
در سال ۱۳۹۰ مجموع ازدواج ثبت شده ۸۷۴ هزار 
و ۷۰۲ نفر بوده که در ســال ۱۳۹۹ به ۵۵۶ هزار و 
۷۳۱ نفر کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۰، ۱۴۲ 
هزار و ۸۴۱ نفر طالق ثبت شــده بود که در سال 
۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ نفر افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران طی گزارشــی تفصیلی به بررسی 
وضعیت شاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی 
از ســال ۱۳۹۰ تاکنون پرداخته که در بخشی از 
این گزارش در سرفصل جمعیت و نیروی انسانی 
آماری از وضعیت ازدواج و طالق ثبت شده در کشور 
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه شده است.این گزارش 
نشان می دهد که نسبت طالق به ازدواج طی این 

ســال ها از ۱۶.۳ به ۳۲.۹ افزایش داشته است که 
روندی افزایشی طی کرده ولی در سال ۱۳۹۸ در 
باالترین نقطه در این دوره یعنــی ۳۳ درصد قرار 
می گیرد ولی در ســال گذشته ۰.۱ درصد کاهش 
پیدا کرده است.جزئیات دیگری از این آمار نشان 
می دهد که در ســال ۱۳۹۰ مجموع ازدواج ثبت 
شده ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ 
به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است.در این 
بازه زمانی روند ازدواج عمدتا کاهشــی بوده اما در 
ســال ۱۳۹۵ اندکی افزایش ازدواج ثبت شده و از 
حدود ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ بــه ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ نفر 
می رسد ولی در ســال بعد با افت حدود ۱۰۰ هزار 

نفری مواجه می شــود.براین اســاس، محاسبات 
نشان می دهد که ازدواج در ایران در فاصله ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است.اما 
در رابطه با وضعیت طالق در کشــور آمار حاکی از 
آن است که در سال ۱۳۹۰، ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ نفر 
طالق ثبت شده بود که در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار 
و ۱۹۳ نفر افزایش یافته است.روند تغییرات طالق 
نیز عمدتا افزایشــی بوده ولی در فاصله ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ اندکی کاهش داشته است که این روند در 
سال گذشته مجددا افزایشی می شود.بر این اساس، 
میزان طالق در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود 

۲۸ درصد افزایش داشته است.

خراســان رضوی انتظار می رود، کشــورهای آسیایی 
در بین ۳۰ بازار مصرفی جهان، بیشــترین رشد طبقه 
مصرف کننده را داشته باشــند.به نقل از ویفروم، طبقه 
مصرف کننده به گروهی از افراد گفته می شود که بیش از 
۱۱ دالر در روز هزینه  کنند، در حال حاضر ۵۵ درصد )۲.۲ 
میلیارد نفر( از مصرف کنندگان جهانی در آسیا به ویژه 
در دو بازار مصرف جهان، هند و چین زندگی می کنند.  
محققان پیش بینی کردند، بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ 
تقریبا ۷۶ میلیون اندونزیایی نیز به گروه مصرف کننده 
ملحق می شوند، این مورد اندونزی را بعد از چین، هند 
و ایاالت متحده به چهارمین بــازار مصرف کننده بزرگ 
جهان مبدل خواهد کرد. کشورهای بنگالدش، پاکستان 

و فیلیپین نیز رشــد زیادی خواهند داشت.علیرغم این 
واقعیت که رشد طبقه مصرف کننده هند از چین بیشتر 
است، انتظار می رود این کشور به عنوان بزرگترین بازار 
مصرف کننده در ســال ۲۰۳۰ باقی بماند. این نتایج بر 
 World Data اســاس داده های شــرکت تحقیقاتی
Lab اعالم و توسط موسسه بروکینگز منتشر شده است.

پیوستن ۵۲ میلیون بنگالدشی به طبقه مصرف کننده 
باعث می شود این  کشور به سرعت در فهرست بزرگترین 
بازارهای مصرفی صعود کند و از رتبــه ۲۸ به رتبه ۱۱ 
برسد.پاکستان و فیلیپین تا سال ۲۰۳۰ به ترتیب تقریبا 
۶۰ میلیون و ۳۸ میلیون نفر به طبقه مصرف کننده اضافه 
خواهند کرد و باعث می شــود هر دو کشور در رده بندی 

بزرگترین بازارهای مصرفی جهان هفت پله صعود کنند.
پیش بینی می شود در سال های آینده کشورهای آسیایی 
در میان ۳۰ بازار بزرگ مصرف کننده، بیشــترین رشد 
طبقه مصرف کننده را داشته باشند. در حالی که گسترش 
طبقه مصرف کننده ایاالت متحده توسط ۲۴ میلیون نفر 
همچنان در رتبه هشتم بزرگترین تولیدکنندگان قرار 
دارد، سایر بازارها مانند فرانسه، انگلستان، اسپانیا یا کانادا 
به سختی در حال رشد هستند و در فهرست پایین تری 
قــرار می گیرند.بازارهای در حال توســعه از بزرگترین 
بازارهای مصرفی جهان پیشی گرفته اند و این در مورد 
اقتصادهای پیشرفته آسیایی مانند کره جنوبی نیز صدق 

می کند.

پای سیمان از خردادماه سال جاری به بورس کاال باز شد و با وجود اینکه حاشیه های این 
اتفاق به دلیل باال رفتن قیمت سیمان ناشی از قطعی برق صنایع زیاد بود در نهایت همه 
شرکت های سیمانی موظف شدند محصول خود را در بورس کاال عرضه کنند و طبق آمار 
تا کنون ۷۱ شرکت به این ابالغیه وزارت صمت جامه عمل پوشاندند.به گزارش ایسنا، نهم 
خردادماه در مجموع ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۸۴۱ تن سیمان در بورس کاال عرضه شد 
که با تقاضای ۱۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۹۵ تنی همراه شد و ۱۲ میلیون و ۸۷۹ هزار و 
۱۱۰ تن آن در نهایت مورد معامله قرار گرفت.پس از این اتفاق و با ورود به فصل تابستان و 

رویارویی کشور با بحران برق، برق صنایع با محدودیت مواجه و باعث شد قیمت هر کیسه 
سیمان به باالی ۷۰ هزار تومان هم برسد. اتفاقی که مخالفان عرضه سیمان در بورس 
دلیل ان را بورسی شدن سیمان می دانستند اما با این وجود نهم شهریورماه روز وزرات 
صمت در ابالغیه ای به رؤسای ســازمان صمت ۳۱ استان اعالم کرد که خرید و فروش 

سیمان خارج از بورس کاال ممنوع است و پس از آن نیز یک تاالر اختصاصی برای معامالت 
سیمان در بورس کاال راه اندازی شد.بر این اساس، طبق آخرین آماری که از سوی بورس 
کاال مطرح شده است سیمان شرکت سیمان قشم در بازار اصلی این بورس پذیرش شده 
است تا شمار شرکت های سیمانی پذیرش شده در بورس کاال به ۷۱ شرکت برسد. نگاهی 

به پذیرش های اخیر نشان می دهد که ۶ مهر ماه شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان 
تجارت مهریز به عنوان هفتادمین شرکت محصول سیمان خود را در بورس پذیرش کرد 
و در تاریخ های ۳۰ شهریور ماه نیز محصول سیمان شرکت سیمان سفید ارومیه، ۲۲ 
شهریور ماه محصول سیمان شرکت های سیمان شرکت سیمان یاسوج، سفید بنوید، 
گیالن و شهرکرد و در ۱۶ شهریور ماه محصول سیمان شرکت های الر، نائین، صنایع 
سیمان کیاسر، ایالم و خمسه و همینطور هشتم شهریور ماه محصول سیمان دو شرکت 

سیمان باقران و ساروج اصفهان در بورس کاال پذیرش شده بودند.

با گذشت چندین سال از ورود و دپوی هزاران خودرو به دلیل مواجه با ممنوعیت 
واردات ، با وجود صدور مصوبه ها و اقدام هایی که برای تعیین تکلیف آنها صورت 
گرفت، همچنان حدود ۲۲۴۹ دستگاه در گمرک مانده است. اما به تازگی گمرک 
ایران طی گزارشی آخرین وضعیت خودروهای دپو شده را به وزارت اقتصاد اعالم 
کرده و خواستار تعیین تکلیف شده است.به گزارش ایسنا، ماجرای خودروهای دپو 
شده به دولت گذشته باز می گردد، زمانی که بیش از ۱۲ هزار خودرو به گمرک و 
بنادر رسیده بود اما در سال ۱۳۹۷ به دالیلی از جمله وضعیت ارز ، واردات خودرو 
ممنوع اعالم شــد و صاحبان کاال که بخش عمده ای از آنها خودروها را با دریافت 
ثبت سفارش و مجوزهای قانونی وارد کرده بودند امکان تعیین تکلیف و ترخیص 
نداشتند.بر این اساس، رایزنی های بســیاری از سوی صاحبان کاال و دستگاه های 
مربوطه جهت تعیین وضعیت این خودروها صورت گرفت تا این که در سال ۱۳۹۷ 
هیات وزیران طی بخشنامه ای شرایط تعیین تکلیف خودروها را اعالم کرد که با 
توجه به محدود بودن زمان بار دیگر این مهلت تا اوایل سال ۱۳۹۸ تمدید شد.با 
توجه به این که همچنان تعداد زیادی خودرو در گمرک باقی مانده بود، در بهمن ماه 
ســال ۱۳۹۸ مجددا مصوبه تمدید و این روند در خردادماه ســال ۱۳۹۹ تا ۲۶ 
شهریورماه تکرار شد. اما بعد از آن دیگر هیچ تصمیمی در مورد خودروهای مانده در 

گمرک اتخاذ نشد و تاکنون دولت تصمیمی در رابطه با آن نگرفته است.

جزئیات مکاتبه گمرک با وزارت اقتصاد
این در حالی است که طبق تازه ترین گزارشــی که معاون فنی گمرک ایران به 
وزارت اقتصاد در مورد خودروهای موجود در گمرک ارائه کرده نشان می دهد که 
اعداد و ارقام همچنان تغییری نداشته است؛ به طوری که مجموع خودروهای 
وارداتی ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بوده که طی مصوبات صورت گرفته ۱۰ هزار و 
۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه ترخیص نشده است.طبق این گزارش، با 
مصوبه دی  ماه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران ۶۶۵۳ دستگاه به همراه ۵۰۰ دستگاه 
آمبوالنس ترخیص شده است.همچنین براساس مصوبه بهمن ماه سال ۱۳۹۸، 
۲۸۵۹ خودرو ترخیص شده بود که وضعیت آن حاکی از آن است که از این میزان 
۱۰۰۰ دستگاه برای شرکت کرمان موتور، ۱۷۰ دستگاه اظهار و ترخیص، ۱۴۵ 
دستگاه خودروهای اروندی، چهار دستگاه سهمیه جانبازان، ۱۲۰۰ دستگاه با 
دستور مرجع قضایی و ۳۴۰ دســتگاه مربوط به سایر اشخاص و اظهارات قبلی 

بوده است.

اما از خودروهای باقی مانده می توان به ۵۱ دســتگاه خودروی زیر ۲۵۰۰ سی سی 
که اظهار شده اما تا پایان مصوبه بهمن ماه سال ۱۳۹۸ پروانه نشده است اشاره کرد. 
همچنین ۸۲ دستگاه در گمرک خرمشهر که ۷۳ مورد سفارش آمریکا و ۹ دستگاه 
باالی ۲۵۰۰ سی سی است.۱۰۰ خودرو نیز باالی ۲۵۰۰ سی سی در گمرک وجود 
دارد و ۱۰۸۹ خودرو در مراجع قضایی در حال پیگیری است که البته در مورد برخی 
متهمان دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است.در رابطه با ۹۲۷ دستگاه نیز 
که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند مشکل ثبت سفارش وجود دارد و این خودروها فاقد 
ثبت سفارش هستند.معاون فنی گمرک در این مکاتبه به وزارت اقتصاد اعالم کرده 
که با توجه به پایان مهلت ماندگاری این خودروها برای اکثر آنها اظهارنامه متروکه 
تنظیم و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، از سویی دیگر به جریان 
خودروهای فاقد ثبت سفارش اشاره و اعالم کرده است که با توجه به مصوبه هیات 
وزیران در سال ۱۳۹۸ و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه صادره، 
ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند صادر نشده است.

