
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود 
به بررسی وضعیت تولید کاالهای صنعتی در نیمه 
نخست سال جاری پرداخته که نشان دهنده رشد 
مثبت بخش قابل توجهی از این کاالهاســت.به 
گزارش ایســنا، براوردها نشان می دهد که ایران 
ماه های گذشته توانسته رشــد مثبت اقتصادی 
خود را ادامه داده و  با عبور از آمارهای سال 1398 
و 1399، شــرایط بهتری را نسبت به قبل تجربه 
می کند.هر چند آمارهای رشد اقتصادی در قیاس 
با اعداد منفی سال های قبل همچنان فاصله قابل 
توجهی تا رسیدن به شرایط پیش از تحریم دارد، 
اما صرف مثبت شدن عملکرد اقتصادی کشور این 

امید را به وجود آورده که فاصله نســبت به رکود 
سال های گذشته افزایش یابد.در میان حوزه های 
مختلف اقتصادی، بخش خدمات همچنان تحت 
تاثیر شیوع ویروس کرونا، با فشار زیادی کار خود 
را ادامه می دهد اما بخش صنعت توانسته عملکرد 

خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد.
بر اســاس ارزیابی های اتاق بازرگانــی تهران، از 
میان 35 کاالی منتخب صنعتی، تولید 20 کاال 
افزایش یافتــه و در مقابــل 15 کاال نیز کاهش 
تولید داشــته اند. به این ترتیب میانگین رشــد 
تولید صنعتی این کاالها نســبت به نیمه ســال 
1399، 3.8 درصد بوده است.در میان کاالهای 

منتخب صنعتی، کامیون و کشنده با تولید 4155 
دستگاهی رشد بیش از 66 درصد را تجربه کرده 
و در مقابــل تولید الیاف اکریلیک کاهشــی 44 
درصدی داشته است.پس از کامیون، تولید روغن 
نباتی با افزایش 38، ماشین لباسشویی با رشد 35 
و شمش آلومینیوم با رشد 27 درصدی باالترین 
رشد مثبت را به خود اختصاص داده اند.همچنین 
تولید شیشه جام، دوده، کمباین، ظروف چینی، 
یخچال، اتوبوس، نئوپان، کاشی، پتروشیمی، کاتد 
مس، چرم، انواع سواری، تراکتور، الیاف پلی استر، 
کارتن و روغن صنعتی نیز نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد مثبت داشته اند.

برای نخستین بار، حداقل سطح دستمزد در یک شهر 
آمریکا باالی 17 دالر در ساعت تعیین شد.به گزارش 
ایسنا به نقل از لس آنجلس تایمز، مقامات شورای شهر 
وســت هالیوود واقع در کالیفرنیا اعالم کردند حداقل 
سطح دستمزد در این شهر از این پس 17.64 دالر در 
هر ساعت تعیین می شود. این بیشترین سطح حداقل 
دستمزد در آمریکا و یکی از باالترین نرخ های تصویب 
شده در سطح جهان است و پس از آن مورد قبول برخی 
اصناف مخالف نظیر بخش رســتوران و هتلداری قرار 
گرفت که دریافت مزایای بیــکاری دوران کرونا باعث 
بی میلی کارکنان به بازگشت به محیط کار و در نتیجه 
کمبود جدی نیرو در بخش های خدماتی این شهر شده 

بود.  کالیفرنیا یکی از گران ترین ایالت های آمریکا از 
نظر هزینه های زندگی محســوب می شود اما همواره 
در سال های اخیر به دلیل دستمزد باال و فرصت های 
شغلی فراوان مورد عالقه کارجویان در این کشور بوده 
است. این ایالت به دلیل پایگاه قوی حزب دموکرات در 
آن که در مقایسه با جمهوری خواهان بسیار بیشتر از 
افزایش حداقل سطح دستمزدها است، سطح دستمزد 
باالتری در مقایسه با بسیاری از ایالت های دیگر دارد و 
دموکرات ها در تالش هستند تا مقامات فدرال و محلی 
را به اتخاذ رویکرد مشــابه کالیفرنیا در زمینه افزایش 
حداقل سطح دستمزد کارکنان تشویق کنند.  با توجه 
به کاهش ادامه دار نرخ بیکاری آمریکا در ماه های اخیر 

انتظار می رود ایالت های بیشتری به کارزار دموکرات 
ها برای فازایش حداقل سطح دستمزد بپیوندند.  طبق 
برنامه پیشنهادی دموکرات ها قرار است حداقل سطح 
دســتمزد آمریکا به تدریج و تا پایان ســال 2025 به 
ســاعتی 15 دالر افزایش پیدا کند و قرار است منابع 
مالی مورد نیاز آن از بسته پیشــنهادی 1.9 تریلیون 
دالری تامین شــود.  در حال حاضر متوســط حداقل 
سطح دستمزد آمریکا ساعتی 7.25 دالر است و درآمد 
ســاالنه 15 هزار دالری به عنوان کف درآمدی ساالنه 
در نظر گرفته شــده اســت. با این حال هزینه ساالنه 
یک خانوار در این کشــور 32 هزار دالر اندازه گیری 

شده است.

بعد از تعللی کــه در تعیین تکلیــف و ترخیص 
کامیون های وارداتی دپو شده در گمرک در زمان 
تعیین شده وجود داشت این بار، دادستانی تهران 
از پلیس امنیت اقتصادی )فاتب( خواســته تا با 
احضار واردکنندکان و صاحبان این کامیون ها، 
جریان را مورد بررسی و رســیدگی قرار داده و تا 
یک هفته نتیجه را اعالم کند.به گزارش ایســنا، 
مهلت یک ماهــه تعیین تکلیــف کامیون های 
وارداتی که طبق دســتور دادســتانی تهران در 
دستور کار قرار داشت در ششم آبان ماه به پایان 
رســید، اما گزارش گمرک ایران نشان داد که از 
بین بیش از  6000 دستگاه کامیون فقط حدود 
500 دستگاه در این فاصله ترخیص شده است در 
حالی که طی توافقات صورت گرفته و با دســتور 

دادستانی، موانع ترخیص برداشته شد.در گزارش 
مربوطه، گمرک به جریان قصور و تخلف از سوی 
برخی دستگاه ها و البته واردکنندگان نیز اشاره 
شده و خواســتار پیگیری از مرجع قضایی شده 
بود.این در حالی است که تازه ترین اعالم معاون 
فنی گمــرک ایران به ایســنا در رابطه با آخرین 
وضعیت کامیون های وارداتی از این حکایت دارد 
که به تازگی معاون دادستان تهران طی مکاتبه ای 
با رئیس پلیس امنیت اقتصادی )فاتب( خواستار 
احضار واردکنندگان کامیون های وارداتی شده 
که علی رغم رفع موانع ترخیص هنوز پیگیری در 
این رابطه انجام نداده اند.به گفته از پلیس امنیت 
اقتصادی خواســته شده تا اشــخاص حقیقی یا 
مدیران اشخاص حقوقی که واردات این کامیون ها 

به نام آنها ثبت شده است، فورا احضار شوند و از 
آنها درباره این که کامیون ها متعلق به چه کسانی 
است تحقیق و بررسی شــود.طبق اعالم ارونقی، 
بررسی دالیل عدم ورود صاحب کامیون ها، جهت 
ترخیص کامیون های مانده در گمرک و ابعاد مالی 
موضوع مورد تاکید جهت بررســی قرار دارد.این 
کامیون ها، براساس ماده 30 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه در دو سال اخیر به کشور  وارد 
شده که شــرایط ورود آن از ســوی وزارت راه و 
شهرسازی به دســتگاه های مربوطه اعالم شده 
بود، با این وجود ترخیص بــا موانعی همراه بود 
که با بازدید معاونان دادستان تهران از گمرک در 
شهریوماه امسال مقرر شد با رفع موانع و در یک 

فرصت یک ماهه تعیین تکلیف و ترخیص شوند.

رییس پلیس راهنمایــی رانندگی ناجــا تاکید کرد که 
ریالی از محل اعمال جریمه به افسران و درجه داران تعلق 
نمی گیرد.سردار ســید کمال هادیان فر در جلسه علنی 
صبح یکشنبه مجلس و در جریان بررسی کلیات الیحه 
اصالح قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: 

تبصره های 1 و 2 قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی 
فرصت 10 ســاله ای به نیروی انتظامی داد که با توجه به 
کمبود نیرو از درجه داران با شرایط خاص استفاده کنند 
و در همین ایام هم دوربین ها و سامانه ها تجهیز شود. این 
اتفاق به دلیل کمبود منابع رخ نداد. از ابتدای اجرای این 

طرح از 6000 نفر از ســربازان و درجه داران استفاده شد 
که اکنون این تعداد به 1200 نفر از درجه داران و سربازان 
رسیده و طبیعتا در طول پنج سال آینده کمتر هم خواهد 
شد.وی ادامه داد: در کل کشور 4500 دوربین ثبت تخلف 

در راه های اصلی و شهرها وجود دارد. 

معاون فنی گمرک در رابطــه با ترخیص کاالهای گــروه 4 ممنوعه ابهامات و 
سؤاالتی را مطرح کرده است که مسؤوالن وزارت صمت باید شفاف سازی کنند.

سؤاالت متعدد گمرک از وزارت صمت درباره ترخیص کاالهای ممنوعه/ لوازم 
خانگی بوش ترخیص می شود؟به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در 
روزهای اخیر حکم قضایی برای ترخیص 428 کانتینر لوازم خانگی بوش آلمان 
صادر و به گمرک ابالغ شد. واردات لوازم خانگی براساس مصوبه دولت وقت از 
سال 97 به کشور ممنوع شد.مسئوالن گمرک پس از سه بار حکم ترخیص لوازم 
خانگی بوش معتقدند اگر حقوق مکتبسه برای ترخیص مالک است باید تمامی 
کاالهای گروه 4 مانده در گمرکات کشور ترخیص شــوند و نباید تفاوت میان 
صاحبان کاال قائل شد.در همین راستا مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک 
با طرح سواالت و ابهاماتی خواستار پاسخ شفاف و صریح مدیرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.وی در این نامه اعالم 
کرد: عطف به مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت با دادســرای عمومی و 
انقالب ناحیۀ 28 تهران )جرایم کارکنان دولت( نظر بر اینکه موضوع پرونده لوازم 
خانگی شرکت بوش سرویس وفق دســتور بازپرس محترم شعبۀ 13 بازپرسی 
مرجع فوق الذکر جهت " اقدامات قانونی و رفع موانع اداری" با حضور نمایندگان 
محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

و گمرک جمهوری اسالمی ایران )معاونین فنی و حقوقی و نظارت( در جلسۀ 
روز 13 آبان ماه 1400 مطرح و پس از ارائه توضیحات و بررسی مکاتبات صورت 
پذیرفته، مقرر گردید گمرک ایران مراتب را جهت شفاف سازی موضوع و رفع 
ابهام از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم 
نماید، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به ارائه پاسخ صریح و شفاف به 

سئواالت ذیل اقدام مقتضی معمول گردد:
1- با توجه به اینکه در مکاتبۀ شمارۀ 60/66649 مورخ 98.2.31 وزیر محترم 
وقت صنعت، معدن و تجارت اعالم شده است: " پرونده های مشمول تعرفه های 
گروه 4 صرفاً درصورتی که » تأمین ارز شده« و یا قبض انبار و یا بارنامۀ آنها صادر 
شده باشد، امکان ادامه فرآیندهای تجاری )اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص 
( را خواهند داشــت." اعالم نظر فرمایید منظور از واژۀ »تأمین ارز« در دستور 
وزارت صمت، تأمین ارز ترجیحی )4200 تومانی( است یا تأمین ارز نیمایی، ارز 
اشخاص و سایر رویه های موجود در چرخه تجارت خارجی را هم در بر می گیرد؟

2- با عنایت به موضوع مذکور در بند 1 چنانچه تأمین ارز قسمتی از یک محمولۀ 
عظیم وارداتی از طریق بانکی و با ارز به نرخ روز تأمین، انجام شود لیکن مابقی 
ارز همان محموله از طریق ارز اشــخاص یا متقاضی و از طریق سیستم بانکی، 
منتقل گردد، آیا کل محموله، تأمین ارز شده از طریق سیستم بانکی محسوب 

می گردد؟ و یا صرفاً قسمتی که توسط بانک ، تأمین ارز شده ، تأمین ارز بانکی 
محسوب می گردد؟3- با توجه به اینکه در بند 1 تصویب نامۀ شمارۀ 152677/

ت57322 ه مورخ 98.11.29 هیأت وزیران تصریح شــده است " ویرایش یا 
تمدید ثبت سفارش تا پایان سال 1398 برای اظهار کاالهای گروه 4 که تا قبل 
از تاریخ 98.2.31 دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارنامه و یا 
قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی باشند 
به صورت »بدون انتقال ارز« و از محل بنــد 9 مادۀ 38 آیین نامۀ اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات و »ارز متقاضی« با تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران بالمانع اســت." اعالم فرمایید چنانچه ارز مربوط به 
واردات محموله ای، ارز اشخاص یا متقاضی باشد و این ارز صرفاً از طریق سیستم 
بانکی به فروشــنده خارجی انتقال یابد، تأمین ارز بانکی محسوب می گردد یا 
خیر؟4- وفق مفاد بند 1 مکاتبۀ شــمارۀ 60/283353 مورخ 99.11.21 آن 
دفتر، اعالم شده است " امکان ادامۀ فرایند تجاری )اعم از تمدید، ویرایش و یا 
ترخیص( برای آن دسته از پرونده های مشمول تعرفه های گروه چهار که چه 
قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت ، تأمین ارز شده باشند، فراهم است، لذا چنانچه 
بانک عامل، کتباً و صراحتاً تأمین ارز را تأیید نماید و در سامانۀ تأمین ارز بانک 
مرکزی، تأمین ارز رویت گردد، امکان ادامه فرایند تجاری بصورت بانکی مقدور 

