
بعد از هشدارهایی که در رابطه با دپو و عدم ترخیص نهاده های دامی 
در گمرکات شمال کشور اعالم شــده بود تازه ترین خبرها از فاسد 
بودن حدود ۵۰۰۰ تن ذرت دامی و آلودگی آن به آفالتوکســین 
حکایت دارد. به گزارش ایسنا، دپوی کاالهای اساسی و البته سایر 
اقالم در گمرک و بنادر و موانعی که در رابطه با ترخیص آنها وجود 
دارد موجب شده به دفعات از سوی مسئوالن مربوطه هشدارهایی 
در رابطه با احتمال متروکه شــدن و حتی فاسد شدن این کاالها 

مطرح شود. 
چندی پیش بود که مسئوالن گمرک ایران از احتمال فاسد شدن 
چند ده هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال 
کشور خبر داده  و تاکید کرده بودند که مدارک الزم جهت ترخیص 
این کاالها به گمرک ارائه نشده و از این رو باید نسبت به متروکه شدن 

آنهایی که در معرض فساد قرار دارند اقدام شود. 

ذرت های آلوده به آفالتوکسین
این در حالی اســت کــه تازه تریــن اخبــار دریافتی ایســنا از 
این حکایــت دارد که بعد از ماجــرای ذرت های آلــوده در چند 
ســال اخیر، اکنون از کاالهــای مانده در گمرک هــای  مازندران 
که بخــش زیــادی از آن را نهاده هــای دامی تشــکیل می دهد، 
 ۵۰۰۰ تــن ذرت  فاســد و آلــوده بــه ســم آفالتوکســین 

شده است.

گمرک فساد کاال را تائید کرد
پیگیری موضوع از گمــرک ایران نیز تائیــد کننده آلودگی 

بخشــی از ذرت های موجود در گمرک های مازندران 
است. 

در این رابطه معاون فنی گمرک ایران به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد و  
با اشاره به وضعیت کاالهای اساسی موجود در گمرک مازندران گفت  
که در سه گمرک امیرآباد، نوشهر و فریدون کنار تا پایان شهریورماه 
ســال جاری حدود ۶۷۲ هزار تن کاال موجود بوده که از این میزان 
۲۸۶ هزار تن جو، ۹۷ هزار تن گندم، ۱۶۰ هزار تن ذرت، ۷۰۰۰ تن 
دانه های روغنی و ۱۱۳ هزار تن روغن خام بوده است. ارونقی ادامه 
داد: بررسی ها نشان می دهد که در ســطح گمرک های مازندران 
حدود ۵۰۰۰ تن ذرت که از سال ۱۳۹۸ وارد منطقه ویژه اقتصادی 

نوشهر شده بود فاسد  و بالغ بر ۱۴.۷ هزار تن کاالی متروکه شده 
است  که عمدتا نهاده های دامی هستند. به گفته وی، ذرت های 
آلوده طی فرآیند قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار  گرفته و 
پیگیری های الزم در این خصوص از سوی گمرکات مربوطه صورت 

پذیرفته است. 

هشدار داده بودیم
معاون فنی گمرک ایران در رابطه با چرایی جریان ماندگاری و 
فاسد شدن این ذرت ها یادآور شد که گمرک مسئولیتی در قبال 
کاالیی که اظهار نشده ندارد و از زمانی این مسئولیت آغاز می شود 

که به گمرک اظهار شده و در فرآیند انجام تشریفات قرار بگیرد یا 
از سوی مراجع تحویل گیرنده کاال به عنوان کاالی متروکه اعالم 
شو، این اقالم نیز قبل از اظهار در مناطق ویژه دپو شده بود و مرجع 
تحویل گیرنده به محض محدودیت زمانی و پایان دوره ماندگاری 
نسبت به اعالم متروکه و ارجاع به سازمان اموال تملیکی اقدام 

کرده است. 
وی با بیان این که بارها در خصوص دپوی کاالهای اساســی در 
گمرکات و بنادر کشور هشــدار داده ایم، یادآور شد: به دفعات 
درخواست کردیم تا با توجه به شرایط ماندگاری اقالم، شرکت های 
خصوصی و دولتی نســبت به تعیین تکلیف کاال و خروج آن از 
گمرک اقدام کنند اما متاسفانه علیرغم پیگیری های مستمر به 
عمل آمده، در برخی موارد ، اقــدام موثری در این رابطه صورت 

نگرفته است. 

ســازمان هدفمنــدی یارانــه ها از محــل منابع 
درآمــدی، تــا کنــون بیــش از ۳۰۰ میلیــارد 
تومــان بابــت تولیــد واکســن کووپــارس به 
 موسســه تحقیقاتــی رازی پرداخــت کــرده 

است.
ســازمان  عملکــرد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
هدفمنــدی یارانــه هــا در اجــرای تبصــره 
 ۱۴ قانــون بودجــه ســال جــاری بیانگــر 
 پرداخت هایی بابت تولید واکســن کرونای ایرانی 

است.
این پرداخت هــا در اجرای ردیــف )۱۳( جدول 
مصارف هدفمندی مربوط به  بند )الف(تبصره )۱۴( 
قانون بودجه ۱۴۰۰، انجام شده است که اخیرا نیز 

به موسسه تحقیقات واکســن و سرم سازی رازی 
از محل منابع درآمدی ســازمان هدفمندســازی 
یارانه ها پرداخــت ۱۰۰ میلیــارد تومانی صورت 

گرفته است. 
پیش از این نیز حــدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
از سوی ســازمان هدفمندســازی یارانه ها برای 
تولید ۲۰ میلیون دز واکسن کووپارس به موسسه 
رازی پرداخت شــده بود که مجمــوع  پرداختی 
 به این موسســه را به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان 

می رساند.
آنطور که اخیرا حاجتی - رئیس سازمان هدفمندی 
یارانه ها- اعالم کرده اســت، حمایت الزم از برای 
رسیدن به ظرفیت اســمی ماهیانه ۱۰ میلیون دز 

واکسن از سوی این سازمان صورت گرفته است که 
موسسه رازی بتواند براساس تعهد خود تا آذر ماه 
سال جاری ۲۰ میلیون دز واکسن کووپارس رازی 

را تولید کند.
در ایــن رابطــه بایــد یــادآور شــد کــه در 
تبصــره هدفمنــدی و در جــدول منابــع و 
مصــارف در ردیــف ۱۲ و ۱۳ حــدود ۱۱ 
 هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان بابــت خدمات 
وزارت بهداشــت پیــش بینــی شــده اســت 
کــه ســازمان هدفمنــدی یارانــه ها نیــز در 
 اجــرای قانون بــا توجه به منابع کســب شــده 
پرداخت هایی را به بخش های تعیین شــده، طی 

سال انجام می دهد.

تســهیالت ســاخت واحدهای قانون جهش تولید و 
تامین مسکن ۲۰ ساله است که به سازندگان پرداخت 
می شود و پس از احداث خانه ها قابل انتقال به خریداران 

خواهد بود.
به گزارش ایســنا، بر اســاس تبصره ۳ از ماده ۴ قانون 
جهش تولید و تامین مسکن، مجموع دوران مشارکت و 
فروش اقساطی واحدها ۲۰ ساله است. تسهیالت مربوط 
به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به 
فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل 
می شود. در صورتی  که افزایش طول دوره ساخت ناشی 
از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت 
مدت زمات افزایش یافته با تایید وزارت راه و شهرسازی، 

بر عهده سازنده است.
میزان تسهیالت بر اساس نیاز ساالنه مسکن در طرحها 
و برنامه های اعالم شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت 
می شــود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع 
صندوق ملی مسکن، نرخ سود تســهیالت بر اساس 
نسبت مشــارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک 
عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار 

محاسبه می شود.
طبق اعالم نمایندگان مجلس، سقف وام در حال حاضر 
۴۵۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ 

هزار تا ۵ میلیون تومان است.
یکی از موانعی که طی سالهای گذشته بخش مسکن با 

آن مواجه بوده، بی میلی بانکها به پرداخت وامهای بخش 
مسکن است و گفته می شود میزان پرداختی به این حوزه 

حدود ۵ درصد است.
قانونگذار در طرح جهش تولید مسکن بانکها را مکلف 
به پرداخت دست کم ۲۰ درصد از تسهیالت پرداختی 
به بخش مسکن کرده است. طبق ماده ۴ قانون جهش 
تولید مسکن، بانکها و موسســات اعتباری غیربانکی 
مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیالت پرداختی نظام 
بانکی در هر سال را با نرخ ســود مصوب شورای پول و 
اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به صورتی که در 
سال اول اجرای قانون از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر 
نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیالتی 
مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم 

ساالنه افزایش یابد.
بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از 
بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

درخصوص مبلغ بازپرداخت اقســاط و حتی نرخ سود 
تسهیالت هنوز بانک مرکزی رقمی اعالم نکرده و رایزنی 
بین وزارت راه و شهرسازی با شــورای پول و اعتبار در 
جریان است. نرخ سود تسهیالت ۱۸ درصد خواهد بود 
اما دولت بیشترین کمک را برای دهکهای اول تا سوم از 
طریق صندوق ملی مسکن انجام خواهد داد. این کمکها 
می تواند شامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیالت، 
زمین رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه 

باشد. محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازی 
ـ درباره قیمت واحدهای طرح جهش تولید مســکن 
به گفت: چیزی که تا کنون در طرح اقدام ملی اعالم و 
بر اساس آن عمل می کنیم فهرست بهای نظام فنی و 
اجرایی کشور است که تعدیلها به آن تعلق می گیرد. مثل 
سایر پروژه های کشــور که در بازار، ارزیابی و با حداقل 
قیمت ممکن اجرا می شود. تابستان سال گذشته نرخ 
ساخت واحدها متری ۲.۸ میلیون تومان در تعیین شد 
که تعدیلهای بعدی به آن تعلق می گیرد و مالک قیمت 

تمام شده است.
بنابراین گزارش، روز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰ اعالم شــد که 
ثبت نام برای واحدهای طرح جهش تولید مســکن از 
حدود ۱۰ روز دیگر آغاز می شود که هنوز شروع نشده 
است. تسهیالت در نظر گرفته شده برای این طرح ۴۵۰ 
میلیون تومان است که به سازندگان پرداخت می شود. 
با اینکه هنوز جزئیات اقســاط و نرخ ســود تسهیالت 
خانه های طرح جهش تولید مســکن برای دهکهای 
مختلف توسط بانک مرکزی اعالم نشده، یک نماینده 
مجلس مبلغ اقساط را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون 
تومان اعالم کرده اســت. وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرده که تالش می کند حداکثر کمک را به دهکهای یک 
تا سه داشته باشد. این کمکها می تواند شامل تقبل تمام 
یا بخشی از نرخ سود تسهیالت، زمین رایگان، خدمات 

مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.

۵۰۰۰ تن ذرت آلوده شد

وام ساخت واحدهای جهش مسکن ۲۰ ساله استپرداخت ۳۰۰ میلیاردی از یارانه ها برای تولید واکسن کووپارس
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سقف کارت اعتباری 
مرابحه به ۲۰۰ میلیون 

افزایش یافت

ترمز شتاب افزایش 
قیمت مسکن کشیده شد

قرار نیست سالی 
یک میلیون 

مسکن بسازیم            

 به رغم 
تحریم ها مسیر 
پیشرفت را
 ادامه می دهیم

رییسی در دیدار 
وزیر امور خارجه ونزوئال؛

صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

شرایط کنترل فشار 
تقاضای ارز 

نوســانات نرخ ارز به عوامل 
بســیاری اعــم از داخلی و 
خارجی بستگی دارد. قطعا 
عوامل زیادی در تعیین نرخ 
دالر دخالت دارند. مهم ترین مسئله ای که به افزایش 

نرخ دالر دامن...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی
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وزیر راه و شهرسازی:
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سهم  ۰.8 درصدی
مناطق آزاد  از  تولید 

ناخالص  داخلی

جزئیات  طرح 
مسکن سازی با تهاتر نفت

سیگنال های داخلی و خارجی قیمت دالر را به کدام سمت و سو هدایت می کنند؟

بازار ارز در انتظار  ریزش
صفحه3
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موافقت  با  واردات  خودرو
50  تا  70  هزار خودرو   برای   تنظیم   بازار   وارد   می شود

براســاس آمارها در اکثر ســال های مورد بررسی 
)۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹( تراز تجاری در مناطق آزاد منفی 
بوده است.براساس تجربیات جهانی ایجاد مناطق 
آزاد راهکاری برای تمرین آزادسازی تجاری و تقویت 
فضای رقابتی در راستای تسهیل فضای کسب وکار 
)مثال کشور چین در دهه ۱۹۸۰ برای گذار از اقتصاد 
بسته و سوسیالیســتی به اقتصاد آزاد( بوده است. 
براســاس تجربه ایجاد مناطــق آزاد در ایران این 
مناطق عالوه بر اهداف معمول راهکاری برای توسعه 
اقتصادی مناطق مرزی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش 
امنیت مرزها، محرومیت زدایی، تمرکززدایی، توسعه 
منطق های و... در نظر گرفته شده است. کشورهای 

مختلفی نیز از سیاست...

