
هیات عمومی دیوان عدالــت اداری در رای اخیر خود اعالم 
کرد که تنها معیار تشــخیص دودی بودن شیشــه های یک 
خودرو، نظر افســر راهنمایی و رانندگی است و خودروهایی 
که شیشه های دودی دارند می توانند به دفعات توسط افسران 
راهنمایی و رانندگی جریمه می شوند؛ رایی که واکنش هاییبه 
همراه داشت. به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری که طبق 
اصل ۱۷۳ قانون اساســی به منظور رســیدگی به شکایات، 
تظلمات و اعتراضات مردم نســبت به مامورین یا واحدها یا 
آیین نامه هــای دولتی و احقاق حقوق آن هــا زیر نظر رئیس 
قوه قضائیه تاســیس شده است به دنبال شــکایت از نیروی 
انتظامی، با رای خود یکی از بخشنامه های این نهاد در ارتباط با 
»دودی کردن شیشه های خودرو« را باطل کرد که از این رای 

تفسیرهای گوناگونی صورت گرفت اما اصل ماجرا چیست؟
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای مقرر 
کرده بود که معیار دودی بودن یا نبودن شیشــه های خودرو 
تشخیص راننده و سرنشــینان آن از فاصله سه متری است، 
یعنی برای تشــخیص دودی بودن شیشه های خودرو معیار 
رویت پذیر نبودن راننده و سرنشینان از فاصله سه متری در نظر 

گرفته شده است و در صورتی که طبق نظر افسر کارشناس،  
راننده و سرنشینان از فاصله سه متری قابل تشخیص نباشند 
وی می تواند عالوه بر صدور قبض جریمه، راننده را ملزم به رفع 

اثر شیشه دودی کند.
دیوان عدالت اداری با رای هیئت عمومی خود، تعیین معیار 
»فاصله سه متری« برای تشــخیص دودی بودن شیشه های 
خودرو را با توجه به شرایط متغیر فصول سال، اوضاع آب و هوا 
و ساعات شبانه روز خارج از حدود صالحیت نیروی انتظامی 
تشــخیص داده اســت و به این ترتیب دیگر معیار تشخیص 
سرنشــینان و راننده اتومبیل از فاصله سه متری برای دودی 
تلقی شدن شیشــه های خودرو درست نیســت بلکه معیار 
تشخیص دودی بودن یا نبودن برعهده ماموران راهنمایی و 

رانندگی است و تعیین ضابطه ۳ متری مجاز نیست.
هم چنین با رای دیوان عدالــت اداری دیگر نیروی انتظامی 
نمی تواند بعد از صدور جریمه، خودرو را ملزم به رفع اثر شیشه 
دودی کند و در واقع الزام به رفع اثر شیشه دودی از صالحیت 
ماموران نیروی انتظامی خارج شده است و پلیس تنها می تواند 
قبض جریمه صادر کند. رئیس پلیس راهور ناجا نیز در ارتباط 

با نظر هیئت عمومی دیوان عدالــت اداری گفت که آنچه که 
دیوان باطل کرده است، مربوط به رفع اثر شیشه دودی است، 
یعنی دیگر در همان محل نباید برچسب برداشته شود که ما 
هم موافق هســتیم. البته اگر خودرو به دلیل جریمه بیش از 
سه میلیون تومان توقیف شود، باید هنگام ترخیص شیشه را 

نیز اصالح کند.
ســردار هادیانفر مبلغ جریمه شیشه دودی را در کالنشهرها 
۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در دیگر شهرها ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
عنوان کرد و به این نکته نیز تاکید کرد که افسران در برخورد با 
شیشه های دودی می توانند به دفعات خودرو را جریمه کنند 
یعنی ممکن است یک خودرویی در یک چهارراه جریمه شود 
و در چهارراهی دیگر نیز اگر مامور پلیس آن را مشاهده کند 
می تواند آن را جریمه کند و محدودیتــی در دفعات جریمه 

وجود ندارد.
یکی از مخاطبین ایسنا در واکنش به ابطال بخشنامه نیروی 
انتظامی از ســوی دیوان عدالت اداری گفته اســت که اکثر 
شهروندان خوزســتانی به دلیل بیماری پوستی و تشدید آن 
با گرمای هوا مجبور به دودی کردن شیشه های ماشین خود 

هستند اما نیروی انتظامی آن ها را به کرات جریمه می کند.
در این رابطه رئیس پلیس راهور ناجا توضیح داده اســت که 
افراد دارای بیماری به تشخیص کمیســیون پزشکی نیز در 
صورتی که راننده خودرو بوده و خودرو به نام خودشان باشد 
می توانند با مراجعه به مراکز راهور در شــهرها مجوز شیشه 

دودی خود را دریافت کنند.

رای دیوان عدالت اداری منطبق با اصول حقوقی است
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با رای 
دیوان عدالت اداری برای خودروهایی با شیشه دودی گفت: 
موضوع در عین حال که ساده و کوچک است اما از نظر حقوقی 
پیچیده اســت. اتومبیل به هرحال به عنوان وســیله ای ذاتا 
پرمخاطره باید از ایمنی برخوردار باشد تا موجب ایراد آسیب 
به سرنشینان و دیگران نشــود. کارشناسان حمل و نقل باید 
پاسخ دهند که آیا دودی شدن شیشه اتومبیل منجر به ایجاد 
خطر برای اتومبیل و دیگران می شود یا خیر. اگر دودی کردن 

شیشه ها موجب خطر شود حتما باید از آن جلوگیری شود.
این حقوقدان با تاکید بر اصل قرار دادن »ایمن بودن یا نبودن 

خودرو در صورت داشــتن شیشــه دودی« گفت: اگر پلیس 
دودی بودن شیشه خودروها را تخلف هم بداند فقط می تواند 
خودرو را جریمه کند و الزام به رفع اثر شیشه دودی مستلزم 
اجازه قانون یا رای دادگاه است و از این نظر رای دیوان عدالت 

اداری منطبق بر اصول حقوقی صادر شده است.
یکی دیگر از مخاطبان این خبر معتقد است که »اگر کسی با 
شیشــه دودی جرمی انجام بده و کار تروریستی یا آدم ربایی 
یا بمب گذاری یا هر جرمی علیه امنیت کشور انجام بده و بعد 
از شیشه دودی برای پوشــش جرمش استفاده بکنه اونوقت 
تکلیف چیه ، دیوان عدالت اداری بهتــره یک مقدار مطالعه 
کنه بعد نظر بده« نوروزی اینگونه به ابهام این مخاطب پاسخ 
می دهد: از لحاظ انتخاب شخصی شیشه دودی جزو حقوق 
دارنده خودرو محسوب می شود یعنی داشتن شیشه دودی اگر 
به لحاظ ایمنی موجب خطر برای خودرو و دیگران نباشد یکی 
از حقوق دارنده خودرو به حساب می آید. داخل خودرو حریم 
شخصی و خصوصی اشخاص محســوب می شود و نمی توان 
گفت به دلیل آن که در داخل یک فضا ممکن است جرمی رخ 

دهد پس در معرض نگاه پلیس باشد. 

اتاق بازرگانی تهران در جدیدتریــن گزارش خود به 
بررسی وضعیت یارانه انرژی جهان پرداخته که نشان 

می دهد ایران در اکثر حوزه ها صدرنشین است.
به گزارش ایسنا، براوردها نشــان می دهد که تا سال 
۲۰۵۰، برای جلوگیری از تغییرات شدید آب و هوایی، 
کشورهای جهان باید سرمایه گذاری گسترده ای را در 
حوزه انرژی پاک انجام دهند، در چنین بستری کاهش 
پرداخت یارانه انرژی به سوخت های فسیلی یکی دیگر 

از برنامه هایی است که باید از ســوی دولت در دستور 
کار قرار گیرد. اعضای گروه هفت اعالم کرده اند تا سال 
۲۰۲۵ یارانه سوخت های فســیلی ناکارآمد را حذف 
می کنند و از دیگر کشــورها نیز خواسته اند که به این 
روند بپیوندند. آمارها نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰، با 
کاهش تقاضا برای سوخت های فسیلی و کاهش قیمت 
جهانی آن، میزان یارانه جهانی برای این ســوخت ها 
به پایین ترین حد خود رسیده است. با پرداخت ۱۸۰ 

میلیارد دالر یارانه در این سال، افتی ۴۰ درصدی نسبت 
به سال ۲۰۱۹ به ثبت رسیده است. در سال ۲۰۲۰، سهم 
انواع حامل های انرژی از یارانه سوخت فسیلی ۵۴ درصد 
برای نفت، ۲۳.۷ درصد برای برق، ۱۶.۸ درصد برای گاز 
و ۵.۳ درصد برای زغال سنگ بوده است. هر چند یارانه 
پرداختی به نفت در دو سال گذشته کاهشی بوده اما در 
تمام ۱۰ سال اخیر بیشترین سهم از یارانه انرژی به نفت 

اختصاص داشته است.

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات  آبی و برقابی شرکت 
آب منطقــه ای تهران گفت: بارش هــای اخیر تاثیر 
چندانی در حل مشکل آبی تهران نداشته و در شرایطی 
که این بارندگی ها تداوم داشته باشد می توانیم نسبت 
به بهبود ورودی آب و افزایش نســبی ذخایر سدها 

امیدوار باشیم.
محمد شهریاری در گفت وگو با ایســنا،  با اشاره به 
وضعیت ذخیره سدهای پنجگانه تهران، اظهار کرد: 
در حاضر حجم ذخیره مخازن سدهای تهران ۴۰۹ 
میلیون مترمکعب است که در مقایسه با ۶۸۱ میلیون 
متر مکعب روز مشابه سال گذشته با کسری ذخیره 
آب ۲۷۲ میلیون مترمکعب همچنان مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه بارندگی هایی که از اول آبان ماه اتفاق 
افتاد شرایط را تا حدودی بهتر کرده است، افزود: طی 
این مدت نزدیک ۲۴.۷ میلیمتر بــارش را در تهران 
تجربه کردیم که در طول امسال نسبت به متوسط 

بلند مدت شرایط را بهبود بخشیده است.
مدیر دفتــر بهره برداری از تاسیســات  آبی و برقابی 

شــرکت آب منطقه ای تهران با تاکیــد بر اینکه اگر 
بخواهیم میزان بارندگی را باتوجه به شروع فصل آبی 
و کمبود بارشی که از ابتدای مهرماه تا کنون داشته 
ایم مقایسه کنیم، باید بگوییم که در این مدت ۲۷.۶ 
میلیمتر بارندگی در تهران اتفاق افتاد که در مقایسه 
با ۲۹.۱ میلیمتر متوسط بلند مدت ۵۳ ساله استان 
تهران همچنــان کاهش ۵.۴ درصدی بــارش ها را 

شاهد هستیم.
شهریاری با اشاره به اثر بارندگی های اخیر در بحران 
آب تهران، اظهار کرد: هرچنــد وضعیت تا حدودی 
نرمال شده است اما همچنان شرایط کم آبی، کسری 
مخازن و کاهــش ورودی آب به به ســدهای تهران 

حاکم است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی تا کنون ورودی 
مخازن سدها با کاهش ۳۵ درصدی مواجه است، گفت: 
کل اثر مثبتی که این میزان بارش ها در حوضه آبریز 
سدها و محدوده عملکرد استان گذاشته، کمتر از چهار 

میلیون مترمکعب بوده است.

