
انتشار اوراق دولتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه که این روزها مورد 
بحث زیادی از ســوی فعاالن بازار سرمایه قرار گرفت، دوباره 

پس از گذشت هفت هفته مجدد آغاز شد.
به گزارش ایسنا، با پر شدن ســقف برداشت دولت از تنخواه 
و تبعات اســتقراض از بانک مرکزی چون افزایش پایه پولی، 
رشد تورم و تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت مردم، بهترین راه 
پیش روی دولت برای تامین کسری بودجه خود، انتشار اوراق 
است که به اعتقاد کارشناسان باید بازار اوراق از طریق افزایش 
سود و کاهش سررسید برای مردم جذاب کرد اما آخرین اعالم 
رئیس کل بانک مرکزی حاکی از آن است که دولت برنامه ای 

برای افزایش نرخ اوراق ندارد.  در ایــن بین، آنچه از عملکرد 
دولت در سال جاری ثبت شــده بیانگر این است که تا پایان 
مرحله هجدهم برگزاری حراج اوراق، ٣٢ هزار و ٣۵۶ میلیارد 
تومان اوراق بدهی و ۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان اوراق سلف 

نفتی فروخته شده  است.
البته، آماری که وزارت اقتصاد از میزان اوراق فروخته شــده 
اعالم کرده متفاوت اســت، به گونه ای که طبــق اعالم این 
وزارتخانه بیش از ۱٣٢ هزار میلیــارد تومان واگذاری دارایی 
مالی مربوط به اوراق در بودجه ســال ۱۴۰۰ دیده شــده که 
عملکرد آن تا شهریورماه بیش از ۱٢۶ هزار میلیارد تومان بوده 

که ۸۱ هزار میلیارد تومان آن به عنوان اسناد خزانه و ۴۵ هزار 
میلیارد تومان نیز در بازار باز فروش رفته است.

هجدهمین مرحله فروش اوراق بدهی ٣۰ شــهریور برگزار 
شد و از آن زمان هیچ اوراق جدیدی منتشر نشد تا اینکه بازار 
اولیه حراج اوراق بدهی پس از بیش از یک ماه سکوت خود را 
شکست و امروز بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد: برای 
۱۸ آبان ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه می کند و دلیل 
شکست سکوت مجوز جدید سران به دولت رئیسی بوده است.

سررسید این اوراق که با نماد اراد عرضه می شود مرداد ۱۴۰۱ 
و آبان ۱۴۰۱ منتشر خواهد شــد، آراد ۹۱ با نرخ سود اسمی 

۱۵ درصد و سررسید مرداد عرضه می شود و نرخ سود اسمی 
اراد ۹٢ که در آبان سررسید می شود ۱۶ درصد خواهد بود.

درحالیکه به دولت مجوز انتشــار اوراق برای شــش ماهه دو 
سال جاری داده شده است، برخی فعاالن بازار سهام مخالف 
انتشار اوراق هستند و تصور می کنند دلیل نزول بازار سهام 
عرضه این اوراق است که حول این موضوع در هفته های اخیر 
بحث های زیادی شکل گرفت.  فعاالن بازار سرمایه در حالی 
اوراق را مقصر ریزش بورس می دانند که در نیمه نخست سال 
تنها ۴٣ هزار و ٢۴۵ میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که از 
این میان سهم بازار سرمایه تنها ٢٢ هزار و ٣۵۱ میلیارد تومان 

بوده است و خریدار بخش دیگر اوراق بانک ها بوده اند. این در 
حالی است که سال گذشته با وجود انتقادات فراوان نسبت به 
عملکرد ضعیف دولت در فــروش اوراق بدهی، تا پایان هفته 
دوم آبان حدود ۷٣ هزار میلیارد از این اوراق فروخته شده بود 
که برای امسال کاهش بیش از ۴۰ درصدی را نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته نشان می دهد.
بنابراین، تا سه روز دیگر انتشار اوراق برای ماه های باقی مانده 
از سال جاری از سر گرفته می شود که از انتشار اوراق به عنوان 
مهره کلیدی دولت برای مهار تورم بــا تبعات منفی کمتری 

یاد می شود.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، تا پایان ۱٢ ماه 
منتهی به اکتبر، نرخ تورم در هلند از ٢.۷ درصد در 
ماه قبل به ٣.۴ درصد افزایش یافته است که این نرخ، 
باالترین نرخ تورم ۱۹ سال اخیر محسوب می شود.

طی این مدت در هلند بیشــترین تاثیر در کاهش 
قیمت ها در مواد غذایی و نوشــیدنی با تورم ٣.۰ 
درصدی مشــاهده شده اســت و بیشترین نقش 
افزایشی تورم مربوط به حمل و نقل با ۱۱ درصد و 

مسکن با ۴.۸ درصد به ثبت رسیده است.  
 هســته تورمی که به دلیل نوسانات باال، تغییرات 
قیمتی گروه مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی گیرد 
از ۱.۷ درصد در ماه قبل بــه ۱.۸ درصد در این ماه 
افزایش پیدا کرده اســت. تورم ماهانه این کشور 

نیز ۱.٣ درصد بوده است یعنی ۰.۷ درصد بیشتر 
از ماه قبل.

متوسط نرخ تورم هلند در بازه زمانی ۱۹۷۱ تا ٢۰٢۱ 
برابر ٣.٢٣ درصد بوده است که بیشترین رقم ثبت 
شــده مربوط به نوامبر ۱۹۷۴ با ۱۱.۱۹ درصد و 
کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به فوریه ۱۹۸۷ با 
منفی ۱.٣ درصد بوده است. در هلند بیشترین وزنه 
تورم مربوط به تورم آب و برق و گاز با ٢۴.۵ درصد 
است و پس از این بخش، حمل و نقل با ۱۱.۶ درصد 

و غذا و نوشیدنی با ۱۱.٣ درصد قرار دارند.
از سوی دیگر نرخ تورم در روسیه افزایشی بوده است. 
تا پایان ۱٢ ماه منتهی به اکتبر، نرخ تورم در روسیه 
از ۷.۴ درصد در ماه قبل به ۸.۱٣ درصد افزایش یافته 

است که این نرخ، بیشترین نرخ تورم پنج سال اخیر 
محسوب می شود.

مواد غذایی و نوشــیدنی با ۱۰.۸۹ درصد افزایش 
قیمت، بزرگترین محرک قیمت ها در این کشــور 
بوده است و پس از این بخش، خدمات با تورم ٣۶.۴ 

درصد در رده بعدی قرار دارد.
از ســوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به لوازم 
منزل با ۱.۱ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه نیز 
نرخ تورم روسیه در این ماه ۱.۱۱ درصد اندازه گیری 
 شــده که نســبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش 

یافته است.
بانک مرکزی روسیه دستیابی به تورم چهار درصدی 

را تا پایان امسال هدف گذاری کرده است. 

طبق اعالم مرکز آمار، جمعیت شاغل بخش رسمی  ۱۵ 
ساله و بیش تر در سال ۱٣۹۹، برابر با ۱٣ میلیون و ۹۴۰ 
هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن ٣۹۷ هزار نفر 

کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، 
بررسی های مرکز آمار نشــان می دهد ۵۹.۹ درصد 
جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیش تر در سال ۱٣۹۹ در 
»بخش رسمی« فعالیت می کنند. بررسی تغییرات 
سهم اشتغال بخشی حاکی از آن است که این سهم 
در مقایســه با ســال قبل از آن )۱٣۹۸( ۰.۸ درصد 
افزایش یافته است. شــایان ذکر است طبق آخرین 
آمارهای موجود، این سهم در برخی کشورهای در حال 
توسعه از جمله ترکیه و برزیل به ترتیب ۷۱.۱ درصد 
و ۶۷.۰ درصد و در کشورهایی نظیر مصر و اندونزی 

به ترتیب ٣۶.۹ درصد و ۴۸.٣ درصد بوده اســت. در 
ادبیات اقتصادی، اشتغال رسمی تمام شاغالنی را در بر 
می گیرد که از حمایت های اجتماعی از جمله پوشش 
بیمه ای برخوردار هستند. بنابراین براساس گزارش تازه 
مرکز آمار، در سال ۹۹ تعداد ٣۹۷ هزار نفر از شاغالن 

رسمی از شمول حمایت های بیمه ای خارج شده اند.
جمعیت شاغل بخش رســمی ۱۵ ساله و بیش تر در 
سال ۱٣۹۹، برابر با ۱٣ میلیون و ۹۴۰ هزار نفر بوده که 
نسبت به سال قبل حدود ٣۹۷ هزار نفر کاهش یافته 
است. این نتایج حاکی از آن است که در سال ۱٣۹۹، 
۷۱.۸ درصد از جمعیت شاغل بخش خدمات، ۵۴.۷ 
درصد از جمعیت شاغل بخش صنعت و ٣۶.۴ درصد 
از جمعیت شاغل بخش کشاورزی در بخش رسمی 

فعالیت می کنند.

بررسی وضعیت اشتغال افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان 
می دهد که ۴٢.۰ درصد از جمعیت شــاغل، دارای 
»اشتغال رســمی« بوده اند. بررســی روند تغییرات 
وضعیت اشتغال حاکی از آن اســت که این سهم در 
مقایسه با سال قبل )۱٣۹۸( ۱.٣ درصد افزایش یافته 
است. شایان ذکر است طبق آخرین آمارهای موجود، 
این سهم در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله 
ترکیه و برزیل به ترتیب ۶۸.۶ درصد و ۵٢.۹ درصد و 
در کشورهایی نظیر مصر و اندونزی به ترتیب ٣۵.۴ 
درصد و ۱۹.۶ درصد بوده است. بررسی سهم جمعیت 
شاغل ۱۵ ساله و بیش تر در سال۱٣۹۹ نشان می دهد 
که ۴٣.۸ درصد جمعیت شاغل باسواد، دارای اشتغال 
رسمی هستند در حالی که ۱۵.۸ درصد جمعیت شاغل 

بی سواد دارای اشتغال رسمی هستند.

آمار رسمی بیانگر افزایش هزینه بهداشت و درمان 
خانوارهای ایرانی در چند سال اخیر و سهم حدود 

۱۱.۵ درصدی از کل هزینه های آنها است.
به گزارش ایسنا، گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت 
بودجه خانــوار و توزیع درآمد نشــان داده بود که 
متوسط هزینه خالص خانوارهای شهری در پایان 
سال ۱٣۹۹ به حدود ۶٢.۱ میلیون تومان رسیده 
که از این رقم ۱۶.۱ میلیــون هزینه خوراکی و ۴۶ 

میلیون غیر خوراکی بوده است.
بررسی هزینه های انجام شــده در بخش بهداشت 

و درمان از ایــن حکایت دارد کــه هزینه خالص 
آن نســبت بــه کل هزینــه خانوارها در ســال 
گذشــته ۱۱.٢۹ درصد اســت که در مقایســه با 
 ســال ۱٣۹۶ که ۱۰.۵۹ درصد بوده ، ۰.۷ درصد 

رشد دارد.
سهم بهداشــت و درمان از کل هزینه خانوارهای 
شــهری در ســال ۱٣۹۷ حدود ۱۱.٣۹ و در سال 
۱٣۹۸، ۱۱.۴۵ درصد بوده که باالترین حد در چهار 

سال گذشته بوده است.
اما وضعیــت هزینه هــای بهداشــت و درمان در 

خانوارهای روستایی نشــان می دهد که از ۹.۷٣ 
درصد در ســال ۱٣۹۶ به ۱۱.۴۹ درصد در ســال 

گذشته افزایش دارد.
هزینه درمانی روستاییان در ســال ۱٣۹۷ حدود 
۱۱.٣۹ درصد و در ســال ۱٣۹۸ ، ۱۱.٣۹ درصد 

بود است.
این در حالی است که متوســط هزینه خانوارهای 
روستایی در سال گذشته حدود ٣۴ میلیون تومان 
بوده که ۱٣.۶ میلیــون آن هزینه خوراکی و ٢۰.۴ 

میلیون آن هزینه های غیر خوراکی است.

با عبور حدود ۶۶ هزار پرواز خارجی از آسمان ایران 
در نیمه نخست ســال جاری، افزایش بیش از ۶۰ 
درصدی نسبت به مدت مشــابه سال گذشته رقم 
خورد. به گزارش مهر، بر اساس آمار منتشره از سوی 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در ۶ ماهه 
نخست امسال ۶۵ هزار و ۹٣۹ سورتی پرواز عبوری 

از آسمان ایران به ثبت رسیده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 

)۶ ماهه نخست سال ۱٣۹۹( این شاخص ۴۱ هزار و 
٢۵ سورتی پرواز بود که رشد ۶۰.۷ درصدی در سال 

جاری نسبت به سال گذشته رخ داده است.
همچنین میزان افزایش تعــداد پروازهای عبوری 
در شهریور امسال نســبت به ماه قبل از آن )مرداد 
۱۴۰۰( که ۱۱ هزار و ٢۵۰ سورتی پرواز بود، رشد 

۱۷.٢ درصدی رخ داده است.
بیشــترین تعداد پروازهای عبوری یک ماهه طی 

۱۰ سال اخیر به شهریور ۱٣۹۶ با ۴۰ هزار و ٢۵۷ 
سورتی پرواز اختصاص دارد.