در حالی که یکی از طرح های وزارت راه و شهرسازی، 
تأمین مالی ساخت و ساز مسکن بر اساس تهاتر نفت 
است، اما کارشناسان اقتصادی بر سر بهینه بودن این 
روش تأمین مالی با یکدیگر توافق ندارند.به گزارش 
مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در اوایل روی 
کار آمدن در دولت سیزدهم اعالم کرد با تهاتر نفت 
و زمین با انبوه سازان داخلی و استفاده از سپرده های 
بانکی مردم می توان طرح های حمل و نقل و ساخت 
یک میلیون مسکن در ســال را عملی کرد. پیش 
از این نیز رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی در 
پاسخ به انتقاداتی در خصوص تورم زا بودن ساخت 
یک میلیون مســکن گفته بود: این طرح با مطالعه 
کارشناسی و با برنامه ریزی آماده شده است. برخی 

می گویند که ساخت...

تورم منفی ۱.2 درصدی قیمت مسکن

طبق برآورد مراجع رســمی، جمعیــت ایران تا 
سال ۱۴۱۵ به بیش از ۹۵.۲ میلیون نفر افزایش 

پیدا می کند.
به گزارش ایســنا،  بعد از سرشــماری نفوس و 
مســکن در ســال ۱۳۹۵ دیگــر سرشــماری 
جمعیتی در ایران انجام نشــده است، اما مرکز 
آمار ایران در گــزارش مفصلی کــه در رابطه با 
شــاخص های کالن اقتصــادی و اجتماعــی 
تهیــه کــرده بــه پیش بینــی جمعیــت کل 
 کشــور در فاصلــه ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۱۵ 

پرداخته است.
 این بررسی با روش ترکیبی پیش بینی جمعیت 
انجام شده  است که متداول ترین روش پیش بینی 
جمعیت بوده و از مجموعه عوامل موثر بر تغییر 
و تحوالت جمعیت یعنی بــاروری، مرگ و میر، 
مهاجرت و ترکیب ســنی و جنســی جمعیت 

استفاده شده است.
این گــزارش نشــان می دهــد کــه جمعیت 

ایــران از حــدود ۸۱.۰۷ میلیــون نفــر در 
ســال ۱۳۹۶ بــا رونــدی افزایشــی بــه ۹۵ 
 میلیــون و ۲۷۸ هــزار نفــر در ســال ۱۴۱۵ 

خواهد رسید.
ترکیــب جمعیتــی ایران بــه نحــوی پیش 
رفته که در ســال ۱۳۹۶ تعداد مــردان حدود 
یــک میلیون نفر بیــش از زنان بوده اســت؛ به 
طــوری کــه از کل جمعیــت، ۴۱.۰۴ میلیون 
مــرد و ۴۰.۰۲ میلیــون زن بوده انــد کــه در 
ســال ۱۴۱۵ تعداد مــردان بــه ۴۷.۹ میلیون 
 نفر و زنان بــه ۴۷.۳ میلیون نفــر افزایش پیدا 

خواهد کرد.
امــا در نقــاط شــهری و روســتایی وضعیت 
افزایــش جمعیــت بــه نحوی اســت کــه تا 
ســال ۱۴۱۵ تعــداد زنــان و مردان نســبت 
 به ســال ۱۳۹۶ در مــواردی با کاهــش مواجه 

خواهد شد.
طبق این گزارش، در سال ۱۳۹۶ تعداد مردان و 

زنان در نقاط شــهری ۶۰.۲ میلیون نفر بوده که 
۳۰.۵ میلیون مــرد و ۲۹.۷ میلیون زن بوده اند، 
اما برآوردهای مرکز آمار از این حکایت دارد که 
تا ۱۵ سال آینده مجموع زنان و مردان در نقاط 
شــهری به ۷۶.۳ میلیون نفر خواهد رســید که 
 سهم مردان ۳۸.۳ میلیون و زنان ۳۷.۹ میلیون 

خواهد بود.
اما در نقــاط روســتایی و غیرســاکن از تعداد 
جمعیت کاســته خواهد شــد ( به گونه ای که 
در ســال ۱۳۹۶، ۲۰.۷ میلیون نفــر مرد و زن 
در نقاط روســتایی و غیرســاکن بوده اند که در 
ســال ۱۴۱۵ از تعداد آن ها حــدود دو میلیون 
 نفــری کاســته و ۱۸.۹ میلیــون نفر بــرآورد 

شده است.  
تعداد مردان نیز از ۱۰.۵ میلیون به ۹.۵ میلیون 
نفر و زنان از ۱۰.۲ میلیون به ۹.۴ میلیون نفر در 
سال ۱۴۱۵ در نقاط روستایی و غیرساکن کاهش 

خواهد یافت.

جمعیت ایران 9۵ میلیونی می شود

کاهش سکونت در روستاها



اقتصاد2
ایران وجهان

کاهش قیمت بلیت هواپیما
قرار نیست سالی یک میلیون 

مسکن بسازیم!
وزیر راه و شهرســازی درباره مسائل مختلفی از جمله 
قیمت بلیت هواپیما، چگونگی و جزئیات ساخت چهار 
میلیون واحد مسکن، ایجاد بانک زمین، ورود شرکت 
های خارجی به ســاخت مســکن و ... صحبت کرد.به 
گزارش ایسنا، رستم قاسمی در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه چرا 
تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص نشده است 
و ایرالین ها بدون داشتن مصوبه و اختیار قانونی اقدام به 
افزایش نرخ پروازهای داخلی کرده اند؟ اظهار کرد: قیمت 
بلیت هواپیما به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی به 
ویژه محدودیت پذیرش 60 درصدی مسافر در پروازهای 
داخلی افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود شرایط 
کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و برداشته شدن این 

محدودیت بتوانیم قیمت بلیت هواپیما را تعدیل کنیم.

جزئیات ساخت چهار میلیون واحد 
مسکن در دولت سیزدهم

وزیر راه و شهرســازی همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره چگونگی و جزئیات ساخت چهار میلیون واحد 
مسکن در دولت ســیزدهم گفت: درباره مسکن به 
دلیل قانون جهش تولید و خواست دولت مقرر شده 
تا چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکونی در 
کشور ساخته شود و در این راستا اخیرا قانون خوبی 
در مجلس طی ماه گذشته ابالغ شــد که می تواند 
کمک بزرگی به مردم برای صاحبخانه شــدن کند.
قاســمی ادامه داد: البته وعده ساخت چهار میلیون 
واحد مسکونی در دولت سیزدهم به این معنی نیست 
که در هر سال یک میلیون واحد ساخته خواهد شد. 

بانک مسکن به شعب خود ابالغ کرد
سقف جدید تسهیالت مسکن 

خانواده شهدا و ایثارگران
بانک مسکن به شعب خود در سراسر کشور، سقف 
های جدید تسهیالت مسکن ایثارگران و خانواده 
شــهدا را ابالغ کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، این تسهیالت در گروه تسهیالت 
تکلیفی بانک مســکن قرار دارد که این بانک خود 
را متعهد به پرداخت آن طبق ضوابط باالدست می 
داند.براین اساس سقف تسهیالت خرید و ساخت 
مسکن مخصوص خانواده شــهدا و ایثارگران در 
شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر و مراکز 
استان ها به 300 میلیون تومان افزایش پیدا کرده 
و در سایر شهرستان ها و روستاها نیز به ترتیب به 
250 میلیون و 200 میلیون تومان رســیده است.

این تســهیالت بعد از معرفی واجدین شــرایط از 
سوی بنیاد شــهید و امور ایثارگران قابل پرداخت 
است.در مصوبه بانک مسکن برای پرداخت این نوع 
تسهیالت آمده اســت: آن دسته از متقاضیانی که 
معرفی نامه صادره آن ها قبل از ابالغ این نامه عمومی 
به بانک ارائه و به ثبت رسیده و قرارداد تسهیالتی 
آن ها در دفترخانه ثبت نشــده باشــد، در صورت 
ارائه معرفی نامه جدید از سوی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران )اعتبار ابالغی سال 1400( می توانند از 

سقف تسهیالت ابالغی جدید بهره مند شوند.

پرداخت ۱۲هزار میلیارد ریال 
تسهیالت ازدواج در ۶ ماه

بانک مهر ایران در 6 ماهه نخست سال جاری بیش 
از 12هزار میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج به متقضیان پرداخت کرده که نســبت به 
مدت مشابه سال گذشــته افزایش چشمگیری 

داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، این بانک توجه ویژه ای به پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج داشته و سعی کرده به سهم 

خود ازدواج جوانان را تسهیل کند.
بانک مهر ایران تنها در 6ماهه نخست سال جاری 
بیش از 12هزار میلیارد ریال تســهیالت ازدواج 
پرداخت کرده که نســبت به مدت مشــابه سال 

گدشته 22۹درصد افزایش داشته است.
در سال های گذشته نیز تسهیالت ازدواج همواره 
یکی از با اهمیت ترین بخش های تسهیالتی بانک 
مهر ایران بوده و از آغاز سال 13۹2 تا پایان 13۹۹ 
این بانک تعداد 303هزار و 4۹3 فقره تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به ارزش بیش از 32هزار و 4۹6 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.
گفتنی است بانک مهر ایران در سال های گذشته 
به موجب کسب بیشترین سهم از کل تسهیالت 
پرداخت شده قرض الحسنه ازدواج در طرح ضربتی، 

مورد تقدیر بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.

خبر

بانک ها

براساس آمارها در اکثر سال های 
مــورد بررســی )13۹2 الــی 
13۹۹( تراز تجاری در مناطق 
آزاد منفی بوده است.براســاس 
تجربیات جهانی ایجاد مناطق 
آزاد راهکاری برای تمرین آزادسازی تجاری و تقویت فضای 
رقابتی در راستای تسهیل فضای کســب وکار )مثال کشور 
چین در دهه 1۹80 برای گذار از اقتصاد بسته و سوسیالیستی 
به اقتصاد آزاد( بوده است. براساس تجربه ایجاد مناطق آزاد در 
ایران این مناطق عالوه بر اهداف معمول راهکاری برای توسعه 
اقتصادی مناطق مرزی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش امنیت 
مرزها، محرومیت زدایی، تمرکززدایی، توسعه منطق های و... 
در نظر گرفته شده است. کشورهای مختلفی نیز از سیاست 
مناطق آزاد برای عرضــه کاال و خدمات به بازارهای خارجی 
استفاده کرده اند که آثار متفاوتی بر توسعه اقتصادی کشورها 
داشته است. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و 
رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده، اما در برخی دیگر 
مانند کشورهای آفریقایی نتایج، ناامیدکننده بوده است. مرکز 
پژوهش های مجلس در تحلیلی بر عملکرد بخش خارجی 
اقتصاد در سال 13۹۹، وضعیت مناطق آزاد را مورد بررسی 

قرار داده است.
به گزارش اتاق تهران براساس آخرین گزارش آنکتاد )201۹( 
پس از تشکیل ســازمان تجارت جهانی روند ایجاد مناطق 
آزاد کاهش یافته است. در همان زمان ایجاد مناطق آزاد در 
دنیا که حدوداً 4 دهه پیش بود نیز به عنوان سیاســت بهینه 
اول شناخته نمی شد. به عبارت دیگر اصالحات در سرزمین 
اصلی مقدم بر ایجاد این مناطق اســت. تمــام مناطق آزاد 
تجاری صنعتی موفق جهان، زمانی به موفقیت رســیده اند 

که اقتصاد این کشورها از مناطق آزاد به عنوان یک آزمایشگاه 
جهت تجارت هدفمند در اقتصاد جهانی اســتفاده کرده اند. 
یعنی ابتدا استراتژی توسعه صنعتی(تولیدی) این کشورها 
در راســتای تجارت هدفمند با اقتصاد جهانی تدوین شده 
است، سپس به دلیل اینکه ســرزمین اصلی آمادگی پیاده 
کردن این استراتژی را نداشته، مناطقی طراحی و تأسیس 
شــده اند تا قوانین و مقررات تجارت آزاد بــا کمترین موانع 
اداری و بیشترین تسهیالت و امتیازات برای سرمایه گذاری 
خارجی در آنجا اجرا شــود.ایرادي که به مناطق آزاد تجاري 
در کشورهاي در حال توســعه گرفته مي شود، این است که 
این مناطق باعث ترویج واردات کاالهاي خارجي و تضعیف 
 و نابود شدن تولیدکننده هاي ملي که نیاز به پشتیباني دارند
، مي شود. در صورتي که یکي از اهداف ایجاد مناطق آزاد، ایجاد 
بستر مناسب براي تأمین کاال و تجهیزات ارزانقیمت از بازارهاي 
خارجي و بین المللي، تولید اشتراکي و... براي مؤسساتي است 
که ســعي در پیروزي در تجارت جهاني و مستولي شدن بر 
بازارهاي بین المللي دارند. مروري بر آمارهاي اصلي مناطق 
آزاد تجاري  صنعتي ایران نشــان مي دهــد که این مناطق 