براین اساس، امکان اظهار انجام تشــریفات گمرکی و ترخیص خودروها وجود 
ندارد.

پیشنهادات قبلی به جایی نرسید
جریان خودروهای دپو شده در حالی از دولت گذشته به این دولت منتقل می شود 
که اما و اگرهای بسیاری در موزد تعیین وضعیت آنها وجود داشت و سالها این 
خودروها در وضعیت نامطلوب هوایی در بنادر قرار داشتند، البته در پایان دولت 
دوازدهم پیشــنهاداتی مبنی بر تعیین تکلیف این خودروها وجود داشت ؛ به 
طوری که در مقطعی سازمان اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه 
را به مناطق آزاد مطرح کرد اما در جریان بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت 
اینگونه پیشنهاد شــد که تمامی خودروها تعیین تکلیف شوند؛ به طوری که 
خودروهای زیر ۲۵۰۰  سی سی به شــرط فروش در داخل کشور واگذار شوند 
،همچنین خودروهای لوکس و باالی ۲۵۰۰ سی سی با توجه به عدم امکان ورود 
به داخل کشور به مناطق آزاد وارد و تردد کنند و در رابطه با خودروهای آمریکایی 
نیز که نمایندگی ندارند امحای فنی مطرح بود.با این وجود دولت به پایان رسید 
و هیچ تصمیم درباره وضعیت خودروها اتخاذ نشد و اکنون با گذشت چند ماه از 

ورود دولت جدید نیز هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

بازار سهام آمریکا از مارس سال قبل دو برابر با ارزش 
تر شده است. 

به لطف صعود قابل توجه بازار سهام آمریکا، اکنون 
۳۲ درصد کل ثــروت این کشــور در اختیار یک 
درصد ثروتمند جامعه است و همچنین ۷۰ درصد 
ثروتمندان این کشور نیز ثروت بیشتری از سال قبل 

در اختیار دارند.  
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، در نشانه 
ای که می تواند بیانگر تاثیر بزرگ بازار سهام بر روی 
تشدید نابرابری توزیع ثروت باشد، اکنون ۱۰ درصد 

ثروتمند جامعه آمریکا )دهک اول درآمدی( حدود 
۹۰ درصد کل سهام بازارهای بورسی این کشور را 

در اختیار دارند. 
 در دوره همــه گیــری کرونا ثروت یــک درصد 
ثروتمند جامعه آمریکا ۶.۵ تریلیون دالر بیشــتر 
شده اســت. تا پیش از آغاز کرونا ۹۰ درصد مردم 
 آمریکا سهامدار ۱۲ درصد کل بازار سهام این کشور

 بودند. 
طبق اعالم بانک مرکــزی آمریکا، ارزش ســهام 
شــرکت هایی کــه بیشــترین ارزش بورســی 

را در بــازار دارنــد در یــک ســال اخیر بــه طور 
 متوســط ۴۳ درصــد افزایــش پیــدا کــرده

 است. 
 بازار ســهام آمریکا از مارس ســال قبل دو برابر با 
ارزش تر شــده اســت. به لطف صعود قابل توجه 
بازار ســهام آمریکا، اکنون ۳۲ درصــد کل ثروت 
این کشــور در اختیــار یــک درصــد ثروتمند 
جامعه اســت و همچنین ۷۰ درصــد ثروتمندان 
 این کشــور نیز ثــروت بیشــتری از ســال قبل

 در اختیار دارند.  

بزرگترین بازارهای مصرفی جهان در کدام کشورها قرار دارند؟کاهش ۳۶ درصدی ازدواج  و افزایش 28 درصدی طالق در ۱۰ سال گذشته

جزئیات عرضه سیمان در بورس
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سرمقاله

 بازنگری
در فرآیند تولید خودرو 

افزایش تولید خــودرو از 
لحــاظ فنی امــکان پذیر 
اســت. چراکــه صنعت 
خــودرو تجربــه تولیــد 
یک میلیــون و ۶۰۰ هزار 

دستگاه در سال را...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

متن کامل  د ر صفحه ۳

2

۳

 حذف ارز ۴2۰۰
 به تعویق افتاد

 ۷۰ درصد تهرانی ها
 زیر خط فقر مسکن 

موانع  رشد  شاخص  بورس  کدامند؟

وضعیت  قرمز  در  بورس
صفحه۳

صفحه۳

کمبود  قطعه، مانع ارزانی   خودرو
وعده   کاهش   قیمت   خودرو   قابل   تحقق   است؟

درحالی گمانــه زنی هایــی در فضای مجازی 
در خصوص اجرایی شــدن سیاست حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در آبان ماه مطرح شــده بوداما 
این اقدام در آبان ماه عملیاتی نخواهد شــد.به 
گزارش تســنیم، اخیرا بحث حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی واردات کاالهای اساســی در محافل 
مختلف شــنیده شده اســت. این موضوع بعد 
از مصاحبه های وزیر اقتصــاد و رئیس جمهور 
ضریب بیشتری گرفت. البته رئیس جمهور در 
مصاحبه تلویزیونی خود نیز اعالم کرده بود که 
حذف ارز ترجیحی بدون اعالم قبلی،  و زمینه 
سازی الزم انجام نخواهد شد و در این مورد به 
صورت غافلگیرانه عمل نخواهد شــد.چند روز 

قبل نیز احسان ...

طبق آمار رسمی به ثبت رسیده از سوی وزارت 
مسکن و شهرسازی، نرخ جمعیت زیر خط فقط 
مسکن در ایران ۱/۸ برابر نرخ متعارف جهانی 
است. ۴۰ درصد از خانوار ایرانی نیز زیر خط فقر 
مسکن بسر می برند. خانواده هایی که بیش از ۳۰ 
درصد هزینه ماهانه یا ساالنه خود را صرف اجاره 
بها و هزینه های مرتبط با تهیه مسکن می کنند 
فقیران مسکن محســوب می شوند این نرخ در 
تهران به ۷۰ درصد جمعیت استان رسیده است.

افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سالهای اخیر 
موجب شد تا دسترسی مردم به خرید خانه هر 
روز سخت تر شود. این اتفاق در حالی رخ داده 

است که قدرت ...

اعالم وضعیت 2249 خودرو به وزارت اقتصاد

سرگردانی لوکس های خاک خورده

۹۰ درصد بورس آمریکا در دستان ۱۰ درصد افراد این کشور!



اقتصاد2
ایران وجهان

موانع  رشد  شاخص  بورس  کدامند؟
وضعیت  قرمز  در  بورس

روز دوشنبه شــاخص بورس برای ســومین روز 
متوالی نــزول کرد.بــه گــزارش اقتصادنیوز، در 
معامالت روز گذشته، دوشــنبه سوم آبان 1400، 
شاخص کل بورس پایتخت نســبت به روز شنبه 
23 هزار و 640 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون 
و 384 هزار واحد رســید. پس از ریزش 13 هزار 
واحدی روز چهارشنبه و سقوط 28 هزار واحدی 
در روز شنبه، این ســومین روز نزولی پیاپی بازار 
سهام است. شــاخص در مجموع این 3 روز بیش 
از 65 هزار واحد پائین آمده است.شاخص هم وزن 
نیز روز گذشته با کاهش 7 هزار و 927 واحدی در 
سطح 380 هزار و 157 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 280 واحد پائین 

آمد و در سطح 19 هزار و 676 واحد قرار گرفت.

ششــمین روز خروج سهامداران 
حقیقی

روز دوشــنبه برای ششــمین روز متوالی ارزش 
خالص تغییــر مالکیت حقوقی بــه حقیقی بازار 
منفی شــد و 678 میلیارد تومان پول حقیقی از 
بورس خارج شد. در مجموع 6 روز اخیر بیش از 3 
هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام 
خارج شده است. در معامالت روز گذشته بیشترین 
خروج پول حقیقی به سهام شپنا )شرکت پاالیش 
نفت اصفهان( اختصاص داشــت که ارزش تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی آن 26 میلیارد تومان 
بود. پس از شپنا، آریان )شــرکت پارس آریان( و 
فجهان )شــرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان( 

بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

گروه قرمزپوش بازار
روز گذشــته قیمت ســهام تمام نمادهای 
پاالیشــی گروه »فراورده های نفتی، کک و 
سوخت هسته ای« کاهش یافت. شپنا، شبریز، 
شراز، شتران، شبندر، شسپا، شپاس، شاوان، 

ونفت و شبهرن همگی قرمزپوش شدند. 

ســهم های تاثیرگذار بر شاخص 
بورس

روز گذشته نمادهای »پارس«، »شپدیس« 
و »فملی« بیشترین تاثیر را در افت شاخص 
کل بورس داشتند. همچنین سه نماد »کاال«، 
»اپال« و »انرژی3« نمادهای بزرگ بازار بودند 
که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

ســهم های تاثیرگذار بر شاخص 
فرابورس

در فرابورس نیــز نمادهای »زاگــرس«، »آریا« و 
»ذوب« بیشــترین تاثیر منفی را بر شاخص کل 
فرابورس داشــتند و »فرابــورس«، »غصینو« و 
»حآفرین« بیشــترین تاثیر مثبت را بر شــاخص 

داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شــپنا 
صدرنشین است و فسبزوار و شبندر در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز فجهان، توسن و 

مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام 
به رقم 39 هــزار و 553 میلیارد تومان رســید 
که نســبت به روز   شــنبه 153 درصد افزایش 
یافته اســت. ارزش معامالت اوراق بدهی نیز به 
34 هزار و 437 میلیارد تومان رســید که 87 
درصد کل معامالت بازار را تشــکیل می دهد.

ارزش معامــالت خرد نیز با افــت 10 درصدی 
نســبت به روز کاری قبل به رقــم 4 هزار و 58 
میلیارد تومان رســید. این کمترین رقم ارزش 
 معامالت خرد در 82 روز کاری اخیر از 29 خرداد

 ماه تاکنون است. 

کاهش ارزش صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 
خرید نســبت به پایان روز کاری گذشته 15 
درصد افت کرد و در رقم 196 میلیارد تومان 
ایســتاد. ارزش صف های فروش پایانی بازار 
نســبت به شــنبه 46 درصد افزایش یافت و 
521 میلیارد تومان شد. نماد انرژی3 )سایر 
اشــخاص بورس انرژی( با صف  خرید 122 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار 
قرار گرفــت. پس از انــرژی3، نمادهای کاال 
)شرکت بورس کاالی ایران( و کماسه )شرکت 
تأمین ماسه ریخته گری( بیشترین صف خرید 

را داشتند.  

خبر

درحالــی گمانه زنی هایی 
در فضــای مجــازی در 
خصــوص اجرایی شــدن 
سیاست حذف ارز 4200 
تومانی در آبان ماه مطرح 
شده بوداما این اقدام در آبان ماه عملیاتی نخواهد 

شد.
به گزارش تســنیم، اخیرا بحث حــذف ارز 4200 
تومانی واردات کاالهای اساسی در محافل مختلف 
شنیده شده است. این موضوع بعد از مصاحبه های 
وزیر اقتصاد و رئیس جمهور ضریب بیشتری گرفت. 
البته رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود نیز 
اعالم کرده بود که حذف ارز ترجیحی بدون اعالم 
قبلی،  و زمینه ســازی الزم انجام نخواهد شد و در 

این مورد به صورت غافلگیرانه عمل نخواهد شد.
چند روز قبل نیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در  
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
با بیان اینکه، مدت هاست موضوع حذف ارز 4200 
تومانی مطرح است اما اجرایی نمی شود و این روند 

باید تغییر کند، تصریح کرد: ستاد اقتصادی دولت 
نیز موافق حذف ارز ترجیحی است.

