
همانطور که از جلسات و اظهارات مسئوالن بر می آمد به نظر می رسد که قوانین 
سفرهای داخلی و خارجی در پی تســریع واکسیناسیون در کشور در حال تغییر 

است و روز گذشته واکسینه شدن مسافران شرط سفر آن ها به ایران اعالم شد.
به گزارش ایســنا، در طول دوران شــیوع ویروس کرونا در حدود ۲۰ ماه گذشته 
محدودیت ها و ممنوعیت های بســیاری برای سفرهای خارجی و داخلی از سوی 
کشورهای مختلف بسته به شــدت و وضعیت این بیماری تدوین و اجرا شد و این 
پروتکل ها با شرایط مختلف از تست PCR  تا قرنطینه و حتی ممنوعیت در دستور 
کار سیستم های بهداشت و درمان دولت های مختلف قرار گرفت.بر همین اساس 
بسیاری از کشورها در ســه ردیف کشــورهای کم خطر، پرخطر و ممنوعه برای 
مسافرت و گردشگری قرار گرفتند و مرزهای زمینی و هوایی کشورهای مختلف 
جهان طبق آن کنترل شــد. ایران هم از این قائده مستثنی نبود دائما در ماه های 
گذشته و بر اساس شدت و حدت شــیوع ویروس کرونا خروج و ورود از و به ایران 

دستخوش تغییر شد.اما در هفته های اخیر جلسات مختلفی در ستاد ملی مقابله 
با کرونا برای اعمال تغییراتی در زمینه تعدیل پروتکل های بهداشتی در این راستا 
برگزار شد. رضا نفیســی - رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرســازی- در این باره به ایســنا گفت: 
سیستم هوشــمند کرونایی به زودی راه اندازی می شود و ابتدا از استان قزوین به 
صورت آزمایشی اجرا خواهد شد بر این اساس بسیاری از محدودیت های کرونایی 
تنها برای افرادی است که واکسینه نشدند و آنهایی که کارت واکسن دیجیتال دارند 
می توانند بدون محدودیت بسیاری از فعالیت ها مانند سفرهای داخلی و خارجی 
را مانند قبل از شــیوع کرونا انجام دهند.از جمله محدودیت هایی که با راه اندازی 
سیستم هوشمند کرونا تغییر خواهد کرد. ســفرهای داخلی و خارجی است چرا 
که از این به بعد همه آن هایی که واکســینه شــده اند می توانند بدون محدودیت 
سفرهای داخلی و خارجی که قبل از شیوع کرونا می توانستند بروند را انجام دهند. 

همچنین حضور در ورزشگاه ها و سایر  اماکن عمومی مانند سینما، پاساژها و غیره 
نیز از جمله این محدودیت هاست که با تغییر و تعدیل مواجه خواهد شد.حاال بهرام 
عین اللهی –وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- به این نکته اشاره کرد و روز 
گذشته گفت: هر کسی که می خواهد وارد کشور شود باید حتما دو دوز واکسن کرونا 
را تزریق کرده باشد. با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت گردشگری دیپلماسی 
سالمت را تقویت می کنیم و خدمات بیشتری را به کسانی که به کشورمان برای 
دریافت تسهیالت بهداشتی مراجعه می کنند، ارائه خواهیم کرد.وی افزود: علیرغم 
واکسیناسیون صورت گرفته و ادامه آن، مردم همچنان باید پروتکل های بهداشتی 
و فاصله اجتماعی را رعایت کنند تا روند شــیوع ویروس در کشور کند شود.البته 
جواد هدایتی - مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای- نیز روز گذشــته در این باره به ایسنا گفت: درمورد ورود گردشگر 
و مسافر از مرزهای زمینی اخیرا ســتاد ملی مقابله با کرونا مصوباتی داشته و قرار 

شده پروتکل هایی با محوریت پیشنهاد فنی و کارشناسی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی تدوین و تصویب و به وزارت امور خارجه ابالغ شود تا با توجه به 
واکسیناسیون صورت گرفته در ایران و ســایر کشورهای دنیا، ترددها و سفرهای 
زمینی با تسهیالتی رو به رو شده و برای افراد واکسینه شده به حالت عادی برگردد.

وی با بیان اینکه باید از فرصت های گردشگری ایران استفاده شود، افزود: از آنجا 
که در دوران شیوع کرونا پذیرش گردشگر و مسافر از مرزهای زمینی نداشتیم و 
ترددهای مرزی محدود به دیپلمات ها و برخی گروه های خاص بود،   بســیاری از 
هتل ها، موزه ها و اماکن گردشگری و زیارتی کشور در دوران شیوع ویروس کرونا 
تقریبا تعطیل بود و تصمیم گیری های جدید هم به منظور احیای تدریجی صنعت 
گردشگری اســت که باید در دســتور کار قرار گیرد اما با این پروتکل های جدید 
مسافران می توانند با پروتکل های مشخصی و با داشــتن کارت واکسن بیایند و 

 می توانیم تردد از مرزهای زمینی را نیز مانند مرزهای هوایی فعال کنیم.

آمار بانک مرکــزی درباره چک های برگشــتی 
در ششــمین ماه امسال نشــان می دهد که در 
این ماه معــادل ۷۰۹ هزار فقره چک برگشــت 
خورده که از نظر تعداد معادل ۴.۴ درصد کاهش 
 و از نظر مبلغ نیز بــه میزان ۵ درصــد افزایش

 داشته است.
به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی 
از جریان مبادالت چک منتشر کرده است، نشان 
می دهد که در شهریور ســال جاری حدود ۷.۳ 
میلیون فقره چک به ارزش حــدود ۲۴۹ هزار و 
۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب ۵.۵ و ۲۳.۵ درصد افزایش یافته 

است.
از ســوی دیگر، حدود ۶.۶ میلیون فقره به ارزش 
۲۱۸ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان از چک های 
مبادله ای وصول شــده اســت که از نظر تعداد 

و مبلغ به ترتیــب ۶.۷ و ۲۶.۷ درصــد افزایش 
 دارد.  در کنــار چک هــای وصولــی معــادل

 ۷۰۹ هــزار فقــره چک برگشــت خــورده که 
از نظر تعداد، چک های برگشــتی در مقایســه 
با مــاه قبل بــه ترتیــب ۴.۴ درصــد کاهش و 
 از نظر مبلــغ نیز پنــج درصد افزایش داشــته

 است.
همچنین در این مدت، در اســتان تهران حدود 
۲.۲ میلیون فقــره چک بــه ارزش بالغ بر ۱۲۷ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر 
صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح 

کشور است.
چک های وصول شده در تهران حدود دو میلیون 
فقره به ارزش حدود ۱۱۲ هــزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان و چک های برگشتی معادل ۱۹۷ هزار فقره 
به ارزش بیش از ۱۴ هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 

گزارش شده است. 
عالوه بر ایــن در شــهریور ماه، در کل کشــور 
معادل ۶۸۶ هـــزار فقـــره چـک بـــه ارزش 
حــدود ۳۰ هـــزار و ۲۰۰ میلیـــارد تومان به 
دالیل کسری یـا فقـــدان موجـودی برگشـت 
خورده اســت که از نظر تعــداد و ارزش ۹۶.۷ و 
چک های برگشــتی  کل  از  درصــد   ۹۶.۱
 بــه دالیــل کســری یــا فقــدان موجــودی

 بوده است.  
   از سوی دیگر، در استان تهران معادل ۱۸۹ هزار 
فقره چک به ارزش حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان 
به دالیل کســری یا فقدان موجودی برگشــت 
داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ 
درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۵ درصد از کل چک های 
برگشــتی به دالیل کســری یا فقدان موجودی 

بوده است.    

رئیس مرکــز تحقیقات و پژوهش ایــران و ترکیه 
می گویــد درآمــد این همســایه غربــی از محل 
گردشگری کاهشــی قابل توجه پیدا کرده است.

جالل ابراهیمی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
براوردهای صورت گرفته از درآمد ترکیه در صنعت 
توریسم کاهشی ۶۵ درصدی را نشان می دهد و به 
عدد ۱۲ میلیارد دالر رسیده است. این موضوع برای 
کشوری که بخش مهمی از اقتصاد خود را بر مبنای 
جذب گردشــگر برنامه ریزی کــرده، قطعا آماری 
خطرناک به شمار می رود.وی با اشاره به تغییرات 
قیمتی هزینه های حضور گردشــگران در ترکیه، 
اظهار کرد: در سال ۲۰۱۹، هزینه های هر توریست 
در ترکیه به طور میانگین ۶۶۶ دالر بود اما این عدد 
در ســال ۲۰۲۰ به ۷۶۲ دالر افزایش یافته و با این 

وجود درآمد ترکیه از این محل کاهش یافته است.

این کارشناس مســائل ترکیه ادامه داد: بسته تور، 
خدمات تور، هزینــه اقامت و خدمــات فرهنگی 
اصلی ترین محل هزینه کرد گردشگران در ترکیه 
به شــمار می رود. کاهش حدودا ۷۰ درصد تعداد 
بازدیدکنندگان از ترکیه، بــر تمامی این بخش ها 
اثرات منفی گذاشته اســت.ابراهیمی با بیان اینکه 
قطعا بخشی از این آمار زیر سایه شیوع کرونا ثبت 
شده، بیان کرد: در سال ۲۰۲۰، حدود ۱۵ میلیون 
و ۸۰۰ هزار گردشــگر از ترکیه بازدیــد کرده اند. 
از این عــدد ۸۰ درصد به گردشــگران خارجی و 
مابقی به شــهروندان ترکیه در خارج از این کشور 
اقامت دارنــد اختصاص یافته اســت.به گفته وی، 
در کنار کاهش تعداد گردشــگران خارجی، تعداد 
شهروندان ترکیه که در ســال ۲۰۲۰ از این کشور 
به خارج سفر کرده اند نیز به شدت کاهش یافته که 

نشان از کاهش توان مالی آنها در دوره کرونا دارد. 
ترکیه تالش کرده در سال ۲۰۲۱ با کاهش نسبی 
محدودیت های کرونا بار دیگر تعداد گردشــگران 
خارجی را افزایــش دهد و باید دید تــا چه میزان 
برنامه ریزی های صورت گرفته برای محقق شدن 
این هدف، کارســاز خواهد بود.به گزارش ایســنا، 
از ابتدای ســال ۲۰۲۰ میالدی و همزمان با شیوع 
جهانی ویروس کرونا، صنعت گردشگری در تمام 
نقاط دنیا بیشــترین آســیب را از این محل دید و 
بسیاری از کشورهای توریست پذیر در حوزه اقتصاد 
با مشکالت جدی مواجه شدند.ترکیه در سال های 
گذشــته اصلی ترین مقصد گردشــگری خارجی 
ایرانی ها بوده اما آمارهایی که از سال ۲۰۲۰ منتشر 
شد نشان از آن داشت که تعداد ایرانیان سفر کرده 

به ترکیه به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

در حالی که در ماه های گذشــته قیمت بلیت هواپیما 
دســتخوش تغییرات و افزایش خودســرانه از سوی 
ایرالین ها شــد و تا کنون بالتکلیف مانده اســت، روز 
گذشته اظهارات حدیدی از سوی مسئوالن مطرح شد 
که ابهام را در این باره بیشتر می کند.به گزارش ایسنا، 
از تیر ماه امسال شــرکت های هواپیمایی قیمت بلیت 
پروازهای داخلی را تا بیش از ۳۰ درصد افزایش دادند 
در حالی که آن ها هیچ مجوزی بــرای این اقدام خود 
نداشــتند و تا کنون نیز توضیحی به رسانه ها و مردم 
بابت این تصمیم  خودسرانه شان اعالم نکردند.البته در 
این مدت اظهارات بسیاری از سوی مسئوالن از محمد 
اسالمی- وزیر سابق راه و شهرســازی تا روسای قبلی 
و کنونی و دیگر مدیران ســازمان هواپیمایی کشوری 
درباره غیرقانونی بودن این اقدام ایرالین ها، عواقب این 
تصمیم و هشدارهای متعدد به شرکت های متخلف برای 
بازگرداندن قیمت به نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته 
مطرح شد اما هیچ تغییری در آشــفته بازار پروازهای 
داخلی رخ نداد.حتی شورای عالی هواپیمایی کشوری 
چندین جلسه با حضور وزیر ســابق راه و شهرسازی، 
سازمان هواپیمایی کشــوری و نمایندگان ایرالین ها 
برگزار کرد  که همه آن ها بی نتیجه ماند و تعیین تکلیف 
نهایی در این نشست ها به آینده ای موکول شد که گویا 
تا کنون زمانش فرا نرسیده است.حاال و با روی کار آمدن 