عملکرد اقتصادي قابل قبولي طي ســال هاي مورد بررسي 
براساس اسناد باالدســتي ازجمله بند »11« سیاست هاي 
اقتصاد مقاومتي نداشته اند.یکی از مواردی که نشان دهنده 
عملکرد مجموعه مناطــق آزاد و اهمیــت آن در مبادالت 
بازرگانی کشور اســت، حجم تجارت خارجی انجام شده در 
مناطق آزاد است. در سال 13۹۹ نســبت حجم تجارت در 
مناطق آزاد به سرزمین اصلی حدوداً رقم 2 درصد را به خود 
اختصاص داده است. به عبارت دیگر مناطق آزاد ایران علی رغم 
امتیازات قانونی که به آنها اعطا شده، می توانستند حجم عمده 
تجارت خارجی کشور را پوشش دهند که آمارها نشان دهنده 
عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی 
کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق 
آزاد نیز منفی 0.8 بوده است.براساس آمارها در اکثر سال های 
مورد بررسی )13۹2 الی 13۹۹( تراز تجاری در مناطق آزاد 
منفی بوده است. یکی از علت های اصلی این موضوع آن است 
که درآمدهای این مناطق برای تأمین زیرساخت ها، از محل 
واردات تأمین می شود و این مناطق اساساً برای توسعه خود به 
چنین درآمدهایی نیاز دارند. براساس آمارهاي بانک جهاني 

در سال 13۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً 1۹1.8 
میلیارد دالر و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد 1.5 
میلیارد دالر بوده است که این نسبت برابر با 0.8 تولید ناخالص 
داخلی کشور است و نشان می دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی 
در اقتصاد ملی داشته است.هرچند تراز تجاری مناطق آزاد در 
سال های 13۹8 )222 میلیون دالر( و 13۹۹ )154 میلیون 
دالر( مثبت بوده است، اما متوسط سالیانه تراز تجاری مناطق 
آزاد طی سال های 13۹۹ - 13۹2 حدود 622.5 میلیون دالر 
منفي بوده است. در همین راستا تراز تجاری بدون احتساب 
صادرات نفت و گاز در ســرزمین اصلی نیز در سال 13۹۹، 
حدود 38۹5 میلیون دالر کسری داشته و در اغلب سال ها نیز 
این تراز منفی حاکم بوده است. براین اساس، می توان این گونه 
بیان کرد که عملکرد مناطق آزاد در ایران متأثر از سیاست های 
اتخاذ شده در سرزمین اصلی بوده است؛ به عبارتی دیگر، در 
اکثر سال هایی که در سرزمین اصلی کســری تراز تجاری 
وجود داشته، مناطق آزاد نیز دارای کسری تراز تجاری بوده اند 
و نتوانســته اند عملکردی متفاوت از سرزمین اصلی داشته 
باشــند؛ بنابراین مناطق آزاد جهت موفقیت نیازمند بهبود 
شرایط محیط کســب وکار و کاهش ریسک های اقتصادی 
در سرزمین اصلی هستند و شــواهد آماری نیز مؤید همین 
مطلب است. یکی از دالیل کســری تراز تجاری مناطق آزاد 
می تواند سرمایه گذاری هایی باشد که در این مناطق با اهدافی 
غیر از توسعه صادرات انجام شده است.آمار بعدي که داراي 
اهمیت زیادي است حجم ســرمایه گذاري خارجي تحقق 
یافته در مناطق آزاد است که طي ســال هاي مورد بررسي  
)13۹0 الي 13۹۹( به طور متوســط حدودا 1۹2 میلیون 
دالر بوده اســت، در حالي که به طور متوسط این رقم براي 
سرزمین اصلي حدودا 1782 میلیون دالر بوده که این نسبت 
 حدودا 11 درصد کل ســرمایه گذاري خارجي در سرزمین

 اصلي است. 

عملکرد اقتصادي مناطق آزاد مطلوب بوده است؟

سهم  0.8 درصدی  مناطق آزاد  از تولید ناخالص داخلی 

رییسی در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال؛
 به رغم تحریم ها مسیر پیشرفت 

را ادامه می دهیم
رییس جمهور روابط با کشور ونزوئال را دوستانه و رو 
به توسعه توصیف کرد و گفت: سیاست جمهوری 
اسالمی ایران توســعه معنادار روابط با کشورهای 
درحال توسعه بخصوص کشــورهایی که به دنبال 
حفظ اســتقالل خود در برابر کشورهای سلطه گر 
هستند، می باشد .سید ابراهیم رییسی روز دوشنبه 
در دیدار»فلیکس پالسنسیا گونسالس« وزیر امور 
خارجه ونزوئال، گفت: آمریــکای التین بخصوص 
ونزوئال جــزو اولویت های دیپلماســی اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران است و ما مصمم هستیم 
روابط خود را با این کشــورها توسعه دهیم.رییس 
جمهور با بیان اینکه ما مسیر پیشرفت را با قدرت 
ادامه خواهیم داد،گفت: در این دولت مصمم هستیم 
مشکالت ایجاد شده از سوی دشمنان  را کنار بزنیم 
و مسیر پیشــرفت کشــور را ادامه دهیم.آیت اهلل 
رییسی با تاکید بر ضرورت گسترش روابط تهران - 
کاراکاس در حوزه های مختلف گفت: برای توسعه 
مناســبات دوجانبه باید برنامه روشن و بلند مدت 
طراحی شود تا چشم انداز روابط به سمت تقویت 
حداکثری حرکت کند.رییس جمهور با تحســین 
همراهی ونزوئال با ایران در مجامع بین المللی افزود: 
با برنامه همکاری های بلند مدت میان دو کشــور، 
چشم انداز روشــنی برای گسترش و تعمیق روابط 
وجود دارد.رییسی با بیان اهمیت دولت ونزوئال در 
سیاست خارجی ایران، ابراز امیدواری کرد با سفر 
رییس جمهور ونزوئال به تهــران در آینده نزدیک، 
گام های جدیدی بــرای همکاری های بلندمدت 
دو کشور برداشته شــود.وزیر امور خارجه ونزوئال 
نیز در این دیــدار با ابالغ ســالم های گرم رییس 
جمهور کشــورش به رییس جمهوری اســالمی، 
ایران و ونزوئال را دو کشــور دوست توصیف کرد و 
گفت: دو کشور در مقابل نظام سلطه و کسانی که 
می خواهند به استقالل ما لطمه وارد کنند، متحد 
هستند.»فلیکس پالسنســیا گونسالس« از ایران 
به عنوان کشــور مهم و تاثیرگذار منطقه نام برد و 
گفت: جمهوری بولیواری ونزوئال در کنار ایران به 
دفاع از چندجانبه گرایی و مقابله با مداخله آمریکا 
متعهد است.وزیر امور خارجه ونزوئال هم با تاکید 
بر ضرورت گسترش روابط دو کشور، گفت: تدوین 
برنامه روابط بلند مدت دو کشور می تواند در تحقق 
این هدف موثر باشــد و ونزوئال آماده توسعه روابط 

درهمه زمینه ها با جمهوری اسالمی ایران است.

3 نماد تاثیرگذار در رشد شاخص کل
حقوقی ها بورس را باال کشیدند

  فملی بــرای ســومین روز متوالی رشــد کرد و 
بیشترین تأثیر را در رشد اندک شاخص کل بورس 
داشت.به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت دوشنبه 
26 مهر 1400، شاخص کل بورس پایتخت نسبت 
به روز یکشــنبه 853 واحد رشد کرد و به رقم یک 
میلیون و 436 هزار و ۹63 واحد رسید. شاخص هم 
وزن نیز با کاهش 4 هزار و 347 واحدی در سطح 
3۹3 هزار و ۹63 واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 107 واحد پائین آمد و در 

سطح 20 هزار و 306 واحد قرار گرفت.

صعو شاخص با پول حقوقی 
در حالی که نمادهای بزرگ بازار از جمله شــبندر، 
شــپنا و فوالد با خروج پول حقیقی و صف فروش 
مواجه بودند. در دقایق پایانی معامالت دوشــنبه 
معامله گران حقوقی از ایــن نمادها حمایت کردند 
و صف های فروش را جمــع آوری کردند. در مقابل 
نماد فملی که بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل 
داشت، با ورود پول حقیقی همراه بود و توانست برای 
سومین روز متوالی به روند صعودی خود ادامه دهد. 

خروج پول حقیقی
روز دوشــنبه برای دومیــن روز متوالی ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی بــه حقیقی بازار 
منفی شــد و 711 میلیارد تومان پول حقیقی 
از بورس خارج شــد.   در معامالت روز گذشته 
بیشــترین خروج پول حقیقی به ســهام آریان 
)شرکت پارس آریان( داشــت که ارزش تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی آن 83 میلیارد تومان 
بود. پس از آریان، شــبندر )شــرکت پاالیش 
نفت بندرعباس( و شــپنا )شرکت پاالیش نفت 
اصفهان( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز گذشــته نمادهای »فملی«، »شاراک« و 
»کچاد« بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل 
بورس داشتند. همچنین ســه نماد »شپنا«، 
»پارس« و »کاال« نمادهای بزرگ بازار بودند 
که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. 
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بررسی آمارها نشان می دهد نرخ تورم مسکن تهران در 
شهریورماه نسبت به مردادماه کاهشــی بود و نرخ تورم 
ماهانه به منفی 1.2 درصد رسیده است.دولت سیزدهم 
کمک به معیشــت مردم را در ســرلوحه اقدامات خود 
قرارداده اســت. یکی از برنامه های دولت در این راســتا 
ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است. برای این منظور 
برنامه های نیز تدوین شده اســت تا تولید تقویت شود و 
هزینه و تورم مســکن کاهش یابد.وزیر راه و شهرسازی 
نیز پس از رای اعتماد از مجلس اعالم کرد که ســاخت و 
تکمیل طرح اقدام ملی مسکن که زحمات فراوانی برای 
آن کشیده شده در دولت ســیزدهم تداوم خواهد یافت. 
همچنین واحدهای نیمه تمام مســکن مهر نیز به اتمام 
می رسند.»رستم قاسمی« تاکید کرد: مسکن محرومان 
و کم درآمدها از اولویت های دولت سیزدهم است. با ایجاد 
جاذبه و ارایه مشــوق تالش خواهیم کرد تا کم درآمدها 
صاحب مسکن شوند.اگرچه چند ماهی از حضور دولت 
سیزدهم بر ســر کار نمی گذرد اما نتیجه اقدامات دولت 

در بخش مسکن قابل تامل است. به گونه ای که براساس 
آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار نرخ تورم مسکن 
تهران در شهریورماه کاهشی بوده اســت. مرکز آمار در 
گزارش خود نرخ تورم مســکن در آخرین ماه تابســتان 
1400 را منتشر کرد. براساس این گزارش نرخ تورم ماهانه 
که درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به 
عدد شاخص ماه قبل است، در شــهریور ماه 1400 برابر 
منفی 1.2 درصد شد و در مقایسه با مردادماه 4.8 درصد 
کاهش یافت. بررسی نمودارها نشــان می دهد که تورم 
ماهانه در تیرماه 13۹8 نیز منفی بود اما این روند تنها تا 
آبان ماه همان سال دوام داشت و دوباره سیر نزولی داشت. 
در فاصله بین آبان و دی ماه سال گذشته نیز تورم ماهانه 
مسکن در تهران کاهشی و منفی بود اما بالفاصله در مدار 

صعود قرار گرفت و استارت سیر نزولی آن در شهریورماه 
1400 زده شده است. 

ترمز شتاب افزایش قیمت مسکن کشیده شد
براساس این گزارش نرخ تورم سالیانه مسکن شهریور ماه 
که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال 
منتهی به شهریور 1400، نسبت به شاخص دوره مشابه 
ســال قبل را نشــان می دهد 7.۹ درصد کاهش داشت.

نرخ تروم سالیانه شــهریورماه 1400 برابر 67.3 درصد 
شد در حالیکه این شــاخص در شهریورماه سال گذشته 
75.3 درصد بود.  همچنین نرخ تورم نقطه ای مســکن 
پایتخت در شــهریورماه 23.8 درصد بود که نســبت به 
ماه مشابه سال گذشته ۹.۹ درصد کاهش داشت. یعنی 

خریداران خانه برای خرید یک واحد مســکونی در شهر 
تهران نسبت به شهریورماه سال گذشته باید 23.8 درصد 
بیشتر پرداخت کنند.تورم نقطه ای از اردیبهشت ماه ۹6 
روند صعودی را در پیش گرفت و در اردیبهشــت ســال 
۹8 به باالترین رقم خود رسید اما دوباره روند نزولی را تا 
شهریور و آبان ماه سال گذشته در پیش گرفت. اما دوباره 
در مدار نزولی قرار گرفته است. بررســی جداول آماری 
نشان می دهد که بیشترین نرخ تورم سالیانه مسکن شهر 
تهران در سال ۹8 مربوط به ماه های تیر و مرداد به ترتیب 
با رقم ۹0.2 و ۹0.6 درصد بوده اســت. این نرخ در سال 
۹۹ در ماه های نخســت روند نزولی را در پیش می گیرد 
 و تا تیر ماه بــه رقم 46.4  درصد هم می رســد اما دوباره 
بر مدار نزولی قرار می گیرد و در اســفندماه سال گذشته 
برابر 78.2 درصد بوده اســت. نرخ تورم مسکن تهران از 
ابتدای سال همواره نوسان داشته اســت و در فروردین 
 مــاه 81.5 درصد بــود و در مــرداد مــاه 75.3 درصد

 می شود.

