
طبق اعالم سازمان اداری و استخدامی، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه و 
شفاف سازی پرداخت حقوق کارکنان، از آبان ماه برای هر دستگاهی که نسبت به 
ورود اطالعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایا و کارمند ایران اقدام نکرده باشد، 
واریز حقوق انجام نخواهد شــد.عبداله میرزایی - رئیس  امور مدیریت  مشــاغل 
و نظام پرداخت های ســازمان اداری و استخدامی با اشــاره به تکلیف ماده )۲۹( 
قانون برنامه پنج ساله ششم توســعه و الزام تبصره ۲۰  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
کل کشور  گفت که دســتگاه های اجرایی مکلف بوده اند از خردادماه سال جاری، 
تمامی پرداخت ها اعم از مســتمر و غیرمســتمر به کلیه کارکنان خود از محل 
اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصــی را صرفا پس از ثبت اطالعات 
آنان در پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا( و ســامانه ثبت حقوق و مزایا 
پرداخت کنند، در حالی که در دولت قبل به این موضوع به صورت جدی پرداخته 
نشــده و اطالعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت  کامل 

و دقیق در سامانه های مذکور وارد نشده اســت.وی ادامه داد: از ابتدای استقرار 
دولت ســیزدهم و با تاکید رئیس جمهوری این موضوع مورد توجه قرار گرفته و 
دســتگاه های اجرایی ملزم به ثبت کامل اطالعات مورد اشاره از شهریور ماه سال 
جاری شده اند که مجددا موضوع از سوی ایشان در جلسات هیات دولت پیگیری 
و به تمام دستگاه های اجرایی ابالغ شد تا از ابتدای آبان ماه تایید پرداخت حقوق 
صرفا پس از درج کامل اطالعات انجام شود.میرزایی با اشاره به هماهنگی سه جانبه 
به بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه  و سازمان خزانه داری 
کل کشور گفت: بر این اساس آن دسته از دستگاه هایی که تاکنون اطالعات حقوق 
و مزایای کارکنان دستگاه متبوع را در ســامانه ثبت حقوق و مزایا وارد یا تکمیل 
نکرده اند، متعهد می شوند طی دو هفته نســبت به ثبت حقوق و مزایای خود در 
ســامانه اقدام کنند، این موضوع  منوط به امضای تفاهم و تعهد با باالترین مقام 
اجرایی دستگاه اســت. وی با بیان اینکه اطالعات ما حاکی از این است که وزرا و 

روسای سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور دستور اجرای این موضوع را 
داده و پیگیر هستند افزود: اما متاسفانه در سطح مدیران میانی برخی کوتاهی ها 
رخ داده است و وارد نکردن اطالعات به دلیل عدم توجه به مصوبات هیات دولت 
و بخشنامه ها و پیگیری های ســازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص 
است که منجر به تاخیر در پرداخت حقوق دستگاه مورد نظر خواهد شد.وی تاکید 
کرد که بدیهی اســت دســتگاه هایی که تاکنون اطالعات آنها در سامانه های یاد 
 شده به صورت کامل وارد شده است، بدون هیچ مشکلی حقوق آبان ماه را دریافت 

خواهند کرد.
راه اندازی ســامانه حقوق و مزایا تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است 
که از اواخر سال ۱۳۹۶ از سوی ســازمان اداری و استخدامی انجام شد و در اوایل 
سال ۱۳۹۷، دستگاه های اجرایی مشمول موظف به ورود اطالعات بودند که برخی 
دستگاه ها که تعدادشان هم کم نبود، از اجرای قانون به هر بهانه ای سرپیچی کردند، 

این در حالی بود که از قانون بودجه ۱۳۹۸ تا کنون، به طور جدی تری این تکلیف 
مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون بودجه پارسال و امسال حتی پرداخت حقوق 
کارکنان مشــروط به ثبت اطالعات بود و از تاریخی به بعد امکان پرداخت برای 
دســتگاه هایی که اقدام نکرده بودند وجود نداشت؛ به طوری که برای سال جاری 
دستگاه ها مکلف شدند اطالعات فردی، استخدامی، یا احکام کارگزینی یا قرارداد 
منعقده کارکنان رســمی، پیمانی و قرار داد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه 

سالمت را در سامانه پاکنام ثبت یا به روزرسانی کنند.
از سویی تاکید شد که از خردادماه، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان ، صرفا بر اساس 
اطالعات سامانه پاکنام خواهد بود. همچنین از این تاریخ، هرگونه پرداخت مستقیم 
و مستمر و غیر مستمر به کلیه کارکنان دســتگاه های اجرایی از محل اعتبارات 
هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی مشــروط به ثبت اطالعات آنها در سامانه 

کارمند ایران بوده است.

افزایش مجدد تورم کشورهای اروپایی باعث ریزش 
شاخص های بورسی شد. متوســط نرخ  تورم در ۱۹ 
کشــورعضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به اکتبر 
با ۰.۳ درصد  افزایش  نســبت به رقم  مشابه  منتهی 
به  ماه  قبل  به ۴.۴ درصد رســید تا نرخ تورم مجددا 
از سطح دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک 
مرکزی این منطقه فاصله گیرد. در ســطح اتحادیه 
اروپا این نرخ به طور متوسط ۴.۱ درصد بوده که از ماه 
قبل ۰.۵ درصد بیشتر شده است. انرژی با تورم ۷.۱۲ 
درصدی و خدمات با تورم ۳.۸۶ درصدی پیشتاز گروه 
های مختلف بوده اند.از سوی دیگر اما رشد اقتصادی 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در سطح باالی باقی 
مانده اســت. مرکز آمار اتحادیه اروپــا گزارش اولیه 
خود از رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در سومین 
فصل ســال ۲۰۲۱ را منتشــر کرد که بر این اساس 
متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو 
و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب ۲.۲ درصد و 
۲.۱ درصد بوده است. این رشد در مقایسه با رشد سه 
ماهه قبل در منطقه یورو ۰.۱ درصد و در اتحادیه اروپا 

۰.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.با وجود پیشرفت 
واکسیناسیون، رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای 
جهان در سطح ناامیدکننده ای باقی مانده است. رشد 
منفی اقتصادی ســومین اقتصاد بزرگ جهان همان 
گونه که پیشتر نیز انتظار می رفت، از سر گرفته شد و 
پس از یک رشد فصلی مثبت، رشد اقتصادی ژاپن به 
منفی سه درصد رسید.  این رشد که ۰.۸ درصد کمتر 
از رشد پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان و ۳.۴ 
درصد کمتر از رشد دوره مشــابه قبل است، بیش از 
همه به دلیل رشد منفی ۵.۵ درصدی مخارج سرمایه 
ای رقم خورد.در هشداری آشکار برای اقتصاد آمریکا، 
شاخص خوش بینی به اقتصاد این کشور تا پایان ماه 
اکتبر به ۶۶.۸ واحد رســیده که این رقم ۴.۹ درصد 
کمتر از رقم ثبت شده در ماه قبل است. با توجه به این 
روند انتظار می رود ورود جریان سرمایه های جدید 
به بخش های مختلف اقتصادی آمریکا کندتر شده و 
دولت مجبور شود به طور مستقیم نقدینگی بیشتری 
به بازارها تزریق کند. کار بررسی الیحه پیشنهادی 
دولت بــرای تخصیص یک تریلیــون دالر اعتبار در 

مجلس سنا به زودی آغاز می شود.مرکز آمار انگلیس 
در گزارشی اعالم کرد که در نتیجه کاهش محدودیت 
های کرونایی و پیشــرفت در روند واکسیناســیون، 
اقتصاد این کشور در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۶.۶ 
درصد رشد کرده که این عملکرد اگرچه ۱۶.۹ درصد 
کمتر از رشد ثبت شــده بازه منتهی به سه ماه قبل 
بوده اما این رشد اقتصادی یکی از بهترین ارقام رشد 
ثبت شده امسال انگلیس بوده است. رشد اقتصادی 
سه ماهه دوم ســال انگلیس باالی ۲۰ درصد بود که 
بهترین رشد فصلی تاریخ معاصر این کشور محسوب 
می شود.  وضعیت تورم نسبت به ماه های قبل نه تنها 
بهتر نشده که حاال با اوج گیری قیمت انرژی و مسکن 
و همچنین نقدینگی موجود روز به روز شرایط وخیم 
تری را تجربه می کند. نــرخ تورم بزرگ ترین اقتصاد 
جهان در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۰.۸ درصد افزایش 
نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۶.۲ 
درصد رسید. این نرخ تورم که ۰.۴ درصد بیشتر از نرخ 
مورد انتظار قبلی و باالترین سطح تورمی ثبت شده در 

آمریکا در ۳۰ سال اخیر بوده است.

دبیر انجمــن واردکننــدگان برنج با بیــان این اینکه 
هیچ منعــی بــرای واردات برنج وجود نــدارد، گفت: 
واردکنندگان ارز می دهند و در مقابل آن برنج دریافت 
می کنند پس این امکان وجود دارد که از هر کشــوری 
این محصول را وارد کنیم. در حال حاضر ۸۰ درصد از 
برنج خارجی از هند، ۱۵ درصد از پاکستان و ۵ درصد 
برنج متفرقه وارد می شــود.دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج خاطر نشان کرد: فعاالن بخش  خصوصی از دولت 
درخواســت کردند که از مهر واردات برنج آزاد شود اما 

به این درخواست توجه نشــد و نتوانستیم قیمت ها را 
در بازار کنترل کنیم.مسیح کشاورز با بیان اینکه ثبت 
سفارش برنج از ۱۰ آبان آزاد شد، گفت: معاون توسعه 
بازرگانی وزارت کشاورزی از ۱۷ آبان واردات برنج را آزاد 
اعالم کرد. اما از دید فعاالن این بخش این آزادســازی 
واردات در این مقطع نمی تواند تاثیر چشــم گیری در 
بازار ایجاد کند.این فعال اقتصادی بابیان اینکه فعاالن 
بخش خصوصی خواســتار آزادســازی واردات در مهر 
بودند، تصریح کرد: متاســفانه به این درخواست توجه 

نشــد اگر برنج در این ماه وارد می شد این امکان وجود 
داشــت که بتوانیم بازار را کنترل و مانع افزایش قیمت 
برنج خارجی شویم.وی ادامه داد: در سال های گذشته 
واردات برنج خارجی  آذرماه  آزاد می شد. پس آزادسازی 
برنج چند هفتــه زودتر از زمان همیشــگی نمی تواند 
تاثیر چندانی در قیمت ها بگــذارد چراکه در این مدت 
واردکنندگان در گیر و دار پیشــبردن عملیات اداری 
هســتند از این رو نباید این انتظار را داشته باشیم که 

واردات تاثیر چندانی در کاهش قیمت ها ایجاد کند.