وزیر جدید راه و شهرسازی هم خبر حدیدی در این باره 
نشده اما روز گذشته اظهاراتی مطرح شد که ابهاماتی 
درباره قیمت بلیت هواپیما به وجود آورد.رستم قاسمی 
–وزیر راه و شهرسازی- روز گذشته در حاشیه مراسم 
تودیع و معارفه مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر 
اینکه چرا تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص 
نشده اســت و ایرالین ها بدون داشتن مصوبه و اختیار 
قانونی اقدام بــه افزایش نرخ پروازهــای داخلی کرده 
اند؟ اظهار کرد: قیمت بلیــت هواپیما به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشتی به ویژه محدودیت پذیرش ۶۰ 
درصدی مسافر در پروازهای داخلی افزایش یافته بود 
که امیدواریم با بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس 
کرونا و برداشته شــدن این محدودیت بتوانیم قیمت 
بلیت هواپیما را تعدیل کنیم.وی افزود: محدودیت ۶۰ 
درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی 
بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاده 
است که هم اکنون در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا 
در حال بحث و بررســی برای اعمال تغییرات در این 
پروتکل ها هستیم.اما ساعتی بعد اطالعیه ای از سوی 
سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد. این سازمان در 
اطالعیه خود اینگونه به مساله قیمت بلیت هواپیما اشاره 
کرد که »هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، ابالغیه ها 

و دستورالعمل ها و ســهل انگاری در این رابطه تخلف 
محسوب شده و شرکت هایی که از اجرای این مقررات 
خودداری کنند، این ســازمان نســبت به مجوزهای 
پروازی آن شرکت ها اقدام خواهدکرد.همچنین سازمان 
هواپیمایی کشوری هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت 
بلیت هواپیما در دســتور کار خود ندارد و شرکت های 
هواپیمایی موظفند در خصوص نــرخ بلیت هواپیما، 
براساس تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه شورای 
عالــی هواپیمایی عمل کنند و فروش باالتر از ســقف 
نرخ تعیین شــده در جلســه مذکور، تخلف محسوب 
می شود.«در حالی به این نکته دراطالعیه تاکید شده بود 
که »هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما 
نداریم« که رستم قاسمی ساعتی قبل از آن گفته بود که 
اگر محدودیت هایی مانند پذیرش ۶۰ درصدی مسافر 
در پروازهای داخلی برداشته شود، قیمت بلیت هواپیما 
کاهش پیدا خواهد کرد.البته ســازمان هواپیمایی در 
این اطالعیه به این مســاله هم اشاره کرده بود که باید 
نرخ ها باالتر از سقف تعیین شده نباشد اما طی ماه های 
گذشــته هیچ کدام از ایرالین ها نرخ نامه تعیین شده 
مصوب موجود را که به آبان ماه سال گذشته بر می گردد 
و امســال تنها کف قیمتی از دامنه مصوب حذف شد، 
رعایت نمی کنند و بر همین اساس مشخص نیست قرار 

است دقیقا با کدام شرکت هواپیمایی برخورد شود؟

شرط واکسن برای سفر به ایران و تغییرات جدید

تعداد چک های برگشتی کم شد، مبلغ ها زیاد

یک بام و دوهوا درباره قیمت بلیت هواپیماکاهش ۶۵ درصدی درآمد ترکیه از گردشگران!
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سرمقاله

  تقویت  نظارت
 بر طرح های مسکنی

سواالت بسیاری در رابطه با 
طرح های مسکن ارایه شده 
توسط دولت مطرح می شود 
که پاسخ مناســبی برای آن 
وجود ندارد. آنچه مشخص است تنها اقدام و نیت اولیه 
دولت برای ذینفعان جهت خانه دار شدن آنهاست. 
اقدامی که برای مسکن مهر نیز انجام شد. دولت کنونی 

تنها می خواهد بگوید...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه3

3

 زنجیره خطرناک
 فساد کاالهای اساسی 

  زمزمه پرداخت
یارانه 300 هزارتومانی

 ارز ۴۲۰۰تومانی 
در ایستگاه آخر

در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

روند   نگران کننده   تورم
صفحه۲

صفحه3

ابهام  در تامین  منابع  ساخت   مسکن
فراوانی طرح های مسکنی دولت به خانه دار شدن مردم منجر خواهد شد؟

بانک  ها  تسهیالت  ساخت و ساز  نمی  دهند

۵ هزار تن ذرت در حالی در گمرک فاسد شد که 
از ماهها قبل هشدارهای زیادی در رابطه با تسریع 
در ترخیص هزاران تن کاالی اساسی از گمرکت 
کشور داده شده است. معاون فنی گمرک ایران 
بارها در رابطه با انبار شدن کاالهای اساسی در 
گمرک هشــدار داده و اعالم کرده بود باید روند 
ترخیص این کاالها به ســرعت انجام شود. حال 
شاهد هستیم به رغم هشدارهای مداوم ۵ هزار 
تن ذرت در گمرکات کشور فاسد شده و باید دور 
ریخته شــوند. معاون فنی گمرک گفت: به غیر 
از ذرت برخی دیگر از کاالهای اساســی هم در 
ماه های قبل بعلت شــرایط جوی در گمرکات 
شمال کشور دچار فساد شده اند که البته اجازه 

ترخیص ...

در حالی که ســتاد اقتصادی دولت بــا حذف ارز 
ترجیحی ۴۲۰۰تومانی موافقت کرده است، به نظر 
می رسد یارانه ۳۰۰هزارتومانی با تجمیع یارانه های 
نقدی و معیشتی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. 
به گزارش تسنیم، ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی با همه 
حواشی اش در ایســتگاه پایانی قرار گرفته است. از 
سال ۱۳۹۷ که سیاســت تثبیت نرخ ارز در پیش 
گرفته شــد بعد از حدود ۴ ماه دولت وقت با فشار 
مجلس شورای اسالمی سیاست بازار ثانویه ارز را در 
پیش گرفت و عماًل شاهد دو نرخ ارز دولتی عالوه بر 

نرخ بازار آزاد ارز در فضای...
۲
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رشد 50  درصدی تقاضای حقیقی؛
کاهش ارزش معامالت بورس

روز سه شنبه باز هم ارزش معامالت کاهش یافت و 
برای سومین روز متوالی یخروج پول حقیقی ثبت 
شد. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشته، 
سه شــنبه 27 مهر 1400، شــاخص کل بورس 
پایتخت نسبت به روز دوشنبه 12 هزار و 552 واحد 
رشــد کرد و به رقم یک میلیون و 449 هزار واحد 
رسید.  شاخص هم وزن نیز با افزایش 4 هزار و 380 
واحدی در سطح 398 هزار و 347 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 72 واحد 
باال آمد و در سطح 20 هزار و 378 واحد قرار گرفت.

هت تریک سهامداران حقیقی
روز سه شنبه برای سومین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شــد و 
192 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در 
معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی برای 
دومین روز پیاپی به سهام آریان )شرکت پارس آریان( 
اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به 
حقوقی آن 74 میلیارد تومان بود. پس از آریان، فملی 
)شــرکت ملی صنایع مس ایران( و شبندر )شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس( بیشترین خروج پول حقیقی 
را داشتند. روز گذشته نمادهای »وغدیر«، »فوالد« و 
»فملی« بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس 
داشتند. همچنین سه نماد »شــپدیس«، »کاال« و 
»لپارس« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر 
منفی را بر شاخص داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای 
»ذوب«، »شگویا« و »صبا« بیشترین تاثیر مثبت را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »زاگرس«، »غصینو« 
و »شراز« بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. 
در جــدول پرتراکنش ترین نمادهــای بورس کدما 
صدرنشین است و فسبزوار و کیمیاتک در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز توسن، فجهان و غگیال 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
7 هزار و 918 میلیارد تومان رسید که نسبت به 
روز   دوشنبه 98 درصد کاهش یافته است. ارزش 
معامالت خرد نیز با افت 13 درصدی نســبت به 
روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 644 میلیارد تومان 
رسید. روز گذشــته ارزش معامالت اوراق درآمد 
ثابت به هزار و 541 میلیارد تومان رسید که 19 

درصد کل معامالت بازار را تشکیل می دهد.

بانک توسعه تعاون به نیاز اعتباری 
واحدهای صنعتی و تولیدی استان 

یزد پاسخ داده است 
معاون امور استانها و بازاریابی درسفر به استان یزد:بانک 
توســعه تعاون به نیاز اعتباری واحدهای صنعتی و 
تولیدی استان یزد پاسخ داده استمعاون مدیرعامل در 
امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون در سفر به 
استان یزد ضمن بازدید از طرح های در دست ساخت 
و در حال بهره برداری در اســتان، ظرفیت ها و نقش 
آفرینی بانک توسعه تعاون در نظام بانکی و اقتصادی را 
یادآور شد و تصریح کرد: هدف گذاری صحیح این بانک 
دولتی در توسعه اشتغال و رونق بنگاه های تولیدی، آثار 
مطلوب و درخشانی را به دنبال داشته است. به گزارش 
روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان 
یزد، "ســعید معادی" در حاشیه بازدید از واحدهای 
صنعتی و تولیدی استان یزد، این استان را از استان های 
مطرح در حوزه صنعت، معدن و گردشگری دانست و 
افزود: استان یزد با ویژگی های فراوان وظرفیت های 
باال در حوزه صنعت، معدن، گردشــگری و درمانی، 
الگویی موفق در کشور می باشد که نام و آوازه و شهرت 
جهانی این استان متاثر از سخت کوشی و اراده پوالدین 

مردمان این دیار می باشد.

تسهیالت قرض الحسنه بانک مهر 
ایران برای شرکت های دانش بنیان

بانک مهر ایران تا کنــون بیــش از 1000 میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان پرداخت 
کرده اســت. به گزارش روابط عمومی بانــک مهر ایران، 
این بانک در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
پرداخت تسهیالت به این شرکت ها را در دستور کار خود 
قرار داده است. حمایت از شرکت های دانش بنیان از این رو 
اهمیت دارد که این شرکت ها با تولید محصوالتی که متکی 
به فناوری های نوین است، هم در استفاده از منابع طبیعی 
صرفه جویی کرده و هم بازدهی بیشتری را برای بخش های 
مختلف اقتصادی به ارمغان می آورند. بر همین اساس بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در چارچوب تفاهم نامه با صندوق 
نوآوری و شکوفایی، از این شرکت ها حمایت کرده و به آن ها 

تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می کند.

خبر

 اعضای هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی تهران در نشست 
بیست وهفتم خود که با حضور 
معاون تدوین، تنقیح و انتشار 
قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار 
شد، به چالش های مرتبط با مساله قانون گذاری در فضای 
کسب وکار کشــور پرداختند و از روند فزاینده قوانین و 
وجود تناقض بین برخی قوانین مصوب برای یک حوزه 

فعالیت انتقاد کردند.
 در این نشســت نمایندگان بخش خصوصــی از روند 
فزاینده شاخص های کالن اقتصاد مانند رشد پایه  پولی و 
نقدینگی و تورم ابراز نگرانی و از گنجانده شدن فرازهایی 
در بخشنامه بودجه سال 1401 برای رسیدگی به این 

نگرانی ها، ابراز امیدواری کردند.

ابزارهایی برای کاهش تورم در اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 
پس از سخنان پیش از دستور جلسه، از تورم به عنوان 
دغدغه جدی این روزهای اقتصاد کشور یاد کرد که به 
گفته وی، ثبات اقتصادی را در مظان تهدید قرار داده است. 
مسعود خوانساری با بیان اینکه سیر صعودی تورم در 
ایران، کماکان ادامه دارد، عامل ایجاد این خطر بزرگ را 
که در کمین اقتصاد کشور نشسته است، کسری بودجه 
دولت و دست درازی به منابع بانک مرکزی عنوان کرد که 

باعث شده تا پایه پولی افزایش یابد.
رئیس اتاق تهران در عین حال، عامل دیگری که به بروز 
تورم باال در ماه های اخیر در اقتصاد ایران انجامیده است، 
عدم توانایی دولت در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت 
به داخل کشور عنوان کرد و افزود: این منابع در خارج از 
کشور به دارایی های خارجی بانک مرکزی افزوده شده و 
ریال آن در داخل هزینه شده است. این رفتار مالی دولت 
ناگزیر تورم را افزایش می دهد و نگرانی  جدی در جامعه 

به ویژه فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است.
وی ســپس به ابالغ بخشــنامه اخیر رئیس جمهور در 
ارتباط با بودجه سال 1401 و به طور خاص دو فراز از آن 
اشاره کرد. در فراز اول، سازمان برنامه و بودجه موظف 
شده اســت الیحه بودجه را به گونه ای تنظیم کند که 
بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق 
موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. خوانساری ادامه 
داد: برای تحقق این هدف نیز، به دو ابزار مهم و کلیدی 
در این بخشنامه اشاره شده است، از جمله به کارگیری 
عملیات بازار باز برای انجام اصالحــات در نظام بانکی 
کشور و دیگری کاهش جدی مداخالت دولت در اقتصاد 
و قیمت گذاری ها با هدف ایجاد ثبات در بازارها و در سطح 

خرد. به هر حال تردیدی نیست که سرکوب قیمت باعث 
کاهش عرضه و تولید شده و در یک لوپ نهایتاً منجر به 

افزایش قیمت هم می شود.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در فراز دوم بخشــنامه 
بودجه سال 1401 به نرخ رشد اقتصادی پایین همراه 
با روند کاهنده و عدم زمینه سازی برای مشارکت جدی 
بخش خصوصی در سال های گذشته، اشاره شده است، 
افزود: در این فراز تاکید شــده است که رفع مشکالت 
اقتصادی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن 
به ریل رشد متوازن باال و مستمر نیازمند تغییر رویکردها 
و تحوالت ساختاری است. خوانساری ادامه داد: ما بسیار 
امیدواریم که این فرازها در سازمان برنامه و دولت سرلوحه 
کار قرار گیرد و بخش خصوصی را در کارها بیشتر دخالت 
دهند، زیرا اگر بخش خصوصی در اقتصاد فعال نباشد 
قطعا توسعه ای را در کشور نخواهیم داشت. هم چنین 
تاکید می کنم که اتاق بازرگانی و بخش  خصوصی آمادگی 
کامل برای هم فکری و همراهی بــا دولت برای اجرای 

سرفصل ها و فرازهای مهم الیحه بودجه دولت را دارد.