مدیر دفتــر بهره برداری از تاسیســات  آبی و برقابی 
شرکت آب منطقه ای تهران اظهار کرد: خواهشی که از 
شهروندان محترم داریم این است که همچنان نسبت 
به موضوع صرفه جویی و مدیریت مصرف حســاس 
بوده و کما فی السابق همراهی و همکاری را با ما داشته 
باشند تا بتوانیم با محدودیت هایی  که در منابع آبی 

داریم تامین آب مطمئن و پایداری را داشته باشیم.
شــهریاری با بیان اینکه اگر بارش ها تداوم داشــته 
باشد می توان نسبت به بهبود شــرایط امیدوار بود، 
گفت: معموال در فصل پاییز و زمستان بیالن مخازن 
سدها منفی بوده و طبیعتا به واسطه سرمایی که در 
حوضه های آبریز حاکم اســت خیلی انتظار ورودی 
های باالیی را نداریم امــا این بارش ها می تواند روند 
کاهشی بیالن مخازن را کندتر کرده و ذخایر آبی را 
تا حدودی افزایش دهد و طبیعتا اگر بارندگی نداشته 
باشیم، کاهش ورودی آب به ســدها با شیب تندی 
حرکت کرده و می تواند وضعیت را از شرایط کنونی 

نیز سخت تر کند.

در شرایطی که به گفته مســئوالن حوزه بهداشتی 
واریانت جدید کروناویروس به نام دلتاپالس در برخی 
کشورهای غربی و همسایگان شایع شده است، باید 
دید سفرهای خارجی از و به این کشورها با ممنوعیت 

یا محدودیت مواجه خواهد شد یا خیر؟
به گزارش ایسنا، طی بیســت ماه گذشته از شیوع 
ویــروس کرونــا در ایــران و جهــان، پروتکل ها و 
دستورالعمل های بهداشتی بسیاری مانع سفرهای 
داخلی و خارجی در کشورهای مختلف شد و مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی آن ها را به روی یکدیگر بست.

به گونه ای کشــورها در سه ستون کم خطر، پرخطر 
و ممنوعه قرار می گرفتند و بســته به شدت و حدت 
شیوع بیماری سفر به و از آن ها ممنوع، محدود یا بدون 
محدودیت تلقی می شد. این فهرست در ایران هم از 
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت منتشر 
شده و همواره بر اساس افزایش و کاهش اپیدمی کرونا 

در کشورهای مختلف تغییر کرده است.
حاال با توجه به گسترش واکسیناسیون در کشورهای 

مختلف این پروتکل ها تغییر کرده و داشــتن کارت 
واکسن یا تســت منفی PCR به شرط الزامی برای 
ســفرهای داخلی و خارجی تبدیل شده است. اما به 
نظر می رسد همچنان واریانت های جدیدی از کرونا 
در جهان در حال شیوع است و همین مساله ممکن 
است سبب از ســرگیری محدودیت ها یا شاید هم 

ممنوعیت های کرونایی باشد.
دکتر علیرضا زالی - فرمانده عملیات ستاد مقابله با 
کرونا استان تهران- با اشاره به شیوع واریانت جدید 
کرونا ویروس به نام دلتاپــالس اظهار کرد: در هفته 
گذشته ابتال به ویروس کرونا ۳۵ درصد در دنیا افزایش 
پیدا کرده و شاهد ویروس جهش یافته دلتاپالس در 

دنیا هستیم.
وی افزود: ۱۱.۷ درصد از مبتالیان در انگلستان از نوع 
واریانت جدید هستند. همچنین دلتاپالس در هفت 
ایالت آمریکا، مالزی، اوکراین، رومانی و روســیه نیز 
مشاهده شده است. با توجه به اینکه واریانت جدید 
کرونا در کشورهای همسایه ایران نظیر روسیه دیده 

شده، باید نسبت به کنترل مرزها هوشیار بود تا دلتا 
پالس وارد کشور نشود.

رضا نفیسی -رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل 
و نقل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و 
شهرسازی- در این باره به ایسنا گفت: این وزارتخانه از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون بیشترین همکاری 
را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد 
ملی مقابله با کرونا در راســتای رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در حوزه حمل و نقل را داشــته است و 
همواره فهرست کشورهای مختلف بر اساس شدت 
و حدت شیوع کرونا تنظیم و به بخش های مختلف 

ابالغ شده است.
وی ادامه داد: اگر در ادامه فهرست یا پروتکل جدیدی 
برای وزارت راه و شهرسازی ارسال شود مانند گذشته 
آن را به دقــت اجرایی خواهیم کرد و ســختگیری 
بیشتری برای کشورهای مذکور بسته به قرارگیری 
آن ها در ردیف کشــورهای کم خطر، پرخطر و ویژه 

)ممنوعه( اعمال می کنیم.  

نگاهیبهرایدیوانعدالتاداریدرباره»شیشهدودیها«

ایرانازچینوهندبیشتریارانهمیدهد!
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سرمقاله

کنترل تورم 
با نرخ سود

نرخ سود تسهیالت و سپرده 
بانکی به صورت دستوری و 
توسط شورای پول و اعتبار 
تعیین می شــود. ســابقه 
فعالیت و رفتار این شــورا نیز نشان می دهد بعید 
است نرخ ســود بانکی و بهره بانکی افزایش پیدا 
کند. هنوز خبری قطعــی در رابطه با افزایش این 
نرخ ها شنیده نشده و شورای پول و اعتبار نیز یکی 
از مخالفان سرسخت این اتفاق است. شورای پول و 

اعتبار ترکیبی از...

  کامران ندری، اقتصاددان 

۲متن کامل  د ر صفحه 3

۲

پرداختیارانه
۱۱۰هزارتومانیجدیشد

قیمتگذاری
دستوریخودروحذفشد

افزایش نرخ سود به کنترل نرخ تورم منجر می شود؟

زمزمه  افزایش   نرخ   سود
صفحه3

صفحه۴

تشدید  نظارت  بر  بازار کاالهای  اساسی
   قیمت   رسمی  2۰  کاالی   اساسی   اعالم   می شود 

شب گذشته ابراهیم رئیسی با چند تن از اقتصاددانان 
دیدار کرد. حاال احمد توکلی اعالم کرده که موضوع 
جلسه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه 
جدید به مردم بوده است. یارانه ای که توکلی گفته 
رقم آن ۱۱۰ هزار تومان اســت. احمد توکلی یکی 
از حاضران نشست رئیســی، اعالم کرده که جلسه 
اقتصاددانان با رئیسی درباره بررسی اثراث حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی بوده است.آنگونه که احمد توکلی به 
فارس گفته یکی از مواردی که در این جلسه اعالم 
شــده پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به اقشــار 
آسیب پذیر است. دولت مدتی است که می خواهد 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و قرار اســت این ارز 
فقط به واردات دارو و گندم تعلق بگیرد. اما یکی از 

دغدغه هایی که مطرح...

با پیگیری های سهامداران و سازمان بورس نخستین 
گام برای حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت 
خودرو و مداخالت مخل بازار برداشــته شد..طبق 
مصوبــه ۲۸ مهر شــورای هماهنگی ســران قوا، 
قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. 
روز گذشته پس از ماه ها جدال بین بازیگران صنعت 
خودرو، قیمت های جدید خودرو بدون نظرخواهی 
از شورای رقابت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور 
اعالم شد.به گزارش مهر، باالخره روز گذشته پس 
از ماه ها جدال بین خودروســازان، سازمان بورس، 
وزارت صمت و شــورای رقابت، قیمت های جدید 
خودرو بدون نظرخواهی از شــورای رقابت از سوی 
دو خودروساز بزرگ کشور اعالم شد.البته این اقدام 

خودروسازان با واکنش...



اقتصاد2
ایران وجهان

برگزاری مانور مقابله با حوادث 
غیرمترقبه در بانک سامان

همزمان با فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل، 
بانک سامان مانور مقابله با حوادث غیرمترقبه 

برگزار می کند.
به گزارش ســامان رســانه، بانک ســامان 
با هــدف ایجــاد آگاهی در خصــوص نحوه 
برخورد بــا حــوادث غیرمترقبــه در میان 
 کارکنــان خــود، مانــور مقابله بــا حوادث

 برگزار می کند.
ایــن مانــور کــه در ســاختمان مرکــزی 
بانک ســامان برگزار می شــود، بــه دنبال 
 آگاه ســازی کارکنــان دربــاره نحــوه 
رفتار در موقع بروز بحران و همچنین شــیوه 
 همکاری با نیروهای امدادی در این خصوص

 است.

در پایان شهریور 1400
تسهیالت اعطایی بانک توسعه 
صادرات به شــرکتهای دانش 
بنیان بالغ بر یــک هزار و 700 

میلیارد ریال شد
بانک توســعه صادرات ایران از ابتدا تا پایان 
شــهریور 1400 مبلغ یکهزار و 779 میلیارد 
ریال به شــرکتهای دانش بنیان تســهیالت 

پرداخت کرد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
صــادرات بــه نقــل از معاونــت اعتبارات 
پرداخــت  تســهیالت  بانــک،  ایــن 
 شــده بــه شــرکتهای دانــش بنیــان
 در شــش مــاه اول ســالجاری بیــش 
2 درصــد کل تســهیالت اعطایــی  از 
بــه خــود اختصــاص داده را   بانــک 

 است.
براســاس این گزارش رقم تســهیالت بانک 
توســعه صادرات در پایان ســال 99 به این 
شرکتها دو هزار و 117 میلیارد ریال بوده است 
که نسبت به سال قبل آن بیش از 14 درصد 

رشد داشته است.
الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکتهای 
دانــش بنیــان در پایــان ســال 1398 
میلیــارد   851 و  یکهــزار   توانســتند 
توســعه  بانــک  تســهیالت  از  ریــال 
 صــادرات را با رشــد 22 درصدی نســبت
 به ســال 97 بــه خــود اختصــاص دهند. 
ایــن درحالیســت که رقــم یاد شــده در 
 ســال 97، یکهــزار و 514 میلیــارد ریال

 بود.

الکترونیکی شدن عملیات بانکی 
و قراردادهای تسهیالت ناگزیر 

است
مدیرعامل بانــک مهر ایران معتقد اســت: 
مشتریان امروز فرصتی برای مراجعه به شعب 
ندارند و بنابراین الکترونیکی شدن عملیات 
بانکی و قراردادهای تســهیالت، گریزناپذیر 

است.
به گــزارش روابط عمومی بانــک مهر ایران 
به نقل از ایِبنا، وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
به تازگــی در نامه ای خطاب بــه رئیس کل 
بانک مرکــزی خواســتار اجــرای کامل و 
تســریع روند اجــرای الکترونیکی شــدن 
قراردادهای تســهیالت بانکی به عنوان یکی 
 از اولویت هــای اصلی تیم اقتصــادی دولت

 شد. 
موضوعی که از اهمیت باالیی برخوردار است 
چرا که به اعتقاد کارشناســان پولی و بانکی، 
هم به نظارت بیشــتر و بهتر بر بانک ها کمک 
می کند و هم عالوه بر شــفاف سازی، باعث 
کاهش تشکیل پرونده های تخلفات نیز خواهد 

شد. 
به عبــارت دیگــر ایــن اقــدام را می توان 
به عنــوان تحولی بــزرگ در نظــام بانکی 
کشور دانســت که بســیاری از دعاوی بین 
 وام گیرنــدگان و بانک ها را نیــز حل خواهد 

کرد.
در همیــن بــاره دکتــر مرتضــی اکبری، 
مدیرعامــل بانک مهر ایــران در گفت وگو با 
 خبرنگار ایبنا اظهار کرد: مشــتریان بانک ها 
اکنــون فرصتی بــرای مراجعه به شــعبه و 
دریافت خدمات بانکی ندارنــد بنابراین باید 
خدمات بانکــی را در فضایــی ارائه کنیم که 
مشــتری بتواند به راحتی دسترسی داشته 
باشد نه اینکه او مجبور باشــد برای دریافت 
 خدمات بانکــی حتمــاً به شــعبه مراجعه 

کند.

