
معاون اجتماعی پلیس فتــای ناجا از حذف نرم 
افزارهــای جعلی هشــت بانک ایرانی از بســتر 
گوگل پلی خبر داد.ســرهنگ رامین پاشــایی 
در گفت وگو با ایســنا،  از انتشــار نسخه جعلی 
موبایل بانک هشــت بانک در گوگل پلی خبر داد 
و گفت: مجرمــان ســایبری در اقدامی جدید با 
طراحی و ارســال نرم افزارهای جعلی بانک های 
صادرات، کشــاورزی و ســپه و پنج بانک دیگر 
در نرم افزار گــوگل پلی ، قصد سوءاســتفاده از 
حساب بانکی شهروندان را داشتند که کارشناسان 
پلیس فتا در جریان رصدهای خود و نیز دریافت 
گزارش های مردمی متوجه آن شدند.وی با بیان 

اینکه این اقدامات منجر به سوءاستفاده و برداشت 
غیرمجاز از حساب شهروندان می شود، ادامه داد: 
با پیگیری ها و مکاتبات انجام شده از سوی پلیس 
فتا، در حال حاضر نرم افزارهای جعلی این هشت 
بانک از  بستر گوگل پلی حذف شده است.معاون 
اجتماعی پلیس فتای ناجا با درباره دســتگیری 
عامالن طراحی و انتشــار ایــن نرم افزارها نیز به 
ایسنا گفت:  اقدامات پلیس فتا برای شناسایی و 
دستگیری سودجویان در حال انجام است.پاشایی 
از شهروندان خواست که برای نصب نرم افزارهای 
مالی و بانکی خود از نرم افزارهای خدماتی داخل 
استفاده کنند، چرا که پلیس فتا راحت تر می تواند 

به نرم افزارهای و اپ استورهای ایرانی دسترسی 
پیدا کند، از ایــن رو برای دور شــدن از اینگونه 
خطرها توصیه می شود مردم از نرم افزارها و اپ 

استورهای داخلی استفاده کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: 
همچنین الزم است کاربران برای نصب این نرم 
افزارها نشانی اینترنتی بانک ها را به صورت کامل 
در مرور گر خود وارد کننــد، چرا که این اقدام تا 
حدی زیادی می تواند از ترفندهای ســودجویان 
جلوگیری کند. عالوه بــر آن کاربران باید توجه 
داشته باشــند که از نصب نرم افزارهایی که در 

کانال ها و ... جابجا می شود هم خودداری کنند.

حدود هفت ماه اول امسال بیش از ۱۱.۵ میلیارد دالر کاالی 
اساسی به طور قطعی ترخیص و وارد کشور شده که ۶۳ درصد 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد دارد.به گزارش ایسنا، 
جریان واردات کاالهای اساسی در ۲۵ گروه کاالیی در نیمه 
اول امسال نشان داده بود که ۱۴.۳ میلیون تن به ارزشی بالغ 

بر ۸.۸ میلیارد دالر وارد کشور شده است.

 افزایش واردات کاالهای اساسی
طبق اعالم ارونقی، از ابتدای سال جاری تا ۱۰ آبان ماه، بیش 
از ۱۸.۷ میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۱۱.۵ میلیارد دالر کاالی 
اساسی از گمرک ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل از لحاظ وزنی ۲۹ درصد و ارزش ۶۳ درصد افزایش دارد.

عمده واردات با ارز ۴۲۰۰
بر اســاس این گزارش، در دوره مورد بررسی از مجموع 
واردات صــورت گرفته ۹.۱ میلیــارد دالر معادل ۷۹.۱ 
درصد با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است.۳.۶ میلیون تن گندم 
به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر،۵.۵ میلیون تن ذرت به ارزش 
۱.۹ میلیارد دالر،۲.۲ میلیون تن جــو به ارزش ۶۵۶.۶ 
میلیون دالر، ۱.۷ میلیون تن دانه های روغنی به ارزش 
۱.۲میلیارد دالر، ۱.۷ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش 
۹۵۲.۱ میلیون دالر ، روغن خوراکی و خام ۱.۳ میلیون 
تن به ارزش ۱.۸ میلیارد دالر و دارو، تجهیزات و ملزومات 
پزشکی ۱۲.۵ هزار تن به ۱.۳ میلیارد دالر اقالمی است 

که با ارز ۴۲۰۰ تامین ارز و وارد شده است.

۲.۳میلیارد دالر کاال با ارز نیمایی وارد شد
همچنیــن از مجمــوع کاالهــای اساســی 
وارد شــده، ۲.۳ میلیون تن بــه ارزش بیش از 
 ۲.۳ میلیــارد دالر بــا ارز نیمایــی وارد شــده

 است.
بر این اساس ۷۸۱.۸ هزار تن برنج به ارزش ۶۶۳.۲ 
میلیــون دالر، ۸۸۷.۵ هزار تن شــکر به ارزش 
۳۸۴.۴ میلیون دالر، ۴۴.۹ هزار تن الســتیک 
سنگین به ارزش ۱۶۲.۷ میلیون دالر، ۲۵.۶ هزار 
تن به ارزش ۲۶۵.۶ میلیون دالر ماشــین آالت 
تولید کننده کاالهای اساسی از اقالم وارداتی با 

ارز نیمایی است.

بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی متقاضیان طرح جهش 
تولید مسکن که ساکن کالنشهرها هستند صرفا امکان ثبت 
نام در شهرهای جدید را دارند و اگر شهر دیگری را انتخاب 
کرده اند می توانند آن را اصالح کنند؛ البته ساکنان شهر تهران 
عالوه بر شهرهای جدید پرند، هشتگرد و ایوانکی امکان ثبت 
نام در رباط کریم و پاکدشت را هم دارند.به گزارش ایسنا، آن 
دسته از متقاضیان طرح جهش تولید و تامین مسکن که 
ساکن برخی کالنشهرها هستند این امکان را دارند که در 
شهرهای جدید ثبت نام کنند. همچنین متقاضیانی که در این 
مدت ثبت نام کرده اما شهرهای دیگری را انتخاب کرده اند، 
می توانند ثبت نام قبلی خود را در سامانه لغو و انصراف بدهند 
و مجددا با انتخاب درست شهر جدید، ثبت نام کنند.معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطالعیه ای 
از امکان ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن در 
۲۸ شهر جدید در ۱۱ استان خبر داد و تاکید کرد: ثبت  نام 
متقاضیان مسکن در ۱۱ کالنشهر در شهرهای جدید انجام 
می شود. معاونت مسکن و ساختمان همچنین نحوه ثبت نام 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را در برخی از کالنشهرها 

را اعالم کرد که به شرح زیر است:

استان آذربایجان شرقی ساکنان تبریز در 
شهر جدید سهند 

استان اصفهان ساکنان شهرهای شهرستان اصفهان در 
شهرهای جدید فوالدشهر، شهر جدید بهارستان و شهر 
جدید مجلسی، ساکنان شهرستان های لنجان، نجف آباد، 
فالورجان و خمینی شهر در شهر جدید فوالدشهر، ساکنان 

کلیه شهرهای استان اصفهان در شهر جدید مجلسی

ساکنان شهرهای استان البرز )به غیر از شهر 
نظرآباد( در شهر جدید هشتگرد

استان بوشهر ساکنان شهر بوشهر در شهر جدید عالیشهر، 
ساکنان شهر های عسلویه، نخل تقی و چاه مبارک در شهر 
جدید نایبند.استان تهران ساکنان شهر تهران در شهرهای 
جدید پرند، ایوانکی، هشــتگرد، رباط کریم و پاکدشت، 
ساکنان شهر قیام دشت در پاکدشت، ساکنان شهرهای 
شهرستان های شهریار، بهارستان، مالرد، ری و قدس در 
شهر جدید پرنداستان خراسان رضوی ساکنان شهر مشهد 
در شهرهای جدید گلبهار و بینالود، ساکنان شهرهای 
شهرســتان چناران در شــهر جدید گلبهار و ساکنان 

شهرهای شهرستان نیشابور در شــهر جدید بینالود-
ساکنان کلیه شهرهای اســتان خوزستان در شهرهای 
جدید شیرین شهر و رامیناستان سمنان ساکنان شهر 
سمنان در شهر سمنان و شهر جدید ایوانکی، ساکنان 

شهرهای شهرستان گرمسار در شهر جدید ایوانکی

استان سیستان وبلوچستان ساکنان شهر زاهدان 
در شهرهای زاهدان و شــهر جدید رامشار و شهر جدید 
تیس، ساکنان شهر چابهار در شهر چابهار و شهر جدید 
تیس، ساکنان شهرهای شهر ستان زابل در شهر جدید 

رامشار

استان فارس ساکنان شهر شیراز در شهر 
جدید صدرا

استان مرکزی ساکنان شهرهای شهرســتان اراک در 
شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر، ساکنان شهرهای 
شهرستان های شازند و خمین در شهر جدید مهاجران 
و ساکنان شهرهای شهرستان های محالت و دلیجان در 

شهر جدید امیرکبیر

مؤسسه ریستاد انرژی پیش بینی کرد که تولیدکنندگان 
آمریکایی تولید نفت شیل را افزایش می دهند و به باالترین 
سطح از ابتدای بحران کرونا می رسانند.به گزارش ایلنا از 
خبرگزاری بلومبرگ، مؤسسه تحقیقاتی ریستاد انرژی 
اعالم کرد که باال رفتن قیمت های نفت خام و گاز طبیعی 
سبب افزایش تولید نفت در مناطق مختلف آمریکا شده 
اســت و احتمال دارد عرضه نفت خام شیل به باالترین 
ســطح از ابتدای بحران کرونا برسد.تحلیلگران ریستاد 

انرژی انتظار دارند تولید نفت شیل آمریکا در ماه دسامبر 
به ۸ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه در روز برسد که باالترین 
رقم از مارس ۲۰۲۰ است. در این  بین، تولید گاز این کشور 
هم به باالترین رقم در ۶ ســال گذشته نزدیک می شود.

قیمت نفت خام آمریکا در سال جاری میالدی با رهایی 
اقتصادها از قرنطینه های کرونایی و محدود باقی  ماندن 
تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( با وجود درخواست جو 

بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برای صادرات بیشتر این 
ائتالف، ۶۷ درصد افزایش یافته  است.

قیمت گاز هم در همین دوره و در بحبوحه  تقاضای باالی 
داخلی و خارجی و بحران انرژی در اروپا و آسیا ۹۰ درصد 

افزایش یافته است.
تولید نفت شیل آمریکا هنوز هم پایین تر از سطح ۲۰۱۹ 
است و به  نظر می رسد تورم باال و کمبود نیروی کار سرعت 

افزایش تولید نفت ایاالت متحده را کاهش دهد.

بررسی آخرین قیمت های تسهیالت مسکن از کاهش قیمت این اوراق نسبت 
به حدود یک ماه قبل حکایت دارد. به طوریکه که متاهل های ساکن پایتخت 
برای اخذ این اوراق باید بیش از ۷۵ میلیون تومــان پرداخت کنند.به گزارش 
ایسنا، بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ 
اوراق تسهیالت مسکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب 
۷۸ هزار و ۷۰۰، ۷۸ هزار و ۶۰۰ و ۷۸ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارند.هر برگ از 
اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته 
نیز با قیمت های ۷۸ هزار و ۲۰۰، ۷۸ هزار و ۶۰۰ و ۷۸ هزار و ۹۰۰ تومان داد و 
ستد می شود. همچنین این اوراق درهر کدام از ماه های مهر و آبان و آذر ۷۸ هزار 
و ۷۰۰، ۷۸ هزار و ۶۰۰ و ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارند.اوراق تســهیالت 
مسکن در دی  و بهمن سال گذشته با قیمت ۷۸ هزار و ۶۰۰ و در اسفندماه نیز با 

قیمت ۷۸ هزار و۴۰۰ تومان معامله می شود.

قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مهر سال جاری
همچنین این اوراق در فروردین و اردیبهشــت  سال ۱۴۰۰ با قیمت ۷۸ هزار و 
۸۰۰ و  در خردادماه سال جاری نیز با قیمت ۷۸ هزار ۶۰۰ تومان معامله می شود.