کمک فکری اتاق بازرگانی به دولت
خوانساری سپس به نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق 
ایران، طی هفته جاری اشاره کرد که طی آن، نمایندگان 
بخش  خصوصی روی چالش ها و راهکارهای مربوط به 
بخش مسکن، آب، برق و کســری بودجه به گفت و گو 
نشستند و تقســیم کاری در این ارتباط صورت گرفت. 
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم متعهد به ساخت یک 
میلیون واحد مسکن در ســال شده است، افزود: در این 
رابطه، اتاق ایران بنا دارد ظرف مدت دو ماه آینده، یک 
برنامه عملیاتی برای اجرای این طرح به دولت ارائه دهد.

رئیس اتاق تهران با اشــاره به اینکه یکی از چالش های 
پیش آمده برای کشور، مســئله کمبود آب و به تبع آن، 
بروز پدیده فرونشســت ها در نقاط مختلف کشور است، 
گفت: این پدیده ناگوار، عالوه بر آنکه زندگی مردم را به 
مخاطره انداخته است، آثار تاریخی در مناطق آسیب پذیر 
را نیز در معرض تهدید قرار داده است، از این رو اتاق ایران 
بنا دارد در رابطه با رفع چالش آب و پیامدهای ناگوار آن، 
راهکارهایی عملیاتی به دولت ارائه دهد. در این تقسیم 
کار، اتاق بازرگانی تهران نیز موظف شده است در رابطه با 
چالش های مربوط به تولید برق و همچنین کسری بودجه، 
پیشنهادهای کارشناسی خود را به دولت آماده و ارائه کند.
رئیس اتاق تهــران در بخش دیگری از ســخنانش، به 
برگزاری نخســتین جشــن فارغ التحصیالن مدرسه 
کسب و کار اتاق تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره 
کرد و با بیان اینکه در این مراسم، فارغ التحصیالن پنج 
دوره اخیر مدرسه کســب و کار مدارک خود را تحویل 
گرفتند، افزود: یکی از مهم ترین تنگناهای کشور، کمبود 
مدیران کارآمد اســت که چه پیش از انقالب و در دوره 
کنونی، عاملی جــدی در ضعف حکمرانی خوب و عدم 
توســعه اقتصادی در ایران بوده  اســت. از این رو، اتاق 
بازرگانی تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
اقدام به تاســیس مدرسه کســب و کار کرد تا گام های 
جدی در کشور برای پرورش مدیران توانمند و کارآمد 
و به کارگیری آنان در نهادها و بنگاه ها با هدف توســعه 

اقتصادی کشور، برداشته شود.

روند نگران کننده تورم فزاینده
 در ادامه این جلسه، معاون بررسی های اقتصادی اتاق 
تهران به تشریح وضعیت شاخص های منتخب اقتصادی 

از جمله روند همه گیری کووید19 و تزریق واکســن، 
وضعیت اقتصاد جهان و ایــران، تجارت کاالیی، تامین 
مالی خرید اینترنتی، وضعیت بازار بورس اوراق بهادار 
تهران، نرخ برابری ارزها، تولید و قیمت نفت خام ایران 
و قیمت جهانی کاالهای اساسی پرداخت. مریم خزاعی 
در ابتدای سخنانش با اشاره به افت 54 درصدی میانگین 
تعداد فوتی ها و کاهش 46 درصــدی میانگین تعداد 
مبتالیان جدیــد در یک ماهه منتهی بــه 26 مهرماه 
نسبت به ماه قبل، گفت: حدود 129 میلیون دالر انواع 
واکسن های پزشکی طی نیمه نخست سال 1400 وارد 

کشور شده است.
او در ادامه با اشاره به چشم انداز نرخ رشد و تورم در ایران 
گفت: پیش بینی ها حاکی از دور شدن از میانگین رشد 
بلندمدت و ورود به سطح رشدهای کم در حدود 3 درصد 
همزمان با تشدید نرخ تورم اســت. به نحوی که انتظار 
تورم حداقل 36.2 تا حداکثر 41.4 درصد برای ســال 
1400 در صورت افزایش ماهانه یک الی ســه درصدی 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرف کننده طی نیمه 
دوم سال، وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد که تورم 
ایران 5.8 برابر تورم عراق،5.1 برابر تورم پاکستان و 2.2 

برابر تورم ترکیه است.
او سپس از معکوس شدن روند شاخص کل تولید صنعتی 
شرکت های بورسی در شــهریور 1400 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل بعد از دو ماه روند نزولی خبر داد و گفت: 
باالترین رشد شاخص تولید در مقیاس سال، متعلق به 
صنایع تولید محصوالت کاغذی، صنایع خودرو و قطعات 
و تولید دستگاه های برقی است. همچنین رشد منفی نیز 
متعلق به تولید فرآورده های نفتی، منسوجات و کانی های 

غیرفلزی بوده است.
خزاعی با اشاره به بهبود نسبی کلیه متغیرهای تجاری 
کشور طی نیمه نخست 1400 در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل گفت: افزایش 106 درصدی تراز بازرگانی 
مثبت ایران با ترکیه و رشد 69 درصدی با چین از جمله 
تغییرات مثبت تجارت کاالیی ایران طی این مدت بوده 

است.
معاون بررســی های اقتصادی اتاق تهــران در ادامه به 
افزایش 38.7 درصدی خرید اینترنتی در این ماه نسبت 
به ماه قبل نیز اشاره کرد و گفت که رشد امین مالی از بازار 

سرمایه نیز طی این مدت منفی 27 درصد بوده است.
مریم خزاعی هم چنین با اشاره به آمار صادرات نفت ایران 
به چین تاکید کرد که منبع این آمار و داده ها گمرکات 
دولتی چین است. ضمن این که کاهش صادرات نفت 
به چین نسبت به گذشته، به معنای کاهش کل صادرات 
نیست چون ممکن است کشورهای دیگری مقصد نفت 
خام ایران باشند. با این حال کاهش واردات نفت ایران از 
سوی چین و هم زمان افزایش واردات نفت از کشورهای 

حاشیه خلیج فارس، مساله ای قابل بررسی است.

در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

روند  نگران کننده  تورم

شرایط واردات خودرو فراهم نیست
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر صنعت، 
معدن و تجارت مخالفتی بــا موضوع واردات خودرو 
اعالم نکرد، اما گفت باید شــرایط آن فراهم شود که 
در حال حاضر فراهم نیست. به گزارش ایسنا، محسن 
صالحی نیا با بیان اینکه شــورای نگهبان ایراداتی به 
ویژه در موضوع منشــا ارز برای واردات خودرو اعالم 
کرده که باید برطرف شــود، تصریح کــرد: وزارت 
صنعت تابع تصمیمات جامع و نهایی خواهد بود که 
پس از جمع بندی به عنوان قانون اعالم خواهد شد.  
صالحی نیا در ادامه درباره برنامه صادراتی ارائه شده 
از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و صادرات یک 
میلیون دستگاه تا سال 1404، اظهار کرد: برنامه ای 
در این زمینه با همراهی خودروسازان، قطعه سازان 
و مجموعه ســازان و وزارت صنعت در حال تدوین 
است که پس از تدوین نهایی جزئیات آن به استحضار 
عموم خواهد رسید.  وی در پاســخ به سوالی درباره 
وضعیت خودروهای ناقص نیز تصریح کرد: در موضوع 
خودروهای ناقص مقرر شــده تا آخر آبان ماه بخش 
عمده ای از این خودروها از کف پارکینگ خودروسازان 
خارج شود. همچنین مقرر شــده در آینده نزدیک 
خودروها حداکثر 10 تــا 15 روز در کف پارکینگ 
خودروسازان باقی بمانند.  وی همچنین تاکید کرد که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه طرح عرضه 
خودرو در بورس نیز تابع تصمیمات مجلس و شورای 
نگهبان اســت.  صالحی نیا در ادامه ابــراز امیدواری 
کرد که با افزایش تیراژ، روش هایی که برای کاهش 
هزینه ها در زنجیره تامین به کار گرفته می شود و انجام 
ســرمایه گذاری، قیمت خودرو کاهش یابد و گفت: 
کاهش قیمت وابسته به شرایط کالن اقتصادی و نرخ 

تورم است و نسبی خواهد بود.  

دولت قرار نیست سالی یک میلیون مسکن 
بسازد، بیشتر می سازد

جزئیات برنامه دولت سیزدهم 
برای ساخت چهار میلیون مسکن

دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت چهار میلیون واحد 
مسکن تا پایان دوره چهارساله خود، ماموریت و مسئولت 
بزرگی را برای اجرا انتخاب کرده اســت، ماموریتی که 
برای محقق شدن، به برنامه ریزی دقیق و عزمی جدی 
در اجرا نیاز دارد. به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی از همان 
روزهای قبل از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور 
دولت سیزدهم و در ایام پیش از انتخابات، معضل تامین 
مســکن را به عنوان یکی از چالش های جدی اقتصاد 
کشور شناسایی کرده بود و بر اجرای برنامه هایی برای 
حل این مساله تاکید داشــت. با اعتماد مردم به برنامه 
های رئیسی و استقرار دولت سیزدهم، رئیس جمهور 
وعده بزرگ ساخت چهار میلیون مسکن در طول دوره 
چهارساله مســئولیت این دولت را مطرح کرد و برای 
تحقق این وعده، رستم قاسمی را به عنوان گزینه خود 
برای راهبری وزارت راه و شهرســازی انتخاب کرد که 
سابقه قابل توجهی در پروژه های عمرانی کشور داشت و 
در دوران حضورش در قرارگاه خاتم االنبیا پروژه هایی در 
مقیاس بزرگ را اجرایی کرده بود و از سوی دیگر، سابقه 
اش در دوران هدایت وزارت نفت، اورا برای هدایت پروژه 
های کالن مجهز کرده بود. قاســمی از همان روزهای 
نخســت جلب رای اعتماد نماینــدگان مردم، تحقق 
وعده ساخت چهار میلیون مســکن را در اولویت های 
خود قرار داد. ماموریتی که قرار بود بار بزرگی از بخش 
عرضه مسکن در معادالت پیچیده بازار پرتالطم مسکن 
بردارد. برنامه دشواری که جزییات تحقق آن از همان 
روزها توسط کارشناسان مختلف و افکار عمومی مورد 
پیگیری قرار داشت و این سئوال مطرح بود که باتوجه 
به زمان بر بودن پروژه های ساخت مسکن نحوه اجرای 
این پروژه به چه صورت است و آیا قرار است سالی یک 
میلیون واحد ساخته و به مردم تحویل شود یا در مجموع 
چهار سال، چهار میلیون واحد ساخته خواهد شد؟ وزیر 
راه و شهرسازی، روز گذشته و در حاشیه مراسم معارفه 
مدیرعامل جدید راه آهن تالش کرد جزییات جدیدی 
از برنامه این وزارتخانه برای اجرای این برنامه را با رسانه 
ها در میان بگذارد. قاسمی توضیح داد که معنی اجرای 
این طرح به این صورت نیســت قرار باشــد سالی یک 
میلیون مسکن ساخته شــود و روند کار به این شکل 
نیست که سال اول یک میلیون واحد ساخته شود، سال 
دوم یک میلیون واحد و به همین صورت این روند ادامه 
پیدا کند. بلکه دولت برای رسیدن به هدف تعیین شده، 
باید در شروع کار ساخت بیش از یک میلیون مسکن را 
هدفگذاری کرده و در سال اول ساخت دو میلیون واحد 
مسکن کلید میخورد. این اظهارات وزیر که قرار نیست 
سالی یک میلیون واحد مســکن ساخته شود از سوی 
برخی رسانه های سهوا یا عمدا این گونه پوشش داده 
شد که دولت به نوعی زیر قولش زده است و قرار نیست 
چهار میلیون مسکن ساخته شود، آن هم در شرایطی که 
اظهارات وزیر راه و شهرسازی در توضیح جزییات اجرای 
این پروژه بود و تاکید شده بود که چون ساخت مسکن 
فرایندی زمان بر است، امکان پذیر نیست که سالی یک 
میلیون واحد ساخته و تحویل شود و باید در سال های 
نخست، کلنگ ساخت واحدهای بیشتری زمین بخورد.