بانک ها

با پیگیری های ســهامداران و 
ســازمان بورس نخستین گام 
برای حــذف قیمــت گذاری 
دستوری در صنعت خودرو و 
مداخالت مخل بازار برداشته 
شد..طبق مصوبه 28 مهر شــورای هماهنگی سران قوا، 
قیمت گذاری دســتوری از صنعت خودرو حذف شد. روز 
گذشــته پس از ماه ها جدال بین بازیگران صنعت خودرو، 
قیمت های جدید خــودرو بدون نظرخواهی از شــورای 
رقابت از ســوی دو خودروساز بزرگ کشــور اعالم شد.به 
گزارش مهر، باالخره روز گذشــته پس از ماه ها جدال بین 
خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، 
قیمت های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت 
از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعالم شد.البته این اقدام 
خودروسازان با واکنش شورای رقابت مواجه شد؛ این شورا 
دیروز در اطالعیه ای اعالم کرد که »خودروسازان همچنان 
باید خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی 
تعهد شده و با قیمت های مصوب شــورای رقابت تحویل 
خریداران دهند و آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب 
دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول 

سال 1400 را رعایت کنند.«

شورای رقابت دور زده شد
شورای رقابت که بهمن 91 با تصمیم دولت به قیمت گذاری 
خودروهای داخلی ورود کــرد، پیش تر نیز یکبار با تصمیم 
شورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا از این نهاد در این 
بخش سلب اختیار شد، اما پس از حدود 19 ماه بازگشت و 
اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت و حاال نیز مجدد، این 
شورا )در 28 مهر ماه( بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ کرده 
است.نگاهی به اظهارات مسئوالن وزارت صمت این گونه القا 
می کند که این وزارتخانه از همان شروع به کار دولت جدید، 
به دنبال حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو 
بوده است؛ در همین راســتا می توان به مصاحبه محسن 
صالحی نیا رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران با مهر اشاره کرد که گفته بود »وزارت صمت از 

بانک مرکزی خواسته تا تورم بخشی خودرو را اعالم کند که 
در همین رابطه نیز قیمت جدید خودروهای داخلی به زودی 
اعالم خواهد شد.«در ادامه این اظهارات نیز باید به مصاحبه 
سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
با مهر اشاره کرد که گفته بود »خودروساز نباید با زیان تولید 
کند از ایــن رو روند کنونی قیمت گــذاری به هیچ عنوان 
نمی تواند تداوم یابد. البته این مساله به معنای رفتن به حاشیه 
بازار نیست.«در کنار مسئوالن وزارت صمت، اخیراً نیز مجید 
عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه ای به وزیر 
صمت، سیاست قیمت گذاری صنعت خودرو را زمینه ساز 
ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را عامل 
تعطیلی این صنعت در کشور خواند.عالوه بر اینها، با گذشت 
بیش از یک ماه از پایان دوره ریاســت رضا شیوا بر شورای 
رقابت، وزارت اقتصاد هنوز اقدامی در خصوص انتصاب اعضا و 
رئیس جدید شورای رقابت نکرده است. تا وقتی اعضا و رئیس 
جدیدش مشخص نشــوند، امکان تصمیم گیری در حوزه 

قیمت خودرو و دیگر حوزه های تحت پوشش خود را ندارد.

بازار خودرو دیگر انحصاری نیست؟
اگرچه طبق اعتقاد بسیاری از کارشناســان، قیمت گذاری 
دستوری به هیچ وجه قابل دفاع نیست و خبرگزاری مهر در 
گزارش های متعددی به تبعات این سیاست پرداخته است و 

حتی صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه خودروسازان نشان 
می دهد سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع زیان تولیدی 
حدود 2 هزار و 100 میلیارد تومان را در کارنامه خود به ثبت 
رساندند؛ اما نکته ای که در رویداد اخیر مورد غفلت واقع شده 
این است که به دلیل انحصاری بودن صنعت خودرو، شورای 
رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم گر پا به عرصه قیمت گذاری 
این محصول گذاشته بود؛ رضا شیوا رئیس سابق شورای رقابت 
در این رابطه گفته بود »بازار خودرو در کشــورهای خارجی 
رقابتی است از این رو شــورایی در آنجا دخالت نمی کند اما 
این قضیه در کشور ما صدق نمی کند. بازار خودرو در اختیار 
انحصارگرایان است و شــورای رقابت برای حفظ نفع خریدار 
وارد میدان شــده است. شــورای رقابت هر بازار انحصاری را 
ببیند وارد می شود.«حال با توجه به اینکه روز گذشته بدون 
نظرخواهی از شــورای رقابت، قیمت های جدید خودرو رأساً 
توسط خودروسازان اعالم شد، به نظر می رسد سازوکارها برای 
خروج نام خودرو از فهرست کاالهای انحصاری در دستور کار 
قرار گرفته است.منتهی باید توجه داشت که واردات خودرو 
هنوز آزاد نشده و نحوه عرضه خودرو به بازار نیز مناسب نیست، 
از این رو نمی توان گفت که بازار خودرو از انحصار خارج شده 
است؛ البته وزیر صمت اخیراً خبر از عرضه بیشتر خودرو به بازار 
از هفته های آتی داده است، اما این سیاست هنوز اجرایی نشده و 
بازار خودرو، تشنه تزریق محصوالت جدید است.البته باید اشاره 

کرد که روز گذشته عالوه بر اعالم قیمت های جدید، خبر آمد 
که با تصمیم کمیته خودرو امکان فک رهن اسناد خودروهای 
فاکتور شده در سایپا و ایران خودرو فراهم شده است و با این 
تصمیم برندگان قرعه کشی که تا پیش از این امکان فروش 
محصوالت خود تا یک سال نداشتند، می توانند نسبت به فروش 
خودروهای خود در بازار اقدام کنند. این اقدام می تواند تا حدی 
از بار روانی منفی بکاهد و خودروهای دپو شده را روانه بازار کند، 
اما باید توجه داشت که این اقدام هم نمی تواند تلقی ای برای 
خروج خودرو از بازار انحصاری باشد.بنابراین الزم است سیاست 
گذاری، صریحاً در مورد وضعیت انحصار یا غیرانحصاری بودن 

صنعت و بازار خودروی کشور اعالم نظر کند.

وزارت صمت عهده دار قیمت گذاری خودرو 
شده است؟

از ســویی دیگر با توجه به اینکه وزارت صمت از دوره آغاز 
وزارت فاطمی امیــن، همواره بر افزایــش تولیدات تاکید 
کرده و حتی وزیر خبر از افزایش تولید خودرو به 3 میلیون 
دستگاه تا 1404 داده و از طرف دیگر بر کاهش 15 درصدی 
قیمت تمام شده خودرو در کارخانه تاکید کرده است، به نظر 
می رسد این وزارتخانه به دلیل زیان ده شدن خودروسازان 
و برای دســتیابی به اهداف پیش بینی شــده، رأساً عهده 
دار نظارت بر قیمت گذاری خودرو شــده اســت. سهیل 
معمارباشــی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت به 
مهر گفته بود »تولید خودرو امسال به حدود یک میلیون و 
100 هزار دستگاه می رسد و هدفی که برای سال آینده برای 
خودروسازان در نظر گرفته شــده است تولید یک میلیون 
و ۶00 هزار دستگاه اســت. البته در حال حاضر هم امکان 
افزایش تولید خودرو وجود دارد اما به دلیل اینکه برخی از 
محصوالت زیان ده هستند، خودروسازان تمایلی به افزایش 
تولید ندارند.«همچنین مهدی صادقی نیارکی معاون امور 
صنایع وزیر صمت عنوان کرده بود کــه چطور می توان از 
خودروسازی زیان ده توقع اصالح ساختار و توسعه داشت. 
این گفته وی را می توان به نوعی نشان دهنده این موضوع 
دانســت که وزارت صمت برای پیش بردن اهداف بزرگش 
در خودروسازی، نیاز دارد تا افســار قیمت را نیز به عنوان 
 یک عامل بسیار مهم در دستیابی به این هدف ها، در دست

 داشته باشد.

تغییر مرجع در جاده قیمت گذاری خودرو

قیمت گذاری دستوری خودرو حذف شد 

رئیس جمهوری:
همه دستگاه های  دولتی در زمینه 

کنترل تورم  مسئولیت دارند
رییس جمهوری با بیان اینکه مکلف به اجرای عدالت 
در نظام پرداخت حقوق هســتیم،  گفت: پرداخت 
حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود 
و برابر مقررات قانونی پرداخت ها در سامانه مربوطه 
ثبت شود.سید ابراهیم رییسی در جلسه هیأت دولت 
درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفت: 
مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی 
از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای 
اجرای عدالت اســت، نظام پرداخت حقوق بگیران و 
کارکنان دولت است.رییس جمهوری با بیان اینکه 
پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه 
تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت ها در سامانه 
مربوطه ثبت شود، افزود: ما مکلف به اجرای عدالت در 
نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این 
زمینه منوط به ارائه اطالعات از سوی دستگاه های 
مختلف به ســازمان امور اداری و استخدامی است.
رییسی تصریح کرد: تحقق عدالت در نظام پرداخت 
حقوق و دستمزد صرفا مشمول حقوق بگیران دولت 
نیست و تمام کارگزاران حکومت اسالمی که حقوق 
آنان از محل خزانه پرداخت می َشــود باید براساس 
چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که 
لحاظ تخصص و مهارت های افراد و ســختی کار و 
امثال آن نیز از ضرورت هــای تحقق عدالت در نظام 
پرداخت حقوق است.رییس دولت سیزدهم در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه همه وزارتخانه ها 
و دستگاه های دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت 
دارند، خاطر نشان کرد: پس از مدیریت شیوع کرونا که 
به شکل مطلوبی پیگیری شده است، مهم ترین وظیفه 

همه ما در دولت مهار تورم و کنترل قیمت هاست.

اخبار
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وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که تا ظهر امروز، 
یک میلیون و 39 هزار و 80 نفر در سامانه نهضت 

ملی مسکن ثبت نام کردند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، طبق تازه ترین 
آمار ارایه شــده توســط وزارت راه و شهرسازی 
تاکنون بیش از یک میلیــون و 39 هزار و 80 نفر 

در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.
نهضت ملی مســکن یکی از سیاست های کالن 
دولت ســیزدهم در حوزه مسکن است که برنامه 
احداث 4 میلیون واحد مسکونی در چهار سال را 

در دستور کار دارد.
متقاضیان واقعی مسکن می توانند با داشتن چهار 
شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه 
5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت 
خصوصی و در نهایت عدم اســتفاده از امکانات 
دولتی از اول انقالب در حوزه مســکن، نسبت به 

ثبت نام در این طرح اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط 
به داشتن حداقل 35 سال سن، معلوالن جسمی و 

حرکتی با 20 سال سن می توانند در قانون جهش 
تولید مســکن )نهضت ملی مســکن( مشارکت 
داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان 
خانوار، محدودیت ســنی نگذاشته است چرا که 
این افراد سرپرست خانوار تعریف می شوند و برای 
قانونگذار، متاهل یا سرپرست خانوار بودن مالک 
است.  در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار 
که به دلیل متارکه به صــورت مجردی زندگی 
می کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار 
تلقی شده و بدون شرط ســن می توانند ثبت نام 

کنند.
سامانه ثمن به نشــانی saman.mrud.ir  یک 
ماه بعد از ابالغ قانون جهش تولید مسکن توسط 
رییس جمهوری از تاریــخ 28 مهرماه به منظور 
ثبت نام و پایش متقاضیان واقعی مسکن آغاز به 
کار کرد.متقاضیان این امکان را دارند تا طی یک 
ماه و حداکثر تا 28 آبان با داشــتن چهار شرط 
اعالم شده نســبت به تقاضای خود برای مسکن 

اقدام کنند.