یکی از علل افزایش پروازهای عبوری از آســمان 
ایران در سه ماه گذشــته عالوه بر پرواز ممنوعی 
برخی کشورهای همسایه خصوصاً همسایه شرقی 
کشــورمان، برداشته شدن هشــدار ریسک پرواز 
از آسمان ایران از ســوی آژانس ایمنی هوانوردی 

اتحادیه اروپا بوده است.

در حالی که اخیرا مسئوالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( تاکید کرده اند که افزایش قیمت لوازم 
خانگی غیرقانونی است، نامه  سازمان حمایت به برخی 
تولیدکنندگان داخلی نشان می دهد قیمت ها افزایش 
پیدا کرده و این سازمان خواستار لیست جدید قیمت 

و مستندات افزایش قیمت شده است.
به گزارش ایسنا، اواخر مهرماه گزارش هایی از افزایش 
قیمت برخی شرکت های لوازم خانگی منتشر شد، 
اما در نهایت معاونان وزارت صمت تاکید کردند که 
افزایش قیمت لوازم خانگی بدون مجوز وزارتخانه بوده 

و غیرقانونی است. حاال اما با گذشت حدود سه هفته، 
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان طی نامه ای بــه مدیرعامالن چند 
تولیدکننده داخلی لوازم خانگی، به بررســی قیمت 
فروش محصوالت این شرکت ها از سوی نمایندگی ها و 
عوامل فروش آن ها در آبان ماه سال جاری و مقایسه آن 
با دوره منتهی به شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ و نیز 
سال گذشته و همچنین ارایه گزارش اتاق اصناف ایران 
در جلســه کارگروه تنظیم بازار با حضور معاون اول 
رئیس جمهوری مبنی بر افزایش قیمت محصوالت 

تولیدی این شرکت ها اشاره کرده که خالف ادعاهای 
قبلی است.

او در ادامه از این پنج شرکت خواسته که تا روز شنبه 
۱۵ آبان، عالوه بر ارسال لیست قیمت مقایسه ای خود، 
شامل قیمت کارخانه، عمده فروش و مصرف کننده )با 
احتساب مالیات بر ارزش افزوده( مربوط به سال های 
۱٣۹۹ و ۱۴۰۰،  مستندات بهای تمام شده را به همراه 
آخرین صورت های مالی حسابرســی شده قانونی 
مربوطه، برای بررســی نحوه رعایت ضوابط عمومی 

قیمت گذاری به این سازمان ارسال کنند.

انتشار اوراق دولتی دوباره کلید خورد

۴۰۰ هزار نفر از شاغالن کشور از شمول حمایت های بیمه ای خارج شدندنرخ تورم هلند پس از سال ها از سه درصد گذشت

سهم ۱۱ درصدی بهداشت و درمان از هزینه خانوارها

تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران ۶۰ درصد افزایش یافت

مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی صادر می شود؟

پيامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2338| یکشنبه 16 آبان ماه  1400 |  اول ربيع الثاني  1443 |   7  نوامبر  2021 |  4 صفحه 2000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

بازگشت ۶۴ میلیارد یورو 
ارز صادراتی به کشور

چشم دالر 
به بازار هرات

امضای موافقت نامه 
تجارت آزاد بین ایران و 
پاکستان تا سه ماه آینده

هیچکس از 
خصوصی سازی 
راضی نیست

رئيس اتاق بازرگانی ایران:
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سرمقاله

ارزش ناچيز 
وام مسکن 

انتظار از وام مسکن تعریف 
یک ســبد حمایتی است. 
افرادی کــه خواهان خرید 
ملک هستند باید بخشی از 
هزینه خرید را از سبد حمایتی تامین کند و از وام 
بهره مند شوند. اما مبلغ وام کفایت مبلغ خرید ملک 
 یا مسکن مورد نظر را نمی کند که هیچ، نزدیک 

به آن هم نبوده...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 
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برنج روی 
موج گرانی

هرج و مرج 
در  بازار خودرو

بورس رکورد 9 ماهه را شکست

بازگشت  اعتماد  به  بورس
صفحه2
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بی  رغبتی   به   تسهیالت   مسکن
تسهیالت   مسکن   همچنان   ناکارآمد   و   غیر  جذاب   است

این روزها در مازندران و شهرهایی که برنج محصول 
اصلی کشاورزی آنهاســت، نه کشاورز راضی است 
نه مردم و نه برنج فروشــان. برنج طارم محلی برای 
فروش در ســر زمین به کیلویی بیــش از ۴۵ هزار 
تومان رسیده اســت. در این بین بیشتر برنج ها در 
انبارها دپو می شــوند تا گرانتر فروخته شوند. برنج 
از کشاورزان با قیمت حدودی هر کیلوگرم ۴۵ هزار 
تومان خریداری می شود اما با قیمت حدود ۶۰ هزار 
تومان به دســت مصرف کنندگان می رسد بر این 
 اساس یک سوم قیمت این محصول به جیب دالالن 
و واســطه ها می رود. مردم با درآمد متوسط و رو به 
پائین هم به جای مصرف هــر روزه برنج، مصرف را 
به هفته ای یک بار کاهش داده اند. بر اساس گزارش 

وزارت کار مصرف ماهانه...

با گذشت دو ماه از ارسال طرح ساماندهی صنعت و 
بازار خودرو به شورای نگهبان و اعالم نظر این شورا، 
قرار اســت امروز مجددا این طرح در مجلس مورد 
بررســی دوباره قرار گیرد.به گزارش فارس، طرح 
ساماندهی صنعت و بازار خودرو چند ماه است توسط 
اعضای کمیسیون صنایع مجلس پیگیری می شود. 
هدف از اجرای این طرح، سر و سامان دادن به هرج و 
مرج بازار خودرو است تا مردم بتوانند بدون دغدغه و با 
قیمتی عادالنه، خودروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. 
هرچند اعضای شورای نگهبان ایراداتی را به طرح 
مجلس وارد کردند، اما نمایندگان مجلس نیز در حال 
چکش کاری آن هستند تا بتوانند طرحی بدون نقص 
را به مرحله تصویب نهایی و اجرا برسانند.در این راستا 

قرار است اعضای کمیسیون...



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس رکورد 9ماهه را شکست
بازگشت  اعتماد  به  بورس

 روز گذشته شاخص کل بیشــترین صعود در 9 ماه 
اخیر را ثبت کــرد و وارد کانال 1.4 میلیونی شــد. 
شاخص هم وزن نیز بیشترین صعود در 9 ماه اخیر 
را داشــت.به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز 
گذشته، شــنبه پانزدهم آبان 1400، شاخص کل 
بورس پایتخت نســبت به روز چهارشنبه 42 هزار 
و 221 واحد رشــد کرد و به رقم یک میلیون و 440 
هزار واحد رسید. شاخص کل بیشترین صعود در 9 
ماه اخیر را ثبت کرد و وارد کانال 1.4 میلیونی شد.  
شاخص هم وزن نیز روز گذشته بیشترین رشد در 
9 ماه اخیر را پشت سر گذاشت و با افزایش 11 هزار 
و 912 واحدی در ســطح 386 هزار و 254 واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
تغییر کانــال داد و وارد کانال 20 هزار واحد شــد. 
شاخص فرابورس 507 واحد باال آمد و در سطح 20 

هزار و 360 واحد قرار گرفت.

نمادهای شاخص ساز
روز گذشته نمادهای »شستا«، »فوالد« و »فارس« 
بیشــترین تاثیر را در رشد شــاخص کل بورس 
داشتند. همچنین سه نماد »وسرضوی«، »فروس« 
و »وسصفا« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین 
تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز 
نمادهای »آریا«، »کگهر« و »زاگرس« بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین است و فوالد و فملی در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای فرابورس، فجهان 

و مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام با افزایش 
32 درصدی به رقم 8 هزار و 470 میلیارد تومان رسید. 
ارزش معامالت اوراق بدهی نیز به 693 میلیارد تومان 
رسید که 9 درصد کل معامالت بازار را تشکیل می دهد.

ارزش معامالت خرد نیز با رشد 23 درصدی نسبت به 
روز کاری قبل به رقم 5 هزار و 714 میلیارد تومان رسید.

درهم پا به پای دالر پیش می رود
چشم دالر به بازار هرات

بازار ارز روز گذشته شــنبه 15 آبان 1400 با توجه به 
قیمت دالر از کانال هرات و دالر فردایی با افزایش قیمت 
روبرو می شود.به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران در 
هفته گذشته تحت تاثیر اخبار برجام  شاهد افت قیمت 
دالر بود. روز  چهارشنبه بازار ارز با دو شوک بزرگ روبرو 
شد و قیمت دالر با انتشــار خبر  ممنوعیت معامالت 
ارزی در افغانستان و  برخورد سپاه با ناو آمریکایی در آب 
های دریای عمان قیمت دالر بر روی 27 هزار و 630 
قرار گرفت و در انتهای روز با 27 هــزار و 800 تومان 
بسته شد.با اعالم زمان مذاکرات هسته  ای قیمت دالر 
اندکی عقب گرد را تجربه کرد و انتهای معامالت روز 
پنجشنبه گذشته بر روی 27 هزار و 630 تومان قرار 
گرفت. البته هفته گذشــته قیمت درهم نیز پابه پای 
قیمت دالر افزایش را تجربه کرد.در معامالت پشــت 
خطی  شب گذشته قیمت دالر  بر روی 27 هزار و 680 
تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت نقدی روز پنج 
شنبه 50 تومان باالتر بود.  چهارشنبه شب در معامالت 
پشت خطی  قیمت دالر  بر روی 27 هزار و 780 تومان 
قرار داشت.  بدین ترتیب در بازار هرات معامله گران به 
استقبال افزایش قیمت رفتند. در واقع معامله گران دالر 
پیش بینی کردند که قیمت دالر در بازار ارز روز گذشته 

شنبه 15 آبان 1400 روند صعود را دنبال می کند.

پیش بینی قیمت دالر از مســیر 
قیمت درهم 

قیمت درهم روز پنج شنبه گذشــته در معامالت 
نقدی در مقایسه با روز چهارشنبه  40 تومان پایین 
رفت .  قیمت درهم در انتهای معامالت روز پنچشنبه 
با 7 هزار و 540 تومان بسته شد.  قیمت درهم  پشت 
خطی چهارشنبه شب گذشته  7 هزار و600 تومان 
نرخ گذاری شد که نســبت به  قیمت درهم در بازار 
نقدی روز چهارشنبه 20 تومان پایین تر بود.  قیمت 
درهم پشت خطی  دیروز 7 هزار و 530 تومان اعالم 
شد. قیمت طالیی درهم در  چهارشنبه شب گذشته 
7هزار و 550 تومان برآورد شد اما شب گذشته قیمت 
طالیی درهم نسبت به شــب چهارشنبه 10 تومان 
پایین رفت و بر روی 7هزار و 540 تومان قرار گرفت. 

پیش بینی قیمت دالر از مسیر بازار فردایی
روز جمعه در کانال مربوط به قیمت دالر فردایی نرخ 
ارز  آمریکایی با  27 هزار و 740 تومان آغاز به کار کرد 
در ساعت 18:07دقیقه به وقت تهران تا 27 هزار و 

830تومان هم باال رفت.

خبر

با گذشت دو ماه از ارسال 
طرح ســاماندهی صنعت 
و بازار خودرو به شــورای 
نگهبان و اعــالم نظر این 
شورا، قرار است فردا مجددا 
این طرح در مجلس مورد بررسی دوباره قرار گیرد.به 
گزارش فارس، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو 
چند ماه اســت توســط اعضای کمیسیون صنایع 
مجلس پیگیری می شود. هدف از اجرای این طرح، 
سر و سامان دادن به هرج و مرج بازار خودرو است 
تا مردم بتوانند بدون دغدغــه و با قیمتی عادالنه، 
خودروی مورد نیــاز خود را تهیــه کنند. هرچند 
اعضای شورای نگهبان ایراداتی را به طرح مجلس 
وارد کردند، اما نمایندگان مجلس نیز در حال چکش 
کاری آن هستند تا بتوانند طرحی بدون نقص را به 
مرحله تصویب نهایی و اجرا برسانند.در این راستا 
قرار است اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
فردا طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت مورد بررســی مجدد قرار 
دهند.بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، در جلسه فردا 16 آبان ماه، 
اعضای این کمیســیون با حضور سید رضا فاطمی 
امین وزیر صنعــت، معدن و تجارت و مســئوالن 
دســتگاه های اجرایی ذیربط، کارشناســان مرکز 
پژوهش ها و اتاق بازرگانی ایران به بررســی طرح 
ساماندهی صنعت خودرو؛ اعاده شــده از شورای 

نگهبان می پردازند.

ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان   
چه بود؟

نمایندگان مجلس 24 شهریورماه اصالحیه مصوبه 
واردات خــودرو را در صحن مجلــس به تصویب 
رســاندند و این طرح برای تایید نهایی به شورای 

نگهبان ارائه شد.
طبق ایــن مصوبه مجلس، هر شــخص حقیقی یا 
حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات 
خودرو یا ســایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال 
ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی 
)هیبریدی( و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز 
با بر چسب انرژی ب )b( و باالتر و یا دارای شاخص 
ایمنی سه ســتاره و یا باالتر بر اساس گواهی های 
استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام 
کند.همچنیــن واردات خودروهــای کارکرده در 
چارچوب این ماده ، به شــرطی که بیش از 3 سال 
از تاریخ تولید آنها نگذشــته باشد، مجاز است.این 
مصوبه که با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 
رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن مجلس 
به تصویب رســید، برای تایید نهایی به شــورای 
نگهبان ارسال شــد و بعد از آن، شــورای نگهبان 

ایراداتی را به آن وارد دانســت.هادی طحان نظیف 
ســخنگوی شــورای نگهبان در مورد این ایرادات 
اظهار داشــت: موضوع در جلسه شــورای نگهبان 
مورد بررســی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به 
مصوبه در یکــی دو مورد ابهاماتی داشــتند. مثال 
راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، 
زیرا شــقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس 
 خواسته شد که موضوع مقداری دقیق تر و شفاف تر

 شود.
وی تصریح کرد: در یکــی از تبصره های این ماده، 
تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده 
بود. این موارد اگر دقیق تر مشــخص شود، امکان 

اظهار نظر نسبت به آن بهتر می تواند صورت گیرد.
طحان نظیف اضافه کرد: البته هیات عالی نظارت 
بر ُحســن اجرای سیاســت های کلی نظام که در 
مجمع مستقر است، طی نامه ای مواردی را با عنوان 
مغایرت با سیاســت ها اعالم کرده که ما بر اساس 
مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعالم کنیم. 
این هیات ماده 4 را مغایر سیاست های تولید ملی 
و حمایت از کار و ســرمایه ایرانی و سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی و سیاست های نظام اداری دانسته 
بود و حتی نســبت به ماده 10 این مصوبه هم که 
ما قبال ایرادی وجود نداشــت، هیات عالی نظارت 
مجمع آن را مغایر سیاست ها دانسته است که این 
موارد به مجلس اعالم خواهد شد.وی خاطر نشان 
کرد: در مجموع، ما در شــورای نگهبان نسبت به 
مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعالم کردیم 
را داشــتیم، اما هیات عالی نظــارت مغایرت های 
بیشــتری را به ما اعالم کرده اســت. لذا مصوبه به 
مجلس برگشت داده خواهد شــد و اگر این موارد 
اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت های هیات 
عالی نظــارت، در مجلس اصالح و تصویب شــد، 
 مجددا شــورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد

 کرد.

 ایرادات شکلی اســت، نه مغایرت با قانون 
اساسی

سیدجواد حسینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس نیز در این مورد با بیان اینکه کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع 
می کند، گفت: تالش می شود موضوعاتی مانند واردات 
خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات با روان ســازی 

متن مصوبه و درج جزئیات اصالح شود.
وی درباره ایرادات شورای نگهبان در مورد مصوبه واردات 
مشروط خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
رفع ایرادات شورای نگهبان را در دستور کار قرار می دهد 
و تالش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو 
به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو با روان ســازی 
متن مصوبه و درج جزئیات اصالح شود.وی افزود: شورای 
نگهبان اشــکال جدی به مصوبه مجلس دربــاره واردات 
مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است، 
نه مغایرت با قانون اساســی.رضا تقی پور، رئیس کمیته 
صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد یکی 
از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه 
درباره نحوه انتقال ارز در این مصوبه صحبتی نشده است، 
اظهار داشت: ما دخالتی در این موضوع نکردیم، چراکه نحوه 
انتقال ارز توسط بانک مرکزی و برابر روال  و ساز و کار بانک 
مرکزی انجام می شــود.وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه 
مجلس، ارز حاصل از صادرات خــودرو و قطعات خودرو و 
ارز منشــا خارجی برای واردات به کار گرفته خواهد شد، 
اضافه کرد: پس از بررسی ابهامات و ایرادات وارده از سوی 
شورا در کمیســیون صنایع مجلس، اطالعات و جزئیات 
مربوط به نحوه انتقال ارز به اطالع شورای نگهبان خواهد 
رسید.تقی پور ادامه داد: در مصوبه مجلس، تصویب سایر 
مقررات برعهده وزارت صمت است، زیرا پیش از این روش ها 
و سیستم های بسیاری مانند تعرفه در فرآیند واردات وجود 
داشت که تغییر آنها ممکن است، اشکاالت جدیدی ایجاد 
کند. در هر حوزه ای که ورود نکردیم به این معنا است که 

فرآیند همانند سابق و در اختیار دولت است.

واردات خودرو بدون انتقال ارز  
در همین حال، محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز از طرح 
مجلس در مورد واردات خودرو بدون انتقال ارز خبر داده 
و می گوید: بر اســاس این طرح، ایرانیان مقیم خارج از 
کشــور و یا ایرانیان دارای سپرده در خارج می توانند در 
ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی 

پرداخت کنند.
 وی با اشــاره به اینکه تعدادی از همکاران نماینده در 
حال بررسی و جمع آوری امضا برای طرحی تحت عنوان 
واردات خودرو بدون انتقال ارز هســتند، گفت: در این 
طرح، تمام مالحظات و جوانب در نظر گرفته شده و این 
واردات با دو هدف ایجاد رقابت با صنعت خودروسازی 
داخلی و کیفی سازی و همچنین توسعه خطوط ریلی 

کشور انجام می شود.
وی تصریح کــرد: افراد دارای امــکان واردات خودرو با 
پرداخــت حقــوق گمرکی یــک رقابــت صحیح را 
در بخش خودروی کشــور ایجاد می کننــد و اینگونه 
کیفیت ناوگان حمل و نقل کشــور بهبــود پیدا کرده 
و از بروز بســیاری از تصادفات جلوگیری خواهد شد. 
همچنین امنیت سفرها بیشتر می شود و خودروهای 
با آپشــن بهتر در اختیار مردم قرار می گیرند. از سوی 
دیگــر، صنعت خــودرو داخلــی کیفیــت را افزایش 
 داده و برای اقشــار متوســط خودرو با کیفیت تولید 

می کند.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه این واردات خودرو درآمد 
خوبی را برای دولت به دنبال خواهد داشت،  افزود: 50 
درصد منابع حاصل از واردات خودرو طبق این طرح برای 
توسعه خطوط ریلی در نظر گرفته شده است. چرا که بر 
اساس برنامه ششم باید خطوط ریلی حداقل 11 هزار 
کیلومتر توسعه و به 25 هزار کیلومتر می رسید اما اکنون 

14 هزار کیلومتر خطوط ریلی ایجاد شده است.
وی تاکید کــرد: 50 درصد دیگر منابــع درآمدی این 
طرح برای جبران کســری بودجه در نظر گرفته شده 
است که بستگی به میزان مجوز ارائه شده برای واردات 
خودرو دارد. بین 100 تــا 200 هزار خــودرو در بازار 
ظرفیت واردات وجــود دارد و ایرانیــان مقیم خارج و 
 یــا ایرانیان دارای ســرمایه خارج از کشــور می توانند 

خودرو وارد کنند.
وی اظهار داشــت: از ســوی دیگر اکنون حدود 4 هزار 
خودرو در گمرکات کشور وجود دارد که حقوق گمرکی 
خود را نیز پرداخت کرده اند و بیش از 10 هزار میلیارد 
تومان درآمد برای دولت دارند. همــه خودروها غیر از 
بخشی که شورای عالی اقتصاد ورود آنها را ممنوع کرده و 

با توجه به ضوابط می توانند به کشور وارد شوند. 
به گفته میرتاج الدینی، این طرح در حال نهایی  شدن 
است و بعد از آن به هیئت رئیسه مجلس ارسال خواهد 

شد.
به گزارش فــارس، برخی مخاطبان ســامانه »فارس 
من« با ثبت ســوژه ای بــا عنوان »آزادســازی واردات 
 خودرو و کاهش تعرفــه آن« خواســتار پیگیری این 

موضوع شدند.

طرح ساماندهی خودرو  به کجا  رسید؟

هرج و مرج در بازار  خودرو

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد
بازگشــایی ها بــا جایگزینی 

روش های هوشمند باشد
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت جدیت در 
اقدامات پیشگیرانه از کرونا و پرهیز از هرگونه 
عادی انگاری، گفت: همه دستگاه ها و نهادها 
در سراسر کشور باید همچنان آمادگی خود 
را در مقابله با بیماری کرونــا حفظ کنند.به 
گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز 
شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
اشاره به رفع برخی محدودیت های کرونایی 
در کشور، گفت: اولویت اصلی، حفظ و صیانت 
از سالمت دانش آموزان، دانشجویان،  کارگران 
و آحاد مردم اســت و حتماً باید بازگشایی ها 
همراه با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و 
جایگزینی روش های هوشمند باشد.رئیسی 
با انتقاد از سست شدن رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی در حمل و نقل زمینــی و هوایی، 
گفت: نباید با پایین  آمدن آمار و شاخص های 
ابتال بــه کرونــا، رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی دچار سستی شود.رئیسی با تأکید 
بر بروزرســانی شــیوه نامه های پیشگیری از 
کرونا، گفت: باید وزارت بهداشــت و درمان با 
همکاری سایر دستگاه ها برای بروزرسانی این 
شیوه نامه ها اقدام کند.رئیس جمهور با تأکید 
بر ضــرورت حمایت از واکســن های ایرانی، 
گفت: دانشــمندان و متخصصان کشورمان 
تالش ارزشــمندی در تولید واکسن داخلی 
داشــتند که باید از آن هــا حمایت حقوقی و 
مالی شود.رئیسی در ادامه با قدردانی از تالش 
و فداکاری کادر بهداشت و درمان تأکید کرد: 
پرداخت مطالبات کادر درمان کشور با اولویت 
انجام شود.رئیس جمهور در بخش دیگری از 
سخنان خود تشویق و اقناع سازی مردم برای 
تزریق واکسن را حائز اهمیت دانست و گفت: 
الزم است تاثیر دریافت واکسن برای جامعه 
به خوبی تبیین شود تا شــاهد افزایش روند 
واکسیناســیون و رســیدن به آمار باالی 80 

درصد در این زمینه باشیم.

امضای موافقت نامه تجارت آزاد 
بین ایران و پاکستان تا سه ماه آینده

وزیر صمت با بیان اینکه تا سه ماه آینده موافقت 
نامه تجــارت آزاد بین ایران و پاکســتان امضا و 
عملیاتی خواهد شد گفت: ما کامال آمادگی داریم 

تا روابط اقتصادی ایران و پاکستان توسعه یابد.
سید رضا فاطمی امین صبح شــنبه 15 آبان در 
نهمین نشست اجالس کمیته مشترک تجاری 
جمهوری اســالمی ایران و جمهوری پاکستان 
گفت: هر دو کشور اراده راسخ برای توسعه مبادالت 
تجاری دارند و تالش داریم تا سطح مبادالت دو 
کشور به 5 میلیارد دالر برســد. لذا در این مساله 
توافق داریم تا تجارت بین دو کشور فقط محدود 
به مبادالت کاالیی نباشــد و به ســرمایه گذاری 

شرکت های پاکستانی در ایران بیانجامد.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه تا ســه 
ماه آینده موافقت نامه تجــارت آزاد بین ایران و 
پاکســتان امضا و عملیاتی خواهد شد گفت: ما 
کاماًل آمادگــی داریم تا روابط اقتصــادی ایران و 
 پاکســتان به مانند روابط سیاســی دو کشــور

 توسعه یابد.
وی گفت: برای افزایش تجارت پنج میلیارد دالری 
ایران و پاکســتان طی دو سال آینده برنامه ریزی 

شده است.
فاطمی امین اظهار داشت: پیش از این زمینه های 
مختلف اقتصادی مذاکرات انجام شــده است و 
مأموریت هموار شدن مسیر تجارت میان دو کشور 

را بر عهده گرفته ایم.
وی افزود: ایــران آمادگی رفع موانــع تجارت با 
پاکستان را دارد تا روابط اقتصادی دو کشور ارتقا 

پیدا کند.
وی به وجود اراده راســخ برای توسعه مبادالت و 
سرمایه گذاری شرکت های پاکستانی در ایران طی 
سه ماه آینده اشاره و اظهار کرد: مشکالت تجاری به 

زودی برطرف می شود.
وزیر صمت تصریح کرد: در این دو کشور کمیته 
آغازگر حل مشکالت دو کشــور در حوزه تجاری 

ایجاد می شود.
به گفته وزیر صمت، ما خواهان پیشرفت و گسترش 
روابط، حمل و نقل کاال، تهاتر بازارچه های مرزی 
و همچنین به دنبال رفع همــه موارد تجارت آزاد 