بعد از ایــن موضع گیریها، گمانــه زنیهایی درباره 

حــذف ارز 4200 تومانی در آبان ماه امســال در 
فضای مجازی مطرح شــده بود. این موضوع باعث 
ســوء اســتفاده هایی، در فضای اقتصادی کشور 

و رشــد قیمت برخــی اقالم،  همچنیــن افزایش 
نوسانات در بازار ارز شــد.  این خبرسازیها تا جایی 
پیش رفته بود که حتی جزئیاتــی مثل حذف ارز 
دولتــی واردات 5 قلم کاالی اساســی و ابقای ارز 
 ترجیحی گندم و دارو در  رسانه ها و فضای مجازی 

منتشر شد.
در همین راســتا پیگیــری خبرگزاری تســنیم، 
از دولت نشــان می دهد، فعاًل موضــوع حذف ارز 
دولتی در دســتور کار نبوده و به طــور حتم  روند 
فعلی تخصیص ارز به کاالهای اساسی در آبان ماه 
تغییــری نخواهد کرد. به این ترتیــب اگر تصمیم 
نهایی برای حــذف ارز ترجیحی اتخاذ شــود این 
موضوع با اعــالم قبلی و زمینه ســازی های الزم 
 کارشناســی و رســانه ای تصمیم گیری و اجرایی 

خواهد شد.
گفتنی است، ارز 4200 تنها برای واردات کاالهای 
اساســی )دانه های روغنی، کنجاله، روغن، ذرت،  
جو، گندم( و دارو اختصاص می یابد. در سال جاری 
حدود 10 میلیارد دالر ارز با قیمت 4200 تومان، 
برای واردات کاالهای اساســی و واکسن تخصیص 

داده شده است.

روند  تخصیص ارز به کاالهای اساسی در آن ماه تغییر پیدا نمی کند

حذف ارز ۴۲۰۰ به تعویق افتاد

دستگاه های اجرایی برنامه های 
خــود را برای اصــاح الگوی 

مصرف پیشنهاد دهند
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین انرژی پایدار 
برای رشد اقتصاد ایران و توجه به عدالت اجتماعی 
و حمایت از اقشار آســیب پذیر، گفت: دستگاه های 
اجرایی برنامه های پیشنهادی خود را در زمینه اصالح 
الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی هر چه زودتر 
ارایه دهند.به گزارش ایسنا،  جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت یکشنبه شب به ریاست آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی برگزار شــد و در آن موضوع حمایت 
از محرومــان و رعایت عدالت اجتماعــی در زمینه 
توزیع انرژی بین قشــرهای مختلف مردم مطرح و 
پس از بحث و تبادل نظر مقرر شــد تیم اقتصادی 
دولت جهت گیری ها و برنامه های پیشنهادی خود 
را در ایــن زمینه ارایه دهند تا هر چــه زودتر درباره 
آن تصمیم گیری شــود.در این جلســه همچنین 
موضوع تأمین انرژی پایدار بــرای اقتصاد ایران با 2 
محور منطقی کردن مصرف انرژی و تاکید بر عدالت 
اجتماعی و حمایت از اقشار آســیب پذیر و محروم 
در دستور جلســه قرار گرفت.در ادامه جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت پس از بحث و بررســی 
در خصوص گزارش وزارت نفت درباره برنامه هایش 
برای تولید و تأمین گاز با توجه به در پیش بودن فصل 
سرما و زمستان، شــیوه های تأمین و عرضه انرژی 
پایدار برای بلندمدت بررسی و مقرر شد دستگاه های 
اجرایی حداکثر یک هفته آیین نامه های الزم را در این 

خصوص تدوین و تقدیم دولت کنند.

وزیر اقتصاد خطاب  به وزیر صمت
هیــچ واحد تولیدی بــه بهانه 

مطالبات بانکی تعطیل نشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مکاتبه با وزیر صمت 
تاکید کرد که در صورت مواجهه با مواردی که وصول 
مطالبات بانک ها منجر بــه تعطیلی احتمالی واحد 
تولیدی فعال شده است، جزئیات را به معاونت بانک 
و بیمه این وزارتخانه اعالم کنید.به گزارش ایســنا، 
متن نامه احسان خاندوزی به وزیر صنعت به شرح 
زیر اســت: با توجه به دســتورات اکید مقام معظم 
رهبری )دامت ظله( در ســنوات اخیر مبنی بر لزوم 
حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان 
تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم 
جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه 
»هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی 
را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید«، ضمن تاکید بر الزام 
شبکه بانکی به »وصول مطالبات بدون ورود هرگونه 
خدشه به روند تولید و اشــتغال کارگران واحدهای 
تولیدی«، خواهشمند اســت دستور فرمایید ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین 
وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه 
با مواردی که وصول مطالبات بانک ها منجر به تعطیلی 
احتمال واحد تولیدی فعال گردیده است، عالوه بر 
عمل به تکالیف مندرج در مــواد 61 و 62 الحاقی به 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی 
کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به 
حصول نتیجه نشده اســت، به معاونت امور بانکی ، 
بیمه و شرکت های دولتی این وزارت و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران گزارش نمایند تا پیگیری های 

الزم حسب مورد صورت پذیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه؛
قیمت حامل های انرژی افزایش 
نمی  یابد / دولت فعا برای حذف 

یارانه تصمیم نگرفته است
رییس ســازمان برنامه و بودجــه هرگونه افزایش 
قیمــت حامل های انرژی در بودجه ســال 1401 
را تکذیــب کرد.به گــزارش اقتصادآنالین به نقل 
از صداوســیما، مســعود میرکاظمی در حاشــیه 
نخستین نشست معاونان امور مجلس وزارتخانه ها 
و نهاد های دولتی  در پاسخ به پرسشی در خصوص 
ادعای برخی رســانه ها مبنی بــر افزایش قیمت 
حامل های انــرژی در بودجه ســال آینده تصریح 
کرد: خیر، چنین تغییراتــی نداریم.وی همچنین 
درباره تصمیمات دولت در خصوص ارز ترجیحی 
نهاده های دامی گفت: در این خصوص صحبت هایی 
شده اســت و افرادی که دســت اندرکار و مصرف 
کننده این نهاده ها هســتند اعــالم می کنند که 
این ارز به دستشــان نمی رســد و خواســتار این 
هســتند که دولت در این خصوص تصمیم بگیرد.

میرکاظمــی تاکید کرد: البتــه تصمیم گیری در 
این خصوص برای حذف یارانه نیست بلکه ممکن 
است تبدیل شود به نحوی که، چون به دست مردم 
نمی رســد در ســفره مردم قرار گیرد و شکل آن 
ممکن است تغییر کند، اما هنوز در دولت برای این 
 موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است و در حال 

مطالعه آن هستیم.
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بنابر اعالم مرکز آمار ایران نرخ تورم ســاالنه در مهر 
1400، برای خانوارهای شهری با 0,4 درصد کاهش به 
44.7 درصد و برای خانوارهای روستایی با 0.1 درصد 

کاهش به 49.6 درصد رسید.
مرکز آمار ایران شــاخص قیمت مصــرف کننده در 
مهرماه را اعالم کرد که بر مبنای آن نرخ تورم ساالنه 
مصرف کننده بعد از 13 ماه کاهشــی شــده و برای 
خانوارهای شهری در مهرماه امسال با افت 0,4 واحدی 
به 44.7 درصد و برای خانوارهای روستایی با 0.1 واحد 

کاهش به 49.6 درصد رسیده است.
نکته قابل توجه اینجاست که با وجود کاهشی شدن 
نرخ تورم ساالنه در مهر امســال، نرخ تورم برای برای 
خانوارهای روستایی که معموال از دهک های پایین تر 
درآمدی هســتند نزدیک به 50 درصد اســت و این 
موضوع وقتی تامل برانگیزتر می شــود که بدانیم بر 
اساس گزارش مرکز آمار بیشترین افزایش قیمت ها 

در گروه های خوراکی، آموزشی و مسکن و آب و برق 
اتفاق افتاده اســت.بر اســاس این گزارش بیشترین 
افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربــوط به گروه 
»میوه و خشــکبار« و اقالم مــوز، انگــور و طالبی، 
گروه »لبنیات و تخم مــرغ« و اقالم تخم مرغ، پنیر و 
 ماست پاســتوریزه و گروه »ادویه و چاشنی« شامل 
اقالم رب و سس گوجه فرنگی بوده است. در گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« هم گروه »آموزش« 
شامل انواع شهریه های مراکز آموزشی، گروه »هتل و 
رستوران« شامل غذاهای سرو شده در رستوران و گروه 
»مسکن، آب، برق و گاز« بیشترین افزایش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.
به همین دلیل دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در مهر 
ماه 1400 برای دهک های مختلف هزینه ای از 45.2 
درصد برای دهک هشتم تا 48 درصد برای دهک دوم 

متغیر بوده است.

تورم مصرف کننده بعد از ۱۳ ماه کاهشی شد
گزارش مرکز آمار نشــان می دهد تورم نقطه ای و ماهانه 
خانوارهای کشور هم با کاهش همراه بوده اند. منظور از نرخ 
تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است که این عدد در مهر امسال به عدد 
39.2 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین 39.2 درصد بیشتر از مهر 1399 برای خرید یک 
»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند. البته 
این نرخ در مقایسه با ماه قبل 4.5 واحد درصد کاهش داشته 
است. این گزارش نشــان می دهد نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش 1.1 
واحد درصدی به 60.5 درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« با کاهش 5.9 درصدی به 29.5 درصد رسیده 
است.همچنین نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 
38.4 درصد است که نســبت به ماه قبل 4.5 واحد درصد 
کاهش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی هم 

43.9 درصد بوده که با کاهش 3.9 درصدی نسبت به ماه 
قبل مواجه بوده است.

نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای روستایی 
۰,۵ درصد افزایش داشته است

همچنین نرخ تورم ماهانه، یعنــی درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل در مهر امسال به 3.7 
درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 
0.2 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای 
گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
5 درصد و برای »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 3 
درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه 
برای خانوارهای شهری 3.6 درصد است که نسبت به 
ماه قبل 0.4 درصد کاهش داشته است. اما این نرخ برای 
خانوارهای روستایی 4.1 درصد بوده که نسبت به ماه 

قبل 0.5 درصد افزایش داشته است.

در شش ماه نخست امسال حجم سرمایه گذاری 
خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 161 درصد رشد 
داشته، کشور غنا بیشترین حجم سرمایه گذاری 
را در کشور انجام داده  و سیستان و بلوچستان نیز 

بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
به گزارش ایسنا،  جدیدترین آمار منتشر شده از 
ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در شــش ماهه نخست امسال، 
113 مورد ســرمایه گذاری خارجــی به ارزش 
بیــش از دو میلیارد و 614 میلیــون دالر در کل 
کشور تصویب شده که از لحاظ تعداد 88 درصد 
و از نظر ارزش 9 درصد نســبت به مدت مشــابه 
سال قبل رشد داشــته اســت. البته 74 مورد از 

کل طرح ها با حجم ســرمایه گذاری دو میلیارد 
و 227 میلیون دالر، یعنی حــدود 85 درصد از 
کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است. 
همچنین از ایــن تعداد در بخش هــای صنعت، 
معدن و تجارت، 27 مورد در حال بهره برداری و 
مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.بر اساس 
این آمار، سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش 
صنعت، معدن و تجارت در این مدت نســبت به 
مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 51 و از نظر 
ارزش 161 درصد رشد داشــته و به لحاظ تعداد 
پروژه ها، ســهم بخش صنعت 70، معدن 3سه و 
تجارت یک درصد بوده است.در این میان از بین 
74 مورد ســرمایه گذاری خارجی در این بخش، 
22 شــرکت با 100 درصد سهامدار خارجی، 29 

 )J.V( شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل
و 13 مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل 

و BOT اجرا می شود.

مهم ترین گروه های کاالیی سرمایه پذیر
بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی وزارت 
صمت، بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در 
دوره مورد بررسی نیز در گروه های ساخت مواد و 
محصوالت شیمیایی با یک میلیارد و 787 میلیون 
دالر، ساخت فلزات اساسی با 368 میلیون دالر، 
ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با 223 
میلیون دالر، ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 
با 74 میلیون دالر بوده اســت.پنج کشور اول از 
لحاظ ارزش ســرمایه گذاری خارجی مصوب نیز 

کشورهای غنا با یک میلیارد و 680 میلیون دالر، 
امارات با 368، افغانســتان با 208، هلند با 79 و 

ترکیه با 37 میلیون دالر هستند.  