بانک مرکزی ســقف پرداختــی در قالب کارت 
اعتباری مرابحه به مشتریان بانک ها و موسسات 
اعتباری را از 50میلیون تومــان به 200 میلیون 

تومان افزایش داد.
آن طــور کــه روابــط عمومــی بانــک مرکزی 
گــزارش داده، این افزایــش، با توجه بــه لزوم 
انطباق مقررات ناظر بــر کارت اعتباری مرابحه 
با شــرایط و مقتضیــات روز و با هدف تســهیل 

تأمین مالی خانوارها و کســب وکارهای کوچک 
و متوسط از صورت گرفته اســت. به این ترتیب 
بانک مرکزی دســتورالعمل اصالحــی مربوط 
 به این تصمیم را بــه بانک ها و موسســات مالی

 ابالغ کرده اســت. بر مبنای این دســتورالعمل 
مؤسســه اعتباری می تواند نســبت به تخصیص 
اعتبار تا ســقف دو میلیارد ریــال )200 میلیون 
تومان( اقدام کند و مجموع اعتبار قابل تخصیص 

از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب 
کارت اعتباری، حداکثــر دو میلیارد ریال )200 

میلیون تومان( است.
همچنین مهلت بازپرداخت تســهیالت نســیه 
اقساطی به تشخیص مؤسســه اعتباری، حداقل 
12 ماه و حداکثر 60 ماه پس از پایان دوره تنفس 
تعیین می شود. در دســتورالعمل قبلی این مدت 

زمان حداکثر 36 ماه بود.

در حالی که یکی از طرح های وزارت راه و شهرسازی، تأمین 
مالی ساخت و ساز مسکن بر اســاس تهاتر نفت است، اما 
کارشناسان اقتصادی بر سر بهینه بودن این روش تأمین 
مالی با یکدیگر توافق ندارند.به گزارش مهر، رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرســازی در اوایــل روی کار آمدن در دولت 
سیزدهم اعالم کرد با تهاتر نفت و زمین با انبوه سازان داخلی 
و استفاده از سپرده های بانکی مردم می توان طرح های حمل 

و نقل و ساخت یک میلیون مسکن در سال را عملی کرد.

وزیر راه: از روش های غیر تورمی برای ساخت 
مسکن استفاده می کنیم /    تهاتر؟

پیش از این نیز رســتم قاســمی وزیر راه و شهرسازی در 
پاســخ به انتقاداتی در خصوص تورم زا بودن ساخت یک 
میلیون مسکن گفته بود: این طرح با مطالعه کارشناسی و 
با برنامه ریزی آماده شده است. برخی می گویند که ساخت 
یک میلیون واحد مســکونی، تورم ایجاد خواهد کرد، اما 
اینطور نیســت چراکه برای احداث ایــن واحدها از منابع 
دولتی اســتفاده نمی کنیم. روش هایی برای تأمین منابع 
مالی این برنامه پیش بینی کردیم که تورم زا نیستند.وزیر 
راه و شهرســازی از جزئیات روش های غیر تورمی چیزی 
نگفته که به نظر می رســد تهاتر نفت با سازندگان، یکی از 

این روش ها باشد.

مسکن کاالی سرمایه ای نیست
اما اینکه ســاخت و ســاز مســکونی نیز جزو دارایی های 
سرمایه ای است یا خیر، محل اختالف کارشناسان اقتصادی 
است؛ هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند مسکن را 
نباید کاالی سرمایه ای دانست و یکی از علل افزایش شدید 
قیمت مسکن در حدود 4 سال اخیر، بهره برداری از این کاال 
به عنوان سرمایه و برای حفظ دارایی های اشخاص است که 
در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی، به عنوان یک کاالی 
ســرمایه ای عمل می کند.در حالی که اگر قوانین مربوطه 
خصوص مالیات بر عایدی ســرمایه به تصویب می رسید، 
مسکن از سرمایه ای بودن خارج و به کاالی مصرفی تبدیل 

می شــد که در نتیجه تکانه های تورمی، تأثیری در قیمت 
مسکن و افزایش مدت زمان خانه دار شدن خانوارها نداشت؛ 
هر چند که در کنار ابزارهای مالیاتی، ساخت و ساز نیز نقش 

به سزایی در خارج شدن مسکن از کاالی سرمایه ای دارد.

تهاتر نفت با چین و ترکیه؟
اخیراً که بحث واگذاری ساخت و ساز بخشی از پروژه های 
طرح جهش تولید مسکن به سازندگان چینی یا ترکیه ای 
مطرح شده و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از 
مذاکره وزارت راه و شهرســازی با طرف چینی خبر داده 
است، بحث تهاتر نفت با انبوه سازی دوباره جدی شده است.

موضوعی که اگرچه با انتقاد برخی انبوه سازان مبنی بر توان 
فنی آنها برای ساخت مسکن روبه رو شد، اما تا حدودی هم 
با تأیید ضمنی وزیر راه و شهرسازی مواجه شده و اعالم کرده 
که باید به دنبال ارتقای فناوری و تکنولوژی ساخت و ساز 
در کشور باشیم. پیش از این نیز در دولت های دهم، یازدهم 
و دوازدهم واگذاری برخی پروژه های مسکن مهر پردیس و 
پرند به شرکت ترکیه ای اجرایی شده بود که در آن زمان، 
نحوه بازگشت سرمایه انبوه ساز ترکیه ای، از محل تسهیالت 

بانکی یا آورده های متقاضیان مسکن مهر بود.

پیگیری تسهیالت 3۶۰ هزار میلیارد تومانی 
بانک ها مهمتر است یا تهاتر با نفت؟

یکی از مهمترین بخش های قانون جهش تولید مسکن، تخصیص 
360 هزار میلیارد تومان از محل تســهیالت بانکی به نهضت 
ساخت مسکن در سال 1400 است که در سال های پس از آن 
روند افزایشی 20 درصدی در هر سال دارد؛ اما تا کنون هیچیک 
از بانک هایی که سهمیه آنها مشخص شده، پرداخت تسهیالت را 
آغاز نکرده اند.اگرچه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه 
پیشنهاد اختصاص تسهیالت 400 میلیون تومانی به جلسه هفته 

جاری شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور خبر داده 
است، اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند بانک ها به 
دلیل کسری منابع و مصارف، نه قادر به پرداخت این ارقام هستند 

و نه تمایلی به اعطای این تسهیالت بلندمدت دارند.

رئیس کمیسیون عمران: بانک ها وام 3۶۰ هزار 
میلیارد تومانی را ندهند جریمه می شوند

با این وجود پیش از این محمــد رضا رضایی کوچی رئیس 
کمیســیون عمران مجلس به خبرنگار مهر گفته بود: برای 
اولین بار در قانون جهش تولید مسکن، برای اعطای تسهیالت 
بانکی به بخش مسکن، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده و 
اگر بانک ها، از پرداخت تسهیالت 360 هزار میلیارد تومانی سر 

باز بزنند، باید دو برابر این رقم مالیات بپردازند.

کارشناس مسکن: مسکن دارایی نیست
در همین رابطه فرهاد بیضایی کارشــناس اقتصاد مســکن 
در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره صحبت هــای وزیر راه و 
شهرسازی مبنی بر تهاتر نفت برای تأمین منابع مالی ساخت 
یک میلیون واحد مســکونی گفت: از زمانی که وعده ساخت 
یک میلیون واحد مســکونی در انتخابات ریاست جمهوری 
داده شد مهمترین سوال کارشناســان این بود که این وعده 
با کدام منابع قابل تحقق اســت؟وی افزود: اخیراً از وزارت راه 
و شهرسازی خبرهایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه برای 
ساخت پروژه های مسکن از راه تهاتر نفت استفاده شود؛ ایده ای 
که اگرچه نسبت به برخی دیگر از روش های تأمین مالی، روشی 

کم خطر در اقتصاد است، اما روش بهینه ای نیست.

عقالنی نیست کسی دارایی اش را بدهد و کاالی 
مصرفی بگیرد

مدیر سابق بخش مطالعات مسکن دانشگاه علم و صنعت 

ادامه داد: نگاه دولت به نفت از یک کاالی قابل فروش باید به 
یک دارایی تغییر کند.

نفت با انتقال تکنولوژی یا توسعه زیرساخت ها 
تهاتر شود

بیضایی با تأکید بر اینکه دارایی را باید با دارایی تهاتر کرد 
یادآور شــد: دارایی را باید با انتقال تکنولــوژی، با کاالی 
سرمایه ای یا با زیرساخت تهاتر کرد. دولت می تواند به جای 
تهاتر نفت در برابر ساخت مسکن، نفت را با خطوط ریلی 
و قطارهای سریع السیر، با توسعه بندر شهید بهشتی، راه 
آهن چابهار-سرخس یا خط آهن ابریشم تهاتر کند؛ دولت 
همچنین می تواند نفت را با توسعه شبکه نیروگاهی تهاتر تا 
بتواند انرژی الزم برای صنایع باالخص صنایع ساختمانی 
تأمین کند.وی در خصوص اینکه کدام کشــور قرار است 
کشــور مقابل ایران در خصوص تهاتر نفت باشــد؟ گفت: 
چین به عنوان بزرگترین هدف تهاتر نفت مطرح است؛ اما 
همانگونه که هندی ها حاضر شدند توسعه 85 میلیون دالری 
بندر شهید بهشتی چابهار را در مقابل حق بهره برداری بلند 
مدت از آن تقبل کنند؛ ما هم باید چنین رویکرد و سیاستی 

در مقابل دارایی های خود داشته باشیم.

قطار سریع السیر و راه آهن چابهار-سرخس؛ 
پروژه های مهم قابل تهاتر با نفت

به گفته این کارشناس اقتصاد ساخت و ساز، توسعه خطوط 
سریع السیر قطار از تهران به اصفهان، تبریز و مشهد زمینه 
توسعه شهری و مسکونی را در این 3 محور فراهم می کند و 
می تواند تا حدی زمینه سرمایه گذاری پراکنده و نه متمرکز 
مسکن را فراهم کند. توسعه بندر شهید بهشتی و خط چابهار 
سرخس، مهاجرت معکوس به شرق کشور را اقتصادی و به 
توزیع مناسب جمعیت در پهنه سرزمین کمک خواهد کرد.
بیضایی خاطرنشــان کرد: ســاخت راه و مسکن نیازمند 
تکنولوژی باال و حضور شرکت های چینی، ترکیه ای و… 

نیست و توان فنی مهندسی کشور امکان ساخت را دارد. 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه به ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
به ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رســید.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۶۲ دالر و ۷۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۳۲ 

هزار و ۸۸ تومان است.

تورم منفی ۱.۲ درصدی قیمت مسکن در شهریورماه؛

ترمز شتاب افزایش قیمت مسکن کشیده شد

با اصالح »دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری« از سوی بانک مرکزی

سقف کارت اعتباری مرابحه به ۲۰۰ میلیون  افزایش یافت

کدام کشور منابع می دهد؟

جزئیات  طرح مسکن سازی با تهاتر نفت
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شرایط کنترل فشار تقاضای ارز 
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی

نوسانات نرخ ارز به عوامل بسیاری اعم از داخلی و خارجی بستگی دارد. قطعا عوامل زیادی در تعیین نرخ دالر دخالت دارند. مهم ترین مسئله ای که به افزایش نرخ دالر دامن زد، خودداری از اعالم موضع رسمی در قبال مذاکرات هسته ای است که انتظار می رفت 
ازسوی دولت سیزدهم انجام شود. باید توجه داشت سیل نقدینگی، انتظارات تورمی و کسری بودجه سنگین دولت در کنار فقدان اطمینان از به نتیجه رسیدن مذاکرات قرار گرفته و باعث شد آبی که پشت سد انباشته شده و منتظر موضع گیری های دولت، 

رها شود که یکی از تبعات آن افزایش نرخ دالر بود.
اما در روزهای اخیر سیگنالهای مثبت در خصوص آغاز مذاکرات تعیین کننده خواهد بود. درست است که مقامات ایرانی به صورت مستقیم آغاز مذاکرات را اعالم نکرده اند اما با سفر به بروکسل آمادگی خود را نشان داده اند. این اتفاق به این معناست که ایران 

نمی خواهد به دستورات تعیین شده از قبل از سوی طرفین مقابل گوش کند اما به اصل مذاکره مشکلی ندارد. 
بنابراین سفر به بروکسل انتخاب شده است. بنابراین در بروکسل مذاکرات ابتدایی انجام خواهد شد و از هفته آینده مذاکرات به صورت رسمی شروع می شود. همین اتفاق کافی است تا تاثیر روانی آن بر بازار ارز دیده شود. خبر مثبت آغاز مذاکرات که بازار مدت 

زیادی در انتظار آن بوده است نرخ ارز را به سمت کاهش هرچند بسیار ناچیز پیش خواهد برد. 
از طرفی دیگر با روی کار آمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی قرار است مقررات برگشت ارز مخصوصا در بخش صادرات به کشورهای همسایه آسان تر شود. هرچند موانع در رابطه با تجارت با آذربایجان هنوز به قوت خود باقی است اما نمی تواند تاثیر این اتفاق 

را کمرنگ کند. پس سیگنالی که بانک مرکزی به بازار ارز داده است بی تاثیر نیست. هم سیگنال بانک مرکزی و هم سیگنال آغاز مذاکرات بسیار تعیین کننده خواهند بود.
به عبارت دیگر بازار ارز تحت تاثیر روانی این دو اتفاق می بایست تا دو هفته آینده در مسیر کاهش قیمت پیش برود. این در حالی است که اگر قرار بر این باشد که بخشی از پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شود تاثیر این دو اتفاق را عمیق تر خواهد 
کرد. آمریکا با ارسال سیگنال آزادسازی بخشی از پولهای ایران از طریق کانال سوئیس برای تهیه اقالم بشردوستانه گام خود را برای پیشبرد مذاکرات برداشته است. وقتی اجازه این کار داده شود فشار روی تقاضای ارز در داخل کنترل خواهد شد و ارز را برای 

افتادن در مسیر کاهشی هدایت خواهد کرد. 