شــرکت اپل ســرانجام به دارندگان آیفون و احتماال 
رایانه مک اجازه می دهد خودشــان دستگاهشان را 
تعمیر کنند.برنامه "تعمیر ســلف سرویس" که به 
تازگی از سوی اپل اعالم شــده است، فروش قطعات 
برای آیفون ۱۲ و آیفون ۱۳ را از اوایل ســال میالدی 
آینده آغاز می کنــد. انتظار مــی رود مدت کوتاهی 
بعد این امکان برای رایانه مک هم فراهم شــود.این 
برنامه با تعویض متداول ترین قطعات آیفون شــامل 
صفحه گوشی، باطری و دوربین آغاز به کار می کند. 
اپل اعالم کرد قطعات بیشتر اواخر سال آینده عرضه 
خواهند شد.جف ویلیامز، مدیر عملیاتی اپل گفت: این 
شــرکت با اقدام به فروش قطعات تعویضی که سالها 

کاربران خواســتار آن بودند، قصد دارد به دارندگان 
آیفون انتخاب بیشتر را در صورت ضروری بودن تعمیر 
دستگاهشان فراهم کند. اپل این سرویس را به همه 
توصیه نمی کند.در پست وبالگ اپل آمده است: این 
سرویس برای تکنیسین هایی که دانش و تجربه تعمیر 
دستگاه الکترونیکی را دارند منظور شده است. برای 
اکثر مشــتریان، بهترین راه مراجعه به یک تعمیرکار 

معتبر است که قطعات اصلی محصوالت اپل را دارد.
در حال حاضر اگر آیفون یا دستگاه دیگر ساخت اپل 
خراب شــود، تنها راه تعمیر آن مراجعه به فروشگاه 
اپل یا مراجعه به فراهم کننده خدمات مجاز است که 
از سوی اپل تایید شده اســت.اقدام اپل برای افزودن 

تعمیر سلف سرویس با توجه به سابقه اپل در مخالفت با 
ابتکارهای دولت در خصوص دادن حق تعمیر دستگاه 
به مصرف کنندگان، اندکی تعجب آور است.هنگامی 
که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا فرمان اجرایی را در 
خصوص رقابت امضا کرد و در آن از کمیسیون تجارت 
فدرال خواســت شــرکتهایی را که مانع حق مصرف 
کننده برای تعمیر دستگاهشان می شوند، ساماندهی 
کند، گروه تجاری که اپل در آن عضویت دارد، به شدت 
با این اقدام مخالفت کرد.بر اســاس گزارش بیزنس 
اینسایدر، برنامه جدید تعمیر سلف سرویس ابتدا در 
آمریکا اجرا خواهد شد و کشورهای دیگر به تدریج در 

طول سال ۲۰۲۲ به این برنامه اضافه می شوند.

قیمت نفت در معامالت بازار جهانی در واکنش به تصمیم 
چین برای برداشت از ذخایر، به پایین ترین رکورد شش 
هفته اخیر نزول کرد.بهای معامالت نفت برنت ۴۱ سنت 
معادل ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۷۹ دالر و ۸۷ سنت 
در هر بشکه رسید، در حالی که اوایل معامالت تا مرز ۷۹ 
دالر و ۶۰ سنت عقب نشینی کرده بود.بهای معامالت نفت 
آمریکا ۷۰ سنت معادل ۰.۹ درصد کاهش یافت و به ۷۷ 
دالر و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید.در پی افزایش فشارهای 
تورمی که تا حدودی تحت تاثیر افزایش قیمتهای انرژی 
بوده اســت، دولت آمریکا به منظــور کنترل قیمت نفت 
برای نخستین بار از چین خواسته است به اقدام هماهنگ 
در آزاد کردن نفت از ذخایر بپیوندد.قیمتها در ماه اکتبر 

که بازار به بهبود ســریع تقاضا پس از رفع قرنطینه های 
کرونایی و افزایش تدریجــی عرضه اوپک پالس متمرکز 
شده بود، به باالترین رکورد هفت سال اخیر صعود کرده 
بودند.تحلیلگران ســیتی گروپ در یادداشتی نوشتند: 
اگر دولت بایدن دستور برداشــت از ذخایر استراتژیک را 
صادر کند، می تواند سیگنال سیاسی قوی مخابره کند. 
اما تولیدکنندگان آمریکایی پس از این زهرچشــمی که 
سرمایه گذاران به دلیل استقراض برای حفاری بیشتر از 
آنها گرفتند، تمایلی به هزینه بیشتر برای حفاری ندارند.

آژانس بین المللی انرژی و اوپک در هفته های اخیر اعالم 
کرده اند عرضه بیشتری در چند ماه آینده موجود خواهد 
شد. اوپک پالس توافق برای افزایش ماهانه تولید به میزان 

۴۰۰ هزار بشکه در روز را حفظ کرده است تا از لبریز شدن 
بازار از عرضه بیش از حد جلوگیــری کند.ویویک دهار، 
تحلیلگر کاال در بانک کامن ولث استرالیا گفت: برداشت از 
ذخایر استراتژیک تنها قیمتهای نفت را برای مدت کوتاهی 
پایین می برد. احتمال زیادی وجود دارد که بازارها از هم 
اکنون روی چنین اتفاقی حســاب کرده باشند.بر اساس 
گزارش رویترز، اداره اطالعات انــرژی آمریکا در گزارش 
هفتگی خود اعالم کرد ذخایر نفت هفته گذشته به طور 
غیرمنتظره کاهش پیدا کرده اســت. ذخایر نفت آمریکا 
هفته گذشته ۲.۱ میلیون بشکه کاهش یافت در حالی که 
تحلیلگران رشد ذخایر به میزان ۱.۴ میلیون بشکه را پیش 

بینی کرده بودند.

پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان مشروط شد

۸۰ درصد برنج وارداتی از هند استترس بورس های جهان از تورم

قیمت نفت برنت به پایین ۸۰ دالر سقوط کردموافقت اپل با تعمیر شخصی آیفون
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وزیر نفت:

 بحران  بانکی 
علت تشدید تورم

جریمه و تشویق 
مصرف کنندگان گاز 

نهایی شد

kasbokarnews paper 
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سرمقاله

 شرایط کاهش
 فاصله طبقاتی 

در یک اقتصــاد با ناترازی 
در بخش هــای گوناگون 
بی تردیــد فاصله طبقاتی 
و ناتــرازی در درآمدهــا 
گریزناپذیر است. در چنین شرایط نااطمینانی 
از وضعیت اقتصاد، رویکردهــای احتیاطی در 
شرکتها صورت می گیرد و شرکت های دولتی 
به دلیل کسری بودجه دولت تحت فشار قرار می 
گیرند. اقتصاد نابســامان داللی و سوداگری را 
رواج داده و انگیزه هــای تولید کاهش می یابد. 
گاه ریسک های تولید هم به شدت افزایش پیدا 
می کند. نقدینگــی واحدهای تولیدی به دلیل 

تورم کفاف سرمایه ...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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 بازگشت صف دالر
 به صرافی ها 

اعطای تسهيالت ساخت مسکن  به  انبوه سازان  با  موانعی  همراه  است

 ابهام  در تامین مالی ساخت مسکن
صفحه2
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معیشت کارگران  در تنگنا
راهکارهای   دولت   برای   سر  به  سر   شدن    دستمزد   و   سبد   معیشت   چیست؟

ورود   کمیته    دستمزد    برای    بررسی    بهبود    معیشت  کارگران

در روزهایی که شکاف قیمتی میان نرخ ارز در 
بازار آزاد و بازار رســمی افزایش پیدا می کند، 
سهمیه دالر به ابزاری برای سوءاستفاده دالالن 
تبدیل کمی شود. اتفاقی که این روزها با بازگشت 
صف دالر به صرافی ها شاهد آن هستیم. دالالن 
به وسیله نوسان گیری فی ما بین قیمت رسمی 
ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و 
فردایی، بعضاً سود ۳ الی ۴ میلیون تومانی از هر 
کدملی را در یک روز به جیب می زنند.فاصله چند 
هزار تومانی قیمت دالر بین بازار آزاد و صرافی 
ملی موجب شده است که یک فرد طی یک روز 
بتواند حداقل ۳ میلیون تومان سود کسب کند. 
این اختالف قیمتــی در روز های اخیر، موجب 
افزایش تقاضای دالر صرافی ها از ســوی مردم 
شده است. هر فرد می تواند در سال یکبار سهمیه 
۲۲۰۰ دالری خود را از صرافی ها دریافت کند. 
هرچند در ظاهر این عدد خیلی بزرگ نیست اما 
فاصله قیمتی بین صرافی ها و بازار آزاد موجب 
شده افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای 
خاصی برای دالر ندارند هم وارد بازار ارز شوند.
قیمت دالر در بازار آزاد درحالــی به ۲۸ هزار و 
۴۴۰ تومان رسیده که صرافی ملی هنوز تصمیم 
نگرفته مقابل این اتفاق چه واکنشی از خود نشان 
دهد؛ بنابراین قیمت دالر ۲۶ هزار و ۹۰۰ است. 
به این ترتیب افرادی که سهمیه ۲۲۰۰ دالری 
خود را دریافت نکرده اند می توانند با پرداخت ۵۹ 
میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، آن ها را در بازار آزاد 
به قیمت ۶۲ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان بفروشند 
و سه میلیون و ۱۶۸ هزار تومان سود کنند. این 
عدد شگفت انگیز باالترین میزان سود حاصل از 
ایستادن در صف صرافی ها، دریافت ارز سهمیه ای 
با نرخ دولتی و فروش آن با نرخ بازار آزاد خواهد 
بود و باعث می شود امروز شاهد تشکیل صف  های 

طویل جلوی صرافی ها...

اجازه نمی دهیم
 تولید در کشور
 دچار
 وقفه شود

رئيس جمهوری :
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اقتصاد2
ایران وجهان

اعطای تســهیالت ســاخت مسکن به 
انبوه سازان با موانعی همراه است

 ابهام در تأمین مالی ساخت مسکن
در حالی که بانک مرکزی اعطای تسهیالت ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن را به بانک ها ابالغ 
کرده، اما همچنان زمزمه های تهاتر نفت با ساخت و 
ســاز برای تأمین مالی این طرح شنیده می شود. به 
گزارش مهر، اگرچه مدیرعامل بانک تخصصی بخش 
مسکن از ابالغ سهمیه بانک های عامل نهضت ملی 
مسکن از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
خبر داده است، اما به نظر می رسد همچنان برخی انبوه 
سازان نسبت به اجرایی شدن فرآیند اعطای تسهیالت 
ساخت ذیل قانون جهش تولید مسکن در بازه زمانی 

کوتاه مدت، چندان خوشبین نباشند.
این در حالی اســت که پس از اعــالم احتمال ورود 
شرکت های ساخت و ساز خارجی به ایران در راستای 
اجرای نهضت ملی مســکن، یک کارشناس اقتصاد 
مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر، ورود انبوه سازان 
خارجی به ایران را با دو هدف »تأمین مالی بخشــی 
از پروژه ها با استفاده از منابع ارزی و سرمایه گذاری 
این شرکت ها« و همچنین »اســتفاده از فناوری و 
تکنولوژی های نوین ساختمانی انبوه سازان خارجی« 
که عمدتاً چینی و یک شــرکت ترکیه ای هستند، 

عنوان کرده بود.
این منبع آگاه در وزارت راه و شهرســازی گفته بود: 
بازگشت سرمایه این شرکت های خارجی از محل تهاتر 
نفت آن هم صرفاً در میادین نفتی مشترک خواهد بود؛ 
ضمن اینکه این شرکت ها مکلفند عالوه بر ساخت و 
ساز، نسبت به توسعه زیرساخت های کشور خصوصاً 
زیرساخت های ریلی »های تِک« مانند برقی کردن راه 
آهن تهران-مشهد و راه آهن سریع السیر قم-اصفهان 