کرمان صدرنشــین جذب ســرمایه 
خارجی

در این میان، اســتان های سیســتان و بلوچستان 81، 
کرمان 11، زنجان 4، مرکزی 2 و آذربایجان شــرقی 2 
درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش 

صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمایه گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست ها 
اعم از سرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، خرید 
سهام شرکت های موجود و همچنین سرمایه گذاری های 

خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

بنا به گفته واســطه های ملکی، مقدمات اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن و فراخوان برای ثبت 
نام از متقاضیان منجر به ایجاد آرامش و انتظارات 

کاهشی در بازار مسکن شده است.
به گزارش ایســنا، بازار مســکن متاثر از ثبت نام 
برای طرح جهش تولید و تامین مسکن با تعمیق 
رکود مواجه شــد. واســطه های ملکی از کاهش 
تــا 30 درصــدی قراردادهای خریــد و فروش 
نسبت به شــهریورماه خبر می دهند. قیمتهای 
پیشنهادی نیز از ثبات نســبی برخوردار است و 
کماکان فروشندگان پول الزم تا 30 درصد تخفیف 

می دهند.
در هفته هــای اخیر حضور طرف تقاضــا در بازار 
مســکن پس از کارهای مقدماتــی دولت برای 
اجرای پروژه طرح جهش تولید و تامین مســکن 
با هدف گذاری ساخت چهار میلیون خانه در چهار 
سال، مقداری کمرنگ شده اســت. وعده دولت 
برای تولید انبوه مسکن منجر به انتظارات کاهشی 
در بازار شده و بنا به گفته کارشناسان، فضای کلی 
بازار بخصوص پــس از آغاز فرآینــد ثبت نام در 

نهضت ملی مسکن آرام شده است.
در حال حاضر دو دیدگاه متفاوت نسبت به آینده 
بازار ملک وجود دارد؛ گروهی منتظر هســتند تا 
با عرضه انبوه مسکن توسط دولت نرخها کاهش 
پیدا کند یا دســت کم در محــدوده فعلی باقی 
ماند. دسته دیگر معتقدند که به دلیل کف سازی 

بازار در نرخهای فعلی اگر دولت نتواند به اهداف 
خود در ساخت و ساز جامه عمل بپوشاند قیمت 
واحدهای موجود ظرفیت رشد را دارد؛ هرچند به 
دلیل جهش حدود 600 درصدی قیمت مسکن 
شهر تهران در چهار ســال گذشته، رشد سنگین 
قیمت در نیمه دوم سال محال به نظر می رسد.با 
اینکه طرح جهش تولید مسکن اثر تعدیل کننده 
در بازار ایجاد کرده، طوالنی شدن فرآیند اعمال 
مالیات بر خانه هــای خالی شــوک اولیه تخلیه 
حباب ناشــی از این برنامه دولــت را از بین برده 
است. هم اکنون این برداشت در فعاالن بازار ملک 
به وجود آمده که دولت توان شناسایی واحدهای 
خالی را ندارد. به همین دلیل جنب و جوش مالکان 
برای عرضه خانه های خالــی خود به بازار اجاره یا 
فروش تا حد زیادی فروکش کرده است.گزارشهای 
میدانی از محله های واقع در شمال و غرب پایتخت 
حاکی از آن است که عمده مالکان نگرانی چندانی 
بابت مالیات بر واحدهای خالــی آن هم با روش 
خوداظهاری فعلی ندارند. کارشناسان می گویند 
تا زمانی که فشاری به صاحب خانه ها وارد نشود 
از ثبت واحدهای خود در سامانه امالک و اسکان 
خودداری می کنند.محســن، یکی از مشــاوران 
امالک منطقه یک تهران در این خصوص به ایسنا 
گفت: با جوی که برای اعمال مالیات بر خانه های 
خالی ایجاد شده قطعا کســی تا مجبور نشود در 
سایت ثبت نام نمی کند. من حتی با یک مورد هم 

درخصوص درج اطالعات ســکونتی خانوارها در 
سامانه مواجه نشدم.با اینکه وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کــرده اطالعات واحدهای مســکونی را در 
اختیار دارد و در صورت عدم ثبــت نام به عنوان 
خانه خالی تلقی می شود، به نظر می رسد استقبال 
چندانی از سامانه امالک و اسکان نشده است؛ تا 
جایی که معاون وزیر راه و شهرســازی از احتمال 
تمدید مهلت خوداظهاری تا پایان ســال جاری 
خبر داده است. پایان مهرماه فرصت خانوارها برای 
این منظور به پایان رسیده اما کماکان امکان درج 
اطالعات وجود دارد. پیش از آن هم این مهلت تا 
19 خردادماه بود که تا پایان مهرماه تمدید شد.اما 
از بازار مسکن خبر می رسد که معامالت کساد شده 
و حباب قیمت در حال تخلیه شدن است. یکی از 
مشــاوران امالک در منطقه یک تهران به ایسنا 
گفت: بازار مسکن مدتهاســت در حالت انتظار و 
ســکون قرار دارد. از دالیل اصلی ایجاد ثبات در 
بازار، تثبیت نــرخ ارز و وعده های دولت مبنی بر 

ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است.

ارزیابی رییس اتحادیه امالک از وضعیت 
فعلی

رییس اتحادیه مشاوران امالک با توصیه به مالکان 
برای پایین آوردن قیمت مسکن گفت: بازار نه تنها 
ظرفیت پرش قیمت ندارد بلکه بسیاری از نرخهای 
فعلی هم نامتعارف است و نمی شود که هرکس هر 

قیمتی دلش خواست برای آپارتمان خود تعیین 
کند؛ نرخهای موجود در ســامانه های ملکی باید 
توسط دستگاههای ناظر رسیدگی شود.مصطفی 
قلی خســروی با اشــاره به قیمتهای پیشنهادی 
که در مناطق شــمالی تهران ارایه می شود گفت: 
متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه یک بین 60 
تا 70 میلیون تومان است. لذا قیمتهای باالی 100 
میلیون تومان فقط در ظاهر است و با این نرخها 
خرید و فروش بســیار به ندرت انجام می شــود. 
وقتی از میانگین حدود 70 میلیون تومان صحبت 
می کنیم یعنــی ممکن اســت واحدهایی با نرخ 
متری 50 میلیون تومان تا نهایتا 80 میلیون تومان 
فروخته شود. عجیب است که مالکان در سایتها 
قیمتهای 150 میلیون تومــان در هر متر مربع 
تعیین می کنند. این رویه در سامانه های ملکی باید 
توسط دستگاههای ناظر رسیدگی شود.وی درباره 
تاثیرگذاری طرح جهش تولید مسکن که ثبت نام 
آن از امروز آغاز  شده است گفت: این برنامه ها قطعا 
در بلندمدت موثر است و می تواند به کنترل بازار 
امالک کمک کند. اما به هر حال باید در نظر داشت 
که ساخت و ساز بین 1.5 تا 3 سال طول می کشد و 
توقع اینکه سریعا نرخها در بازار مسکن پایین بیاید 
مقداری دور از ذهن اســت. جدا از اثرات اقتصاد 
کالن بر بازار مسکن، افزایش عرضه و ساخت و ساز 
می تواند به ساماندهی این بازار کمک کند. بنابراین 

دولت و مجلس، مسیر خوبی را انتخاب کرده اند.

مرکز آمار ایران اعام کرد

تورم مصرف کننده بعد از ۱۳ ماه کاهشی شد

در نیمه نخست امسال

سرمایه گذاری خارجی بیش از ۲.۵ برابر شد

با ثبت نام برای خانه، بازار مسکن آرام تر شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۳ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، 

ربع سکه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۰۰ دالر و ۶۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در 
بازار تهران یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۲۵۴ تومان است.
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بازنگری در فرآیند تولید خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

افزایش تولید خودرو از لحاظ فنی امکان پذیر اســت. چراکه صنعت خودرو تجربه تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال را نیز داشته اســت. بنابراین افزایش تولید خودرو هرچند از باب ظرفیت روی کاغذ شدنی 
اســت، ولی هم با چالش بازار فروش مواجه است و هم نیازمند سرمایه گذاری جدید است. واقعیت این اســت که وجود 140 هزار خودروی ناقص در پارکینگها نشــان دهنده اختالالت جدی در فرآیند تامین قطعه است. 
بهتر است این فرآیند تولید بازنگری شود تا ناقص ســازی افزایش پیدا نکند. تولید ناقص به شــدت در فرآیند انضباط مالی ســازمانها اختالل ایجاد خواهد کرد. این طرح اگر قرار است اجرایی شــود باید منابع مالی آن 
مشخص باشــد. در حال حاضر هم منابعی جز منابع بانکها نداریم. بانک هایی که خود ورشکسته هســتند و برای تامین مالی وام های خرد نیز دچار مشکل شــده اند. بنابراین این اقدام برابر می شود با  اضافه برداشت از 
منابع بانکها که به تورم بی حد و حساب منجر خواهد شد. با اضافه برداشــت از منابع بانکی تورم باال می رود و بر تمام بخش های دیگر اقتصاد نیز نفوذ خواهد کرد. شبکه بانکی در همه جای جهان حامی صنایع مهم است 
و معموال بانک ها تامین کننده سرمایه های در گردش صنایع مادر هستند، اما متاســفانه شبکه بانکی ایران در تعریف مفاهیم مربوط به صنایع کشور، رویکرد درســتی ندارد. وزیر صمت حتی اگر قول ثبات قیمتها را هم 
می داد عجیب بود چه برســد به این اینکه اعالم کند خودرو ارزان خواهد شد. صحبت ایشان شدنی نیست. مســئله تورم در ایران مسئله عرضه نیست. چون ما مشــکل عرضه نداریم. مسئله تورم مسئله عمومی است. ما 
مشــکلی در تامین کاال نداریم. بنابراین نمی توان با افزایش عرضه مســئله تورم را حل کرد. قول ایشــان یعنی تورم منفی در بازار خودرو. این اتفاق در برابر تورم باالی مثبت اقتصاد ایران غیرقابل تحقق است. بهتر است 
ایشان با کســانی که این برنامه و قول ها را می دهند اتمام حجت کند که در صورت عدم تحقق این طرحها، چه اتفاقی قرار است برای صنعت خودروی کشــور بیفتد. این وعده به مثابه انداختن پوست موز زیر پای صنعت 
خودرو اســت. در بهترین حالت اگر به ثبات قیمتها در بازار خودرو برسیم شانس بزرگی آورده ایم. به نظر می رســد مجموعه تحت مدیریت وزیر صمت، نیازمند بازنگری ســریع و فوری در تیم مشاورین و همراهان خود 
است تا از خطر مواجهه با سونامی ورشکستگی خودروسازان و فشــار انتقادات اجتماعی و مردمی رها شود.از طرفی دیگر قیمتها هم باید در حاشیه بازار عرضه تعیین شــود. کارخانجات نباید اسیر قیمت دستوری شوند. 
 افزایش تولید خودرو در شــرایط فعلی یعنی درگیر کردن دیگر صنایع به قیمت گذاری دستوری. ســعی دارند قیمت فوالد و پتروشیمی را دستوری کنند تا ضرر و زیان خودروســازان را جبران کنند. ضرر خودروسازان 

را نمی شود با نابودی دیگر صنایع جبران کرد. 

مشاور وزیر راه و شهرســازی گفت: تاکنون ۳۳0 هزار نفر 
در قانون جهش تولید مسکن ثبت نام کرده اند و هم اکنون 
وزارت راه و شهرســازی، اراضی احداث یک میلیون واحد 
مسکونی را در اختیار دارد.ابوالفضل نوروزی بیان کرد: زمانی 
که قانون جهش تولید مسکن در مجلس در مرحله تصویب 
قرار داشت، همزمان قانونی موازی، قانون مالیات بر خانه های 
خالی نیز در مجلس در دست بررسی بود که مصوب شد و 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز در صف صحن در دست 
بررسی است.وی ادامه داد: اساسا اعتقاد این است که ابتدا باید 
تولید مسکن اتفاق بیفتد تا بعد از آن تقاضای سرمایه در بخش 
مسکن خنثی شود، بدین معنا دو بالی که می توانند سبب 
تثبیت قیمت مسکن بشوند، افزایش عرضه و کنترل تقاضای 
سرمایه، همزمان شکل بگیرند.مشاور وزیر راه و شهرسازی 
دولت سیزدهم افزود: به منظور تثبیت قیمت مسکن، سامانه 
ملی امالک و اسکان در وزارت راه  و شهرسازی برای شناسایی 
تقاضای سرمایه ای و سوداگری راه اندازی شد، یکی از اهداف 
سامانه، شناسایی دالالن و محتکران و همچنین شناسایی 
واحدهای مسکونی برای عرضه به بازار مسکن است.مشاور 
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت راه با همراهی وزارت 
اقتصاد و امور دارایی و مجلس شورای اسالنی به دنبال اجرایی 

شدن مالیات از خانه های خالی است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از واحدهای مسکونی 
خالی در باالی شهر است، گفت: مالیات از خانه های خالی 
به شکل پلکانی می تواند به عرضه آنها در بازار مسکن، کمک 
کند.مشــاور وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد: طرح جامع 
مسکن که سال 1۳۹۵ بازنگری شد، شفاف است. با توجه به 
ازدواج های ساالنه که حدود ۵00 ازدواج است، احداث ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی در بخش های شهری، روستایی، 
بافت فرسوده با پیگیری رییس جمهور در دستورکار است.