تامین کافی سوخت زمســتانی نیروگاه ها برای 
تضمین تولید پایدار و مستمر برق در فصل زمستان 
اهمیت زیادی دارد و بر این اساس، رییس جمهوری 
چندی پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت بر آن تاکید کرد. تامین سوخت به موقع مورد 
نیاز نیروگاه ها از اموری اســت که اختالل در آن 
می تواند خاموشی هایی را به دنبال داشته باشد، 
تجربه پارسال نشــان داد تامین نشدن به موقع 
ســوخت مورد نیاز نیروگاه ها چه مشکالتی می 
تواند برای کشور ایجاد کند.همین حساسیت سبب 
شــد رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت که بیســت مهر ماه برگزارشد بر 
پیش بینی تامین به موقع سوخت نیروگاه ها تاکید 

داشته باشد.
در همین رابطه »علی اکبرمحرابیان« وزیر نیروی 
دولت سیزدهم نیز در روزهای اخیر موضوع سوخت 
نیروگاهی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این امر 
در زمستان از اهمیت باالیی برخودار است و مشکلی 
که سال گذشــته ایجاد شــد این بود که مخازن 
سوخت نیروگاه ها پر نشد و همین امر تامین گاز 

نیروگاه ها را با مشکل روبه رو کرد.
محرابیان گفت: براین اســاس از یک ماه گذشته 
و در یک اقدام مشــترک بــا وزارت نفت تالش 
کردیم ناوگان حمل و نقل کشــور بســیج شوند 
و مصوبه خوبــی در دولت برای تشــویق مالکان 
این ناوگان داشــته ایم.وی افــزود: درحال حاضر 
سوخت رسانی با سرعت خوبی درحال انجام است 
و در حال حاضر موجودی مخازن باالتر از ذخیره 
سال گذشته است.»محسن طرزطلب« مدیرعامل 
شرکت برق حرارتی روز دوشنبه در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرنگار اقتصــادی ایرنا در رابطه با 
وضعیت تامین ســوخت نیروگاهی گفت: تالش 
 خواهیم کرد تا حد امکان این نگرانی برطرف شده 

یا کاهش یابد.
وی درباره وضعیت فعلی تامین سوخت نیروگاه ها 
افزود: اکنون روند تامین سوخت نیروگاه ها از سوی 
وزارت نفت به طور مداوم درحال انجام است و هم از 
نظر سوخت گاز و هم سوخت مایع کار تامین به طور 
مستمر در حال انجام است.مدیرعامل برق حرارتی 
ادامه داد: االن وضعیت مخازن نیروگاه ها نسبت به 
سال گذشته در همین زمان وضعیت مطلوب تری 

دارد و میزان ســوخت مایع هم نسبت به گذشته 
بهتر شده است.طرزطلب بیان داشت: البته باید دید 
وضعیت مصرف گاز در کشور به چه شکلی خواهد 
شد و مشترکان چه میزان گاز مصرف خواهند کرد 
و بر این اساس چقدر گاز مورد نیاز نیروگاه ها تامین 
خواهد شد و مخازن چقدر می توانند سوخت مورد 

نیاز نیروگاه های حرارتی را تامین کنند؟
وی درباره احتمال اســتفاده از مازوت در برخی 
نیروگاه ها گفت: این امر بستگی به میزان مصرف 
گاز و بــرق در زمســتان خواهد داشــت و پیش 
بینی ما آن است که اســتفاده از سوخت مازوت 
اجتنــاب ناپذیر خواهد بود. مدیرعامل شــرکت 
برق حرارتی ادامــه داد: ۱۶ نیــروگاه وجود دارد 
که می توانند از ســوخت مازوت استفاده کنند. 
طرزطلب افزود: احتمال مــی رود ۵۰ درصد این 
نیروگاه ها به ســمت اســتفاده از مازوت بروند؛ 
گرچه تالش این اســت که هر ۱۶ نیروگاه زمانی 
که از سوی ســازمان محیط زیست اعالم افزایش 
آلودگی داده شد از سوخت مازوت استفاده نکنند.
پیشتر شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد، سومین 
نشســت هماهنگی و برنامه ریزی تأمین سوخت 
زمســتانی در هفته گذشــته با حضور مسئوالن 
وزارت نفت و نیرو برگزار شد، این نشست با هدف 
بررســی اصالح الگوی مصرف در کشور و ایجاد 
هماهنگی و همکاری مشترک میان دستگاه های 
 تأمین کننــده و مصرف کننده انرژی در کشــور 

برگزار شد.
ارســال حداکثری ســوخت مایع به نیروگاه ها با 
اولویت منطقه شمال شرق، استفاده حداکثری از 
نفت کوره در نیروگاه ها و مدیریت تأمین گاز برای 
مهم ترین مراکز تولید برق در کشور، از اصلی ترین 

موضوع های مورد بحث در این نشست بود.
وزیر نفت نیــز پیش از این با بیان اینکه درســال 
گذشته حدود ۱۶۰ میلیون متر مکعب در بعضی از 
روزهای فصل سرد بخصوص در استان های شمال 
و شمال شرق کشور کســری گاز داشتیم، گفت: 
امسال پیش بینی می کنیم که با روند رشد مصرف 
در کشور که بین ۸ تا ۱۰ درصد است، در فصل سرد 
تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته 
باشیم، به همین خاطر جلســات تامین سوخت 

زمستانی را شروع کردیم.

یک مقام مسئول گفت: از ابتدای امسال تا ۲۰ مهر، 
حدود ۸ میلیون تن نهاده در سامانه بازارگاه توزیع 
شده که نسبت به سال قبل ۶۹ درصد رشد داشته 
است. حسن عباســی معروفان مدیرکل خدمات 
بازرگانــی وزارت جهاد کشــاورزی درباره آخرین 
وضعیت تامین نهاده های دامی اظهار کرد: از ابتدای 
امســال تا ۲۰ مهر، حدود ۸ میلیــون تن نهاده در 
سامانه بازارگاه توزیع شــد که ۵ میلیون تن از این 
میزان را ذرت و مابقی را کنجاله سویا و جو به خود 
اختصاص داده است.او از افزایش حدود ۶۹ درصدی 
افزایش توزیع نهاده دامی نسبت به سال قبل خبر 
داد و گفت: علی رغم افزایش توزیع، اما باز هم کمبود 
احساس می شود. عباسی معروفان با اشاره به دالیل 
کمبود احســاس نهاده دامی بیان کــرد: با وجود 
خشکسالی و کم بارشی، تولید علوفه مرتعی کاهش 
داشته و باالی ۸۰ درصد علوفه مراتع قابل استفاده 
برای دام  نبوده است، همچنین کاهش یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تنی تولید جو و افت ۵۰ درصدی خرید 
تضمینی گندم و به طبع کاهش میزان کاه، کلش و 
دورریزهای گندم موجب شده که به رغم افزایش ۶۹ 
درصدی توزیع، اما همچنان جوابگوی نیاز مرغداران 

و دامداران نیست.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه واردات علوفه و 
نهاده مستمر در حال انجام است، گفت: واردات نهاده 
و عرضه در ســامانه بازارگاه تعطیلی ندارد و همواره 

تولیدکنندگان دام و طیور که ســهمیه دارند، پس 
از واریز پول می توانند سهمیه خود را دریافت کنند.
او درباره آخرین جزئیات ثبت ســفارش نهاده های 
دامی بیان کرد: از ابتدای ســال تاکنون حدود ۲۲ 
میلیون تن نهاده ثبت سفارش شده که ۸ میلیون تن 
آن وارد شــده و ۱۴ میلیون تن مابقی طی ماه های 
آتی وارد می شود. مدیر کل خدمات بازرگانی وزارت 
جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تا اطالع ثانوی ارز 
ترجیحی به واردات نهاده هــای دامی پرداخت می 
شود، گفت: با توجه به آنکه ارز ترجیحی منشا رانت 
و فساد است. بررسی های الزم در خصوص حذف آن 
توسط دولت، مجلس و سایر دستگاه های ذی ربط در 
حال بررسی و برنامه ریزی است تا با حذف آن تنشی 
 در بازار ایجاد نشــود، چرا که حذف ارز ترجیحی بر 

قیمت ها اثر گذار است.
او ادامه داد: بنده معتقدم که تخصیص ارز ترجیحی 
کنترل و نظارت را به واسطه رانت و فساد سخت می 
کند و همواره در افزایش مصرف تاثیر گذار اســت 
که با حذف آن و افزایش قیمت ها، مصرف منطقی 
می شود. این درحالی است که تاکنون هیچ برنامه 
ابالغی و اجرایی برای آن نداریم.عباسی معروفان در 
پایان تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی 
ارز دیگر، به اندازه مابــه التفاوت آن که در خروجی 
محصوالت تاثیر گذار است، یارانه باید تخصیص داده 

شود تا تنشی در بازار ایجاد نشود.

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران 
با اشاره به ریزش شدید فعاالن این صنف در پي شیوع 
ویروس کرونا، تاکید کرد که فیلمبرداري از روند تزریق 
واکسن و سایر موارد این چنیني در واحدهاي زیر پله اي 
انجام مي شود و عکاسان و فیلمبرداران مجاز فقط در 

حدود ۱۳ رسته مشخصات فعالیت مي کنند.
زعفر یاوري، رئیس اتحادیه عکاســان و فیلمبرداران 
مجالس تهران در رابطه با خبر فیلمبرداري از تزریق 
واکسن با هزینه هاي باال اظهار کرد: براي فیلم برداري 
از روند تزریق واکســن کرونا به واحدهاي زیرزمیني 
مراجعه میشود که جواز کسب ندارند. بنابراین افرادي 
که از صفر تــا صد روند تزریق واکســن فیلمبرداري 
میکنند، همکاران ما در اتحادیه که جواز کسب دارند 
نیستند. حتي ممکن است برخي با دوربین موبایل یا 
یک دوربین معمولي این کار را کرده باشند، اما مبلغ 

آنچناني از مردم دریافت کردهاند.
وي با بیان اینکه عکاسان و فیلمبرداران مجاز فقط در 
حدود ۱۳ رسته فعالیت میکنند، گفت: این رستهها 
شامل عکاس و فیلمبردار معمولي و دیجیتال پرتره، 
تولید عکس رنگي ماشیني و دستي، تعمیر دوربین 
و لوازم عکاســي و فیلمبرداري، دفتر فیلمبرداري و 
عکاســي از مجالس، میکس و مونتــاژ فیلم و عکس 

مجالس، دفتر خدمات عکســبرداري و فیلمبرداري 
میکس و مونتاژ فیلم مجالس، خرده فروشي دستگاه 
ها و تجهیزات لوازم عکاسي و فیلمبرداري، چاپ عکس 
رنگي ماشیني فوري، عکاســي صنعتي و تبلیغاتي، 
عمده فروشي فروشگاه ها، چاپ عکس براي عکاسي 
ها، فروش لوازم چاپ عکس رنگي و کرایه لوازم عکاسي 

و تصویربرداري است.
یاوري، همچنیــن گفت که در موارد زیادي شــاهد 
شکایت مردم از این واحدهاي بدون مجوز و زیرزمیني 
به خاطر تحویل نــدادن فیلم و عکس یا تحویل فیلم 
و عکس بي کیفیت و خراب به مردم هســتیم.رئیس 
اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران در ادامه 
از آسیب شدید شیوع ویروس کرونا به این صنف خبر 
داد و گفت: شیوع ویروس مانند تاالرداران صنف ما را 
هم نابود کرد، چرا که از زمان آغاز بیماري، مجالس و 
مهماني ها بسیار محدود شدند. عالوه بر این به گفته وي 
عکس هاي پرسنلي را نیز پلیس+ ۱۰، اداره ثبت احوال 
و پیشــخوان مي گیرند و به زور و به طور غیرقانوني 

اعضاي صنف عکاسان را از این حوزه خارج کرده اند.
یاوري با بیان اینکه آمار دقیقي از افرادي که از این صنف 
خارج شدند در دسترس نیست، تصریح کرد: اما میتوان 

گفت در این حوزه خیلي ریزش داشتیم. 