قیمت این اوراق در تیر و مرداد با قیمت ۷۸ هزار و ۵۰۰ و در شــهریورماه نیز با 
قیمت ۷۸ هزار و ۶۰۰ تئومان معامله می شود. اوراق تسهیالت مسکن در مهرماه 
۷۹ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس قیمت شهریور ماه 

نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهــران می توانند تــا ۲۸۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شــود.لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان 

تســهیالت باید ۴۰۰ برگه تســهیالت مســکن خریداری کند که هزینه این 
 تعداد اوراق با تســه ۷۹ هزار و ۱۰۰ تومانی، ۳۱ میلیــون و ۶۴۰ هزار تومان

 می شود.
همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن ۸۰ میلیــون تومــان وام جعاله کــه برای 
آن بایــد ۱۶۰ ورق به مبلــغ ۱۲ میلیــون و ۶۵۶  هــزار تومــان خریداری 
 کننــد، مجمــوع هزینه خریــد اوراق بــه ۴۴ میلیــون و ۲۹۶هــزار تومان

 می رسد.
زوج های تهرانی نیز برهمین اســاس می توانند تا ســقف ۴۸۰ میلیون تومان 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون 
توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند که هزینه آن ۶۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان می شود که همراه 
با هزینه۱۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومانی وام جعاله کــه برای آن باید ۱۶۰ ورق 

 تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۷۵ میلیون و ۸۴۵هزار تومان
 پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر 
برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به 
اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۵ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان و متاهل ها نیز 
باید ۵۰ میلیــون و ۶۲۴ هزار تومان پرداخت کنند.این وام برای مجردهای ســایر 
مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده 
است.بنابراین مجردها باید با پرداخت ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان و متاهل ها نیز با 

پرداخت ۱۸ میلیون و ۹۸۴هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

واردات ۱۱.۵ میلیارد دالری کاالی اساسیحذف نرم افزارهای جعلی ۸ بانک ایرانی از گوگل پلی
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سرمقاله

 دور باطل
 قيمت گذاری خودرو

لغو قیمت گذاری دستوری 
نه تنها در بازار خودرو بلکه 
در تمامی بازارها حرکتی 
درست است. اما هر طرح 

درست نیاز به زمان...

  مرتضی مصطفوی، کارشناس 
خودرو

متن کامل  د ر صفحه۳

۳

۲

 سرپیچی از 
قیمت  دستوری کاالها 

 پرداخت یارانه
 ۱۱۰ هزار تومانی در ابهام

دولت الیحه حذف ارز  ترجيحی  را پس گرفت

ابقای   ارز  4200  تومانی
صفحه۲

صفحه۳

بالتکلیفی  قیمت  خودرو
اصالح   قیمت    خودرو    مجدداً    در  ستاد    تنظیم    بازار    بررسی    می شود

هرچند دولت قیمت ۲۰ قلم کاالی اساســی را 
تعیین و به بازارها ابالغ کــرده اما گزارش های 
میدانی نشان می دهد کمتر فروشگاه یا مغازه ای 
برای فروش کاالهای خود از این نرخ ها تبعیت 
می کند. مشاهدات میدانی از بازارهای پایتخت 
از نبود این ۲۰ قلم کاال با قیمت مصوب دولت 
حکایت دارد. در همین زمینه معاون استاندار 
تهران می گوید: فروش کاالهای اساسی باالتر از 
نرخ مصوب، تحت هرشرایطی جرم است.درپی 
افزایش قیمت مصوب هرکیلو گرم مرغ تازه به 
۳۱ هزار تومان و هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی به 
۴۳ هزار تومان، معاون استاندار تهران به همراه 
جمعی از بازرسان وزرات صمت و تعزیرات سری 

به مراکز فروش مرغ ...

قرار بود دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و در 
ازای آن، بــه مردم یارانه ۱۱۰ هــزار تومانی بدهد. 
اما حاال یکی از اعضای کمیســیون برنامه و بودجه 
گفته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی شده است. آیا 
پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی هم منتفی است؟به 
گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته رئیس جمهوری 
جلسه ای با اقتصاددانان داشتند. جلسه ای که احمد 
توکلی از خروجی آن رونمایی کرد و گفت: موضوع 
جلســه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و اینکه 
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چقدر یارانه جبرانی 
به مردم پرداخت شود.توکلی گفته بود اینکه چقدر 
یارانه جبرانی برای اقشار آسیب پذیر پرداخت شود 

هنوز قطعی نشده اما طبق...

 بعضی  دولتی ها
 خودشان را رقیب 
بخش خصوصی 
می دانند

رئيس اتاق ایران:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس اتاق ایران:
بعضی  دولتی ها خودشــان را 
رقیب بخش خصوصی می دانند

رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه 
قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل 
شود، گفت: یک اشتباه بســیار بزرگ این است که 
بعضی هــا در دولت خود را رقیــب بخش خصوصی 
می دانند. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، غالمحسین 
شافعی اظهار کرد: در واگذاری هر واحدی به خصولتی 
ها، گویی همه چیز بی اشکال و درست است، اما هر 
جا که به بخش خصوصی واگذار شــده مشکالتی به 
وجود آمده است. در حالی که طبق سیاست های اصل 
۴۴ این واحدها باید به بخش خصوصی خالص واگذار 
شوند. وی افزود: یک اشــتباه بسیار بزرگ این است 
که بعضی ها در دولت خود را رقیب بخش خصوصی 
می دانند؛ اما بخش خصوصی خــود را رقیب جایی 
نمی داند بلکه معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید 
مکمل هم باشند. رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: 
با شرایط فعلی بخش خصوصی خیلی از انگیزه های 
خود را از دست داده و اگر تغییر اساسی در این روند 

انجام نشود همه متضرر خواهند شد.چ
شافعی گفت: قطعاً اگر قوانین و مقررات و آئین نامه ها 
بر اساسی تدوین شوند که حقی از کسی ضایع نشود، 

می تواند اعتماد بخش خصوصی را احیا کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت وظیفه 
توانمندســازی بخش خصوصــی در فرآیند اجرای 
سیاست های اصل ۴۴ را فراموش کرده است، بر لزوم 
تدوین ســازوکار تازه ای برای اجرای این سیاست ها 
تاکید کــرد و افزود: بایــد با تشــکیل یک کمیته 
مشترک از اعضای هیئت واگذاری، سازوکار اجرای 
سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازنگری 
و اصالح قرار گیرد تا انگیــزه بخش خصوصی برای 

مشارکت در اجرای این سیاست ها دوباره احیا شود.
وی با بیان اینکه ارزیابی نحوه اجرای سیاســت های 
اصل ۴۴ و خصوصی سازی در کشور نشان می دهد هم 
خریدار و هم دولت از آن راضی نیستند، گفت: با کمال 
تأسف شأن قانون نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساســی به مالکیت، نزول پیدا کرده است. در 
صورتی که صرف تملک نمی تواند ما را به اهداف این 
قانون برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی 
قابل اهمیت تر از تملک واحدهاست. شافعی ادامه داد: 
آنچه در روند کنونی می بینیم و همه وزرای اقتصادی 
هم از آن ناراضی هستند این است که تاکنون هر آنچه 
به بخش خصوصی واگذار شده عاقبت به خیر نشده و 
گذشته از اینکه چه اشکاالتی بوده یا نبوده، بالفاصله 
نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض 
کرده اند. این رویه بزرگ ترین لطمه را به اعتماد بخش 
خصوصی وارد کرده است و باید سازوکار تازه ای برای 

اجرای این سیاست ها تدوین شود.

قیمت سکه ریزش کرد 
نوسان اندک قیمت دالر

بازار ارز و طال روز گذشته شاهد نوسان اندک قیمت 
دالر و درهم بود. قیمت سکه هم نسبت به روز گذشته 
ریزش کرد. به گزارش اقتصادنیــوز ، بازار ارز که این 
روزها شاهد سرکشی و جوالن نرخ ارز بوده است. روز 
گذشته نسبت به روز گذشته  نوسان کمی را تجربه 
کرد.  قیمت دالر آمریکا عصر روز گذشته با 28 هزار و 

720 تومان بسته شد. 
قیمت دالر آمریکا معامالت روز گذشته را با همان نرخ 
عصر روز گذشــته آغاز کرد و در ابتدای امر نوسانات 
محدودی داشت. قیمت دالر در ادامه قدری کاهش 
یافت و در پایان معامالت نیمه اول روز گذشته روی 

28 هزار و 660 تومان قرار گرفت.
قیمت درهم  ثابــت ماند قیمت درهــم در انتهای 
معامالت دیروز با  7 هزار و 8۴0 تومان خرید و فروش 
شد. قیمت درهم  در بازار ارز  روز گذشته نسبت به 
دیروز تغییر خاصی نکرد و با همان قیمت روزر گذشته 
معامله شد. با ضرب کردن قیمت درهم در عدد 3.673 
عدد 28 هزار و 796 تومان به دســت می آمد که از 
قیمت دالر در معامالت روز گذشته  قدری بیشتر بود.
بازار جهانی طال امرروز یکشــنبه تعطیل بود. این 
فلز گران بهای جهانی در بازار روز گذشته با 1865 
دالر مبادله شــد، در بازار داخلی هم قیمت طال روز 
گذشته بر روی  1 میلیون و 276 هزار و 900 تومان 
قرار گرفت.این فلز زرد رنگ در بازار روز گذشته 700 
تومان بر ارزش خود افزود و  قیمت 1 میلیون و 277 

هزار و 600 تومان را برای خود ثبت کرد. 
قیمت سکه امامی  روز گذشته با 12 میلیون و700 
هزار تومان مبادله شد.  قیمت سکه امامی در شروع 
معامالت روز گذشته 12 میلیون و 725 هزار تومان 
بود. قیمت ســکه در پایان معامــالت نیمه اول روز 
گذشــته روی 12 میلیون و 6۴0 هــزار تومان قرار 
گرفت. با احتساب قیمت 28 هزار و 660 تومان برای 
دالر اندازه قیمت واقعی سکه 12 میلیون و 583 هزار 
تومان بدســت می آمد و حباب قیمتی سکه 0.۴5 

درصد به دست می آمد.

خبر

عضــو کمیســیون برنامه و 
بودجه گفــت: بــا توجه به 
تصمیم دولت برای استرداد 
الیحــه دو فوریتی حذف ارز 
۴200 تومانی، این الیحه از 

چرخه بارگذاری در سامانه قوانین خارج شد.
احسان ارکانی عضو کمیســیون برنامه و بودجه اظهار 
کرد: کمیسیون اعالم کرد، با توجه به تصمیم دولت برای 
استرداد الیحه دو فوریتی حذف ارز ۴200 تومانی، این 

الیحه از چرخه بارگذاری در سامانه قوانین خارج شد.
وی ادامه داد: در صورت تصویــب نهایی الیحه »تامین 
مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات 
پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت 
اقشار آســیب پذیر« ارز ۴200 حذف می شد و دولت در 
قالب کارت اعتباری از اقشــار آســیب پذیر برای خرید 
کاالهای اساسی حمایت می کرد. حسینی معاون پارلمانی 
رئیس جمهور نیز از تقاضای بازگشت الیحه دو فوریتی 
»تامین مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو 
و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت 
از معیشت اقشار آسیب پذیر« برای حذف ارز ترجیحی 
اعالم بی اطالعی کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو 
هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت 
الیحه دوفوریتی تامین کاالهای اساســی را پس گرفته 
یا نه، گفت: خیر، مقرر شد برای بررسی فوریت این الیحه 

هماهنگی هایی بین دولت و مجلس صورت گیرد.
نماینده مردم شاهین شــهر گفت: دولت در خصوص 
بررسی این الیحه در هفته جاری یا هفته آینده می خواهد 

تصمیم بگیرد و تصمیم خود را به مجلس اعالم کند.
نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت الیحه  حذف 
ارز ترجیحی مخالفت کردند این الیحه به صورت عادی در 
دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در جلسه 
علنی امروز یکشنبه نمایندگان مجلس به بررسی تقاضای دو 
فوریت الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های 
دائمی، دارو و تجهیزات پزشــکی و سیاست های جبرانی 
برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« پرداختند.  بعد 
از توضیحات میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
و اظهارات مخالفــان و موافقــان دو فوریت الیحه حذف 
ارز ترجیحی یا الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساسی، 
نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های 
جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر«  به رای 
مجلس گذاشت. نمایندگان مجلس با 99 رای موافق و 127 
رای مخالفت و 7 رای ممتنع از مجموع 2۴9 نماینده حاضر 
با تقاضای دو فوریت مخالفت کردند. مجددا تقاضای یک 
فوریت به رای مجلس گذاشته شد این بار هم نمایندگان 
با 102 رای موافــق 119 رای مخالف و 10 رای ممتنع 
از مجموع 250 نماینده  حاضر با بررسی این الیحه به 
صورت یک فوریت نیز مخالفت کردند. ســپس محمد 
باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این الیحه به صورت 
عادی اعالم وصول می شود. به  گزارش ایسنا متن الیحه 
»تامین مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های دائمی، دارو 
و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت 

از معیشت اقشار آسیب پذیر«  به شرح زیر است:
با عنایت به تاثیرپذیری رونــد تامین و قیمت کاالهای 
اساسی از افزایش قیمت های جهانی و تغییرات اقلیمی و 
با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کاالهای اساسی، 
نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از 
معیشت اقشار آسیب پذیر از طریق پرداخت یارانه، الیحه 

زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود.