هستیم.
وی در خصوص همکاری استراتژیک یادآور شد: 
تجارت آزاد تا کنون محقق نشده اما امیدوارم گام ها 
برای دو کشور برداشته شود. ظرفیت های اقتصادی 
دو کشور مکمل هستند و باید در این حوزه ها تالش 

بیشتر داشته باشیم.
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رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید نحوه اجرای اصل 
44 قانون اساســی در اقتصاد ایران به شکلی بوده که 
هیچیک از بازیگــران اقتصاد از آن راضی نیســت.به 
گزارش ایسنا، بر اســاس قانون اجرای اصل 44 قانون 
اساسی، دولت موظف اســت در حوزه هایی که امکان 
انتقال مدیریــت آن به بخش خصوصــی وجود دارد، 
مقدمات الزم را فراهم کرده و نسبت به توانمندسازی 
این بخش اقدام کند.هرچنــد در دولت های مختلف 
آمارهایی از خصوصی سازی منتشر شــده اما میزان 
عملکرد در این بخش نه تنها به اهداف ابتدایی نزدیک 
نشــده که حتی در برخی واگذاری هــا، نتیجه نهایی 
خود به چالشی جدید تبدیل شــده است. رییس اتاق 
بازرگانی ایران معتقد است برای عبور از این چالش ها، 
باید مقدمات تغییرات اساســی در مســیر اجرای این 
قانون فراهم شود.غالمحســین شافعی در گفت وگو با 
پایگاه خبری اتــاق ایران با بیان اینکــه ارزیابی نحوه 
اجرای سیاســت های اصل 44 و خصوصی ســازی در 
کشور نشان می دهد نه خریدار، نه فروشنده و نه دولت 

از آن راضی هســتند گفت: با کمال تأسفشــان قانون 
نحوه اجرای سیاســت های اصل 44 به مالکیت، نزول 
پیدا کرده است. در صورتی که صرفاً تملک نمی تواند 
ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مسئله مدیریت 
بخش خصوصی قابل اهمیت تر از تملک واحدهاست.او 
ادامه داد: آنچه در روند کنونی می بینیم و همه وزرای 
اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است که تا کنون 
هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شده عاقبت به خیر 
نشده و گذشته از اینکه چه اشــکاالتی بوده و یا نبوده 
بالفاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را 
نقض کرده اند. این رویه بزرگ ترین لطمه را به اعتماد 
بخش خصوصی وارد کرده است.او با استقبال از سخنان 
اخیر رئیس قوه قضاییــه مبنی بر ضرورت بازنگری در 
اجرای سیاست های اصل 44 بیان کرد: آنچه آقای اژه ای 

گفته اســت برای بخش خصوصی خوشحال کننده و 
امیدوارکننده بود. امیدوارم سازمان خصوصی سازی، 
وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و دولت برای یک بار هم که 
شده سازوکار جدیدی برای اجرای سیاست های اصل 
44 و هیات واگذاری ایجاد کنند تا بخش خصوصی و 
به دنبال آن اقتصادی کشور را از تنگناهای فعلی نجات 
دهند.شافعی تأکید کرد: برای تدوین این سازوکار باید 
کمیته ای از نمایندگان بخش خصــوص و تعاونی در 
کنار نمایندگان دستگاه های قضایی، دولت و مجلس 
تشکیل شود تا در مرحله نخست ایرادات آیین نامه های 
مربوط به اجرای سیاست های اصل 44 را شناسایی و 
در مرحله بعد برای حل آن ها تصمیم گیری کنند. همه 
پیشــنهادها باید در این کمیته مشترک مورد بررسی 
قرار بگیرد و در نهایت تصمیماتی گرفته شود که همه 

نســبت به آن اقناع شوند.شــافعی با تأکید بر اینکه با 
ادامه روند فعلی در آینده بخش خصوصی تمایلی برای 
مشــارکت در اجرای سیاســت های اصل 44 و تملک 
واگذاری ها نخواهد داشــت بیان کــرد: باید بپذیریم 
که در حیطه خصوصی سازی مشــکل بنیادی داریم 
و به اعتقــاد من ما در قاعده گــذاری در این کار دچار 
مشکل هســتیم. بنابراین باید ســازوکار تازه ای برای 
اجرای سیاست های اصل 44 فراهم شود.او ادامه داد: 
ما باید عارضه یابی کنیم و ببینیم اشکال در کجاست. 
این خیلی بد است که در هیات واگذاری که نمایندگانی 
از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، وزارت 
اقتصاد و دولت، بخش خصوصی و تعاون در آن حضور 
دارند موضوعی به تصویب می رســد امــا بعد ناگهان 
این تصمیم ملغی می شود. این روش بسیار نادرستی 
است. یک بار برای همیشه باید سیستم قاعده گذاری 
طرح ریزی کنند تا وقتی تصمیمی گرفته شد دیگر آن 
تصمیم در مسیر انجام و عملیاتی شدن قرار بگیرد. نه 

اینکه گروه دیگری آن تصمیم را ملغی کنند.

دبیر کمیته اقــدام ارزی گفت: تا 10 آبــان ماه از 80 
میلیارد یورو تعهدات سررسید شده، 64 میلیارد یورو 
به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و 3891 صادرکننده 
به صورت صد درصدی ایفــای تعهدات ارزی کرده اند.

احســان قمری در گفت وگو با مهر در مــورد آخرین 
وضعیت بازگشــت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: تا 
تاریخ 10 آبان 1400، 81 درصد تعهدات سررســید 
شده صادرکنندگان ایفا شــده است.دبیر کمیته اقدام 
ارزی ادامه داد: کل تعهدات صادراتی از 22/01/97 تا 
10/08/1400، 91 میلیارد یورو و تعهدات سررســید 
شده 80 میلیارد یورو است که از این میزان 64 میلیارد 

یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

بازگشت ۴۱ میلیارد یورو توسط ۳۸9۱ 
نفر

قمــری افــزود: تاکنــون 3891 صادرکننده از 

مجموع 28 هزار و 815 صادرکننده، صد درصد 
تعهدات ارزی خود را کــه 41 میلیارد یورو بوده، 
ایفا کرده انــد.وی گفت: ایــن 3891 نفر، از نظر 
تعداد، 14 درصــد صادرکنندگان را تشــکیل 
می دهند اما از نظر میــزان ارزش صادراتی، 64 
درصــد از کل تعهــدات ارزی را بازگردانده اند.

قمری اظهار کرد: آمار در خصــوص عدم ایفای 
تعهدات ارزی متفاوت بوده و هر کس از دیدگاه 
کارشناسی خود اظهار نظر می کند ولی باید بین 
صادرکنندگانی که اصــاًل ارز به چرخه اقتصادی 
برنگردانده و سایر صادرکنندگان تفاوت قائل شد.

۶۰ درصد فروش ارز صادراتی در سامانه 
نیما

دبیــر کمیته اقــدام ارزی تأکید کرد: بــرای ایفای 
تعهــدات ارزی 9 روش داریم که شــامل فروش ارز 

در ســامانه نیما، واردات در مقابل صــادرات خود، 
واگذاری ارز پروانــه صادراتی، فروش ارز در ســنا، 
تهاتر ارزی، صادرات ریالی تائید شــده )برای سال 
97(، پرداخت بدهی ارزی و … می شــود. در حال 
حاضر صادرکنندگان )غیر از صادرات ریالی که برای 
سال های قبل بوده اســت( به هر روشی که بخواهند 
بدون ســقف می توانند ایفای تعهد کنند.وی ادامه 
داد: خوشــبختانه اســتفاده از روش های واردات در 
مقابل صادرات ُخرد و واگــذاری ارز پروانه صادراتی 
30 درصد از ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص 
داده اســت.قمری گفت: 60 درصــد ایفای تعهدات 
ارزی نیز از طریق فروش ارز در ســامانه نیما اســت 
که این رقم قبــاًل 80 درصد بود. باید توجه داشــت 
که فروش ارز در نیما بیشــتر برای پتروشــیمی ها، 
فوالدی ها و معدنی ها اســت و باقی صادرکنندگان 
تمایل به استفاده از دو روش فوق الذکر دارند. شاید 

نسبت کم باشد اما فضا باز شده تا صادرکنندگان به 
ویژه صادرکنندگان کوچک و متوســط با استفاده از 
روش های دیگر غیر از ســامانه نیما اقــدام به ایفای 
تعهدات ارزی کنند.وی در مورد مهلت ایفای تعهدات 
ارزی گفت: صادرکنندگان سال 99 تا پایان آبان سال 
1400 و صادرکنندگان سال 98 تا پایان آذر 1400 
فرصت دارند کــه ایفای تعهــدات ارزی کنند.دبیر 
کمیته اقدام ارزی در خصوص صادرکنندگان ســال 
97 نیز گفت: فرصت ایفــای تعهدات ارزی این گروه 
تمام شده مگر اینکه با کمیته اقدام ارزی مکاتبه ای 
انجام دهند و در این کمیته تصمیماتی گرفته شود.
قمری تاکید کــرد: افزایش مهلت ایفــای تعهدات 
ارزی در راستای استفاده از ابزارهای تشویقی جهت 
تسهیل و تســریع ایفای تعهدات ارزی بوده و بر این 
اساس، افزایش مهلت ها برای کلیه صادرکنندگان و 

بر اساس، ضوابط، صورت می گیرد.

بازگشت ۶۴ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ 

میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۱۸ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک 
میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۵۶ تومان است. 
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هیچکس از خصوصی سازی راضی نیست!
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ارزش ناچیز وام مسکن 
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

انتظار از وام مسکن تعریف یک سبد حمایتی است. افرادی که خواهان خرید ملک هستند باید بخشی از هزینه خرید را از سبد حمایتی تامین کند و از وام بهره مند شوند. اما مبلغ وام کفایت مبلغ خرید ملک یا مسکن مورد نظر را نمی کند 
که هیچ، نزدیک به آن هم نبوده و کارساز هم نیست. این در حالی است که در کشورهای دیگر سهم خرید مسکن از سبدهای حمایتی 70 تا 80 درصد را پوشش می دهد و آورده خریداران 20 تا 30 درصد است. در کشور ما اما ارزش وام 
با افزایش قیمت ها، 10 درصد هزینه های خرید را هم تامین نمی کند.  مردم شاهد هستند که نه تنها این تسهیالت کمکی برای کم کردن بار خرید مسکن نیستند بلکه مبالغ بازپرداخت ماهیانه نیز رقم های باالیی را رقم می زند. بنابراین 
بسیاری از افراد از دریافت وام ها منصرف می شوند و بیشتر خواهان تعادل در قیمت مسکن هستند تا توان خرید داشته باشند. در این بین زمان انتظار برای دریافت وام نیز مطرح است. انتظار و مدت زمان طوالنی تخصیص وام از یک سو و رشد 
بی سابقه قیمت مسکن از سوی دیگر، ارزش وام مسکن را به حداقل کاهش داده است. به عبارتی ارزش ملک آنقدر باال رفته که وام کمکی به افزایش انگیزه برای خرید نمی کند. مبالغ بازپرداخت وام هم به قدری باال است که درآمد افراد نمی 
تواند آن را پوشش دهد.  امروز بسیاری از مصرف کنندگان در صف دریافت وام قرار گرفتند و زمانی که منابع الزم را برای خرید یک خانه تهیه می کنند با برخی التهابات و در نهایت درهای بسته مواجه می شوند. این درحالی است که بسیاری 
از سوداگران در این شرایط بازار در حال مال اندوزی و خرید خانه های خالی هستند. طول انتظار برای دریافت وام و عدم قرابت و نزدیکی افزایش قیمت مسکن با طول مدت زمان انتظار وام، ارزش آن را ناچیز می کند. از سوی دیگر مشکالت 

ساختاری، تضمین های متعدد و مدارک نیز مزید بر علت شده است. بنابراین رغبت و نیاز مردم برای دریافت انواع تسهیالت مسکن به حداقل رسیده است.  

یک کارشناس حوزه کار معتقد است اگر دولت از اشتغال 
خانگی و اشتغال روستایی و مشاغل نوپا حمایت کند و 
صفر تا صد کار را مورد نظارت خود قرار بدهد، تحقق یک 
میلیون و 8۵0 هزار شــغل تا پایان 1۴01 دور از انتظار 
نیســت. حمید نجف در ارزیابی هدفگذاری ایجاد یک 
میلیون و 8۵0 هزار شغل تا پایان 1۴01 اظهار کرد: وقتی 
تصمیمی به این بزرگی می گیریم باید شالوده و زیربنای 
آن را هم بسازیم. قطعا با امکانات موجود چشم انداز تحقق 
این میزان شغل وجود ندارد نهایتا بتوانیم اشتغال موجود 
را حفظ کنیم چون کرونا موجب ریزش بخشی از نیروهای 
کار شده و معادالت بازار کار را برهم زده است و تحریم ها 
نیز رسیدن به این نقطه را تا حدودی سخت خواهد کرد.
وی ادامه داد: شخصا معتقدم که نباید اشتغال را کمی و 
عددی ببینیم، باید عملکردی که در این راستا دنبال می 
شــود مدنظر قرار بدهیم چون عملکرد است که نشان 

می دهد چه میزان اشتغال ایجاد کردیم.
این کارشــناس حوزه کار با اشاره به تجربه موفق ایجاد 
شغل در کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: در کمیته 
امداد تجربه بسیار خوبی حاصل شد که اتفاق مثبتی بود 
و افراد و خانواده های بی بضاعت را شناسایی و حمایت 
کردند. در ماههای اول بیشتر کمکها مالی بود و مبلغی 
پول پرداخت می شد ولی بعدها روی اشتغال خانگی کار 
شد و با سرمایه گذاری روی افراد مشاغل خانگی را تقویت 
کردند و به افراد وام دادند و برای فروش محصوالتشان 
و دایر کردن بازارچه های فصلی و دائمی اقدام کردند. 