ســخنگوی کمیســیون 
صنایع و معــادن مجلس 
می گوید: به منظور تامین 
نظر شورای نگهبان، طرح 
ساماندهی صنعت خودرو 
اصالح شد که براساس آن خودرو به صورت محدود 
وارد کشــور می شــود. پس از اعالم ایرادات طرح 
آزادسازی واردات خودرو توســط شورای نگهبان، 
گویا مجلس تمام تالش خود را برای رفع ابهامات این 
شورا کرده است. کش و قوس های بسیاری از زمان 
مطرح شدن طرح مجلس در زمینه آزادسازی واردات 
خودرو ایجاد شد و کماکان نیز ادامه دارد اما مجلس 
همچنان بر طرح خود ایستادگی کرده و قرار است 
در اصالحات ایجاد شده واردات خودرو به کشور به 

صورت محدود انجام شود. 
این در حالی است که عالوه بر شورای نگهبان، خود 
دولت و وزیر صمت به صورت آشکار مخالفت خود 
را با آزادسازی واردات خودرو حداقل تا پایان سال 
۱۴۰۰ اعالم کرده بودند. فاطمی امین، وزیر صمت 
در این خصوص گفت تا پایان ســال واردات خودرو 
کار اشتباهی است زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را 
درگیر و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد. این کار 
سبب ایجاد تورم شده و به ضرر کل جامعه خواهد 
بود. در شــرایط عادی اگر کشور صادرات غیرنفتی 
مناسبی داشــته باشــد و تراز تجاری مثبت باشد، 
واردات خودرو می تواند سبب ایجاد رقابت و افزایش 
کیفیت در بازار شــود اما تا آن زمان با چالش ارزی 

مواجه هستیم.
اما علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس 
می گوید: در جلسه کمیســیون صنایع مجلس با 
وزیر صمت برای بررســی ماده ۴ مبنی بر واردات 
خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادســازی واردات 
خودرو موافق هســتند اما نیاز به فرصتی دارند که 
بتوانند زیرساخت های الزم را ایجاد کنند. همچنین 
اعضای کمیسیون مصر هستند که این طرح برای 

تنظیم بازار است و عمال آزادسازی واردات خودرو 
نیســت بلکه برای رفع بخشــی که کمبود داریم، 
 ممکن است ۵۰ تا ۷۰ هزار دســتگاه باشد، تا بازار 

تنظیم شود.
روح اهلل عباس پور، ســخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس نیز در توضیح نشست کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس که بــا حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و معاونان وی برگزار شــد گفت: در 
این نشست ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای 
عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام 
به طرح ســاماندهی صنعت خودرو در دستور کار 
قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی به ریاست رییس 
کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن تشکیل 
شود تا سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو 

پیش بینی شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: 
کمیســیون صنایع درصدد واردات مدیریت شده 
خودرو بدون فشــار به منابع ارزی اســت و در این 
نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون 
خواست برای ساماندهی بازار خودرو مهلتی تعیین 
کنند. چرا کــه وی برنامه ای ۶ ماهه برای مســائل 
مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل 
قیمت و... دارد. نماینده مــردم بوئین زهرا و آوج در 
مجلس تاکید کرد: به رغم اینکــه وزارت صمت و 

معاونت ارزی بانک مرکزی به دلیل ارز مورد نیاز با 
واردات خودرو مخالف هستند ولی کمیسیون صنایع 
و معادن به دنبال واردات خودرو بدون تحمیل فشار 

به منابع ارزی کشور است.
عباســپور با بیان اینکه شــورای نگهبان به طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو  که پیش از این نیز در 
مجلس دهم تدوین و تصویب شده بود، ایراد گرفته 
است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن درمجلس 
یازدهم به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح 
ساماندهی صنعت خودرو را اصالح کرد که براساس 
آن خودرو به صورت محدود و با توجه به نیاز کشور 
وارد خواهد شد. وی اضافه کرد: در این مصوبه منابع 
ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشا 
خارجی و صادرات قطعات خودرو تامین می شــود 
و شــورای رقابت نیز هر ۶ ماه، میزان نیاز کشور به 

واردات خودرو را تامین می کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره 
طرح تولید پایدار زنجیره فوالد که در نشست امروز 
مطرح شد نیز خاطرنشان کرد: هرچند کمیسیون 
صنایع و معادن طرحی درباره ساماندهی بازار فوالد 
دارد که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد 
اما »سید رضا فاطمی امین« از کمیسیون خواست 
که برای بررسی این طرح فرصتی به وزارت صمت 

داده شود.

یک کارشــناس بازار خودرو در رابطه با چگونگی 
تحقق واردات خودرو به کشــور در گفــت و گو با 
"کسب و کار" گفت: قانونا دولت و مجموعه وزارت 
صمت مجاز به اعمال محدودیت در واردات نبودند 

و نیستند.
فربد زاوه افزود: عمال وزرای صمت از دولت یازدهم 
در ممنوعیت اعمالی بر ثبت سفارش دچار تخلف 
قانونی شــده اند و تالش مجلس برای آزادی مجدد 
واردات کاالیی که آزاد است هم با مشکالت و موانع 
همراه است. کره، ترکیه، رومانی، جهموری چک و 
بسیاری از کشورهای دیگر هنگامی توانستند صنعت 
خودروی خود را رشد دهند که درها را باز کردند، تا 
زمانی که درهای کره بسته بود ماشین های کره ای به 
آمریکا نرسید و مشتریان جزئی در کشورهای دیگر 
پیدا کرد. کره زمانی به آمریکا ورود پیدا کرد که عدد 
قابل توجه ای ماشین وارداتی در کشورش مصرف 

می شده است.
به گفته وی، ترکیه هم همین گونه بود و تا زمانیکه 
محدودیت هایی برای واردات خودرو داشــت یک 
صنعت زورگو و فشل داشته است اما به محض لغو 
ممنوعیت های تعرفه ای صنعت این کشور متحول 
شد. لذا به واسطه اینکه واردات یک تمرین در بازار 
داخلی خواهد بود و ما هم در شــرایطی هستیم که 
می توانیم بر ظرفیت های نسبی مان سرمایه گذاری 
کنیم بدون شک این طرح سبب پیشرفت صنعت 

خودروی کشور می شود.
زاوه خاطرنشان کرد: ثبات در نرخ ارز و جلوگیری از 
بروز تورم در اقتصاد کشور و تمرکز بر کاهش تنش 
بر معیشت روزمره مردم، بهانه دسته بندی گروه های 
کاالیی در ممنوعیت های مکرر در حوزه واردات کاال 
بوده است. این در حالی است که اصوال تورم نه از نرخ 
ارز که از سیاست پولی تشدید می شود. نرخ ارز خود 
به عنوان یک کاال و یک معیار مبادله متاثر از رشد 
اقتصادی و حجم پایه پولی است. دولت ها بدون توجه 
به تاثیر درآمدهای تعرفه ای کاالهای لوکس، خصوصا 
کاالیی مانند خودرو که قاچاق پذیر نیست بر کاهش 

تورم عمومی، همواره با آن مخالفت کرده اند.

50 تا 70 هزار خودرو برای تنظیم بازار وارد می شود

موافقت با واردات خودرو
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

برخــی از معامله گــران به 
دنبال پایین بــردن قیمت 
دالر موفق شــدند در بازار 
پشــت خطی،  ارزش دالر را 
تا محدوده ۲۷ هزار و ۱۰۰ 
تومان کاهش دهنــد. این 
اتفاق به عقیده کارشناسان، ناشی از چند سیگنال در 

بازار ارز بوده است. نخست اخبار مرتبط با آزادسازی 
بخشی از منابع بلوکه شده ایران در خارج است. انتشار 
این خبر درســت قبــل از آغاز مذاکرات هســته ای 
توانســت نظر بازار ارز را به خود جلب کند. البته این 
خبر در حد گمانه زنی بوده و هنوز تایید درســتی از 

سوی مقامات مسوول نداشته است. 
از ســوی دیگر ســیگنال دیگری در بازار وجود دارد. 
بازارساز ارز بیشــتری را روانه بازار کرده است. فعاالن 
بازار ارز بر ایــن باورند با روی کار آمــدن علی صالح 

آبادی، رئیس کل جدید بانک مرکــزی عرضه ارز در 
بازار افزایش یافته اســت. این اتفاقات ممکن است به 

کاهش قیمت دالر کمک کند. 
البته شایعه ای هم در بازار وجود داشت. خبر  احتمال 
افزایش عرضه بازارساز اعالم شــد. شماری از فعاالن 
باور داشتند که بازار ارز پیش از صحبت های ریاست 
جمهوری، شــاهد افزایش فروش دالر خواهد بود. در 
این میان عده ای از معامله گران عنوان می کردند که 
پس از انتخاب رییس کل جدید بانک مرکزی، میزان 

عرضه دالر باال رفته است. مجموع این اخبار نشان می 
دهد که دیشب شماری از معامله گران به دنبال پایین 
بردن قیمت دالر بودند. آن ها حتی موفق شــدند در 
بازار پشــت خطی،  ارزش دالر را تا محدوده ۲۷ هزار 
و ۱۰۰ تومان کاهش دهنــد. معموال زمانی که چنین 
اتفاقی رخ می دهد و اسکناس آمریکایی با جوسازی 
و اخبار در مســیر نزولی قرار می گیرد،  معامله گران 
ارزی قصد نوســان گیری و خریــد دالر در نرخ های 

پایین تر را دارند.

سیگنالهای داخلی و خارجی قیمت دالر را به كدام سمت و سو هدایت می كنند؟

بازار ارز در انتظار ریزش
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

ريزش شديد عکاسان و فيلمبرداران با شيوع کرونا

توزیع ۸ میلیون تن نهاده دامی در سامانه بازارگاه

علت کمبود نهاده دامی  چیست؟

تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها با هدف تولید پایدار برق
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شرط حذف مناقصه از محصوالت دانشی
نحوه جديد پرداخت بدهی دولت به دانش بنيان ها

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به طرح جهش تولید 
دانش بنیان گفت: در یکی از مواد این طرح، بدهی دولت به دانش بنیانها، 
نوعی ضمانتنامه برای قرارداد بعدی آنها محســوب می شود.دکتر محمد 
مهدی زاهدی با بیان اینکه طرح جهش تولید دانش بنیان در کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای به تصویب رسیده است، گفت: این طرح 

برای ورود به صحن در حال بار گذاری است.
نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه هدف اصلی طرح جهش تولید 
دانش بنیان این است که از جریان دانش بنیان در حوزه اقتصادی و تولید در 
کشور حمایت کنیم که محور این اقدام شرکت های دانش بنیان هستند، 
گفت: این طرح ۲۰ ماده دارد که هر کدام به صورتی حمایت از شرکت های 

دانش بنیان و جریان تولید بر اساس دانش را ارتقا می دهد.
وی با اشاره به یکی از مواد تایید شده قانون حمایت از شرکت های دانش 
بنیان گفت: در ماده یک این قانون تاکید شــده که ســاالنه دستگاه های 
اجرایی فهرست اقالم راهبردی خود و توانایی فناورانه داخلی را به همراه 
خالهای موجود کشــور و برآورد ارزش و زنجیره تامیــن را با ذکر اولویت 
بیان کنند؛ این یک گام بزرگی است که اگر اجرایی شود اتفاقات بزرگی در 

خودکفایی و صادرات صورت می گیرد.
به گفته وی، این ماده یک تبصره ای دارد که موسســات مجاز هســتند 
ســاالنه بخشــی از درآمد و امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و 
تولید اقالم راهبردی اولویت دار با همکاری و مشارکت شرکت های دانش 
بنیان سرمایه گذاری کنند که این موضوع یک حمایت ویژه از موسسات، 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است.زاهدی در ادامه با اشاره به 
دیگر ماده طرح جهش تولید دانش بنیان گفت: در قانون رفع موانع تولید 
بیان شده که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با همکاری دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری 
نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی ناشی از تحریم ها اقدام کرده 
و برای رفع چالش های آنها و حوزه های آسیب پذیر حمایت های الزم را از 

شرکت های دانش بنیان انجام بدهند.
وی با اشاره به ماده دیگری از این طرح گفت: مقام معظم رهبری اخیراً برای 
حمایت از صنایع داخلی واردات برخی از کاالها را ممنوع کرده اند که شبیه 
این ممنوعیت در ماده سوم طرح جهش تولید بیان شده است؛ در این قانون 
آمده که به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، واردات ماشین 
آالت و تجهیزات خدمات تولیدی صنعتی، معدنی کشاورزی ممنوع است و 
دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولیدی به منظور در قوانین گمرکی، 
دریافتی ها بــرای واردات را افزایش دهد تا این جهش تولید به واســطه 
شرکت های دانش بنیان نمایان شود.زاهدی افزود: برخی شرکت های دانش 
بنیان از دســتگاه های دولتی طلب کار هستند و آن دستگاه مربوطه توان 
پرداخت بدهی ندارد؛ بر اساس ماده ای در طرح جهش تولید دانش بنیان، 
این شرکت دانش بنیان یا واحد فناور می تواند قرارداد با دستگاه بدهکار را 

به عنوان ضمانت نامه برای انعقاد قرارداد با دستگاه دیگری به کار گیرد.
به گفته عضو کمیسیون آموزش مجلس شــورای اسالمی، در واقع بدهی 
دســتگاه اول، ضمانت نامه شــرکت دانش بنیان برای قرارداد دوم تلقی 
می شود.زاهدی با اشــاره به دیگر ماده این طرح گفت: اگر محصول دانش 
بنیانی که برای اولین بار به تولید می رسد متقاضی داشته باشد، بر اساس 
این طرح، نیاز به برگزاری مناقصه نخواهد بود؛ البته این عدم برگزاری باید 
به تایید کارگروه زیر نظر شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان برسد.