موافقــان و مخالفان فوریت الیحــه حذف ارز 
ترجیحی چه گفتند؟

در شرایطی فوریت الیحه حذف ارز ترجیحی در مجلس 
تصویب نشد که مخالفان آن را باعث افزایش تورم بی رویه و 
غیرقابل کنترل دانسته و در مقابل موافقان معتقد بودند که 
تصویب این الیحه معنای حذف ارز ۴200 تومانی نیست. 
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی ) یکشنبه( تقاضای دو 
فوریت الیحه »تامین مطمئن کاالی اساسی، نهاده های 
دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی 
برای حمایت اقشار آسیب پذیر« به تصویب نرسید. به دلیل 
مخالفت نمایندگان با تقاضای دو و یک فوریت، این الیحه 

به صورت عادی در دستور مجلس قرار گرفت.

فرهنگی: حذف ارز ترجیحی باعث تورم بی 
رویه می شود

محمدحســین فرهنگی نماینده تبریز به عنوان اولین 
مخالف فوریت گفــت: اداره جامعه موضوع پیچیده ای 
است؛ در زمان بررسی بودجه و مطرح شدن ارز ۴200 
تومانی، مجلس با حذف آن مخالفت کرد چون در شرایط 
فعلی زمینه ای بــرای این کار وجود نــدارد. وی افزود: 
گفته می شود ارز ۴200 تومانی اثری در قیمت کاالهای 
اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ 
تورم اقالم مشمول ارز ۴200 تومانی از اسفند 96 تا تیر 
1۴00 190 درصدی بوده و ســایر کاالها با تورم ۴33 
درصدی کوتاه بوده اســت پس علی رغم ضعف ها در 
نظارت و رانت خواری ها و فسادها، ارز ۴200 در کاهش 
تورم و رساندن آن به زیر 50 درصد تاثیرگذار بوده است.

فرهنگی ادامــه داد: اگر ما روش هــای جایگزین برای 
همه یارانه بگیران داشــته تا آنها به اقــالم پروتئینی، 
نیازهای اساسی، حبوبات مورد نیاز مردم و سایر مایحتاج 
دسترسی داشته باشند می توان روی آن فکر کرد و حتی 
مجلس با آن موافقت می کرد، اما منظور این اســت که 
یارانه ۴5 هزار تومان برای جمعیتی از کشور افزایش یابد 
و بعد قیمت ها به سمت قیمت آزاد رود. این شوک هایی 

قابل حل و جبران نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نباید فشار مضاعف به 
مردم وارد کرد پس این تصمیم بــدون پیش بینی ها 
همچون تامین کاال برای اقشــار مختلف مردم و بدون 
تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک 
هایی به جامعه وارد می شــود و نارضایتی ها را افزایش 
می دهد. ما به جای اینکه نظارت هــا را اضافه کنیم و 
سازوکارهای کنترلی برای بازگشت یارانه به جامعه داشته 
و تصویب کنیم، به سراغ روش های کلی رفته که اثرات 
سنگین در جامعه می گذارد. فرهنگی خاطرنشان کرد: 
ما در حوزه معیشت نه تنها در دوره این دولت نتوانستیم 

قدم های موثری برداریم، بلکه مرتب شاهد افزایش بیشتر 
هزینه ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب 
پذیر جامعه بوده ایم پس ما باید به جای شوک درمانی، 
به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. این روش در این 
مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صالح نیست و باعث تورم 

بی رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.

نقدعلی: ارز ترجیحــی تاثیری در کاهش 
قیمت ها نداشته است

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان اولین 
موافق دو فوریت با بیان اینکه اکنون بحث بر سر فوریت 
این الیحه اســت، گفت: مردم از مجلس تقاضا دارند به 
موضوع قیمت مرغ 35 هزار تومانی و گوشت 130 هزار 
تومانی و دیگر اقالم ورود کند پس رای ما به دو فوریت و نه 
جزییات است. وی با تاکید بر اینکه فوریتی باالتر از بحث 
معیشت نیست، گفت: در این الیحه پیش بینی شده در 
صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کاالهای اساسی را 
ندهد به اجبار نسبت به جابه جایی ردیف جداول اقدام 
کند و به گونه ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت 
مردم استفاده کند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: 
این که آیا زنجیره های میانــی واردکنندگان نهاده ها و 
کاالها یا به زنجیره آخر یعنی مصرف کننده اختصاص 
داده شود را باید مد نظر قرار داد  اما در حال حاضر اولویت 
افزایش حمایت از کاالهای اساسی و ارز ترجیحی برای 
نهادهای دامی است زیرا به دلیل افزایش قیمت جهانی 
دولت مجبور شده نســبت به انجام این کار اقدام کند.
از طرف دیگر اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی 
تاکنون تأثیری در کاهش قیمت ها نداشته بنابراین باید 

این مسیر غلط را مدیریت کرد. 

حسینی: معیشت مردم برای ما مهم است
سید شمس الدین حســینی نماینده تنکابن به عنوان 
دومین و آخرین مخالف دو فوریت گفت: این الیحه به 
نوعی اصالح جزء 3 بند ب تبصره یک قانون بودجه سال 
1۴00 است یعنی مجوز اجرای این الیحه پیش از این 
در قانون بودجه ذکر شده است. همان زمان نمایندگان 
دولت به مدت 3 جلسه طی 3 هفته در کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای 
انجام اقدامات اصالحی دولت نیاز به قانون دارد که به این 
نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر 

قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه 
داد: ما در کمیسیون موافقت کردیم که این موضوع را به 
عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر روی آن تفاهم 
کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصالح رویه تخصیص 

ارز ۴200 نیاز به قانون و فوریت ندارد. ما می خواهیم از 
حقوق مردم و بیت المال حمایت کنیم.

حســینی ادامه داد: طبق بودجه در مواردی که دولت 
نســبت به تخصیص ارز ترجیحی مبــادرت می کند 
کارگروهی مرکب از رئیــس کل بانک مرکزی، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر 
صمت و باالترین مقام دستگاه های اجرایی ذیربط موظف 
است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به 
گونه ای اجرا و نظارت کنند که کاالها و خدمات مشمول 
به هنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف 
کننده نهایی برسد.اکنون سوال من این است که رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور که اعالم کرده این 
ارز یارانه ای به هدف اصابت نکرده قرار است  ار یارانه ای 
به جیب چه کسی می رود وقتی دولت از میزان مصوب 8 
میلیارد دالر  بیشتر مصرف کرده و به حدود 10 میلیارد 
دالر رســیده اســت حاال هم می خواهند این میزان را  
12.6 میلیارد دالر برسانند. وی ادامه داد: مابه التفاوت 8 
میلیارد دالر ، 160 هزار میلیارد تومان می شود این پول 
به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ 
دهد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های 
یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله 
تصریح بر موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ۴200 ، 
میزان ارز پرداختی و میزان کاالهای وارداتی و قیمت آن 
ها را تهیه کند و گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه و 
کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
این عضو کمیسیون برنامه تاکید کرد: کدام یک از اعضای 
این کمیسیون گزارشی از دولت در این خصوص دریافت 
کرده است؟ چگونه ما اطالعی از خبر مصرف 8 میلیارد 
و 10 میلیارد دالر نداریم و حال می خواهیم برای اضافه 
کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا 
حاضر بودیم این الیحه را تصویب کنیم؟ خواهش می کنم 
به دو فوریت این الیحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب ها و 
اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درخصوص حذف 
ارز ۴200 انجام دهید و جلوی ضــرر و زیان را بگیرید. 
حسینی ادامه داد: معیشــت مردم برای ما مهم است، 
سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده 
ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴200 تومانی 
را برداشــت کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم 
مشخص نیست و هر روز قیمت کاالهای اساسی در حال 
افزایش است. چه کسی ضمانت می کند که ۴ میلیارد 
دالر دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد. نمایندگان 
در این خصوص از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون 
دو فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست 
حساب کشی می کردید اگر متوجه شدیم که بیت المال 

چگونه تنظیم شده به نتیجه می رسیدیم.

زنگنه: رای به دوفوریت به معنای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نیست

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان دومین و 
آخرین موافق دو فوریت گفت: باید دولت گزارش دهد که  
با ارزی که گرفته چه کرده اما بحث امروز این است که 
مسئله ای به عنوان ارز ۴200 تومانی و نهاده های دامی، 
گندم و دارو در کشور به عنوان یک مسئله اساسی در میان 
مردم مطرح است. دولت می توانست اصال این الیحه را به 
مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا 
مصوب کرده و ۴.6 میلیارد دالر دیگر نیز به آن اضافه کند 
اما اگر همین کار را می کرد ما معترض می شدیم که چرا 
جایگاه مجلس مخدوش شده. اگر امروز به این دو فوریت 
رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خــود را در حوزه 

نظارت و تصویب بودجه عمالً از خود سلب کرده است.

دولت الیحه حذف ارز  ترجیحی  را پس گرفت

ابقای  ارز 4200 تومانی

رستم قاسمی:
 احیای قراردادهای خرید هواپیما 

به لغو تحریم ها بستگی دارد
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران به دنبال 
رفع تحریم هــا و اســتفاده از فناوری های روز 
دنیاست، گفت: موضوع احیاء قراردادهای خرید 
هواپیما از ایرباس و بوئینــگ قابل پیش بینی 
نیست. رستم قاسمی در حاشیه مراسم معارفه 
رئیس ســازمان هواپیمای کشــوری در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر اینکه قرار اســت از 8 آذر 
مذاکرات برجام از سرگرفته شــود، آیا به دنبال 
احیــاء قراردادهای خرید هواپیمــا از ایرباس و 
بوئینگ هستید، اظهار کرد: این موضوع خیلی 
قابل پیش بینی نیست باید ببینیم برجام به کجا 
می رسد؟ اما جمهوری اسالمی ایران به دنبال رفع 

تحریم ها و استفاده از فناوری های روز دنیاست.
وی با بیان اینکه برای قیمــت بلیط هواپیما فردا 
جلسه ای با شرکت های هواپیمایی داریم، افزود: 
در دولت سیزدهم بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس 
تغییر نکرده است و هر چه بوده مربوط به قبل است.
وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه به دنبال 
کاهش قیمت بلیط هواپیما هســتیم از اجرای 
هوشمند محدودیت های سفر از اول آذر امسال خبر 
داد و گفت: در حال بررسی مشکالت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران هستیم. قاسمی در پاسخ 
به این پرسش که آیا امکان ثبت نام مجردها بدون 
محدودیت سنی در نهضت ملی مسکن فراهم شده 
است، تصریح کرد: آخر هفته جاری جلسه شورای 
عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار می شود 

و در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد.

یارانه ۱۱۰ هزار تومانی در ابهام
قرار بود دولت ارز ۴200 تومانی را حذف کند و در 
ازای آن، به مردم یارانه 110 هزار تومانی بدهد. اما 
حاال یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفته 
حذف ارز ۴200 تومانی منتفی شــده است. آیا 
پرداخت یارانه 110 هزار تومانی هم منتفی است؟

به گــزارش تجارت نیوز، هفته گذشــته رئیس 
جمهوری جلســه ای با اقتصاددانان داشــتند. 
جلسه ای که احمد توکلی از خروجی آن رونمایی 
کرد و گفت: موضوع جلسه درباره حذف ارز ۴200 
تومانی بود و اینکه بعد از حذف ارز ۴200 تومانی، 

چقدر یارانه جبرانی به مردم پرداخت شود.
توکلی گفته بود اینکه چقدر یارانه جبرانی برای 
اقشار آسیب پذیر پرداخت شود هنوز قطعی نشده 
اما طبق این طرح قرار است ماهی 110 هزار تومان 
به هر یک از اقشار آســیب پذیر بعد از حذف ارز 

۴200 تومانی یارانه پرداخت شود.
به عبارتی گفته توکلی نشان می داد که پرداخت 
یارانه 110 هزار تومانی مشروط به حذف ارز ۴200 
تومانی بوده. چون قرار بود دولت ارز ۴200 تومانی 
چند کاال را حذف کند و به جای آن، یارانه نقدی به 
مردم بدهد. یعنی حذف ارز ۴200 تومانی منتفی 
است و احتماال پرداخت یارانه 110 هزار تومانی به 

هر فرد هم منتفی می شود.

اخبار
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نرخ هایی کــه وزارت جهادکشــاورزی بــرای 25 قلم کاالی 
اساسی اعالم کرده، دور از واقعیت بازار و برخی از آنها برآمده از 
قیمت گذاری دستوری دولت دوازدهم بوده و تحقق پذیر نیست.