نیز اقدام کنند.
این در حالی است که برخی انبوه سازان داخلی روز 
گذشته در نامه ای به رئیس جمهور، نسبت به ورود 
خارجی ها به فرآیند نهضت ملی مسکن انتقاد داشته 
و آمادگی کامل ســازندگان ایرانی برای تکمیل این 

پروژه ها را اعالم کرده بودند.
همچنین برخی منابع در وزارت راه و شهرســازی، 
واگذاری تعدادی از پروژه های انبوه سازی مسکن در 
جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن به شرکت 
انبوه ساز ترکیه ای که در طرح مسکن مهر نیز برخی 
پروژه های بزرگ بلندمرتبه سازی پرند و پردیس را بر 

عهده داشت، تا کنون تکذیب کرده اند.
فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو 
با خبرنگار مهر درباره تهاتر نفت با مسکن اظهار کرد: 
ظاهراً همچنان بحث تهاتر نفت با ساخت مسکن گرم 
مانده است و هر از چندگاهی از وزارت راه و شهرسازی 
خبرهایی در این خصوص به گوش می رسد و حتی 
عنوان می شود که قیمت ســاخت چینی ها کمتر از 
سازندگان بومی است. اگرچه معتقدم تهاتر نفت در 
برابر هر کاالیی به ضرر اقتصاد ملی است و بهتر آن است 
که تهاتر نفت منجر به توسعه زیرساخت ها و یا رشد 
فن آوری در کشور شود، با این حال در تهاتر نفت در 
برابر مسکن مهمتر از آنکه طرف مقابل هزینه ساخت را 
با ما چگونه محاسبه می کند، نحوه محاسبه قیمت نفت 
از سوی ماست. اگر ما فرضا قیمت نفت را ۲۰ درصد 
پایین تر بدهیم و آنها هزینه ساخت مسکن را ۱۰ درصد 
کمتر محاسبه کنند معلوم است که طرف مقابل سود 
کرده است نه ما. وی با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن 
در کشور باالســت گفت: دقیقاً همین موضع، محل 
ورود دولت یا وزارت راه و شهرسازی است که بازار را در 
این خصوص ساماندهی کند. من ایده های مورد نظر 
در برنامه های وزارت راه و شهرسازی نمی بینم؛ مسأله 
ای که به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به تحقق وعده 

ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی دارد.
بیضایی ادامه داد: همچنین ضروری اســت بررسی 
شود فرآیند فنی و اجرایی تهاتر نفت در مقابل مسکن 
چگونه خواهد بود، نحوه انتقال منابع ارزی به داخل 
کشور چگونه شکل خواهد گرفت و آیا این امر در عالم 
واقع ممکن خواهد بود یا خیر؟ عمده هزینه ساخت 
مسکن از دو بخش هزینه مصالح ساختمانی و هزینه 
نیروی انسانی شکل گرفته است؛ حال سوال این است 
که فرآیند اجرایی تهاتر نفت با مسکن در چه حاالتی 

ممکن است؟
وی خاطرنشان کرد: ۴ حالت در تهاتر نفت با ساخت 
و ساز قابل تصور است: ۱. پیمانکار ارز مورد نیاز را وارد 
کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال کند؛ اما سؤالی 
که پیش می آید این اســت که اگر این امکان وجود 
دارد، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد تا 
نه تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام 
به توسعه کرد؟ کارشــناس اقتصادی درباره دومین 
مسیر متصور پیش روی تهاتر نفت با سخت مسکن 
تصریح کــرد: ۲. پیمانکار، ما بــه ازای نفت وارداتی 
خود مصالح ساختمانی وارد کشــور کند که ضمن 
تعطیلی کارخانجات داخلی هزینه ساخت را به علت 
افزایش هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد کرد و عقالنی 

نخواهد بود.

خبر

یک کارشناس بودجه گفت: 
مسئله اصالحات ساختاری 
بودجه خود به قدری اساسی 
و پیچیده هست که پرداختن 
به آن دیگر جایی برای سایر 

مسائل در بخشنامه بودجه نمی گذارد.
مهدی خوشخوی کارشــناس بودجه در گفتگو با مهر، 
در بررسی بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، ضمن 
تصدیق تالش دولت برای حرکت رو به جلو، این بخشنامه 
را فاقد چارچوب و نکات الزم دانست و با اشاره به اینکه 
نمی توان همه مسائل مهم اقتصاد کشور را در بخشنامه 
و قانون بودجه گنجاند، اظهار داشت: مسئله اصالحات 
ساختاری بودجه خود به قدری اساسی و پیچیده هست 
که پرداختن به آن جایی برای سایر مسائل در بخشنامه 

بودجه نمی گذارد.
در حال حاضر کســری بودجه در وضعیت کنونی تورم 
مؤثر است. اما نقشی که کسری بودجه داشته را باید تا 
قبل از دهه اخیر جستجو کرد که متوسط تورم ۲۳ درصد 

گزارش می شد.
خاصه اینکه مقوله ای به نام برنامه ریزی اقتصادی هنوز 
در کشور شکل نگرفته است و حتی نهاد متولی قوی و 
مشخصی که با نگاه بلندمدت به این مسئله بپردازد وجود 
ندارد. مسئله برنامه ریزی، مسئله ای نیست که در عرض 
یک سال بخواهد سریع مطرح شود و به دست آوردهایی 
چون رشــد اقتصادی پایدار، افزایش بهره وری و ثبات 
اقتصادی منجر شود. لذا آنچه در حوزه بودجه در حال 
حاضر فوری و حیاتی است، اصالح ساختارها و روندهای 
معیوب است و مقوله هایی چون ثبات اقتصادی را باید در 

چارچوبی کالن تر و عمیق تر دنبال کرد.
وی ادامه داد: به عالوه در بخشنامه فعلی شاهد آن هستیم 
که تنها به ذکر آمال و مطلوب ها بسنده شده و خالی از 
هرگونه راهکار مشخص و اقدامات طراحی شده است. با 
واگذار کردن ارتقا بهره وری و ایجاد ثبات اقتصادی به یک 
یا چند دستگاه و ملزم کردن آنها به ارائه برنامه برای تحقق 
این موارد، اگر قرار بود مشکالت کشور حل شود، تاکنون 
حل شده بود. لذا آنچه نیاز اصلی کشور است و جای خالی 

آن احساس می شود، تعریف یک نقشه راه دقیق و اصولی 
برای اقدامات اقتصادی مشخص از جمله در حوزه بودجه 
است. چیزی که اثری از آن در بخشنامه مذکور همچون 

سایر اسناد تدوین شده، یافت نمی شود.
وی افــزود: به عبارتی بخشــنامه مذکــور را می توان 
سندی خالی از هرگونه محتوا و روش و فارغ از پشتوانه 
کارشناسی و فنی دانست. به عنوان مثال اینکه چرا باید 
رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده هدف گذاری 
شود، متکی بر هیچ توضیح و تبیین کارشناسی و مطالعه 
فنی نیست و صرفاً امری مطلوب در ذهن مسئول اجرایی 

کشور است که بر روی کاغذ می آید.

رشد ۸۰ درصدی هزینه ها از کجا آب می خورد؟
خوشخوی همچنین میزان افزایش حقوق ها را از موارد 
مهم طرح شده در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ دانست و گفت: 
طبق آنچه که بیان شده، دولت قصد دارد یک چارچوبی 
ایجاد و از افزایش بی رویه حقوق جلوگیری کند. اما اگر 
با نگاهی واقع بینانه به بودجه ســال جاری نگاه کنیم، 
متوجه می شویم که تنها مشکل آن فقط بحث افزایش ۲۵ 
درصدی حقوق ها نبوده است. با یک نگاه کلی به بودجه 
۱۴۰۰ می توان متوجه شد که اجزا بخش هزینه ها، به 
طور متوســط حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. پس 

اگر فقط همان افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزدها 
مطرح بود، چنین سیر صعودی را نباید در بخش هزینه ها 

مشاهده می کردیم.
اکنون متوسط تورم ما روی ۴۰ درصد قرار گرفته؛ چراکه 
در این شرایط، بحث بحران بانکی عامل مؤثرتر در تشدید 

تورم است.
وی ادامه داد: دلیل این امر همچنان برای کارشناسان 
مجهول مانده است. چرا که یک سری از بخش ها مانند 
هزینه های رفاهی شفافیت ندارند و مشخص نشد که این 
افزایش چشم گیر هزینه ها، از کجا آب می خورد. لذا باید 
برای روشن شــدن امر، اوالً باید بپرسیم که در بودجه 
۱۴۰۰، افزایش ۲۵ درصدی حقوق ها چه ســهمی در 
افزایش هزینه ها داشت که امیدوار باشیم با کاهش آن، 

جلوی رشد هزینه ها گرفته شود.
وی افزود: دوماً فرض بگیریم حقوق و دستمزدها اثر بسیار 
زیادی روی هزینه ها دارد و اگر جلوی رشــد آن گرفته 
شود، از رشد بودجه هم جلوگیری می شود. اما در سالی 
که تورم آن ۵۸ درصد تخمین زده می شود، با ۱۰ درصد 
چطور می توانیم این قدرت خرید از دست رفته خانواده ها 
را حفظ کنیم؟ پس این امر یعنی جلوگیری از افزایش 
شدید حقوق و دستمزد هرچند مطلوب است، اما تداوم 
آن تقریباً نشدنی است. چرا که اگر تورم به همین منوال 

ادامه پیدا کند، بعد از مدتی برون ریزی اجتماعی اتفاق 
افتاده و دولت مجبور می شود موضع خود را ترک کند.

عامل مغفول مانده در تشدید تورم
خوشخوی به ریشه های تورم در اقتصاد کشور اشاره کرد و 
گفت: پندار مسئولین حاضر، اینگونه است که عامل اصلی 
تورم، کسری بودجه است. این مطلب به طور کلی صحیح 
است چرا که در طول تاریخ، کسری بودجه موجب ایجاد 
تورم شده است و البته در حال حاضر هم کسری بودجه 
در وضعیت کنونی تورم مؤثر است. اما نقشی که کسری 
بودجه در تورم داشــته را باید تا قبل از دهه اخیر تورم 
جستجو کرد که متوسط تورم ۲۳ درصد گزارش می شد.