اخبار
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رصد بازار خودروهای ســایپا نشــان دهنده آن اســت که پرونده قیمت 
محصوالت سایپا امروز 27 فروردین 1400بدون تغییر قیمت بسته شد تا در 

روز پرالتهاب دالر، بازار خودرو روز آرامی را سپری کند.
به گزارش اقتصادنیوز ؛ ارزیابی بازار خودرو نشان دهنده آن است که سایپایی 
ها در حالی که دالر امروز رشد 300 تومانی قیمت داشت بدون تغییر در بازار 
عرضه شدند. کنسل شدن مذاکرات روز پنج شنبه در بروکسل یکی از دالیلی 
است که موجب شد تا نرخ دالر در بازار افزایشی شود، با این حال بازار خودرو 

همچنان شکل انتظاری خودر را حفظ کرد.
فعاالن بازار خودرو معتقدند در صورت تداوم رشد قیمت دالر در روزهای 
آینده شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود و با این شرایط ثبات قیمت 
شکسته خواهد شد. در حال حاضر خودرو بدون تغییر و یا با نوسان اندک در 

بازار عرضه می شود، اما آنچه مسلم است در صورتی که بوی خوبی از اخبار 
مذکرات به مشام نرسد و دالر هم شکل افزایشی خود را حفظ کند بازار خودرو 
هم افزایشی خواهد شد. از سوی دیگر فعاالن بازار خودرو معتقدند عاملی که 
در حال حاضر بیش از همه در بازار خودرو اثرگذار است و موجب شده تا بازار 
یک روز رشد و روز دیگر افت قیمت را تجربه کند به مقوله عرضه و تقاضا در  
باز می گردد. به گفته فعاالن بازار خودرو در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار 
بسیار اندک است و خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی گیرد که این 

امر بیش از همه به سردرگمی خریداران در بازار باز می گردد.

وضعیت محصوالت سایپا در بازار
از جمله محصوالت سایپا که امروز مورد ارزیابی قرار گرفته اند، می توان به 

»شاهین«، »کوییک R «، »کوییک معمولی«، »تیبا صندوقدار«، 
»تیبا2« و »ساینا« اشاره کرد.

رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که امروز »شاهین« امروز بدون تغییر 
در بازار با قیمت  328 میلیون تومان عرضه شد. از سوی دیگر »کوییکR« و 
»کوییک معمولی« نیز  تغییر قیمت نداشتند و در بازار با قیمت 173 و 171 

میلیون تومان عرضه شدند.
از ســوی دیگر »تیبــا 2« معمولی نیز در بــازار با قیمــت 158 میلیون 
تومان عرضه شــد و  »تیبا صندقدار« نیــز بدون تغییــر 148 میلیون 
تومان در بــازار قیمت خوردند. »ســاینا« هم همانند ســایر محصوالت 
 ســایپا نیز در بازار بــدون تغییر 159 میلیــون تومان قیمــت گذاری 

شد.

پیش بینی افزایش قیمت خودرو در روزهای آینده 
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در حالی که ستاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی 
4200تومانی موافقت کرده است، به نظر می رسد یارانه 
300هزارتومانی با تجمیع یارانه های نقدی و معیشتی 
در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. به گزارش تســنیم، 
ماجرای ارز 4200تومانی با همه حواشی اش در ایستگاه 
پایانی قرار گرفته است. از سال 1397 که سیاست تثبیت 
نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود 4 ماه دولت وقت 
با فشار مجلس شورای اسالمی سیاست بازار ثانویه ارز را 
در پیش گرفت و عماًل شاهد دو نرخ ارز دولتی عالوه بر 
نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین 
ســال 1397 دولت دوازدهم اعالم کرد تمام نیازهای 
وارداتی کشــور با ارز 4200تومانی تأمین خواهد شد و 
صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را 

در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.
بر این اساس از همان زمان بسیاری از صادرکنندگان شبه دولتی 
با این سیاست مخالفت کردند و عمالً دست دولت برای مدیریت 
ارزی تجارت خارجی همزمان با تشدید فضای تحریم تنگ تر 
شد، البته در خرداد ماه همان ســال با افزایش بسیار عجیب 
تقاضای وارداتی ثبت سفارش 1700 قلم از جمله خودروهای 
 وارداتی ممنوع شد و از این مســیر مقداری از فشار تقاضای 
وارداتی کاسته شد. در مرداد ماه آن سال سیاست بازار ثانویه 
ارزی در پیش گرفته شــد و بر این اســاس نظام بازگشت ارز 
صادراتی دچار تحوالت جدی شد، به این ترتیب صادرکنندگان 
با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد ارز خود را به سامانه نیما تحویل 
دادند و از همان مقطع نیز به جز فهرست 25 قلم کاالهای اساسی 

تأمین ارز سایر کاالها با نرخ نزدیک به بازار آزاد انجام شد.
درست در همان مقطع بود که با خارج شدن قطعات خودرو از 
فهرست ارز 4200تومانی شاهد جهش یکباره قیمت خودرو 
بودیم و به عنوان مثال قیمت پراید 20میلیون تومانی در بازار 
به حدود 50میلیون تومان رسید، در واقع کاالهای اساسی 

با نرخ 4200تومانی تأمین ارز می شدند که این ارز از محل 
صادرات نفت خام تأمین می شد و سایر کاالها با نرخ ارزی در 
حدود 10 تا 12 هزار تومان تأمین می شدند، در همین مقطع 
یک شوک اولیه به بازار وارد شد اما هیچ گاه شاهد آرامش در 
بازار ارز نبودیم. این ماجرا تا اواسط سال 1398 ادامه داشت و 
اثرات تورمی اولیه ناشی از تحریم تا حدودی تخلیه شده بود 
که به ناگاه شاهد اتفاقات تلخ آبان 98 و افزایش 200درصدی 
قیمت بنزین غیرسهمیه ای بودیم. از آذر و دی ماه همان سال 
بار دیگر انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد و متأسفانه نرخ ارز 
شاهد اوج گیری دوباره بود، کار تا جایی باال گرفت که در یک 
مقطع نرخ ارز در بازار آزاد بعد از شوک کرونا تا حوالی 30هزار 
تومان نیز افزایش یافته است، البته رفته رفته نرخ ارز تعدیل 

شد و در حوالی 20 تا 23 هزار تومان آرام گرفت.
در سال 1400 نیز بار دیگر ناشی از تحوالت مربوط به بودجه 
و تحمیل چالشهای مرتبط با کسری های پی درپی بودجه 
دولت به اقتصاد تخریب شده ایران نرخ ارز بار دیگر در مسیر 
صعودی قرار گرفــت و هم اکنون در بازار آزاد شــاهد دالر 
27هزارتومانی هستیم. در تمام این مدت نرخ ارز تأمین جو، 
ذرت کنجاله، روغن و دانه روغنی ثابت و همان 4200 تومان 
معروف بوده است. بسیاری از کاالها از جمله مسکن افزایش 
قیمتی به مراتب بیشــتر از جهش های تورمی ثبت شده در 
مرکز آمار و بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت 
مسکن در تهران تقریباً 6 برابر شد. افزایش قیمت متوسط 
هر مترمربع مسکن از 5 به 30 میلیون تومان و ثبت رکورد 
رشد 500درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصاد ایران 
قلمداد می شود اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج 

عمومی خود مثل گوشــت و برنج گله مند هستند. قیمت 
گوشــت از حوالی 40 تا 50 هزار تومانی تا حدود 150 هزار 
تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این 
روزها در تأمین حداقل اقالم سفره خود نیز با چالش روبه رو 
شده است. حاال طبق اعالم وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حدف 

ارز ترجیحی قطعی شده است.

ارز 4200تومانی هزینه زیادی را بر فعاالن 
اقتصاد تحمیل می کند

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره 
به هزینه هایی کــه ارز 4200تومانی بر فعاالن اقتصادی 
تحمیل می کند، گفت: مدت هاســت موضوع حذف ارز 
4200تومانی مطرح اســت اما اجرایی نمی شــود و این 
روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید 
هدایت گر مسیر توسعه باشــیم. تصمیم گیری در برخی 
نهادها به جیب فعاالن اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل 
می کند و قدرت رقابت را کاهش می دهد. البته شب گذشته 
رئیس جمهور تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی 
خواهد شــد. وی گفت: بازار و مردم را در جریان جزئیات 
حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع 

در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.

تأمین 9.5میلیارد ارز 4200تومانی تا اوایل 
مهر ماه 1400

به هرحال با تصمیم جدید مجموعــه دولت و مجلس 

داستان ارز 4200تومانی نیز به پایان خواهد رسید ولی 
این فرایند باید به گونه ای انجام شود که هیچ گونه نگرانی 
در جامعه ایجاد نشود. گفتنی است، به تشخیص قانون 
بودجه در سال جاری؛ 8 میلیارد دالر برای تأمین کاالی 
اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف 
شده بود که این مبلغ به طور کامل در شش ماهه اول سال 
تأمین ارز شده است و عالوه بر این یک و نیم میلیارد دالر 
هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه 
با سال گذشته؛ 9 و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز 
 شــده تقریباً برابر کل ارز تأمین شده برای همین اقالم 

در سال 99 بوده است.

یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟
اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود 4 میلیارد 
دالر ارز برای واردات اقالم موجود در فهرست کاالهای 
اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کاالی 
اساسی بر مبنای نرخ ای تی اس یا بازار آزاد باشد دولت 
از محل فروش این ارز با احتساب دالر 25هزارتومانی، 
100هزار میلیارد تومان درآمد کســب خواهد کرد. 
با کســر 16هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشــی از 
تســعیر با نرخ 4200تومانی که ســهم دولت خواهد 
بود یک رقمی نزدیک به 80هزار میلیارد تومان برای 
توزیع نقدی یــا کارت اعتباری طی 5 مــاه در اختیار 
خزانه قرار می گیرد. اگر قرار باشــد این مابه التفاوت 
ریالی به 60 میلیون نفر از دهکهای غیرمتمول برسد با 
تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم اکنون حدود 
100هزار تومان به هر نفر پرداخت می شــود می توان 
انتظار پرداخت رقمی نزدیک به 300هزار تومان به هر 
 شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کاالهای 

اساسی داشت.

 زمزمه پرداخت یارانه 300 هزارتومانی

ارز  4200 تومانی در ایستگاه آخر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان سکه در محدوده نرخ ۱۱.۵ میلیون تومان 
روز سه شنبه قیمت سکه در بازار تهران با ۸۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع سکه 

سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان رسید. 
قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹۶۶ هزار تومان شد. همچنین اُنس جهانی طال با افزایش ۱۶ دالری نسبت به روز گذشته برابر یک هزار و ۷۸۰ دالر و ۵۵ سنت شد.

بانک ها
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 تقویت  نظارت  بر طرح های مسکنی
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

سواالت بسیاری در رابطه با طرح های مسکن ارایه شده توسط دولت مطرح می شود که پاسخ مناسبی برای آن وجود ندارد. آنچه مشخص است تنها اقدام و نیت اولیه دولت برای ذینفعان جهت خانه دار شدن آنهاست. اقدامی که برای مسکن مهر نیز انجام 
شد. دولت کنونی تنها می خواهد بگوید افرادی که در طول سالهای قبل موفق به خانه دار شدن و ثبت نام در طرح های مسکن نشده اند می توانند در این دولت خانه دار شوند. به عبارتی شرایطی که افراد متقاضی باید احراز کنند برابر با مسکن مهر، مسکن 
اجتماعی و مسکن ملی است. همان افراد نیازمند با همان شرایط پیش قدم خواهند شد. این اقدامات یک ادعاست که دیگران نتوانستند کاری برای خانه دار کردن مردم انجام دهند اما بعد از این می توان با ساماندهی، تامین زمین و تامین اعتبار، ساخت و 
ساز صورت خواهد گرفت و تمامی جاماندگان خانه دار خواهند شد.  ظرفیت تحقق این ادعا در جامعه و در شرایط کنونی قابل وصول نیست. مگر اینکه شرایط دیگری وجود داشته باشد که دولت در رابطه با آن شفاف سازی نکرده است. دولت برخورداری 
از زمین های دولتی را مطرح می کند. زمین هایی که مصرف نشده و در دست نهادها و دوایر دولتی بوده و قرار است آزاد شود. فرآیند انتخاب این نوع زمین ها، رفع معارضین حقوقی و انتقال به صندوقی مانند صندوق پس انداز ملی مسکن با موانع بسیاری 
روبرو خواهد شد. همچنین منابع ساخت و ساز این پروژه ها از قرار است از کجا تامین شود. روزانه نزدیک به 3 هزار آپارتمان از طرح جهش ملی مسکن عقب هستیم. هزینه ساخت و ساز این واحدها بیش از 2 تا 3 برابر بودجه عمومی دولت است. یعنی کل 

درآمد حاصل از مالیات های مستقیم و غیر مستقیم دولت و مبالغ ناشی از فروش نفت کشور دو تا سه سال پشت سرهم، هم هزینه شود باز هم کم می آوریم. باید محل منابع مشخص شود.
منابع بانکی قرار است این هزینه ها را تقبل کند. بانکها با مشکل ورشکستگی مواجه شده اند و حتی برای تسهیالت مصوب وام ودیعه و وام ازدواج دنبال راه فرار هستند. با محاسبه و انجام معادالت ریاضی مشخص می شود تحقق این شعار به علت ضعف 
ساختار زمین های در اختیار و به لحاظ منابع زیر سوال است. آیا قرار است شهرهایی ساخته شود که دسترسی مردم به آنها دشوار باشد. اگر حتی بخواهند داخل طرح مسکن های فرسوده اقدام به ساخت و ساز کنند موانع بسیاری سد راه خواهد شد. 