به گزارش مهر، اخیراً دولت برای تنظیم بازار کاالهای اساســی 
و متعادل سازی قیمت ها اقدام به قیمت گذاری 25 قلم کاالی 
اساســی کرده اســت. به گفته ابراهیم زارع، مدیرکل بازرگانی 
داخلی وزارت جهاد کشاورزی این تصمیم در جلسه ستاد تنظیم 
بازار مصوب شــده و از بین 20 قلم کاالیی کــه قیمت گذاری 
شده اند، حدود 5 قلم )گوشت قرمز، شکر، برنج داخلی و خارجی( 

قیمت مصوب ندارند و مابقی دارای قیمت مشخصی هستند. 
این در حالی است که نرخ هایی که وزارت جهاد کشاورزی برای 
25 قلم کاالی اساســی اعالم کرده، دور از واقعیت بازار و برخی 
از آنها برآمده از قیمت گذاری دســتوری دولت دوازدهم بوده و 

تحقق پذیر نیست.
بررسی قیمت های کاالهای مذکور در یک ماه اخیر نشان می دهد 
که واکنش بازار به قیمت گذاری دستوری کاال کاماًل منفی است. 
حتی دولت دوازدهم نیز تقریباً درباره هیچ کاالیی نتوانســته با 
برخوردهای تعزیری و سختگیری در نظارت ها و اقدامات قهریه و 
به اصطالح بگیر و ببند، بازار را به تبعیت از قیمت های غیرواقعی 

مجبور کند.
بر اساس این گزارش، سیاست نادرســت تخصیص ارز ۴200 
تومانی به واردات کاالهای اساسی و تبعات آن برای تولید و واردات 
محصوالت منجر به ایجاد شــرایط فعلی شده و به نظر می رسد 
دولت سیزدهم نیز به جای آنکه خود را از تله پیشین رها کند، در 

دام آن افتاده و حرکت می کند.
دولت دوازدهم علیرغــم همه انتقادات کارشناســی، به بهانه 
حمایت از مصرف کنندگان به سیاســت تخصیص ارز ۴200 

تومانی و روش های منسوخ تنظیم بازاری مانند قیمت گذاری 
دســتوری و اعمال ممنوعیت و محدودیت های صادراتی ادامه 
داد و به بهانه تخصیــص ارز ۴200 تومانی به واردات نهاده های 
دامی، اقدام به قیمت گذاری دستوری برای محصوالت و سرکوب 
قیمتی کرد. به همین بهانه، به محض ایجاد کوچک ترین نوسان 
در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای 
صادرات می کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن 
بازارهای صادراتی که به دشــواری به دســت آمده بودند، فکر 
کند. در حالی که کارشناسان قیمت گذاری دستوری و اعمال 
ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش های منسوخ برای تنظیم 
بازار می دانند و بارها از ایــن اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن 
را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته اند. 
در نهایت این سیاست منجر به ایجاد اختالالت جدی در حوزه 
تولید برخی کاالها از جمله محصــوالت پروتئینی و در نتیجه 
کاهش تولید و عرضه شد که این مسائل تاکنون نیز ادامه یافته 
است و موجب شده قیمت این محصوالت از کنترل خارج شود. به 
گونه ای که قیمت گذاری دستوری هم نتوانسته آرامش را به بازار 
برگرداند. جالب اینکه در مورد کاالیی مثل مرغ دولت دوازدهم 
حتی اقدام به تشکیل قرارگاه ساماندهی کرد اما نتوانست کاری 

از پیش ببرد و قیمت را مهار کند.
بر این اساس از دولت ســیزدهم انتظار می رود با تدبیر و دقت 
بیشــتری در این حوزه عمل کند و با درس گرفتن از تجربیات 
شکست خورده گذشته، به جای در پیش گرفتن سبک سرکوب 
بازار و در پیش گرفتن برخوردهای تعزیری صرف، مسیر منطقی و 
کارشناسی شده را در تنظیم بازار کاالهای اساسی در پیش بگیرد 
و دور روش های منسوخ شده تنظیم بازاری را یک بار برای همیشه 

خط بکشد تا بازار نیز به تعادل برگردد.

در نشست مرکز  ملی مطالعات  راهبردی کشاورزی اتاق  ایران معضل 
فرونشست زمین بررسی شد. فرونشست زمین در ایران بیش از 5 برابر 

متوسط جهانی است و باید الگوی برون رفت از بحران ترسیم شود.
بررسی ابعاد مختلف پدیده فرونشست زمین موضوع کارگروه تخصص 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بود. در این 
نشست سید عبدالرضا سعادت، مدیرکل زمین سنجی و نقشه برداری 
زمینی سازمان نقشه برداری کشور گزارشی ازر شرایط فرونشست زمین 
در ایران ارائه کرد.  ســعادت می گوید: تغییرات پوسته زمین می تواند 
ناشی از حرکات تکتونیکی، افقی و مســطحاتی؛ تغییرات دانسیته و 
چگالی پوسته و یا حرکت قائم، کوهزایی و پدیده فرونشست باشد. نتیجه 
مطالعاتی که در بیش از 290 منطقه در ۴1 کشور دنیا انجام شده نشان 
می دهد که بساری از مناطق آمریکا، اروپا و آفریقا درگیر پدیده فرونشست 
هستند، قدیمی ترین فرونشست های گزارش شــده، مربوط به ایالت 
آالبامای آمریکا در سال 1900 بوده است. برای اولین بار به صورت علمی 
در سال 1921 تحقیقاتی در شانگهای چین روی این پدیده انجام شده 
است. ۴5 ایالت آمریکا و بیش از 95 شهر چین به ترتیب با پهنه ای بیش 
از 17 هزار و 79 هزار کیلومتر مربع دچار مخاطره فرونشست هستند. در 
ایران هم پدیده فرونشست زمین مشاهده شده است و گزارش های اولیٔه 
آن هم در سال 1380 از طریق سازمان نقشه برداری برای بحث تغییرات 
ارتفاع پوسته در اختیار مسئولین مدیریت بحران کشور قرار گرفته است.

سعادت ادامه می دهد: حدود 3 درصد از فرونشست های دنیا دارای نرخ 
بیشتر از 20 سانتی متر در سال است و در ایران، این عدد حدود 16 درصد 
و بیش از 5 برابر متوسط جهانی است. طبق گزارش سازمان نقشه برداری 
کشور که در اختیار مسئوالن کشور نیز قرار گرفته است، نرخ های 11 تا 

20 سانتی متر در سال حدود 35 درصد مناطق ایران را در برمی گیرد.
آیا ایــن اندازه گیری قابل اعتماد اســت؟ در گزارش ارائه شــده آمده 
است: در رابطه با قابل اعتماد بودن این مقادیر، باید گفت 5 روش برای 

اندازه گیری در دنیا وجود دارد که شامل روش های تصاویر راداری، اندازٔه 
زمین شناسی، ترازیابی دقیق، مدل ســازی و مشاهدات جی-پی-اس 
اســت که در ایران سازمان نقشه برداری کشــور با ابزارهای دقیقی به 
صورت دوره ای فرونشست زمین را با ۴ روش مختلف پایش می کند تا از 
صحت نتایجی که در اختیار مسئولین قرار می گیرد اطمینان بیشتری 
حاصل شود. سعادت در ادامه تصریح می کند: تغییرات ارتفاعی در منطقه 
تهران، اولین بار در شمال بزرگراه آزادگان در سال 1380 اتفاق افتاد که 
در مقایسه با سال 1371، فرونشســتی معادل 1.2 متر در یک بازه ده 

ساله مشاهده شد.
او ادامه می دهد: پس از آن با بررسی مشاهدات و اندازه گیری های دوره ای 
شبکه های ارتفاعی و ترازیابی دقیق در سطح کشور، مشخص شد حداقل 
۴۴ منطقه از کشور تحت تأثیر پدیده فرونشست قرار دارند. در حال حاضر 
بسیاری از مناطق حساس در شهرها و کالن شهرها تحت تأثیر این پدیده 
قرار گرفته و نیازمند توجه بیشتر مسئوالن امر در این خصوص است. بر 
اساس آخرین پردازش های انجام شده بیشترین نرخ ساالنه فرونشست 
در مناطق جنوبی استان تهران در حدود 21 سانتی متر در سال، در استان 
البرز 29 سانتی متر در سال، در استان گلستان، 22 سانتی متر در سال، در 
استان اصفهان 13 سانتی متر در سال و در قزوین 18 سانتی متر در سال و 

استان کرمان 19 سانتی متر در سال است.
خسارت های فرونشست چیست؟ سعادت در بخشی از گزارش خود به 
این پرسش پاسخ می دهد: برگشت ناپذیرشدن تمام یا بخشی از آبخوان 
در اثر از بین رفتن تخلخل مفید آن، تخریب بافت خاک های حاصلخیز، 
آسیب به سازه های شهری و روستایی و شــریان های حیاتی کشور و 
آسیب پذیری ســازه ها در برابر زلزله های با قدرت پایین، تغییر شیب 
زمین و ایجاد مشکالت در جریان طبیعی آب و بیالن آب، شکست یا 
بیرون زدگی لوله جدار چاه ها و ایجاد اختالل در بهره برداری از منابع آب 

و پیشروی آب دریا.

بازار كاالهای اساسی سامان خواهد گرفت؟

 اقدامات عجیب دولت
در نشست كارگروه آب مركز  ملی مطالعات  راهبردی كشاورزی اتاق  ایران عنوان شد

فرونشست زمین در ایران؛ ۵ برابر بیشتر از متوسط جهانی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بهای سکه ۹۰ هزار تومان کاهش یافت
قیمت سکه در بازار تهران )یکشنبه، ۲۳ آبان ماه( با ۹۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید با کاهش ۹۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد. 
نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر 

گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۵۰۵ هزار تومان شد.
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دور باطل قیمت گذاری خودرو
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو

لغو قیمت گذاری دستوری نه تنها در بازار خودرو بلکه در تمامی بازارها حرکتی درست است. اما هر طرح درست نیاز به زمان درست برای اجرا دارد واال نتیجه معکوس خواهد داشت. درست است که قیمت گذاری دستوری باید لغو شود اما 
این طرح می بایست  در بستر و قالب درست و منسجم اجرا شود تا تمامی جزئیات آن قابلیت خود را حفظ کند.  داخل این صنعت انقدر اتفاقات مختلف می افتد و آن قدر دالل ها و سوداگران در بازار دست دارند و در این بازار مافیا مشغول به 
کار است که اجازه نمی دهند حتی حذف قیمت گذاری دستوری به نفع مردم تمام شود. دور باطل تعیین قیمتها و تکذیب آنها نشان می دهد یا وزارت صنعت نمی داند که این اقدام نادرست است و یا به این موضوع آگاه است اما تحت فشار 
گروههای خاص برای اجرای آن قرار گرفته است. لذا این اتفاق نشان می دهد که صنعت خودروی ایران همچنان صنعتی سیاسی و پوپولیستی است که هر شخص در هر جناحی می تواند در آن اعمال نظر کند. مساله این است که به هیچ 
وجه نباید قیمت گذاری به صورت دستوری انجام می گرفت. تا اینجای کار یک موضوع ساده و رایج که تمام کشور های دنیا انجام می دهند را با تحمیل خسارت های زیاد انجام دادیم. اما موضوع این است که با حذف قیمت گذاری دستوری 
در حال حاضر چه کسانی و چه گروه هایی از این موضوع منتفع می شوند. اینکه یک شبه تغییرات قیمت اعمال می شود و باز هم یک شبه تکذیب می شود نشان دهنده سلطه رفتار پوپولیستی بر منافع ملی است. باید ارجحیت در تصمیم 
گیری ها منافع ملی باشد نه منافع حزبی. این رفتارها تایید می کند که منافع جناحی بر منافع مردم و منافع ملی برتری دارد. بنابراین اگر اصالح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار مجدد بررسی، اصالح و اعمال شود نه تنها اتفاق خاصی در 
بازار خودرو نخواهد افتاد بلکه جیب مردم منبع جبران زیان خودروسازان خواهد شد. متولیان فقط به سراغ حذف قیمت گذاری دستوری رفته اند تا با برداشتن از جیب مردم به مرور زمان به اسم آزاد سازی قیمت ها، منافع خودروسازان را 
تامین کنند. بدون اینکه این وسط تغییری در وضعیت دسترس آسان و ارزان به خودرو برای مشتریان ایجاد شود. این بدان معناست که اصالح مجدد قیمت خودرو فقط به نفع خودروسازان است تا بتوانند در کوتاه مدت ضرر و زیان خود را 
از جیب مردم جبران کنند. دولت اگر واقعا به دنبال اصالح قیمت خودرو است می بایست ساختار ناکارآمد این صنعت را اصالح کند. در بازار خودرو هم اگر دنبال کاهش قیمتها هستیم باید برای ایجاد سامانه معامالت خودرو گامهای جدی 