وی افزود: مسئله اینجاست که اکنون متوسط تورم ما 
روی ۴۰ درصد قرار گرفته است. چراکه در این شرایط، 
این بحث بحران بانکی اســت که عامل مؤثرتر در تورم 
است. کســری بودجه به تنهایی نمی تواند این واگرایی 
را به این شدت رقم بزند. اما متأسفانه عامل بحران بانکی 
در حالی که نقش اصلی را بازی می کند، برای بسیاری از 
مسئولین عیان نیست. مصداق بارز این گفته هم میزان 

شبه پول است.
آنچه نیاز اصلی کشور اســت و جای خالی آن احساس 
می شــود، تعریف یک نقشــه راه دقیق و اصولی برای 
اقدامات اقتصادی مشخص از جمله در حوزه بودجه است.
وی با اشــاره به میزان ۸۷ درصدی شبه پول در کشور 
گفت: این امر به معنای یک بمب ساعتی است که اگر ۵ تا 
۶ درصد آن برون ریزی پیدا کند، وقایعی مشابه سال ۹۷ 
و بعد آن را می تواند رقم زند. همانطور که میدانید، سال 
۹۷ تنها حدود ۶ درصد از شبه پول ما به پول تبدیل شد و 

آن جهش های ارزی و قیمتی اتفاق افتاد.
این کارشــناس بودجه وضعیت کنونی را ادامه راه روند 
گذشته دانست و گفت: اوضاع وخیم اقتصادی نه تنها حل 
نشده، بلکه مانند یک گوی غلطان در حال بزرگ تر شدن 
است. اگر از زاویه کسری بودجه نیز نگاه کنیم، دولت اقدام 
خاصی صورت نداده است که دنبال کاهش تورم و عدم 
افزایش حقوق ها باشــیم. عدم افزایش شدید حقوق ها 
امری الزم و مطلوب است. اما راه حل آن از کنترل تورم 
که ابرمسئله اقتصاد کشور است می گذرد نه از کاهش 

دستوری سطح واقعی دستمزد و حقوق.

بمب ساعتی شبه پول در کمین اقتصاد

بحران بانکی علت تشدید تورم

رئیس جمهوری:
اجازه نمی دهیم تولید در کشور 

دچار وقفه شود
رئیس جمهور گفت: اجازه نمی دهیم تولید در 
این کشور دچار وقفه شود، باید کارخانه روغن 

نباتی جهان با تمام ظرفیت کار کند.
به گزارش ایسنا،  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور پیش از ظهر پنجشنبه در ادامه 
برنامه های ســفر به اســتان زنجان از کارخانه 
روغن نباتــی جهان بازدید کــرد و گفت: خط 
تولید این کارخانه تقریبا تعطیل اســت و کند 
کار می کند و فقط ظاهرا ســرپا نگه داشــته 

شده است.
رئیس جمهــور افزود: من به خوبــی کارخانه 
روغن نباتی جهان را می شناسم قبال وقتی به 
این کارخانه آمده بودم به استاندار )وقت( گفتم 
این کارخانه را راه بیاندازید و در مدت کوتاهی 

راه اندازی شد.
رئیسی با اشاره به شباهت مشکالت این کارخانه 
با مجموعه کیوان در همدان گفت: کارگران با 
لباس های کارگری معطل ایستاده اند و آماده 
کار هستند، خط تولید هم آماده است، اما اقدام 

نمی کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما اجازه نمی دهیم 
تولیــد در این کشــور دچار وقفه شــود، باید 
کارخانه روغــن نباتی جهان بــا تمام ظرفیت 

کار کند.
رئیسی با اشاره به اینکه کسی که کارخانه روغن 
نباتی جهان را در اختیار دارد تعدادی دیگر از 
این کارخانه ها را هم در کشور در اختیار گرفته 
اســت، خطاب به مدیر داخلی کارخانه خاطر 
نشان کرد: به کسی که این کارخانه را در اختیار 
دارد بگویید نمی تواند فقط به شکل اسمی و با 

ظاهرسازی کارخانه را اداره کند.
رئیس جمهور با اشــاره به ظرفیت های کشور 
تصریح کرد: از نظر حقوقی این واحد با مشکالت 
زیادی در واگذاری و ادامه فعالیت روبرو است و 

این معطل ماندن قابل تعقیب و پیگیری است.
رئیســی با تاکید به مدیران اســتانی مبنی بر 
پیگیری بازگشایی واقعی کارخانه روغن نباتی 
جهان و استفاده حداکثری از توان کارگران آن، 
گفت: شــرط واگذاری کارخانه ها و واحدهای 
اقتصــادی و صنعتی بایــد تولید و اشــتغال 
کارگران باشد. این ظاهر ســازی ها نمی تواند 
ثروت های بزرگ کشور را معطل کند. االن باید 
۸۰۰ کارگر اینجا باشــند نه اینکه با ۸۰ کارگر 
ظاهر ســازی کنند. رئیس جمهور همچنین 
از وزیــر صنعت، معدن و تجارت و اســتاندار و 
دادستان زنجان خواست راه اندازی این کارخانه 
با جدیت دنبال شود. کارخانه روغن نباتی جهان 
یکی از بزرگتریــن تولیدکنندگان روغن نباتی 
کشــور بود که در جریان انتقال از استان البرز 
به استان زنجان به مدرن ترین دستگاه های روز 
دنیا تجهیز شده بود. این واحد تولیدی نیز یکی 
از واحدهای صنعتی پرشــمار کشور است که 
در جریان اجرای ناصحیح سیاســت های اصل 
۴۴ قانون اساسی دچار مشکل شده و عالوه بر 
کاهش چشمگیر تولید، تعداد زیادی از کارگران 

آن نیز اخراج شدند.

وزیر نفت:
جریمه و تشویق مصرف کنندگان 

گاز نهایی شد
وزیر نفت گفت: مشــترکان گازی که بهینه 
مصرف می کنند تشویق و آن دسته مشترکانی 
که بدمصرف هســتند با مصوبه ای که دیروز 
نیز در دولت مصوب شــد، بی شــک جریمه 

می شوند.
به گزارش صدا و سیما، جواد اوجی وزیر نفت 
در حاشیه بازدید از نمایشگاه محصوالت دانش 
بنیان در خصوص شکسته شدن رکورد مصرف 
گاز در روز گذشــته اظهار کرد: دیروز بالغ بر 
۵۴۰ میلیون متر مکعب بخش حوزه خانگی 
و صنایع غیر عمده و تجاری مصرف شده که 
اصاًل در فصل پاییز این مقدار مصرف ســابقه 

نداشته است.
وی افزود: از همه مشترکین خواهش می کنم 
که در بحث بهینه ســازی مصرف گاز نهایت 
کمک کنند و ان شاءاهلل با تدابیر خوبی که در 
بخش باال دستی و پایین دستی صنعت نفت، 
اندیشیده شده است تالش می شود مردم دچار 

مشکل نشوند.
اوجی ادامه داد: آن دســته از مشترکینی که 
بهینه مصرف می کنند تشــویق می شوند و 
آن دسته از مشترکینی که بد مصرف هستند 
با مصوبــه دیروز دولت به طــور قطع جریمه 

خواهند شد.

اخبار
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درحالیکه نماینــدگان مجلس با دو فوریت حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی مخالفت کردنــد و جایگزین 
پرداخت یارانه نقدی به جای آن را تورم زا می دانند، 
بحث هایی درباره اینکه آیا ادامه حضور این ارز در 
اقتصاد ایران تورم زاســت یا خیر وجود دارد زیرا 
برخالف مجلســی ها، کارشناســان اقتصادی به 
استناد تورم زا بودن حضور ارز ترجیحی، بر حذف 
آن تاکید می کنند و پرداخت یارانه نقدی به صورت 
مســاوی به مردم را بهترین جایگزین ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می دانند. به گزارش ایسنا، درحالیکه طبق 
جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، 
دولت می تواند هر زمان بخواهد نســبت به حذف 
ارز ترجیحی اقدام کند امــا دولت در هفته پیش 
از الیحه ای رونمایی کرد که طبق آن، ســقف ارز 
ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیــارد دالر افزایش یابد 
و ۲۷ هزار میلیارد تومــان از محل منابع حاصل از 
حذف احتمالــی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خانوارها به 
صورت یارانه نقدی نیز پرداخت شود. پس از ارسال 
الیحه دولت، چشم ها به تصمیم مجلسی که بارها 
بر حــذف ارز ترجیحی و رانت های شــکل گرفته 
از خالل آن تاکید می کرد، دوخته شــده بود که 
برخالف انتظار، نمایندگان مجلس با فوریت حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردند و این ارز باز هم 

در اقتصاد ایران ماندگار شد.
آنچه کــه مجلســی ها را از حــذف ارز ترجیحی 
منصرف کرد، تبعــات تورمی و تاثیــر حذف آن 
بر قیمت های کاالهای اساســی اســت اما اذعان 
کارشناسان اقتصادی چیز دیگری می گوید و علی 
سعدوندی _ یک کارشناس اقتصادی معتقد است 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل تورم اســت و باید هر 
چه زودتر حذف شود تا اقتصاد کشور از ضررهای 

حضور آن نجات پیدا کند.
همچنین، روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران 
از فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانــی در افزایش تورم خبر 

داد و گفت: در ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد 
دالر ارز ترجیحی به کاالهای اساسی پرداخت شده 
که از این عدد پنج میلیارد دالر سهم نفت و مابقی 
مربوط به وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی 
است که به این ترتیب با نرخ بازار آزاد حدود ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان می شــود. این ارز پایه پولی را 
به شدت افزایش داده و در حالیکه در سال ۱۳۹۹، 
۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده 
۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی 
بوده است.  وی تاکید کرد: زمانی که دولت پولی از 
فروش نفت دریافت نکند عمال برای تامین کاالهای 
اساسی مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود 
که این موضوع در شرایط تورمی خود عاملی برای 
تشدید مشکالت است از این رو باید در این زمینه 
تغییراتی گســترده در دســتور کار قرار گیرد.از 
سوی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی 
با مجلس درباره تورم زا بودن حذف ارز ترجیحی 
همسو هستند و کامران ندری می گوید که حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند جو روانی منفی بر قیمت 
کاالهای اساسی و اقتصاد بگذارد که در این زمینه 
الزم اســت دولت، موج افزایش شدید قیمت ها را 
کنترل کند و سپس به ســمت حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی برود.
درحالیکه اکثــر اقتصاددانان بر رانتــی و تورم زا 
بودن تولد ارز ۴۲۰۰ در اقتصــاد ایران اتفاق نظر 
دارند اما فرشاد مومنی تاثیر نگذاشتن ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بر زندگی مردم را طبق گزارش مرکز آمار 
و بانک مرکزی نادرست خواند و گفت: اندازه رانت 
ناشی از افزایش نرخ ارز، ۳۵۰ برابر بیشتر از رانت 
ناشی از مابه التفاوت نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی است. 
عالوه براین، طبق گزارش بانــک مرکزی و مرکز 
آمار، افزایش قیمت کاالهای اساســی یک سوم 
تا یک پنجم ســایر کاالهایی بوده که دالر ۴۲۰۰ 

تومانی نگرفتند. 