می باشد و ثبت سفارشات اخذ شده از این محل مشمول قید زمانی ترخیص نمی 
باشند." فارغ از بحث تمدید ثبت سفارشات محموله بوش بدلیل صدور رأی از 
ســوی دیوان محترم عدالت اداری و با توجه به موارد معنونه در فوق، آیا بانک 
عامل، کتباً و صراحتاً تأمین ارز کل محموله را تأیید نموده اســت؟ و همچنین 
مهمتر از آن، آیا در ســامانۀ تأمین ارز بانک مرکزی، تأمین ارز این محموله ها 
رویت می گردد؟ و اگر رویت می گردد مبلغ تأمین ارز صورت پذیرفته و رویت 

شده به چه میزانی است؟
5- با توجه به اینکه در برخی مکاتبات واصله اعالم شده ارز مربوط به محموله 
های شرکت بوش سرویس، ارز اشخاص یا متقاضی می باشد، چنانچه این موضوع 
از نظر آن مرجع تأمین ارز بانکی تلقی می شــود، آیا سایر محموله های گروه 4 
موجود در گمرکات )از جمله خودروهای سواری( که با ارز اشخاص، چه قبل و 
چه بعد از تاریخ ممنوعیت وارد شده است نیز به ِصرف داشتن کد رهگیری بانک، 
قابل ترخیص می باشند؟ و گمرک می تواند دستور ترخیص کلیۀ محموله های 
گروه 4 دارای کد رهگیری که با ارز اشخاص یا متقاضی، که حتی بعد از ممنوعیت 
کاال وارد بنادر و گمرکات شده اند را صادر نماید یا خیر؟ خواهشمند است با توجه 
به پیگیری مرجع محترم قضایی دســتور فرمایید در ارسال پاسخ به این حوزۀ 

معاونت، تسریع فرمایند.

تصویب باالترین سطح حداقل دستمزد آمریکاتولید کدام کاالی صنعتی ایران اوج گرفت؟

تقریبا ۵۰ درصد دوربین  های ثبت تخلف خراب استماجرای کامیون های وارداتی پلیسی شد

لوازم خانگی بوش ترخیص می شود
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نتایج بررسی مرکز پژوهش های مجلس؛

از سوی وزارت اقتصاد

ایران می تواند ساالنه 
۲ میلیارد  دالر  درآمد 
ترانزیتی  داشته  باشد

 شاخص بورس
 نزولی شد

 انتشار اوراق دولتی
 فعال متوقف شد
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سرمقاله

 پرداخت یارانه
 به گروه های هدف

در هیچ جای دنیا رشــد 
فصلی و تغییــر قیمت ها 
در کاالهــای اساســی و 
مرتبط با سبد معیشتی در 
 زندگی مردم وجود ندارند. 

دولت ها حساب...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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بلیت های  میلیونی  
سفرهای  هوایی

کاهش انتظارات تورمی 
در بازار مسکن

سبد معيشت یک خانوار3.24 نفره رکورد دوازده ميليون تومان را شکست

افزایش  هزینه  سبد  معیشت
صفحه3

صفحه2

ارزانی خودرو   در  راه   است؟
وزیر صمت: عرضه خودرو    از  هفته آینده افزایش می  یابد 

عرضه خودرو های کف پارکینگ تا 2 ماه آینده

با وجود لغو تصمیم گرانی بلیت، همچنان باال می رود. 
بلیط هواپیما آنقدر گران شده که به کاالیی لوکس 
تبدیل شده است. به نظر می رسد که خیلی ها دیگر 
توان خرید بلیط هواپیما را ندارند. اگر نگاهی به قیمت 
بلیت هواپیما بیندازیم متوجه می شویم که شرکت های 
هواپیمایی در طول روزهای هفته نــرخ پروازهای 
داخلی را هر طور که بخواهند و به نفع شان باشد تغییر 
می دهند. هرچند در حالیکه بر اساس پروتکل های 
ابالغ  شده محدودیت پذیرش مســافر در پروازهای 
داخلی برداشته شده و پیش از این بسیاری از ایرالین ها 
و حتی مســئوالن دلیل افزایش قیمت های صورت 
گرفته را شیوع ویروس کرونا و محدودیت های به وجود 
 آمده اعالم می کردند اما حــاال هم خبری از کاهش 

قیمت نیست...

عضو هیات مدیره کانون سراســری انبوه سازان با 
پیش بینی تداوم ثبات قیمت  در بازار مسکن برای 
ماه های پایانی امسال، گفت: آغاز فرآیند ثبت نام برای 
واحدهای نهضت ملی مسکن یکی از عوامل کاهش 
انتظارات تورمی در بازار مسکن است.، بازار مسکن 
پایتخت پاییز امسال را بدون تغییر و جهش قیمتی 
پشت سرگذاشت و قیمت هر متر مربع خانه در مهر 
امسال نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد و از متری 
31 میلیون و 703 هزار تومان به 31 میلیون و 631 
هزار تومان رسید و افت 2 دهم درصدی را ثبت کرد.

پاییز و تابستان دو سال گذشته، قیمت خانه هم زمان 
با رکود، رشد می کرد و افت معامالت نیز تاثیری در 

توقف رشد قیمت ها ...



اقتصاد2
ایران وجهان

از سوی وزارت اقتصاد
انتشار اوراق دولتی فعال متوقف شد

مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اســامی دولتی 
که مقرر بود ۱۸ آبان ۱۴۰۰ اجرا شــود، ملغی و 
تاریخ جدید اطاع رسانی خواهد شد. به گزارش 
ایســنا، بانک مرکزی اعام کرد: کارگزاری بانک 
مرکزی در راســتای عرضه تدریجی اوراق مالی 
اسامی توســط وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
پیرو اطاعیه منتشرشــده مورخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۰، 
مقرر بود مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسامی 
دولتی را به منظور فروش به بانک ها، موسســات 
اعتباری غیربانکی، صندوق های سرمایه گذاری، 
شرکت های بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه 
در روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا کند اما بر 
اساس اعام وزارت امور اقتصادی و دارایی، حراج 
مذکور در تاریخ یادشده برگزار نمی شود و تاریخ 
دقیق به اطاع هموطنان خواهد رسید. خاطرنشان 
می شود متولی اصلی انتشــار و عرضه اوراق مالی 
اسامی دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده 
و آن وزارتخانه الزامی به پذیرش تمام پیشنهادهای 
دریافتی یا فروش همه اوراق عرضه شده در حراج را 
ندارد. بانک مرکزی نیز صرفاً سفارشات دریافت شده 
را به منظور تصمیم گیری به آن وزارتخانه ارسال و 
وزارتخانه یادشده نسبت به تعیین سفارش های 
برنده اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام 
برندگان انجام می شود. بانک مرکزی بر اساس جزء 
)۴( بند »ک« تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسامی دولت در 
بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن 
تامین  زیرساخت معامات و برگزاری حراج، تعهدی 
نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسامی دولتی 
فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به 

منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

بازدید رییس جمهور از شرکت تولیدی 
مورد حمایت بانک توسعه تعاون 

رییس جمهور طی سفر به استان سمنان از شرکت 
تولید وسایل سرمایشی و گرمایشی سنگرکار بازدید 
کرد. در بازدید آیت اهلل رئیسی ضمن بررسی وضعیت 
تولید و اشتغال شرکت سنگر کار گفت: واحدهای 
صنعتی و تولیدی با ایجاد ارزش افزوده مناســب، 
از ارکان مهم اقتصاد ملی محسوب می گردند. وی 
با بررسی مشکات مطرح شــده از سوی مدیران و 
کارگران، به مقامات ذیربط دستور اقدامات الزم برای 
رفع موانع افزایش تولید این کارخانه صورت پذیرد. 
مدیرعامل شرکت سنگرکار ضمن تشکر از تشریف 
فرمایی آیت آله رئیسی به استان، از حمایت های بی 
دریغ و پشتیبانی بانک توسعه تعاون از واحد های 
تولیدی تقدیر و تشکر نمود. وی افزود بانک توسعه 
تعاون در طی سالیان اخیر همواره حامی واحدهای 
تولیدی اســتان بوده و این حمایت ها باعث رشد و 

بالندگی واحدهای تولیدی استان شده است.

گزارش عملکرد اعتباری بانک توســعه 
صادرات ایران در پایان شهریور ماه:

رشد 43 درصدی تسهیالت اعطایی
مجموع تســهیات اعطایی بانک توسعه صادرات 
ایران در شش ماه اول سال جاری به میزان ۸9،۶۰۰ 
میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل با رقم ۶2،۵۸۰ میلیاردریال به میزان ۴۳ 
درصد رشد داشته است. به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات به نقل از معاونت اعتبارات این 
بانک ، مجموع تسهیات اعطایی بانک در پایان سال 
۱۳99 معادل ۱29،۱2۴ میلیاردریال بوده است. 
همچنین مانده تسهیات بانک تا پایان شهریور ماه 
سال جاری ۶۴۸،۴۴۴ میلیاردریال است که درصد 

رشد نسبت به پایان سال قبل 7.۸درصد است.

رستم قاسمی در بانک مسکن 
حضور یافت

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در سومین بازدید 
خود از زیر مجموعه های وزارت متبوعش در بانک 
مسکن حضور یافت. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، محمود شــایان مدیرعامل بانک 
مسکن در جریان حضور رســتم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی در بانک مسکن در جمع مدیران ارشد 
بانک گفت: از وزیر محترم راه و شهرســازی که در 
دوران پس از تصدی مسئولیت وزارتخانه، سومین 
حضور خودشان را در زیرمجموعه های وزارت متبوع 
خود به بانک مسکن اختصاص دادند، تشکر میکنم؛ 
زیرا اولین حضور را پس از انتصاب آقای صالحی در 
مجموعه راه آهن جمهوری اسامی داشتند و امروز 
بنده و کارمندان بانک مســکن مفتخر هستیم که 

میزبان مقام عالی وزارت باشیم.

خبر

مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشــی اعام کرد: با همین 
زیرساخت های موجود هم می 
توانیم درآمد کشور از صنعت 
ترانزیت را به ساالنه 2 میلیارد 
دالر در سال برسانیم. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
درباره ترانزیت نوشت: جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی 
آن، اهمیت ویژه ای به کشور به لحاظ ترانزیت بار در اقتصاد 
جهانی بخشیده است. شبکه های ارتباطی ریلی، جاده ای و 
هوایی ایران، پتانسیل های ارزشمند و یک فرصت استثنایی 
و بی نظیر اقتصادی و تجاری برای کشور محسوب می شوند. 
به رغم قرارگیری ایران در مســیرهای ترانزیتی مختلف از 
جمله کریدور شمال-جنوب )NOSTRAC(، کریدور 
اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای غربی، کریدورهای 
حمل ونقلی تعریف شده میان کشــورهای عضو سازمان 
همکاری اقتصادی )اکو( مانند کریدور اسام آباد-تهران-

استانبول )ITI( و کریدور ایران-عراق-سوریه، توجه الزم 
و کافی به این ظرفیت فوق العاده نشده است.

عدم توجه الزم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است 
که این موضوع عاوه بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد 
کشور، می تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد 
چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی 
ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر 
کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد 
و کاهش تحریم پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد 

داشت.
به موازات عدم برنامه ریزی برای فعال ســازی این ظرفیت 
فوق العاده در کشور، شاهد فعالیت و سرمایه گذاری سنگین 
رقبای منطقه ای و فعال شــدن کریدورهای موازی ایران 
)مانند: ۱. ایجاد مسیر ترانزیتی با اتصال بندر ترکمن باشی 
در ترکمنســتان به بندر باکو در آذربایجان از طریق ایجاد 
خط کشتیرانی در عرض دریای خزر؛ 2. توافقنامه الجورد 
و اتصال کشورهای افغانســتان، ترکمنستان، آذربایجان، 
گرجستان و ترکیه؛ ۳. اتصال ریلی باکو-تفلیس-قارص؛ 
۴. سرمایه گذاری گسترده چین ذیل ابتکار کمربند و راه در 
کریدور اقتصادی چین-پاکستان )CPEC(، ۵. برنامه ریزی 
ترکیه برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و نقش کمرنگ 
ایران در آن( هســتیم که تهدیدی جدی برای مزیت های 
نسبی ایران به حساب می آید. با این توصیف، اگر کریدورهای 
ترانزیتی منطقه ای و جهانی را بــه مثابه یک میدان نفتی 
مشترک میان کشورها بدانیم، می توان گفت که کشورهای 
همسایه و منطقه با ایجاد و فعال سازی کریدورهای دیگر، 
در حال بهره برداری از این فرصت و ربودن سهم ایران از این 

میدان نفتی مشترک هستند.
خوشبختانه مســئوالن کشــور به دالیلی مانند تشدید 
تحریم های نفتی و وقوع بحران ارزی در این سال ها، ضرورت 
بهره گیری از ظرفیت های ربوده شده ترانزیتی کشور به عنوان 
راهبردی برای ایجاد درآمدهای کان ارزی و خنثی سازی 
تحریم های ظالمانه را بیش ازپیش درک کرده اند و پیش بینی 
می شود که میزان توجه به این موضوع در آینده و بخصوص 