شب گذشته ابراهیم رئیسی با چند تن از اقتصاددانان 
دیدار کرد. حاال احمد توکلی اعالم کرده که موضوع 
جلسه درباره حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه 
جدید به مردم بوده اســت. یارانه ای که توکلی گفته 
رقم آن 110 هزار تومان است.به گزارش تجارت نیوز، 
احمد توکلی یکی از حاضران نشســت رئیسی، اعالم 
کرده که جلسه اقتصاددانان با رئیسی درباره بررسی 
اثراث حذف ارز 4200 تومانی بوده اســت.آنگونه که 
احمد توکلی به فارس گفته یکی از مواردی که در این 
جلسه اعالم شده پرداخت یارانه 110 هزار تومانی به 

اقشار آسیب پذیر است.
دولت مدتی است که می خواهد ارز 4200 تومانی را 
حذف کند و قرار اســت این ارز فقط به واردات دارو و 
گندم تعلق بگیرد. اما یکی از دغدغه هایی که مطرح 
شده این است که آیا حذف ارز 4200 تومانی منجر به 

افزایش قیمت کاالهای مصرفی مردم می شود یا نه؟
برای همین گویا جلســه شــب گذشــته رئیسی با 
اقتصاددانــان درباره نحوه جبران حــذف ارز 4200 
تومانی بوده است. جلسه ای که یکی ازپ یشنهادات 
مطرح شــده در آن پرداخت یارانه 110 هزار تومانی 

است.
توکلی گفته اینکه چقدر یارانه جبرانی برای اقشــار 
آســیب پذیر پرداخت شــود هنوز قطعی نشــده اما 
طبق این طرح قرار اســت ماهی 110 هزار تومان به 
هر یک از اقشار آســیب پذیر بعد از حذف ارز 4200 
تومانی یارانه پرداخت شــود.پیش از این هم مساله 

پرداخت و افزایش یارانه نقدی به مردم مطرح شــده 
بود. پرداخت یارانه 110 هــزار تومانی در ازای حذف 
ارز 4200 تومانی، یکی از پیشــنهادات مجلس بود.
اما گویا ماجرای پرداخت ارز 110 هزار تومانی کم کم 
جدی شده و احتماال یکی از راهکارهای دولت پرداخت 

یارانه جدید باشد.
اما یارانه نقــدی 110 هزار تومانی چــه زمان واریز 
می شود؟ دولت مدتی است که می خواهد ارز 4200 
تومانی را حذف کنــد. اما آنگونه کــه پیگیری های 
تجارت نیوز نشــان می دهد احتماال مساله حذف ارز 

4200 تومانی ظرف یکی دو هفته آینده نهایی شود.
اگر قرار باشد که همزمان با حذف ارز 4200 تومانی، 
یارانه نقدی 110 هزار تومانی پرداخت شود، می توان 
گفت احتماال یارانه نقــدی جدید از دی ماه پرداخت 
شود.البته محســن رضایی، معاون اقتصادی رئیس 
جمهور پیش از این گفته بود دولــت در آذرماه خبر 
خوبی برای مردم دارد. برای همین ممکن است که خبر 
خوب رضایی پرداخت یارانه 110 هزار تومانی باشد. از 
طرفی این زمزمه مطرح بود که دولت رئیسی یارانه ها 

را از آذرماه افزایش دهد.
اما با توجه بــه اینکه احتمال دارد حــذف ارز 4200 
تومانی ظرف دو هفته آینده انجام شود، به نظر می رسد 
پرداخت یارانه جدید به ماه بعدی موکول شود.البته 
هنوز هیچ کدام از مقامــات دولتی و دیگر چهره های 
حاضر در این نشست، پرداخت یارانه 110 هزار تومانی 

را تایید نکرده اند.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد؛

ثبت نام بیش از یک میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن

پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی جدی شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

فروش سکه به نرخ ۱۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در بازار آزاد
قیمت سکه در بازار تهران )چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه( با ۹۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
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کنترل تورم با نرخ سود
کامران ندری، اقتصاددان 

نرخ سود تسهیالت و سپرده بانکی به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. سابقه فعالیت و رفتار این شورا نیز نشان می دهد بعید است نرخ سود بانکی و بهره بانکی افزایش پیدا کند. هنوز خبری قطعی در رابطه با افزایش 
این نرخ ها شنیده نشده و شورای پول و اعتبار نیز یکی از مخالفان سرسخت این اتفاق است. شورای پول و اعتبار ترکیبی از نمایندگان دولت و وزارتخانه ها هستند که تاکید جدی بر تعیین دستوری نرخ سود دارند و این تغییر در شرایط فعلی 

اعمال نخواهد شد. هرچند ممکن است بانکها دور از چشم مقامات ناظر نرخ های باالتری را برای بهره بانکی پرداخت کنند اما ساختار نظام پولی ما در صورت اعمال و مشاهده این اقدام با آنها برخورد خواهد کرد. 
افزایش تقاضا برای ذخایر بانک مرکزی، نرخ بهره در بازار بین بانکی را افزایش داده و عرضه ذخایر کم شده است که دلیل آن نیز تورم باال در کشور است که بانک مرکزی صالح نمی داند پایه پولی را بیش از این منبسط کند.  به عبارت دیگر، 

زمانی که عرضه ذخایر بانک مرکزی در بازار باز محدود و تقاضا برای آن نیز زیاد شود، نرخ بهره بین بانکی باال می رود.
اما می بایست از منظر اقتصاد کالن به موضوع نرخ سود بنگریم. به عبارتی باید دید این نرخ بر روی متغیرهای اقتصاد کالن چه تاثیری دارد. در بین متغیرها در شرایط فعلی اقتصادی، متغیر نرخ تورم اهمیت دارد. سوال این است که افزایش 
نرخ سود به کاهش نرخ تورم کمک می کند یا خیر. اگر مشکل تعارض منافع در اقتصاد حل شود، در صورت افزایش نرخ سود می توان به کاهش نرخ تورم کمک کرد. وقتی می گوییم نرخ تورم کاهش پیدا می کند یعنی نرخ تمام کاالها و 
خدمات کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین اگر نرخ بهره باال برود نمی توان انتظار داشت که قیمت سهام افزایش پیدا کند. لذا افزایش نرخ سود در اقتصاد، نرخ رشد قیمت تمام کاالها، خدمات و دارایی ها را کاهش می دهد و به بیان دیگر 
می تواند موجب کاهش نرخ تورم شود.  فعاالن بازار سرمایه با مخالفت کردن با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق دولتی، تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزایش تورم سود ببرند و اقشار ضعیف جامعه متضرر شوند که در این بین، 
بانک مرکزی نباید حافظ منافع سهامداران باشد بلکه وظیفه اصلی آن کنترل تورم است. در شرایط تورمی، بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین بانکی باال برود تا اوراق دولت به فروش برسد که در بلند مدت تورم کنترل شود.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران اظهار کرد: 
نیروي انتظامي در برخورد با دفاتر امالک متخلفي که 
از سوي بازرسان اتحادیه مشاوران امالک، تخلف آنها 
محرز مي شود همکاري مناسبي با ما دارد که از آنها 
کمال تشکر را دارم. تمام امنیت ما در کشور به برکت 
نیروي انتظامي، این افراد مومن و پرتالش اســت. 
مصطفي قلي خســروي، رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک تهران افزود: بر اساس منشور ضوابط و مقررات 
دستورالعمل اجرایي مشاوران امالک، تکالیف در ۱۶ 
بند مشخص شده که بازرسان اتحادیه به آن توجه مي 
کنند. برخي از این موارد شامل عدم رویت اصل سند 
و مدارک هویتي متعاملین، عدم اخذ کد رهگیري، 
دریافت مبلغ اضافه براي کد رهگیري، تنظیم قرارداد 
صوري، اضافه دریافت، تنظیم قرارداد براي ملکي که 
سندش در بازداشت است، استفاده از کارتخوان واحد 
صنفي و اخذ بیعانه اســت که اتحادیه به این موارد 
حساس اســت و از طریق ۲۰۰ بازرس شهر تهران با 
آنها برخورد میکند. در هر منطقه از شهر تهران ۸ تا 

۱۰ بازرس داریم.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران تاکید کرد: 
از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ به مدت یک هفته ۶۹۳ واحد 
صنفي در شــهر تهران اخطار دریافت کرده اند که 

نیروي انتظامي با آنها برخورد کرده است.
خســروي با بیان اینکه بعضا از صحبت هایي که در 
جمع دوستانه صورت مي گیرد سوءبرداشت میشود 
گفت: در یک نشســت صمیمانه بنــده عرض کردم 
پلیس کارش حساس است و برخي پلیس ها شیشه 
خرده دارند که منظورم پلیس آمریکا و انگلیس بود؛ 
اما بخاطر شرایط بد جســمي نتوانستم کالم را ادامه 
دهم. در ادامه میخواستم عرض کنم پلیس ما نیروي 
انتظامي به معناي نظم دهنده است که متاسفانه امکان 
تکمیل جمله فراهم نشــد. از این صحبت برداشت 
هاي منفي شــده که همین جا از نیــروي انتظامي 
عذرخواهي مي کنم. پدر خود بنده پلیس بوده و اگر 
خداي نکرده جسارتي به نیروي انتظامي بشود به پدر 
من هم منتسب خواهد شد. بنابراین همواره باید به 

سبزپوشان نیروي انتظامي احترام بگذاریم.
وي همچنین با اشــاره به انتقاد برخي نمایندگان 
مجلس از صنف مشــاوران امالک گفت: بعضي از 
نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمي که همگي 
باسواد و اندیشمند هستند خواســتار ساماندهي 

اتحادیه امالک شدند که ما نیز در زمینه ساماندهي 
و اصالح، مشکلي نداریم. به هر حال خودپاالیشي 
منجر به پیشرفت میشود که از آن استقبال میکنیم. 
بنابرایــن از نمایندگان محترم دعــوت میکنم به 
اتحادیه تشریف بیاورند تا اگر قرار است براي صنف 
مشاوران امالک، قوانین و مقرراتي را تنظیم کنند 
حرف ما را هم بشــنوند و از نظرات کارشناســان و 

دلسوزان صنف استفاده کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک خاطرنشان کرد: با 
شــناختي که از آقاي قالیباف ریاست مجلس دارم 
ایشان را فردي مي شناسم که از نظرات کارشناسان 
استفاده مي کنند. ضمن احترام به همه نمایندگان 
مجلس، بنده عرض میکنــم موضوع تعیین حقوق 
ثابت براي مشاوران امالک، امکانپذیر نیست و باید 

در این زمینه همفکري بیشتري با ما صورت بگیرد.
خســروي در بخش دیگري از صحبت هاي خود، 
جایگاه رئیس اتــاق اصناف ایران را باال دانســت و 
گفت: پیش از این فردي که بنده بــراي او احترام 
قائلم به ریاست کمیسیون امالک منصوب شده بود 
که تخصصش در زمینه دیگري بود. در این خصوص 
رایزني و نامه نگاري کردیم که خوشبختانه رییس 
اتاق ایران به این پیشــنهادات ما جواب مثبت داد 
و آقــاي جهانگیري را که ریاســت اتحادیه امالک 
اصفهان بود به ریاست کمیسیون امالک برگزیدند. 
با شناختي که از آقاي جهانگیري دارم ایشان فردي 
مومن، خردمند و متواضع است که امیدواریم حضور 
او منشأ خیر و برکت براي صنف امالک در سراسر 
کشور باشد. رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
گفت: برخي دفاتر امالک کــه تخلفاتي مثل عدم 
ارایه کد رهگیري، اضافه دریافت یا دریافت بیعانه 
را مرتکب میشوند در همکاري بازرسان اتحادیه و 
نیروي انتظامي با آنها برخورد میشود که اخیرا ۶۹۳ 

مورد تذکر به این واحدها داده شده است.
مصطفي قلي خســروي، رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک تهران در نشســتي با حضور بازرسان اتحادیه 
مشاوران امالک تهران و خبرنگاران اظهار کرد: نیروي 
انتظامي در برخورد با دفاتر امالک متخلفي که از سوي 
بازرسان اتحادیه مشاوران امالک، تخلف آنها محرز 
میشود همکاري مناســبي با ما دارد که از آنها کمال 
تشکر را دارم. تمام امنیت ما در کشور به برکت نیروي 

انتظامي، این افراد مومن و پرتالش است.