وی ادامه داد: برای تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال، 
روش های تامین مالی متنوعی پیش بینی شده است. یکی از 
روش ها استفاده از صندوق ملی مسکن است. صندوق ملی 
مسکن به طور مستقیم از بودجه استفاده نمی کند. اقساط 
برگشتی مسکن مهر، درآمد حاصل از فروش و واگذاری منابع 
اجاره ۹۹ ساله زمین، جرایم مالیاتی بانک ها همه به صندوق 
ملی مسکن واریز می شود.مشاور وزیر راه و شهرسازی یادآور 
شد: بانک ها مکلف هستند ۲0 درصد تسهیالت بانکی را به 
بخش مسکن تخصیص بدهند.وی انحراف تسهیالت بانکی 
را در اجرای طرح جهش تولید مســکن، پایین، عنوان کرد 

و افزود: از آنجا که انحراف تســهیالت قانون جهش تولید 
مسکن، پایین است، فرصت خوبی است برای بانک مرکزی تا 
تسهیالت را به سمت تولید مسکن، هدایت کند.مشاور وزیر 
راه و شهر سازی افزود: قانون جهش تولید مسکن، فرصت 
خوبی اســت برای بانک مرکزی تا تســهیالت را به سمت 
تولید مسکن، هدایت کند.وی یکی از نکات حائز اهمیت را 
در تسهیالت قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود بانک ها 
عنوان کرد و گفت: برای اقتصادی شدن نرخ سود، پیشنهاد 
راه اندازی اوراق رهنی ارایه شده است تا نقدشوندگی دارایی 
دولت برای بانک ها افزایش پیدا کند. نوروزی موضوع کلیدی 
در ساخت مسکن را عالوه بر تامین منابع مالی، تامین اراضی 
برشمرد و افزود: وعده رییس جمهور برای ساخت مسکن قابل 
انجام است که این مهم، مطالبه مردم، مجلس و دولت است.به 
گفته وی، بخشی از اراضی قانون جهش تولید مسکن را خود 
وزارت راه و شهرسازی دارد. هم اکنون در همه استان های 
کشور، زمین هایی در داخل شهرها و در جوار شهرها به اجرای 
این قانون تخصیص یافته است، شخص وزیر راه و شهرسازی، 
استان به استان در حال پیگیری تامین اراضی است، همچنین 
شورای عالی مسکن به ریاســت رییس جمهور نیز پیگیر 
اجرای تولید مسکن است.مشاور وزیر راه و شهرسازی، اراضی 
وزارتخانه را برای تولید مســکن، حدود یک میلیون واحد 
مسکونی برشمرد و گفت: قانون جهش تولید مسکن، ضمانت 
اجرایی دارد. بر اساس قانون، دستگاه ها مکلف هستند ظرف 
۲ ماه اراضی خود را به نام دولت به نام وزارت راه و شهرسازی 
کنند که یک ماه فرصت باقی مانده است. هم اکنون اراضی در 
برخی استان ها شناسایی شده است و شخص رییس جمهور 
پیگیر تولید مسکن هستند.وی ادامه داد: چنانچه بعد از دو 
ماه، همکاری مناسب نبود، سازمان ثبت، مکلف شده در بازه 
زمانی یک ماهه، اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی، کند.

نوروزی تصریح کرد: در بسیاری از شهرها، اراضی معرفی شده 
است و در حال رایزنی هستیم تا اراضی معرفی شده را با اراضی 
بزرگتر، تهاتر کنیم.وی یادآور شد: تاکنون ۳۳0 هزار نفر در 
قانون جهش تولید مسکن، ثبت نام کردند و هم اکنون وزارت 
راه و شهرسازی، اراضی احداث یک میلیون واحد مسکونی را 
در اختیار دارد.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سیاست 
وزارت راه و شهرســازی توسعه شهرســازی و صرفا تولید 
مسکن است، توضیح داد: 60 درصد هزینه واحد مسکونی به 
زمین اختصاص دارد که چنانچه سازمان ها و دیگر دستگاه ها 

همکاری کنند، تولید مسکن سرعت می گیرد.

در حالی که شرکت های هواپیمایی طی ماه های گذشته 
قیمت بلیت هواپیما را هر طور که  خواستند، فروختند، نه 
تنها تا کنون تکلیف و سرنوشت این تخلف مشخص نشده 
است، بلکه به نظر می رسد کسی حاضر به پاسخگویی 
در این باره هم نیست.طی ماه های گذشته قیمت بلیت 
هواپیما به صورت غیرقانونی از سوی ایرالین ها افزایش 
یافته است و در این میان نه تنها شرکت های هواپیمایی 
بلکه مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری هم حاضر به 
پاسخگویی در این زمینه نشده اند.داستان از اینجا شروع 
شد که ایرالین ها از ابتدای تیر ماه امسال قیمت بلیت 
پروازهای داخلی را بدون آنکه مصوبه و مجوزی از شورای 
عالی هواپیمایی داشته باشند، تا بیش از ۳0 درصد در 
مسیرهای مختلف افزایش دادند و جالبتر اینکه تا کنون 
توضیحی درباره علت این اقدام شان به رسانه ها و مردم 
نداده اند.در این ماه ها مسئوالن سابق و کنونی وزارت راه 
و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری به اظهارنظرها 
و هشــدارهایی اکتفا کردند که هیچ وقت عملی نشد و 
جلسات متعدد گذشته هم بی نتیجه رها شدند. به نظر 
می رسید وزیر راه و شهرسازی جدید با جدیت بیشتری 
با این تخلف و گرانفروشــی برخورد کند اما این اتفاق 
هنوز نیافتاده، هنوز رییس جدید ســازمان هواپیمایی 
کشوری معرفی و انتخاب نشده و این دستگاه حاکمیتی 
با سرپرست اداره می شود.رستم قاسمی طی در هفته 
گذشته و در حاشیه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت 
راه آهن در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره اینکه باالخره 
تکلیف قیمت بلیت هواپیما چه زمانی روشن می شود؟ 
اینگونه پاسخ داد: 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.وی افزود: محدودیت 60 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 بررسی برای اعمال تغییرات در این پروتکل ها هستیم.

در این میان نه تنها قیمت بلیت هواپیما کاهش نیافته 
اســت بلکه ایرالین ها باز هم قیمت بلیت هواپیما باال 
می برند و اگر نگاهی بــه قیمت بلیت هواپیما بیندازیم 
متوجه می شویم که شــرکت های هواپیمایی در طول 
روزهای هفته نرخ پروازهای داخلی را هر طور که بخواهند 
و به نفع شان باشد تغییر می دهند از سوی دیگر به گفته 
مسافران حتی با این وجود پروتکل های بهداشتی مانند 
محدودیت پذیرش 60 درصدی مســافر را هم رعایت 
نمی شــود.با وجود پیگیری ها در این باره مســئوالن 
سازمان هواپیمایی کشوری حاضر به پاسخگویی نشدند 
و برخی مسئوالن روابط عمومی تنها به گفتن این جمله 
اکتفا کردند که پاسخ ما همان اطالعیه ای است که صادر 
کردیم!سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا در اطالعیه ای 
اعالم کرده بود که »هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، 
ابالغیه ها و دستورالعمل ها و سهل انگاری در این رابطه 
تخلف محسوب شده و شــرکت هایی که از اجرای این 
مقررات خودداری کنند، این سازمان نسبت به مجوزهای 
پروازی آن شرکت ها اقدام خواهد کرد.« در ادامه اطالعیه 
سازمان هواپیمایی کشــوری همچنین تاکید کرد که 
»هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در 
دستور کار خود ندارد و شرکت های هواپیمایی موظفند 
در خصوص نرخ بلیت هواپیما، براساس تصمیمات اتخاذ 
شده در آخرین جلسه شورای عالی هواپیمایی عمل کنند 
و فروش باالتر از سقف نرخ تعیین شده در جلسه مذکور، 
تخلف محسوب می شود.«اما مشخص نیست که چرا هر 
روز شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را هرطور 
که دل شان بخواهد افزایش می دهند و برخورد جدی هم 

با این تخلفات صورت نگرفته است.

دبیر کانون سراســری مرغداران گوشتی کشور 
گفت:گفته می شود قیمت مصوب مرغ زنده به 
صورت غیر رسمی افزایش یافته ولی اعالم نشده 
اســت. یعنی مرغداران می توانند هر کیلو مرغ 
زنده را تا قیمت 1۹ هزار تومان هم بفروشــند و 
تعزیرات نیز آنها را جریمه نخواهد کرد. ولی باید 
گفت وقتی به صورت غیررســمی نرخی تعیین 
می شــود تنها دســتاورد آن ایجاد هرج و مرج 
در بازار اســت.پرویز فروغی با بیان اینکه وقتی 
هزینه های تولید باال رود به تبع آن قیمت تمام 
شده تولید هم افزایش می یابد، گفت: دولت باید 
بر اساس این افزایش هزینه ها قیمت مصوب مرغ 
را نیز به صورت رسمی اعالم کند ولی متاسفانه 

هنوز این اتفــاق نیوفتاده اســت.وی ادامه داد: 
هفته گذشــته برخی از مرغداران سراسر کشور 
در اعتراض به افزایش مولفه های تولید و گرانی 
جوجه یکــروزه مقابل وزارت جهادکشــاورزی 
گردهم آمدنــد ولی جواب مشــخصی دریافت 
نکردند.دبیرکانون مرغداران گوشتی اضافه کرد: 
گفته می شود قیمت مصوب مرغ زنده به صورت 
غیر رسمی افزایش یافته ولی اعالم نشده است. 
یعنی مرغداران می توانند هر کیلو مرغ زنده را تا 
قیمت 1۹ هزار تومان بفروشــند و تعزیرات نیز 
آنها را جریمه نخواهد کرد. ولی باید گفت وقتی 
به صورت غیررسمی نرخی تعیین می شود تنها 

دستاورد آن ایجاد هرج و مرج در بازار است.

طبق آمار رســمی به ثبت 
رســیده از ســوی وزارت 
مسکن و شهرسازی، نرخ 
جمعیــت زیر خــط فقط 
مسکن در ایران 1/۸ برابر 
نرخ متعارف جهانی است. 40 درصد از خانوار ایرانی 
نیز زیر خط فقر مسکن بسر می برند. خانواده هایی 
که بیش از ۳0 درصد هزینه ماهانه یا ساالنه خود را 
صرف اجاره بها و هزینه های مرتبط با تهیه مسکن 
می کنند فقیران مسکن محسوب می شوند این نرخ 
در تهران به ۷0 درصد جمعیت استان رسیده است.