در دولت سیزدهم نیز افزایش یابد.
در این شرایط، سوال بســیار مهمی که پیش می آید این 
اســت که ایران با سرمایه گذاری در توســعه کدام بخش 
از کریدورهای ترانزیتی خــود و در کدام زمینــه )اعم از 
سخت افزاری و نرم افزاری(، می تواند در رقابت با کریدورهای 
رقیب، ســهم بیشــتری از بازار ترانزیت منطقه را به خود 

اختصاص دهد و درآمد بیشتری به دست آورد؟

به بیان دیگــر، آیا برنامه توســعه فعلی به لحاظ 
سوددهی، در مسیر بهینه و مطمئنی صورت می گیرد؟

اهمیت این موضوع، در اختصاص بودجه های ســالیانه به 
طرح ها و پروژه های حمل ونقلــی و به خصوص در جذب 
سرمایه های خارجی و قراردادهایی که در آینده ممکن است 

منعقد شود، دو چندان می شود.
به طور مثال، در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه 2۵ ساله 
ایران و چین، چه گزینه هایی از طرف ایران در بخش توسعه 
ترانزیتی بر روی میز قرار خواهد گرفت؟ آیا می توان بدون 
برخورداری از یک نقشه راه یا برنامه ملی، از ظرفیت چنین 

تفاهم نامه هایی استفاده بهینه کرد؟

نگاهی به عملکرد ترانزیتی کشور
نمودار زیر نشــان می دهد که عملکرد ترانزیتی کشور در 
بخش های ریلی و جاده ای طی ۸ ســال اخیر در بهترین 
حالت، تنها یک بار به مرز ۱۳ میلیون تن رسیده است که با 

ظرفیت های بالقوه کشور فاصله ای چشم گیر دارد.
تقریباً عمده این میزان بار نیز سهم بخش جاده ای کشور 
بوده و بخش ریلی تقریباً سهم چندانی در عملکرد ترانزیتی 
نداشته است. کشور در چند سال گذشــته، با روند نزولی 
میزان ترانزیت روبه رو بوده به طوری که میزان کاهش در 
دو سال گذشته شدیدتر شده و بیش از ۵۰ درصد کاهش 
یافته اســت. روند موجود اگرچه متأثر از تحریم ها و وقوع 
بحران کرونا بوده، لکن ارتباط مســتقیم و معناداری نیز با 
نظام برنامه ریزی و مدیریتی کشور دارد. فاصله اساسی وضع 
موجود با وضع مطلوب ترانزیت در طول دهه های گذشته 
نیز نشان می دهد که ناکارآمدی در استفاده از استعدادهای 
ترانزیتی کشور ریشه در عوامل دیگری غیر از تحریم ها و 

همه گیری کرونا دارد.

ایران می تواند ســاالنه ۲ میلیارد دالر درآمد 
ترانزیتی داشته باشد

یک سوال چالشــی: آیا بدون مطالعه دقیق ظرفیت های 
ترانزیتی ایران، سرمایه گذاری ها در مسیر صحیحی هدایت 

خواهند شد؟
یکی از اولین سؤال هایی که برای ســرمایه گذاری بهینه 
و مطمئن در حوزه ترانزیت مطرح می شــود این است که 
ظرفیت )پتانسیل( ترانزیتی ایران در شرایط ایده آل چقدر 

است؟
اهمیت پاسخ به این سوال از آن جهت است که معموالً برای 
جابه جایی بار و کاالی بین المللی، دو یا چند مســیر موازی 

وجود دارد و صاحبان بار و کاال مسیری را انتخاب می کنند که 
بیشترین مزیت رقابتی را داشته باشد. کما اینکه یکی از اهداف 
اَبَرپروژه کمربند و راه چین، کاهش وابستگی این کشور به یک 
یا چند کشور محدود برای انتقال بار وارداتی و صادراتی خود 

)از طریق ایجاد چند کریدور موازی( ذکر شده است.
بنابراین، قبل از هرگونه سرمایه گذاری کان زیرساختی 
در کریدورهای ترانزیتی، باید با استفاده از مطالعات دقیق 
و اصولی، اطمینان حاصل کرد که ســرمایه گذاری مورد 
نظر، حتماً در بلندمدت می تواند بــرای کریدور ترانزیتی 
مورد نظر مزیت رقابتی ایجاد کند و سهم پیش بینی شده 
از بازار را به خود اختصــاص دهد. تأکید بر انجام مطالعات 
دقیق و اصولی از این جهت است که سایر کشورهای رقیب 
نیز بیکار ننشسته اند و در حال سرمایه گذاری برای باال بردن 
جذابیت مسیرهای ترانزیتی خود هستند و بدون محاسبه 
مزیت هریک از این کریدورهای رقیــب، عمًا نمی توان 

سرمایه گذاری های مورد نظر را ارزیابی کرد.

برآورد ظرفیت های ترانزیتی ایران؛ گمانه یا 
ارزیابی مبتنی بر مطالعات دقیق و کالن نگر؟

طبق اعــام وزارت راه و شهرســازی، در صورت تکمیل 
زیرساخت کریدورهای داخلی و پیوستن به ابتکار کمربند و 
راه چین، روان سازی رویه ها در تبادالت مرزی و بهره گیری 
حداکثری از ظرفیــت دیپلماســی حمل ونقل، ظرفیت 

ترانزیتی کشور سالیانه به ۸۰ میلیون تن خواهد رسید.
بر این اساس، با در نظر گرفتن درآمد حداقل ۱۰۰ دالری 
به ازای هر تن بار ترانزیتی، ایران می تواند ســالیانه بیش از 
۸ میلیارد دالر درآمد ارزی از ترانزیت داشته باشد. در این 
حالت، درآمد ساالنه ایران از ترانزیت، به تنهایی بیشتر از یک 

چهارم کل صادرات غیر نفتی خواهد بود.
همچنین، بدون اضافه کردن زیرســاخت جدید به شبکه 
حمل ونقل کشور و صرفاً از طریق برخی اقدام های مدیریتی 
مانند تسهیل گری و روان سازی رویه ها در تشریفات گمرکی 
و تبادالت مرزی و بهره گیری از دیپلماســی حمل ونقل، 
می توان ظرفیت ترانزیت کشور را به 2۰ میلیون تن با درآمد 

ارزی بیش از 2 میلیارد دالری رساند.
گفتنی است، در مورد ظرفیت ترانزیتی ایران، پاسخ های 
متفاوت دیگری از ۳۰ میلیــون تن تا ۳۰۰ میلیون تن نیز 
در مطالعات و اظهارنظرهای ســایر دستگاه های ذی ربط 
و کارشناسان یافت می شــود که در حالت بیشینه، درآمد 

سالیانه ۳۰ میلیارد دالری را برای کشور ایجاد می کند.
نکته بسیار مهم آن اســت که تاکنون مطالعه ای کان نگر 

)حتی در اسناد مطالعات آمایش سرزمین( در این خصوص 
انجام نشده است که در آن برآورد ظرفیت ترانزیتی ایران 
بر اســاس مزیت رقابتی کریدورهای داخلی به ازای برخی 

سناریوهای محتمل در آینده منطقه محاسبه شده باشد.
بر این اساس می توان گفت آنچه در بین عمده اظهارنظرهای 
انجام شده در خصوص ظرفیت ترانزیتی ایران مشترک است، 
این است که این اظهارات مبتنی بر ارزیابی های دقیق و کامل 
از مزیت کریدورهای عبوری از ایران نسبت به کریدورهای 

رقیب نیستند.
بنابراین، در راستای پاسخ به پرســش اصلی این گزارش، 
یکی از اولین موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود، تهیه 
یک نقشه راه یا برنامه ملی برای توسعه کریدورهای ترانزیتی 
اســت که در آن از طریق مطالعات کان نگر با استفاده از 
ابزارهای ارزیابی بــه روز و کارآمد، ظرفیت ها و مزیت های 
ترانزیتی کشور بر اساس سناریوهای محتمل از تحوالت 

آینده برآورد شده باشد.
عملکــرد ترانزیتی ناموفق در ســال های اخیــر )به رغم 
سرمایه گذاری های کان صورت گرفته در بنادر، فرودگاه ها 
و خطوط ریلی و جاده ای( این ظن را تقویت می کند که در 
نبود یک نقشه راه یا برنامه ملی کان نگر برای جهت بخشی 
و تعیین اولویت های سرمایه گذاری در توسعه کریدورهای 
ترانزیتی، همچنان بر مسیر فرصت ســوزی ده ها میلیارد 

دالری سال های گذشته حرکت خواهیم کرد.

جمع بندی و راهکار
به رغم اینکــه ترانزیت کاال یک ظرفیــت فوق العاده برای 
کشور به حساب می آید، توجه الزم و کافی به این موضوع 
در سال های متمادی صورت نگرفته اســت. با این وجود، 
مسئوالن کشــور به دالیلی مانند تحریم ها و وقوع بحران 
ارزی در این ســال ها، ضرورت بهره گیری از ظرفیت های 
ربوده شده ترانزیتی کشــور به عنوان راهبردی برای ایجاد 
درآمدهای کان ارزی و خنثی سازی تحریم های ظالمانه 
را بیش ازپیش درک کرده اند و پیش بینی می شــود که در 
آینده، ســرمایه گذاری های بیشــتری را به سمت توسعه 
ترانزیتی کشــور هدایت کنند. از طرفی بدون برخورداری 
از یک نقشه راه یا برنامه ملی نمی توان انتظار داشت که این 

سرمایه گذاری ها در مسیری مطمئن و بهینه صورت گیرد.
در این راستا، یکی از مهم ترین مســائلی که الزم است در 
گام نخست حل وفصل شــود، تهیه نقشه راه یا برنامه ملی 
برای جهت بخشی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری در 
توسعه کریدورهای ترانزیتی، بر اساس سناریوهای محتمل 

از تحوالت آینده داخلی و بین المللی است.
بدیهی اســت که تهیه این برنامه به دلیل ابعاد گسترده و 
پیچیدگی های بسیار زیاد آن و با توجه به ضرورت کسب 
حمایت نهادهای مختلف حاکمیتی برای پیاده سازی آن، 
نمی تواند در یک حلقه بســته کارشناسی صورت پذیرد؛ 
بلکه الزمه تهیه چنین برنامه ای، انجام مطالعاتی متراکم با 
بهره گیری از حداکثر توان و ظرفیت علمی کشور و رسیدن 

به سطح کافی از اجماع و حمایت نخبگانی است.
تحقق جهش های اساسی در افزایش ســهم ایران از بازار 
ترانزیت منطقه، نیازمند پیگیری های مجدانه نمایندگان 
محترم مجلــس و نقش آفرینی فعاالنه ریاســت محترم 
قوه مجریه و تحرک بیشــتر دســتگاه های اجرایی برای 
رفع خألهــای موجود از جملــه خأل برنامه ای یاد شــده 
در این گزارش اســت که انتظار می رود در اولین ســال از 
دولت ســیزدهم این امر محقق گردد و در سال های آتی با 
پیاده سازی و به هنگام سازی این برنامه، شاهد بهره مندی 
حداکثری از منافع راهبردی فراوان حاصل از فعال شدن 

ظرفیت های ترانزیتی کشور باشیم.

تایج بررسی مرکز پژوهش های مجلس؛
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وزیر صمت؛ عرضه خودرو از هفته آینده 
افزایش می  یابد

عرضــه خودرو هــای کــف 
پارکینگ تا ۲ ماه آینده

وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: برنامه های 
طراحی شده برای اصاح صنعت خودروسازی به 
خوبی در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد 
صنعتی به روز با تولیداتی با مصرف سوخت پایین 
و باکیفیت خواهیم بود. »سید رضا فاطمی امین« 
)یکشنبه(  در جریان شانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی قطعات، لــوازم و مجموعه های خودرو در 
جمع خبرنگاران افزود: همان طور که از ابتدای آغاز 
به کار در وزرات صنعت، معدن و تجارت وعده کرده 
بودم ۱۰ پروژه در صنعت خودرو تعریف شده که 
اجرای آنها از دو ماه پیش آغاز شده و با زمان بندی 

مناسب در حال پیشرفت است.
وی با بیان اینکه منکر بدهی های صنعت خودرو 
به قطعه سازان و زیان انباشته باالی آنها نیستیم، 
ادامه داد: در چند بخش در حال انجام کار هستیم 
که از جملــه آنهــا مدیریت جریــان نقدینگی 
خودروســازان، کاهش هزینه های ســربار آنها و 

همچنین اصاح ساختار مالی شرکت هاست.
فاطمی امین خاطرنشــان کرد: با این وجود نوید 
می دهیم که برنامه های طراحی شده برای اصاح 
صنعت خودرو به خوبی در حال انجام است و همه 

تعهدات ما در این صنعت اجرایی خواهد شد.
وی بیان داشت: یکی از ۱۰ پروژه یاد شده، اصاح 
ساختار صنعت خودرو است، به این معنی که روابط 
بین خودروساز و قطعه ساز روابط نادرستی است 
که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصاح 
شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: 
امروز به جای ارتباط مستقیم خودروساز و قطعه ساز 
و اینکه به طور مثال هر خودروساز با 7۰۰ تا ۸۰۰ 
قطعه ساز کار کند که با خود مشکاتی همچون 
پیچیده شدن مدیریت، سخت شدن کنترل کیفیت 
قطعات و قیمت ها و غیره را به دنبال دارد، به دنبال 

مجموعه سازی هستیم.
وی اضافه کرد: در این صورت هر خودروساز با 7۰ تا 
۱۰۰ مجموعه ساز کار خواهد کرد و مجموعه سازان 
نیز با قطعه سازان در ارتباط خواهند بود؛ شیوه ای 
که توسط خودروسازان خارجی هم اجرایی شده و 

موفقیت آمیز بوده است.
عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار داشت: ایجاد یک 
یا دو واحد موتورساز در کشور که موتور در اختیار 
همه خودروسازان قرار بدهد، از دیگر برنامه هایی 

اصاحی این صنعت خواهد بود.