رئیس اتحادیه بوفه داران ســینما و مجامع عمومي 
تهران با اشاره به شرایط بد اقتصادي این صنف بیان 
داشت: اتحادیه داراي ۳۷۰ عضو با پروانه کسب و بیش 
از ۲۰۰ عضو در انتظار پروانه است که با شیوع ویروس 
کرونا از سویي و سخت گیري هاي مضرانه اداره اماکن 
و اداره بهداشت که هیچ یک از ایرادات گرفته شده به 
این صنف برنمي گردد، موجب مي شــود این افراد، 
خسته، دل زده و منصرف مي شوند، حال آنکه بدون 
پروانه و بي قانون به راحتي فعالیت مي کنند بدون 

اینکه تحت نظارت باشند.
احمد رادان کوپایي، رئیس اتحادیه بوفه داران سیما و 
مجامع عمومي تهران تاکید کرد: جذب فعاالن صنفي 
و صدور پروانه کسب مشکالت زیادي دارد. اتحادیه با 
تحمل هزینه هاي زیاد و صدور پروانه کسب حاال باید 
بنشیند و باطل کردن پروانه هایي که با زحمت صادر 
شده را به دلیل کسادي و رکود کار ببیند. مسئوالن 
مشکالت این عده فعال که هر یک داراي کارگر و چند 

سر عائله هستند را ببیند و فکر عاجل کند .
وي تصریح کرد: بارها به اداره اماکن توضیح داده ایم 
که بوفه ها در داخل مجامع هستند و صالحیت این 
مجامع از سوي آنها کامال تایید و رصد مي شود. داخل 
بوفه ورزشگاه بانوان که نمي شود دوربین؛ اما مجدد 
براي صالحیت بوفه ها ماهها افراد را در رفت و آمد اسیر 

مي کنند و همین باعث مي شود افراد منصرف و بدون 
پروانه فعال باشند.

رئیس اتحادیه بوفه داران ســیما و مجامع عمومي 
تهران همچنین بیان داشت: اداره بهداشت دستور 
مي دهد که بوفه ها حتما راه آب داشته باشد. بوفه ها 
تماما، کاالها را بسته بندي مي فروشند. وسط مترو که 
نمي شود راه آب براي بوفه تعبیه کنند. هر بار پرونده 
مراجعه کننده به این ادارات مي رود و رد مي شــود. 
اگر این ادارات سخت گیري بي دلیل نکنند براحتي 
مي توانند افراد بدون پروانه را مجوزدار کرد و اتحادیه 
این واحدها را کنترل نماید. وي بیان داشت: شرایط 
بد اقتصادي پس از دو سال که از تعطیلي بسیاري از 
صنوف و باز شدن آنها مي گذرد موجب شده صنوفي 
که از این اتحادیه پروانه گرفته اند نتوانسته اند واحد 
خود را باز کنند. بســیاري از این فعــاالن بوفه هاي 
اســتیجاري دارند و نگه داري آنها غیرممکن است؛ 

بنابراین مجبور به خروج و یا تغییر کاربري شده اند.
رادان کوپایــي در پایان اظهار داشــت: صنف بوفه 
داران براي تمامي بوفــه هایي که در مراکز و مجامع 
مانند، سیماها-پارک ها– ورزشــگاه ها- ترمینال 
ها- بیمارستان ها- کلینیک هاي درماني– دانشگاها و 
پاساژهایي که بدون پالک شهرداري و داخل مشاعات 

است پروانه کسب صادر مي کند. 

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: مردم 
در اتوبوس و مترو و تاکسی کنار هم بودند ولی وقتی 
وارد هواپیما می شدند، فاصله گذاری رعایت می شد 
که نشان می دهد این روش، بی فایده بود.شهرام آدم 
نژاد درباره حذف فاصله گذاری هــای اجتماعی در 
حمل ونقل عمومی بین شــهری اظهار کرد: در یک 
سال گذشته روش فاصله گذاری اجتماعی در حمل و 
نقل عمومی را رعایت کردیم که این محدودی جذب 
مســافر در حمل و نقل هوایی تا ۶۰ درصد ظرفیت 
هواپیما و در اتوبوس و قطار ۵۰ درصد بود. وی ادامه 
داد: این روش، پُرهزینه و کم اثــری بود؛ چون همه 
مسافرانی که قصد ورود به فرودگاه ها را داشتند تا قبل 
از سوار هواپیما شدن، در تاکسی و مترو و اتوبوس های 
درون شهری بوده اند و کنار همدیگر می نشستند اما در 
هواپیما باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت می شد.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی افزود: پیرو 
مذاکراتی که با وزارت بهداشت داشتیم، قرار شد روش 
مؤثرتری انجام شود؛ به خصوص که در ماه های گذشته 
با زحمات وزارت بهداشــت، وضعیت واکسیناسیون 
در کشور خیلی بهتر شد؛ لذا برای اجرای روش های 
استاندارد مقرر شد هر مسافری که قرار است از حمل 
و نقل عمومی بین شهری استفاده کند، کارت واکسن 

داشته باشد.

وی یادآور شد: اگر مســافری کارت واکسن نداشته 
باشد باید حتماً تست پی ســی آر منفی ۷۲ ساعته 
ارائه دهد. در غیر این صورت نمی تواند از حمل و نقل 
عمومی استفاده کند؛ این روش تشدید سبب می شود 
همه کســانی که می خواهند از حمل و نقل عمومی 
استفاده کنند، به ســمت حمل و نقل عمومی بروند 
که روش مؤثرتری برای جلوگیری از زنجیره انتقال 

کرونا خواهد بود.
آدم نژاد تأکید کرد: در حال حاضر برای خرید بلیت 
هواپیما، قطار و اتوبوس بین شهری، واکسیناسیون 
مسافران را کنترل نمی کنیم و این پروتکل های جدید 
از اول آذر اجرا می شود.وی خاطرنشان کرد: االن تنها 
پروتکلی که تا اول آذر اجرا می کنیم این است که اگر 
مسافری بر اساس اعالم سامانه وزارت بهداشت، دارای 
تست کرونای مثبت باشد تا ۱۴ روز نمی تواند بلیت 

بخرد؛ اما از اول آذر باید کارت واکسن داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرســازی دربــاره انتقاد برخی 
مسافران مبنی بر اینکه شرکت های ریلی فروش بلیت 
قطار تا ۱۰۰ درصد ظرفیت را از هم اکنون آغاز کرده اند 
گفت: چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان شرکت های 
ریلی باید تا ۵۰ درصد ظرفیت قطار، بلیت فروشــی 
کنند؛ اما خانواده ها این محدودیت را ندارند و می توانند 

در یک کوپه سفر کنند.

گرانی بیداد می کند. هر بازار 
خودسرانه قیمت تعیین می 
کند و در نهایــت این مردم 
هستند که سخت ترین آسیب 
ها را از این آشفته بازار قیمت 
گذاری می بینند. این توقع وجود داشت که با اختصاص 
ارز دولتی، کاالهای اساســی افزایــش قیمت چندانی 
نداشته باشند یا حداقل به اندازه میانگین تورم  افزایش 
قیمت داشته باشند اما قیمت ها بیش از نرخ تورم گران 
شد. همچنین درحالی که قیمت مواد غذایی به حد اشباع 
رسیده به دلیل کاهش تقاضا، رکود بازار مواد غذایی را در 

بر گرفته است.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران می گوید: 
قیمت  کاالها را مصوب و بصورت یکپارچه اعالم کنند تا 
ما بتوانیم بر آن نظارت کنیم. االن مشکل این است که هر 
کس برای خود افزایش قیمت می دهد. نابسامانی قیمت 
ها در بازار میوه، مرغ، تخم مرغ، گوشــت قرمز، ماهی، 
حبوبات، روغن، قند و شکر و بسیاری دیگر از کاالهای 
مصرفی مردم نشان می دهد عزمی جدی برای مبارزه با 
این اتفاق وجود ندارد. رها شدگی بازارها موجب شده تا 
اقدامات خودسرانه قیمت گذاری توان مردم را برای خرید 

مایحتاج خود بیش از پیش کاهش دهد.  
این در حالی اســت که رئیــس اتاق اصنــاف تهران 
معتقد اســت اصناف در تصمیم سازی و تصمیم گیری 
دخالتی ندارد، اما بعد از ابالغ ما اجرا می کنیم. قاســم 
نوده فراهانی افزود: کمبود کاال در بازار نداریم، اما گرانی 
و گرانفروشی در بازار داریم. ما در گرانی دخالتی نداریم، 
اما با گرانفروشی برخورد می کنیم. به واحد های صنفی و 
بازرسان قیمت های تعینی ابالغ می شود و ما بر اساس 
این برنامه ابالغی عمل می کنیــم. رئیس اتاق اصناف 
تهران افزود: برخی دستگاه ها و ارگان ها درباره واحد های 
صنفی بدون پروانه با ما همکاری نمی کنند. سیســتم 
هوشمند رصد و نظارت هنوز کامل نشده و الزمه خوب 
اجرایی شدن این سیســتم آموزش است. این سیستم 
در برخی کاال ها انجام می شود و در برخی کاال ها انجام 

نمی شود. این ســامانه باید به صورت یکپارچه در تمام 
استان ها ابالغ شود.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه 
سهم گران فروشــی از عدم تعادل بازار ۵ درصد است، 
گفت: طی شش ماهه نخست سال، عدم درج قیمت پنج 
درصد و عدم صدور فاکتور رسمی ۲۴ درصد نسبت به 

شش ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته اند.
بهنام نیک منش ضمن اعالم آمار بازرسی های شش ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، 
اظهار کرد: طی ۶ ماهه نخست امسال، حدود یک میلیون 
و ۷۴۶ هزار و ۱۶۵ فقره بازرسی از صنوف توسط بازرسان 
اتاق های اصناف سراسر کشور انجام شد که ۱۷ درصد 
نسبت به شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ افزایش داشت. وی 
ادامه داد: میزان جرائم تعیین شده برای صنوف متخلف 
نیز با توجه به دفعات و تکرار تخلفات میزان جرائم ممکن 