در واقع افراد را به جای مستمری بگیر کمیته امداد به 
کارآفرینان خانگی تبدیل کردند.به گفته نجف، تجربه 
کمیته امداد می تواند به کمک بیاید و اگر وزارت کار به 
این سمت حرکت کند اشتغالزایی باالیی خواهیم داشت.
وی افزود: در حال حاضر مشــاغل خانگی در دو قسمت 
تامین مواد اولیه و بازاریابی نیاز به حمایت بیشتری دارند. 
اشتغال خانگی مقرون به صرفه تر است و افراد می توانند 
با تامین مواد اولیه و امکانات الزم و از طرفی نظارت دولت 
در این زمینه وارد عمل شــوند. در بخش روستایی هم 
ظرفیتهای بسیاری داریم که می توان از این ظرفیتها در 
مناطق کم برخوردار و محروم استفاده کرد و اشتغال در این 
مناطق را رونق بخشید. به گفته این کارشناس حوزه کار، 
اگر دولت از اشتغال خانگی و اشتغال روستایی و همچنین 
مشاغل نوپا حمایت کند و صفر تا صد کار را مورد نظارت 
خود قرار بدهد تحقق یک میلیون و 8۵0 هزار شــغل تا 
پایان 1۴01 دور از انتظار نیست. نجف درباره مشارکت 
و همکاری بخش خصوصی در ایجاد این میزان شــغل 
نیز گفت: معتقدم بخش خصوصی برای همکاری در این 
برنامه باید قابل اعتماد باشد،  مثل داستان ارز ۴200 تومانی 
نباشد که بگیرند و در جای دیگر هزینه کنند؛ متاسفانه هم 
اکنون میوه ای که کشاورز تولید می کند تا به دست مصرف 
کننده برسد سود کالنی نصیب دالل می کند ولی اگر بتوان 
تعاونی های کشاورزی را در این بخش فعال کرد جلوی 
انحصار و داللی و واسطه گری را می گیرد و میوه با قیمت 

مناسب به دست مصرف کننده می رسد.

وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد که تا صبح امروز 
)شنبه 1۵ آبان( 8۴3 هزار و ۹ نفر در سامانه »ثمن« 
)نهضت ملی مسکن( نام نویســی کردند. بر اساس 
تازه ترین آمار ایــن وزارت تا کنون 8۴3 هزار و ۹ نفر 
در سامانه ثمن )سامانه نهضت ملی مسکن( ثبت نام 
saman. کردند. سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی
mrud.ir یک ماه پــس از ابالغ قانون جهش تولید 
مسکن توســط رئیس جمهوری و از 28 مهرماه به 
منظور ثبت نام و پایش متقاضیان واقعی مسکن آغاز 

به کار کرد.
متقاضیان واقعی مســکن می توانند با داشتن چهار 
شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، دست کم سابقه 
پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت 
خصوصی بودن و در نهایت عدم استفاده از امکانات 
دولتی از ابتدای انقالب تاکنون، نســبت به ثبت نام 

اقدام کنند.
طرح نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کالن 
دولت در حوزه مسکن است که ساخت چهار میلیون 
واحد مسکونی در چهار سال دولت سیزدهم را نوید 

می دهد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، همه 
دستگاه ها و وزارتخانه ها موظف شده اند تا اراضی مازاد 
خود را به اجرای این طرح اختصاص دهند که در این 
خصوص از زمان ابالغ قانون توســط رئیس دولت، 
دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلف هستند تا در مدت 2 
ماه زمین های مستعد خود را برای اجرای طرح نهضت 

ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به 
داشتن دست کم 3۵ سال ســن و معلوالن جسمی 
و حرکتی با 20 سال سن می توانند در قانون جهش 
تولید مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته 
باشــند. همچنین، قانون برای سرپرســتان خانوار 
محدودیت سنی نگذاشــته اســت، زیرا این افراد 
سرپرست خانوار تعریف می شوند و برای قانون گذار 
متأهل یا سرپرســت خانوار بودن مالک اســت. در 
عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل 
متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند و سرپرست 
فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون مالک 

سن می توانند در این طرح ثبت نام کنند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
مي گوید معامالت خودرو در یک ماه اخیر نسبت به گذشته 
تغییري نداشته است. بازار ممکن است با قیمت  هاي کاذب 
همراه باشد؛ اما خریدار در بازار اندک است و خریدار واقعي 
مي تواند با چانه زني خودروي مناسب خود را تهیه کند. سعید 
موتمني، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران با اشاره به رکود قابل توجه معامالت خودرو اظهار کرد: 
ممکن است در مورد خودروهایي مانند پراید که تولید آنها 
متوقف شده است قیمت هاي باالیي از سوي فروشندگان 
 اعالم شــود اما خریداران همواره به بــازار نگاه میکنند و 

ماشین هاي جایگزین مانند تیبا را در نظر مي گیرند.
وي افزود: ممکن است در زمان کوتاهي وجود خودروي پراید 
حتي به فراموشي سپرده شــود همانگونه که اکنون تولید 
پیکان، ژیان یا رنو پي کي به فراموشي سپرده شده است. 
تولید و حضور پراید در بازار دیگر تمام شده است و ممکن 
است که در یک دوره زماني کوتاه و شاید تا یک سال آینده 
قیمت آن با کاهش همراه شود. موتمني اظهار کرد: معامالت 
خودرو در یک ماه اخیر نسبت به گذشته تغییري نداشته 
است. بازار ممکن است با قیمت هاي کاذب همراه باشد؛ اما 
خریدار در بازار اندک است و خریدار واقعي مي تواند با چانه 
زني خودروي مناسب خود را تهیه کند. وي درباره بازارسازي 
برخي سایت ها براي قیمت خودرو ادامه داد: در شرایطي که 
تولید خودرو کم است سایت ها جایگاه دالالن و سوداگران 
مي شود اما اگر نیاز بازار تامین شود و به نوعي عرضه و تقاضا 
وجود داشته باشد این بازارگرداني ها راه به جایي نخواهد برد. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
عنوان کرد: قیمت سازي هر کاالیي مانند خودرو در شرایطي 
اســت که میزان تولید یا عرضه آن در بازار اندک باشــد؛ 

بنابراین باید نیازهاي مصرفي روزانه، هفتگي، ماهانه و ساالنه 
 بازارها از جمله خودرو را تامین کرد تا مشکالت قیمتي و

 نابساماني هاي موجود از بین برود.
موتمني تصریح کرد: توصیه ما به مردم این اســت که در 
خریدهاي خود به جواز کسب و شناسنامه شغلي کسب و 
کارها از جمله خودرو توجه کنند. خریدها در فضاي مجازي 
البته ممکن است مشکالتي داشته باشــد و پروانه کسب 
موضوعي مهم در انجام داد و ســتد مورد توجه قرار گیرد. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
عنوان کرد: احراز هویت فروشــنده در خریدهاي مجازي 
موضوعي مهم است و اگر این موضوع براي خریدار تایید نشد 
باید در خریدهایي مانند خودرو که مبالغ قابل توجه براي 

خرید پرداخت مي شود مراجعه حضوري را جایگزین کرد.
وي خاطرنشان کرد: اکنون تمامي فروشگاه هاي شناسنامه 
دار و داراي جواز کسب در ســایت اتحادیه قابل شناسایي 
هستند و تنها با چند کلیک قابل دسترسي هستند.وي در 
پاسخ به این پرسش که واحدهایي که در اثر رکود تعطیل 
شده باشند در صنف فروشندگان خودرو موجود هستند، 
تصریح کرد: واحدهایي هســتند که هزینه و درآمد آنها با 
هم در تناسب نباشد و نسبت به جمع آوري واحد خود اقدام 
کنند و یا به تعدیل نیروي خود اقدام کنند. موتمني درباره 
تقاضاي خرید خودروهاي لوکس خاطرنشان کرد: معامالت 
خودروهاي لوکس در مقایسه با گذشته کاهش قابل توجهي 
یافته است. آخرین خودروهاي لوکسي که به بازار ایران وارد 
شده است متعلق به سال 2017 است و از این تاریخ به بعد 
واردات خودروي لوکس به کشور ممنوع شود و اگر واردات 
آزاد شــود متقاضیان این بخش اولین کساني هستندکه 

خودروي خود را به روز خواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: هفتــه پیش رو در 
شــورای  عالی هواپیمایی در رابطه با قیمت های بلیت 
هواپیما تصمیم گیری خواهیم کرد. شهرام آدم نژاد معاون 
حمل ونقل وزیر راه و شهرســازی با بیان این که قیمت 
بلیت هواپیما در اجرای طرح ظرفیت ۶0 درصدی رشد 
قیمتی نداشته است، گفت: با اجرای طرح مسافرگیری با 
۶0 درصد ظرفیت، قیمت بلیت هواپیما تغییر و افزایشی 
نداشــت بلکه قیمت بلیت هواپیما هم راستا با افزایش 
سالیانه رشــد کرده و ما طی هفته پیش رو در شورای 
عالی هواپیمایی در رابطه بــا قیمت های بلیت هواپیما 

تصمیم گیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه صورت های مالی 11 شرکت هواپیمایی را 

گرفته ایم، افزود: عمده این شرکت ها که صورت های مالی 
خود را ارائه داده اند از شرکت های هواپیمایی بزرگ بودند 
و ما نرخ نفرساعت را در شورای عالی هواپیمایی بررسی 
خواهیم کرد. آدم نژاد اظهار کرد: در حوزه هواپیمایی چند 
مشــکل وجود دارد که یکی از این مشکالت در رابطه با 
قطعات هواپیماست هستند که به طور معمول و عادی 
به دلیل تحریم های ســنگین امکان وارد کردن آنها به 
کشور نیست و ایرالین ها به لحاظ ارز، قطعات مورد نیاز 
هواپیماهای خود را بســیار گران تر از سایر شرکت های 
هواپیمایی کشورهای دیگر وارد می کنند. وی یادآور شد: 
شرکت های هواپیمایی مشکالت دیگری دارند که همه 

آنها را در شورای عالی هواپیمایی بررسی خواهیم کرد.

این روزهــا در مازندران و 
شهرهایی که برنج محصول 
اصلی کشاورزی آنهاست، 
نه کشــاورز راضی است نه 
مردم و نه برنج فروشــان. 
برنج طارم محلی بــرای فروش در ســر زمین به 
کیلویی بیش از ۴۵ هزار تومان رســیده است. در 
این بین بیشــتر برنج ها در انبارها دپو می شوند تا 
گرانتر فروخته شــوند. برنج از کشاورزان با قیمت 
حدودی هــر کیلوگرم ۴۵ هزار تومــان خریداری 
می شــود اما با قیمت حــدود ۶0 هــزار تومان به 
دســت مصرف کنندگان می رســد بر این اساس 
 یک ســوم قیمت این محصول بــه جیب دالالن 

و واسطه ها می رود.
مردم با درآمد متوســط و رو به پائین هم به جای 
مصرف هر روزه برنج، مصرف را به هفته ای یک بار 
کاهش داده اند. بر اساس گزارش وزارت کار مصرف 
ماهانه برنج برخی از خانوارهای ایرانی کمتر از نیم 

کیلو در ماه است.
بنابر آمار و گزارشهای منتشر شده بیش از 700 هزار 
تن برنج مورد نیاز کشور می بایست از واردات تامین 
شود. امســال برآوردها حاکی از آن است که تولید 
برنج با کشت دوم و رتون به 2 میلیون تا 2 میلیون 
و 200 هزار تن برسد. با احتساب سرانه مصرف 3۶ 
تا 3۶.۵ کیلوگرم و جمعیت 8۵ میلیون نفر، حدود 
700 هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات 

تامین شود. 
در حالی کــه رونــد افزایش قیمت مــواد غذایی 
همچنان ادامه دارد، قیمت هر کیلــو برنج ایرانی 
در بازار به حدود ۶0 هزار تومان رســیده است.این 
رقم عدد بســیار زیادی برای جمع کثیری از مردم 
ایران اســت. این روزها خرید برنج کــه پای ثابت 
سفره های ایرانی است محدود شده است و هر روز 
ســفره ایرانیان کوچک تر می شود. به گفته فعاالن 
کشاورزی، امســال خشکســالی و کمبود آب در 