برنامه تولیــد ۳ میلیــون خودرو 
دست یافتنی است

فاطمی امین با اشــاره به برنامه ریــزی برای تولید 
سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴، 
آن را منطبق بر توانایی های خودروسازان برشمرد و 
گفت: در این زمینه ظرفیت ها و برنامه های همه ۱۰ 
خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است. وی یادآور 
شــد: اکنون 9۰ درصد تولید توسط دو خودروساز 
بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا انجام می شود 
و این سهم تا سال ۱۴۰۴ به 7۰ درصد کاهش خواهد 
یافت، به عبارتی سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ 

درصد افزایش خواهد یافت.

عرضه خودرو از هفه آینده افزایش می یابد
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در 2 ماه 
گذشــته جلســات متعددی بین وزارت صنعت با 
خودروسازان در خصوص تامین قطعات، مشکات 
خودروهای ناقص و غیره برگزار شده و در هفته های 
آینده خودرهــای باقی مانده در کــف پارکینگ 
خودروسازان تکمیل شده و به بازار عرضه خواهد شد.

وی افزود: از هفته آینده ایران خودرو روزانه ۵۰۰ 
دستگاه و سایپا روزانه 2۰۰ دستگاه بیش از ظرفیت 
کنونی خود تولید خواهند کــرد و به این ترتیب 

عرضه خودروسازان افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو امروز با حضور 
حدود ۵۰۰ شرکت بزرگ قطعه سازی داخلی و 
خارجی از کشــورهای چین، ترکیه، هند، آلمان 
و ایتالیا، همچنین خودروســازان، قطعه سازان و 
شرکت های بزرگ و کوچک داخلی آغاز به کار کرد. 
این نمایشگاه در ۱۰ ســالن و نزدیک به 2۵ هزار 
متر فضای نمایشگاهی افتتاح شده که از امروز به 
مدت چهار روز )تا ۱9 آبان ماه( آماده استقبال از 

صنعتگران و عاقه مندان است.  
زمینه فعالیت مشــارکت کننــدگان، قطعات و 
مجموعه های خودرو، ماشــین آالت و تجهیزات 
قطعه سازی، تحقیقات و طراحی مهندسی، مواد 
اولیه و تجهیزات جانبی خودرو، بازرگانی و خدمات 
پس از فــروش، لوازم تزئیناتی خــودرو، تعمیر و 

نگهداری خودرو است.
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عضو هیات مدیره کانون سراســری انبوه ســازان با 
پیش بینی تداوم ثبات قیمت  در بازار مســکن برای 
ماه های پایانی امسال، گفت: آغاز فرآیند ثبت نام برای 
واحدهای نهضت ملی مسکن یکی از عوامل کاهش 

انتظارات تورمی در بازار مسکن است.
به گزارش ایرنا ، بازار مسکن پایتخت پاییز امسال را 
بدون تغییر و جهش قیمتی پشت سرگذاشت و قیمت 
هر متر مربع خانه در مهر امســال نسبت به ماه قبل 
کاهش پیدا کرد و از متــری ۳۱ میلیون و 7۰۳ هزار 
تومان به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسید و افت 2 

دهم درصدی را ثبت کرد.
پاییز و تابستان دو سال گذشته، قیمت خانه هم زمان 
با رکود، رشد می کرد و افت معامات نیز تاثیری در 
توقف رشد قیمت ها نداشت. اما کاهش 2 دهم درصدی 
قیمت خانه در مهرماه  امسال چراغ سبزی به اجرای 
جدیدترین بخش از ســبد حمایتی دولت در حوزه 
مسکن به عنوان »طرح نهضت ملی« است. ماه های 
پایانی تابستان امسال، طرح ســاخت سالیانه یک 
میلیون واحد مسکونی کلید خورد که این سیگنال 
را به بازار داد که کسری عرضه در حال جبران است 

و دولت برنامه جدی برای افزایش ساخت و ساز دارد.
شهریور امسال در گزارشی پیش بینی شد که افزایش 
قیمت ها در بازار مسکن در آستانه ورود به ۶ ماه دوم 
سال دور از انتظار است و رونمایی از برنامه اجرایی طرح 
ساخت میلیونی مسکن نیز می تواند در تداوم این روند 

تاثیرگذار باشد.
اکنون واسطه های ملکی از توقف رشد هیجانی قیمت 
مسکن در مناطق شمال شهر پایتخت خبر می دهند 

که عاوه بر اشباع قیمت ها، ناشی از انتظار برای افزایش 
عرضه مسکن اســت. قیمت خانه های پایتخت در 
آخرین روزهای سال 99 به طور متوسط ۳۰ میلیون 
و 27۴ هزار تومان معامله می شد که در مهرماه ۱۴۰۰ 
به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسیده که حاکی از 

رشد ۴.۵ درصدی در مدت هفت ماه است.
همین شیب آرام رشد قیمت ها نیز در مهرماه امسال 
متوقف شد و حتی در بســیاری از مناطق پایتخت، 

کاهش قیمت ها نیز به ثبت رسید.

پیش بینی فعاالن بازار از قیمت مسکن تا 
پایان سال

در همین زمینه، عضو هیات مدیره کانون سراسری 
انبوه ســازان با بیان اینکه آغاز فرآیند ثبت نام برای 
واحدهای نهضت ملــی مســکن از عوامل کاهش 
انتظارات تورمی در بازار مسکن است، گفت: انتظار 
رشد قیمت ها را در بخش خانه های لوکس نداریم و 
قیمت مسکن تولیدی برای دهک های پایین جامعه 
هم به عوامل متعددی ارتباط دارد. »ســیدمحمد 
مرتضوی« افزود: آنچه که به عنوان افزایش و نوسانات 
قیمت از آن نام می بریم حاصل چند شاخص و توجه 
به چند فاکتور مهم است. نخستین نکته، بحث قیمت 
تمام شده مسکن اســت که روی تورم بخش مسکن 
تاثیرگذار است. وی با بیان اینکه اکنون در بازار خرید 
و فروش مســکن، دو گونه ملک وجود دارد، گفت: 
یکی مسکن لوکس است که برای اقشار مرفه تولید 
می شود؛ برای آن دسته از افرادی که توان مالی باالیی 

دارند و در هر زمانی می توانند مسکن بخرند.

شــاخص کل بازار بورس روز گذشته )یکشنبه، ۱۶ 
آبان ماه( با 9 هزار و ۶۸9 واحد کاهش در جایگاه یک 
 میلیون و ۴۳۰ هزار واحدی قرار گرفت. در معامات 
روز گذشته بیش از ۱۳ میلیارد و ۴2۳ میلیون سهم، 
حق تقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش ۸2 هزار و ۱۵۰ 
میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با یک هزار و ۵۵۸ واحد کاهش به ۳۸۴ هزار 
و ۶9۶ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 9۸2 واحد 

افت به 2۴2 هزار و ۴۰۳ واحد رسید.
شاخص بازار اول پنج هزار و ۸۳9 واحد و شاخص بازار 

دوم 2۳ هزار و ۴9۰ واحد کاهش داشتند.
عاوه بر این در بین همــه نمادها، گروه مپنا )رمپنا( 
با ۵9۸ واحد، ایران خودرو )خــودرو( با ۵۶۴ واحد، 
پتروشیمی نوری )نوری( با ۵۵9 واحد، مخابرات ایران 
)اخابر( با ۴۴9 واحد، سایپا )خســاپا( با 272 واحد، 
بانک تجارت )وتجارت( با 2۶9 واحد، سایر اشخاص 
بورس انرژی )انــرژی( با ۱79 واحــد، گروه بهمن 
)خبهمن( با ۱7۶ واحد، گروه پتروشــیمی سرمایه 
گذاری ایرانیان )پترول( با ۱۵۵ واحد و بانک پارسیان 
)وپارس( با ۱2۶ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس 
داشــتند. در مقابل فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
2  هزار و ۱۳۱ واحد، شــرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( با یک  هزار و ۳۵7 واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۳۱2 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملــی( با یک هزار و 
2۴7 واحد، صنعتی و معدنی چادرملو )کچاد( با ۶۳۴ 
واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با ۶۳۱ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۴9۳ واحد و گسترش 

نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۴29 واحد با تاثیر منفی 
بر شاخص بورس همراه شدند.

برپایــه این گــزارش، روز گذشــته نماد شــرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(،   ایران خودرو 
)خودرو(، سایپا )خساپا(، بورس کاالی ایران )کاال(، 
فوالد مبارکه اصفهان )فــوالد(، گروه دارویی برکت 
)برکت( و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( در نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامات 
روز گذشته صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه پنج  میلیارد و 9۶۰ میلیون برگه سهم 

به ارزش ۱۳  هزار و ۱۸9 میلیارد ریال داد و ستد شد.
روز گذشــته شــاخص فرابورس بیش از ۱2۸ واحد 
کاهش داشت و بر روی کانال 2۰ هزار و 2۳۱ واحد ثابت 
ماند. همچنین در این بازار 2 میلیارد و ۴22 میلیون 
برگه سهم به ارزش ۳۰ هزار و ۴۸7 میلیارد ریال داد 
و ستد شد. روز گذشته نماد صنعتی مینو )غصینو(، 
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند(، تولیدات پتروشیمی قائد 
بصیر )شبصیر(، پخش البرز )پخش(،   توسعه سامانه 
نرم افزاری نگین )توســن(، مجتمع صنایع الستیک 
یزد )پیزد( و صنایع شیمیایی کیمیاگران روز گذشته 
)شکام( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بود. در 
مقابل نمادهای پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریا 
ساسول )آریا(، مجتمع جهان فوالد سیرجان )فجهان(، 
شرکت ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )صبا(، فرابورس ایران )فرابورس( 
و پاالیش نفت الوان )شاوان(   تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس داشتند.

پیش بینی قیمت مسکن تا پایان سال 1400

کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص بورس نزولی شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه وارد کانال ۱۲ میلیون تومانی شد
قیمت سکه در بازار تهران )یکشنبه، ۱۶ آبان ماه( با ۱۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۹۸ 
هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۱۹۱ هزار تومان شد.

بانک ها
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پرداخت یارانه به گروه های هدف
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

در هیچ جای دنیا رشد فصلی و تغییر قیمت ها در کاالهای اساسی و مرتبط با سبد معیشتی در زندگی مردم وجود ندارند. دولت ها حساب ویژه ای روی کاالهایی که مورد نیاز شدید مردم است بازمی کنند و نمی گذارند مردم به 
خاطر موارد این چنینی در فشار قرار بگیرند. متأسفانه ضعف نظارت دولت نیز اوضاع اقتصاد داخلی را وخیم می کند. مصداق بارز همین ادعا، وضعیت قیمت مرغ در چند هفته گذشته است. اتفاق هایی این چنینی که هرچند وقت 
یک بار در حوزه های مختلف شاهد هستیم، درواقع متغیرهای سیاستی هستند که با تصمیم گیری داخلی و نظارت حل شدنی هستند به شرط آنکه به موقع درباره آن ها تصمیم گیری شود. اما باید دید مطرح شدن موضوع سبد 
معیشت در ماه های اخیر به چه علتی است. اینکه هر روز اخبار مربوط به افزایش هزینه های سبد معیشت منتشر می شود چه اهدافی دارد. اگر هدف از انتشار این اخبار حذف ارز دولتی و نشان دادن تاثیرات تخصیص نادرست 
این ارز به کاالهای اساسی است باید گفت در شرایط فعلی بستر مناسبی برای حذف این ارز وجود ندارد. اگر هدف از انتشار این اخبار، فشار به دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، باید گفت این حرکت نیز بهانه ای به دست 

تولیدکنندگان سودجو خواهد داد تا گرانی ها بیشتر شود. بهتر است در شرایط فعلی نه تنها ارز دولتی حذف نشود، بلکه بر روند تخصیص و توزیع ارز دولتی نظارت درست انجام شود تا افراد سودجو از این چرخه خارج شوند. 
هرچند راهکار پرداخت یارانه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اجرا شد اما دالیل بسیاری برای عدم موفقیت این طرح وجود دارد. در تعیین یارانه ها باید خط فقر،  سبد معیشت و بسیاری از موضوعات دیگر مدنظر قرار گیرد. پرداخت 
یارانه باید به گونه ای باشد که بتواند قدرت وتوان خرید را حفظ کند اگر تورم به نحوی افزایش یابد که مبلغ یارانه پاسخگوی نیازهای اندکی از مخارج را نیز ندهد پرداخت آن چه فایده ای خواهد داشت. از همان ابتدای بحث ارایه یارانه ها 

سامانه هایی در حال طراحی بود و هدف واقعی آن بود که یارانه هدفمند شود و افراد نیازمند و گروه های هدف بتوانند از آن بهره بگیرند اما شاهد بودیم که یارانه ها از ابتدا به همه ایرانیان از جمله ایرانیان خارج از کشور اختصاص یافت.
نکته مهم آن است که افراد مورد پایش قرار گیرند و اگر فردی به هر دلیل و علتی به جمع افراد نیازمند حمایت اضافه شود سازمان های حمایتی باید آن فرد را مورد حمایت خود قرار دهند و یارانه نیز حتما باید تعدیل شود و متناسب 
با تورم و نیازهایی که گروه های هدف دارند افزایش یابند. اما شاهد هستیم که از ابتدای پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه به میزانی معین یارانه ارایه شده است. گروه هایی که یارانه دریافت می کنند باید محدود باشند، میزان 

آن به گونه ای باشد که بتواند تامین کننده بخش مهمی از نیازهای گروه های هدف باشد و با رصد و پایش مستمر زمانی که افراد نیازمند به توانمندی رسیدند این حمایت ها حذف شود.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران اعالم کرد: در 
زمینه مشکالت و موانع واردات کامیون های دست دوم 
بالتکلیف در گمرک های کشور مجموع عواملی دست به 
دست هم می دهد که این مسائل به وجود آمده و نمی توان 
یک فرد یا دستگاه را مقصر دانست. ترخیص کامیون های 
وارداتی از گمرکات کشور که طی ماه های اخیر بالتکلیف 
مانده اند، یکی از بزرگترین دغدغه های کامیون داران در این 
ایام است و طی ماه گذشته اولتیماتوم و هشدارهای دستگاه 
قضایی هم نتوانست راه ترخیص این کامیون ها را باز کند.