برداشته شود. بدون این سامانه بازار خودرو همچنان آشفته بوده و دخالت های مکرر در آن همچنان وجود خواهد داشت.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعــات و تعمیرکاران 
دوچرخه و موتورســیکلت تهــران تقویت و تشــویق 
تولیدکنندگان از ســوي وزارت خانه ها و سازمان هاي 
مربوطه را از جمله بسترســازي هاي مهم براي رشــد 
تولید در کشــور دانســت. مصطفي صفرخاني، رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه 
و موتورسیکلت تهران بیان داشــت: یکي از رسته هاي 
این صنف، تولیدکنندگاني هستند که قطعات مورد نیاز 
موتورسیکلت را تولید مي کنند. از آنجایي که این رسته 
فعاالن زیادي به جهت تقاضاي بسیار بازار دارد طبیعتاً باید 
تقویت شود؛ اما متاسفانه اغلب این افراد در زیرزمین ها و 
سوله هاي خارج از شهر به طور غیر مجاز در حال فعالیت 
هستند و عمده علت این رفتار نیز به سازمان هایي بر مي 
گردد که به جاي تشویق تولیدکنندگان با سخت گیري 
هاي غیر منصفانه این افراد را مجبور به فعالیت زیر زمیني 
مي کنند. مصطفي صفرخاني در ادامه تاکید کرد: یکي از 
این سازمانها، ادارات مالیاتي هستند که مي توانند با ارائه 
تسهیالت و کاهش مالیات براي تولید کنندگان این افراد 
را ترغیب کنند همچنین بانکها با ارائه تسهیالت باعث رشد 
و گسترش تولید شوند از سوي دیگر بیمه تامین اجتماعي 
نیز با دسته بندي تولید کنندگان از یدي و دستگاهي ، تنها 
عده کمي را تحت پوشش قرار مي دهد از سوي دیگر بانکها 
براي ارائه تسهیالت براي تولید کننده راههاي پرپیچ و خم 
ارائه مي دهند این درحالیست که اگر بخواهیم تولید را 

توقویت کنیم نیازمند حمایت تمامي دستگاهها و سازمانها 
و وزارت خانه ها داریم در غیر این صورت تولید کنندگان 
از قانونمند شدن فرار کرده و در زیر زمینها بدون نظارت 
فعالیت مي کنند و. این بزرگترین ضربه به تولید است چرا 
که هیچ گونه نظارتي بر آنها نبوده و برندهاي غیر معتبر با 
کمترین کیفیت متریال را در بسته بندي هاي معتبري 
که یک روزي فعال بوده و اکنون این برند وجود خارجي 
ندارد به بازار عرضه مي کنند واین همان خسارتي بزرگي 
است که به جان و مال افراد مي زنند چه بسیار افرادي که 
تنها وسیله نقلیه اشان موتور است و با قعطات بي کیفیت 
جانشان در خطر قرار دارد ، اگر سازمانها و ارگان ا همکاري 
کنند مي توانیم این افــراد را تحت نظارت خود درآوریم 
ضمن اینکه از امکانات و تسهیالت اتحادیه نیز برخوردار 
شوند. از تمامي مسئوالن درخواست همکاري در زمینه 
تقویت تولید کنندگان و حمایت از آنها را دارم. صفرخاني 
در ادامه افــزود: مهمترین متریال بــراي تولید قطعات 
موتورسیکلت، آهن و مواد پتروشیمي است که این مهم در 
کشور به حد وفور وجود دارد، و ما تنها در بخش مدیریت 
این منابع ضعیف هستیم. هم استعداد کافي براي تولید و 
هم متریال به حد وفور وجو دارد. بهترین مصرف کنندگان 
را نیز مي توانیم در داخل و خارج از کشور فراهم کنیم چه 
آنکه اگر تولید تقویت شــود مي توانیم براحتي صادرات 
خوبي در این زمینه انجام دهیم و براي کشور بارز آوري 

کنیم هر چه مي کشیم از مدیریت هاي ضعیف است.

رئیس اتاق اصنــاف تهران بیان کــرد: مردم به 
خاطر تبلیغات فروشگاه  هاي زنجیره اي که وعده 
تخفیف مي  دهند سراغ این مراکز مي  روند؛ اما 
به جاي ارزان  فروشي با گران  فروشي نیز مواجه 

مي شوند. 
قاســم نــوده فراهاني، رئیــس اتــاق اصناف 
تهران اظهار داشــت: اتاق اصنــاف ایران پروانه 
فروشــگاه هاي زنجیره اي را صــادر مي کند. 
این فروشــگاه هاي زنجیره اي در شهرســتان 
هــا بــه صــورت گســترده باعــث تعطیلي 
 و از بیــن رفتــن تعــداد زیــادي از اصنــاف 

مختلف شده اند.

وي بیــان کــرد: فروشــگاه هاي زنجیــره اي 
کاالهاي خود را به صــورت عمده خریداري مي 
 کنند؛ اما از فروشــگاه هاي کوچک هم گران تر 

مي فروشند. 
مردم به خاطر تبلیغات فروشگاه هاي زنجیره اي 
که وعده تخفیف مي دهند سراغ این فروشگاه ها 
مي روند؛ اما به جاي ارزان فروشي با گران فروشي 
نیز مواجه مي شوند. نوده فراهاني افزود: بازرسي 
هاي ما گران فروشي شــدید در فروشگاه هاي 
زنجیره اي را نشان مي دهد و نهادهاي نظارتي 
 و تعزیراتي باید هرچه ســریع تر بــا این گران 

فروشي ها برخورد کنند

رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشــندگان 
مــواد شــیمیایي تهــران گفت: بیــش از ۱۵ 
هزار قلم از مــواد شــیمیایي مورد اســتفاده 
وارداتــي اســت کــه در صنایعــي همچون؛ 
 پلیمر، کاشــي، ســرامیک، مــواد غذایي، ضد 
 عفوني ها و شوینده ها، حالل ها و الکل استفاده 

مي گردد.
ســید مهدي طاهــري، رئیس اتحادیــه تهیه 
کنندگان و فروشــندگان مواد شیمیایي تهران 
در خصوص برگزاري نمایشــگاه مواد شیمیایي 
بیان داشت: نمایشگاه مواد و ادوات آزمایشگاهي 
هر ســاله با هدف ارتقاي محصوالت این صنف 
در رسته هاي مختلف فعالیتي خود برگزار مي 
شود. این نمایشگاه امسال در شهر آفتاب با ۱۲۱ 
غرفه در یک سالن به مدت چهار روز از ۱۸ تا ۲۱ 
آبان برگزار شد و در ســه تیپ فعالیت خود را به 

اتمام رسانید.
وي ادامــه داد: برخي از غرفه هاي نمایشــگاه 
را واردکننــدگان ایــن صنــف اداره مــي 
کردنــد؛ همچنیــن تعــدادي از غرفــه ها را 
 ملزومــات آزمایشــگاه تشــکیل دادنــد که 
دســتگاه هاي مقطرگیــر از این دســت بود. با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا متاسفانه امکان 
حضور شــرکت هاي خارجي نبــود؛ کما اینکه 
کشــورهاي عراق، آذربایجان، بکــو و عمان در 
سال هاي گذشــته شرکت داشــتند. طاهري 
در ادامه تاکید کرد: شــرکت کنندگان در این 
نمایشــگاه فعالیت خود را در تولیــد، واردات و 
 ادوات آزمایشــگاهي در معــرض بازدیــد 

قرار دادند.
وي افزود: غرفه هاي تولیدي شــامل مواد اولیه 

شــیمیایي عالي، معدني و قلیایي مانند ســودا 
ساســتیک)جنته( و )ســود پرک( بود که این 
مــاده در صنایع غذایي، صنایع لبني اســتفاده 
مي شــود، بطوریکه چنته مي تواند براحتي با 
خصوصیت قلیایــي که دارد تمامــي گرفتگي 
هاي مجاري عبوري مانند لولــه ها و مخازن را 
باز کند. نمي توان براي باز کــردن راه عبور این 
معابر و مخازن از مواد اســیدي اســتفاده کرد؛ 
چرا که آلیاژشــان به گونه اي اســت که با ورود 
اســید منجر به خوردگي و پوســیدگي خواهد 
 شــد، بنابراین از چنته که حالــت قلیایي دارد 

استفاده مي شود.
طاهــري در نقش برگــزاري نمایشــگاه هاي 
تخصصي در توسعه صنف گفت: تمامي اعضاي 
اتحادیــه مــواد شــیمیایي داراي تحصیالت 
دانشگاهي و متخصص هستند. بازدیدکنندگان 
و شــرکت کننــدگان همگــي از متخصصین، 
مدیران و کارخانه داران این حیطه و اهل تحقیق 
و تفحص بودند. با تشکیل نمایشگاه و تجمع این 
 افراد کنار یکدیگر؛ تبادل اطالعات به روز اتفاق 

وي افتد. 
امسال نسبت به ســال هاي گذشته در حضور 
اعضــا در تمامــي حوزه هــا ۳۱ درصد رشــد 
 داشــتیم و این نیز نتیجه تاثیر شگرف تشکیل 

نمایشگاه بود.
وي در پایان گفت: بسیاري از فعاالن این حیطه 
نیز در خصوص صادرات مانند سولفور سدیم، آب 
اکسیژنه که در صنایع نســاجي و چرم و معدن 
بســیار کاربرد دارد فعالیت دارند این صادرات 
به کشورهاي آســیاي میانه- عراق و افغانستان 

انجام مي شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانــه تهران بیان کرد: انحصار و 
ممنوعیت غیرعلمي واردات باعث شد مودم  هایي که قبال 
در ۱۳۶ مدل وارد کشور مي شد االن تنها در هشت مدل 
توسط یک تولیدکننده تولید شود و مابقي تقاضاي مردم 
از طریق قاچاق تأمین شــود. محمدرضا فرجي، رئیس 
اتحادیه فناوران رایانه تهران اظهار داشــت: درحالي که 
ایران تنها یک تولیدکننده مودم دارد از سال ۹۶ تا امروز 
واردات مودم به کشــور ممنوع اعالم شده است. آن یک 
تولیدکننده هم در ســال حداکثر توان تولید ۱۵۰ هزار 
عدد مودم را دارد. وي بیــان کرد: هماکنون ۸۰ درصد از 

مودمهاي موجود در بازار مودم هاي قاچاق هستند. آن 
یک تولیدکننده مودم با انحصار ایجاد شــده مودم خود 
را ۸۰ درصد گرانتر از قیمت واقعي به مردم مي فروشد. 
فرجي افزود: مودمي که ســال ۹۶ و زمان آزادي واردات 
۱۸۰ هزار تومان قیمت داشــت پارســال تا ۱ میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان هم فروخته شد. رئیس اتحادیه فناوران 
رایانه تهران گفت: انحصار و ممنوعیت غیرعلمي واردات 
 باعث شــد مودم هایي که قبال در ۱۳۶ مدل وارد کشور 
مي شدند االن تنها در ۸ مدل توسط یک تولیدکننده تولید 

شوند و مابقي تقاضاي مردم توسط قاچاق تأمین شود.

هرچند دولــت قیمت ۲۰ 
قلم کاالی اساسی را تعیین 
و به بازارهــا ابالغ کرده اما 
گزارش های میدانی نشان 
می دهد کمتر فروشگاه یا 
مغازه ای برای فــروش کاالهای خــود از این نرخ 
ها تبعیت می کند. مشــاهدات میدانی از بازارهای 
پایتخت از نبود این ۲۰ قلــم کاال با قیمت مصوب 
دولت حکایت دارد. در همین زمینه معاون استاندار 
تهران می گوید: فروش کاالهای اساسی باالتر از نرخ 

مصوب، تحت هرشرایطی جرم است.
درپی افزایش قیمت مصوب هرکیلو گرم مرغ تازه 
به ۳۱ هزار تومان و هرشــانه تخم مرغ ۳۰ عددی 
به ۴۳ هزار تومان، معاون استاندار تهران به همراه 
جمعی از بازرسان وزرات صمت و تعزیرات سری به 
مراکز فروش مرغ و تخم مرغ تهران زند و از نزدیک 
جویای قیمت ها و نحــوه فروش مرغ و تخم مرغ به 
هموطنان شدند. عســکری در این بازدید با اعالم 
اینکه هیــچ کمبودی درتامین کاال های اساســی 
نیست و نرخ های جدید ۲۵ قلم کاالی اساسی مورد 
نیاز مردم، مورد توافق همه تولیدکنندگان و سایر 
ذینفعان قرار گرفته است، گفت: دیگر هیچ دلیلی 
برای کمبود عرضه و گران فروشی در بازار مصرف 

نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی همچنین از مهیا شدن امکان عرضه عمده مرغ 
وتخم مــرغ با قیمت مصوب بــه واحد های صنفی 
خبرداد و گفت: متقاضیانی که امکان خرید عمده 
دارند می تواند مرغ و تخم مرغ را بدون واســطه از 
شــرکت پشــتیبانی امور دام تهران خریداری و با 

قیمت مصوب به هموطنان عرضه کنند.
همزمان رئیس جهاد کشاورزی استان تهران قیمت 
مرغ و تخم مرغ را از بهترین قیمت های تعیین شده 
اعالم کرد و گفت: قیمت ۳۱ هزار تومان مرغ گرم 
و ۴۳ هزار تومان هر شــانه تخم مرغ ۳۰ تایی با در 
نظر گرفتن منافع و توافق کل زنجیره تولید در نظر 