هشت سال دولت روحانی موفق به احیای این طرح نشد و موانع حقوقی بسیاری بر سر راه قرار داشت.
از سوی دیگر منابع زمین های دولتی نیز باید رفع موانع شود. حتی اگر فرض بر این باشد که موانع مرتفع و هزینه ها فراهم شود، ساخت مسکن به صورت شروع همزمان نیازمند ساخت فونداسیون، اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و... است. منابع برای 
تامین میلگرد مورد نیاز شروع همزمان ساخت مسکن ناکافی است. بنابراین این اقدام موجب گرانی بی حد و حصر میلگرد در بازار خواهد شد. منابع مالی شرکتهای ساخت بتن هم آمادگی تامین نیاز این تعداد واحدها را ندارند. تمامی این نکات در مسکن 

مهر نیز دیده شد و تجربه نشان می دهد یکی دیگر از تبعات ساخت تعداد باالی مسکن به صورت همزمان گرانی سرسام آور مصالح ساختمانی باشد. 
تورم ناشی از خدماتی که به مردم قرار است ارایه شود بسیار باال خواهد بود. اجرای سریع تعهدات دولت باعث می شود کیفیت ساخت و ساز پایین بیاید. متاسفانه کمرنگ ترین نظارت بر سر مسکن مهر دیده شد. اصال سازمان نظام مهندسی را در مسکن 
مهر بازی ندادند. این آسیب هایی است که با  سرعت اجرای تعهد و رفع عقب ماندگی خواهیم داشت. کیفیت  و آسیب ها بیشتر از فواید برای مردم می شود. در 4 سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود بهتر از ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال 

است. ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال یعنی ساخت مسکنی که به یک باد بند است و با یک زلزله مانند مسکن مهر کرمانشاه فرو خواهد ریخت.

قائم مقام بازرگانی دولتی گفت: از ابتدای امسال 2۵۹ 
هزار تن برنج اعم از هندی، پاکســتانی و تایلندی با 
نرخ مصوب در بازار توزیع شــده است. حسن حنان 
قائم مقام بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه بازرگانی 
دولتی مجری ذخایر راهبردی کشــور است، اظهار 
کرد: بازرگانی دولتی تابــع تصمیمات وزارت جهاد 
کشاورزی است و همواره بنابر میزان اعالمی اقدام 

به توزیع می کند.
او افزود: از ابتدای امسال تاکنون 2۵۹ هزار تن برنج 
اعم از هندی، تایلندی و پاکســتانی با نرخ مصوب 
توزیع شده است.حنان قیمت هر کیلو برنج تایلندی 
برای مصرف کننده را ۱2 هزار و ۵۰۰ تومان، هندی 
را ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و پاکستانی را 2۰ هزار و ۵۰۰ 

تومان اعالم کرد .

این مقام مسئول با بیان اینکه برنامه و سیاست گذاری 
توزیع برنج دست وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: 
از ابتدای مهر توزیع ۱۵۰ هزار تن برنج در دستور کار 
قرار گرفته است و همواره محدودیت و ممنوعیتی در 
میزان عرضه وجود ندارد، به هر میزانی که اعالم کنند، 

بازرگانی دولتی موظف به توزیع خواهد بود.
قائم مقام بازرگانی دولتی ادامه داد: بنابر فرآیند و آیین 
نامه راهبردی، ذخایر استراتژیک به عنوان ذخایر و 
تنظیم بازار مورد استفاده قرار می گیرد .به گفته او، 
توزیع برنج تا ایجاد شرایط نسبی و پایدار شدن بازار 
ادامه دارد.حنان در پایان تصریح کرد: برنج ها از محل 
ذخایر راهبردی شــرکت بازرگانی دولتی در حال 
توزیع است و تا هر مرحله ای که نیاز باشد، توزیع ادامه 

می یابد تا کمبودی در بازار احساس نشود.

نایب رئیس اول اتحادیه خرازي فروشان تهران گفت: 
تورم شدید اقتصادي طي دو سال اخیر تولیدکنندگان 
و فروشندگان اسباب بازي را با مشکالت جدي مواجه 
کرده است؛ به طوري که بسیاري از فعاالن این حوزه 
نتوانسته اند ادامه فعالیت دهند و با سابقه و تجربه 
اي که داشته اند از این صنف خارج شده اند. علیرضا 
مهران پور، نایب رئیس اول اتحادیه خرازي فروشان 
و وابسته تهران اظهار داشت: آمار دقیقي از مصرف، 
تولید و واردات اسباب بازي در کشور موجود نیست، 
اما گزارش ها کمبود حجم تولید نسبت به تقاضا را 
نشان مي دهد که نوعا متفاوت از کاالي وارداتي است.

 وي افزود: طي ســال هاي اخیر با سیاست کاهش 
واردات افزایــش تولیدات داخل بــه ویژه در بخش 
بازي هاي فکري و آموزشــي رونق گرفته اســت؛ 
 اما براي انواع دیگر اســباب بازي هــا به دلیل نبود 
زیر ساخت هاي تخصصي و صنعتي افزایش تولید 
مهیا نشده است. مهران پور ادامه داد: تولیدکنندگاني 
که بازي هاي فکري و آموزشي را رونق داده اند دست 
به صادرات زده اند و خوشــبختانه بــازار صادراتي 
مناسبي را به دست آورده اند.   نایب رئیس اول اتحادیه 
خرازي فروشان و وابسته تهران تصریح کرد: اصوال 
اسباب بازي محصولي فرهنگي و چند وجهي به شمار 

مي رود و امروزه فراتر از تعریف گذشته دارد و کاالیي 
استراتژیک به حساب مي آید که براي تولید آن مي 
بایستي طراحي و الگوسازي جهت تقویت مهارت ها 
و ایجاد خالقیت در کودکان باشد و توسعه صنعت آن 
نیاز به پژوهش و تحقق عمیق دارد که مسئولیت این 
امر بر عهده شوراي سیاستگذاري و نظارت بر اسباب 
بازي است، که با تدبیر، تفکر و همکاري با فعاالن این 
حوزه سیاست هاي رشد و پیشرفت صنعت اسباب 

بازي در کشور را برنامه ریزي کنند.
 وي خاطر نشان شد: از جمله سیاست مدیریت واردات 
اسباب بازي نقش موثري در حمایت از تولید داخل 
است و نیاز به حمایت همه جانبه دارد. همان طور که 
مقام معظم رهبري امسال را به نام تولید، پشتیباني 
و مانع زدایي ها« نام گذاري کردند در این خصوص 
باید کار اجرایي انجام شود تا با ممنوعیت واردات بازار 
داخل با مشکل مواجه نشود. مهران پور اشاره داشت: 
شیوع ویروس کرونا و معضالت دامن گیر آن و تورم 
شدید اقتصادي طي دو سال اخیر تولیدکنندگان و 
فروشندگان اسباب بازي را با مشکالت جدي مواجه 
کرده است؛ به طوري که بسیاري از از فعاالن این حوزه 
نتوانسته اند ادامه فعالیت دهند و با سابقه و تجربه اي 

که داشته اند از این صنف خارج شده اند.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشــور و عضو هیئت 
رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با بیان انتقاداتي نسبت 
به پرداخت وام کرونایي به اصناف زیان دیده از شیوع 
این ویروس گفت: اصناف از تسهیالت کرونایي رضایت 
ندارند. تسهیالتي حدود ۱2 تا ۱۶ میلیون تومان با نرخ 
سود ۱2 درصدي به هیچ عنوان رضایت اصناف کشور 
را جلب نکرد؛ ضمن اینکه پروسه زماني اعطاي وام ها 
نیز به شدت طوالني بود. فارغ از این موضوعات، بانک 
ها نیز براي پرداخت این تسهیالت بشدت سلیقه اي 

عمل کردند.
ابراهیم درستي نماینده وزیر صمت در اصناف کشور 
و عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف ایران و تهران بیان 
داشــت: دولت باید قــدم هاي بزرگتــري براي حل 
مشکالت اصناف کشور مخصوصا صنف پوشاک بردارد.

عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف ایران و تهران افزود: 
امروزه تولیدکننــدگان در بخش هاي مختلف مانند 
دریافت وام هاي کم بهره، مالیات و ... با مشکالت فراواني 
روبه رو هســتند؛ این مشکالت چالش هایي هستند 
که قابلیت حل شدن دارند و باید رفع شوند. رفع این 
مشکالت تاثیر بسیار شگفتي بر پویایي صنعت کشور 
خواهد داشت. در همین راستا دولت نیز باید قدم هاي 
بزرگتري براي حل مشکالت اصناف کشور مخصوصا 

صنف پوشاک بردارد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران تصریح کرد: با دیدگاه 

و نگرش جدیدي که در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
کشور شکل گرفته مي توان در آینده اي نه چندان دور 
شاهد روزهاي شــکوفایي صنعت پوشاک با صادرات 
محصوالت این بخش باشیم.درســتي اظهار داشت: 
با فضایي که امروزه در بدنــه دولت و وزارت صمت به 
وجود آمده امیدواریم بتوانیم شرایطي را فراهم کنیم 
که اصناف کشور از عملکرد ما راضي باشند. درستي 
در بخشي از صحبت هاي خود در خصوص برگزاري 
نمایشــگاه زنجیره ارزش پوشــاک افزود: برگزاري 
نخستین نمایشــگاه بین المللي و تخصصي زنجیره 
ارزش پوشاک، طراحي، مد، لباس، چرم و صنایع وابسته 
اولین رویدادي بود که در سطح بسیار گسترده برگزار 
شد و تمام محصوالت و ماشین آالت تولیدي مورد نیاز 
زنجیره پوشاک را ارائه داد. برگزاري این رویداد بستر 
مناسبي براي نیل به هدف صادرات پوشاک ایراني به 
شــمار مي رود. نماینده وزیر صمت در اصناف کشور 
همچنین خاطرنشان کرد: برگزاري این نمایشگاه به ما 
ثابت کرد که باید بیش از پیش به بخش خصوصي فعال 
کشور اطمینان کنیم و عرصه را براي فعالیت این بخش 
مهیا کنیم. رهبر معظم انقالب اسالمي شعار امسال را 
سال تولید، پشتیباني ها و مانع زدایي ها انتخاب کرده 
اند. در همین راستا ما باید تالش کنیم که از مانع افزایي 
هاي بي مورد که بعضا در مسیر فعالیت تولیدکنندگان 

کشور به وجود مي آید جلوگیري کنیم.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران با تاکید بر رعایت اصول استاندارد در ساخت 
مصنوعات طال گفت: براي ساخت طال و فروش آن 
باید استاندارد مشخصي رعایت شود. تمامي سازنده 
هاي مصنوعات طال داراي کد شناسه و یا کد شناسایي 

استاندارد هستند.
ابراهیم محمدولــي، رئیس اتحادیه ســازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر تهران رسته عیارسنجي را از 
رسته هاي فعال و مهم این صنف دانسته و تاکید کرد: 
براي ساخت طال و فروش آن باید استاندارد مشخصي 
رعایت شود. این مسئولیت را رسته عیارسنجي این 
اتحادیه بر عهده دارد. هر مصنوعي که ســاخته و به 
فروش مي رســد باید عیاري ۷۵۰ یا باالتر داشــته 
باشد و هیچ فروشــنده اي حق ندارد مصنوع طال را 
با عیار پایین تر بفروشــد؛ اما مي تواند طبق قانون و 
 اصول و قواعد تعریف شده آن مصنوع را از فروشنده 

خریداري کند.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران در ادامه تصریح کــرد: تولیدکنندگاني که در 
شهرهایي همچون اصفهان، مشهد، تهران، زنجان، 

تبریز، مرکزي و ... مشــغول تولید هســتند توسط 
اتحادیه هاي مربوطه و اداره استاندارد کد شناسایي 
دریافت و برروي مصنوع ساخته شده باید کد و عیار 

۷۵۰ را حک کنند
وي ادامه داد: اداره استاندارد ســالي یک یا دو بار و 
بازرسان اتحادیه طال و جواهر هر ماه به طالسازي ها 
و فروشندگان این مصنوعات مراجعه و پس از نمونه 
برداري از مصنوعات و تحویل رسید طبق وزن و دیگر 
مشخصات به تولیدکننده یا فروشنده، مصنوع را به 
اتحادیه براي مراحل دیگر مي سپارند. در ادامه اتحادیه 
با تغییر پاکت و نام، با ثبت در سیستم و درج در دفتر 
و ثبت و ضبط آن در اتحادیه به اعضاي عیار سنج مي 
سپارد که پس از سه چهار روز کاري به صاحب مصنوع 

برگردانده مي شود.
محمدولي افزود: اگر موارد غیر استاندارد در ساخت 
و عیار طال دیده شود در موارد جزئي تذکر الزم داده 
مي شود؛ اما در خطاهاي بزرگ تر با طي مراحل اداري 
به مراجع قضایي سپرده مي شود. این دقت نظر در 
اتحادیه موجب شده اعضا در کار و ساخت مصنوعات 

خود رعایت اصول استاندارد را داشته باشند .