افزایش بی سابقه قیمت مســکن در سالهای اخیر 
موجب شــد تا دسترســی مردم به خرید خانه هر 
روز ســخت تر شــود. این اتفاق در حالی رخ داده 
اســت که قدرت پرداخت اجاره بها نیــز در میان 
مردم افت بسیار زیادی داشــته است. دیگر کمتر 
خانواده ای را می توان پیدا کرد که از عهده مخارج 
باالی رهن و اجاره مســکن بخصوص در پایتخت 
بربیایند. هزینه های سرســام آور اجاره مســکن 
موجب شــده تا انتظــار ایرانی ها بــرای خانه دار 
شدن به یک قرت نزدیک شــود. تا جایی که دیگر 
عمر بســیاری از مردم به خرید خانــه کفاف نمی 
دهد. این در حالی اســت که کمترین دوره انتظار 
 برای تهرانی ها برای خانه دار شــدن به 66 ســال 

رسیده است. 
به گفته یک کارشناس مسکن بیش از دو سوم تهران 
نشینان هزینه ای که برای اجاره بها و تهیه مسکن 
می دهند بیشــتر از رقم پرداختی سایر کشور های 
دنیاســت. فرید قدیری گفت: در ایران بر اســاس 
آخرین آمار مربوط به ســال ۹۸، یک زوج ساکن 
تهران حدود 66 ســال طول می کشد که خانه دار 
شوند، البته این موضوع، یک شرط محال هم دارد 
و آن اینکه نرخ مسکن با شرایط تورمی دستمزد آن 
فرد برابری داشته باشد. متاسفانه هیچگاه این اتفاق 
نمی افتد، زیرا نرخ مسکن همیشــه بیشتر از تورم 

کشور اســت. وی افزود: مدت خانه دار شدن یک 
زوج در کشور به طور میانگین حدود ۳۳ سال و این 
در حالی است که در دنیا تعریف شده حدود 10 تا 
1۲ سال طول می کشد تا یک فرد بتواند با پس انداز 

خود خانه دار شود.
یک کارشناس مسکن در رابطه با بالتکلیفی مردم 
برای خانه دار شدن در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: شرایط تحریم ها، نقدینگی بیش از حدی که 
همچنان در حال افزایش است، ناکارآمدی بخش 
تولید و معلق بودن برجام کامال بر اقتصاد کشــور 
تاثیر گذاشته است. دولت هم منابع آنچنانی ندارد 
که بخواهد اوضاع اقتصادی را بهتر کند؛ حداقل در 
کوتاه مدت نمی توان چندان امیدوار به بهبود اوضاع 

بازار مسکن بود.
حسن محتشم اضافه کرد: یکی از ابزارهای پیشرفت 
مسکن با توجه به اینکه دولت مسئله یک میلیون 
واحد را مطــرح کرده و معتقد اســت که می تواند 

بسازد، به روز کردن تجارب گذشته است، یعنی اگر 
در دولت دهم مسئله اجاره داری مطرح و برداشته 
شد، می توانند آن را دوباره به روز و بازنگری کرده و 
همچنین معایب را مشخص و نقاط قوت را تقویت 

کنند.
وی اظهار داشت: رئیس جمهور اعالم کرده که قرار 
است ســالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته 
شود. در حال حاضر حدود 400 هزار واحد توسط 

بخش خصوصی ساخته می شود.
 دولــت بایــد کاری کند کــه 600 هــزار واحد 
البته بــدون دخالــت مســتقیم دولت بــه این 
عــدد اضافه شــود. به این صــورت می تــوان به 
 آینده بازار مســکن و خانه دار شــدن مردم امید

 داشت. 
محتشم گفت: بازار مسکن و اجاره مثل دیگر سطوح 
اقتصادی اینطور عمل نمی کند که ما دستور بدهیم 
افزایش نیابد و او اطاعت کند. کما اینکه دولت نرخ 

مجاز افزایش اجاره در تهــران را ۲۵ درصد تعیین 
کرد اما قیمتها طی یک سال اخیر ۵0 تا 100 درصد 
رشد کرده است. علت این اســت که تورم افزایش 
یافته، قیمت مســکن جهش کرده و مالکان انتظار 
دارند فاصله بین قیمت مســکن با نــرخ اجاره بها 

برداشته شود. 
شاید مســتاجران عزیز نســبت به این حرف من 
واکنش نشان دهند اما مکانیزم اقتصاد اینگونه عمل 
می کند. طی حدود سه ســال گذشته از یک طرف 
جهش قیمت ارز منجر به رشد قیمت مسکن شده 
و از طرف دیگر به دلیل کاهش شــدید معامالت با 
رکود ساخت وساز مواجه شده ایم. این موضوع هم 
به عاملی برای ایجاد فشار تقاضا در بخش خرید و 
اجاره منجر شد. با وجود ساخت وسازهایی که انجام 
می شود در شهر تهران، میزان عرضه جوابگوی فشار 
 تقاضا نیست و بنابراین قیمت اجاره و فروش افزایش 

پیدا می کند.

نرخ جمعیت زیر خط فقط مسکن ایران 1/8 برابر نرخ متعارف جهانی است

۷۰ درصد تهرانی ها زیر خط فقر مسکن 
شایلی قرایی
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وعــده ارزانــی خــودرو 
توســط وزیر صمت اعالم 
شــده و قرار است با حذف 
قرعــه کشــی خــودرو و 
افزایش تولیــد، این وعده 
در ماههــای آینده تحقــق پیدا کند. ســید رضا 
فاطمی امیــن در توییتی نوشــت: »ســال آینده 
تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شــد که دیگر 

نیازی به قرعه کشــی نیســت.« وی همچنین از 
برنامه ریزی برای اجرای ۹ طرح در دو خودروسازی 
کشور خبر داده و تاکید کرده که با عملیاتی شدن 
این ۹ طرح بــه تدریج به ســمتی خواهیم رفت تا 
 قیمت ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق

 خواهد شد.
افزایش تولید که توســط وزیر صمت مطرح شده 
در حالی اســت که بیش از 140 هــزار خودرو در 
پارکینــگ های خودروســازان به دلیــل نقص و 
نبود قطعه دپو شده اســت. در همین حال بدهی 

بســیار زیادی از ســوی خودروســازان به قطعه 
ســازان نیز وجــود دارد. از طرفــی دیگر حذف 
قرعه کشــی خودرو در حالی مطرح می شــود که 
 زمان دقیــق آن برای پایان ســال انتخاب شــده

 است. 
همزمانی حــذف قرعه کشــی خودرو بــا ارزانی 
خودرو امکانپذیر اســت؟ آیا قرعه کشــی خودرو 
که اختالف قیمت بسیار باالیی را برای افرادی که 
 در قرعه کشی برنده می شــوند، دارد، عامل گرانی

 خودرو بوده است؟

حاال اما در شــرایطی که وضعیت خودروســازی 
کشــور بــه بحــران نزدیک تــر شــده و تولید 
 محصوالت ناقــص و تعهــدات معوق نیــز روند

 صعودی به خود گرفته در کنار زیان تولید و انباشته، 
وزیر صمت وعده رشــد تولیــد و کاهش قیمت را 
می دهد این در شرایطی اســت که کارشناسان در 
گفت وگو با تصریح کردند کــه در وضعیت بحرانی 
کنونی، هیچ راهکار دیگری جز حذف قیمت گذاری 
دستوری و آزادسازی واردات نمی تواند راهگشای 

تولید و بازار خودرو باشد.

وعده كاهش قیمت خودرو قابل تحقق است؟

کمبود قطعه، مانع ارزانی خودرو
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

سکوت، سناریوی جدید برای گرانفروشی بلیت هواپیما

مرغداران بالتکلیفند

نرخغیررسمیبازارمرغرابیثباتمیکند

ثبت نام 330 هزار نفر در نهضت ملی مسکن

ساختمسکنفرصتمناسبهدایتتسهیالتبهتولید
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تلفن ثابت بدون اطالع رسانی قطع می شود؟
چنانچه قبض پایان یک دوره بیش از ۲۰ هزار تومان باشد و یا در دو دوره متوالی مبلغ 
صورتحساب کمتر از ۲۰ هزار تومان باشد و پرداخت نشود، تلفن به صورت یک طرفه قطع 
می شود، اما شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن ثابت ملزم هستند پیش از قطع 
خطوط تلفن ثابت، به مشترکین اطالع رسانی کنند.با توجه به اینکه صورت حساب تلفن 
ثابت در دوره های یک ماهه صادر می شــود، ضروری است برای جلوگیری از یک طرفه 
شدن خطوط تلفن، مبالغ صورت حساب به صورت ماهانه و در مهلت زمانی تعیین شده 
از طریق سامانه تلفنی ۲۰۰۰ و یا سایت شرکت مخابرات ایران و همچنین از طریق تلفن 
همراه با کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع پرداخت شود. همچنین چنانچه قبض پایان یک 
دوره بیش از ۲۰ هزار تومان باشد و یا این که در دو دوره متوالی مبلغ صورتحساب کمتر 
از ۲۰ هزار تومان باشد و صورتحساب پرداخت نشود، در این دو شرایط تلفن به صورت 
یک طرفه قطع می شود.در این  راستا سیدمحمد امامی - مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات 
ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان اینکه 
شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن ثابت ملزم هستند پیش از قطع خطوط تلفن 
ثابت به علت بدهی، به مشترکین اطالع رسانی کنند، اظهار کرد: تمامی اپراتورهای دارای 
پروانه تلفن ثابت براساس مصوبه ۳-۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بایستی 
پس از سپری شدن دوره صورتحساب گیری و رسیدن به ۸۰ درصد حد نصاب کارکرد، 
پیش از قطع خطوط تلفن ثابت به مشترک اطالع رســانی کنند.وی درباره حد نصاب 
کارکرد خطوط تلفن ثابت، اظهار کرد: برای خطوط تلفن ثابت بدون مبلغ ســپرده و 
تضمین پرداخت، اگر کارکرد خطوط به ۸۰ درصد حد نصاب برسد، اپراتور بایستی به 
مشترک اطالع رسانی کرده و حداقل ۲۴ ساعت زمان را به عنوان مهلت پرداخت بدهی 
تعیین کند.امامی درباره خطوط تلفن ثابت دارای مبلغ ســپرده یا تضمین پرداخت، 
تصریح کرد: براساس مصوبه چنانچه کارکرد این دسته از خطوط به حد نصاب کارکرد 
برسد، اپراتور باید ابتدا نسبت به اطالع رسانی به مشترک و تعیین زمان ۷۲ ساعت جهت 
پرداخت اقدام کند. در صورتی که کارکرد خط به میزان مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت 
نرسد، مشترک می تواند تا پایان دوره صورتحساب گیری و مهلت های تعیین شده برای 
پرداخت مبلغ کارکرد خود اقدام کند.مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری 
اطالعات رگوالتوری با تاکید بر پرداخت به موقع قبض های تلفن ثابت از سوی مشترکان 
اظهار کرد: تمامی دارندگان پروانه تلفن ثابت ملزم هســتند فرایند قطع خطوط تلفن 
ثابت را براساس مصوبه ۳-۲۰۷ رعایت کنند. عدم رعایت این فرایند به یژه اطالع رسانی 
به مشترکین تخلف محسوب می شود و مشترکین می توانند درصورت بروز این تخلف و 
عدم اطالع رسانی اپراتور، با مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ شکایت 
خود را ثبت و پیگیری کنند.درنهایت در صورتی که به علت پرداخت نکردن بدهی، خط 
تلفن مشترک، یک طرفه و یا قطع شده است برای تســریع در روند اتصال مجدد بهتر 
است مبلغ صورت حساب را از طریق سامانه تلفنی ۲۰۰۰ پرداخت کنند تا تلفن مشترک 

خودکار وصل شود.

بانك توسعه تعاون آمادگی تامين مالی بخش های 
مختلف صادرات كشور را داراست 

بانک توســعه تعاون آمادگی تامین مالی بخش های مختلف صادرات کشــور را 
داراسترییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر آمادگی تامین مالی بخش های 
مختلف صادرات کشور از جمله تولید کنندگان، حمل و نقل زمینی و دریایی تاکید 

ورزید.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون ضمن گرامیداشت روز 
ملی صادرات اظهار داشت: صادرات هر کشور به عنوان یکی از مهمترین مولفه های 

توانمندی اقتصادی کشور مطرح است.
وی افزود: این که میزان کاالها یا خدماتی افزون بر میزان مصرف داخلی اقتصاد تولید 
گردند، امکان صادرات کاال یا خدمات را فراهم نمی سازد، بلکه کیفیت و نحوه مناسب 

ارائه کاال و خدمات برای کشورهای مقصد در موفقیت صادرات حائز اهمیت است.
فتاحی با اشاره به راهبردهای دولت جدید در افزایش تعامل با کشورهای همسایه و 
منطقه گفت: رویکرد دولت جدید می تواند در افزایش تولید و اشتغال موثر باشد و این 
راهبرد می تواند محرک و انگیزه ای قوی برای صنایع و مشاغل گوناگون تلقی گردد.

فتاحی گفت: در فرآیند صادرات، بخش های مختلف اقتصادی از جمله واحدهای 
تولیدی، حمل و نقل، گمرک، استاندارد، بهداشت، ارکان مالی، بانکی و دیپلماسی 
وظایفی مهم بر عهده دارند و انسجام بخش های مختلف برای اجرای موفق فرآیند 

الزامی است.