احمد کریمی، دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران 
در این باره اظهار کرد: گرچه عوامل و مســائل متعددی 
دست به دست هم داده اند و ســبب بروز این مشکالت 
برای کامیون داران شده اند اما بیشترین قصور را در این 
میان شرکت های خودروساز که خدمات پس  از فروش را 
ارائه نمی دهند و واردکنندگانی که قراردادی با خریداران 
نبستند و مناسبات درست و تعریف شده ای بین آن ها و 

کامیون داران برقرار نکرده اند، مرتکب شده اند.
وی افزود: برخــی از واردکنندگان نه بــرای بهای تمام 
شــده نه برای تاریخ تحویل، تکلیف را روشن نکرده اند و 
به عنوان مثال بعضا از حــدود یکصد کامیون دار و حتی 

بیشــتر پول گرفته اند اما کمتر از نصف تعهدات شــان 
کامیون وارد کرده انــد. البته در این میــان نمی توان از 
قصور سازمان راهداری هم گذشت چرا که این سازمان 
 باید ساماندهی مناسبی ایجاد می کرد که این مشکالت 

به وجود نیاید.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونــداران ادامه داد: 
سازمان راهداری این موضوع را باید به صورت یک پروژه 
می دید و شرح وظایف هر یک از عوامل دخیل را مشخص 
می کرد اما این کار را انجام نداده است. این سازمان باید 
برنامه ای را تعریف و شرکت های مجاز را تایید کند. از سوی 
دیگر نیز واردکنندگان هم باید بر اســاس سفارش هایی 
که می دهند و خودروهایی کــه به کامیون داران تحویل 

می دهند، بتوانند سفارش جدیدی ثبت کنند.
کریمی گفت: در راستای حل مشــکالت کامیون داران 
قرارداد حقوقی مناســبی را کــه در آن حقوق متقابل 
پیش بینی شده باشد را تنظیم کردیم و با اطالع رسانی 
گسترده اعالم کردیم که کامیون داران تنها در این قالب 
که قیمت قطعی، مدت زمان تحویل، وظیفه وارد کننده 
تا پالک گذاری و... در آن دیده شده است با واردکنندگان 

قرارداد ببندند.

رئیس اتحادیه مسافربري استان تهران با اشاره به تداوم 
وضعیت سخت رانندگان صنف متبوع خود گفت: در دو 
سال اخیر به دلیل تعطیلي مدارس و دانشگاه ها حجم 
زیادي از ســرویس هاي داخل شــهري اعضاي صنف 
مسافربري کنسل شد و اکنون با فرا رسیدن فصل سرما 
و کاهش حجم مسافران برون شهري درآمد رانندگان 
کاسته شده که در کنار گراني الستیک و روغن وضعیت 
ســخت آنها همچنان ادامه دارد. علــي انصافي، رئیس 
اتحادیه مسافربري اســتان تهران کم شدن مسافر در 
فصل زمستان را یکي از عوامل کاهش درآمد رانندگان 
صنف مسافربري خوانده و بیان داشت: هر ساله به محض 
ورود به فصل سرما از حجم مسافران برون شهري کاسته 
مي شود، بخش اعظمي از مسافرت ها در فصل گرم سال 

رخ مي دهد بنابراین از درآمد رانندگان کاسته مي شود.
وي در ادامه تاکید کرد: در دو سال اخیر به دلیل تعطیلي 
مدارس و دانشگاه ها حجم زیادي از سرویس هاي داخل 
شهري که مسئولیت آن بر عهده اعضاي صنف مسافربري 
بود کنسل شد. دانشگاه ها و مدارس طیف وسیعي از این 

دست سرویس ها بودند که طي دو سال اخیر تمامي این 
مراکز تعطیل و آموزش از راه دور انجام گرفت. هر چند 
خبر باز شدن مدارس و دانشگاه ها از اول آذرماه از سوي 
مسئوالن به گوش مي رســد؛ اما هنوز معلوم نیست که 
خانواده ها براي فرســتادن فرزندان خود به این مراکز 
با خیالي راحت اقدام کنند؛ بنابراین تکلیف این عده از 

رانندگان نیز هنوز روشن نیست و درآمدي وجود ندارد.
انصافي گراني الستیک و روغن را نیز از جمله مشکالت 
رانندگان دانسته و گفت: از ابتداي تدوین قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در قوانین مقرر شده بود که ۳ درصد از این 
مالیات به بخش حمل ونقل اختصاص یابد، اما متاسفانه 
فقط در پروســه اي از زمان ریاســت جمهوري دولت 

احمدي نژاد این امر تحقق یافت.
علي انصافي، رئیس اتحادیه مسافربري استان تهران افزود: 
با اینکه نوسازي حمل و نقل ضرروي است و بخشي از آن را 
باید دولت تامین کند، رانندگان با درآمد کم و هزینه هاي 
زیادي که در این حوزه دارند توان ادامه کار را نداشته و کم 

کم از این حوزه فعالیت خارج مي شوند. 

رئیس اتحادیه تزئینات داخلي ســاختمان تهران 
لزوم تاکید ســازمان هاي مربوطه به اســتاندارد 
اجباري کاالها را ضروري دانســته و بیان داشــت: 
اگر در تولید لمینــت رعایت اســتاندارد این کاال 
ضروري و اجباري بــود تولیدکنندگان از متریال و 
مواد اولیه بسیار مناسب تري استفاده مي کردند؛ 
اما در حــال حاضــر تولیدکنندگان بــه نظرات 
مشــتریان خود و ســفارش دهنــده اهمیت مي 
 دهند تا اینکه به اســتاندارهاي الزم و این معضل

 بزرگي است.
بهروز میالني، رئیــس اتحادیه تزئینــات داخلي 
ساختمان تهران گفت: طي دو سال و نیم گذشته 
ورود انواع لمینت خارجي به کشور ممنوع شده این 
در حالي است که تولیدکنندگان لمینت داخلي که 
تعدادشان اندک است، قول تامین لمینت مورد نیاز 
را به مسئوالن داده اند .وي در ادامه اظهار کرد: میزان 
تولید داخلي لمینت در کشور با توجه به اطالعات 
اتحادیه تزئینات داخلي از نیاز بازار کمتر است و این 
در حالي است که کیفیت لمینت تولید شده در کشور 

به میزان نوع خارجي آن نیست.
میالني تاکید کرد: متاســفانه بــه کیفیت کاال و 
استاندارد آن اهمیت داده نمي شــود. براي اینکه 
قیمت تمام شــده ارزان تر از نوع خارجي باشــد، 
تولیدکنندگان به جاي HDF ازMDF براي تولید 
 over Lay لمینت اســتفاده مي کنند و حتي از
نیز استفاده نمي گردد که این ماده سطح سایش و 

استقامت لمینت را باال مي برد.
رئیس اتحادیه تزئینات داخلي ساختمان تهران با 

-Ac۳ اشاره به انواع لمینت گفت: لمینت در انواع
 Ac۴ و Ac۳ در بازار تولید مي شود که Ac۵-Ac۴
در منازل و Ac۵ در مکان هاي عمومي که بیشترین 
سطح سایش را دارد اســتفاده مي شود. متاسفانه 
سفارش دهندگان، سفارش خود را با کمترین کیفیت 
براي سازه هاي مورد نظر از تولیدکننده مطالبه مي 
کنند که از نوع درجه ۳ چیني نیز کم کیفیت تر و 
ارزان تر مي شــود. این کاال با نازل ترین کیفیت در 
بازه زماني بسیار کم، عمر مفید خود را از دست مي 
دهد و تبدیل به زباله مي شود در حالیکه اگر رعایت 
اســتاندارد این کاال اجباري بود عمر مفید بسیار 
باالتري داشت و مصرف کننده با خیال راحت طي 
مدت زمان بیشتري از این کاال بهره مي برد و مجبور 
به تعویض آن در بازده زماني کمتر و زیان مالي نبود 
.وي اهمیت برند را بر کاالهاي تولیدي مهم دانسته 
و گفت: متاسفانه تمامي تولیدکنندگان محصول را 
با برند واقعي تولید نمي کنند و بر مبناي قیمتي که 
سفارش دهنده مي خواهد با هر نام و برندي تولید 
مي کنند که به این نــوع تولید کارمزدي گفته مي 
شود. هیچ سوال کننده و رصدکننده اي وجود ندارد 

تا کیفیت تولید را بررسي کند.
میالني تصریح کرد: براي اینکه کیفیت کار باال برود 
و تولیدکننده مجبور به رعایت استاندارد باشد باید 
از کارشناسان اتحادیه جهت تولید استفاده شود و 
بتوانیم نه تنها نیاز داخلي و رضایت مصرف کننده را 
تامین کنیم، بلکه آن را صادر کنیم. نباید به دلیل سود 
زودبازده از کیفیت کاال کم شود، ما فقط کاال نمي 

خواهیم بلکه کاالي با کیفیت مي خواهیم.

عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف ایران و تهران و رئیس 
اتحادیه فروشندگان دســتگاه هاي صوتي، تصویري، 
تلفن همراه و لوازم جانبي تهران از مســئوالن گمرک و 
بانک مرکزي درخواســت کرد درباره متخلفان واردات 
گوشي تلفن همراه و تبلت گزارشــي تهیه و ارائه کنند. 
ابراهیم درستي، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و 
تهران و رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه هاي صوتي، 
تصویري، گوشــي تلفن همراه و لوازم جانبي تهران در 
خصوص افزایش قیمت ها در آستانه بازگشایي مدارس، 
اظهار کرد: ما باید با مردم شفاف باشیم و قیمت دالر و ارز 

باید همخواني داشته باشد.
درســتي با بیان اینکه همه مغازه داران موبایل فروش، 
اقدام به گران فروشي نمي کنند، افزود: قیمت دالر نسبت 
به فروردین بسیار افزایش نیافته و اگر تبلت یا موبایلي با 
قیمت باالتر به فروش برســد، صد در صد گران فروشي 
اتفاق افتاده است. نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در 

عین حال با تاکید بر اینکه مغازه داران صرفا گران فروشي 
نمي کنند گفت: برخي کاالها در گمرک نگهداري مي 
شود و آنهایي دست به این کار مي زنند که سرمایه دارند 
و رانت ایجاد مي کنند. درســتي همچنین تاکید کرد: 
برخي واردکنندگان، ارز را بر مبناي کاالي اصل دریافت 
کرده ولي اجناس غیر گلوبال را وارد مي کنند. این کاالها 
۲۰ تا ۳۰ درصد اختالف قیمــت دارند. رئیس اتحادیه 
فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصویري، تلفن همراه 
و لوازم جانبي تهران در بخشي دیگر از صحبت هاي خود 
خاطرنشان کرد: برخي آقایان ابتدا ثبت سفارش کرده، 
ولي بیش از سهمیه خود، اقدام به واردات گوشي و تبلت 
مي نمایند. درستي اضافه کرد: نبود خدمات پس از فروش 
مناسب در حوزه گوشي تلفن همراه مصرف کننده را آزار 
مي دهد. وي گفت: ما با گران فروشي مخالفیم، اگر کاالیي 
با قیمت پایین به مغازه دار ما فروخته شود که به قیمت 

باالتر به فروش نمي رسد.