۵ هزار تــن ذرت در حالی 
در گمرک فاســد شد که 
از ماهها قبل هشــدارهای 
زیادی در رابطه با تسریع در 
ترخیص هزاران تن کاالی 
اساسی از گمرکت کشور داده شده است. معاون فنی 
گمرک ایران بارها در رابطه با انبار شــدن کاالهای 
اساســی در گمرک هشــدار داده و اعالم کرده بود 
باید روند ترخیص این کاالها به سرعت انجام شود. 
حال شاهد هستیم به رغم هشدارهای مداوم ۵ هزار 
تن ذرت در گمرکات کشور فاسد شــده و باید دور 
ریخته شــوند. معاون فنی گمرک گفــت: به غیر از 
ذرت برخی دیگر از کاالهای اساسی هم در ماه های 
قبل بعلت شــرایط جوی در گمرکات شمال کشور 
 دچار فساد شده اند که البته اجازه ترخیص آن صادر 

نشده است.
این در حالی است که مردم در حالی از کمبود سرم 
رنج می برند که حدود سه میلیون سرم در انبارهای 
گمرک دپو شــده و اجازه ترخیص از سوی وزارت 
بهداشت داده نمی شــود. احتمال فاسد شدن این 
کاالهای ضروری نیز وجود دارد. بعد از گذشــت دو 
ماه از دستور دادستان کل کشــور مبنی بر تعیین 
تکلیف ســرم های دپو شــده در گمرک و ترخیص 
یکسره آن ها به شــرکت های پخش و داروخانه ها، 
طبق بررسی میدانی که از گمرک تهران )شهریار( 
انجام دادیم، متوجــه دپوی یک هــزار و 3۰۰ تن 
 )حدود 3 میلیون( ســرم انســانی در انبار های این 

گمرک شدیم. 
به هر ترتیب دپوی کاالهای اساسی و البته سایر اقالم 
در گمرک و بنــادر و موانعی که در رابطه با ترخیص 
آن ها وجود دارد موجب شــده به دفعات از ســوی 
مسئوالن مربوطه هشــدارهایی در رابطه با احتمال 
متروکه شدن و حتی فاسد شدن این کاالها مطرح 
شود. این اتفاق در حالی رخ داده که با وجود مصوبات 
بسیار و تسهیالتی که در دو سال اخیر به ویژه جهت 

تســریع در ترخیص کاالهای اساسی وجود داشته 
همچنان این اقالم آن قدر با کندی در ترخیص مواجه 
اســت که به مرحله فاسد شدن می رســد و اکنون 
دســتگاه های مربوطه دیگر از جمله وزارت جهاد و 
ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید در 

این رابطه پاسخگو باشند.
بعد از ماجرای ذرت های آلوده در چند ســال اخیر، 
اکنون از کاالهای مانــده در گمرک های  مازندران 
که بخش زیادی از آن را نهاده های دامی تشــکیل 
می دهــد، ۵ هزار تن ذرت  فاســد و آلوده به ســم 
آفالتوکســین شــده اســت. در این رابطه معاون 
فنی گمرک ایران توضیحاتی ارائه کرد و با اشــاره 
به وضعیت کاالهای اساســی موجــود در گمرک 
مازندران گفت  که در ســه گمرک امیرآباد، نوشهر 
و فریدون کنار تا پایان شهریورماه سال جاری حدود 
۶۷2 هزار تن کاال موجود بوده که از این میزان 2۸۶ 
هزار تن جو، ۹۷ هزار تن گندم، ۱۶۰ هزار تن ذرت، 
۷ هزار تن دانه های روغنــی و ۱۱3 هزار تن روغن 

خام بوده است.
ارونقی ادامه داد: بررســی ها نشــان می دهد که در 
سطح گمرک های مازندران حدود ۵ هزار تن ذرت 
که از سال ۱3۹۸ وارد منطقه ویژه اقتصادی نوشهر 

شده بود فاسد  و بالغ بر ۱4.۷ هزار تن کاالی متروکه 
شده است  که عمدتاً نهاده های دامی هستند. به گفته 
وی، ذرت های آلوده طی فرآینــد قانونی در اختیار 
ســازمان اموال تملیکی قرار  گرفته و پیگیری های 
الزم در این خصوص از ســوی گمــرکات مربوطه 

صورت پذیرفته است. 
معاون فنی گمرک ایران در رابطه با چرایی جریان 
ماندگاری و فاسد شــدن این ذرت ها یادآور شد که 
گمرک مســئولیتی در قبال کاالیی که اظهار نشده 
ندارد و از زمانی این مســئولیت 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 شود، این اقالم نیز قبل از اظهار 
در مناطق ویژه دپو شده بود و مرجع تحویل گیرنده 
به محض محدودیت زمانی و پایان دوره ماندگاری 
نســبت 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 هشدار داده ایم، 
یادآور شد: به دفعات درخواســت 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 متأسفانه علیرغم پیگیری های 
مســتمر به عمل آمــده، در برخی مــوارد ، اقدام 
مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است. یک عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با دالیل تاخیر 
در ترخیص کاالهای اساســی از گمرکات کشور در 
گفت و گو با "کســب وکار" گفت: بروکراسی های 
بسیار و پیچیده دلیل اصلی دپوی کاالها در گمرکات 
سراسر کشور است. برای ترخیص کاالها از گمرکات و 

بنادر در کشور مجوزهای بسیاری الزم است.
اصغر سلیمی اضافه کرد: امروز در حالی بروکراسی 
های بسیاری برای ترخیص کاالها وجود دارد که نیاز 
کشور به بخش بسیار زیادی از کاالهای انبار شده که 
کاالهای اساسی هستند روز به روز بیشتر می شود. 
محموله های بزرگ سرم، شــیر خشک و نهاده های 
دامی به دلیل بروکراسی و سودجویی چند سال در 
گمرک باقی مانده و تاریخ انقضای آنها گذشته است.

ســلیمی اظهار داشــت: اعالم اخبار فســاد کاالها 
بخصوص کاالهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور 
به ضرر اقتصاد ایران اســت. در حالــی قیمت های 
کاالها در تمامی بازارها ســر به فلک نهاده است که 
هزاران تن کاال در گمرکات به دلیل درگیر شدن با 

بروکراسی ترخیص خاک می خورند. 

چرا ۵ هزار تن ذرت در گمرک فاسد شد؟

زنجیره خطرناک فساد کاالهای اساسی 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

طرح های جدید ساخت مسکن 
توسط دولت سیزدهم قرار است 
تمام متقاضیان مسکن را تحت 
پوشش قرار دهد. به عنوان مثال 
در طرح جهش تولید مسکن، 
قرار است با اختصاص زمین رایگان یا اجاره ۹۹ ساله، قیمت 
تولید مسکن به میزان زیادی رشد قیمت تمام شده مسکن 
را کنترل شود. از سوی دیگر ثبت نام برای 3 میلیون مسکن 
برای افراد باالی 3۵ سال حتی مجرد و خانه اولی ها هم آغاز 
شده است. در طرحی دیگر هم قرار است ساخت صنعتی 
مســکن با فناوری خارجی و نیروی کار ایرانی در دستور 

کار قرار گیرد.  به گفته مجریــان طرح های مذکور تمامی 
متقاضیانی که در دولتهای پیشین نتوانستند خانه دار شوند 
در دولت سیزدهم به طور قطع سقفی متعلق به خود خواهند 
داشت. این در حالی است که تجربیات گذشته در رابطه با 
تحقق ساخت مسکن در مســکن مهر، مسکن اجتماعی، 
مسکن ملی و... نشــان داد توانایی ساخت مسکن در ایران 
مطابق با اظهارات مسئوالن نیســت. گویا به جای عبرت 
گرفتن از مسیرهای طی شده گذشته که مطمئناً معایب و 
محاسنی داشته، بدون دقت باز هم مسیرهای دیگری را در 
حوزه مسکن طی می کنیم. منابع مالی ساخت 4 میلیون 
مسکن در 4 سال ابهام دارد و مشخص نیست کدام نهاد یا 
صندوق قرار است هزینه های کالن این طرح را متقبل شوند. 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس  در این رابطه می گوید: ر 

اساس قانون جهش تولید مسکن، همه بانک های کشور 
موظف هستند که ساالنه حداقل 2۰ درصد از تسهیالت 
خود را به ساخت مســکن اختصاص دهند که البته سود 
این تسهیالت بعداً مشخص خواهد شد. سید نظام الدین 
موســوی افزود: بخش عمده ای از قیمت مسکن را زمین 
مشخص می کند و زمین های دولتی زیادی در اختیار ارگان 
های مختلف دولت قرار دارند که طبق قانون جهش تولید 
مسکن، باید این زمین ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
جهت ساخت مسکن قرار گیرند، البته زمین هایی که برای 
بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، نمی تواند در این حیطه 
قرار گیرد. موسوی تصریح کرد: بر این اساس همه دستگاه 
های دولتی موظف هستند که زمین های مازاد در اختیار 
خود را جهت توسعه و ساخت مسکن در اختیار وزارت راه 

و شهرسازی قرار دهند.  سخنگوی هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی درباره تمهیداتی که در قانون جهش تولید 
مسکن پیرامون تأمین مصالح ساختمانی در نظر گرفته 
شده است، گفت: امکان پیش خرید مصالح ساختمانی به 
ویژه سیمان و فوالد در بورس فراهم خواهد شد و افراد می 
توانند آن را پیش خرید کنند. همچنین از محل صندوق 
ملی مسکن مجوزهای الزم مانند پایان کار و سایر مجوزهای 
ساختمانی با 3۰ درصد تخفیف به مردم داده خواهد شد. او 
با بیان اینکه این مطالب کلیات طرح جهش تولید مسکن 
بود، اظهار کرد: توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و زیست 
محیطی نیز در نظر گرفته شده و حتما باید این پیوست ها 
را در ساخت مسکن داشته باشیم تا دچار آسیب هایی که از 

قبل داشتیم، نشویم.

فراوانی طرح های مسکنی دولت به خانه دار شدن مردم منجر خواهد شد؟

ابهام در تامین منابع ساخت مسکن
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

بايد بيش از پيش به بخش خصوصي فعال كشور اطمينان كنيم

نارضایتي شدید اصناف از تسهیالت کرونایي

توزیع ۲۵۹ هزار تن برنج با نرخ مصوب در بازار

مديريت واردات اسباب بازي در حمايت از توليد داخل نقش موثري دارد

ورشکستگي در کمین اسباب بازي فروشان

حساسيت اتحاديه در عيارسنجي مصنوعات طال

تمامي سازنده هاي مصنوعات طال داراي کد شناسه هستند
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اهم فعالیت های اداره راه و شهرسازی کاشان طی سال جاری
عمليات اجرايی ساخت واحدهای طرح اقدام ملی 

مسكن در كاشان

معاون مدیر کل و رئیس اداره راه و شهرسازی کاشان گفت: عملیات اجرایی ساخت 
واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در کاشــان با انتخاب پیمانکارآغازشده است . 
مجتبی آراسته اظهار کرد: بیش از یک هزار و 500 واحد مسکن در قالب طرح اقدام 
ملی در کاشان شروع به ساخت شده ومراحل  تخصیص زمین و تهیه از طرف اداره 

راه و شهرسازی کاشان وبنیاد مسکن انقالب اسالمی  تامین وتهیه  شده است.

ثبت نام ۶۵۰۷ نفر در طرح اقدام ملی مسکن کاشان 
رئیس اداره راه و شهرســازی کاشان گفت: ۶50۷ نفر از شــهروندان ساکن در 
شهرستان کاشان برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند که تاکنون ۱۳5۱ 
نفر واجد شرایط این طرح شناسایی شده اند. مجتبی آراسته اظهار کرد: پرونده 
۱۹۳۴ نفر از متقاضیان در حال بررســی و تکمیل مدارک است و انتظار می رود 
تا پایان ماه جاری این آمار نهایی شود تا دربرنامه جهش مسکن دردولت جدید 
کارسازی های الزم صورت  گیرد .معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی 
کاشان، تصریح کرد: با افزایش سهمیه شهرستان ویژه  کاشان، طرح اقدام ملی 
مسکن در شهرهای هفت گانه کاشان، کامو و چوگان، قمصر، نیاسر، مشکات، برزک 
و جوشقان قالی اجرا می شود. وی افزود: جهت اقدام جهش مسکن در دولت جدید 
هیچ نگرانی بابت تخصیص زمین در شهرهای هفت گانه کاشان نبوده و با برنامه 
های اخیر ابالغی اداره کل راه و شهرسازی استان بیش از 2000 هکتار از اراضی 
شهرستان برای تامین مسکن پیش بینی شده است. آراسته با بیان اینکه در راستای 
سیاست وزارت راه وشهرسازی دراداره کل متبوع ، این شهرستان آمادگی تخصیص 
زمین و پیگیری های ساخت در قالب پیمانکاری،مشارکت،شهرک سازی و یا ایجاد 

شهرجدید را به ارگانهای باال دست پیشنهاد داده است . 