یک عضو هیات رییســه مجلس شورای اسالمی 
بــا ارائــه توضیحاتی دربــاره مصوبــه مجلس 
بــرای واردات خــوودرو بــه صــورت مدیریت 
شــده گفت: مجلس با اعطای مجــوز واردات به 
ازای صــادرات خــودرو یا قطعــات، اولین قدم 
را برای رفع انحصار  برداشــت ، ایــن اقدام می 
توانــد در جهت کنتــرل قیمت خــودرو موثر 
باشــد.  به گزارش ایسنا، ســید محسن دهنوی 
در صفحه شــخصی خود در توییتر و در رشــته 
توییتی بــه ارائــه توضیحاتی دربــاره مصوبه 
 اخیر مجلــس پیرامون واردات مدیریت شــده 

خودرو پرداخت.
او نوشــت: »با اعطــای مجــوز واردات به ازای 
صادرات خودرو یا قطعــات، مجلس اولین قدم 
برای رفع  انحصار  را برداشت؛ گرچه کافی نیست 
اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل 
قیمت خودرو موثر است. با سیاست گذاری های 
درســت، قیمت در بازار تعدیل می شــود نه با 

تصمیمات خلق الساعه!« 
این عضو کمیســیون صنایع و معادن در توییت 
دیگری توضیــح داد: » طبق مصوبــه اخیر، هر 
شــخص حقیقی و حقوقــی می تواند بــه ازای 
 صادرات خودرو  و قطعات خودرو یا سایر کاالها و 
خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودرو 
وارد کند. وزارت صمت موظف اســت از واردات 
مجدد اقالِم صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل 
 خدمات پس از فروش این خودروهای وارداتی را 
تعیین کند.  برای قطعه ســازان خصوصی و سایر 
خودروسازانی که در چنبره سایپا و ایران خودرو 
گرفتار نشــده اند، این بهترین فرصت است تا با 
صادرات محصوالتشــان به کشورهای گوناگون 
علی الخصوص همســایگان، بتوانند خودروهای 
مورد عالقه مردم را وارد کنند و  رضایت مشتری  
را رقم بزننــد.  خودروســازی های کوچک تر و 

قطعه سازی های خصوصی تا کنون فرصتی برای 
عرضه اندام در بازار داخلی نداشته اند اما از حاال 
با حضور در بازارهــای بین المللی و تهاتر دالری 
می توانند  واردات خودرو  را انجام دهند. این گونه 
هم بخشــی از انحصار در طــرف تقاضا خواهد 

شکست و هم در طرف عرضه.« 
نماینــده تهران در مجلس شــورای اســالمی 
مجددا در توییــت دیگری نوشــت: »از حدود 
۱۲۰۰ واحد قطعه ســاز کشــور، ۷۰۰ واحد با 
خودروســازان ارتباط مســتقیم دارنــد که از 
ایــن تعــداد، ۴۰۰ واحــد در حالــت تعطیل 
یــا نیمه تعطیل به ســر می برند. عمــال در حال 
 حاضــر از نصف ظرفیت قطعه ســازی کشــور

 استفاده می شود.
ظرفیت واقعی قطعه سازان به اندازه تولید ساالنه 
۲.۲ میلیون خودرو اســت اما در سال های اخیر 
کمتر از ۸۰۰ هزار خودرو تولید شــده اســت.

این امر باعث تعلیق حــدود ۱۵۰ هزار گارگر در 
کارگاه های قطعه سازی شده که نهایتا دو یا سه 
روز در هفته بکارگیری  می شوند. با وجود رانت 
بزرگ و التاری غیرعادالنه فروش خودروسازان 
انحصاری، ســهم ســایر خودروســازان بخش 
خصوصی از کل تولید ســاالنه خودرو کشور، از 
۱۱.۵ درصد در ســال ۹۷ به ۵.۲ درصد در سال 
۹۹ رسیده است.  مصوبه جدید مجلس، قدم اول 
است برای تحول در صنعت خودرو؛ مصوبه ای که 

به جنگ غول انحصار  رفته است.« 
به گزارش ایسنا، روز گذشته نمایندگان مجلس 
جهت تامیــن نظر شــورای نگهبــان در طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو تصویــب کردند که 
»هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای 
صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و 
خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت 
به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.«

زنجان رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه گفت: 
 تمرکز دولت به تحقق ۸ درصدی رشــد اقتصادی 

است.
سیدمســعود میرکاظمی ظهرامروز )۲۷ آبان ماه( 
در جمع معاونــان و مدیران ســازمان مدیریت و 
برنامه و برنامه ریزی اســتان زنجــان، عنوان کرد: 
برای رســیدن به رشــد ۸ درصدی اقتصاد کشور 
بایســتی شــکاف بین منابــع و مصــارف دولت 
به حداقل رســیده و مدیــران ملی و اســتانی در 
 کاهش هزینه هــا و افزایش درآمدهــای حاصله 

پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: با وجود ذخایــر طبیعی غنی در 
کشور متاسفانه شاهد کاهش سطح درآمد خانوار 
و نبود انگیزه برای ســرمایه گذاری هســتیم که با 
برنامه ریزی انجام گرفته و برگزاری جلسات ستاد 
بودجه در آینده نزدیک، شاهد تحرک و تعییر ریل 

اقتصادی به سمت دولت اقتصاد محور و برنامه محور 
خواهیم بود.

این مقــام مســئول ادامــه داد: ایجــاد صندوق 
ســرمایه گذاری در اســتان ها و تفویض اختیار به 
استانداران در تجهیز منابع از محل فروش فضاهای 
مازاد اداری و درآمدهــای مالیاتی در جهت ایجاد 
بهره وری و توسعه بنگاه های اقتصادی در استان ها، 
از اقدامــات مهم دولت اســت که در دســتور کار 

سازمان قرار گرفته است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری 
از سخنان خود به بودجه ســال آینده اشاره کرد و 
گفت: ویژگی های بارز بودجه ۱۴۰۱، مقداری غیر 

متمرکز، ساده، قابل فهم و هدفمند است که اهداف 
کالن کشور را پشتیبانی می کند.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: مدیران استانی بایستی 
نگرش ملی به مباحث توســعه ای داشته باشند و 
پاسخگوی تحقق اهداف استانی در برش شهرستان 
و حتی بخش خود در جهت رســیدن به رشــد ۸ 

درصدی باشند.

دالر ترمز افزایش قیمت خودرو را کشید
به گزارش خبرآنالین، روند نرخ ارز در چند روز اخیر 
کاهشی بوده است و این امر ترمز افزایش قیمت ها 
در بین اکثر خودروهای موجود در بازار را کشــیده 

است اما در این بین خودروهای پژو کماکان در حال 
گران شدن هستند و این افزایش قیمت ها بیشتر 
در بین خودروهای مونتاژ این گروه مشهود است به 
طوری که پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ از ۹۴۰ میلیون 
تومان در روز گذشته امروز به ۹۵۰ میلیون تومان 
رسیده اســت و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این 
مدت ۱۵ میلیون تومان گران شــده اســت و این 
خودرو در حال حاضــر ۹۸۰ میلیون تومان قیمت 
خورده اســت و در بین خودروهای پژو مدل ۲۰۷ 
اتوماتیک آن در ۲۴ ساعت گذشته ۴ میلیون تومان 
دیگر نیز گران شــده اســت و در حال حاضر ۴۸۰ 

میلیون تومان قیمت خورده است.
در این بین همزمان با به کف رسیدن خرید و فروش 
در بین خودروهای موجود در بازار و نزدیک شدن به 
تعطیالت آخر هفته نوسانات قیمتی در سایر بازار ها 

به حداقل رسیده است.

اولین قدم برای رفع انحصار در بازار خودرو برداشته شدتورم؛ بهانه ای برای حذف نشدن ارز ۴۲۰۰!؟

معاون رئیس جمهور اعالم کرد

تمرکز دولت به تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت انواع سکه و طال در بازار کاهشی شد
قیمت سکه در بازار تهران )پنج شنبه، ۲۷ آبان ماه( با ۲۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید با کاهش ۲۵۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۵۰ هزار تومانی به قیمت 
۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه با کاهش ۴۰ هزار تومانی به قیمت سه میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 

۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان قیمت خورد.
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شرایط کاهش فاصله طبقاتی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

در یک اقتصاد با ناترازی در بخش های گوناگون بی تردید فاصله طبقاتی و ناترازی در درآمدها گریزناپذیر است. در چنین شرایط نااطمینانی از وضعیت اقتصاد، رویکردهای احتیاطی در شرکتها صورت می گیرد و شرکت های دولتی به دلیل 
کسری بودجه دولت تحت فشار قرار می گیرند. اقتصاد نابسامان داللی و سوداگری را رواج داده و انگیزه های تولید کاهش می یابد. گاه ریسک های تولید هم به شدت افزایش پیدا می کند. نقدینگی واحدهای تولیدی به دلیل تورم کفاف 
سرمایه در گردش را نمی دهد و تنگنای نقدینگی شرایط انقباضی را برای مدیران ایجاد می کند. با وجود اینکه در شرکتهای تولیدی بخش اعظم هزینه را مواد اولیه و سربار در اختیار دارد، پرداخت حقوق و دستمزد گاه کمتر از 5 درصد هزینه 
را شامل می شود. اما به جهت افزایش شدید در قیمت مواد اولیه و کاهش حاشیه سود، دستمزد کارگران کمترین افزایش را به خود می بیند.  حتی در شرکتهای خدماتی نیز به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید و کاهش مشتریان 
دستمزدها شرایط سختی به خود می بینند. البته شرایط عدم اطمینان با عث می شود حتی آن بخش از تولید کاال و خدمات که سودآوری مناسبی دارند و توان افزایش حقوق به اندازه تورم را نیز دارند احتیاط پیشه کنند. همچنین به دلیل 
شرایط ناپایدار با رویکردهای احتیاطی در بخش حقوق کارکنان نیز فشار وارد کنند. البته شرایط اقتصادی، تحریم ها و در کنار آن ویروس کرونا بر نرخ بیکاری افزوده و با تقاضای مضاعف اشتغال و عرضه مازاد نیروی کار به طور طبیعی میزان 
پرداختی دستمزد کاهش پیدا می کند. بخشی از مشکل را می توان با سیال کردن حداقل دریافتی حل کرد. چراکه هزینه زندگی در برخی شهرها و کالن شهرها بسیار باالتر از شهرهای کوچک و روستاها است. بی تردید سیال کردن حداقل 

حقوق توسط وزارت کار مزایای مختلفی می تواند داشته باشد. اولین مزیت تناسب حقوق با هزینه معیشت است. بی تردید زندگی در یک کالن شهر گرانتر از زندگی در یک زندگی در روستا و یا بخش است. 
شاید در نگاه اول این ناعادالنه به نظر برسد اما بی شک هزینه های پایین معیشت در شهرهای کوچک و روستاها می تواند تعادل را ایجاد کند و از سوی دیگر همین موضوع می تواند انگیزه های سرمایه گذاری و نهایتا ایجاد اشتغال را در 
شهرهای کوچک و روستاها افزایش دهد. این موضوع بر محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و درآمد در شهرهای کوچک و روستاها تاثیر زیادی دارد . الزم به ذکر است محدودیت دولت در افزایش حقوق کارکنان به دلیل کسری بودجه و بدهی 
های سنگین بخش های دولتی از یک سو و کاهش بهره وری و درآمد در شرکت های دولتی به دلیل نظام مدیریتی ناکارآمد دولتی از سوی دیگر موجب شده میزان افزایش ساالنه حقوق ها معقول اتفاق نیفتد و محدودیت در افزایش حداقل 