با وجود لغــو تصمیم گرانی 
بلیت، همچنان بــاال می رود. 
بلیط هواپیما آنقدر گران شده 
که به کاالیــی لوکس تبدیل 
شده است. به نظر می رسد که 
خیلی ها دیگر تــوان خرید بلیط هواپیمــا را ندارند. اگر 
نگاهی به 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 شــان 
باشــد تغییر می دهند. هرچند در حالیکه بر اســاس 
پروتکل های ابالغ  شــده محدودیت پذیرش مسافر در 
پروازهای داخلی برداشته شــده و پیش از این بسیاری 
از ایرالین ها و حتی مسئوالن دلیل افزایش قیمت های 
صورت گرفته را شیوع ویروس کرونا و محدودیت های به 
 وجود آمده اعالم می کردند اما حاال هم خبری از کاهش 

قیمت نیست.
در حالی که وزارت راه و شهرســازی بارها اعالم کرده که 
افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی بوده اما هنوز در دفاتر 
فروش بلیت و سایت ها بلیت ها با اعمال افزایش به فروش 
می رسند. این افزایش قیمت ها به اندازه ای بوده که صدای 
اعتراض مردم و مسافران را درآورده و در برخی موارد میزان 
افزایش قیمت ها تا یک میلیون تومان نیز می رسد. در میان 
انکارها و تکذیب گرانی بلیط هواپیما، این مردم هستند که 
مثل همیشه متضرر می شوند والبته طبق بررسی ها آخرین 
نرخ رسمی جدید برای سال 1۴۰۰ از سوی اتحادیه اعالم 
نشده و قیمت ها طبق مصوبه پاییز گذشته است ولی در 
این میان شاهد تخلف برخی ایرالین ها در افزایش قیمت 

ها هستیم.
البته در پی طرح مسئله افزایش قیمت بلیت پروازهای 
داخلی از ســوی برخی نمایندگان مجلس، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی معتقد است که هیچ ایرالین داخلی 
بلیت پروازهای داخلی خود را باالتر از نرخ مصوب نفروخته و 
اگر سایتی گرانفروشی می کند باید با آن برخورد شود. پس 
از کشمکش های فراوان باالخره قیمت بلیت هواپیما برای 
پروازهای داخلی افزایش یافت اما حاال و پس از گذشت 

حدود دو ماه از این اتفاق برخی نمایندگان مجلس نسبت به 
افزایش قیمت بلیت هواپیما انتقاد کرده و خواهان نظارت 
بیشتر و برخورد جدی تر از سوی ســازمان هواپیمایی 

کشوری با عنوان متولی شدند.
این اظهارات در حالی است که مستندات و اخبار بسیاری 
وجود  دارد که بلیت هواپیما تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته 
است. همچنین در جلسه کمیسیون عمران مجلس با 
سازمان هواپیمایی کشوری، از گرانی عدم نظارت جدی 
دولت و بی توجهی شرکت های هواپیمایی به دستورات 
مقامات انتقاد شدید شده بود. مدیران تعدادی از آژانس ها 
می گویند شرکت های هواپیمایی این نرخ ها را به آژانس ها 
ابالغ کرده و حتی مکتوب گفته اند اگر نرخ های جدید را 
اعمال نکنند، سیستم فروش آن ها را قطع خواهند کرد 
و در همین چند روز اخیر سیستم تعدادی از آژانس ها نیز 

قطع شده است.
علی اصغر خانی عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از 

عملکرد وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی 
در مدیریت و ساماندهی قیمت بلیط پروازهای داخلی، 
گفت: با وجود پیگیری های مجلس و تصمیم اتخاذ شده در 
نشست اخیر کمیسیون عمران با رئیس سازمان هواپیمایی 
برای برگشت قیمت ها به قبل از گرانی های آبان ماه، هنوز 
این اقدام صورت نگرفته و بلیط هواپیما با نرخ افزایشی به 

مسافران عرضه می شود.
مگر می شود که مقام عالی وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کند که قیمت بلیط هواپیما باید کاهش یابد، اما این مسئله 
رخ ندهد، آقای اسالمی گزارش دهید که تاکنون چند نفر از 
مدیران خود در حوزه هواپیمایی را توبیخ یا عزل کردید. اگر 
وزیر راه چند تن از مدیران کم توان را عزل یا توبیخ کند، آن 

زمان دیگر تخلفی در حوزه هواپیمایی صورت نمی گیرد.
در همین زمینه عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: طبق پیگری های کمیسیون 
عمران تایید شد که افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی 

است. اما در نهایت اجرای آن باید توسط دولت و وزارات راه 
باشد اما هنوز اتفاقی نیفتاده و تصور این است که این رفتار 
وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت بلیت هواپیما را قبول 

کرده است.
مجتبی یوسفی افزود: متاسفانه مســئوالن در برابر این 
افزایش قیمت های غیر قانونی بــه چند مصاحبه اکتفا 
می کنند و افرادی هم به دنبال این بودند که بتوانند مجوز 
افزایش قیمت را در دولت قبلی بگیرند تا در دولت جدید 

این کسی نتواند جلوی آن را بگیرد.
وی ادامه داد: حدس ما بر این بــود که عده ای بخواهند 
در بین دو دولت، ایــن گرانی های بدون توجیه را تثبیت 
کنند. اما مجلس اجازه نخواهــد داد این گرانی تثبیت 
شود و از شــروط مجلس برای وزیر راه و شهرسازی این 
اســت که جلوی این افزایش قیمت ها بایستد و به این 
 وضعیت بدون نظارت و بدون برنامه در حمل و نقل عمومی 

پایان دهد.

كوتاهی مسئوالن امر و تخلفات ایرالین ها ادامه دارد

بلیت های  میلیونی  سفرهای  هوایی
شایلی قرایی
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بازرس مجمع عالی نمایندگان 
کارگران کشور درباره مشکالت 
کارگران گفت: درحال حاضر 
سبد معیشت یک خانوار۳.۲۴ 
نفره کشــور رکــورد دوازده 
میلیون تومان را دارد. بررســی های میدانی واقعیتی را 
نمایان می سازد که مردم بخصوص کارگران با دریافتی 
ماهیانه خود از سر ناچاری اکثر اقالم سبدهای هزینه ای 
خود را حذف کرده اند. خانوارها در نهایت به تامین اجاره 
ای حداقلی برای حفظ حریم خانواده که خود حدود 8۵ 
درصد دریافتی این قشر را می بلعد و 1۵درصد  مابقی برای 
تامین مواد غذایی حداقلی برای زنده ماندن رسیده است، 

اکتفا کرده اند.
این در حالی است که در نخستین نشست شورای عالی 

کار دولت ســیزدهم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری 
و کارفرمایی برگزار شد، پیشنهاد غیرنقدی شدن بن خواربار 
کارگران مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان کارگری 
بر لزوم ترمیم دســتمزد و توزیع کاالی تنظیم بازاری به 

کارگران تاکید کردند.
قرار بود در جلسه شــورای عالی کار، راهکارهای تقویت 
قدرت معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد 
تبدیل بن خواربار کارگران از نقدی به غیرنقدی به بحث 
گذاشته شــود. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای 
عالی کار به تشریح جزئیات این نشست پرداخت و گفت: 
در خصوص پیشنهاد غیر نقدی شدن بن خواربار کارگران 
مطلع شدیم که این پیشــنهاد در واقع از جانب صندوق 
کارآفرینی امید اســت وجزئیات آن از ایــن قرار بود که 
کارفرمایان وجه چهارصد هزار تومانی بــن خواربار را به 
صندوق کارآفرینی امید واریز کنند و صندوق بر اســاس 

ارزش افزوده آن، به کارگران کارت اعتباری و تسهیالت 
با کارمزد اندک اختصاص بدهد که این پیشنهاد در جلسه 

مورد مخالفت قرار گرفت و رد شد.
وی ادامه داد: گروه کارگری در جلسه روی کاالهای تنظیم 
بازاری که دولت توزیع می کند، تاکید داشت و اعالم کردیم 
که دولت باید در این خصوص به کمک خانوارهای کارگری 
بیاید. ابوی ادامه داد: درباره راهکارهای تقویت معیشت 
کارگران نیز مطالبی مطرح و عنوان شــد که معیشــت 
کارگران با این دریافتی دچار مشکل است. برابر آخرین 
گزارشها که از سوی نماینده کانون عالی شورای اسالمی 
کار کشور ارائه شد، هزینه سبد معیشت کارگران به 11.۵ 
میلیون تومان در ماه رسیده و الزم است راهکاری در پیش 
بگیریم که دستمزد کارگران ترمیم شود چرا که کاهش 
قدرت خرید کارگران ناشی از تورمی است که در جامعه به 
وجود آمده است، از طرفی معتقدیم که کارفرمایان هم باید 

توانایی پرداخت داشته باشند.

در این بین موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مطرح شده 
که به اعتقاد بســیاری از کارشناسان ممکن است تبعات 
بدی بر وضعیت زندگی و سبد معیشت مردم داشته باشد. 
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس خاطر در این رابطه 
می گوید:  من با اینکه آزادسازی و یکسان سازی قیمت ها 
انجام شود و مفسده های مرتبط با آن از بین برود موافقم. 
اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط تورمی موافق 
نیستم. اوال این یک شرایط تورم انتظاری را ایجاد می کند 
و غیر از آن در عمل هم یک تورمی خواهد داشت. در نتیجه 
آن قیمت تمام شده تولید محصوالت پروتئینی و لبنیاتی را 
برای تولیدکننده افزایش می دهد. به گفته غالمرضا نوری 
قزلجه، با توجه به اینکه موضوع ارز در بعضی جاها مثل مرغ 
اثر بیشتری دارد و البته در حوزه گوشت قرمز کمتر از مرغ 
است، با یک حساب سرانگشتی می توان گفت متوسط تا 
سه برابر قیمت ها را باال می برد که البته در بعضی جاها مانند 

تولید مرغ احتماال بیشتر از این هم باشد.

سبد معیشت یک خانوار3.24 نفره ركورد دوازده میلیون تومان را شکست

افزایش  هزینه  سبد  معیشت
پیشنهاد بن غیر نقدی كارگران رد شد

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

گالیههایکامیوندارانازبالتکلیفیوبدقولیها

لزوماجباريشدنرعایتاستانداردهادرتولیدلمینت

گمرک و بانک مركزي؛ گزارشي ازمتخلفان واردات تلفن همراه و تبلت ارائه كنند

نبودخدماتپسازفروشمناسبگوشيتلفنهمراه

از تخصیص 3 درصد مالیات ارزش افزوده به بخش حمل و نقل خبري نیست
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رشد 100 درصدی تسهيالت به شركت های دانش بنيان
طی بازه زمانی مــرداد ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ میزان تســهیالت بانکی شــرکت های 
دانش بنیان بیش از ۱۰۰ درصد و ضمانت نامه فعال بانکی این شرکت ها بیش از ۵۰ درصد 
رشد داشته است و اگرچه بخشی از این رشد به خاطر تورم حاکم بر کشور و رشد نقدینگی 
است، ولی بخشی از آن را می توان به توســعه فعالیت و رشد شرکت های دانش بنیان 

نسبت داد.
مصطفی عرب -مدیرعامل یک شرکت فعال استارت آپی گفت: در حال حاضر بانک ها 
حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان وام فعال و حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان ضمانت نامه فعال در 
اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده اند. در حال حاضر مجموع وام های دارای دیرکرد، 
مشکوک الوصول، معوق و سررسید، حدود ۷.۵ درصد است که در مقایسه با معوقات سایر 

شرکت ها عدد مناسبی است.
وی ادامه داد : ایده شکل گیری این شرکت در اوایل سال ۱3۹۷ به وجود آمد، چند ماه 
بعد با سرمایه ثبتی ۱ میلیارد تومان به طور رسمی شروع به فعالیت کرد و هشت صندوق 
پژوهشی و فناوری و شرکت پردازش اطالعات مالی پارت از سهامداران اولیه آن بودند. در 
حال حاضر ۲۴ تفاهم نامه با صندوق های پژوهشی برای تقسیم اطالعات امضا شده است، 
حدود ۲۸ عدد از این صندوق ها در حال استفاده از سامانه ما هستند و حدود ۱۰ عدد از 
صندوق ها و بانک ها و شرکت های بورسی از گزارش رتبه و ظرفیت اعتباری ما استفاده 

می کنند تا بتوانند خدمات بهتری در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
او در پاسخ به این سوال که آمار ارایه شــده توسط این شرکت چقدر دقیق و به واقعیت 
نزدیک است؟ گفت: با توجه به اینکه دیتاهای موجود از صندوق ها و سایر منابع تجمیع 
می شود و یک تیم تحلیلگر آن ها  را آنالیز و به اطالعا ت آماری تبدیل می کند، می توان 
گفت که گزارشات دقیقی از اکوسیستم به وجود می آید و این اعداد و ارقام در بیشترین 
سطح دقت هســتند و با توجه به اعتمادی که هم در معاونت علمی و هم صندوق های 
پژوهشی و فناوری نسبت به ما وجود داشته، توانسته ایم به این اطالعات برسیم و مجدد 

به خود این نهادها خدمات ارایه دهیم.
عرب با تاکید بر اینکه اطالعات به وجود آمده با حسن اعتماد صندوق ها و سایر منابع شکل 
گرفته است، افزود: بخشی از این اعتماد به اعتماد این نهادها برمی گردد و بخشی از آن هم 
به دلیل اینکه اکوسیستم نیازمند این اطالعات آماری بود، به وجود آمده است؛ البته ما 
تالش کردیم همه این فعاالن اکوسیستم را در بخش سهامداری شرکت دخیل کنیم و به 
همین دلیل هماهنگی ها و همکاری های الزم انجام شده است و امیدواریم این همکاری ها 

روزبه روز بیشتر و بهتر انجام شود.
با بیان اینکه پروتکل های امنیتی سخت گیرانه ای در روند تجمیع و آنالیز اطالعات رعایت 
می شود، اظهار کرد: به شدت به محرمانگی اطالعات پایبند هستیم و یکی از نکته های 
قابل توجه گزارش ساالنه سال ۱3۹۹ این است که روند رشد ارایه خدمات ضمانت نامه 
در صندوق های پژوهش و فناوری هم به لحاظ تعدادی و هم به لحاظ میزان ضمانت نامه 

پرداختی نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
عرب افزود: همچنین با بررسی انجام شده در خصوص عملکرد صندوق نوین  که در حال 
حاضر هم به لحاظ کمی تعداد ضمانت نامه ها هم به لحاظ کمی میزان ضمانت نامه صادره 
و هم به لحاظ کیفی تنوع ضمانت نامه هایی که از سوی صندوق توسعه فناوری های نوین 
ارایه می شود نشان می دهد که این صندوق در عملکرد مناسبی در بین سایر صندوق ها 
قرار دارد و مطابق با گزارش های ارائه شده در رتبه اول ارائه خدمات ضمانت نامه در بین 
صندوق ها قرار گرفته است. از نقاط قابل توجه در عملکرد صندوق نوین به سرعت رشد 
مناسب این صندوق در مقایسه با سایر صندوق ها در سال های اخیر بوده و طی سه سال 