بهره برداری از ۱۲کیلومتر از باند دوم محور  کاشان بادرود به ارزش 
۲۰ میلیارد تومان

رئیس اداره راه و شهرسازی کاشــان از بهره برداری ۱2کیلومتر از بانددوم محور  
کاشــان بادرود خبر داد و گفت: برای اجرای طرح دوبانده کاشان- بادرود 2۳0 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده است. مجتبی آراسته با اشــاره به اینکه جاده 
کاشان- بادرود بخشی از جاده کاشان- اردستان در محور ترانزیتی جنوب به مرکز 
کشور اســت، افزود: این جاده از جمله محورهای پر رفت و آمد به شمار می رود 
که بهره برداری کامل آن افزون بر افزایش ایمنی، موجب تسهیل در رفت و آمد 

خودروها و کاهش تصادف های رخ به رخ خواهد شد.

احداث باند دوم کاشان برزک
آراسته  با بیان اینکه محور "کاشــان–برزک–ورکان" یکی از محورهای حادثه خیز 
شهرستان کاشان است، گفت: به لطف خدا، با تالش، پیگیری و اقدامات انجام شده 
بسیاری از نقاط حادثه خیز مرتفع شده و بخشی از آن نیز در دست اقدام است.   وی افزود: 
ایمن سازی جاده  کوهستانی کاشان-برزک  یکی از پروژه های مهم در حوزه راهسازی 
شهرستان کاشان است، چرا که این جاده به دلیل عرض کم، نداشتن شانه های مناسب 
و پیچ های زیاد از پرحادثه ترین جاده های شهرستان  تلقی می شود. وی بیان داشت: 
این پروژه در قالب دو قرارداد در حال اجرا اســت. قرارداد اول به طول ۱0 کیلومتر در 
چهارمقطع انجام می شود که قطعه گردنه نابر تکمیل و بهره برداری شده و قطعه خنچه 
با رونق نیز در حال خاکبرداری و خاکریزی است. وی ادامه داد: قرارداد دوم به طول ۱۴ 
کیلومتر به دو قطعه تقسیم شده است که مراحل خاکریزی و خاکبرداری قطعه اول 
اتمام و در مرحله انجام الیه اساس بوده و قطعه دوم نیز در حال اتمام خاکبرداری است.  
آراسته، حذف نقاط حادثه خیز، تبدیل مسیر به دو بانده مجزا، حذف تقاطع ها در ورودی 

روستاهای نابر، مرق، سادیان را از مزیت های تکمیل این پروژه دانست.  

در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی
ذوب آهن اصفهان نشان عالی و جايزه مروج برتر 

مسئوليت اجتماعی را كسب نمود

ذوب آهن اصفهان موفق شد در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت 
اجتماعی نشان عالی  و جایزه مروج برتر مسئولیت اجتماعی را کسب نماید و علیرضا 
امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان به عنوان نماینده شرکت این نشان و جایزه 
را دریافت نمود . نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با حضور 
کارشناسان و فعاالن حوزه روابط عمومی و مدیران برخی سازمان ها و صنایع کشور 2۶ 

مهرماه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد .  
فلیپ بورمانس رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در پیامی به این جشــنواره به 
اهمیت مسئولیت اجتماعی برای سازمان های پیشرو اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که 
برگزاری این جشنواره بتواند در نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از وظایف 
روابط عمومی ،یاری رسان باشد. پرفسور وی آن ویزر رئیس سازمان بین المللی مسئولیت 
اجتماعی و رئیس انجمن بین المللی مســئولیت اجتماعی صنفی نیز در ســخنرانی 
ویدئویی ، پرداختن به مسئولیت اجتماعی را در یک برنامه بلند مدت برای سازمان ها ، 
ضروری دانست و گفت : روابط عمومی باید به سازمان کمک کند تا بتواند نقش خود را در 
مسئولیت اجتماعی ، به صورت هدفمند و سودمند ایفا کند. هوشمند سفیدی رئیس خانه 
روابط عمومی ایران و علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی، تحقیقات و 

برنامه ریزی اتاق تعاون ایران نیز از دیگر  سخنرانان این جشنواره بودند .
ذوب آهن اصفهان با بیش از نیم قرن فعالیت در صنعت کشور ، پیشگام و پیشرو صنایع 
کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی محسوب می شود که برخی از فعالیت های ذوب 
آهن در این حوزه مشتمل است بر مشارکت در توسعه صنایع کشور ، آموزش نیروهای 
متخصص و ماهر برای کلیه صنایع کشور، پشتیبانی فنی و اعزام نیرو در دوران حماسه 
سازی مردم ایران در دفاع مقدس ، مشارکت در توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی 
کشور از طریق باشگاه فرهنگی ورزشی این شرکت ، تاسیس بیمارستان شهید مطهری 
و ارائه خدمات درمانی به جامعه که در دوران شیوع بیماری کرونا نیز تداوم یافت، کمک 

به توسعه عمرانی و زیرساخت های منطقه ، تولید محصوالت مورد نیاز جامعه و...

اخبار

استفاده از بیت کوین برای گرمایش
شهر ونکوور شمالی ممکن است به نخستین شهری در جهان تبدیل شود که از استخراج بیت کوین برای گرمایش استفاده می کند.شرکت "لونزدیل انرژی کورپوریشن" ماه جاری اعالم کرد با شرکت استخراج رمزارز 
فناوری پاک "مینت گرین" برای استفاده از حرارت برق بازیابی شده مربوط به استخراج بیت کوین برای تامین گرمایش شهر قراردادی بسته است."مینت گرین" از بویلرهای دیجیتالی برای بازیابی بیش از ۹۶ درصد 
از برق مورد استفاده در استخراج رمزارز به شکل انرژی گرمایی استفاده می کند که می تواند برای تامین گرمایش شهرها و خدمات دهی به فرآیندهای صنعتی استفاده شود.منبع گرمایش جدید سال آینده معرفی 

خواهد شد و طبق اعالم "لونزدیل انرژی کورپوریشن"، از انتشار بیش از ۲۰ هزار تن گازهای گلخانه ای به ازای هر مگاوات در مقایسه با گاز طبیعی جلوگیری می کند.

مزد پایین در برابر تورم باال!
حاج اســماعیلی با اشاره به 
اینکه تورم افسارگســیخته 
سفره بســیاری از کارگران 
و بازنشســتگان را خالــی 
کرده اســت، تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی طی 5 
سال گذشته تورم متوسط کشــور حداقل 20 درصد 
بوده،بنابراین در چنین اقتصادی کارگران و مزدبگیران 
بیشترین آسیب را می بینند، به طوریکه بارسنگین این 

تورم افسار گسیخته را به دوش می کشند.
بر اساس آمار رسمی که کمیته امداد ارائه داده، نتایج 
به دســت آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸0 تا ۹۸ 
نشان می دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال 22 
برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل 
فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ 
درصد رسیده است. همچنین سرعت متوسط سالیانه 
خط فقر مطلق در کل کشــور برابر با 20 درصد بوده 
است و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی 

بیش از 2۷ برابر شده است.
به گزارش فرارو، ناصر چمنی رئیس سابق کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران، درباره افزایش دستمزد 
کارگران بــرای برگرداندن قدرت پس انــداز به آن ها 
گفت:دســتمزد کارگر حداقل باید برابــر با خط فقر 
اعالمی مرکز پژوهش های مجلس باشــد که در حال 
حاضــر از ۱0 میلیون تومــان هم بیش تراســت، اما 
دســتمزد کارگر با همه مزایا، ۴ میلیون و 200 هزار 
تومان اســت و چند میلیون پایین تر از خط فقر است. 
رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
ادامه داد:اختالف ۶ یا ۷ میلیون تومانی که دســتمزد 
کارگر با خط فقر دارد را بــه هیچ عنوان نمی توان یک 
باره افزایش داد و باید برنامه ریــزی دقیقی برای این 
کار صورت گیرد.حمیدحاجی اســماعیلی کارشناس 
مســائل اقتصادی با اشــاره به اینکه امروز کارگران با 
مشکالت بسیار زیادی روبرو بوده و در تنگنای معیشتی 
قرار دارند، اظهار داشــت: اگر بخواهیم بر مبنای دالر 

2۷ هزار تومانی حداقل دســتمزد مصوب کارگران را 
که در سالجاری دو میلیون و ششــصد و پنجاه و پنج 
هزار تومان اســت، محاســبه کنیم، باید بگوییم هر 
کارگر در ماه ۹۸ دالر بیشتر حقوق نمی گیرد که چنین 
دستمزدی در بین کشــور های جهان را اگر بخواهیم 
رتبه بندی کنیم، ایران یکی از کمترین دستمرد ها را 
به کارگران خود می دهد، این در حالی است که ما جزو 
5 کشوری هســتیم که باالترین نرخ تورم را در جهان 

دارا هستیم.
وی افزود: مســئله معیشــت کارگران و بازنشستگان 
موضوع جدیدی نیســت کــه بخواهیم امــروز به آن 
بپردازیم متاســفانه به دالیل مختلفی میزان دریافتی 
مزد بگیران با خــرج و مخارج آ ن ها بــه هیچ عنوان 
همخوانی نــدارد، یکی از مهم ترین علل این مســئله 
ساختار بیمار اقتصاد ایران اســت که برای دهه های 
متمادی در اختیار دولت بــوده و با توجه به انحصاری 
که ایجاد شده، مشارکت مردم و آحاد جامعه در اقتصاد 
بســیار کاهش یافته است.حاجی اســماعیلی گفت: 
همچنین توزیع ناعادالنه منابع در کشور سال هاست 
مردم را رنج می دهد، به طوری که بســیاری از مردم 
هیچ گونه ســهمی از باز توزیع ثروت در کشور ندارند، 
اما یک اقلیت کوچک ثروتمنــدی که به انواع رانت ها 
و ارتباطات بزرگی دسترســی دارنــد، بخش اعظمی 
از ثروت کشــور را به خود اختصاص داده اند، از سوی 
دیگر همین یارانه ای که بین مردم توزیع می شود نیز 
بسیار ناچیز است و شیوه توزیع آن نیز درست نیست، 
همچنین یارانه های پنهان نیز بســیار ناعادالنه توزیع 
می شود، در این رابطه ثروتمندان با توجه به امکاناتی 
که در اختیار دارند، سهم بیشــتری از یارانه دریافت 
می کنند و در این بین اقشــار کم درآمد نیز کمترین 
سهم را در این رابطه دارند.این فعال کارگری با اشاره به 
اینکه مکانیزم توزیع درآمد در کشور باید اصالح شود، 
اضافه کرد: تا زمانی که فرصــت برابر برای همگان در 
عرصه اقتصاد فراهم نشود، مشکالت ما پابرجا خواهد 
بود، درحال حاضر عالوه بر تحریم و کرونا که شــرایط 
را برای کارگران بسیار سخت کرده و بسیاری از آن ها 
با مشکل بیکاری روبرو هستند، شرایط برابر کار برای 
افراد جامعه بسیار بغرنج است و بسیاری از ادارات دولتی 

برای استخدام پیچ و خم های اداری بسیار زیادی دارند و 
اکثریت جامعه توانایی رسیدن به مناصب باالی دولتی 
را پیدا نمی کند، بنابراین تا زمانی که شرایط برابر برای 
در اختیار گرفتن فرصت های کاری برای آحاد جامعه 
به صورت یکسان فراهم نشود، وضعیت مزد بگیران و 
بازنشستگان نیز درســت نخواهد شد.وی خاطرنشان 
کرد: در این زمینه عدالتی نیز وجود ندارد و افراد تحت 
عناوین مختلف از حقوقی که حق مســلّم آن ها است، 
محروم می شــود، نمونه این تضییع حقوق را در مورد 
تعیین حداقل حقوق سالیانه کارگران و بازنشستگان 
مشــاهده می کنیم، در حالی که تنها در انتهای سال 
دستمزد ها افزایش پیدا می کند، ما شاهد هستیم تورم 
روز به روز بیشتر می شود، درصورتی که ما بار ها افزایش 
پلکانی دستمزد ها را حداقل سالی ۴ بار مطرح کرده ایم، 
اما دولت با توجه به این که خود بزرگترین کارفرما در 
کشور محسوب می شود، به هیچ عنوان زیر بار چنین 

موضوعی نمی رود.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه تورم افسارگسیخته 
سفره بسیاری از کارگران و بازنشستگان را خالی کرده 
است، تصریح کرد: بر اســاس آمار رسمی طی 5 سال 
گذشته تورم متوسط کشــور حداقل 20 درصد بوده، 
بنابرایــن در چنین اقتصادی کارگــران و مزدبگیران 
بیشترین آســیب را می بینند، به طوریکه بارسنگین 

این تورم افسار گســیخته را به دوش می کشند. این 
کارشــناس مســائل کارگری اذعان کرد: برای بهبود 
معیشت کارگران باید اقداماتی نظیر مهار تورم، اصالح 
ساختار اقتصادی، اصالح سیاست های ارزی و مالی و 
مشارکت دادن مردم در امور اقتصادی و واگذاری امور به 
آن ها را پیگیری کرد، در غیر این صورت کارگران روز به 
روز با مشکالت بیشتری در حوزه معیشت روبرو خواهند 
شد.این کارشناس مســائل اقتصادی با اشاره به اینکه 
بانک ها نقش مخربی در اقتصاد کشــور ایفا می کنند، 
گفت: بر اســاس آخرین آمار بانک مرکزی نقدینگی 
در حال حاضر بالغ بر چهار هزار هــزار میلیارد تومان 
است، این نقدینگی را چه کسی در جامعه پمپاژ کرده، 
متهم ردیف اول در این رابطه بانک ها هستند که با خلق 
نقدینگی باعث افزایش افسارگسیخته تورم شده اند و 
کارگران و مزدبگیران و بازنشستگان را اینچنین گرفتار 
کرده اند، حال دولت به جای که این تورم را جبران کند، 
با توجه به اینکه با کســری بودجه بسیار زیادی روبرو 
است، با چاپ پول این کسری بودجه را از جیب مردم 
تامین می کند، بنابراین در چنین شــرایطی نمی توان 
انتظار داشــت که دولت کاری برای کارگران کند، در 
چنین شــرایطی ســفره کارگران هر روز کوچکتر از 
گذشته می شــود و اقدامی برای بهبود معیشت آن ها 

نیز انجام نمی شود.