وی خاطر نشــان کرد: تحقق این موضوع، می تواند در صنایعی مانند نفت 
خیلی خوب باشد که متقاضی به صورت مســتقیم با شرکت دانش بنیان 

قرارداد منعقد کند.

فيس بوک مدعی كاهش دسترسی به محتوای نفرت 
پراكن شد

فیس بوک در واکنش به افشاگری های فرانسیس هاوگن مدیر سابق خود مدعی 
تالش برای کاهش دسترسی کاربران به محتوای نفرت پراکن شده است. این 
شبکه اجتماعی می گوید قابلیت مشاهده و میزان دسترسی به این نوع محتوا 
را تا ۵۰ درصد کاهش داده تا کاربران آنها را نبیننــد.گای روزن معاون واحد 
یکپارچگی فیس بوک در توضیح اقدامات این شــبکه اجتماعی برای مقابله 
با نفرت پراکنی گفته است: میزان مشــاهده پذیری محتوای نفرت پراکن در 
فیس بوک در نه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ با کاهش ۵۰ درصدی مواجه بوده و 
این امر باعث شده در مجموع تنها ۰.۰۵ درصد از این نوع محتوا قابل مشاهده 
باشند. این بدان معناست که از هر ۱۰ هزار بازدید فیس بوک تنها ۵ بازدید به 
این نوع محتوا اختصاص دارد.وی افزوده است: تمرکز بر حذف محتوا به عنوان 
تنها معیار مقابله با نفرت پراکنی اشتباه است و راه های دیگری برای مقابله با 
این پدیده وجود دارد. فیس بوک قبل از حذف هرگونه مطلب باید "مطمئن" 
باشد که آنها ابزار نفرت پراکنی هستند. زیرا در مواردی محتوایی که ابزار نفرت 
پراکنی نیســتند به اشــتباه یا به طور عمدی در همین قالب عالمت گذاری 
می شوند.فرانسیس هاوگن در شــهادت خود مدعی شده بود فیس بوک تنها 
می تواند مقدار بسیار اندکی از محتوای آزاردهنده را شناسایی و حذف کند و 

باید در این زمینه جدیت بیشتری به خرج دهد.

ذوب آهن اصفهان در اينوماين به دنبال همگرايی 
صنعت و پژوهش

از روز دوشنبه ۲۶ مهرماه، غول های معدن و صنایع معدنی ایران با محوریت 
سازمان ایمیدرو، در کنار شــرکت های دانش بنیان، در سومین جشنواره 
 )INNOMINE( ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی اینوماین

با هدف شناسایی و بکارگیری ایده های نوآورانه، گردهم آمده اند.
مراسم افتتاحیه این رویداد با حضور وجیه اهلل جعفری رئیس هیات مدیره و 
مدیر عامل ایمیدرو، برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت 
صمت، محمد رحیمیان معاون پژوهشــی دانشــگاه تهران، محمدجعفر 
صالحی معاون خرید ذوب آهن وجمعی از دســت اندکاران و کارشناسان 

صنایع معدنی اصفهان برگزار شد.

اخبار

استان ها

بانک اطالعاتی شرکت های دانش بنیان دارای مجوز بهداشتی ایجاد می شود
بانک اطالعاتی شرکت های دانش بنیان دارای مجوزهای بهداشتی در حوزه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ایجاد می شود.به منظور حمایت از فعالیت شرکتهای دانش بنیان و هسته های فن آور، 
بانک اطالعاتی صدور مجوزهای بهداشتی ایجاد می شود.به منظور ایجاد بانک اطالعاتی صدور مجوزهای بهداشتی شرکت های دانش بنیان، مشخصات شرکت های دانش بنیان و هسته های فن آور که 

براساس مقررات مربوطه نسبت به کسب مجوز های بهداشتی برای تولید مواد غذایی و آشامیدنی اقدام کرده اند باید به اداره کل مربوطه ارسال کنند.

بحران اقتصــادی ایران در 
ســال های اخیر، موجب 
شده که بسیاری از ایرانی ها 
کیفیت محل زندگی خود 
را یک پلــه کاهش بدهند: 
اگر در مرکز شهر زندگی می کردند، حاال به حاشیه 
شهر رفته اند و اگر در محله ای گران تر بودند، حاال 
به محله ای ارزان تر رفته اند. اما این روند )که از قضا 
در جهان هم ســابقه دارد( چه نگرانی هایی ایجاد 
می کند؟در چند سال اخیر، وضعیت شهرنشینی در 
ایران دستخوش یک تغییر گسترده شده که بسیاری 
آن را با پوست و گوشت و استخواِن خود حس کرده 
اند، اما ظاهراً به ابعاد آن توجه کافی نشــده است: 
بســیاری از ایرانی ها، به ناچار به حاشــیه شهر ها 
یا محالت پایین تر کوچ کردند. بــه گزارش فرارو، 
معکوِس این فرآیند، در »مطالعات شهرسازی« و 
نیز »اقتصاد«، نامی براِی خود دارد: »اعیان نشین 
شــدن« )gentrification(. این فرآیند زمانی 
اتفــاق می افتد که در برخی شــهر ها یا محالتی از 
شهرها، فقرا، برخی گروه های اجتماعی و دهک های 
پاییِن درآمدی ناچار به ترک بافت اصلی شــهر یا 
محله می شوند و جای آن ها را گروه ها یا دهک های 

درآمدی باالتر پر می کنند.
مثال هایــی از این رخداد را حاال همــه در حافظه 
مان داریم: مثال، وقتی نتوانــی در تهران خانه پیدا 
کنی، ناچاری با همان پولی که تــِه جیبت مانده، 
به شــهر های اطراف )از کرج گرفته تا شهر قدس، 
رباط کریم، گرمدره و...( کوچ کنی. اما چرا چنین 
اتفاقی می افتد و آیا این رخداد در کشور های دیگر 
هم سابقه داشته اســت؟ پس از بروز شوک ارزی 
در ایران در ســال ۱۳۹۷ )به دنبــال خروج دولت 
»ترامپ« از برجام(، ســاختار اقتصــادی ایران به 
شدت آسیب دید. برآورد ها نشان می دهند که نرخ 
فقر در ایران به سطوح کم سابقه ای رسیده و حاال 
بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از ایرانی ها زیر خط فقِر نسبی 

زندگی می کنند.
گزارش های مشابهی هم هستند که نشان می دهند 
وضعیت اقتصاد ایران حاال چقدر وخیم است: نرخ 
سوء تغذیه کودکان در استان هایی مانند »سیستان 
و بلوچستان« به حدود ۱۲ درصد رسیده؛ تهرانی ها 
)به دلیل کاهش مصرف(، روزانــه حدود هزار تن 
کمتر زباله تولید می کنند و میزان مصرف گوشت، 
مرغ و لبنیات )اصلی ترین اَشکال تامین پروتئین در 

ایران( به شکل ترسناکی کاهش پیدا کرده است.

مردمی که گرسنه باشــند، احتماالً بیشتر نگران 
تامین غذا هســتند، اما طی همین مدت، وضعیت 
مسکن هم در ایران تغییر کرده است. روزنامه دنیای 
اقتصاد در مهرماه سال ۱۳۹۹، در گزارشی به این 
موضوع اشاره کرده و نوشته بود: »روند های مربوط 
به رشد جمعیت ساکن در شهر های جدید حاکی 
از آن است که از سال ۱۳۷۵ تا پایان سال ۱۳۹۵، 
به طور متوسط در هر سال ۳۶ هزار نفر به جمعیت 
شهر های جدید در قالب جمعیت جدید این شهر ها 

اضافه شده است.«
در ادامه این گزارش آمده بود: »اما در سال ۱۳۹۸، 
میــزان افزایش جمعیت جدید در این شــهر ها به 
حدود ۹۰ هزار نفر رسید که معادل دو برابر میزان 
تاریخی رشــد جمعیت جدید در ۲۲ شهر جدید 
کشور است.«به این ترتیب، روند روشن است: کم 
درآمد ها بافت اصلی شــهر ها را ترک کرده اند و به 
مناطقی با امکانات کمتر کوچ کرده اند. این، اما در 
حالی است که این روند یا فرآیند در ایران، ابعادی 
نگران کننده تر از بسیاری کشور های دیگر در جهان 

به خود گرفته است.
»عباس آخوندی«، وزیر پیشین راه و شهرسازی در 
دولت حسن روحانی، چند سال پیش گفته بود که 
حدود ۱۹ میلیون »بد مسکن« در ایران وجود دارد. 
ترجمه این سخن او این است که حدود یک نفر از 
هر ۴ نفر ایرانی، در حاشیه شهر ها زندگی می کنند.

»بد مســکنی«، اما تعبیر های دیگــری هم دارد: 
زندگی در خانه هایــی که در مقابــل زلزله مقاوم 
نیســتند؛ زندگی در محالت یا شــهر هایی که به 
امکانات بدیهی زندگی )همچون زیرســاخت های 
آب، برق و گاز( دسترسی ندارند و البته زندگی در 
محالتی که خالفکاران در آن ها جوالن می دهند.

اما خانه هایی که خالی می شوند و ساکنان شان به 
حاشیه شــهر ها یا محالت پایین تر کوچ می کنند، 
)عمدتاً و معموالً( خالی نمی مانند، بلکه با ساکنان 
جدیدی پر می شــوند که وضعیت درآمدِی اندکی 

بهتر دارند.
برخــی پژوهش هــا نشــان می دهند کــه ورود 
شــهروندانی که به دهک های درآمدی باالتر تعلق 
دارند به محالت، می تواند موجب خروج شهرونداِن 
با درآمد کمتر از آن محالت شود. این رخداد، که در 
بسیاری از مناطق شهری در سرتاسر جهان شایع 
 )gentrification( »است، »اعیان نشین شدن
نام دارد.دالیل اعیان نشــین شــدن )در جهان و 
نه ایران( به نسبت ساده هســتند. افزایش درآمد 
برخی طبقات اجتماعی یا دهک هــای درآمدی، 
موجب تغییِر تمایل آن ها به سمت خرید واحد های 
مسکونی بزرگ تر و گران تر می شود. ثروتمندان در 

بسیاری از موارد خانه های ویالیی و آپارتمان هایی با 
تعداد واحد های کمتر را هم به آپارتمان های پُر واحد 

ترجیح می دهند.
به این ترتیب، در یک بازه زمانی به نسبت طوالنی، 
افزایش ســطح درآمِد گروهی از شــهرونداِن یک 
شــهر، موجب می شــود افراد کم درآمد به خارج 
از بافت اصلی شــهر رانده شوند.توســعه نامتوازن 
در یک کشــور )مثال تمرکز ثروت و موقعیت های 
اقتصادی در جایــی مانند تهران و مراکز اســتان 
ها( هم دلیِل اصلی تری اســت که در پِس پشــت 
این موضوع قــرار دارد. به این ترتیــب، نابرابری، 
 خود به خود به دلیلی برای اخراج فقرا از شــهر ها

 بدل می شود.
یکی دیگر از دالیل اعیان نشین شدِن محالت که 
مستقیماً به موضوع نابرابری های اقتصادی ارتباط 
پیدا می کند، مصادره واحد های مسکونی به دلیل 
عدم توانایی بازپرداخت وام )foreclosure( است. 
)در قانون مدنی ایران، این موضوع با عنوان »اجراییه 
سند رهنی« مورد اشــاره قرار گرفته است.(به این 
ترتیب، کسانی که خانه های خود را با وام خریداری 
کرده اند، اما از بازپرداخت اقســاط وام خود ناتوان 
هستند، به ناچار مالکیت خانه را از دست می دهند و 
وقتی دیگر نمی توانند خانه ای در همان محله و شهر 

بخرند، راهی حاشیه شهر می شوند.
اما این روند می تواند دالیل دیگری هم داشته باشد. 
بر اساس پژوهشــی که در آمریکا صورت پذیرفته، 
سیاست های نژادِی دولت آمریکا در فاصله سال های 
دهه ۱۹۳۰ تا دهه ۱۹۶۰، موجب اعیان نشین شدن 
محله هاِی سیاه پوست نشین شد: »ریسک« اقامت 
و تردد در محله ها و شهرک هایی که سیاه پوست ها 
در آن ها اقامت داشــتند، به شیوه های مختلف )از 
جمله گزارش های مطبوعاتی و حتی کلیشه های 

تبلیغ شده در سینما و ادبیات( »باال« اعالم می شد.
این کلیشــه ها حتی اگر مبنایی هــم در واقعیت 
داشتند، به نوبه خود ناشی از دهه ها رویکرد تبعیض 
آمیِز نژادی بودند. هر چه باشــد، اما نتیجه یکسان 
بود: تسهیالت اعطایی بانک ها به صاحباِن خانه ها 
در محالِت سیاه پوست نشــین، به مراتب کمتر از 
تســهیالتی بود که به صاحبان دیگر خانه ها داده 
می شد. کهنه شــدن خانه های سیاه پوست ها در 
مقابل نوسازی و بهسازِی خانه های واقع در محالت 
سفیدپوست نشین نیز در طی یک فرآیند تدریجی، 
شکافی در دارایی نژاد های سفید و سیاه ایجاد کرد: 
در حالی که محالت سفیدپوســت نشین به دلیل 
رشد اقتصادی گران تر و گران تر می شدند، محالت 
سیاه پوست نشین به محلی برای خالفکاری تبدیل 

شدند.
با بهتــر شــدن وضعیــِت اقتصادی بســیاری از 
دهک های درآمدی، ظاهرا گریزی از اعیان نشین 
شــدن شــهر ها و خروج فقرا از آنها وجود ندارد. 
وقتی شــهری مانند تهران اعیان نشین می شود، 
شما ماشــین های گران قیمت بیشتری در شهر ها 
می بینید، شکل مصرف شــهروندان را متفاوت از 
قبل می یابید و البته احتماالً حاشــیه های شهرِی 

فقیرتری را هم شاهد خواهید بود.
با این همه، روند »اعیان نشین شــدن« ظاهراً در 
ایران برعکس رخ داده اســت. در واقع، ثروتمندان 
نیامده اند که جای فقرا را پر کنند، بلکه فقرا ناچار 
شــده اند هر چه دارند بگذارند و به حاشیه شهر ها 
کــوچ کنند.این موضــوع باید دولــت و مجموعه 
حاکمیت را به شدت نگران کند. در روندی که دیر یا 
زود رخ می دهد، شکاف میان فقیر و غنی به حدی 
می رسد که طبقات فرودســت به شکلی غیرقابل 

پیش بینی رفتار خواهند کرد.