است از دو تا پنج برابر افزایش یابد.
به گفته معاون بازرســی و نظارت اتــاق اصناف ایران، 
از ابتدای سال تا پایان شــهریور، ۸۶ هزار و ۱۴۷ فقره 
شکایت مردمی دریافت شــده که از این تعداد ۸۲ هزار 
و ۷۲۳ فقره قابل پیگیری بوده اســت که ۱۹ درصد از 

آن منجر به رضایت شاکی شده، ۳۱ درصد تخلف و ۳۴ 
درصد غیر متخلف تشخیص داده شده اند و ۱۶ درصد 
باقی مانده از این شکایات در دست بررسی است. نیک 
منش اظهار کرد: عدم درج قیمــت، پنج درصد و عدم 
صدور فاکتور رســمی نیز ۲۴ درصد نســبت به شش 
ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته اند و این آمار 
نشان دهنده منضبط شدن صنوف در تعامل با مردم و 
رعایت اصل مشتری مداری بوده و البته تشدید بازرسی 
 های به عمل آمده توســط اتاق هــای اصناف نیز موثر 

بوده است.
وی ادامه داد: گزارش ها از بروزعدم تعادل در بازار و هزینه 
تمام شده تولید و متغیرهای قیمتی در جریان زنجیره 
ارزش کاال از تامین تا توزیع، حاکی از ســهم کمتر از ۵ 
درصدی برای گران فروشی و سهم بیش از ۹۵ درصدی 
برای گرانی مستمر کاالها است و گزارش مرکز آمار مبنی 
بر افزایش ۶۲ درصدی هزینه اقالم خوراکی و آشامیدنی 
در پایان تابستان سال جاری مؤید گرانی کاال از مرحله 
تامین است. نیک منش تصریح کرد: با توجه به شرایط 
بازار و سیاست های ستاد تنظیم بازار در مقاطع مختلف 
زمانی، مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، قند و شکر، برنج، 

حبوبات، نان، روغن خوراکی، خرما و ســیمان از جمله 
کاالهای اولویت دار بازرســی بوده اند. معاون بازرسی و 
نظارت اتاق اصناف ایران افزود: اتاق های اصناف سراسر 
کشــور علیرغم اینکه منابع محدودی در اختیار دارند، 
توانسته اند میزان بازرسی ها را افزایش دهند. همچنین 
در این مسیر از نیروهای بســیج و بازرسان افتخاری در 

کشف تخلفات بهره مند شده ایم.
در همین رابطه دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی 
تهران در گفــت و گو با "کســب و کار" گفت: به دلیل 
افزایش قیمت  افسارگســیخته کاالها به ویژه کاالهای 
خوراکی، تقاضا به شدت در این بازارها کاهش یافته است.
قاسمعلی حسنی اضافه کرد: با قیمت آزاد همه کاالها در 
بازار موجود هستند و کمبودی نداریم اما با قیمت های 
دولتی، کاالها فراوانی ندارند. دولت باید فکری اساسی 
برای سفره معیشت مردم بیندیشد. چراکه این وضعیت 
قیمت ها موجب کوچک شدن سفره مردم شده و بسیاری 
از کاالها از سبد غذایی مردم حذف شده است. به گفته 
وی، افزایش قیمت ها به حدی رسیده که دیگر گنجایش 
بیشتری برای رشد ندارد. به عنوان مثال شکر از ابتدای 

سال تاکنون ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

چرا قیمت كاالها به صورت مصوب و یکپارچه اعالم نمی شود؟

کاهش تقاضا  در بازار خوراکی ها
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

روند صعودی نــرخ بهره در 
بازار بین بانکی همچنان ادامه 
دارد و این نرخ در حال حاضر 
به ۲۰.۶۱ درصد رسیده است. 
این اتفاق می تواند به افزایش 

نرخ سود و بهره بانکی منجر شود. 
هرچند تحقق این اتفاق با توجه به ترکیب اعضای شورای 
پول و اعتبار ممکن به نظر نمی رسد اما اگر درصد ناچیزی 

برای تحقق این اتفاق در نظر بگیریم، می توان به کاهش 
نرخ تورم در اقتصاد ایران امیدوار شد. اعضای شورای پول 
و اعتبار ترکیبی از نمایندگان دولت و وزارتخانه ها هستند 
که همواره مخالفت خود را با افزایش نرخ ســود و بهره 
بانکی اعالم کرده اند و در صورت مشاهده چنین تخلفاتی 
از سوی بانکها برخوردهای قانونی با آنها انجام شده است. 
به هر ترتیب یکی از این سیگنال های افزایش نرخ سود، 
افزایش نرخ بهره بین بانکی اســت. طبق آخرین نرخ 
اعالمی از ســمت بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی به 
۲۰٫۶۱ درصد رسیده است. این رقم در ماه گذشته ۱۹٫۱ 

درصد بوده، یعنی نرخ بهره بین بانکی در ۵۰ روز گذشته 
بیشتر از یک درصد تغییر کرده است. 

البته کارشناسان از افزایش این نرخ و سوق دادن بانک ها 
برای خریــد اوراق از این طریق به عنــوان ابزاری برای 
کنترل تورم یاد می کنند اما از آن طــرف، فعاالن بازار 
سرمایه انتشار اوراق دولت و افزایش نرخ بهره بین بانکی را 
تهدیدی برای صعود بازار سرمایه می دانند. حال باید دید 
اگر افزایش نرخ سود و بهره بانکی اتفاق بیفتد به کاهش 
نرخ تورم کمک خواهد کرد. در صورت کاهش تورم می 
توان به کاهش تمام قیمت هــا در بخش های خدمات 

و کاال نیز امید داشــت.  افزایش غیررســمی نرخ بهره 
بانکی در حالی است که بانک مرکزی تاکنون سیاست 
و برنامه مشخصی را اعالم نکرده است. در همین راستا، 
حسین درودیان از کارشناسان اقتصادی حوزه مسائل 
بانکی در توییتی درباره این موضوع نوشت: »نرخ بهره 
بین بانکی از مرداد ماه مصادف با روی کار آمدن دولت 
مسیری صعودی پیدا کرده است. این نرخ تحت مدیریت 
کامل بانک مرکزی است. آیا بانک مرکزی آقای رئیسی 
سیاســت افزایش نرخ بهره را در برنامه خود قرار داده یا 

دقیقاً نمی دانند دارند چه می کنند؟«. 

افزایش نرخ سود به كنترل نرخ تورم منجر می شود؟

زمزمه  افزایش  نرخ  سود
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

دفاترامالکمتخلفباهمکاريپليسپلمبميشوند

فاصله گذاری  اجتماعی در هواپیما و قطار تأثیری نداشت

تداوم شرایط بد اقتصادي بوفه داران

سخت گیري برخي مراکز منجر به فعالیت بدون پروانه مي شود



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2342| پنج شنبه 20 آبان ماه1400
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

تم
  تک

پ:
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
34

ه  2
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

ن ما
 آبا

 2
0  |

به
 شن

نج
پ

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

سو
قه 

،طب
ع(

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

  قیمت   رسمی  20  کاالی   اساسی   اعالم   می شود 
تشديد  نظارت  بر  بازار كاالهای  اساسی

جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاســت معاون اول رییس جمهوری بر تشدید 
نظارت ها و تشکیل ستادهای اســتانی تاکید و مقرر شد قیمت ۲۰ کاالی 
اساسی از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری ســایر نهادهای مرتبط محاسبه و 

اعالم شود.
محمد مخبر در این جلسه از نوسان قیمت ها به عنوان یکی از اصلی ترین 
دغدغه های امروز مردم و مسئوالن کشور یاد کرد و گفت: باید با برنامه ریزی 
دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر الزم، نســبت به ساماندهی این وضعیت 
اقدام شود.معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش های دستگاه های 
ذیربط و بازدیدهای مستمر از فروشگاه ها و رصد قیمت کاالهای اساسی، 
افزود: اگرچه کاالهای اساسی به وفور در فروشگاه ها موجود است اما اختالف 
قیمت ها مــردم را آزار می دهد که باید با تشــدید نظارت ها، با متخلفین 

برخورد شود.
در این جلسه مقرر شد جهت جلوگیری از قیمت گذاری سلیقه ای برخی 
فروشندگان و نوســانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفین، 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ظرف ۲۴ ساعت فهرستی از مهمترین کاالهای ضروری و اقالم پرمصرف 
خانوار را احصا و قیمت گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسین قرار دهند 
تا افراد ســودجو و فروشندگان متخلف شناســایی و به سازمان تعزیرات 

حکومتی معرفی شوند.
در این جلسه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، 
دادگستری، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطالعات، رییس سازمان 
برنامه و بودجه و رییس سازمان بسیج مســتضعفین نیز حضور داشتند، 
گزارشی از اقدامات انجام شده برای عرضه فراوان مرغ منجمد و تخم مرغ 

با قیمت مصوب ارائه شد.
در این نشست همچنین تفاهم نامه ای برای استفاده از ظرفیت های مردمی 
برای همکاری با وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نیز تعزیرات حکومتی 
به امضا رسید تا فرایند تشدید نظارت و بازرسی ها و برخورد با گرانفروشی 

در بازار هرچه سریعتر آغاز شود.
مطابق این توافق، سازمان بسیج مستضعفین، مسئول فعال سازی ظرفیت 
های مردمی برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت 
مردمی بر چرخه تولید و توزیع، گزارش گری و نظارت بر بازار به نحو مطلوب 

انجام پذیرد.
ضرورت تشــکیل ســتادهای اســتانی تنظیم بازار و ابالغ وزیر کشور به 

استانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.
معاون اول رییس جمهوری در این جلسه از نوسان قیمت ها به عنوان یکی 
از اصلی ترین دغدغه های امروز مردم و مسئولین کشور یاد کرد و گفت: باید 
با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر الزم، نسبت به ساماندهی 

این وضعیت اقدام شود.
مخبر با اشاره به گزارش های دستگاه های ذیربط و بازدیدهای مستمر از 
فروشگاه ها و رصد قیمت کاالهای اساسی، اظهار داشت: اگرچه کاالهای 
اساسی به وفور در فروشگاه ها موجود است اما اختالف قیمت ها مردم را آزار 

می دهد که باید با تشدید نظارت ها، با متخلفین برخورد شود.
انتشار قیمت ۲۷ قلم کاالی خوراکی/ به روز شدن قیمت ها با تغییرات بازار
مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنابر تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
وزارت جهادکشــاورزی قیمت ۲۷ قلم خوراکی را منتشــر خواهد کرد تا 
مصرف کنندگان با آگاهــی از محدوده قیمتی کاالی مــورد نیاز خود را 

خریداری کنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مقرر شد وزارت جهادکشاورزی به صورت روزانه قیمت اقالم خوراکی 
را از طریق رسانه ها اعالم کند و مردم و مصرف کنندگان نیز با خرید اقالم به 
قیمت اعالم شده راسا بر نرخ ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود.