گرفته شده است.وی با اشاره به مجموع نیاز روزانه 
استان تهران به ۱۲۰۰ تن مرغ گفت: روزانه بیش 
از ۱۲۰۰ تن مرغ گرم و منجمــد در تهران عرضه 
می شود. فصاحت افزود: اکنون ذخائر مرغ منجمد 
کشور در یکی از بهترین سال ها است و میزان تولید 
مرغ گرم با توجه به جوجه ریزی های صورت گرفته 
از ابتدای ماه آینده ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد 
یافت که منجر به عرضه بیش از نیاز عرضه مرغ در 

کشور خواهد شد.
همزمان برخی فروشندگان با اعالم اینکه مرغ و تخم 
مرغ با قیمت مصوب به میزان کافی در بازار عرضه 
نمی شــود، گفت: تولیدکنندگان با قیمت مصوب 
مرغ و تخم مرغ را عرضه نمی کننــد و برای فرار از 
قانون فاکتور هم نمی دهند. برخی فروشندگان علت 
اصلی گران فروشی مرغ و تخم مرغ را گرانفروشی 

تولیدکنندگان و شــرکت های توزیع اعالم کردند، 
اما نمایندگان تعزیرات اعالم کردند گران خریدن 
یک محصول، مجوزی برای گرانفروشی نیست و با 

هرگونه گرانفروشی به شدت برخورد خواهد شد.
در همیــن رابطه یک کارشــناس اقتصــادی در 
گفت وگو با "کســب و کار" گفت: قیمت گذاری 
دســتوری نمی تواند به رفاه و افزایش توان خرید 
مردم منجر شود. هر چند اهداف این طرح با عنوان 
تقویت توان خرید مردم بخصوص اقشــار آسیب 
پذیر بــوده اما به این اهداف دســت پیــدا نکرد و 
 این اتفاق در تجربیات گذشــته دولت ها نیز دیده 

شده است. 
امیرعلی امیرباقــری اضافه کــرد: قیمت گذاری 
دســتوری در هیچ کجای دنیا قابل قبول نیســت 
و تجربیات تمام دنیا نشــان از شکست زودهنگام 

این طرح دارد. قیمت گذاری دســتوری همیشه با 
شــعار حمایت از مصرف کننده بوده، اما در نهایت 
نتیجه ای جز آسیب به مصرف کننده نداشته است. 
بر این اســاس حذف آن به رشد رفاه مصرف کننده 

نهایی می انجامد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حقیقت 
رفاهی که بایــد برای جامعه ایجاد شــود به جیب 
عــده ای اندک ســرازیر خواهــد شــد. بنابراین 
قیمت گــذاری دســتوری در عمــل و حتــی در 
تئوری های مدرن اقتصادی امری کنار گذاشته شده 
است. در شرایط حاضر کشور، ایجاد قیمت شناور 
مدیریت شده برای کاالها می تواند تا حدود زیادی 
از ضربه به بازار و مصرف کنندگان و اقشار اقتصادی 
جلوگیری کند و زمینه را برای رسیدن به فضای باز 

اقتصادی فراهم کند

فروش كاال باالتر از نرخ مصوب جرم است

سرپیچی از قیمت دستوری کاالها
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

در حالــی افزایــش قیمت 
خودرو بــه دســتور رئیس 
جمهور منتفی اعالم شد که 
مدیر روابط عمومی سازمان 
بــورس و اوراق بهادار در تازه 
ترین اظهارات خود از افزایش مجدد قیمت خودرو خبر 
داده اســت. این اتفاقات که در تعیین قیمت خودرو و 
تکذیب آن اتفاق افتاده صدای قطعه سازان و سهامداران 

خودرویی را در بورس درآورده است. 
فراز و نشــیب های تعیین قیمت خودرو موجب شده 
تا ســهامداران متحمل ضــرر و زیان شــوند. به گفته 
کارشناســان این تصمیمات که گویا برای جبران ضرر 

خودروسازان گرفته می شود به ضرر دیگر صنایع، مردم و 
مصرف کنندگان تمام خواهد شد. در همین رابطه محمد 
هادی سلیمی زاده مدیر روابط عمومی سازمان بورس 
و اوراق بهادار در یادداشــتی در فضای مجازی نوشت:  
موضوع اصالح قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب 
می شود. با پیگیری های وزیر محترم اقتصاد و ریاست 
سازمان بورس، پس از جلسات فشرده با وزارت صمت 
و با ریاست محترم جمهور و معاون اول، مقرر شد اصالح 
قیمت خودرو طی چند روز آینده مجدداً در ستاد تنظیم 

بازار بررسی و اعمال شود. 
این در حالی است که فعاالن صنعت قطعه سازی معتقدند 
که دولت بایستی قیمت گذاری را رها کند؛ در غیر این 
صورت بایستی بودجه مورد نیاز را هم تعیین کند؛ چراکه 
منابع مالی صنایع نامتناهی نیست. آنها همچنین این 

سوال را مطرح می کنند که در شرایط زیان دهی صنعت، 
چنانچه قیمت ثابت بماند، راه حل نجات از بحران چیست 

و با کدام شیوه می توان افزایش تولید را رقم زد؟
محمدرضا نجفی منش، رئیــس انجمن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان ضمن تاکید براینکه اگر دولت 
قصد دارد در صنعت خودرو همچون صنعت برق و... به 
پرداخت یارانه بپردازد باید بودجه آن را تعیین کند؛ چرا 
که تاثیر مستقیم بر مجموعه صنعت خودرو و قطعه سازی 
دارد. چنانچه محل تامین این بودجه مشخص نباشد، 

میزان بدهی به  قطعه سازان باالتر خواهد رفت.
وی با بیان اینکه تصمیم گیری برای قیمت خودرو به ستاد 
تنظیم بازار محول شده است، ابراز امیدواری کرد که ستاد 
تنظیم بازار هرچه سریعتر به موضوع ورود کند و مصوبه 
اصالح قیمت خودرو صادر شود. اگر دولت می خواهد این 

رویه را ادامه دهد، باید رقمی را در بودجه ســاالنه برای 
پرداخت مبلغ مابه التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و 
بازار در نظر بگیرد تا خودروسازان نیز بتوانند بدهی خود 

به قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اظهار کرد: در 
حال حاضر چند مشکل عمده از جمله ارز دولتی، قیمت 
خودرو، قیمت سایر نهاده ها و نظایر آن در اقتصاد وجود 
دارد که دولت به آن ها ورود کرده است اما تاخیر در اتخاذ 
تصمیم درست برای آن ها منجر به نتایج مطلوب نخواهد 
بود. به گفته وی، پس از آنکه تصمیم به اصالح قیمت ها 
و خروج خودروسازان از زیان گرفته شد، برنامه ریزی ها 
برای افزایش تولید تنظیم و ارائه شد. قطعا افزایش تولید 
می تواند تاثیر قابل توجهی در روند کاهشی قیمت خودرو 

در بازار آزاد داشته باشد.

اصالح قیمت خودرو مجدداً در ستاد تنظیم بازار بررسی می شود

بالتکلیفی قیمت خودرو
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

فروشگاه  هاي زنجیره  اي مردم را براي خريد برخي از كاالها فريب مي دهند

گران  فروشي به جاي ارزان فروشي

بیش از 15 هزار قلم از مواد شیمیايي وارداتي است

تبادل اطالعات به روز با برگزاري نمایشگاه هاي تخصصي

رشد تولید با تشويق تولیدكنندگان از سوي سازمان ها و وزارتخانه ها

گسترش فعالیت هاي زیرزمیني با سخت گیري ها 

فقط يک تولیدكننده مودم در كشور داريم

۸۰ درصد از مودم هاي موجود در بازار قاچاق هستند
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توسعه 400 هزار فيبر نوری تا پايان سال
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره عدم تحقق وعده  ۵ میلیون پورت فیبر 
نوری تا سال ۱۳۹۸، گفت: برای تحقق شبکه دسترسی در شبکه ملی اطالعات، 
به ۵۰۰۰ میلیارد هزینه نیاز بود، برای تامیــن این هزینه، طرح چند راه وجود 
داشت، اصالح تعرفه های مخابرات، کمک سهامداران و فروش بخشی از اموال 
شرکت و چون توافق بین وزارت و سهامداران، انجام نشد، این اتفاق رخ نداد و ما 
از سمت خودمان یک میلیون پورت را مهیا کردیم و تا پایان امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ 

هزار پورت دیگر اضافه خواهد شد. 
مجید سلطانی درباره اینکه ارتباطات به نوعی زیرساخت توسعه کشور محسوب 
می شود، اما در بحث دیتا خصوصا در شهرهای بزرگ با مشکل مواجهیم و با وجود 
اعالم انحصار در مخابرات، بازهم مشکالتی داریم، توضیح داد: انحصار کلیدواژه ای 
است که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد، هدف ما و سیاست گذاران توسعه در 
زیرساخت و ارتباطات است. ۱۰ سال قبل و همزمان با کشورهای دیگر جهان، 
سند راهبردی خودمان را تنظیم و بحث توســعه را کلید زدیم و اکنون توسعه 
زیرساخت ارتباطات با فیبر نوری و FTTH را در دست داریم. سند راهبردی 
در مخابرات با کمک بهترین مشاوران کشورهای توسعه یافته انجام شده و هیچ 

نقصی ندارد. 
وی ادامه داد: در کشــورهای دیگری که پروژه توســعه ارتباطات را در دست 
دارند، دولت به آن ها کمک می کند، مثال در کشور آلمان در سال ۲۰۱۸ برای 
توسعه زیرساخت در بخشی دسترســی به  FTTH، بالغ بر  ۲.۷ میلیارد یورو 
یارانه اختصاص داده شد، در فرانسه تا سال ۲۰۲۵ هدف گذاری شده است کل 
مشترکین به فیبرنوری دسترسی داشته باشــند و دولت کمکی ۱۴ میلیارد 
یورویی داشــت، در کره جنوبی و در همین بحث دولت حــدود ۳۹ درصد به 

مخابرات کمک کرده است.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مخابرات در ۱۲ ســال گذشته 
هیچگونه حمایتی از طرف دولت نداشته، گفت: دولت هیچ کمکی به ما نمی کند، 
در کشورهای دیگر هم مخابرات خصوصی است، ولی دولت به دلیل زیانده نشدن 
شرکت های خصوصی به آن ها کمک می کنند. شرکت مخابرات، چون به بخش 
خصوصی واگذار شده باید بخشی از درآمد را به دولت بدهد و در این ۱۲ سال بابت 

سود سهام شرکت، سهام عدالت و مالیات ۶۴ هزار میلیارد به دولت اعتبار دادیم.
ســلطانی در خصوص انحصار مخابرات توضیح داد: برای عدم توســعه برای 
مخابرات از کلمه انحصار اســتفاده می شود. در این ۱۲ ســال، در حوزه تلفن 
هیچگونه افزایشی در تعرفه ها نداشــتیم. اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان آورده ما 
خرج توسعه می شد، مشترکین بیشتری به باند پهن متصل می شدند و ما این 
مشکالت را نداشتیم. در همه جای دنیا درآمد و هزینه تناسب دارند. غیر ازینکه 
دولت به ما کمک نکرد ما به دولت کمک کردیم. در این ســال ها عددی حدود 
۴۰ هزار میلیارد هزینه حقوق و مزایا بود. حدود ۱۰۴ میلیارد برای دولت آورده 

داشتیم، اما کمکی به ما نشد.
وی در پاسخ به این سوال که شما به سهامداران سود پرداخت می کنید، اما چرا 
کاری برای توسعه نمی کنید، توضیح داد: شرکت مخابرات سهامدار حقیقی و 
حقوقی دارد، اگر به سهامداران سود ندهیم، مردم انگیزه ای برای خرید سهام 
ندارند و سهام ما با مشکل روبه رو می شود؛ بنابراین سهامداران کف سود را دریافت 
می کنند، عالوه بر این ســودی که غیر از دولت سهامداران دریافت کنند، عدد 

زیادی نیست که بشود با کمک آن تحولی ایجاد کرد. 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درخصوص توسعه شبکه فیبرنوری و اینکه 
اکنون ۱۷۵ هزار کیلومتــر فیبرنوری داریم، اما هنوز در دســترس مردم قرار 
نگرفته است، گفت: موضوع سرمایه گذاری و توسعه نسبت مستقیم دارد، وقتی 
از ما حمایت نمی شود و در برخی از اقدامات جلوی ما گرفته می شود، در نتیجه 
مشترکین دچار مشکل می شوند. ما نمیتوانیم نوسازی کنیم. در تمام این ۱۲ 
سال حمایتی از ما نشده و اعتبارات از ما گرفته شده است. دولت ماموریت های 

هزینه زا هم به مخابرات ابالغ کرده است.
سلطانی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ دولت بحث هم کد سازی را به ما ابالغ کرد، 
وقتی طرحی قرار است اجرایی شــود، اگر کاهش درآمد به وجود بیاورد، باید 
جبران شود، در آن ســال این کار برای ما ۸۰۰۰ میلیارد هزینه داشت و دولت 
هزینه ای را به ما نداد و ما از خودمان خرج کردیم. ما اگر این اعداد را داشــتیم، 
مسلما االن فیبرنوری که ۱۷۵ هزار کیلومتر است، دو برابر می شد و ما اکنون 
نزدیک منازل مردم بودیم و سرعت باال را به آن ها ارائه می دادیم، ولی این پروژه ها 
مشکالتی برای ما داشت و سرعت ما کند شد. سیاست ها مشکل ساز هستند. 