اخیر عملکرد این صندوق رشد قابل توجهی داشته است.
او میزان ارایه سقفی تسهیالت و ضمانت نامه ها را از جمله تفاوت در میان صندوق های 
پژوهشی دانست و گفت: صندوق ها با توجه به میزان سرمایه سقفی خود می توانند تا یک 
سطح معینی را به عنوان تسهیالت ارایه دهند و مجموع ضمانت نامه هایی که می توانند 
ارایه کنند یک مبلغ محدودی است؛ اما با توجه به افزایش سرمایه ای که اخیرا صندوق 
توسعه فناوری های نوین داشته است، ســقف صدور ضمانت نامه های باالتری دارد و 
ضمانت نامه های موردی بیشــتری هم ارایه کرده اســت و این موضوع توانسته تا نظر 
فعاالن بیشتری در اکوسیستم را به سوی خود جلب کند و هم شرکت های کوچک و هم 

شرکت های بزرگ به دریافت خدمات از این صندوق توجه بیشتری نشان دهند.
او به اهمیت تنوع در ارایه خدمات به فعاالن اکوسیستم اشاره و تصریح کرد: در بخش تنوع 
ضمانت نامه ها باید گفت که بیشتر صندوق ها در یک حوزه خاص خدمات ارایه می دهند؛ 
اما بررسی عملکرد صندوق توسعه فناوری های نوین نشان می دهد در حوزه های مختلفی 
ورود پیدا کرده و این موضوع جذابیت بیشتری برای شرکت های فعال در اکوسیستم 

ایجاد می کند.
وی درباره زمان انتشار گزارش ســاالنه ۱۴۰۰ گفت: امیدواریم در تیرماه سال آینده و 
بالفاصله بعد از برگزاری مجمع شرکت بتوانیم گزارش را آماده و منتشر کنیم. با توجه 
به اهمیت بررســی اطالعات آماری برای تصمیم گیری دقیق تــر، از مدیران و فعاالن 
اکوسیستم دعوت می کنیم تا برای تصمیم گیری های خود از این گزارش ها استفاده کنند 
و ما آمادگی داریم تا با توجه به نیاز شرکت ها و فعاالن اکوسیستم گزارشات خاص و مد 
نظر آنها را جمع آوری کرده و تحلیل ارایه دهیم تا بتوانیم مسیر توسعه برای فعاالن این 

بازار را هموار کنیم.

تهران در جمع 3 فيناليست جايزه جهانی شهرهای 
هوشمند

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران از انتخاب تهران به عنوان 
یکی از سه برگزیده نهایی جایزه کنگره جهانی شهرهای هوشمند در سال ۲۰۲۱ خبر داد 
و گفت: در این رویداد که اواخر آبان ماه در شهر بارسلون برگزار می شود، در قسمت جوایز 
شهرهای برتر، تهران به عنوان یکی از سه برگزیده نهایی در بخش حکمروایی و اقتصاد 

هوشمند، شانس دریافت این جایزه معتبر جهانی را دارد.
محمد فرجود گفت: در جایزه جهانی شهر هوشمند در سال ۲۰۲۱ و در بخش »حکمروایی 
و اقتصاد هوشمند«، طرح محله محوری و مشارکت شهروندی شهرداری تهران با نام 
»باهم« از بین تمام شهرهای شرکت کننده در این بخش، به عنوان یکی از سه برگزیده 
نهایی انتخاب شده و برای کسب جایزه برترین پروژه باید با دو رقیب نهایی خود شامل 

اتحادیه شهرهای اسکاتلند و مجمع جهانی اقتصاد به رقابت بپردازد.
او افزود: جایزه جهانی شهر هوشــمند، مهم ترین مسابقه بین المللی در بین شهرهای 
هوشمند است که در آن پروژه ها، ایده ها و برنامه های راهبردی پیشرو از شهرهای مختلف 
در سراسر جهان در حوزه هایی مانند زیست پذیری، پایداری و مزیت های اقتصادی مورد 

بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
دبیر شــورای راهبردی تهران هوشــمند تاکید کرد: طرح »باهم« یکی از طرح های 
ذیل برنامه تهران هوشــمند اســت که با هدف ارتقای مشارکت شــهروندان، تعامل 
با کســب و کارهای نوآور و نیز توســعه محله ای طراحی و اجرا شــده اســت. یکی از 
موضوعات پراهمیت در برنامه تهران هوشــمند، توجه به نقش محوری شــهروندان 
در هوشمندســازی کالن شــهر تهران و نیز ارتقای جایگاه محالت در برنامه ریزی و 
مدیریت شهری است. در پروژه با هم، در چند مرحله و با محوریت معاونت برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شــهرداری تهران و همکاری مناطق، شورایاری ها و نخبگان 
هر محله، بیش از ۱۵۰۰ پــروژه کوچک در محالت مختلــف اولویت بندی، انتخاب 
و اجرایی شــد.فرجود افزود: همچنین کلیه شــهروندان تهرانی می تواننــد با اعالم 
نظر و ثبت امتیاز درخصوص هر یــک از این پروژه ها از طریق ســامانه تهران من، در 
 ارزیابی نتایج آنها و تدوین برنامه های آتی مشــارکت کنند. به عالوه در بخش دیگری
 و در درگاه baham.tehran.ir بیش از ۵۰۰ نیاز فناورانه در حوزه نوآوری شهری و شهر 
هوشمند به شرکت های دانش بنیان و صنایع خالق اطالع رسانی شده است تا با بهره گیری 
از ایده ها و راهکارهای نوآورانه آن ها بتوان مسائل و چالش های شهر تهران را برطرف کرد.

اخبار

واتس اپ قابلیت جدید برای ادمین گروهها توسعه می دهد
طبق شواهدی جدید به نظر می رسد واتس اپ مشغول توسعه قابلیت  Community است. این قابلیت قدرت کنترل ادمین گروه ها را بیشتر می کند. یکی از این موارد قابلیت ایجاد گروه 

درون گروه است که مشابه کانال های موجود در کامیونیتی های دیسکورد به نظر می آید.ادمین ها می توانند کاربران تازه را به وسیله لینک به گروه ها دعوت کنند و سپس به بقیه اعضای دیگر 
گروه پیام ارسال کنند.هنوز مشخص نیست ظاهر این چت ها چگونه خواهد بود اما این نشریه اشاره می کند پیام ها به طور سر به سر رمزگذاری می شوند.همچنین به نظر می رسد تغییرات 

نامحسوسی در طراحی ایجاد می شود تا Community از گروه چت عادی متمایز شود. آیکون این قابلیت به شکل مربعی با گوشه های خمیده خواهد بود. 

کارشناسان اقتصادی دلیل 
افزایش قیمت اقالم اساسی 
با وجود ارز دولتی را اشکال 
در فرآیند تخصیــص ارز و 
انتخاب محل اشــتباه برای 
پرداخت یارانه عمومی می دانند. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، اقالم اساسی همواره کانون توجه 
مردم بوده است و در نتیجه مسئوالن تنظیم و مدیریت 
بازار همواره درصدد ایجــاد آرامش در بازار این اقالم 
بوده و هستند؛ از وزارت صمت و وزارت جهاد گرفته تا 
بانک مرکزی به عنوان تامین کننده ارز و مدیران باال 
دست وظیفه خود می دانند که پاسخگوی مشکالت 
بازار باشند. مشکالت بازار اقالم اساسی این بار بیش 
از گذشته گریبانگیر کشــور شده است چرا که عالوه 
بر مشکالت تورمی و عوامل داخلی، عوامل مختلفی 
از جمله کرونا و کاهش بارندگی باعث شده تا قیمت 
این اقالم در بازار های جهانی هم افزایش داشــته و 
مشــکالت داخلی را چند برابر کرده اســت. افزایش 
قیمتی که عده ای آن را مسیر اختالل در تامین غذای 

جهان می دانند.
ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد )فائو( در 
گزارشی اعالم کرد، شاخص قیمت مواد غذایی در ماه 
اکتبر یعنی حدود یک ماه گذشته، برای سومین ماه 
متوالی رو به رشد بوده و 3 درصد افزایش داشته است. 
این سازمان در بیانیه ای افزایش سالیانه قیمت مواد 
غذایی را 3۱.3 درصد اعالم کرده است. این شاخص که 
تغییرات ماهانه قیمت های جهانی محصوالت غذایی 
اساســی را اندازه گیری می کند، در حال شکســتن 

رکورد ثبت شده در ۲۰۱۱ است.
در گــزارش فائو آمده اســت: قیمت گنــدم در  ماه 
اکتبر بــرای پنجمین ماه متوالی ۵ درصد و نســبت 
به ســال گذشــته 3۸.3 درصد افزایش یافته است. 
کاهش برداشت در کشــور های اصلی صادرکننده، 
به خصوص کانادا، روســیه و ایاالت متحده از جمله 
دالیل افزایش قیمت محسوب می شود. عالوه بر این 
افزایش قیمت های جهانی، مشکالت حمل و نقل در 
شرایط کرونایی، تحریم و مشکالت انتقال ارز و واردات 
و چندین مشکل دیگر هزینه تمام شده واردات را برای 

ما بیش از سایر نقاط جهان افزایش می دهد. علی رغم 
اقداماتی که برای تامین داخلی نیاز کشور انجام شده 
هنوز حدود ۸۶ درصد از نیاز اقالم اساسی در کشور از 

طریق واردات تامین می شود.
عباسی معروفان سرپرست معاونت بازرگانی وزارت 
جهاد کشــاورزی گفت: باال رفتن هزینه های تولید، 
افزایش تقاضا در شرایط کرونا و خشکسالی در کنار هم 
بر افزایش قیمت اقالم اساسی در دنیا تاثیر گذار بوده 
است. تولید داخل کشورمان هم در غله و نهاده های 
دامی متناســب با میزان خشکســالی کمتر شده به 
طوری که تولید گندم ما حدودا نصف شــده اســت.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد گفت: ابتدای 
آبان سال قبل را اگر با امروز کشور مقایسه کنیم ۷ قلم 
کاالی اساسی که ما وارد کشور می کنیم حدودا ۵۲ 
درصد گران تر شده است. پیش بینی ما این است که 

تا پایان سال حدود ۲۰ درصد به این رقم اضافه شود.
او افزود: ما ســال قبل با 3 میلیــارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر ۱3 میلیون تن کاال وارد کرده بودیم و امســال 
با ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر همین میزان کاال را 
وارد کشور کردیم. این به معنای آن است که با وجود 
محدودیت های تامین ارز، واردات کاال برای ما گران تر 
تمام خواهد شد.معروفان گفت: این تاثیرات کنار هم ما 
را کمی نگران می کند هرچند برنامه ریزی های خوبی 
انجام شده و مشــکالت پیش رو را هم تحلیل کرده 
است. واقعیت این است که کاال های جهانی گران شده 
در حالی که منابع ارزی ما هم محدودتر شــده است. 
اگر چه افزایش قیمت اعالمی توســط فائو غیر قابل 
انکار است و تورم 3۱ درصدی دامن تمام دنیا را گرفته 
و موضوعی جهانی است، اما این افزایش قیمت برای 

ما بیش از نرخ اعالم شده است.
این افزایش نرخ در حالی اتفاق افتاده اســت که ارز 
مورد اســتفاده برای واردات این اقــالم همواره نرخ 
ثابت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را داشــته است. بسیاری 
از کارشناسان دلیل این اتفاق را اشــکال در فرآیند 
تخصیص ارز، فساد های پشت پرده آن و انتخاب محل 
اشتباه برای تخصیص یارانه عمومی می دانند. حسین 
میرزایی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیســیون 
اصل ۹۰ مجلس در این خصوص اظهار کرد: سال ها ارز 
دولتی برای واردات اقالم اساسی تخصیص داده می شد 
تا نیاز مردم جامعه به خصوص اقشار کم تر برخوردار 
به نرخ معقول تری به دست آن ها برسد، اما متاسفانه 

سود این ارز دولتی بیش از آن که به جیب مردم برود 
به جیب دالل ها رفت. کاال هایی که با ارز به نرخ یک 
هشتم بازار وارد می شدند با قیمت های یک سوم و یک 

دوم نرخ جهانی به دست مردم می رسید.
او گفت: این موضوع پیش از این هم مطرح شده بود 
که یارانه در نظر گرفته شده برای اقالمی مثل نهاده 
باید در حلقه دیگری در زنجیره تامین پرداخت شود 
تا نظارت بیشتری بر آن وجود داشته باشد. این یارانه 
می توانست به دســت تولید کننده یا مصرف کننده 
برسد تا شاهد مشکالتی مثل ایجاد مافیای نهاده در 
کشور نباشــیم.این نماینده مجلس افزود: با توجه به 
میزان افزایش قیمت اقالم وارداتی با ارز دولتی و تغییر 
نرخ جهانی آن بدون اغراق متوجه خواهیم شد که ارز 

تخصیص داده شده اثر بخشی الزم را نداشته است.
نرخ تورم برای اقالم اساســی در کشــور ما بیش از 
سایر نقاط جهان بود که دالیل بســیاری را می توان 
به عنوان ریشــه آن اعالم کرد، اما در مجموع به نظر 
می رسد سیاست ارز دولتی هم نتوانسته ما را در اقالم 
اساسی هم راستا با سایر کشور ها نگه دارد. با توجه به 
صحبت هایی که از حذف ارز دولتی مطرح شده، تفاوت 
عملکرد، میزان اثربخشــی هر سیاست را مشخص 
خواهد کرد.دارابی کارشناس اقتصادی تصریح کرد: 
اگر بخواهیم سیاست ارز دولتی را ادامه دهیم حدود 
۱۹ میلیارد دالر در سال نیاز ارزی داریم در حالی که 
ارز ترجیحی بسیاری از اقالم حذف شده است. ۸ قلم 

کاال ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می کنند.