در این راستا و در پاســخ به این ســوال که وزارت جهادکشاورزی با چه 
ســازوکاری و قیمت چه اقالمی را روزانه منتشــر خواهد کــرد؟ ابراهیم 
زارع- مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشــاورزی معاونت توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به ایسنا گفت: در حال آماده سازی پلتفرم 
آن هستیم و قرار است قیمت ۲۷ قلم کاالی خوراکی از محصوالت لبنی، 

میوه و تره بار، برنج، ماکارونی، حبوبات، گوشت و ... اعالم شود.
وی ادامه داد: برخــی از اقالم مانند مــرغ، تخم مرغ، روغــن و برخی از 
محصوالت لبنی قیمت مصوب دارند. قیمــت این محصوالت تا زمانی که 
قیمت مصوب آنها تغییر نکند، ثابت می ماند. برای محصوالتی که قیمت 
مصوب ندارند رنج قیمتی موجود در بازار تعیین می شود تا مردم بتوانند با 
آگاهی بیشتر از قیمت ها و به راحتی کاالی مورد نیاز خود را تهیه کنند. زیرا 
اگر مردم از محدوده قیمتی کاالیی که قصد خرید آن را دارند، آگاه شوند 

گرانفروشی آشکار خواهد شد.
 مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی وزارت جهادکشاورزی 
اضافه کرد: اطالعات مورد نیاز خود را در مورد قیمت اقالم از اســتان ها و 
منابع معتبر دریافت خواهیم کرد. در مورد قیمت میوه و تره بار مرجع در 
مراکز استان ها میدان مرکزی میوه و تره بار آنها خواهد بود. در تهران نیز 
به دلیل اینکه قیمت ها در مناطق مختلف متفاوت اســت در حال بررسی 

مراجع قیمتی هستیم تا قیمت های اعالم شده مفید و دقیق باشد.
وی تصریح کرد:در پلتفرمی که پیش بینی شده قیمت اقالم درج می شود و 

هر زمان که تغییراتی در بازار رخ داد قیمت ها نیز به روز می شوند.
زارع در پایان گفت: از روز گذشــته با دســتور رئیس جمهــوری وزارت 
جهادکشاورزی کار خود را در این بخش آغاز کرده است. امیدواریم بتوانیم 
با همکاری دستگاه های مختلف از جمله وزارت صمت، اتاق اصناف و... این 
امر مهم را در کوتاهترین زمان ممکن محقق سازیم. همچنین نحوه اطالع 
رسانی قیمت ها نیز یا از طریق بارگذاری در سایت وزارتخانه یا رسانه ها و 

شبکه های مربوطه انجام خواهد شد.

رونمايــی ارزان تريــن مدل لپ تاپ ســرفيس 
مايكروسافت

مایکروسافت برای به چالش کشــیدن کروم بوک گوگل در بازار آموزش، 
ارزان ترین مدل لپ تاپ سرفیس را به همراه نســخه جدیدی از نرم افزار 

ویندوز که ویژه مدارس طراحی شده است، رونمایی کرد.
قیمت لپ تاپ سرفیس SE با صفحه ۱۱.۶ اینچی و ۱۶ ساعت عمر باتری،  
از ۲۴۹ دالر شروع می شود. شرکای مایکروسافت شامل ایسر و دل هم با 
استفاده از ویندوز SE ۱۱ – ورژنی از جدیدترین نسخه نرم افزار مایکروسافت 
که برای مدارس طراحی شده اســت - لپ تاپهای جدیدی برای مدارس 
خواهد ساخت. هدف از این برنامه رقابت با کروم گوگل است که در فضای 

بازار آموزش آمریکا پیشتاز است.

اخبار

تعویض نمایشگر آیفون ۱۳ بدون اختالل »فیس ای دی« 
یکی از مشکالت آیفون ۱۳ از کار افتادن قابلیت امنیتی فیس آی دی در صورت تعویض نمایشگر است. این مشکل سرانجام توسط اپل برطرف شد. تا به حال برای جلوگیری از اختالل فیس 

آی دی بعد از تعویض نمایشگر حتماً باید یک میکروکنترلر آیفون ۱۳ از نمایشگر اصلی به نمایشگر تعویضی منتقل می شد. اپل برای حل این مشکل یک به روزرسانی نرم افزاری طراحی کرده 
تا فیس آی دی بدون نیاز به انتقال تراشه یادشده به نمایشگر جدید هم عمل کند.اپل می گوید قرار است این به روزرسانی به زودی در دسترس عالقمندان قرار بگیرد، ولی تاریخ دقیقی 

برای آن مشخص نکرده است. انتقال تراشه ریز کنترل کننده به نمایشگر جدید کار ساده ای نیست و برای این کار نیاز به میکروسکوپ است. 

و  راه  وزیــر  پیگیــری 
شهرسازی ســبب شد تا 
باالخره پس از ۷ از ظرفیت 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
به منظــور تامیــن مالی 
ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال استفاده 
شود و بانک مرکزی بخشنامه قانون بودجه و سهمیه 
بانک ها را به شــبکه بانکی ابالغ کــرد. به گزارش 
فارس، بازار مسکن در حال حاضر پس از طی یک 
شــرایط پیچیده و افزایش قیمت های نجومی در 
طول 8 سال گذشته که فشــار بسیاری را به مردم 
خصوصا مســتاجران وارد کرد، در حال حاضر وارد 

فاز سکون شده است.
بر همین اســاس فارغ از دالیل مرتبط با عرضه و 
تقاضا به نظر می رســد، تغییر ریل سیاست گذاری 
اقتصادی دولت سیزدهم یکی از دالیل اساسی برپا 
شدن آرامش در بازار مســکن و به دنبال آن ایجاد 
موجی از امید واقعی به منظور ساماندهی این بازار 
به حساب می آید.البته تغییر ریل سیاست گذاری 
دولت سیزدهم نســبت به دولت قبل یک عبارت 
کلی است و به نظر می رســد، ورود مصداقی به این 
حوزه می تواند زمینه درک بهتر از مســاله تغییر را 

مشخص کند.

مساله مهمی به نام احیای سهم مسکن از 
تسهیالت نظام بانکی

بر همین اساس همراه با واکاوی مسئله تامین مالی 
ساخت مسکن به سراغ پیدا کردن دالیلی به منظور 
توجیه مسئله تغییر نگرش دولت سیزدهم نسبت به 
دولت دوازدهم حرکت می کنیم. به گزارش فارس، 
به استناد اظهارات متولیان مسکن در دولت گذشته، 
مسئله تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی تنها 
دغدغه وزارت راه و شهرســازی بــه منظور ایجاد 
جهش در تولید مســکن اســت.دولت گذشته که 
طرح اقدام ملی مســکن را در دستور کار قرار داده 
بود و به اســتناد گزارش دیوان محاســبات کشور 
پیشرفت فیزیکی ساخت مسکن تا پایان تیرماه سال 
۱۴۰۰ در ۲۰ استان کشور کمتر از ۱۰ درصد شده 
بود، همکاری نکردن نظــام بانکی را یکی از دالیل 
اصلی روند کند ســاخت مسکن در 8 سال گذشته 
عنوان کرده بود.در همین راســتا، معاون مسکن و 
ساختمان وزیر سابق راه و شهرسازی در بیان ایجاد 
مشکالت شبکه بانکی در مسیر ساخت مسکن در 
تاریخ ۲3 آذر سال ۱3۹۹ گفته بود:» متاسفانه در 

سال های اخیر بانک ها توجهی به حوزه مسکن که 
یک پیشران اقتصادی اســت ندارند و از پرداخت 

تسهیالت ساخت مسکن صرف نظر می کنند.«

ظرفیت قانون بودجه برای جهش تولید 
مسکن

پس از طرح مساله ســهم ناچیز تسهیالت ساخت 
مســکن از تســهیالت پرداختی نظــام بانکی و 
توقف پروژه های ساخت مســکن از سوی متولیان 
وزارت راه و شهرسازی و بســیاری از کارشناسان 
اقتصــادی، مجلس شــورای اســالمی در قالب 
تبصره ۱8 قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، نســبت به 
قانون گذاری برای حل این مســاله و احیای سهم 
ســاخت مســکن از تســهیالت پرداختی کشور 
اقدام کرد.بر مبنــای جزئیات جــزء ۱۰ بند الف 
تبصره ۱8 قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، در ســال 
۱۴۰۰ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
موظفند برای احــداث و نوســازی چهارصد هزار 
واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر 
از بیســت و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار 
واحد مسکن شــهری )با اولویت محالت و مناطق 
محروم( نســبت به پرداخت سه میلیون و ششصد 
هزار میلیارد )3.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال 
تسهیالت ساخت مســکن )معادل بیست درصد 
)%۲۰( تسهیالت نظام بانکی( به افراد واجد شرایط 
اقدام کنند.ســهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی 
در فروردیــن ماه تعیین می شــود. مجموع دوران 
مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیالت 
بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش 
اقســاطی تبدیل و تعهدات آن بــه متقاضی واجد 
شرایط منتقل می شود. این تسهیالت با نرخ سود 
مصوب شــورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط 
معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت 
می شود.بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد 
این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار 
دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسســه اعتباری 
غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیالت تعیین شده 
توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی 
موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به 
افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری 
غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی نســبت به پرداخت تسهیالت 
ســاخت مســکن اقدام کند.حداقل بیست درصد 
)۲۰%( از منابع مذکور باید به خانواده های دارای 
سه فرزند و بیشــتر اختصاص یابد. در صورت نبود 
متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می تواند 

به سایر مشموالن تعلق گیرد.

حرکت الکپشــتی دولت روحانی برای 
استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال 1400

بر اساس نظر کارشناسان به نظر می رسید، این بند 
از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ همراه با ضمانت اجرایی 
قوی تحت عنوان جریمه افزایش سپرده قانونی نظام 
بانکی در صورت اجرا نکردن ایــن قانون می تواند 
پس از سال ها بار دیگر سهم بخش ساخت مسکن 
از تسهیالت پرداختی را احیا کند.در شرایطی که 
به نظر می رسید، وزارت راه و شهرسازی با استفاده 
از ظرفیت قانون بودجه به سرعت نسبت به احیای 
سهم ساخت مسکن از تسهیالت اقدام می کند، روند 
پیگیری وزارت راه در دولــت قبل به طرز عجیبی 
با کندی پیش رفت.وزیر راه و شهرســازی دولت 
دوازدهم در ارتباط با پیگیری اجرای مصوبه مجلس 
شورای اسالمی در تاریخ ۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ 
نیز گفته بــود:» تقاضای ما از نظام بانکی کشــور 
تحقق مصوبه شورای پول و اعتبار و تخصیص منابع 
مذکور به حوزه ساخت مسکن است، االن نیز بدون 
اینکه دعوایی کنیم، با صبوری قصد داریم، اعمال 
سیاست کرده و رویه را به گونه  ای با بانک مرکزی و 
سایر بانک ها تنظیم کنیم که این امر به نحو احسن 
محقق شود.«با وجود گذشت شش ماه از ابالغ قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰، عمر دولت دوازدهم به انتها 
رسید اما حتی یک فقره تسهیالت با اجرای قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ به دست متقاضیان فاقد مسکن 
نرسید و همین مساله بیانگر ناتوانی دست اندرکاران 
وزارت راه و شهرسازی دولت قبل است.پس از ترک 
فعل آشکار شش ماهه دست اندرکاران وزارت راه و 
شهرسازی دولت قبل در زمینه فعال سازی ظرفیت 
تبصره ۱8 قانون بودجه، رســتم قاسمی به عنوان 
وزیر راه و شهرسازی امور مرتبط با ساخت مسکن 
را به دست گرفت و بر قول رئیس جمهور مبنی بر 

ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال تاکید کرد.
در همین رابطــه، وزارت راه و شهرســازی پس از 
تالش برای تعیین تکلیف زمین ساخت ۱ میلیون 
واحد مسکونی در هر سال به طور موازی فعال سازی 
ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای احیای سهم 
ساخت مســکن از تســهیالت بانکی را کلید زد. با 
توجه به پیگیری گســترده وزارت راه و شهرسازی 
ســرانجام در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال ۱۴۰۰ یعنی 
۲ ماه پس از آغاز به کار رســمی دولت سیزدهم، 
بانک مرکزی تسهیالت موضوع قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ را به سایر بانک های کشور ابالغ کرد.رستم 
قاسمی چندی پیش در مصاحبه ای عنوان کرد:» 
امسال بخشنامه پرداخت 3۶۰ هزار میلیارد تومان 
به بانک های کشــور ابالغ شــده و بانک ها موظف 
هستند سهم تعیین شده را پرداخت کنند. چنانچه 
پرداخت نکنند، طبق قانون بــا ۲۰ درصد جریمه 
مالیاتی روبرو خواهند شــد و ایــن تضمینی برای 
پرداخت تسهیالت اســت.«تغییر ادبیات وزیر راه 
و شهرسازی دولت سیزدهم نســبت به وزیر راه و 
شهرســازی دولت قبل بیانگر این مسئله است که 
دولت برای ساخت ۱ میلیون مسکن در سال عزم 
جدی تر دارد تالش می کنــد از تمام ظرفیت های 
قانون برای ســاماندهی بازار مسکن و صاحب خانه 
کردن ۴ میلیون خانوار در طی ۴ ســال اســتفاده 
خواهد کرد.پیگیری احیای سهم تسهیالت ساخت 
مسکن از کل تسهیالت نظام بانکی مصداق مناسبی 
است که تغییر ریل سیاست گذاری در حوزه مسکن 
را به وضوح مشخص کند. به نظر می رسد با تداوم 
روند کنونی که وزارت راه و شهرسازی در پی  گرفته 
است، می توان بیش از گذشــته به ساماندهی بازار 
مسکن و کاهش بار معیشتی مردم از سوی تامین 

سرپناه امیدوار بود.

احيای سهم ساخت مسكن از تسهيالت بانكی پس از 10 سال

احیای اراده ساخت مسکن پس از رخوتی 8 ساله
News kasbokar@gmail.com

معاون امــور مجلــس رئیس جمهــور از تقدیم الیحه 
»تامین مطمئــن کاالهای اساســی، نهاده های دامی، 
دارو و تجهیزات پزشــکی و سیاست های جبرانی برای 
حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« با قید دو فوریت 
به مجلس شورای اسالمی خبر داد.معاون امور مجلس 
رئیس جمهور از تقدیم الیحه »تامین مطمئن کاالهای 
اساســی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و 
سیاســت های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار 
آسیب پذیر« با قید دو فوریت به مجلس شورای اسالمی 
خبر داد.به گزارش »انتخاب«، ســید محمد حسینی 
درباره ضرورت تقدیم الیحه الیحــه »تامین مطمئن 
کاالهای اساســی، نهاده های دامــی، دارو و تجهیزات 
پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت 
اقشار آســیب پذیر« گفت: با توجه به تاثیرپذیری روند 
تامین و قیمت کاال های اساســی از افزایش قیمت های 
جهانــی و تغییرات اقلیمــی و با هــدف فراهم آوردن 
امکان تامین کافی کاال های اساســی، نهاده های دامی، 
دارو و تجهیزات پزشــکی و حمایت از معیشــت اقشار 
آســیب پذیر از طریــق پرداخت یارانــه، الیحه تقدیم 
مجلس شورای اسالمی شده است.معاون امور مجلس 
رئیس جمهور افــزود: در این الیحه بــه منظور جبران 

آثار منفی ناشــی از افزایش قیمــت جهانی نهاده های 
دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی 
در ســال جاری و به جهــت اطمینــان از تامین کافی 
کاال های اساســی و نهاده های دامی، دارو و تجهیزات 
مصرف پزشــکی، به دولت اجازه داده می شود تا نسبت 
به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء )3( بند )ب( تبصره 
)۱( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص 
ارزش ســهام با مبادله منابع ارزی حاصــل از صادرات 
نفت و گاز اقدام نمایــد و درآمد حاصــل از تغییر نرخ 
کاال هایی که با ارز ترجیحی تامین شــده اســت را به 
میزان و روشــی که توســط دولت تعیین می گردد به 
افراد مشــمول پرداخت کند.حسینی خاطرنشان کرد: 
دســتگاه های ذیربط هم موظفند سیاســت گذاری و 
فرایند تخصیص، توزیع و مــوارد مصرف ارز ترجیحی 
را به گونه ای اجرا و نظارت کنند کــه کاال ها و خدمات 
مشمول، به هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز 
به مصرف کننده نهایی برســد، ضمن آنکه دولت مجاز 
شــده تا در صورت عدم کفایت منابــع تخصیص یافته 
برای پرداخت یارانه، مابــه التفاوت را از محل جابجایی 
 ردیف های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 

تامین کند.

یارانه ارزی 110 هزار تومانی به ازای هر 
ایرانی آسیب پذیر؟

در همین زمینه فارس نوشــت: شــب گذشــته 
جمعی از اقتصاددانان با رئیس جمهور جلسه ای 
داشــتند و نظــرات خــود را پیرامون مســائل 
 اقتصادی از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح

 کردند.
احمد توکلــی یکــی از اقتصاددانــان حاضر در 
جلســه گفت: موضوع جلســه پیرامون پاسخ به 
این ســؤال بود که آیا صالح اســت که ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی که بــرای 5 تــا ۷ قلم کاالی اساســی 
پرداخت می شــد، ادامه یابد یا حذف شــود.این 
اقتصادان گفت: پاســخ من این بود که بســتگی 
دارد دولــت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشــد 
ارز دو نرخی باشــد، دوباره مشکل ایجاد می شود 
و برای طبقات ضعیف جامعه فشــار وارد می شود 
 و باید این مابه التفاوت را به صورت نقدی به اقشار

 آسیب پذیر بدهیم.
توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر 
یارانه جبرانی برای اقشــار آســیب پذیر پرداخت 
شــود گفت:  هنوز قطعی نشــده امــا طبق این 

طرح قرار اســت ماهی ۱۱۰ هزار تومــان به هر 
یک از اقشار آســیب پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی یارانه پرداخت شــود، در حالی که ممکن 
اســت به خاطر تورم ایجادشــده این رقم هم به 
درد آنها نخــورد. در ایــن زمینــه اقتصاددانان 
اختالف نظر دارند.به گفتــه وی دولت باید کاری 
 کند کــه تقاضا برای ارز کنترل شــود، بخشــی

 از تقاضــای ارز بــرای واردات، بخشــی بــرای 
حفــظ دارایی، قســمتی بــرای فرار ســرمایه 
 و بخشــی هم برای ســفته بــازی در بــازار آزاد

 است. 
اگر عرضه و تقاضای ارز تعادل داشته باشد، مشکلی 
ایجاد نمی شود، اما در زمانی که نرخ ارز رو به رشد 
می گذارد، تقاضــا برای ســفته بازی هم افزایش 
می یابد.توکلی در مورد اینکــه چند نرخی بودن 
ارز آیا رانت ایجاد می کند، گفت:  اگر ارز دو نرخی 
باشد، تبعیض ایجاد می کند و شما هر کاری بکنید 
برای عــده ای رانت ایجاد می کنــد، بنابراین باید 
مابه التفــاوت آن را به افــراد کم درآمد به صورت 
 نقدی بپردازیم و این یکی از سیاســت های دولت 

در این زمینه است.

شرکت های سونی ژاپن و تی اس ام سی تایوان از 
سرمایه گذاری هفت میلیارد دالری برای تأسیس 
یک کارخانه جدید تراشــه در ژاپن خبر داده اند. 
دولت جدید از این تصمیم استقبال کرده و حمایت 
خود را از آن اعالم کرده است. سونی در مرحله اول 
5۰۰ میلیون دالر در این طرح ســرمایه گذاری 

می کند و قرار است بخش عمده ای از حسگرهای 
تصویربرداری جدید سونی در این کارخانه تولید 

شود.
انتظار می رود روند ســاخت این کارخانه از سال 
۲۰۲۲ آغاز و تا سال ۲۰۲۴ به پایان برسد. دولت 
ژاپن تأســیس این کارخانه را یک موفقیت برای 

خود در رقابت با چین و آمریکا بــرای راه اندازی 
کارخانه های جدید تولید تراشه می داند.اختالل در 
روند تولید و توزیع تراشه موجب شده تا بسیاری 
از شرکت های ســازنده خودرو در جهان نتوانند 
سفارشات خود را به موقع به مشــتریان تحویل 

دهند.

تأسیس این کارخانه موجب ایجاد ۱5۰۰ فرصت 
شغلی برای متخصصان خواهد شد. ظرفیت تولید 
ماهانه ویفرهــای ۱۲ اینچی ایــن کارخانه برای 
ساخت تراشــه ۴5 هزار عدد خواهد بود. کارخانه 
مذکور در وهله اول برای تولید تراشه های ۲۲ و ۲8 

نانومتری برنامه ریزی خواهد کرد.

شرکت سازنده تلفن هوشــمند چینی شیائومی برای 
تحرک بخشیدن به رشــد فروش داخلی در بازار بسیار 
رقابتی، هزاران شعبه فروش افتتاح می کند.شیائومی 
3۰ اکتبر ده هزارمین شعبه فروش خود را افتتاح کرد و 
هدف جدیدی برای گشایش 3۰ هزار شعبه در دو تا سه 

سال آینده تعیین کرد.
فروشــگاه های فیزیکی تغییر رویکردی برای این شرکت 
محسوب می شوند که با پیشگام شــدن در فروش آنالین 

تلفن هوشمند به سرعت رشد کرد و نشان می دهد بعضی 
از شــرکت های چینی چگونه به کند شدن رشد مصرف 
و کندی رشــد اقتصادی واکنش نشان می دهند.به گفته 
تحلیلگران، اما این رویکرد چالش هایی را در قالب هزینه های 
باالتر تبلیغات و فهرست اموال دارد.شانگ جین، مدیرکل 
خرده فروشــی شــیائومی برای چین به رویترز گفت: در 

آینده استراتژی این شرکت به سمت توانمندی های فروش 
غیراینترنتی پیش می رود. هدف اولیه ما این است که فروش 
غیراینترنتی ما حجم مشابه فروش آنالین را داشته باشد.
شیائومی موفق شده است حضورش را در بازارهای خارجی 
گسترش دهد اما به دلیل حضور غیراینترنتی ضعیف تر، در 
بازار داخلی عقب تر از رقیبان بزرگتری مانند اوپو و Vivo قرار 

دارد. حدود ۷۰ درصد از کل تلفن های هوشمند در چین 
به صورت غیراینترنتی خریداری می شود در حالی که تنها 
3۰ درصد از فروش شیائومی آفالین است.شعبه های فروش 
جدید شیائومی همچنین دستگاه های خانگی و دوربین 
هایی با قابلیت اتصال به اینترنت عرضه می کنند که حاشیه 
سود باالتری نسبت به تلفن های هوشمند دارند. تحلیلگران 
می گویند حاشیه سود این دستگاه ها ۱5 درصد باالتر است 

و شیائومی را از رقیبانش متمایز می کند.

الیحه دو فوریتی حذف ارز 4200 تومانی به مجلس رفت

سرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری ژاپن و تایوان بر روی کارخانه تراشه

افتتاح ۳۰ هزار شعبه فروش شیائومی تا ۳ سال آینده