هدف ما توسعه است و مردم به سرعت باال نیاز دارند. 
وی درباره اینکه چرا وعده ۵ میلیون پورت تا ســال ۱۳۹۸، محقق نشد، گفت: 
ســال ۱۳۹۸ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موضوع شبکه دسترسی در 
شبکه ملی اطالعات را به ما ابالغ کرد. ما به دلیل اهمیت این موضوع، طرحی 
را ارائه کردیم، براساس طرح ما برای یک بازه زمانی ۵۰۰۰ میلیارد هزینه نیاز 
بود. برای تامین هزینه طرح چند راه وجود داشت، اصالح تعرفه های مخابرات، 
کمک سهامداران و فروش بخشی از اموال شــرکت. چون توافق بین وزارت و 
سهامداران انجام نشــد، این اتفاق رخ نداد و ما از سمت خودمان یک میلیون 
پورت را مهیا کردیم و تا پایان امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پورت دیگر اضافه خواهد 
شد. اگر به ما کمک و زیان دهی ما جبران شود، توسعه شبکه زیرساخت ثابت 

اتفاق خواهد افتاد.

زلزله 6.4 دهم ريشتری در جنوب ايران
مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به زلزله 
امروز بندرعباس با بزرگای ۶ گفت: بندر عباس به ویژه در شمال آن زونی با 

لرزه خیزی باال شناخته می شود.
در ساعت ۱۵ و ۳۶ دقیقه امروز یکشنبه ۲۳ آبان زمین لرزه ای به بزرگای 
۶ در شمال بندر عباس رخ داد و یک دقیقه بعد یعنی در ساعت ۱۳ و ۳۸ 
دقیقه زلزله دیگری با بزرگای ۶.۵ در این منطقه به ثبت رسید.دکتر علی 
بیت الهی با اشاره به زلزله امروز شمال بندر عباس، گفت: در ۴۷ کیلومتری 
شــمال بندر عباس زلزله ای به بزرگای ۶.۵ رخ داده اســت که بر اساس 
گزارش هایی که دریافت کردم این زمینلرزه در کرمان نیز احســاس شده 

است.
وی زمان این رخداد لرزه ای را در ساعت ۱۵ و ۲۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه امروز 
یکشــنبه ۲۳ آبان ماه  عنوان کرد و یادآور شــد: هنوز اطالعاتی از میزان 
خسارات این زلزله به دست ما نرسیده است، ولی اگر این زلزله در نزدیکی 
مراکز جمعیتی رخ داده باشــد، با توجه به بافت مسکونی این مناطق که 

سازه های خشت و گلی و بنایی هستند، قطعا مخرب است.
بیت اللهی، به گسل های این منطقه اشاره کرد و افزود: در رابطه با گسل های 
مسبب این زلزله، احتمال داده می شود که منتهی الیه گسل های زاگرس 
است که در باالی تنگه هرمز واقع شده اســت، ولی نیاز به بررسی بیشتر 
دارد. مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی با بیان 
اینکه بندرعباس یک منطقه لرزه خیز است، گفت: به ویژه در شمال بندر 
عباس در جایی که جهت ساز و کار تکتونیکی تغییر می کند، بسیار لرزه 
خیز اســت. در این منطقه یک گره تکنونیکی واقع شده و زمینلرزه های 
 زیادی در این منطقه ایجــاد شــده و از آن به عنوان یــک زون لرزه ای 

یاد می شود.

اخبار

نامه پراکنی هکرها از سیستم ایمیل اف بی آی
هکرها سیستم ایمیل اف بی آی )پلیس آمریکا( را هک کرده و دهها هزار پیام ارسال کردند که درباره حمله سایبری احتمالی هشدار می دادند. اف بی آی در بیانیه ای اعالم کرد به نظر می رسد ایمیلهای 

جعلی از آدرس ایمیل معتبر اف بی آی که به @ic.fbi.gov ختم می شود، ارسال شده اند. اگرچه سخت افزار هک شده در این واقعه بمحض شناسایی این مشکل، به سرعت غیرفعال شد اما این وضعیت 
همچنان ادامه دارد.سازمان رصد تهدید Spamhaus Project در حساب توییتری خود اعالم کرد هکرها دهها ایمیل هشدار درباره حمله سایبری ارسال کردند. کپی ایمیلی که توسط این سازمان در 

توییتر ارسال شد، عنوان ایمیل "فوری: عوامل تهدید در سیستمها" را نشان می دهد و به نظر می رسد با عالمت وزارت امنیت داخلی آمریکا به پایان می رسد.

ادیب گفــت: افزایش تعرفه  
به جای نوسازی شبکه های 
مخابراتی یا مهاجرت مخابرات 
از نســل قدیــم تجهیزات  
منصوب به نسل جدید، صرف 
جبران هزینه های مازاد می شــود. داوود ادیب رییس 
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با اشــاره 
به موضوع افزایش تعرفه های مخابــرات به عنوان یک 
بحث مهم و چالش برانگیز در این روزها، بیان کرد: در ۱۰ 
سال گذشته شاهد این هستیم که قیمت اکثر کاالها ی 
مصرفی و یا هرگونه خدمت، چیزی حدود ۵ تا ۲۵ برابر 
افزایش پیدا کرده اســت، همچنین می بینیم که تعرفه 
خدمات عمومی نیز در بخش های مختلف اعم از حمل و 
نقل عمومی، برق، گاز و سایر حامل های انرژی، با شیبی 
نسبتا منطقی و متناسب با شــرایط اقتصادی  کشور در 
طول ۱۰  سال گذشته مورد بازبینی قرار گرفته و افزایش 
داشته و بخشــی  از این افزایش قیمت ها صرف نوسازی 
و یا به روزرسانی شبکه های مرتبط و یا در برخی مواقع 
سرمایه گذاری های احتیاطی چه در ساخت وساز و توسعه 
ساختمان ها که همواره با افزایش قیمت روبرو است و چه 

سایر بخش های مالی شده است.
وی ادامه داد: امروز می بینیم که  در طی دو دهه گذشته ، 
افزایش قیمت  در حوزه نرخ خطوط و مکالمات تلفن ثابت 
اتفاق نیفتاده است و به نظر می رسد که  شرکت مخابرات 
ایران ، دیگر به افزایش تعرفه با نگاه افزایش تعرفه ای که با 
آن بتواند نوسازی شبکه های مخابراتی خود را انجام دهد، 
یا این که از نســل قدیم تجهیزات  منصوبه خود به نسل 
جدید مهاجرت کند یا در آمدسازی کند، نگاه نمی کند 
بلکه به عنوان افزایش تعرفــه ای نگاه  می کند که بتواند 

جبران هزینه های مازاد نگه داری خود را پوشش دهد.

هزینه نگهداری هر خط ثابت، ۲۰ هزارتومان است
رییس اتحادیه صادرکننــدگان صنعت مخابرات ایران 
اظهار کرد: در حال حاضر در آمد متوسط هر خط تلفن 
ثابت ۵۵ هزار ریال است که بر اساس هزینه های نگهداری 
که در ســال ۱۳۹۹ محاسبه شده اســت، با یک هزینه 
نگهداری ۲۰ هزارتومــان برای هر خــط ثابت روبه رو 
هستیم . البته این هزینه نگهداری مربوط به سال ۱۳۹۹ 
بوده و در ســال ۱۴۰۰ چیزی حــدود ۳۵ تا ۴۰ درصد 

هم متاثر از هزینه های افزایش یافته در بخش دستمزد 
و حقوق  اســت که پیش بینی  می شود هزینه نگهداری 
معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان را در انتهای ســال ۱۴۰۰ 
داشته باشیم . این اعداد به هیچ وجه با هم همخوانی ندارد 
و در صورتی که افزایش تعرفه ای هم صورت گیرد پوشش 

بخشی از زیان های مرتبط را در بر خواهد داشت .
ادیب با بیان اینکه شــرکت مخابرات ایران  نمی تواند در 
شرایط کنونی و بدون تغییر در ساختار درآمدزایی خود 
هم راستا با اسناد باالدســتی و افق ۱۴۰۰ حرکت کند، 
افزود: با کاهش ارزش ریال و بیش از تقریبا ۲۸ برابر شدن 
نرخ ارز در طول یک دهه، ثابت نگه داشــتن تعرفه ها در 
شرایطی که از سوی دیگر هزینه های توسعه و نگهداری 
و نیروی انسانی در شرکت مخابرات ایران افزایش قابل 
توجهی داشته است ، شاهد آن هستیم که توقف توسعه بر 
اساس اسناد باالدستی،  در شرکت مخابرات ایران به عنوان 
اصلی ترین بهره بردار و مشــتری انحصاری محصوالت 
مخابراتی زیرساختی صورت پذیرفته است . بدیهی است 
که  عدم توسعه مد نظر حاکمیت و مشکالت نقدینگی ، 
نه تنها توسعه مطابق افق ۱۴۰۰ را تحت شعاع خواهد 
داد بلکه  مانند دومینو از طرف شرکت مخابرات ایران به 
شرکت های فناور و تولیدکننده داخلی محصوالت مذکور 
ســرایت کرده و این مجموعه های  تولیدی را با چالش و 

بحران های جدی روبه رو خواهد کرد.
وی با بیان اینکه به دلیــل ویژگی های صنعت مخابرات و 
محصوالت ارتباطی زیرســاختی ، در این صنعت با مدل 
مونوپولی در ســمت تقاضا روبه رو هستیم، گفت: یعنی 
برخالف صنایعی مانند خودروســازی که  در این صنایع ، 
تولیدکنندگان کمتری داریم و مشتریان قابل توجهی از 
لحاظ تعداد وجود دارد و به نوعی با مونوپولی در ســمت 
عرضه روبه رو هستیم ،  در صنعت مخابرات تولید کنندگان 
زیادی وجود دارد و در مقابل آن شرکت مخابرات را به عنوان 
مشتری انحصاری داریم . ما در داخل کشور مجموعه ای به 
غیر از مخابرات ایران نداریم که تولیدکنندگان تجهیزات 

ثابت  ما تجهیزات خود را به آنها بفروشند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ادامه 
داد: البته در ســال های اخیر، اتحادیه تالش خود را کرده 
تا برخی از شــرکت های عضو بتوانند محصوالت خود را 
صادراتی کنند. با این حال ، یکی از تبعات مدل مونوپولی  که 
به طور طبیعی در اکثر کشورها در زمینه صنعت ارتباطات 
ثابت وجود دارد و ذات چنین تکنولوژی هاست، این است که 
در صورتی که مشتری اصلی  و مادر که در کشور ما شرکت 
مخابرات ایران اســت  از لحاظ اقتصادی  آسیب ببیند، با 

کاهش یا قطع تقاضا می تواند کل زنجیره تامین خود را نیز 
تحت تاثیر قرار دهد و بدیهی است که این موضوع صنعت 

مخابرات کشور را با آسیب های جدی روبرو می سازد.
ادیب با بیان اینکه مقایسه اپراتورهای کشورهای صنعتی 
که ارزش پول نسبتا ثابتی دارند با شرایط حاکم بر اقتصاد 
کشورمان ، شاید مقایسه درستی نباشد، گفت: جدای از 
بحث جبران بخش هزینه های نگهداری به تبع  افزایش 
تعرفه ها،  از شــرکت مخابرات ایران انتظار می رود که با 
استفاده از تجهیزات لبه تکنولوژی و کاهش تجهیزات 
فیزیکی که با صرفه جویی و بهره وری های قابل توجهی  
می تواند روبه رو شود، بخشی از هزینه های خود را جبران 
کند. گرچه مخابرات ایران نمی تواند در بخش ثابت ، فاصله 
قابل توجه به وجود آمده بین درآمد و هزینه های ناشی از 
کاهش ارزش پول ملی را به طور کامل جبران کند و صرفا 
بخشی از آن ممکن است با این اقدامات قابل جبران باشد.