استانهای شمالی، باعث کاهش کشت برنج در کشور 
شد.  از سوی دیگر به علت حمایت از تولید داخلی، 
در ماههای ابتدایی امســال واردات برنج خارجی 
برای مدتی متوقف شــده بود که باعث شد قیمت 
انواع برنج خارجی هم به طور متوســط 10 درصد 

افزایش یابد.
این در حالی اســت که در موج گرانی های متعدد 
مــردم بــرای دوام آوردن باید نیازهــای خود را 
محدود کنند تا به عبارتی دخلشــان با خرجشان 
هماهنگ شود. قبل از موج های گرانی اخیر مردم 
برای ایجاد ایــن هماهنگی از تفریحــات و خرید 
پوشــاک خود کم می کردند اما االن موج گرانی ها 
به ســفره های مردم هــم رحم نکــرده و مردم از 
 نیازهای غذایی خــود می کاهند تا بــه هر نحوی 

زنده بمانند. 
براتعلی، مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی 
دولتــی ایران می گویــد: در راســتای تامین نیاز 

بازار از ابتدای شــهریور 100 هزار تــن انواع برنج 
وارداتی وارد بازار شــد که 80 درصد از این برنج، 
جذب بازار شــده اســت. در حال حاضــر قیمت 
مصرف کننده برنج هندی 18 هزار و ۵00 تومان، 
تایلندی 12 هزار و ۵00 تومان و پاکســتانی 20 
هزار و ۵00 تومان اســت که در سطح شبکه های 
فروشــگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف و 
واحد های صنفی منتخب در حال فروش اســت. 
به گفته وی، با توجه به این که در فصل برداشــت 
برنج پاییزه قرار داریم به نظر می رسد در این فصل 
به دلیل افزایش ســطح عرضه و همچنین کنترل 
 قیمت برنج وارداتی بتوانیم بازار برنج داخلی را نیز 

به ثبات برسانیم.
دبیر انجمــن واردکنندگان برنــج در گفت و گو با 
"کســب و کار" دالیل گرانی برنج را تشریح کرد. 
کشــاورز گفت: کاهش تولید و ممنوعیت واردات 
دو عامل اصلی گرانی برنج در بازار است. همچنین 

70 هزار تن برنج در گمرک کشــور رسوب کرده 
و در انتظــار تعیین تکلیف از ســوی وزارت جهاد 

کشاورزی است.
وی افزود: تولید برنج در سال جاری به گفته برخی 
مســئوالن 18 تا 30 درصد کاهش یافته اســت. 
از ســوی دیگر میزان واردات نیز در ســال جاری 
۶۵ درصد افت کرده و به افزایــش قیمت در بازار 
منجر شده اســت. در حال حاضر ممنوعیت برنج 
باعث شده قیمت برنج ایرانی افزایش یابد و رکود، 
کمبود و گرانی در بازار رخ بدهد. برخی هم در این 
میان سوءاســتفاده کرده و قیمت برنج را افزایش 
داده اند.  براســاس گزارش مرکز آمار، ۵2 میلیون 
نفر در کشــور برنج خارجی مصــرف می کنند که 
۶۹ درصد افراد را شامل می شــود و سرانه مصرف 
28 کیلوگــرم اســت. همچنیــن 23 میلیون نفر 
 برنج ایرانی با ســرانه مصرف 12 کیلوگرم استفاده 

می کنند.

بیش از ۷00 هزار تن كسری برنج در كشور وجود دارد 

برنج روی موج گرانی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

در حالی از سوی دولت انواع 
تســهیالت مســکن برای 
متقاضیان ارایه می شود که 
گویا انگیزه ای از سوی مردم 
برای دریافت این وام ها وجود 
ندارد. دالیل بســیار زیادی از سوی فعاالن بازار مسکن 
برای این بی رغبتی وجود دارد که مهم ترین آن از دست 

رفتکی ارزش وام های ارایه شده برای خرید مسکن است. 
وام های جدید مسکن مطابق پیش بینی کارشناسی، 
با »استقبال ســرد« در تهران روبه رو شد. بررسی نبض 
معامالت خرید آپارتمان در مناطق 22 گانه نشان می دهد 
خریدها در جنوب شهر طی مهر ماه با رکود سنگین تر از 
مناطق باال مواجه شد. اگر وام ها قابلیت استفاده در بین 
خانه اولی ها را داشت، حجم معامالت با رشد مثبت همراه 
می شد. این وام ها برای خرید آپارتمان در پایین شهر، یکی 
از دو شــرایط بدیهی را ندارد و برای استفاده در مناطق 

متوسط رو به باال نیز فاقد شــرط دیگر است. مراجعه 
متقاضیان وام دار به بنگاه ها زیاد شده؛ اما خروجی، ضعیف 
است. به گفته کارشناسان بازار مسکن، خوب است ذکر 
شود این وامهای مسکن، رسما پوست خربزه ای زیر پای 
دولت و وزارت راه و شهرسازی است. تا زمانی که عرضه 
افزایش  پیدا نکرده، تحریــک تقاضا با کمک وام خرید 
منجر به افزایش تورم می شود. درزمان مسکن مهر هم 
این اشکال وجود داشت و قبل آن وام های 12 میلیونی 
خرید مسکن داده شد که منجر به افزایش قیمت مسکن 

در آن دوره شد، لذا این کار اشتباهی است که باید هرچه 
زودتر متوقف شود.  مشکل مسکن، مشکل مدیریتی است 
مصالح و متخصص و تسهیالت و زمین  موجود است ولی 
کسی نیســت که این عوامل را به درستی کنار هم قرار 
دهد. در حال حاضر مردم  یک میلیون واحد مسکونی 
می خواهند که به معادل روزی 3000 واحد. اگر این وعده 
انجام نشود اعتمادی که مردم به دولت جدید کرده اند از 
دست خواهد رفت. ساخت یک میلیون واحد مسکونی 

ضروری است و با برنامه ریزی درست قابل انجام است. 

تسهیالت مسکن همچنان ناكارآمد و غیر جذاب است

بی رغبتی  به  تسهیالت  مسکن
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

ایجاد اشتغال میلیونی بدون رانت و انحصار و دالل بازی

تصمیم گیری در مورد نرخ بلیت هواپیما طی هفته جاری

آمار ثبت نامی های نهضت ملی مسکن به ۸۴۳ هزار نفر رسید

رکود در معامالت خودرو؛ فرصت براي چانه زني مشتریان واقعي
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تبدیل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به 
بنياد علم ایران

رئیس جمهور اساسنامه تبدیل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
به بنیاد علم ایران را در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب کرد.از سال 
۱۳۹۱، تبدیل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به بنیاد علم ایران 
در قالب اساســنامه ای در شــورای عالی انقالب فرهنگی مطرح شد. این 
اساسنامه چند روز گذشته بر اساس دستور حجت االسالم رئیسی رئیس 
جمهور و رئیس شــورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شــد.دکتر ایمان 
افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران امروز در نشستی 
خبری که در خصوص موضوع تبدیل این صندوق به بنیاد علم ایران برگزار 
شد، گفت: طی سالهای گذشته فعالیت های صندوق دستخوش تغییر و 

تحوالتی شده است.
وی با بیان اینکه از سال ۹۱ تبدیل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
به بنیاد علم ایران در شــورای عالی انقالب فرهنگی مطرح شد گفت: سه 
شنبه گذشته با دستور رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی این موضوع در 

قالب اساسنامه ای به تصویب رسید.
افتخاری تاکید کرد: تصویب این اساســنامه شروع یک توسعه اثرگذار در 
صندوق بوده و در واقع با تمرکز بر پژوهش های پایه فعالیت های بنیاد علم 
ایران ادامه پیدا می کند.رئیس بنیاد علم ایران با بیان اینکه تغییر چندانی 
در فعالیت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران صورت نمی گیرد 
گفت: اما برخی وظایف که بر عهده این صندوق بوده اکنون با تبدیل شدن به 
بنیاد علم ایران توسط نهادهای دیگر دنبال می شود.وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر تغییر بودجه با تبدیل صندوق حمایت از پژوهشگران به بنیاد علم 
ایران گفت: ما تصمیم گیرنده در بودجه نیســتیم اما ممکن است در بدنه 

دولت تغییراتی در خصوص بودجه این بنیاد صورت گیرد.
افتخاری ادامه داد: نحوه عملکرد صندوق حمایت از پژوهشــگران از نظر 
اجرایی مشابه دانشگاه ها تعریف می شــود و این تکلیف را مشخص می 
کند که همانند نهادهای مالی و بانکی از هر پژوهشی حمایت نکند؛ در واقع 
صندوق حوزه های پژوهشی که به رسمیت شناخته شدند را مورد حمایت 
قرار می دهد.وی با اشــاره به عملکرد بنیاد علم ایــران گفت: اصلی ترین 
فعالیت این بنیاد در سه محور طرح های پژوهشی، حمایت از پژوهش های 
پسادکتری و حمایت از رساله های دکتری است که این رویه همچنان در 

بنیاد علم ایران مورد پیگیری قرار می گیرد.
به گفته رئیس بنیاد علم ایران، صندوق همواره پژوهش های پایه و کاربردی 
را مورد حمایت قرار داده و تاکنون طی ۱۵ سال تشکیل صندوق بیش از 
۸ هزار پروژه پژوهشی را پشــتیبانی کرده تا به ثمر برسد.وی با تاکید بر 
اینکه ساز و کار حمایت از پروژه های پژوهشی در این صندوق مبتنی بر وام 
نبوده، گفت: این پژوهش ها بالعوض بوده، همانطور که در سایر کشورها در 

بنیادهای مشابه این حمایت ها صورت می گیرد.
افتخاری با بیان اینکه طی ۵ سال اخیر به صورت میانگین و ساالنه ۱۱۰۰ 
پروژه را مورد حمایت قرار دادیم ،گفت: طی ۱۵ ســال از تشکیل صندوق 
حمایت از پژوهشــگران و نــوآوران حمایت از پروژه ها بــه مرور افزایش 
یافته اســت.رئیس بنیاد علم ایران با بیان اینکه در این بنیاد با ۱۰۰نفر از 
دانشمندان کشور همکاری مستقیم داریم گفت: این افراد در دانشگاه ها 
و بسیاری از امور کشور دست دارند یا مطلع هستند. از این رو ما در بنیاد با 
مشورت آنها پروژه های مساله محور و مورد نیاز کشور را به تصویب برای 

حمایت می رسانیم.

با تایید 4500  ماهواره دیگر؛
آمازون 7774 ماهواره اینترنتی به فضا می فرستد

آمازون در پی دریافت تأیید کمیســیون فدرال ارتباطات است تا ۴۵۰۰ 
ماهواره اینترنتی دیگر را به مدار زمین بفرســتد. به این ترتیب شــرکت 
مذکور ۷۷۷۴ماهواره به مدار زمین خواهد فرستاد.هدف این پروژه تأمین 
اینترنت برای کشورهایی در سراسر جهان است که به اینترنت پر سرعت 
دسترسی ندارند.آمازون قباًل اعالم کرده بود حداقل ۱۰ میلیارد دالر برای 
ساخت ۳۲۳۶ ماهواره در پروژه کوییپر هزینه می کند. این شرکت روز پنج 
شنبه درخواستی به کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا ارائه کرد تا ۷۷۷۴ 

ماهواره به مدار زمین بفرستد.
این درحالی است که دوشــنبه هفته گذشته شرکت مذکور از کمیسیون 
فدرال ارتباطات )FCC(خواسته بود تا اجازه پرتاب دو ماهواره آزمایشی 
تا پایان ۲۰۲۲ را صادر کند.آمازون در بیانیه درخواســت خود اعالم کرد 
ماهواره های اینترنتی مذکور به خانوارها، بیمارســتان ها، کسب وکارها، 
سازمان های دولتی و مؤسسات در سراسر جهان سرویس رسانی خواهند 

کرد.
در بخشی از این متن آمده است: هرچند میزان اتصال به اینترنت در سطح 
جهان بهبود یافته اســت، اما فقط ۵۱ درصد جمعیت جهان و ۴۴ درصد 
از جمعیت کشورهای در حال توســعه آنالین هستند.کمیسیون فدرال 
ارتباطات در ۲۰۲۰ میالدی طرح پروژه کوییپر را تأیید کرده بود. این پروژه 
مربوط به شبکه های از ماهواره های اینترنتی در مدار زمین است که با شبکه 

استارلینک )متعلق به اسپیس ایکس( رقابت می کند.