او افــزود: اگر افزایــش قیمت های جهانــی را کنار 
بگذاریم، افزایــش واردات گندم و نیــاز به پر کردن 
ذخایر اســتراتژیک نیاز ما را افزایش داده اســت. با 
فرض فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت، درآمد نفتی دولت 
حدود ۱۲ میلیارد دالر می شود یعنی حدود ۶ میلیارد 
کمبود داریم.دارابی گفت: مهم ترین جایی که می تواند 
محل تامین ارز باشد سامانه نیما است که حدود ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی به همراه خواهد 
داشت. ادامه دار شدن ارز دولتی همچنین هزینه ای 
به همراه خواهد داشت. در حالی کل پایه پولی ایران 
۵۱۰ واحد اســت یعنی 3۰ درصد افزایش پولی به 

همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به تاخیری 
که در حذف ارز دولتی داشــتیم قطعــا هزینه های 
مالی و اجتماعی به همراه خواهد داشــت. خذف ارز 
دولتی افزایــش قیمت به همراه خواهد داشــت، اما 
بنا نیست قیمت ها ۶ برابر شــود. او ادامه داد: ممکن 
اســت قیمت مرغ طبق قیمت اعالمی بــه ۶۰ هزار 
تومان برســد. این میزان در گوشــت قرمز و لبنیات 
بســیار کمتر خواهد بود چرا که وابســتگی کمی به 
واردات داریــم. روغن، اما افزایش قیمــت  زیادی را 
تجربه خواهد کرد. دارابی گفــت: با حذف ارز به طور 
متوســط هزینه خانوار در اقالم اساســی ۵۰ درصد 
رشد خواهد داشــت یعنی کمتر از ۲۵۰ هزار تومان 
 به ازای هــر نفر که دولــت به روش هــای مختلف

می تواند آن را جبران کند.

با حذف ارز دولتی هزينه خانوار در اقالم اساسی 50 درصد رشد خواهد داشت

ارز ترجیحی با بازار اقالم اساسی چه کرد؟
News kasbokar@gmail.com

 )GSB( مجموع تراکنش های مرکز ملی تبادل اطالعات
در هفت ماه نخست، از مرز ۹3۰ میلیون تراکنش گذشته 
است. در چهاردهمین جلسه کمیســیون توسعه دولت 
الکترونیکی مقرر شد تمامی دستگاه های اجرایی کشور، 
برای تبادل اطالعات و استعالمات الکترونیکی از گذرگاه 
ملی خدمات دولت )GSB( استفاده کنند. این درگاه که 
در مرکز ملی تبادل اطالعات وزارت ارتباطات ایجاد شده، 
سامانه ای است که بستری را فراهم می کند تا دستگاه های 
اجرایی برای تبادل اطالعات با یکدیگر و گرفتن استعالمات 
سطح کالن، به جای اقدام از طریق سرویس الکترونیکی 
مجزا و شــبکه ای، به این گذرگاه وصل  شوند و با توجه به 
استانداردها و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی 
مربوط به دولت را تبادل یا دریافت کنند.این درگاه باهدف 
یکپارچه سازی خدمات دستگاه های دولتی و فراهم آوردن 

امکان دریافت استعالمات میان دستگاهی بر بستر شبکه 
ملی اطالعات، راه اندازی شــده است. ســازمان فناوری 
اطالعات ایران به عنوان مجری این مرکز از طریق سامانه 
گذرگاه ملی خدمات دولت، گزارش های دوره ای الزم از 
میزان بهره گیری از تراکنش های خدمات الکترونیکی بین 
دستگاهی و آمار آن ها را  به دستگاه های اجرایی ذی ربط و 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ارسال می کند.
ســازمان ثبت احوال کشــور با ارائه ۷۵ میلیون و ۱3۸ 
هزار اســتعالم که ۴۹ درصد از کل تراکنش ها را به خود 
اختصاص داده، در جایگاه نخســت برترین دستگاه های 

ســرویس دهنده قرار دارد. ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی با ۴۴ میلیــون تراکنش ۲۹ درصد از 
تراکنش ها را به خود اختصاص داده و وزارت بهداشــت با 
بیش از هفت میلیون تراکنش رتبه سوم را دارد.همچنین 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بــا 3۴ میلیون 
درخواست، در بین ســرویس گیرنده ها رتبه اول را دارد. 
سامانه »دولت همراه« سازمان فناوری اطالعات ایران با 
بیش از ۱۷ میلیون درخواست رتبه دوم و پس از آن وزارت 
بهداشت در رتبه بعدی قرار گرفته اند.پردرخواست ترین 
دستگاه ها برای دریافت سرویس و استعالم، به ترتیب بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان فناوری اطالعات 
ایران، وزارت بهداشــت، وزارت راه و شهرســازی، بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  سازمان بیمه سالمت، 
وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور 
و قوه قضاییه هستند که تعداد تراکنش های بین دستگاهی 
را به بیش از ۱۵۱ میلیون تراکنش رســانده اند.مجموع 
درخواست های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطالعات 
در هفت ماه نخست امسال، از مرز ۹3۰ میلیون تراکنش 
گذشته است. میزان درخواست ها در فروردین بیش از ۱۰۲ 
میلیون، در اردیبهشــت بیش از ۱33 میلیون، در خرداد 
بیش از ۱۵۴ میلیون، در تیر بیش از ۱۵۴ میلیون، در مرداد 
بیش از ۹۸ میلیون، در شهریور بیش از ۱3۵ میلیون و در 
مهر بیش از ۱۵۱ میلیون درخواست در مرکز ملی تبادل 

اطالعات به ثبت رسیده است.  

ایالن ماســک مدیــر ارشــد اجرایی تســال از 
۶۲.۵ میلیــون فالوئر خود در توئیتر خواســته تا 
با شــرکت در یک نظرســنجی به او بگویند ۱۰ 
درصد از ســهام خود در این شرکت خودروسازی 
را بفروشــد یا خیــر. او قبــاًل گفته بــود ممکن 
 اســت در ســال جاری میالدی با مالیات زیادی

 روبرو بشود.
 ماسک در توئیتر نوشت: به یاد داشته باشید، من 
دســتمزد نقدی یا پاداش از هیچ شرکت دیگری 

دریافت نمی کنم.
 من فقــط ســهام دارم و بنابراین تنهــا راه برای 
پرداخت مالیاتم فروش ســهام اســت. او با اشاره 
به »مالیات میلیاردرها« که توســط دموکرات ها 
پیشنهاد شده، نوشت: نکته ای که اخیراً خیلی روی 

آن تاکید شده، آن است که سودهای تحقق نیافته 
نوعی فرار مالیاتی است.

 بنابراین پیشنهاد می کنم ۱۰ درصد از سهام خود 
در تسال را بفروشم.

 قانون پیشــنهادی دریافت مالیات از میلیاردرها 
در آمریکا که حدود ۷۰۰ نفر شامل آن می شوند 
از ســوی نماینــدگان دموکــرات ارائه شــده و 
مالیات هایی بر سودهای سرمایه گذاری بلند مدت 
بر دارایی های قابل تجارت این افراد وضع می کند. 
این درحالی است که ماسک نیز یکی از منتقدان 

چنین مالیاتی است. این میلیاردر آمریکایی اعالم 
کرد از نتایج نظرسنجی توئیتری اش فارغ از نتیجه 

آن پیروی می کند.
۷ ساعت پس از پست این محتوا، حدود ۲ میلیون 
نفر در آن شــرکaردند و ۵۶ درصد پاسخگویان 
به فــروش ســهام رأی دادنــد. قرار اســت این 
 نظرسنجی ســاعت ۸ شــب به وقت گرینوویچ

 پایان یابد. 
در3۰ ژوئن سال جاری ماســک ۱۷۰.۵ میلیون 
سهم در تســال داشــت و بهای فروش ۱۰ درصد 

آن به حــدود ۲۱ میلیارد دالر می رســد.این در 
حالی اســت که چندی پیش دیوید بیزلی مدیر 
 )WFP( برنامه جهانی غذا« سازمان ملل متحد«
گفته بود ایالن ماســک با اهــدای تنها ۲ درصد 
 از دارایــی خود، می تواند به مشــکل گرســنگی

 جهانی پایان دهند.
 ارزش این میزان از دارایی ماســک در آن تاریخ 
بالغ بــر ۶ میلیــارد دالر بود. پس از آن ماســک 
در توییتی گفتــه وی را به چالش کشــید. او در 
این پلتفــرم نوشــت: اگــر WFP توضیح دهد 
دقیقاً چگونــه ۶ میلیارد دالر می تواند مشــکل 
گرســنگی جهانی را برطرف کنــد، همین حاال 
 ســهام تســال را می فروشــم و این کار را انجام 

می دهم.

کانــون هماهنگی دانــش، صنعت و بــازار آب و 
فاضالب، دســتاوردهای حــوزه آب و فاضالب را 
به هیات کنیایی معرفی کــرد. به گزارش معاونت 
علمی و فناوری، کانون هماهنگی دانش، صنعت 
و بازار آب و فاضالب نشســتی بــا حضور جمعی 
از فعاالن فناور شــرکت های دانش بنیان و فناور 
برگزار کرد که در آن هیئتــی ۱۰نفره از کنیا نیز 
شرکت داشــتند. عبدالرضا مجدالدین مدیر کل 
دفتر هماهنگی دانش، صنعت بازار معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، در این نشست هدف 
از شــکل گیری کانون  هماهنگی دانش، صنعت و 
بازار آب و فاضالبپ را تکمیل زنجیره ایده تا بازار در 
حوزه های مختلف فناوری و صنعت دانست و گفت: 
این کانون ها که در ابتدا با استفاده از ظرفیت های 
دولتی تاسیس شدند، مســیر خود را با تمرکز بر 

بخش خصوصی اصالح کردند.

وی با اشاره به بازارسازی و رفع نیازهای فناورانه به 
عنوان محوری ترین فعالیت کانون های هماهنگی 
دانش، صنعت و بازاردر دور جدید، ادامه داد: این 
کانون ها در حوزه های حیاتی و راهبردی شــکل 
می گیرند و ناظر به توســعه بــازار و رفع نیازهای 
فناورانه، ظرفیت الزم برای ایجاد اشتغال و ارزش 
افزوده را فراهم می کننــد. وی کانون هماهنگی 
دانش، صنعت و بــازار آب و فاضــالب را یکی از 
همین کانون ها برشــمرد و افزود: در حال حاضر 
کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار حوزه آب و 
فاضالب، در کنار ۲۵ کانون دیگر، در مسیر توسعه 
بازارهای داخلی و بین المللی، رفع نیازهای فناورانه 

و هم افزایی میان فعاالن این حوزه فعال است.
در بخش دیگری از این نشســت علی اصغر قانع 
رئیس کانــون هماهنگی دانش صنعــت و بازار 
آب و فاضالب معاونت علمی و فناوری ریاســت 

جمهوری از برنامه های این کانون برای بازارسازی 
و ارائــه توانمندی های فناورانه ایران ســاخت در 
ابعاد بین المللی گفت و ادامــه داد: این کانون که 
نهادی غیر انتفاعی بوده و زیر نظر معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری فعال اســت، تالش 
می کند ضمن هم افزایی همــه ارکان صنعت آب 
و فاضالب، دانش این حوزه را بــه فناوری پیوند 
دهد و راه کارهای اثربخشی را برای حل مشکالت 
این صنعت ارائه کند.قانع، با اشــاره به حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و خالق فعال در حوزه آب 
و فاضالب رفع موانع پیش روی توسعه فناورانه و 
مســایل موجود در صنعت آب و فاضالب از دیگر 

اهداف ایجاد این کانون است.
وی ایجاد تعامــل و هم افزایی میــان بخش های 
اثرگذار زنجیــره دانش تا محصول ایــن حوزه را 
یکی از مهم ترین اهداف کانون هماهنگی دانش، 

صنعت و بازار این حوزه دانست و گفت: شکل دهی 
و توسعه نظام ملی نوآوری در کنار کمک به بهبود 
تعامل میان نهادهای عرضه و تقاضای فناوری های 

مرتبط را دنبال می کند.
رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آب و 
فاضالب از قابلیت های رقابتی شرکت های داخلی 
فعال در این حوزه گفــت و ادامه داد: این کانون با 
ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و نوآوری در 
سطح بنگاه های تولیدی و خدماتی و بهبود فضای 
کسب وکار کشور در حوزه آب و فاضالب زمینه را 
برای بازارسازی داخلی از یک سو و ایجاد بازار در 
ابعاد بین المللی ایجاد کرده است. بر همین اساس، 
نیز با هماهنگی شرکت های دانش بنیان و خالق 
فعال در حوزه آب و فاضالب، بستری ایجاد شد که 
دستاوردهای ایران ساخت به مسئوالن و مشتریان 

بالقوه این فناوری از کشور کنیا معرفی شود.

در واكنش به قانون »ماليات ميلياردرها«؛

انجام ۹۳۰ میلیون تراکنش  در مرکز ملی تبادل اطالعات

در واكنش به قانون »ماليات ميلياردرها«؛

ایالن ماسک برای فروش ۱۰ درصد سهامش نظرسنجی می کند

معرفی فناوری های ایران در حوزه آب و فاضالب به هیات کنیایی 