توسعه شبکه مخابراتی کشور در دولت سیزدهم
وی درباره توسعه شبکه مخابراتی کشور در دولت سیزدهم 
بیان کرد: برنامه های پیشنهادی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات که با تاکید بر چشــم انداز رســیدن به ایرانی 
هوشمند در تراز انقالب اسالمی در افق ۱۴۰۴ در هشت 
موضوع ارایه شد، دارای بخش مهمی به نام  شبکه ملی 
اطالعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی است 
که در آن وزیر ارتباطات ، در بخش  هدف گذاری در این 
بخش در افق ۱۴۰۴ بر اساس اســناد باال دستی تاکید 
روی دسترســی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت 
ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت برثانیه کرده است ، که 

به نظر می رسد که تاکید وزیر ارتباطات روی شبکه ثابت با 
پیش بینی منابع مالی مرتبط بوده باشد که بر این اساس 
تصور می کنیم که در صورت تحقق  این برنامه ، شــاهد 
توسعه قابل توجهی در ارتباطات ثابت باشیم و همین طور 
این امر بتواند رکود تولید در صنعت مخابرات کشــور را 

مرتفع سازد.
رییس اتحادیــه صادرکنندگان صنعت مخابــرات ایران 
درباره رونق تولید در صنعت مخابرات کشور، گفت: شرکت 
مخابراتی قوی ، منجر به صنعــت مخابراتی قوی خواهد 
بود چراکه ،  تنها مشــتری و مصرف کننده بخش بزرگی از 
محصوالت مخابراتی به ویژه محصوالت زیرساختی مخابراتی 
در کشور، شــرکت مخابرات ایران  اســت و رونق توسعه و 
نوسازی زیرساخت شبکه های مخابراتی  توسط شرکت های 
داخلی  می تواند ضمن تامین امنیت زیر ساخت های حیاتی 

کشور، کلیه ذی نفعان این حوزه  را منتفع سازد.
ادیب افزود: منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت در این 
برهه زمانی  و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در راستای تحقق  دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه 
پرسرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت برثانیه  که 
نیازمند منابع مالی مناسبی  است،  اقدام ضروری  است 
که منجر به توسعه و احیا زنجیره تامین شرکت مخابرات 
ایران و اشتغال در این صنعت مهم و حیاتی و استراتژیک ، 
و ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد شد. حمالت سایبری 
ماه های اخیر خود گواه این است که ما در زیرساخت های 
حیاتی و حساس کشور نیازمند تالش و تولید شرکت های 
فناور داخلی هستیم و این امر محقق نخواهد شد مگر با 

تقویت شرکت مخابرات ایران.

افزايش تعرفه مخابراتی، صرف جبران هزينه های نگه داری می شود

جبران هزینه های مازاد مخابرات با افزایش تعرفه ها 
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تالش های اینتل برای سرعت بخشیدن به تولید تراشه 
در چین با مخالفت دولت بایدن روبرو شــده اســت. به 
گفته منابع آگاه، این شرکت پیشنهاد کرده بود ویفرهای 
ســیلیکونی را در یک کارخانه خود واقع در چنگدو )در 
چین( بسازد. امکان آغاز این عملیات از پایان ۲۰۲۲ وجود 
داشت. اما مقامات کاخ سفید به دلیل مشکالت امنیتی 

احتمالی به شدت با این طرح اینتل مخالفت کردند. از آنجا 
که اینتل باید برای افزایش تولید از دولت بودجه بگیرد، 
نظر آن در مسیر برنامه های شــرکت تأثیرگذار است. به 
نوشته بلومبرگ اینتل اعالم کرد پس از مذاکره با مقامات 
دولتی هم اکنون هیچ برنامه ای بــرای تولید ویفرهای 
سیلیکونی در چین ندارد و در عوض مشغول بررسی راه 

حل های دیگر است. این شرکت آمریکایی در بیانیه ای 
به بلومبرگ نوشته اســت: اینتل و دولت بایدن اهداف 
مشترکی برای برطرف کردن کمبود میکروتراشه ها در 

صنایع را دارند. ما چند روش را با دولت بررسی کردیم.
احتماالً یکی از روش های مذکور ســرمایه گذاری در 
کارخانه هایی است که ویفر سیلیکونی در آمریکا و اروپا 

می ســازند. در این میان دولت بایدن همچنان درباره 
استفاده فناوری در چین با شک و تردید برخورد می کند 
و در همین راستا اخیراً سیاست های دوره دونالد ترامپ 
)رئیس جمهور پیشــین آمریکا( در خصوص محدود 
کردن اســتفاده دولت ها از برندهای چینی گسترش 

داده است.

دولت انگلیس قصد دارد تحقیقــات عمیقی در 
مورد برنامه ریــزی ان ویدیا بــرای پرداخت ۳۰ 
میلیارد پوند بــه منظور خرید شــرکت ای آر ام 
انجام دهد. ای آر ام از برترین شرکت های سازنده 
تراشه در انگلیس اســت و مقامات این کشور بیم 
دارند نهایی شدن خرید یادشده به انحصارطلبی 
ان ویدیا منجر شــده و امنیت ملی این کشور را 

به خطر بینــدازد. به گفته نادیــن دوریس وزیر 
فرهنگ و دیجیتال قرار است در مورد خرید این 
شــرکت تولید انواع نیمه هادی کــه در کمبریج 
واقع اســت، تحقیقات مفصلی انجام شــود. ان 
ویدیا یکی از بزرگترین شــرکت های ســازنده 
انواع سخت افزار و تراشه اســت و برخی مقامات 
آمریکایی نیز بیم دارند خرید ای آر ام توسط آن به 

 انحصارطلبی بی سابقه آن در خود ایاالت متحده 
منجر شود.

قرار است وزیر فرهنگ و دیجیتال انگلیس برای 
آغاز این تحقیقات به سازمان دیده بان رقابت این 
کشور دســتورات الزم را بدهد. مقامات انگلیسی 
قباًل نیز هشــدار داده بودند که این خرید رقابت 
را در بازارهــای جهانــی آی تی و بــه خصوص 

در حوزه هایی همچــون مراکــز داده، اینترنت 
اشــیا، اتوماســیون و بازی هــای ویدئویی برای 
دیگر شــرکت ها دشــوار کرده و باعث می شود 
دسترســی شــرکت های دیگر بــه فناوری های 
کلیدی دشــوار شــود، زیرا ان ویدیا می تواند با 
 انحصارطلبــی بخش زیادی از این بــازار را از آن 

خود کند.

مخالفت دولت آمریکا با تولید تراشه اینتل در چین

تحقیقات انگلیس از خرید ای آر ام توسط ان ویدیا

دولت ژاپن تهیه الیحه ای را به منظور توسعه کمک 
مالی برای افزایش تولید داخلی نیمه رساناها توسط 
شرکتهای داخلی و خارجی آغاز کرد. روزنامه یومیوری  
به نقل از منابــع آگاه گزارش کرد فومیو کیشــیدا، 
نخســت وزیر ژاپن قصد دارد الیحه ای را برای این 

منظور در سال ۲۰۲۱ ارائه کند.
دولت ژاپــن تحت بودجه مکمل امســال چند صد 
میلیارد ین برای ایجاد منابع مالی در سازمان دولتی 
حمایت از تحقیقات و توسعه فناوری صنعتی و انرژی 
اختصاص خواهد داد. شرکتهایی واجد دریافت این 
کمک خواهند بود که تولید تراشه را در زمان کمبود 
عرضه افزایش دهند. دولت ژاپن احتمالی برای نیمی 
 TSMC از سرمایه گذاری یک تریلیون ینی شرکت
برای ساخت کارخانه تراشه سازی سوبسید می دهد.

کمبــود جهانــی تراشــه در صنایــع مختلف از 

خودروسازی تا سرگرمی رشد اقتصاد جهان را که در 
حال احیا از تبعات پاندمی کووید ۱۹ است، آهسته 
کرده است. شرکت تراشــه سازی TSMC تایوان 
اوایل ماه میالدی جاری اعالم کــرد یک کارخانه 
تراشه در منطقه کوماموتوی ژاپن احداث خواهد کرد 
و یک شرکت زیرمجموعه سونی سهامدار حداقلی 
در آن خواهد بود. انتظار می رود این کارخانه نیمه 
رساناها برای خودروها، حسگرهای تصویری دوربین 
و محصوالت دیگر تولید کنــد و احتماال فعالیتش 
را تا ســال ۲۰۲۴ آغاز می کند. بر اســاس گزارش 
بلومبرگ، این الیحه توانایــی دولت برای ردگیری 
مبدا تجهیزات رایانه ای که خریــداری می کند را 
تقویت می کند. هدف نهایی دولت ژاپن جلوگیری 
از ورود دستگاههای رایانه ای ساخت چین پیش از 

نصب شدن آنهاست.

دبیر ســتاد توســعه فناوری های حوزه فضایی درباره علت تاخیر در پروژه 
تاکسی های هوایی در کشور گفت: فرایند اخذ مجوز یکی از چالش های این 

تاکسی های هوایی بوده که پرواز آن را به تاخیر انداخته است. 
منوچهر منطقی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه سازمان های 
حمل و نقل همگانی کشور که در محل ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و 
نقل پیشرفته برگزار شد، گفت: یکی از پیشنهادات برای حمل و نقل هوشمند 
این است که باتری موتورسیکلت ها به صورت سوآپ طراحی شود که شارژ 
آنها با سهولت بیشتری انجام گیرد و هزینه های باتری را کاهش دهد. دبیر 
ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته ادامه داد: بنا داریم در قالب 

طرحی برای اتوبوس و کامیون یک پلتفرم را به بهره برداری برسانیم تا نوسازی 
در این بخش حمل و نقل انجام شود.منطقی اضافه کرد: در حال حاضر بخش 
عمده خودروهای موجود در کشور تولید داخل و بخشی از آن چینی است که 
می توان برای تولید آنها از یک پلتفرم استفاده کرد. به گفته وی، این طرح به 
وزیر کشور ارائه شده تا از آن برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بهره ببریم.دبیر 
ستاد توسعه فناوری  فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی با اشاره به 
تاکسی هوایی گفت: پروژه تاکسی هوایی هنوز عملیاتی نشده ولی اجرای آن 

در برخی استان ها به صورت اورژانسی انجام می گیرد.
منطقی افزود: توزیع سریع دارو یا رســاندن قطعات حیاتی در کارخانجات 

مختلف از دیگر زمینه های کاربردی تاکسی هوایی هستند. به گفته وی، مشکل 
اصلی اجرای این طرح ارائه مدل اقتصادی و مقرون به صرفه است. به عنوان 
مثال اگر بخواهیم گارد پرواز برای یک تاکسی هوایی با ظرفیت ۹ نفره را تعریف 
کنیم، ظرفیت مسافران آن کاهش خواهد یافت.منطقی، طوالنی بودن فرآیند 

اخذ مجوز برای تاکسی هوایی را از دیگر چالش های این طرح عنوان کرد.
وی ادامه داد: طرحی در این زمینه به شورای عالی هواپیمایی ارسال کردیم و در 
صورت تصویب، این فرایند کوتاه تر خواهد شد.دبیر ستاد توسعه فناوری های 
حوزه فضایی و حمل و نقل گفت: اجرای پایلوت در ۱۸ منطقه کشور، تعریف 

و در یک منطقه که گلبهار مشهد است، اجرایی شد.

بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی صعود خفیفی داشتند. دولت 
چین که پیشتر هرگونه فعالیت مرتبط با رمزارزها را در این 
کشور غیرقانونی اعالم کرده و با این تصمیم خود باعث ریزش 
سنگین و طوالنی مدت بازار شده بود بار دیگر نشان داد که 
روی تصمیم خود برای مقابله با رمزارزها جدی است و کمیته 
مرکزی حزب کمونیســت چین اعالم کرد یک مقام ارشد 
دولتی این کشور در استان ژیانگ ژی را به دلیل نادیده گرفتن 
دستورالعمل برخورد با استخراج ارزهای دیجیتالی اخراج 
کرده است.کمیسیون بورس و اوراق بهادار در یک تصمیم 
خالف انتظار با صدور مجوز برای فعالیت صندوق ســرمایه 
گذاری مبتنی بر بیت کوین در بازار سرمایه این کشور مخالفت 
کرد. این کمیســیون اعالم کرد به دلیل آنچه که اطمینان 
نداشــتن از امکان تقلب و دســتکاری در قیمت سهام این 
صندوق خوانده است، نمی تواند مجوز فعالیت صندوق ونکس 

را صادر کند. این صندوق مبتنی بر بیت کوین و اتریوم بود.

همزمان با فتح قله ۶۸ هزار دالری توسط بیت کوین که یک 
رکورد قیمتی جدید محسوب می شود فشار فروش در بازار 
بیشتر شــد که همین عامل نیز به یک محرک برای ریزش 
گسترده در بازار تبدیل شد. این فشار فروش هم برای خروج 
سود معامالتی روند صعودی اخیر و هم به دلیل ترس سرمایه 
گذاران محتاط از حبابی شدن قیمت ها رقم خورد و برخی 
از تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم آن برای چند روز یا 

انتشار یک خبر بد باید منتظر یک ریزش بزرگ بود.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۲۸۲۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۰.۸۸ درصد بیشتر شده است.در حال حاضر ۴۵ درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد 
در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

گام جدید ژاپن برای افزایش تولید داخلی تراشه

دالیل تاخیر در استفاده از تاکسی های هوایی

صعود کم جان ارزهای دیجیتالی