چهل و يكمين مرحله قرعه كشی حساب های قرض 
الحسنه پس انداز بانك مسكن برگزار شد

چهل و یکمین مرحله قرعه کشــی حساب های قرض الحســنه پس انداز بانک 
مسکن در راستای بهره مندی اقشــار جامعه از نیات خیرخواهانه سپرده گذاران 

بانک برگزار شد.
 به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-  هیبنا ، چهل و یکمین مراسم قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مربوط به سال ۱۳۹۹ با حضور اعضای 
هیات نظارت بر انجام قرعه کشی شامل نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سید محسن فاضلیان عضو 

هیات مدیره بانک  و معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی برگزار شد.
در این مراسم، سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور 
شعب و بازاریابی بانک مسکن مدت سپرده پذیری این دوره از قرعه کشی حساب های 

قرض الحسنه را از ابتدای مردادماه ۹۹ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ دانست.
وی تصریح کرد: طی این دوره تعــداد ۳ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۱۲۰ حســاب از 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن حایز شرایط الزم برای قرعه کشی 

بودند که از این تعداد، ۳۱۴ هزار و ۲۱۲ فقره مشمول دریافت جایزه خواهند شد.

خبر خــوش مديرعامل بانك مهر ايــران درباره 
پرداخت تسهيالت بدون ضامن

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران از پرداخت تسهیالت، بدون نیاز به ضامن 
در این بانک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، تأمین تضامین یکی از چالش هایی است که 
متقاضیان دریافت تســهیالت بانکی با آن مواجهند. یافتن فردی معتبر که حداقلی از 
شرایط مورد پذیرش بانک ها را داشته باشد و بپذیرد که ضمانت شما را بر عهده گیرد، 
سخت است. حال اگر قرار باشد برای مبالغ سنگین تر دو ضامن با چنین ویژگی هایی ارائه 

کنید، شرایط سخت تر هم می شود.
اگر بانکی عالوه بر اینکه شرایط ضامن را تسهیل کرده، به شما تسهیالت بدون ضامن نیز 
ارائه کند و در صورتی که شما مشتری خوش حسابی باشید، از ارائه ضامن معاف شوید، 
چه حسی پیدا می کنید؟ اکنون بانک قرض الحسنه مهر ایران پیشگام حذف ضامن برای 

دریافت تسهیالت و مالک قرار دادن اعتبارسنجی مشتری شده است.
در همین رابطه دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار کرد: این بانک 
در حوزه دریافت تضامین انعطاف بسیار باالیی نسبت به سایر بانک ها دارد. علتش هم 
این است که بخش قابل توجهی از مردم برای دریافت تسهیالت با مشکل ضامن روبه رو 
هستند و همین موضوع باعث شده از دریافت تسهیالت محروم شوند یا با چالش جدی 

روبه رو شوند.

اخبار

بانک ها

آغاز فعالیت ربات های یاندکس برای پست روسیه
یاندکس که بزرگترین شرکت جست و جوی اینترنتی روسیه است، تحویل مرسوالت پست در مسکو را با استفاده از ربات آغاز کرد.واحد خودران یاندکس برنامه آزمایشی را معرفی کرده که به افراد اجازه می دهد 

ربات تحویل را از ۲۷ دفتر پست در سراسر مسکو انتخاب کنند.یاندکس در حال حاضر ۵۰ ربات به اندازه چمدان برای تحویل غذا برای گراب هاب در دانشگاه دولتی اوهایو دارد و همچنین دسته ای ربات را در روسیه 
اداره می کند. این شرکت در اوت اعالم کرد سهم شرکت اوبر تکنولوژیز را در پروژه خودران مشترک میان دو شرکت خریداری کرده است.روسیه بزرگترین کشور جهان است و استفاده از ربات ها و پهپادها می تواند 

راه مقرون به صرفه ای برای عرضه خدمات در مناطق دورافتاده و کم جمعیت باشد. سرویس پست دولتی تحویل با پهپاد در گذشته را آزمایش کرده است که در سال ۲۰۱۸ به سقوط پهپاد در یک مراسم ختم شد.

مالیات برای خانواده ای که 
۵ یا حتی ۶ میلیون تومان 
درآمد دارد و صاحب چند 
فرزند اســت، بسیار سخت 
است؛ مخصوصاً که همه ما 
مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستیم و 
در واقع حدود نه یا ده درصد بیشتر برای همه چیز 
هزینه می کنیم؛ بار مالیــات را بر دوش ثروتمندان 
بیاندازند؛ آن هایی که اموال آنچنانی دارند؛ پول های 

کالن در بانک دارند، سرمایه و امالک فراوان دارند.
به گزارش ایلنا، هر ســال وقتی به نیمه دوم نزدیک 
می شویم و زمان تنظیم الیحه بودجه سالیانه توسط 
دولت فرامی رســد، بحث چگونگی تنظیم مخارج 
کشــور داغ می شــود؛ بدون هیچ تردیــدی وقتی 
درآمدهای نفتی کشور به پایین ترین سطح ممکن 
تنزل یافتــه، بهترین راه حل برای تامین کســری 
بودجه، اول باال بردن تولید ناخالص داخلی و افزایش 
سهم صادرات غیرنفتی اســت و دوم، مالیات ستانی 
درست و عادالنه؛ آن هایی که سهم درشتی از ثروت ها 
و مواهب ملی برده اند، باید ســهم بیشتری به خزانه 

بپردازند تا چرخ ممکلت همچنان بچرخد.
دولت برای جبران کســری بودجه خود نباید چوب 
حراج به اموال و دارایی های مردم بزند یا این کسری 
را با ســرمایه های مردم در بورس جبران کند؛ تنها 
راه، اصالح نظام مالیاتی اســت به گونه ای که سهم 
پرداخت های مالیاتی به شــیوه ای عادالنه افزایش 
یابد و در ضمن بخش عمــده این پرداخت بر دوش 
مزدبگیران و دهک های فرودســت نباشد و یادمان 
نرفته که همین »اصالح نظام مالیاتی کشور« یکی از 

شعارها و وعده های اساسی دولت است.

چرا سهم مالیات پایین است؟
هنوز سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران به 
شدت پایین است؛ سهم مالیات ها از تولید ناخالص 
داخلی ۵.۸ درصد و سهم مالیات ها از تامین بودجه 
کل حدود ۳۱ درصد است که به شدت پایین است؛ 
این در حالی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص 
داخلی برای کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف تر 
از ایران ۱۲ درصد و برای کشــورهای با ســاختار 
اقتصادی مشابه کشور ما برابر با ۱۷ درصد است و در 
کشورهای پیشرفته اروپایی بالغ بر ۳۰ درصد است. 
بنابراین برای متوازن شــدن و رسیدن به توسعه ی 

مالیاتی، باید سهم مالیات حداقل ۵ برابر شود.
وجود چنین وضعیتی ناشی از معافیت های گسترده 
مالیاتی و محدود بودن تعــداد پایه های مالیاتی در 
کشور است؛ نهادها و موسسات بسیاری در کشور از 

پرداخت مالیات معاف هستند حتی در این شرایط 
تحریمی، و در زمینه پایه هــای مالیاتی نیز با ضعف 
ساختاری مواجهیم؛ تعداد پایه های مالیاتِی معطوف 
به اخذ مالیات از ثروتمندان و دارندگان اصلی پول 
و شبه پول در کشور محدود اســت و در عین حال، 
بســیاری از پایه های مالیاتی موجود نیز به درستی 
اجرایی نمی شود. برای نمونه، اخذ مالیات از خانه های 
لوکس در قانون بودجه سال ۹۹ و۱۴۰۰ پیش بینی 
شد اما تا پایان دولت دوازدهم آئین نامه آن به مرحله 
اجرا نرسید و هنوز دارندگان خانه های لوکس، ریالی 

مالیات به خزانه دولت نمی پردازند.

بار اصلی مالیات بر دوش مزدبگیران است
در چنین شرایطی، بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش 
مردم عادی، مزدبگیران، کارگران و بازنشســتگان 
اســت. نادر مرادی )فعال کارگــری( در این رابطه 
ضمن انتقاد از توزیع نامتوازن مالیاتی کشور به ایلنا 
می گوید: در ســال ۱۴۰۰ هر مزدبگیری که بیش 
از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومــان درآمد ماهانه دارد، 
باید ده درصد درآمد مازاد را به دولت مالیات بدهد؛ 
۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حتی نصف خط فقر یا 
همان سبد معیشت نیســت؛ یعنی خانوارهایی که 
نصف خط فقر درآمد دارند ناچــاراً به دولت مالیات 
می پردازند اما دانه درشت ها و آن هایی که ثروت های 

کالن دارند، به راحتی قسر درمی روند!
او ادامــه می دهد: مالیات بر درآمد، تنها بخشــی از 
مالیاتی است که مزدبگیران می پردازند؛ مزدبگیران 
مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای همه 
کاالها و خدمات هستند؛ حداقل ۹ درصد مالیات بر 
ازش افزوده به تمام هزینه هــای ماهانه مزدبگیران 
شاغل و بازنشسته افزوده می شــود؛ و این یعنی بار 
اصلی پرداخت مالیات در کشــور بر گرده ی همین 

مزدبگیراِن کم درآمد است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ مانند سال 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ حدود ۶ درصد 
است که در کنار ۳ درصدی که به عنوان عوارض اخذ 
می شود به ۹ درصد می رســد و اگر پرداخت مالیات 
بر درآمد توسط مزدبگیران شــاغل و بازنشسته را 
به این رقم بیفزاییم، اعداد و ارقام رســمی نیز ثابت 
می کنند که استدالل این فعال کارگری درست است، 
یعنی بخش اعظم مالیات در کشــور را مزدبگیران 
می پردازند و صاحبان ثروت های افســانه ای سهم 

بسیار کوچکی دارند.
اعداد و ارقام رسمی نشان می دهد در نیمه نخست 
سال جاری ۱۳۸ هزار ۵۱۹ میلیارد تومان مالیات از 
بخش های مختلف وصول و به خزانه دولت واریز شد، 
این رقم در حالی به دست آمده که بالغ بر ۱۳۵ هزار و 
۳۱۷ میلیارد تومان برای ۶ ماهه اول امسال از سوی 

مجلس مصوب شده بود.

براســاس این گزارش خزانه داری، شهروندان ۵۱ 
هزار و ۵۹۰ میلیارد تومــان مالیات کاال و خدمات، 
شامل مالیات نقل و انتقال خودرو، فروش و مصرف 
سیگار، ارزش افزوده، شــماره گذاری خودرو و سایر 
موارد پرداخت کردند. از ایــن میزان ۴۰ هزار ۶۰۰ 
میلیارد تومان سهم مالیات بر ارزش افزوده می شود. 
در بخش مالیات های مســتقیم که شامل مالیات بر 
ثروت، درآمد و شرکت ها و اشخاص حقوقی می شود 
نیز ۸۶ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومــان درآمد به خزانه 
واریز شد. از این میزان ۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان 
سهم مالیات بر ثروت، ۳۴ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان 
سهم مالیات بر درآمد و اشخاص حقوقی نیز ۴۵ هزار 
و ۸۲۴ میلیارد تومان در این مدت واریزی به خزانه 

داشته اند.
بنابراین اگر کمی با دقت به این اعــداد و ارقام نگاه 
کنیم، متوجه می شویم بیش از نصف درآمد مالیاتی، 
از مالیات بر ازش افزوده و مالیات بر درآمد به دست 
آمده است )مجموع ۴۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
و ۳۴ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان( یعنی بیش از ۷۵ 
هزار میلیارد تومان از درآمِد ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی 
مالیات در نیمه نخست ســال را مزدبگیران و مردم 
عادی پرداخته اند؛ این در حالیست که سهم مالیات 
بر ثروت فقط ۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بوده است 

یعنی چیزی حدود ۴ درصِد درآمد مالیاتی کشور!
 در کشوری که یک درصدی ها، صاحبان ثروت های 
انبوه و افسانه ای هستند، سهم مالیات بر ثروت، فقط 
۴ درصد است و این سهم نامتوازن ثابت می کند که 
بار اصلی مالیات پردازی بر دوش مردمان عادی است؛ 
یعنی همان نود و نه درصدی ها که مزدبگیر و دست 
به دهان هستند و با هزار وصله و پینه امورات زندگی 

را می گذرانند.