كارگران چه سهمی از باز توزيع ثروت دارند؟

دستمزد هر کارگر ایرانی ۹۸ دالر در هر ماه
News kasbokar@gmail.com

قیمت انواع ارز های شــاخص دیجیتالی در روند 
معامالت در بازار های تجارت دیجیتال بین المللی 
تغییراتی را تجربه کرد. در این چند روز قیمت بیت 
کوین توانســته است، رشــد خوبی را تجربه کند 
و به روند صعودی خود ادامه دهد. کارشناســان 
نیز معتقدند که احتماال در چند روز آینده شاهد 
عبور قیمت بیت کوین از سقف قیمتی قبلی خود 

خواهیم بود.
بازده بیت کوین در هفته ای که گذشــت، حدود 

۱۱ درصد بوده که رشــد خوبی را داشــته است. 
اما رمزارز هایی که بیشــترین ســود در هفته را 
تجربه کرده اند، پولکادات با سود 22.۶ درصدی 
 و بایننــس کویــن با رشــد 20 درصــدی بوده 

است.

بیت کویــن با نمــاد اختصــاری BTC یک ارز 
دیجیتال یا شــکلی از دارایی دیجیتال است که 
با ارزش بازار حــدود ۱.۱۷5 تریلیــون دالر، در 
رتبه ۱ بازار قرار داشته و ســهم ۴5.۱۳ درصدی 
از کل بــازار را در اختیــار دارد.اتریــوم بــا نماد 

اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شــکلی از 
دارایی دیجیتال اســت که با ارزش بــازار حدود 
۴50 میلیارد دالر، در رتبه 2 بازار قرار داشــته و 
ســهم ۱۷.۳2 درصدی از کل بــازار را در اختیار 
دارد.بایننس کوین با نماد اختصاری BNB یک 
ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که 
با ارزش بازار حدود ۸۱.۹2 میلیارد دالر، در رتبه 
 ۳ بازار قرار داشته و ســهم ۳.۱۶ درصدی از کل

 بازار را در اختیار دارد.

بیست و ششــمین نمایشــگاه الکترونیک و کامپیوتر 
)الکامپ( که بــه دلیل وضعیت قرمــز کرونایی تهران 
در تیرماه امســال به تعویق افتاد، در بهمن ماه ۱۴00 
برگزار مــی شــود.محمد ثروتی عضو هیــأت مدیره 
ســازمان نظام صنفــی رایانــه ای تهــران از برگزاری 
بیست و ششــمین نمایشــگاه بین المللی الکامپ در 
بهمن ماه خبــر داد و گفت: این نمایشــگاه در فضای 
مفیــدی بالغ بر ۱5 هــزار متر مربع 2۷ تــا ۳0 بهمن 
ماه امســال برگزار می شــود. وی با بیــان اینکه زمان 
برگزاری الکامپ در تیرماه امســال بــه دلیل وضعیت 
قرمز کرونا به تعویق افتاد، گفــت: هم اکنون با کاهش 
شــیوع کرونا، امیدوار هســتیم که بتوانیم الکامپ را با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
 در بهمن ماه در نمایشــگاه بین المللــی تهران برگزار 
کنیم.ثروتی افــزود: با وجــود اینکه کرونــا برگزاری 

الکامــپ را در تیرمــاه تحت تأثیــر قــرار داد و عالوه 
بر هزینه هایی که ســازمان نظام صنفــی رایانه ای به 
دلیل عدم برگــزاری این نمایشــگاه، متحمل شــد، 
شــرکت هایی که در این نمایشــگاه ثبت نــام کرده 
بودند نیز متضرر شــدند. از این رو در حال برنامه ریزی 
هســتیم تا امتیازات خوبی در جانمایی غرفه و ســایر 
 تســهیالت جانبی برای شــرکت هایی که قباًل در این 
نمایشــگاه ثبت نــام کردنــد قائل شــویم.وی گفت: 
تعرفه حضور در نمایشــگاه الکامپ بــرای متقاضیان 
حوزه ICT نســبت به تعرفه ای که پیــش از این برای 
نمایشگاه تیرماه اعالم شده بود، تغییری نیافته و با همان 

تعرفه های قبلی از شــرکت ها برای ثبت نام و حضور در 
این نمایشــگاه دعوت می کنیم.ثروتی با تاکید بر اینکه 
بخشــی از نمایشگاه الکامپ امســال به صورت آنالین 
 هم برگزار می شــود، ادامه داد: در این نمایشگاه سالن 
دولــت الکترونیــک توســط وزارت ارتباطــات برپا 
می شــود و این وزارتخانه برنامه هــای جدیدی برای 
عرضه شــبکه ملــی اطالعــات و ســایر پروژه ها در 
این نمایشــگاه خواهــد داشــت. وی با بیــان اینکه 
 هماهنگی هایــی بــرای حضــور کشــورهای منطقه

 به عنوان بازدیدکننده از نمایشــگاه الکامپ در جریان 
است، گفت: هیأت تخصصی از سوریه و عراق برای بازدید 

از نمایشــگاه الکامپ به تهران می آیند. تمامی تالش 
این اســت که امکان تعامل بخــش دولتی و خصوصی 
کشورهای منطقه با شــرکت های ICT ایرانی فراهم 
شود.ثروتی در پاســخ به ســوالی مبنی بر مقایسه دو 
نمایشــگاه فناوری اطالعات الکامپ و جیتکس تاکید 
کرد: ما به دنبال رقابت نیستیم. ما بازیگر مهم منطقه در 
حوزه ICT هستیم و به دنبال این هستیم که سهممان 
را از بازار فنــاوری اطالعات منطقه حفــظ کنیم. این 
موضوع ممکن نخواهد بود مگر اینکه یک برنامه ریزی 
بلندمدت برای برگزاری رویدادی مانند الکامپ داشته 
باشــیم. تفاوت الکامپ با جیتکس این است که آنها از 
سال قبل حتی زمان برگزاری نمایشگاه سال بعد خود را 
می دانند اما در کشور ما تکلیف تاریخ برگزاری نمایشگاه 
 و مجری برگزارکننده آن تا ۳ ماه قبل از برگزار نمایشگاه 

مشخص نیست.

نتایج بررسی جدید مؤسسه گارتنر نشان می دهد بخش 
اعظم مدیران ارشد فناوری اطالعات شرکت ها معتقدند 
هوش مصنوعی، کلود و امنیت سایبر سه حوزه سرمایه 
گذاری آتی فناورانه است. این مدیران می گویند طی سال 
جاری و سال آینده میالدی سه حوزه مذکور بیشترین 
ســرمایه گذاری مالی را دریافت خواهند کرد.بررســی 

گارتنر در این زمینه که با مشــارکت 2۳۸۷ مدیر ارشد 
فناوری اطالعات و دیگر مدیران حــوزه فناوری در ۸5 
کشور جهان انجام شده نشــان دهنده ذهنیت فعاالن 
بخش فناوری و تالش آنها برای انطباق سریع با تحوالت 
حوزه فناوری اطالعات اســت. ۸5 کشور یادشده حدود 
۱۹۸ تریلیون دالر در حوزه فناوری اطالعات ســرمایه 

گذاری کرده انــد.۶۳ درصد از مدیران ارشــد فناوری 
اطالعات شرکت های مذکور اظهار داشته اند با سرمایه 
گذاری در سه حوزه یادشده می توان انتظار افزایش توان 
رقابت را در مقایســه با دیگران داشت. ۶۶ درصد پاسخ 
دهندگان گفته اند امنیت ســایبری حوزه ای است که 
انتظار می رود سرمایه گذاری در آن در سال آینده افزایش 

یابد. 50 درصد هم گفته اند افزایش ســرمایه گذاری در 
حوزه های هــوش مصنوعی و تجزیــه و تحلیل داده ها 
انجام می شود. مدیران مذکور از پیش بینی افزایش ۷.۷ 
درصدی درآمد خود در سال 2022 خبر دادند و افزودند 
بودجه بخش فناوری اطالعات هم در مجموعه های آنها 

در حدود ۴.2 درصد افزایش خواهد یافت.

شــرکت اپل دو مدل جدید مک بوک پرو که در 
ساخت آنها از تراشــه های قدرتمند جدید تولید 
این شرکت استفاده شده اســت را به همراه نسل 
جدید ایرباد بی ســیمی ایرپاد و یک ســرویس 
اشــتراک موســیقی پنج دالری معرفی کرد.لپ 
تاپهای مک بوک پرو با صفحه نمایش ۱۴ اینچی 
و ۱۶ اینچی مجهز به تراشه های جدیدی هستند 
که در شرکت اپل طراحی شده اند. در  این مدلها 
تاچ بار یا نوار لمسی حذف شده و چندین کانکتور 
شامل کانکتور برق "مگ ســیف" که در سالهای 
اخیر حذف شده بودند و باعث عصبانیت بعضی از 
کاربران این شرکت شده بودند، دوباره برگشتند.

مدل ۱۴ اینچی مک بوک پــرو از قیمت ۱۹۹۹ 
دالر و مدل ۱۶ اینچــی از قیمت 2۴۹۹ دالر آغاز 

می شود. عرضه هر دو مدل به بازار از هفته آینده 
آغاز می شــود.در ســاخت این لپ تاپهای تراشه 
 Max M۱ و Pro M۱ هــای قدرتمند جدیــد
بکار رفته است. این تراشــه ها عملکرد بهتری از 
تراشــه قدیمی تر M۱ خواهند داشت و در عین 
حال مصرف برق کمتری نســبت به تراشه های 
 Pro M۱ دارند. مدل AMD ســاخت اینتل و
یک تراشــه پنج نانومتری است که ۳۳.۷ میلیارد 
ترانزیستوردارد که تقریبا دو برابر نخستین نسل 
 CPU است. اپل مدعی است عملکرد M۱ تراشه
این مدل ۷0 درصد و عملکرد گرافیکی آن دو برابر 
سریعتر از M۱ خواهد بود. مدل  Max M۱ هم 
 M۱ 5۷ میلیارد ترانزیســتور دارد که ۳.5 برابر
است.جانی سروجی، مدیر تراشه اپل گفت: تراشه 

Max M۱ حداکثر ۱00 وات برق کمتری نسبت 
به تراشه های لپ تاپ مدل باال مصرف می کند که 

به معنی حفظ بهتر عمر باتری است.
تــا پیــش از رونمایی محصــوالت جدیــد، در 
قدرتمندترین لپ تاپهای اپل از تراشه های اینتل 
استفاده شده بود. این شرکت پیش از این نخستین 
نسل تراشه M۱ را در بعضی از مدلهای مک بوک 
و همچنین مک مینی و آی مک استفاده کرده بود. 
اپل در مراســم رونمایی محصوالتش اعالم کرد 
ایرپاد جدید ضد عرق و ضد آب برای استفاده در 
ورزش بوده و قابلیتهای صدایی خواهد داشت که 
پیش از این در مدل باالتر ایرپاد پرو وجود داشت. 
ایرپاد جدید ۱۷۹ دالر قیمت خواهد داشت و عرضه 
آن از هفته آینده آغاز می شــود. ایرپاد جدید اپل 

برای سفارش آنالین در آمریکا و بیش از 2۶ کشور 
و منطقه دیگر از روز دوشنبه موجود خواهد بود و 
از 2۶ اکتبر در فروشگاهها عرضه می شود.بر اساس 
گزارش رویترز، دستگاههای جانبی مانند ایرپاد در 
فصل خرید تعطیالت بسیار پرفروش بوده و یکی 
از بخشهای محصوالت برخوردار از رشد سریع در 
اپل بوده اند.اپل همچنین یک سرویس اشتراک 
موسیقی ارزان به نامه وویس پالن معرفی کرد که 
۴.۹۹ دالر در ماه قیمت دارد و ارزانتر از اسپاتیفای 
است. تفاوت بین وویس پالن و سرویس موسیقی 
فعلی اپل این اســت که کاربران تنهــا می توانند 
از طریق سیری به آن دسترســی داشته باشند و 
قابلیتهای صوت فضایی و موارد مربوط به سرویس 

اشتراکی گرانتر این شرکت را ندارد.

بيت كوين در يك قدمی ركوردزنی مجدد

رشد ۲۲ درصدی بایننس کوین در یک هفته

بعد از تعويق 7 ماهه ؛

نمایشگاه الکامپ بهمن ماه برگزار می شود

تمرکز شرکتهای فناوری روی سرمایه گذاری در هوش مصنوعی، کلود و امنیت

رونمایی جدیدترین مدل های مک بوک و محصوالت دیگر اپل


