری داخلی را بهبود می بخشد، 
خدمات عمومی را ارائه می دهد و یا روندهای دولتی 

مردم گرا را برای مردم فراهم می کند.
به زبان ساده تر دولت استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت 
مستقیم و ۲۴ ســاعته به مردم می باشد. دراین 
دولت که سطح پیشخوان ادارات تا خانه و محلهای 
کار شــهروندان خواهد رســید , نیاز به مراجعه 
حضوری برای کارها و خدمات دولتی وجود نداشته 
و البته این خدمات با سرعت و اطمینان بیشتری به 

مردم ارائه می شود.
برای تبدیل یک دولــت به دولــت الکترونیکی 
نیاز به پاســخگویی و ارتباط الکترونیکی در تمام 

فرایندهای حکومتی می باشد و  در این دولت کلیه 
خدمات دولتی با کمترین هزینه و مناســب ترین 
و سریع ترین شــیوه و باالترین کیفیت عرضه می 
شود. دولت الکترونیک شیوه ای برای دولت ها به 
منظور اســتفاده از فناوری جدید می باشد که به 
افراد تســهیالت الزم جهت دسترسی مناسب به 
اطالعات و خدمات دولتی، اصالح کیفیت خدمات 
وارائه فرصتهای گســترده تر برای مشــارکت در 

فرایندها و نهادهای مردم ساالر را اعطا می کند.
با توجه به رشــد فناوری اطالعات و فشــارهای 
روزافزون ناشی از رقابت در جهان و همچنین رشد 
اســتفاده از اینترنت بین مردم و در پی آن تغییر 
انتظارات مردم با پیشــرفتهای جهانی و از طرفی 
کاهش هزینه های دولت، صرفه جویی در وقت و 
انرژی و بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق 
خدمات الیه هــا امروزه نیاز بــه ایجاد یک دولت 

الکترونیکی بصورت واضح احساس می شود.
در این راســتا »رضا باقری اصل«، دبیر شــورای 
اجرایــی فناوری اطالعــات، با اشــاره به آخرین 
فعالیت های انجام شده برای توسعه خدمات دولت 

الکترونیک در کشــور گفت: »یکــی از مهم ترین 
برنامه های رئیس جمهور در دولت سیزدهم توسعه 
دولت الکترونیک در بستر شــبکه ملی اطالعات 
اســت. از همین رو در تمامی احــکام وزرا بندی 
به اهمیت توســعه دولــت الکترونیک اختصاص 
و در بخش نامــه بودجه ۱۴۰۱ همــه محورها به 
دولت الکترونیک ختم شده است. یعنی محوریت 
فعالیت های دولت سیزدهم همگام با تکمیل دولت 
الکترونیک اســت. در روزهای اخیر برنامه ریزی 
گسترده ای برای اتمام پروژه های نیمه کاره دولت 
الکترونیک انجام شــده و از جمله ایــن پروژه ها 
می توان به فعالیت هــای وزارتخانه هــای رفاه و 
اقتصاد در زمینه کارت اعتباری یا حساب اعتباری 

اشاره کرد.«
به گفته وی ســاختارهایی در مسیر توسعه دولت 
الکترونیک نیز ایجاد شــده اند که این ساختارها 
عاملی برای در محوریت قرارگرفتن موضوع دولت 
الکترونیک در فعالیت های ســازمان های مختلف 
است.دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات در 
خصوص عضویت وزیر ارتباطات در شورای اداری با 

تصویب اعضای هیئت وزیران افزود: »همانطور که 
رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی بیان 
کرده است محوریت توسعه و تکمیل شبکه ملی 
اطالعات با وزیر ارتباطات است و بقیه دستگاه ها نیز 
مکلف به همکاری با این وزارتخانه شده اند. شورای 
اجرایی فناوری اطالعات ارزیابی دور هشتم را آغاز 
کرده و محورهای اساسی فعالیت ها تنظیم شده 
است. در واقع پروژه هایی نظیر مالیات الکترونیک 
و نســخه های الکترونیک که دچار عقب ماندگی 
هســتند به زودی تکمیل می شوند. در حوزه های 
دیگری نظیر سامانه جامع تجارت جلسات خوبی 
را برگزار کردیم و تقریبا تا یک مــاه دیگر برنامه 
اولیه دولت هوشــمند در چهار سال آینده تدوین 

می شود.«
باقری اصل افزود: »یکی از پروژه های دیگری که 
هم اکنون در دســتور کار قرار دارد بحث ارتقای 
ظرفیت های توســعه دولت هوشــمند اســت و 
زیرســاخت هایی که در این حوزه تهیه شده، در 
حال تکمیل اســت. با تکمیل این پروژه می توان 
خدمات مطلوبی را به کسب وکارها ارائه داد.«دولت 
الکترونیک، ترکیبی از تکنولــوژی های فناوری 
اطالعات بر بستر شبکه وب اینترنت یا شبکه ملی 
اطالعات به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به 

عامه مردم است.