دریافتی ایجاد شود.  به طبع همین موضوع بخش خصوصی نیز در پرداخت حقوق عمدتا برای کارکنان بخشهای عمومی و غیرتخصصی از همین مدل  حداقل استفاده کند. همین امر فشار بر حقوق بگیران افزایش می دهد 
البته در چنین تورمی در کشور که در آن نظام مالیاتی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ سامانه ای و عملکردی ناتوان است فشارهای تورمی به راحتی در نبود مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد به قشر کارگر و کارمند منتقل می شود. 
در این شرایط  فشار تورمی بر دهک های پایین بسیار بیشتر از دهک های باال احساس می شود. شاید نسخه های کوتاه مدت و اجباری نیز در این حوزه چندان مفید نباشد. چراکه موجب ظهور پدیده کارگران بدون قرارداد یا با قرارداد سفید امضا می 
شود. از سوی دیگر ممکن است موجب تعدیل نیرو و افزایش بیکاری شود. بنابراین نیاز است دولت بر ناترازی های اقتصاد تمرکز کرده و با بهبود وضعیت اقتصادی تعادل بخشی در معیشت را در دستور کار قرار دهد. همچنین قوانین و سامانه های 

مالیاتی می تواند ضمن هدایت نقدینگی از بخش داللی به بخش تولید ضمن افزایش در تولید ناخالص داخلی به افزایش اشتغال و رفاه کمک کند. از سوی دیگر با باز توزیع مناسب مالیات ها به کاهش فاصله طبقاتی کمک کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره تهران در خصوص 
کمبود مواد اولیه بیان داشت: متاسفانه صنعت پیچ و مهره 
با کمبود شــدید مواد اولیه روبه روست. بخشي از پیچ و 
مهره هاي مورد نیاز در صنایعــي همچون؛ نفت و گاز و 
ساختمان پیچ و مهره هاي فوالدي است، کمبود فوالد 
مورد نیاز بالي جانسوز این صنایع شده است. نورالدین 
مهري، رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره تهران در 
ادامه تاکید کرد: شرکت هاي بزرگ آلیاژ فوالد که منبع 
بزرگ آن در یزد قرار دارد به جاي اینکه این آلیاژ مهم را 
در اختیار بخش تولید و صنعت پیچ و مهره قرار دهد آن 
را به صورت شمش صادر کرده و کشور و تولیدکنندگان 
را با بحران بزرگي روبه رو ساخته اند. وي تاکید کرد: براي 
تامین ایــن کاال مجبور به واردات این نــوع پیچ و مهره 
هستیم حال آنکه هم مواد اولیه در کشور موجود است و 
هم تولیدکنندگان متخصص. در همین راستا با مسئوالن 
این مجموعه در رسانه رادیو به بحث نشستیم و مقرر شد 
تا میزان مورد نیاز که ۴5هزار تن در سال است را در اختیار 
مجموعه هاي تولیدي پیچ و مهره قرار دهد؛ اما متاسفانه 
نه تنها این مقدار تامین نشد و در حد قول و قرار باقي ماند؛ 
بلکه از میزان ۱۸هزار تن که در اختیار تولیدکنندگان بود 

و البته اداعاي ایشان تخصیص ۲۳هزار تن بود و بر اساس 
مستندات همان ۱۸هزار تن بود با این لحاظ در ماه هاي 
اخیر از همان ۱۸هزار تن نیز بسیار کم شد. میزان فعلي به 
هیچ وجه کفاف مصرف داخلي را نمي دهد . رئیس اتحادیه 
فروشندگان پیچ و مهره تهران در ادامه تصریح کرد: زماني 
که مي توانیم و آمادگي تولید را داریم چرا واردات؟ کمبود 
مواد اولیه عوارضي همچون بیکاري و برون رفت کارگران 
و متخصصین در این حوزه را در پي دارد؛ همچنین ریزش 
کسب و کار و فعالیت در این حوزه را شاهد هستیم. این در 
حالي است که شرکت هاي تولیدکننده آلیاژ فوالدي به 
جاي صادرات شمش، مي توانند کارخانجات و واحدهاي 
تولیدي کشور را رونق بخشیده و کارگران بسیاري را به 
کارهاي تخصصي برگردانند. مهري با ابراز تاسف از اینکه 
گوش شنوایي نیست افزود: بارها در این رابطه در تمام 
دوره هاي ریاست جمهوري هاي مختلف و مجلس شوراي 
اسالمي نامه نگاري کردیم؛ اما پاسخي که بتواند مشکل 
این بخش از تولید را حل کند دریافت نکردیم. تولید که از 
بین رود، توزیع نیز وجود نخواهد داشت. از این میان مي 
توان به تعطیلي بسیاري از واحدهاي تولیدي و توزیعي 

اشاره کرد. این همه معضل تنها به دلیل بي توجهي.

رئیس اتحادیه خشکشــویي و لباسشــویي تهران در 
خصوص افزایش قیمت مواد مصرفــي این صنف بیان 
داشت: متاسفانه افزایش قیمت مواد مصرفي خشکشویي 
و لباسشویي تمامي ندارد. هر ماه باید مواد اولیه را به میزان 
نیاز تهیه کنیم؛ اما به پایان ماه که مي رسیم، قیمت مواد 

اولیه با ماه گذشته تفاوت زیادي کرده و افزایش مي یابد.
ابوالفضل رجــب زاده، رئیس اتحادیه خشکشــویي و 
لباسشویي تهران گفت: در طول سه چهار ماه اخیر بیش از 
۴ تا 5 برابر قیمت ها افزایش داشته است به طور مثال مواد 
پرکلز اتلین از هر بشکه ۳۳۰ کیلویي به مبلغ ۱۲ میلیون 
تومان که خریداري مي شد اکنون به ۶۰ میلیون تومان 
باید تهیه شود. وي در ادامه تاکید کرد: صنوف خشکشویي 
نمي توانند نرخ خدمات را مانند افزایش مواد اولیه اضافه 
کنند؛ بنابراین هر سري از سود خود کم مي کنند. طي 
دو سال اخیر گراني مواد اولیه، اجاره بهاي واحد صنفي و 
شیوع ویروس کرونا و کاهش مشتري باعث شده بسیاري 

از اعضاء واحدهاي خود را تحویل صاحبان مغازه ها داده و 
به کارهاي دیگري رو آورند. رجب زاده با اشاره به مطالبات 
سازمان ها از اصناف بدون توجه به وضعیت سخت شان 
گفت: بي توجهي اداراتي مانند ســازمان امور مالیاتي، 
سازمان بیمه تامین اجتماعي به شرایط اصناف در اخذ 
مطالبات خود در دو سال اخیر و همچنین رکود و تعطیلي 
ها خسارات زیادي به ایشان وارد آورده است. از نادرآمدي 
برخي مجبورند مغازه را تحویل و در دیگر واحدهاي صنفي 
شاگردي کنند اگر درآمدي وجود داشت، هرگز فرد صنفي 
ترک شغل نمي کرد؛ اما این سازمان ها گوش شنوا ندارند.

وي از کاهش مشتري در فصل ســرما گفته و بیان کرد: 
همیشه مردم براي ورود به فصل سرما و پاییز، یک بار خانه 
تکاني مي کردند و البسه هاي زمستاني، لحاف و پتوهاي 
خود را به خشکشویي ها مي سپردن؛ اما به دلیل مشکالت 
 معیشــتي که این روزها مردم با آن دســت و پنجه نرم 

مي کنند این صنف جزو الویت مردم قرار ندارند.

نایب رئیس بنیاد ملی گنــدم کاران گفت: با توجه به 
شرایط مساعد بارش، سطح زیر کشت گندم به حدود 
۳ میلیون هکتار رسیده اســت.علیقلی ایمانی نایب 
رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت کشت گندم 
اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد جوی در اکثر نقاط 
کشور حدود ۳ میلیون هکتار اراضی زیر کشت گندم 
رفت.او افزود: استقبال کشاورزان در تامین بذر و نهاده 
ها نشان می دهد که کشاورزان به کشت گندم تمایل 
دارند که امیدواریم ســطح ۶ میلیون هکتار محقق 
 شود.ایمانی ادامه داد: با توجه به بارندگی مناسب در 
استان های مختلف، در برخی استان های مناطق سرد 
گندم ها سبز شدند. نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران 
با تاکید بر مصرف کودهای پایه بیان کرد: با توجه به 
گران بودن کودهای پایه، وزارت جهاد تدابیری اتخاذ 
کرده تا کود مورد نیاز را در اختیار کشاورزان قرار دهد 
و در زمان برداشت از حساب آنها کسر کند، همواره این 
نگرانی در خصوص عدم استفاده از کودهای پایه وجود 
دارد که امیدواریم تولیدکنندگان از این طرح استقبال 
کنند؛ چرا کــه این امر در افزایــش عملکرد و درآمد 
کشاورزان موثر است.او قیمت ۷ هزار و 5۰۰ تومانی 
خرید تضمینی را متناسب با هزینه های تولید اعالم کرد 
و گفت: هزینه های تولید در قیمت خرید لحاظ شده 
و کشــاورزان نگران این موضوع نباشند؛ چرا که عدم 

استفاده از کودهای پایه در عملکرد تاثیر بسزایی دارد.
نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: در اراضی 
آبی که تحت تاثیر تنش خشکی نیست، کشاورزان 
سال گذشته به دلیل عدم اســتفاده از کودهای پایه 

متضرر شــدند به طوری که ناگزیر به واردات شدیم.
ایمانی با بیان اینکه بیش از 5۰ درصد کشــت گندم 
محقق شده اســت، گفت: با توجه به شرایط مساعد 
بارندگی، کشت گندم نسبت به سال قبل رشد داشته 

که امیدواریم ۶ میلیون هکتار محقق شود.
این مقام مسئول در توصیه ای به کشاورزان بیان کرد: 
توصیه ما به کشاورزان آن اســت که از کودهای پایه 
اســتفاده کنند و همواره دولت بستر را فراهم کند تا 
کشاورزانی که توان خرید ندارند، بتوانند از این طرح 
اســتفاده کنند تا تولید کاهش نیابد . به عنوان مثال 
کشاورزانی که از نهاده کود و سم استفاده می کنند، ۴ 
تن در هکتار گندم برداشت می کنند که در آمدشان 
به ۳۰ میلیون تومان می رســد، درحالی که ســایر 
کشاورزان ۲ تن گندم برداشت کردند که درآمدشان 
به نصف کاهش یافته است. به گفته او، اگر کشاورزان به 
مسائل علمی نظیر کود و سموم مورد نیاز برای مبارزه 
با آفات و بیماری ها استفاده نکنند، عملکرد در هکتار 
کاهش می یابد که به همین نسبت از درآمدشان هم 
کاسته می شود. ایمانی درباره آخرین وضعیت خرید 
تضمینی گندم بیان کرد: بنابــر پیش بینی صورت 
گرفته بسیاری از کشاورزان به سبب مشکالت تامین 
بذر در سال قبل، گندم بیشتری برای خودمصرفی نگه 
داشتند که هم اکنون براس تحویل گندم مراجعه می 
کنند؛ بنابراین در حال رایزنی هســتیم که بازرگانی 
دولتی در مراکز استان ها، مراکزی را باز کنند تا گندم 
تولیدی کشاورزان را تحویل بگیرد چرا که بازار کششی 
ندارد.به گفته او، اگر شرایط و بستر خرید فراهم شود، 

درصدی بر میزان خرید افزوده شود.

رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی گفت: طبق روال 
معمول همه ساله از آذر تا بهمن، سرمای هوا مشکالت 
حمل بازار گوشت را دچار چالش می کند. علی اصغر 
ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آخرین 
وضعیت بازار گوشت گوسفندی اظهار کرد: هم اکنون 
هر کیلو شــقه گوســفندی با نرخ ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار 
تومان و بره نر ۱۱5 تا ۱۲۰ هزار تومان به مغازه دار و با 
احتساب ۱۰ درصد سود با نرخ ۱۳5 تا ۱۴۰ هزار تومان 

به مصرف کننده عرضه می شود.
او با اشاره به اینکه قیمت دام سبک تغییری نداشته 
است، افزود: علی رغم آنکه وزارت جهاد کشاورزی هفته 
گذشته قیمت هر کیلو دام سبک را ۶۲ هزار تومان اعالم 
کرده، اما هم اکنون نرخ هر کیلــو دام 5۲ هزار تومان 
است که با افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت دام سبک، 

نرخ هر کیلو گوشت ۲۰ هزار تومان گران می شود.
ملکی ادامــه داد: طبق روال همه ســاله در ماه های 

آذر تا بهمن، سرمای هوا، افزایش مصرف و مشکالت 
حمل بازار گوشت را دچار چالش می کند و از آنجا که 
بیشترین دام تهران را استان کردستان تامین می کند، 
وقوع برف و سرما شرایط حمل و نقل را سخت می کند 

که بی تردید بر قیمت های بازار اثر گذار است.
 رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی با اشاره به اینکه 
کمبودی در عرضه دام نداریم، بیــان کرد: در مواقع 
بارش، ترابری مختل می شــود که این امر منجر به 
افزایش قیمت می شــود، لذا نظر کارشناسی ما برآن 

است که صادرات نباید انجام شود.
او با اشاره به کشتار بی رویه دام های مولد ماده گفت: 
امسال کشتار بی رویه دام های مولد ماده ذبح شده که با 
این وجود از نظر بره مولد برای سال آینده دچار مشکل 
هستیم که در صادرات باز هم دام های مولد می تواند 
بحث بازار داخل را به چالش بکشد چرا که در این بین 

احتمال صادرات دام های مولد وجود دارد.

در روزهایــی که شــکاف 
قیمتی میان نرخ ارز در بازار 
آزاد و بازار رسمی افزایش 
پیدا می کند، سهمیه دالر 
به ابزاری برای سوءاستفاده 
دالالن تبدیل کمی شــود. اتفاقی که این روزها با 
بازگشت صف دالر به صرافی ها شاهد آن هستیم. 
دالالن به وســیله نوســان گیری فی ما بین قیمت 
رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد 
و فردایی، بعضاً ســود ۳ الی ۴ میلیون تومانی از هر 

کدملی را در یک روز به جیب می زنند.
فاصله چند هزار تومانی قیمــت دالر بین بازار آزاد 
و صرافی ملی موجب شده اســت که یک فرد طی 
یک روز بتواند حداقل ۳ میلیون تومان سود کسب 
کند. این اختالف قیمتی در روز های اخیر، موجب 
افزایش تقاضای دالر صرافی ها از سوی مردم شده 

است. هر فرد می تواند در سال یکبار سهمیه ۲۲۰۰ 
دالری خود را از صرافی ها دریافت کند. هرچند در 
ظاهر این عدد خیلی بزرگ نیست اما فاصله قیمتی 
بین صرافی ها و بازار آزاد موجب شده افراد زیادی که 
در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دالر ندارند 

هم وارد بازار ارز شوند.
قیمت دالر در بازار آزاد درحالی به ۲۸ هزار و ۴۴۰ 
تومان رسیده که صرافی ملی هنوز تصمیم نگرفته 
مقابل این اتفاق چه واکنشــی از خود نشان دهد؛ 
بنابراین قیمت دالر ۲۶ هزار و ۹۰۰ اســت. به این 
ترتیب افــرادی که ســهمیه ۲۲۰۰ دالری خود را 
دریافت نکرده اند می توانند با پرداخت 5۹ میلیون 
و ۱۸۰ هزار تومان، آن ها را در بازار آزاد به قیمت ۶۲ 
میلیون و ۳۴۸ هزار تومان بفروشند و سه میلیون و 
۱۶۸ هزار تومان سود کنند. این عدد شگفت انگیز 
باالترین میزان ســود حاصل از ایســتادن در صف 
صرافی ها، دریافت ارز ســهمیه ای بــا نرخ دولتی و 
فروش آن با نرخ بازار آزاد خواهد بود و باعث می شود 

امروز شاهد تشکیل صف  های طویل جلوی صرافی ها 
باشیم. کانون صرافان در روز های گذشته با انتشار 
اطالعیه ای، لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت 
ارز را به صرافی ها اعالم کرده است. در این اطالعیه 
آمده است: »برخی ســودجویان در فضای مجازی 
و پلتفرم هــای تبلیغاتی تحــت عناوینی همچون 
استخدام کارگر یک روزه صرافی ها یا کسب درآمد 
بدون سرمایه در صرافی، از عدم آگاهی اشخاص و 
در قبال پرداخت مبلغ ناچیــز از اطالعات هویتی و 
مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده 

می نمایند.«
این کانون در ادامه به صرافان هشدار داده است: »هر 
گونه سوء استفاده از اطالعات هویتی اشخاص تحت 
هر عنوانی و همکاری صرافان بنحو آگاهانه و یا عدم 
رعایت دستورالعمل های صادره در خصوص خرید و 
فروش ارز، بدون احراز هویت اشــخاص از مصادیق 
تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت 
به معرفی صرافی های متخلــف به مراجع ذیصالح 

اقدام خواهد نمود.« یک کارشــناس اقتصادی در 
گفت وگو با "کسب و کار" گفت : حیف ومیل سرمایه 
ملی و هدایت شیوه درآمد زایی افراد جامعه به سمت 
سفته بازی و داللی از اثرات ســوء این گونه تقسیم 
عادالنه سهم ارزی مردم است. محسن شرکا افزود: 
مبنا حق و ناحق در نظام ارزی کشور بایستی با توجه 
به مصلحت نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
تعیین شود، خروج سرمایه دالری از صندوق ارزی 
کشــور برای توزیع عادالنه سهمیه ارزی افراد عین 

ناحقی در حق آیندگان است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با دالل پروری در 
کشور تصریح کرد: بایســتی بستر کسب وکار برای 
زندگی شرافتمندانه برای تمام قشرهای فراهم شود 
تا کسی که تالش و بهره وری بیشتری دارد درآمد 
بیشتری داشته باشد ولی متأسفانه امروزه شرایط 
به گونه ای تغییر پیداکرده است که هرچه تعداد کارت 
ملی دریافتی از مردم بیشتر باشد درآمد افراد دالل 

افزایش پیدا خواهد کرد.

خرید و فروش ارز دولتی سود 3 میلیونی نصیب خریداران می كند 

بازگشت صف دالر به صرافی ها 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

جلسات کمیته دستمزد برای 
تعیین سبد معیشت در حالی 
آغاز می شــود که گویا برای 
سر به سر شــدن دستمزد و 
سبد معیشت همچنان باید 
منتظر ماند. در مهرماه درصد پوشش دستمزد ۳5.۳۶ 
درصد رسیده اســت. در واقع حداقل دستمزد کمتر از 

۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می دهد و با این 
حساب، برای تنها ۱۰.۶ روز از ماه کافیست. محاسبات 
مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور نشان از صعود بیش از پیش نرخ سبد معیشت 
خانوارهای کارگری دارد.  در همین رابطه فرامرز توفیقی 
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسالمی کار 
می گوید: دستور کاهش قیمت ها یک نوع عوام فریبی 
است که باعث کاهش جعلی قیمت ها می شود و نرخ تورم 
را به صورت تصنعی کمتر نشان می دهد. حال برای تعیین 

حداقل دســتمزد به قیمت هایی رجوع می شود که به 
صورت غیرواقعی کنترل شده است. به گفته وی، موضوع 
مهم در بحث سبد معیشت صرف نظر از عددی که اعالم 
می شود؛ فاصله بسیار معنادار آن با حداقل دستمزد است. 
بنابراین مهمترین موضوعی که باید در کمیته دستمزد 
روی آن تمرکز کنیم راه های رسیدن به عددی مناسب 
است. به هر ترتیب اعداد و ارقام نشان می دهد که سطح 
پوشش دستمزد در مهرماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان از 
زمان محاسبات مستقل سبد معیشت یعنی از سه سال 

پیش رسیده است. این محاســبات نشان می دهد که 
کارگران و بازنشستگاِن حداقل بگیرد حدود ۲۰ روز از 
هر ماه را خرجی ندارند و دقیقاً در چنین شرایطی است 
که برخی نمایندگان مجلس از تورم زا بودن افزایش مزد و 
حقوق می گویند و ادعا می کنند سال آینده نباید دستمزد 
خیلی افزایش یابد و برخی دیگر از نمایندگان و فرادستان 
نیز مدام از لزوم حذف کامــل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی 
برای خوراکی ها و حتی دارو می گویند؛ همه نرخ ها باید 

آزادسازی کامل شود.

راهکارهای دولت برای سر به سر شدن دستمزد و سبد معیشت چیست؟

معیشت کارگران  در تنگنا
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

كشتار بی رویه دام های مولد در ماه های اخیر

نرخ هر کیلو شقه گوسفندی ۱۴۰ هزار تومان

صنعت پیچ و مهره با کمبود شدید مواد اولیه روبه روست

خرید هر بشکه پركلز اتلین 12 میلیون توماني با ۶0 میلیون تومان

افزایش قیمت مواد مصرفي خشکشویي تمامي ندارد

سطح زیر كشت گندم به 3 میلیون هکتار رسید

۳۵ درصد گندم تولیدی هدر می رود



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2349| شنبه 29 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  9
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

ن ما
 آبا

 2
9  |

به
 شن

 
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

آخرین وضعیت سرعت جهانی اینترنت
متوسط سرعت اينترنت ثابت ايران 3 پله رشد كرد

طبق گزارش جدید وب سایت اسپید تست متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان 
نسبت به ماه گذشته رشد داشته و همچنین جایگاه ایران در رده بندی اینترنت ثابت ۳ پله 
رشد کرده است. جدیدترین گزارش از متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان در 
ماه اکتبر ۲۰۲۱ میالدی منتشر شده است. براساس این گزارش در ماه گذشته میالدی 
متوسط سرعت اینترنت موبایل جهان ۶۸.۴۴ و متوسط سرعت اینترنت ثابت جهان 

۱۱۶.۸۶ مگابیت برثانیه بوده است.
مقایسه ای با متوسط سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهانی در ماه سپتامبر نشان می دهد 
هر دو این شاخص ها در ماه اکتبر رشد کرده اند. در اکتبر ۲۰۲۱ میالدی سرعت اینترنت 
موبایل ایران ۳۵.۰۹ و اینترنت ثابت آن ۲۲.۰۱ مگابیت برثانیه بوده است. ایران در جدول 
کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل با دوپله سقوط در رده ۷۳ قرار گرفته است. 