اصالِح عادالنه ی نظام مالیاتی
در چنین شــرایطی اســت که یکی از اصلی ترین 

خواسته های مزدبگیران، اصالح نظام مالیاتی کشور 
به شیوه ای اساسی اســت؛ به گونه ای که اوالً سقف 
معافیت مالیات بر درآمد به اندازه خط فقر یا همان 
سبد معیشــت افزایش یابد؛ یعنی در الیحه بودجه 
سال آینده، تمام شــاغالِن زیر خط فقر از پرداخت 
مالیات معاف باشند و دوماً ســهم مالیات بر ثروت 
به گونه ای عادالنه افزایش یابد؛ از ۴ درصد به بیش 
از ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد برسد و در نهایت، بنیادها و 
نهادهای معاف از مالیات، مکلف به پرداخت مالیات 

شوند و سهم خود را به خزانه بپردازند.
مرادی در این رابطه می گوید: دولت سیزدهم باید بار 
مالیات را از دوش کارگران شاغل و بازنشسته بردارد؛ 
پرداخت مالیــات برای خانواده ای کــه ۵ یا حتی ۶ 
میلیون تومان درآمد دارد و صاحب چند فرزند است، 
بسیار سخت اســت؛ مخصوصاً که همه ما مجبور به 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هســتیم و در واقع 
حدود نه یا ده درصد بیشــتر برای همه چیز هزینه 
می کنیم؛ بار مالیات را بر دوش ثروتمندان بیاندازند؛ 
آن هایی که اموال آنچنانی دارند؛ پول های کالن در 

بانک دارند، سرمایه و امالک فراوان دارند.
در شــرایطی که یک مزدبگیر بــا ۵ میلیون تومان 
درآمد، هم درصِد مازاِد ســقف معافیــت را مالیات 
بر درآمد می دهد و هــم مالیات بــر ارزش افزوده 
می پــردازد که برای او رقم ســنگینی اســت، یک 
ثرومند که صاحــب ۵ یا حتــی ده خانه الکچری 
و لوکس اســت، ریالــی بابت این ســرمایه ی کنار 
گذاشته و بدون مصرف در رشــد اقتصادی، مالیات 
به خزانه نمی پردازد؛ این ترکیــب ناعادالنه را باید 
در کنار خصوصی ســازی ها و تالش بــرای فروش 
اموال ملت، تفســیر کــرد؛ تالش هایی بــه غایت 
ناعادالنه برای جبران کســری بودجه و جایگزینی 
درآمد از دســت رفتــه ی نفتــی؛ تالش هایی که 
 تماماً بــر برداشــت پــول از جیب مــردم عادی

و مزدبگیران استوار است.

بار سنگين ماليات را از دوش كارگران و بازنشستگان برداريد

سهم ثروتمندان از پرداخت مالیات فقط ۴ درصد
News kasbokar@gmail.com

اگر عرصه زیست فناوری در کشور به شکل درست 
و اصولی رشــد کند، بیش از ۵۱ میلیارد دالر به 
درآمد ناخالص کشور افزوده خواهد شد. این اتفاق 
می تواند رونق اقتصادی را برای کشــور به همراه 
آورد. ستاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری که ارتقای دانش و 
فناوری های زیســتی به منظور کســب ثروت و 
رفاه عمومی است سعی دارد با کمک ۳ سرفصل 
»ســالمت«، »زیســت فناوری صنعتی و امنیت 
غذایی، سهم اقتصاد زیستی از درآمد ناخالص ملی 

کشور را ۱۰ درصد افزایش دهد.

پیش بینی می شود که با اجرایی شدن برنامه های 
این ســتاد، بیش از ۵۱ میلیــارد دالر به درآمد 
ناخالص کشور از طریق توسعه فناوری های زیستی 
افزوده شود. این پیش بینی ها می گوید در صورت 
اجرای موفق این ۳ سرفصل، سهم زیست فناوری 
صنعتی از این حوزه به ۴۱ درصد، زیست فناوری 
پزشــکی ۱۳درصد، امنیت غذایی در ســه حوزه 

زارعت و باغبانی، دام و طیــور و صنایع غذایی به 
۴۶ درصد برســد.این اقدامات تاثیر بســزایی در 
کسب ۳ درصد از سهم بازار جهانی زیست فناوری 
توسط ایران نیز دارد و به ارتقای علمی و فناوری به 
منظور کسب مقام نخست منطقه و سهم شایسته 
جهانی هم کمک می کند. این فناوری کاربردی در 
جهان می تواند عرصه صنعتی کشور را متحول کند 

و منجر به تولید محصوالت گوناگون با صرف هزینه 
و انرژی کمتر، ضایعات انــدک و از همه مهمتر با 

کمترین اثر مخرب بر محیط زیست شود.
صنایعی چون کشاورزی، دارو، درمان، غذا و غیره 
می توانند با کمک فناوری های زیستی به شکلی نو 
احیا شوند و رشد کنند. این اتفاق در ایران با بروز 
و ظهور شــرکت های دانش بنیان و خالق شتاب 
گرفته اســت. رخدادی که منجر به توسعه همه 
جانبه زیست فناوری در کشور شد و امروز ایران را 
به عنوان یکی از نام آورترین کشورها در این عرصع 

معرفی کرد.

دبیر ستاد فناوری های نرم و توســعه صنایع خالق در 
نمایشگاه طرح های کالن ملی و نوآوری های اجتماعی 
در حوزه توانبخشی که با حضور امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران و سورنا 
ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری انجام 
شد، گفت: حقوق مالکیت فکری شرکت های دانش بنیان 
و خالق در ســتادهای فناورانه معاونــت علمی دنبال 
می شود که با کمک مجلس شــورای اسالمی این کار 
به شکلی قانونی تر اجرایی شود.پرویز کرمی دبیر ستاد 
فناوری های نرم و توســعه صنایع خالق در نمایشگاه 
ارائه دستاوردهای حوزه توانبخشــی مرکز طرح های 
کالن ملی فناوری معاونت علمی و ایران ساخت، با ارائه 
گزارشــی از روند فعالیت های معاونت علمی و فناوری، 
بیان کرد: یکی از مهم تریــن تالش های معاونت علمی 
و فناوری در این ســال ها توسعه زیســت بوم فناوری و 
نوآوری کشــور بود. این زیســت بوم از معاونت علمی و 
فناوری آغاز شــده و با همراهی دانشگاه ها، پارک های 
فناوری، کارخانجات نوآوری، خانه های خالق و نوآوری 
و مهم تر از همه نیروی انســانی متخصص و فعال آن به 
موفقیت های اخیر رسید.  کرمی افزود: ایران به پشتوانه 
ظرفیت عظیم دانشی و نیروی انسانی تخصصی در کشور 
توانســت نیازها و چالش های فناورانه خود را خصوصا 
در زمان تحریم ظالمانه پاســخ دهد. ایــن کار را هم با 
استفاده از توان داخلی و با اتکا به تخصص شرکت های 
دانش بنیان و خالق انجام شــد. مشــاور معاون علمی 
و فنــاوری رییس جمهوری با اشــاره بــه اینکه امروز 
بزرگ ترین زیســت بوم فناوری و نوآوری در منطقه در 
ایران شکل گرفته اســت، بیان کرد: در این زیست بوم، 

زمینه ای برای رشد شــرکت های دانش بنیان و خالق 
ایجاد و نظام تامین مالی مختص این شرکت ها نیز تعریف 
شد.رییس ستاد اجرایی سازی سند توسعه فناوری های 
نرم و توسعه صنایع خالق ادامه داد: در این زیست بوم ۶ 
هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان، ۱ هزار و ۴۰۰ شرکت 
خالق و ۳۵۰ هزار شغل مســتقیم و غیرمستقیم برای 
فارغ التحصیالن دانشگاهی ایجاد شده است. همچنین 
۱۸۰ هزار میلیارد تومان نیز گردش مالی این زیســت 
بوم اســت. با کمک همین ظرفیت موجود توانســتیم 
بیشــتر از ۲ هزار نفر از نیروهای انسانی مهاجرت کرده 
از کشور را نیز به بازگشــت ترغیب کنیم.کرمی افزود: 
یکی از تالش های معاونت علمی و فنــاوری برای این 
شرکت ها بازارسازی داخلی و بین المللی است. یعنی در 
کنار ایجاد بازا داخلی سعی می کنیم محصوالت دارای 
ظرفیت صادراتی را با کمک خانه های نوآوری و صادرات 
فناوری ایران  ســاخت در دیگر کشــورها به بازارهای 
جهانی برســانیم. در حال حاضر این خانه ها در چین، 
ارمنستان، کنیا، عراق، ســوریه و عمان راه اندازی شده 
است. سرپرست حوزه ریاست معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهوری همچنین بیان کرد: یکی از تالش های 
معاونت علمی و فناوری استفاده از سرمایه های بخش 
خصوصی برای اجرایی کردن طرح های فناورانه است. 
اینکه سرمایه این بخش را به حوزه دانش و فناوری جذب 
کنیم.دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق با 

شاره به نمایشگاه ایران ســاخت، بیان کرد: یکی دیگر 
از اقدامات قابل توجه معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری برگزاری نمایشــگاه تجهیزات آزمایشگاهی 
ایران ساخت اســت که بخش دولتی مانند دانشگاه ها، 
آموزش و پرورش، پژوهشگاه ها و غیره بهره برداران این 
تجهیزات هستند. بخش خصوصی سازنده و تولیدکننده 
و معاونت علمی سیاستگذار و تسهیل گر در این حوزه 
است.مشــاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
با اشــاره به ایجاد نواحی نوآوری در کشــور، ادامه داد: 
پهنه های نوآوری در کشــور با حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است. نخستین 
آنها نیز پهنه نوآوری دانشگاه شریف بود که میزبان ۵۰۰ 
شرکت دانش بنیان و خالق است. در حال حاضر نیز ۱ 
میلیون متر مربع پهنه نوآوری در کشور وجود دارد که 
در جای جای کشور توزیع شــده است. مساحت ناحیه 
نوآوری پردیس نیز که در حال تبدیل شــدن به شهر 
پردیس است به یک هزار هکتار رســیده است.کرمی 
افزود: ۳ رویکرد اصلی در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری دنبال می شــود. حمایت از تولید، بازاریابی و 
فروش، برندسازی و داخلی سازی محصوالت و حمایت 
از تجهیزات تولیــد و ایجاد کامل زنجیــره ارزش این 
حوزه است که برای تکمیل آن تالش می کنیم.رییس 
ستاد اجرایی ســازی سند توســعه فناوری های نرم و 
توسعه صنایع خالق، ورود ســازمان بنیاد شهید و امور 

ایثارگران به حوزه بازارســازی تجهیزات توانبخشی را 
ضروری دانســت و گفت: این نهاد می تواند به توســعه 
بازار این محصوالت کمک موثری کنــد و بازار داخلی 
بالفعلی برای شــرکت های دانش بنیان و خالق فراهم 
کند و از طریق بخش اقتصادی خود ســرمایه گذاری و 
مشــارکت در تولید را نیز داشته باشد.کرمی همچنین 
بیان کرد: شــکل گیری کمیته مشترک میان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بنیاد شهید 
و امور ایثارگران برای تولید و توســعه بازار محصوالت 
توانبخشی ضروری اســت. این کار ضمن رفع نیازهای 
 بنیاد به کم شدن هزینه ها و ارتقای کیفیت محصوالت

 تولیدی کمک می  کند.

 پس از سنجش کشش بازار از طرح های 
فناورانه حمایت می کنیم

پیمان صالحــی معاون نوآوری و تجاری ســازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در 
این جلسه با بیان اینکه وجود بازار یکی از ضروریات 
اجرایی شدن طرح های کالن ملی فناوری است، 
گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
پیش از شــروع هر یک از طرح ها ابتدا بازار آنها را 
می سنجد و سپس اقدام به حمایت از آنها می کند. 
یعنی ابتدا کشــش بازار را می ســنجیم و بعد به 
حمایت از طرح ورود می کنیم. وی افزود: معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح های کالن 
ملی فناوری حمایت مادی و معنوی می کند. پایان 
طرح کالن ملی نیز زمانی است که استانداردهای 

آن اخذ شده باشد.

بيش از 51 ميليارد دالر درآمدزايی می شود

افزایش سهم زیست فناوری از درآمد ناخالص ملی

حقوق مالكيت فكری محصوالت دانش بنيان و خالق با كمك مجلس محقق می شود؛

گردش مالی 180 هزار میلیاردی فعاالن زیست بوم نوآوری