فناوران کشور برای مقابله با خشکسالی راهکاری 
فناورانه ارائــه دادند و یکی از مشــکالت مهم در 
احداث ســدهای زیرزمینی را رفــع کردند.این 
روزها با گرم تر شــدن زمین و مشکالت و چالش 
های مربوط با حوزه آب دسترسی به منابع جدید 
نیازی اساسی شده است. البته این موضوع سابقه 
دیرینه دارد. ســال ها پیش نیاکان ما با حفر قنات 
نیاز خود را رفع مــی کردند. در آن ســال ها این 
راهکاری مبتکرانه بود که به ذهن آنها برای مقابله 
با خشکســالی رسید.اما توســعه فناوری راه حل 

هایی نوین را پیش روی ما قرار داده است. فناوری 
ابزاری برای خلق موقعیت های جدید شده است 
تا بر مشــکالتی مانند کم آبی فائق شویم.یکی از 
راهکارهای برای مقابله با کم آبی به ویژه در مناطق 
خشک و نیمه خشک توســعه آب های زیرزمینی 
با اســتفاده از روش های مختلــف مانند احداث 
سدهای زیرزمینی است. این ســدها سازه هایی 
زیرزمینی هســتند که ذخایر آبی را در زیر زمین 
ایجاد می کنند؛ آن هم با مسدود کردن جریان های 
زیرقشری یا آب های زیرزمینی. اما مشکالتی در 

احداث آنها وجود دارد. مهمترین مشکل نیز، تعیین 
مناطق مناسب برای توسعه و ایجاد این سدها است.

فناوران کشور با حمایت کارگروه تخصصی توسعه 
فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط 
زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
راهکاری برای حل آن ارائه دادند و طرحی با عنوان 
»فناوری ایجاد سد ترکیبی زیرزمینی و آب بندان 
آبشاری« را اجرایی کردند.توسعه فناوری احداث و 
ارزیابی اثربخشی و ارائه راه حل های فناورانه برای 
حل مشکالت اجرایی در این طرح دنبال می شود 

تا با شناســایی مکان های مستعد و طراحی شده 
مشکل تعیین مناطق رفع شود.

بررسی و مطالعه پیشینه علمی، انجام بازدیدهای 
صحرایی، تهیه تصاویر ماهواره ای، استخراج داده 
ها و شــاخص های مکانی، ذخیره ســازی پایگاه 
داده مناســب مکانی و اســتفاده از مدل ارزیابی 
چند معیاره مکانی مناطق مســتعد برای احداث 
ســدهای زیرزمینی نیاز اســت. همچنین انجام 
آن دســتاوردهای فناورانه ای را به دنبال دارد که 
فناوری ژئو رادار و ژئو الکتریک از جمله آنها است.

۱۲ محصــول مبتنــی بــر هوش 
مصنوعی برای توسعه شهر هوشمند 
در کشور تولید شد. این محصوالت 
از حمایت معاونت علمی و فناوری 
اســتفاده کرده اند. هوش مصنوعی 
از جمله فناوری هایی اســت که در 
عرصه های مختلف و صنایع گوناگون 
کاربردی اســت. این فناوری برای 

تقلیــد از تفکر بشــر پا بــه میدان 
گذاشته و قرار است در برخی موارد 
به جای انسان فکر و عمل کند.هوش 
مصنوعی شــاخه ای از علوم رایانه 
اســت که برای تولید ماشین های 
هوشمند توانمند در انجام وظایفی 
که به هوش و تفکر انسانی نیاز دارند 
به کار می آیند. این تعریف می تواند 

به تمامی ماشین هایی اطالق شود 
که به گونه ای همانند ذهن انســان 
عمل می کنند و می توانند کارهایی 
مانند حــل مســاله و یادگیری را 
انجام دهند. نمونه آشــنا و ســاده 
این فناوری، جستجوی اینترنتی یا 
گشت و گذار در صفحات شبکه های 

اجتماعی است.

تكميل پروژه نيمه تمام دولت الكترونيك؛ 

ارائه برنامه توسعه دولت هوشمند تا 1 ماه دیگر

مبارزه فناورانه با محدوديت های آبی؛

فناوران مشکل احداث سدهای زیرزمینی را رفع کردند

شهر هوشمند با کمک هوش مصنوعی در کشور توسعه یافت