درخواست فعاالن بخش خصوصی: حاکمیت داده در کشور شکل بگیرد
جلسه وزیر ارتباطات با شركت های حوزه اقتصاد 

دیجيتال
فعاالن بخش خصوصی در جلسه ای با وزیر ارتباطات خواستار شکل گیری 
حاکمیت داده در کشور ، تسهیل فرآیند صدور گواهی افتا، تنظیم مقررات 
در حوزه مجوزهای الکترونیکی و حمایت عملیاتی از بومی سازی تجهیزات 
مخابراتی شدند. عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری امروز از پارک فناوری 
پردیس بازدید کردند. در این نشست صاحبان شرکت های فناورانه مشکالت 
خود را به گوش مسؤوالن رساندند. محمدزاده از شرکت ملیسا با انتقاد از 
فرآیندهای صدور گواهی افتا برای محصوالت امنیتی گفت:  فرآیندها به 
قدری سخت است که کسی موفق نمی شود این گواهی را بگیرد و شاید یکی 
دو شرکت آن را گرفته باشند.وی ادامه داد: همچنین گفته می شود که برای 
هر نسخه باید گواهی گرفته شود که شرکت هایی مثل ما پکیج می فروشند 
و سالی ۳ تا ۴ پکیج دارند که عمال اخذ گواهی برای این تعداد پکیج ممکن 
نیســت. وی همچنین از تعدد مراکز صدور مجوز در حوزه افتا انتقاد کرد.

موالیی از شرکت مهار سیستم درخواســت حاکمیت داده ها در کشور را 
مطرح کرد و گفت: به موضوع شبکه ملی اطالعات در بحث داده های صنعتی 
هم باید توجه شــود برای مثال گفته می شود که ۱۰ هزار مگاوات ناترازی 
انرژی در کشور داریم.خب این رقم چگونه محاسبه شده و از چه داده هایی 
به دست آمده است. بایرام زاده از دیجی کاال نکست به راه اندازی آزمایشگاه 
هوش مصنوعی در این شرکت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ۵ میلیارد 
تومان برای تجهیز این آزمایشگاه هزینه کرده ایم به دنبال حمایت مادی و 

معنوی بیشتر برای تکمیل آزمایشگاه هستیم.

اخبار

کمبود تراشه نمایشگر خودروهای بی ام دبلیو را حذف کرد
بی ام دبلیو در مواجهه با کمبود تراشه نمایشگر لمسی در برخی مدل های خود را حذف کرده است.کمبود جهانی تراشه طی چند ماه گذشته روی صنایع مختلف تأثیر گذاشته است. دروسازان 

جزو نخستین شرکت هایی بودند که تحت تأثیر پیامدهای کمبود جهانی تراشه قرار گرفتند و تولید خود را کند کردند.یکی از این شرکت ها بی ام دبلیو است که اقداماتی برای کاهش استفاده 
از سیلیکون و حفظ تولید در شرایط بحرانی را انجام می دهد. طبق گزارشی جدید این شرکت به طور موقت نمایشگرهای لمسی از برخی مدل های خود حذف کرده ا ست.هم اکنون خودروهای 
سری بی ام دبلی و۳، مدل های X5، X6، X7و Z4 بدون نمایشگر لمسی عرضه می شوند. بی ام دبلیو ۴ سری کوپه، کانورتیبل و گرن کوپه نیز بدون ویژگی های نمایشگر لمسی ساخته می شوند.

یــک اقتصــاددان می گوید: 
ناترازی که بین بازارهای مالی 
و بازارهــای دارایی ها و بخش 
حقیقی اقتصاد شکل گرفته، 
تولیــد و تجــارت در خدمت 
توسعه صنعتی، رشــد اشــتغال، افزایش نرخ تشکیل 
ســرمایه، نوآوری و... را فلج کرده است. به گزارش ایلنا، 
مولفه های مختلفی بر پیکره  اقتصاد می نشینند، تا گذران 
زندگی را برای انسان ها، تســهیل کنند. اشتغال یکی از 
مولفه های وابسته به این پیکره است. اگر اجزای داخلی 
اقتصاد خوب کار کنند، اشــتغال کامل شکل می گیرد 
و نرخ بیکاری به پایین ترین میزان خود می رســد اما اگر 
این پیکره دچار عفونت شــود، مشــاغل بسته به شدت 
آســیب دیدگی، آرام آرام یا به یکباره فــرو می ریزند و 

دولت ها را دچار بحران می کنند. 
احسان ســلطانی افزود: در اقتصاد ایران، بخش خدمات 
با ســهم بیش از ۵۰ درصدی، غالب است و برنامه ریزی 
برای رشد اشــتغال، نمی تواند بخش خدمات را نادیده 
بگیرد. در بخش خدمات، فعالیت های بازرگانی، بیشترین 
سهم را از لحاظ میزان اشتغال به خود اختصاص می دهند 
اما بخش انبارداری و خدمــات عمومی مانند هتلداری، 
رستوران داری، بهداشت، آموزش و خدمات دولتی پس 
از بخش بازرگانی بشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند 
اما ۴ سال متوالی پیشــی گرفتن هزینه ها از دستمزدها 
و درآمدها، به شدت اندازه   اســتفاده از بخش خدمات را 
کوچک کرده اســت. در نتیجه »تقاضای موثر« شــکل 
نمی گیرد و نشــانگرهای ســطح تقاضا بــه حداقل ها 
می رســند. در این شــرایط بیش از ۶.۶ میلیون خانوار 
)طبق سرشماری ســال ۹۵( توان پرداخت اجاره منازل 
خود را ندارند. ایــن خانوارها خیلی هنر کنند، تاب آوری 
اقتصادی خود را در سطح حداقل ها حفظ کنند؛ حتی اگر 
سرشماری سال ۹۵ به روز شود، در حال حاضر، بیش از ۸ 
میلیون خانوار، مستاجر هستند که حاکی از جهش بیش 

از ۱.۴ میلیونی در فاصله ۹۵ تا ۱۴۰۰ است.
در این شــرایط که بیش از ۲۵ میلیون خانوار در کشور 
وجــود دارد، نزدیک به یک ســوم خانوارهای کشــور، 
مستاجر هستند که با توجه به سهم ۶۰ درصدی مسکن 
از هزینه های زندگی، این خانوارها قادر به ایجاد تقاضای 
موثر در اقتصاد نیستند. این عدد قابل مالحظه ما را وادار 
می کند که بپذیریم، در بخش خدمات، توان شکل گیری 
رشِد متناسب با سطح عمومی تقاضا وجود ندارد و اشتغال 

چشمگیری هم ایجاد نمی شود. 
در بخش کشــاورزی بــا محدودیت های آبــی مواجه 
هستیم و با توجه به سهم حدود ۱۷ درصدی این بخش 
از اقتصاد، توان الزم برای ایجاد تحرک در اقتصاد وجود 
ندارد؛ حتی ایران به دلیل اتــکای بیش از حد به واردات 
محصوالت کشاوزی قادر به تنظیم بازار داخل بر اساس 
تولید داخل نیست و امنیت غذایی اش به شدت نیازمند 

واردات اســت. طبق اعــالم معاونت بررســی های اتاق 
بازرگانی تهــران، در فصل بهــار ۱۴۰۰ بــازار تجارت 
محصوالت کشــاورزی و غذایی حدود ۴.۶ میلیارد دالر 
ارزش داشــت که تنها حــدود ۱.۲ میلیــارد دالر آن را 
صادرات تشــکیل می داد. به این معنا، حدود ۷۵ درصد 
از نیاز بازار از طریــق واردات تامین شــده که حاکی از 
 خروج ۳.۴ میلیارد دالر سرمایه از کشور آنهم تنها برای

 یک فصل است.
به گفته ســلطانی، با توجه به اینکه ساالنه در حدود ۹۶ 
میلیارد متر مکعب آب مصرف می کنیــم و ۹۰ میلیارد 
مترمکعب، آب به کشور وارد می شود، می توان گفت که 
»ورشکستگی آبی« عامل اصلی فرار سرمایه از کشور در 
بازار محصوالت باغی و کشاورزی است؛ عاملی که ساالنه 
ده  ها میلیارد تومان را صرف ایجاد اشتغال در کشورهای 
مبــدا واردات به ایران می کنــد. در نتیجه در این بخش 
هم نمی توان اشــتغالزایی کرد؛ حتی سیاست ِ دستوری 
کاهش ۵۰ درصدی واردات محصوالت اساسی کشاورزی، 
نهاده هــای دام و طیور برای دوره ی ۴ ســاله )۱۴۰۱ تا 
۱۴۰۵( که مجلس در شهریور ماه آن را مصوب کرد هم 

ظرفیت اجرا را ندارد. 
صنایع باالدســتی نفــت و گاز هم قابلیت اشــتغالزایی 
را ندارند. بــه گفته وزیر نفــت، در این صنایــع، نیاز به 
ســرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد دالری وجــود دارد. وزیر 
نفت هشدار داده که در صورت جذب نشدن این سرمایه، 
ایران به واردکننده ی نفت و گاز تبدیل می شود. قاعدتا با 
این وضعیت، نفت و گاز توان اشتغالزایی خود را از دست 
داده اند. از طرفی شرکت  های دولتی، شرکت های وابسته 
به صندوق های بازنشســتگی و شرکت های شبه دولتی 
تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و خام هســتند که 
ماهیت اشــتغالزا را ندارند. در تشــریح وضعیت صنایع 
کوچک و متوسط هم می توان، به عامل ۱۰ سال کاهش 
متوالی نرخ تشکیل ســرمایه اشاره کرد. به همین دلیل، 
صنایع کوچک و متوســط متعلق بــه بخش خصوصی، 
فرسوده شده اند. عمده فناوری و ماشین های به کار گرفته 
شده در این صنایع، مربوط به ۱۰ تا ۲۰ سال پیش است. 
اینها حدود ۸۰ درصد از صنایع کشور را تشکیل می دهند.
این اقتصاددان ادامــه داد: از طرفی در این ســال ها که 
نرخ تشکیل ســرمایه پیوسته منفی شــده، قیمت های 
کاالهای تولید شده توسط این گروه از صنایع، ۸ تا بیش 
از ۱۰ برابر شــده اند. این در حالی است که قدرت خرید، 
در ســطح  حداقل ها ثابت نگه داشته شده است و در این 
مدت تنها در حدود ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته اســت. در 
این شرایط که ۸۰ درصد صادرات )غیرنفتی( بنگاه های 
صنعتی کشــور به کاالهای اولیه و کاالهای خام محدود 
می شــود، صادرات با محوریِت رشد اشتغال از معنا تهی 
شده است. اساسا قدرت صادرات وجود ندارد که بر مبنای 
آن اشتغال شکل بگیرد؛ حتی با افزایش قیمت مواد اولیه 
که تقریبا هر ماهه اتفاق می افتد، این صنایع نمی توانند 
به همین نیمچه بازار صادراتی کشور ملحق شوند و برای 
خود درآمد ارزی ایجاد کنند. تنها شانس این صنایع، این 
است که ارز ترجیحی بگیرند و بعد از قبل جهش نرخ آن 

در سطح بازار، سودی را نصیب خود کنند که اینهم اساسا 
ماهیت ضد اشتغال دارد. 

مســکن ظرفیت ایجاد ۲ تا ۳ میلیون شــغل به شکل 
مســتقیم و به همین اندازه هم قدرت ایجاد اشتغال به 
شکل غیرمستقیم را دارد اما به دلیل شوک های قیمتی 
و تشکیل حباب در قیمت دارایی ها، قیمت ساختمان به 
اندازه ای باال رفته که دیگر خریداران سال های گذشته، 
توان خرید آن را ندارند. تازه مســکن بخشــی است که 
نسبت به سایر بخش ها با هزینه ی به مراتب کمتر امکان 
اشــتغالزایی را دارد. طبق آمارهــای معاونت بازآفرینی 
شهری و مســکن وزارت راه و شهرســازی، می توان با ۲ 
میلیارد تومان ۱۰۰ شغل در حوزه مسکن ایجاد کرد؛ در 
حالی که برای ایجاد همین تعداد شــغل در بخش حمل 
و نقل و ارتباطات باید ۳ میلیارد تومان و در صنایع نفت، 
گاز و معدن ۳۰ میلیارد تومان را سرمایه گذاری کرد. با این 
حال، عامه مردم نه تنها قدرت خرید ساختمان را ندارند؛ 
بلکه قدرت اجاره را هم ندارند. باتوجه به اینکه سناریوی 
تعمیق »رکود تورمی« را در آینده پیش بینی می کنم، با 

افت شدید تقاضا در بازار مسکن مواجه می شویم. 
مجموعه عوامل ما را به این نقطه می رســاند که نرخ ارز 
باید واقعی شــود و قیمت هایی که به صورت دســتوری 
باال نگه داشته شــده اند، اصالح شــوند. اینگونه قدرت 
خرید به صورت طبیعی بازمی گردد. به نظر می رسد که 
دولت ها در مورد شکاف بین بخش  های نام برده، خود را 
به فراموشکاری زده اند. این شکاف همه چیز را می بلعد. 
حتی اگر پول به بخش های دارای ظرفیت استخدام نیرو 
تزریق شــود، بالفاصله در دارایی ها و بخــش مالی قرار 
می  گیرد. زمانی می توانیم به آینده ی اشــتغال امیدوار 
باشیم که قیمت هایی که به صورت دستوری و تحمیلی 
باال نروند. شــبه ثروتی که با نرخ های غیرواقعی شــکل 
گرفته، توسط دولت ها محافظت می  شود. زمانی که ثروت 
اقلیت ۳ درصدی که برای کســب آن زحمت نکشیده  و 
ســرمایه گذاری نکرده  را افزایش دهند، ۹۷ درصد دیگر 
فقیرتر می شــوند؛ یعنی شــغل پیشــکش! این جامعه 
نمی تواند حرکت کند و قفل شده است. ۸۰ تا ۹۰ درصد 

مردم قدرت مصرف خود را از دست داده اند. 