اعيان نشين شدن با جامعه ايرانی و شهرهايش چه می كند؟
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نمایندگان مجلس شورای اســالمی در جلسه بررسی 
طرح صیانت، با انتقاد از نحوه اطالع رســانی درباره این 
طرح، تاکید کردند که قرار نیســت پلتفرم هایی مانند 
اینستاگرام بسته شود و مجلس تنها به دنبال رفع خالء  
قانون گذاری در این حوزه اســت تا مردم بتوانند پیگیر 

حقوق خود در فضای مجازی باشند.
به گزارش ایسنا، موضوع طرح حمایت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی موســوم به 
طرح صیانت در ماه های گذشته مطرح شده و در نهایت 
مقرر شد این طرح در یک کمیسیون ویژه مورد بررسی 
نماینــدگان منتخب قرار گیرد، باالخره اولین جلســه 
بررســی این طرح، در حالی که در جلســه قبلی تنها 
اعضای هیات رییسه انتخاب شــده بودند، روز گذشته 
در مجلس برگزار و به دلیل تاکید بر شفاف ســازی، این 
جلسه به صورت زنده هم پخش شد. محمد باقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسالمی در این جلسه اظهار کرد: 
امروز بحــث مربوط به فضای مجــازی واقعیت مهمی 
است، امروزه این فضا، فضای واقعی و حقیقی است که 
زندگی مردم را در ابعاد مختلف و در حوزه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی تحت تاثیر قرار 
داده است؛ به گونه ای که شــاکله اصلی زندگی مردم 
وارد حوزه فضای مجازی شــده و همه ما باید نسبت به 
این مهم دقت و توجه الزم را داشــته باشیم و به عنوان 
نماینده مردم این فضا را برای یک زندگی مناسب تر و 
امن فراهم کنیم.وی خاطرنشان کرد: نمایندگان حاضر 
در این جلسه از کمیسیون های مختلف همگی در ابعاد 
مختلف در حوزه های، صنایع، فرهنگی، اجتماعی و همه 
مجموعه ها متخصصین این حوزه هستند، امیدواریم در 
کمیسیون مشترک این قانون با دقت و توجه دنبال شود. 
اطالع رسانی ها و جلسات کمیســیون مشترک علنی 
است و مباحث از مجموعه خانه ملت و رسانه ها منعکس 

می شود.قرار نیست اینستاگرام بسته شود

قالیبــاف همچنین تاکید کرد: افراد تحت فضاســازی 
گروه های خاص و فشــارهای خارج از کشور که گفته 
می شوند قرار است پلتفرم ها بسته شــود قرار نگیرند، 
خیر، قرار اســت صرفا خالء  قانون گذاری در این حوزه 
رفع شود، فضاسازی هایی بود که می گفتند برای مثال 
قرار است اینستاگرام بسته شود، خیر، بخش عمده ای 
از زندگی مردم در فضای اینســتاگرام دنبال می شود، 
اما قانون گذاری الزم هم مورد توجه اســت که در این 
کمیسیون انجام خواهد شــد.همچنین زهره الهیان - 
نماینده مردم تهران در خصوص اهمیت طرح حمایت 
از کاربران در فضای مجازی گفت: نبود قانون جامع در 
حوزه فضای مجازی حتی مســئله معیشت مردم را در 
این حوزه با مشکل مواجه کرده و مردم نمی توانند پیگیر 
حقوق خود در فضای مجازی باشــند، متاسفانه قانونی 
وجود ندارد که با اخالل گران این حوزه برخورد کند و به 
پیگیری حقوق متضررین این حوزه بپردازد، در حالی که 
در ســایر کشــورها به صورت جدی با این اخالل گران 
برخورد می شــود اولویت اصلی دولت مسائل اقتصادی 
اســت و ما باید زمینه را در این کمیسیون مشترک به 
نحوی قانون گذاری کنیم کــه مردم بتوانند در این فضا 
مطالبات خود را پیگیــری کنند.همچنین براین نکته 
تاکید شد که مردم باید بدانند این طرح در جهت تأمین 
منافع ملی و مصالح ملت ایران است، برای اینکه بتوانیم 
در تصویب این طرح به یک اجماع ملی برسیم، ضرورت 
داشت کمیسیون مشترک تشــکیل شود تا با دعوت از 
فعاالن بخش خصوصی و ســایر حوزه ها این طرح مهم 
در راستای احقاق حقوق مردم به تصویب رسانده شود، 
با راه اندازی یک ســامانه برای اطالع رسانی به مردم در 

کمیسیون مشترک و با اطالع رســانی دقیق به مردم از 
روند کاری کمیسیون، هجمه ها علیه این طرح به پایان 
می رســد.به گفته غالمرضا نوری قزلجه - ســخنگوی 
فراکسیون مستقلین والیی در نظر است تغییرات اساسی 
در طرحی که طراحان اولیه طرح تهیه کرده اند، ایجاد 
شود و موضوعاتی از قبیل محدودسازی و کاهش پهنای 
باند کامال از مدار بررسی ها خارج شود و تاکید داریم که 
سایر جلسات کمیسیون نیز به صورت شفاف و با حضور 

رسانه ها برگزار شود.

طرح صیانت به دنبال رعایت حقوق کاربران 
در این فضا است

به گفته نمایندگان، این طرح دو بخــش دارد، در یک 
بخش کاربران حقوقی دارند که اصال رعایت نمی شود. 
اتحادیه اروپا این حقوق را احصا کرده و در برابر پلتفرم ها 
از این حقوق دفاع می کند. این حقوق شهروندان ایرانی 
در فضای مجازی باید احصا شود. بخش دوم هم خدمات 
پایه کاربردی فضای مجازی اســت. ایــن طرح قصد 
قانون گذاری در کل فضای مجازی را ندارد و تنها به دنبال 
رعایت حقوق کاربران در این فضا است.همچنین گفته 
شد که بیش از دو ماه از تشکیل این کمیسیون می گذرد، 
گفت: در حالــی درباره این طرح بحث می شــود که نه 
منتشر شده و نه دراختیار نمایندگان قرار گرفته است، 
وقتی طرح به صورت شــفاف منتشر نمی شود، باید این 
فضاسازی ها هم علیه آن صورت بگیرد. ما باید بگوییم 
به دنبال محدودسازی نیستیم و به دنبال فضای صالح 
مجازی هستیم. دیگران در شــبهه سازی پیرامون این 
طرح فعال تر بودند و ما در حالــت تدافعی قرار گرفتیم 

و باید امشــب دورنمای کار مشخص می شــد اما این 
فرصت ســوزی رخ داده و این موارد باعث شــده که ما 
بیشتر دچار حاشیه شــویم.بر این نکته هم تاکید شد 
که در این کشور ۸۵ میلیون از خدمات اینترنت استفاده 
می کنند و میلیون ها نفر با همین فضای مجازی ارتزاق 
می کنند. کوچک ترین اشــتباه در ســاماندهی فضای 
مجازی بخش عظیمی از اقتصاد کشــور را که مبتنی 
بر این فضا اســت را به مخاطره می انــدازد. امروز هیچ 
مکانیزمی نمی تواند جایگزین این بستر بشود و باید این 
فضای مجازی که به نوعی زندگی حقیقی مردم شده را به 
طور شفاف و روشن بررسی کرد.مجلس به درستی درباره 

طرح صیانت اطالع رسانی نکرد
برخی نمایندگان از نحوه اطالع رسانی این طرح  توسط 
مجلس انتقاد و بیان کردند یکــی از انتقاداتی علیه این 
طرح مطرح شــد این بود که  مجلس نتوانست درست 
در این مورد به درســتی اطالع رســانی کند. امیدوارم 
ســخنگوی طرح بتواند اطالع رسانی درست کند و باید 
به زمان بندی طــرح نیز اهمیت بدهیــم و بتوانیم این 
طرح را زودتر به ســرانجام برسانیم. باید اعتمادآفرینی 
داشته باشــیم و می خواهیم از اقشــار مختلف جامعه 
دعوت کنیم تا در این جلســات باشــند. پیشنهاد شد 
ســامانه ای ایجاد شــود تا منتقدین دغدغه های خود 
 را ارائــه دهند تا ما آنها را بشــنویم و در راســتای حل 

آنها تالش کنیم.
بر این اســاس طبق تاکید و درخواســت نمایندگان، 
انجمن های صنفی و فعالیــن عرصه در خدمات فضای 
مجازی باید نظرات خود را بگوینــد. دغدغه ای که این 
افراد دارند این است که آیا فضای ملی می تواند به کسب 
و کار آنها کمک کند و آیا بحث قطعی ارتباطات جهانی 
در کار است؟ در صورتی که اینطور نیست و می خواهیم 
پلتفرم هایی داشته باشیم که هنگام تحریم های فناورانه 

بتوانیم به کار خود ادامه دهیم.

شرکت فاکسکان تکنولوژی که شریک کلیدی اپل در 
تولید آیفون است، نخســتین مدلهای خودروی برقی 
خود را رونمایی کرد. مدلهای شاســی بلند و سدان که 
روز دوشنبه معرفی شدند، خودروهای مفهومی هستند 
که این تولیدکننده قصد دارد به جای این که تحت برند 
خود بفروشد، برای مشتریان خودرویی بسازد. مدیران 
فاکسکان از جمله یونگ لیو، رییس هیات مدیره واحد 
"هون های پرسیژن اینداستری" این شرکت مدلهای 

خودرو را در رویداد "روز فناوری" فاکســکان در تایپه 
رونمایی کردند.فاکســکان بزرگتریــن مونتاژکننده 
آیفون اســت و از این نظر به عنوان شریک خودروساز 
احتمالی اپل در موقعیت مطلوبی قــرار می گیرد زیرا 
این شــرکت فناوری آمریکایی هم به دنبال توســعه 
حضورش در دنیای خودرو است. فاکسکان در راستای 
ورود به عرصه خودروسازی، در ســپتامبر برای خرید 
۲۸۰ میلیون دالری یک کارخانه خــودرو در اوهایو از 

استارتاپ لورداســتون موتورز کورپ توافق کرد.رییس 
فاکسکان گفت: ما دیگر یک شرکت تازه وارد نیستیم. 
این شــرکت به تدریج زنجیره عرضه خــودروی برقی 
ساخته و سخت افزار خودروی برقی خود را معرفی کرده 
است. لیلیان چن، رییس هیات مدیره یولون موتور گفت: 
شرکت یولون موتور تایوان مشتری نخستین خودروی 
برقی فاکسکان خواهد بود. فاکسکان همچنین اتوبوس 
برقی نمایش داد که قرار است سال آینده به یک فراهم 

کننده حمل و نقل بومی تحویل داده شــود. کری لیو، 
تحلیلگر ســیتی گروپ در یادداشتی نوشت: فاکسکان 
در میان شرکتهای فناوری است که خودروهای برقی را 
به عنوان یک منبع رشد فراتر از بخش مونتاژ محصوالت 
الکترونیکی که حاشیه سود اندکی دارند، هدف گرفته 
اند. کارخانه اوهایو فرصت عالی برای فاکســکان فراهم 
کرده و این شرکت را صاحب ظرفیت مونتاژ، تجهیزات 

و استعداد می کند.

در نخستين جلسه بررسی »طرح صيانت« چه گذشت

قرار نیست اینستاگرام بسته شود؟

رونمایی نخستین خودروی برقی فاکسکان