چند سالی است که گفته می شود بازار کار ایران، جذابیت 
خود را برای حفظ اشــتغال از دســت داده است. بر این 
اســاس، اگر زمانی نیــروی کار متخصــص و مجرب به 
کار نیاز داشتند و کاری وجود نداشــت، امروز، به دلیل 
چسبندگی دستمزدها به یکدیگر و قرار گرفتن دستمزد 
کارگر ســاده، متخصص فنی و مجرب غیرفنی در یک 
سطح و خیز مستمر هزینه های زندگی به سمت سطوح 
باالتر، طرف تقاضا با نبود کارگر به تعداد الزم برای اجرای 
کار خود مواجه است. به نظر می رسد که آن نبود قدرت 
خرید و البته پاسخ سریعتر بازارهای غیرمولد، به نیازهای 

معیشتی، به شکل دیگری مشکل  ساز شده است. 
مســئله ای که می بینیم این اســت که جوان ها ترجیح 
می دهند در خانه بمانند یا به مشــاغل کاذب و پاره وقت 
روی بیاورند. آنقدر فعالیت های کاذب با درآمدهای باال 
ایجاد شده است  که جوان اشتیاق کار را متصور نیست. 
جوانی که ۱۰۰ میلیون تومان از خرید و فروش سهام سود 
کرده بود، با درآمد ۴ تا ۵ میلیــون تومانی کار نمی کند. 
شوک های قیمتی چند سال گذشــته جامعه را تخریب 
و کار را بی ارزش کرده اســت. جوانی که سود معامالت 
را دیده و با درآمدهای کم دردسر مشاغل کاذب سرگرم 
شــده یا اینکه دزدی و کالهبرداری را سهل تر از اشتغال 
رسمی دیده، از شــغل ثابت فراری است. درآمد مشاغل 
کارگری در مقابل ســود بانکی هم بی ارزش اســت. اگر 
امروز معادل ۱۰ هــزار دالر یعنی چیزی در حدود ۲۷۰ 
میلیون تومان، در بانک بگذارید، ماهی حدود ۴ میلیون 
تومان ســود دریافت می کنید؛ این عدد یعنی شغل یک 
کارگر، در حدود ۱۰ هزار دالر ارزش دارد.دستمزد ماهانه 
یک کارگر بیشتر از ۱۵۰ دالر در ماه ارزش ندارد که یک 
سال آن با در نظر گرفتن عیدی پایان سال ۱۴۰۰، ۱۹۵۰ 
دالر ارزش دارد. امروز این رقم، برابــر قیمت یک تلفن 
همراه مجهز شرکت های نام دار است. در نتیجه دستمزد 
کارگر به اندازه قیمت یک تلفن همراه ارزش دارد. امروز 
اگر یک نفر بتوانــد ۲ میلیارد تومــان در بانک بگذارد و 
ســود آن را در بازار بچرخاند، معادل حقوق یک کارگر 
 تحصیل کرده درآمد خواهد داشت. بنابراین کار از اساس

 بی ارزش شده است. 

چرا اقتصاد ایران »شغل« ایجاد نمی كند؟ 

۸۰ تا ۹۰ درصد مردم قدرت مصرف ندارند
جهش 1.4 ميليونی مستاجران از 95 تا 1400
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تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار در کشور 
تا پایان سه ماهه دوم ســال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۰ 
میلیون و ۳۵۴ هزار مشترک و ضریب نفوذ پهن باند 

سیار نیز به ۱۰۶.۳۴ درصد رسید.
طبق آخرین آمار منتشرشــده در سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه دوم 

سال ۱۴۰۰،  تعداد مشــترکان اینترنت پهن باند 
ســیار به ۹۰ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴ مشــترک 
رسیده است. تعداد مشــترکان به تفکیک اپراتور 

در جدول زیر آمده است. این در حالی است که تا 
پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۰،  تعداد مشترکان 
اینترنت پهن باند ســیار به ۸۲ میلیون مشترک 

رسیده بود. مطابق این آمار، ضریب نفوذ اینترنت 
پهن باند سیار تا پایان سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، 
به ۱۰۶.۳۴ درصد رســیده اســت. این در حالی 
اســت که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ســیار تا 
 پایان سه ماهه اول ســال ۱۴۰۰، به ۹۶.۹ درصد

 رسیده بود.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات 
ایران گفت: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی 
که بین بخش خصوصی و سازمان های دولتی منعقد می شود، 

حاکم نیست.
داوود ادیب گفت: در دولت پیشــین در خصوص معضالت 
قراردادهای یک طرفه، پیشــنهادات متعددی را به مراجع 
ذیصالح ارســال کردیم که نتیجه ای حاصل نشد. اتحادیه 
پیشنهاد داد که فرمت قراردادهای ســازمان ها و نهادهای 
دولتی یک بار توسط حقوقدانان و اقتصاد دانان آگاه به مسائل 
روز و همچنین تشکل های اتاق بازرگانی مرتبط با هر حوزه 
فعالیتی متناسب با آن کسب و کار، بررسی و بازبینی مجدد 
شده و این قراردادها طوری تنظیم شود که منافع هر دو طرف 

در آن دیده شود.
وی با اشــاره به مشــکالت قراردادهای بخش خصوصی با 
سازمان های دولتی اظهار کرد: متأسفانه این روزها، شرایط 
خوبی بر قراردادهایی که میان بخش خصوصی و سازمان های 
دولتی منعقد می شود حاکم نیســت. آن چیزی که شاهد 
هستیم این است که سازمان های دولتی معموالً یک یا حداکثر 
دو تیپ قراردادی را برای هر نوع پروژه اجرایی )خرید، نصب 
و راه اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی - مهندسی، آموزش و 
مشــاوره( ارائه می کنند که به نوعی این تیپ به طرف مقابل 

قرارداد تحمیل می شود.
ادیب افزود: بدیهی است که این موضوع در برخی از قراردادها 
که ماهیــت اجرایی متفاوتی دارنــد و در قالب های حقوقی 
متفاوت قرار می گیرند، مشکالت بیمه و مالیاتی غیر مرتبطی 
را فراهم می کند و قرارداد را متأثر از هزینه های مازاد و مضاعف 

بیمه و مالیات می سازد. قراردادهایی که به صورت استاندارد و 
از پیش تعریف شده مبادله می شود، چانه زنی را چه در حین 
قرارداد و چه در اجرا برای پیمانکاران دشوار می سازد. در واقع 
این نوع قراردادها مانع مذاکره طرفین بــر جزئیات قرارداد 
می شود، یا به نحوی هر گونه مذاکره ای را ناممکن می سازد 
و حتی این موضوع به دفعات دیده شده است که عدم مذاکره 
در خصوص جزئیات و یک طرفه بــودن قرارداد به ضرر خود 
کارفرما هم تمام شده و باعث می شود که برخی مفاد قرارداد، 

درخواست واقعی کارفرما نیز نباشد.
وی گفت: در یک طرف قراردادهای منعقده بین پیمانکاران 
بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی یک ساختار سیاسی قوی 
و اداری پیچیده وجود دارد که در ظاهر مأموریت حفظ منافع 
عمومی را بر عهده داشته و از قدرت اجتماعی باالیی برخوردار 
است و در طرف دیگر این رابطه، شرکت ها و اشخاص خصوصی 
قرار دارند که معموالً از لحاظ قدرت سیاسی و چانه زنی، ضعیف 
و شکننده هستند و غالباً نمی توانند از منافع به حق خود دفاع 
کنند. واضح است که این عدم توازن آشکار و یک طرفه بودن 
اکثر قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری، شرایط بغرنج و شروط 
غیرمنصفانه ای که همواره بــه طرف مقابل ضعیف تحمیل 
می شود را فراهم ساخته و تأثیرات نامطلوبی را بر اجرای درست 
قراردادها به جا می گذارد. ما بارها بیان کرده ایم که متأسفانه، 
عقود پیمانکاری از یک »عقد الزم« به ســمت یک »قرارداد 
الحاقی« سوق داده شده است و اصول »آزادی قراردادی« و 
»تساوی قراردادی« در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و 

آسیب پذیر برای بخش خصوصی شده است.
رئیس اتحادیه صادرکننــدگان صنعت مخابــرات ایران با 

بیان اینکه متأسفانه در دولت پیشین در خصوص معضالت 
قراردادهای یک طرفه، پیشــنهادات متعددی را به مراجع 
ذیصالح ارسال کردیم که نتیجه ای حاصل نشد، گفت: تجربه 
نشان داده است که در صورت یک طرفه بودن قرارداد، فقط 
پیمانکار آســیب نمی بیند و هر دو طرف متضرر می شوند. 
بدون شک قراردادهای مربوط به چند دهه پیش که هیچ نوع 
بازنگری صحیح و اصولی متناسب با شرایط و قواعد اقتصادی 
روز در آن ها صورت نپذیرفته است، اقتصاد کشورمان را روز 
به روز ضعیف تر خواهد کرد.وی در پاسخ به این سوال که در 
شرایط تحریم، در صورتی که شرکتی در مناقصه ای برنده شده 
باشد و توانایی امضای قراردادی را نداشته باشد چه برخوردی 
از طرف سازمان های دولتی با آن شرکت صورت می پذیرد؟ 
توضیح داد: معموالً این موضــوع به ضبط ضمانتنامه بانکی 
شرکت در مناقصه و قرارگیری در لیست سیاه منتهی می شود. 
طبیعتاً، اینکه در صورت امضا نکردن قراردادی، ضمانتنامه 
شرکتی ضبط شود، جدای از شرایط خاص کشورمان که از 
سویی با تحریم های ناجوانمردانه روبرو است و از طرفی اقتصاد 
کشورمان مسیر مناسبی را در طی سال های اخیر به جهت 
خود تحریمی طی نکرده است، امری غیر اخالقی و غیر عرف 
تلقی می شود.ادیب افزود: از لحاظ عرفی اصوالً انعقاد هر نوع 
قرارداد دو طرفه ای منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد 
و انعقاد قرارداد بین طرفین در صورت به وجود آمدن توافق 
است. ما دو اصل حاکم در روابط قراردادی داریم که می توانیم 
از آن ها به عنوان اصول اولیه قــرارداد نام ببریم. اولین اصل، 
اصل آزادی دو طرف در ورود به مذاکره و دومین اصل، تعقیب 
منافع شخصی است. از لحاظ حقوقی تعقیب منافع شخصی و 

آزادی مذاکره از بدیهیات و از اصول حاکم در حقوق قراردادها 
است، ولیکن متأسفانه می بینیم که این اصول در اکثر موارد 

محقق نمی شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار 
کرد: امروزه می بینیم این موارد با ابزارهای مختلف حقوقی 
از قبیل منع سوءاستفاده از حق، حسن نیت، انصاف و برخی 
ابزارهای دیگر در جوامع توســعه یافته محدود شده است. 
به عنوان مثال ماده ۳ دستورالعمل ۹۳/۱۳ اتحادیه اروپا در 
خصوص شروط غیرمنصفانه، شرطی را غیرمنصفانه می داند 
که اوالً خالف لزوم حسن نیت باشــد، ثانیاً سبب ایجاد عدم 
تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر 
مصرف کننده شود. حسن نیت شکلی یعنی آیا مصرف کننده 
فرصت اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشــته است یا خیر؟ در 
مقابل، حســن نیت ماهوی به ارزیابی کلــی منافع طرفین 
در قرارداد مربوط می شود. لذا شــروطی خالف حسن نیت 
ماهوی تلقی می شوند که سبب عدم تعادل قابل توجه میان 
حقوق و تعهدات طرفین شوند.ادیب ادامه داد: این حقوق که 
نام برده شد در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق 
شرکت ها و اشخاصی در نظر گرفته شده است که در شرایط 
خاصی قرارگرفته اند تا جلوی سو استفاده از آزادی شکلی و 
صوری پیش از انجام قراردادها گرفته شود. البته این نکته را 
هم باید در نظر گرفت که بــه جهت جلوگیری از هرج و مرج 
باید سازوکارهایی در جهت تشخیص حقوق طرفین جهت 
جلوگیری از سو اســتفاده های احتمالی را در نظر گرفت و 
کمیته هایی با عنوان کمیته های تشخیص، اختالفات حاصله 

را بررسی و کارشناسی کند.

تعداد مشترکان اینترنت موبایل از ۹0 میلیون عبور کرد

رئيس اتحادیه صادركنندگان صنعت مخابرات انتقاد كرد؛

شرایط نامناسب قراردادهای بخش خصوصی با سازمان های دولتی