اما در بخش اینترنت ثابت با ۳ پله رشد در رده ۱۳۴ قرار گرفته است.
طبق گزارشی که در وب سایت اسپید تست منتشر شده، در دهمین ماه ۲۰۲۱ میالدی 
امارات متحده عربی و کره جنوبی به ترتیب با سرعت ۲۷۳.۸۷ و۲۱۴.۴۷ مگابیت برثانیه 
در رده های اول و دوم کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل جهان قرار دارند. 
جایگاه این دو کشور نسبت به ماه سپتامبر تغییری نکرده است. در رده سوم این فهرست 
قطر با سرعت ۱۷۸.۸۳ مگابیت برثانیه قرار داد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله 
رشد کرده است. در رده چهارم نیز نروژ با ســرعت ۱۷۸.۷۰ مگابیت برثانیه و یک پله 

سقوط قرار دارد.
رده پنجم نیز به کویت با متوسط سرعت ۱۷۰.۶۷ مگابیت برثانیه اختصاص دارد. در رده 
ششم نیز قبرس با سرعت ۱۶۸.۲۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه کویت نسبت به ماه 
سپتامبر یک پله و قبرس نسبت به ماه گذشته ۲ پله رشد کرده است. در رده هفتم و هشتم 
به ترتیب چین )۱۶۸.۲۸ مگابیت برثانیه( و عربستان سعودی )۱۶۴.۸۱ مگابیت برثانیه( 
قرار دارند. جایگاه چین در این فهرست نسبت به ماه قبل ۲ پله و عربستان سعودی یک 

پله سقوط کرده است.
در رده نهم کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل بلغارستان با سرعت ۱۵۳.۷۲ 
مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است. در رده 
دهم نیز استرالیا با سرعت ۱۴۷.۷۷ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه ان نسبت به ماه 

سپتامبر یک پله صعود کرده است.
در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت اکتبر ۲۰۲۱ میالدی موناکو با 
متوسط سرعت اینترنت ثابت ۲۷۰.۲۵ مگابیت برثانیه در رده نخست قرار دارد و جایگاه 
آن نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است. در رده دوم هنگ کنگ با سرعت ۲۶۰.۳۵ 
مگابیت بر ثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه سپتامبر یک پله رشد کرده است.اما 
جایگاه سنگاپور با سرعت اینترنت ۲۵۷.۱۵ مگابیت برثانیه نسبت به ماه سپتامبر یک 
پله سقوط کرده و این کشور اکنون در رده سوم فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت 

اینترنت ثابت جهان قرار دارد.
در رده های چهارم و پنجم این فهرست به ترتیب رومانی )۲۴۱.۳۵ مگابیت برثانیه( و 
سوییس )۲۳۱.۹۶ مگابیت برثانیه( قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه گذشته هیچ 
تغییری نکرده است. در رده ششم این فهرست شیلی با متوسط سرعت ۲۲۷.۷۷ مگابیت 

برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به سپتامبر ۲ پله رشد کرده است.
دانمارک )۲۲۶.۱۳ مگابیت برثانیه( و تایلنــد )۲۲۳.۷۲ مگابیت برثانیه( بدون هیچ 
تغییری نسبت به ماه گذشته میالدی به ترتیب در رده های هفتم و هشتم قرار گرفته اند. 
کره جنوبی با سرعت ۲۱۹.۰۵ مگابیت برثانیه در رده نهم قرار دارد. جایگاه این کشور در 
رده بندی ماه اکتبر نسبت به سپتامبر یک پله رشد کرده است.در رده دهم نیز فرانسه 
قرار دارد. متوسط سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۱۸.۸۴ مگابیت برثانیه است و جایگاه 

کشور نیز در مقایسه با ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

تاكيد رهبری به وظيفه نخبگان در خلق فناوری
مشاور معاون علمی و فناوری با اشاره به بیانات رهبری خطاب به نخبگان گفت: ایشان راه 
حلهای فناورانه و خلق فناوری را یکی از تکالیف اصلی نخبگان در حل مسائل کشور مطرح 
کردند. پرویز کرمی در خصوص دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقالب، 
گفت: امروز نخبگان کشور پس از دوسال دوری بواسطه محدودیت کرونایی در آغوش رهبر 
فرزانه قرار گرفتند و از توصیه های حکیم فرزانه انقالب بهره بردند.وی با اشاره به مطالبی 
که رهبر انقالب در این جلسه خطاب به نخبگان مطرح کردند گفت: مقام معظم رهبری، 
پیشرفت علمی در کشور را خوب ارزیابی کردند اما به این نکته تاکید داشتند که فاصله علمی 
ما با مرز دانش دنیا باید کاهش یابد و می بایست قله و هدف کشور در زمینه های علمی را 
عبور از این مرز دانش، قرار بدهیم.مشاور معاون علمی و فناوری ادامه داد: همچنین ایشان 
انتظار داشتند که نخبگان جامعه باید مسئله محور پیش بروند و با شناخت مشکالت کشور 
و خالقیت و نواوری به تولید علم و خلق فناوری بپردازند تا به این واسطه معضالت کشور حل 
شود.وی ادامه داد: حضرت آقا، هدف جامعه علمی کشور را حل مسائل و مشکالت در عرصه 
های مختلف را از راه علم وفناوری دانستند و فرمودند »راه حلهای فناورانه و خلق فناوری 
یکی از تکالیف اصلی نخبگان است«.کرمی با اشاره به مباحثی که توسط رهبری مطرح 
شد، گفت: چالش آب، محیط زیست، آسیب های اجتماعی، هوش مصنوعی، انرژی های 
نو از جمله فناوری هایی بودند که در این جلسه مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت. 
ایشان فناوری های نو خصوصاً هوش مصنوعی را مورد هدف قرار دادند و تاکید داشتند که 
این بخش از تکنولوژی، یکی از عوامل اداره کننده آینده دنیاست که نقش ویژه ای در اداره 
کشورها خواهد داشت. همچنین حضرت آیت اهلل خامنه ای به اینکه جایگاه کشور ایران 
حداقل باید جز ۱۰ کشور اول هوش مصنوعی قرار بگیرد نیز تاکید کردند.مشاور معاون 
علمی و فناوری با بیان اینکه ایشان »نخبگی« را نعمتی الهی برای افرد می دانند و همواره به 
شکرگذاری از این موهبت الهی تاکید کردند، گفت: در این جلسه نیز، حضرت آقا به گزارش 
هایی که به ایشان مبنی بر ترغیب جوانان کشور به مهاجرت و خروج از کشور توسط عناصری 
در دانشگاهارسیده اشاره کردند. ایشان، مهاجرت برای تحصیل را مسئله ای عام دانستند 
اما تاکید کردند این افرادی که نخبگان را ترغیب به ترک کشور می کنند خیانتکار هستند 
و باید جلوی این افراد گرفته شود اما مانعی ندارد که دانشجویان و نخبگان برای علم آموزی 
به سایر کشورها بروند.وی با تاکید بر اینکه دکتر ستاری معاون علمی و فناوری گزارشی 
در خصوص اخرین وضعیت شرکتهای دانش بنیان ارائه کرد، گفت: در این گزارش اشاره 
شد که ۷هزار شرکت دانش بنیان خالق در کشور فعالیت می کنند و مقام معظم رهبری 
در واکنش به این میزان، به رعایت کیفیت شاخص های ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
و حمایت و محصوالت دانش بنیان تاکید کردند. مشاور معاون علمی و فناوری افزود: در 
واقع ایشان به سخت گیری در کیفیت و شاخص های ارزیابی شرکتها تاکید کردند و گفتند 
»این موضوع باید در دستور کار باشد« و سهل گیری و کاهش کیفیت برای افزایش کمیت 
در تعداد شرکتها را منع کردند.کرمی عنوان کرد: حضرت آقا نیز به موضوع توجه و حمایت 
از کاالهای ایران ساخت اشاره کردند و بر اینکه »دولت با بازارسازی برای این محصوالت 
در داخل و خارج و برداشتن موانع تولید حامی باشــند« نیز تاکید داشتند.وی ادامه داد: 
ایشان خطاب به تولید کنندگان ایران ساخت نیز گفتند »تولیدکنندگان باید دقت کنند 
که کیفیت کاالهای ایران ساخت پایین نیاید«؛ از طرفی نیز قیمت آنها بیهوده و بدون دلیل 
باال نرود«.مشاور معاون علمی و فناوری با بیان اینکه رهبری »موانع تولید، رشد و توسعه را 
مانع فرهنگی دانستند«، گفت: ما باید با »ما می توانیم« بایستیم و امید و اعتماد را به آینده 
تزریق کنیم.کرمی ادامه داد: در مجموع، صحبتهای مقام معظم رهبری و نخبگان، نگاه به 
آینده و امیدوارانه بود رهبری به صراحت در خصوص باال بودن استعداد و ظرفیت ایرانی ها 
نسبت به متوسط این استعداد در کشورهای دیگر گفتند این ادعا نیست و ثابت شده است و 
خیلی ها می خواهند که از این ظرفیت ها استفاده نشود یا این نخبگان مهاجرت کنند.وی 
در خصوص حس و حال دیدار مقام معظم رهبری گفت: حس و حال من بعد از دوسال هم 
مانند سایر اعضای شرکت کننده و نخبگان حاضر در جلسه وصف نشدنی بود اما این توفیق 

را داشتیم که این دیدار به همراه نخبگان کشور محقق شود.

اخبار

طراحی برجی که ساالنه هزارتن کربن حذف می کند
یک شرکت معماری آمریکایی طرحی برای یک برج ارائه کرده که ساالنه قادر به جذب هزارتن کربن از اتمسفر زمین است.ایده آسمان خراشی که بتواند کربن را از جو زمین پاک کند، کمی 

عجیب به نظر می رسد. اما اگر طرح های جدید یک شرکت معماری آمریکایی تایید شود، احتماالً چنین ساختمانی احداث شود.طراحان از طرح هایی بلندپروازانه برای ساختمانی مرتفع به نام 
»سکویای شهری« رونمایی کرده اند که قادر به از بین بردن هزار تن کربن از اتمسفر زمین طی یک سال است. حدود ۴۸۵۰۰ درخت قادر به حذف این میزان کربن هستند.طرح مذکور به 

شرکت معماری »اسکیدومور، اویینگ و مریل« تعلق دارد و براساس فناوری های فعلی ارائه شده است.

باوجود ۲۰ میلیونی شدن 
کاربــران پیام رســان های 
داخلــی، منتقــدان بــه 
وضعیت موجــود معتقدند 
ایــن پیام رســان ها هنوز 
نتوانســتند ظرفیت دیده شــدن را برای کاربران 
به ارمغان بیاورنــد و به همین دلیــل حتی برخی 
مســووالن هم بــرای ابراز ســخنان خود ســراغ 
اپلیکیشن هایی مانند توییتر می روند.با گذشت بیش 
از سه ســال از فیلترینگ تلگرام، در اردیبهشت ماه 
ســال ۱۳۹۷، در حالی که برخی گمان می کردند 
تلگرام هم به سرنوشــت فیس بوک و توییتر تبدیل 
شود و تنها مورد استفاده تعداد معدودی از کاربران 
قرار گیرد، فیلترشکن ها رواج یافتند و اگرچه استفاده 
از تلگرام هم کاهش یافت و این پیام رســان که در 
برهه ای از زمان به محبوب ترین اپلیکیشن تبدیل 
شــده بود، اما پیام رســان کمتر محبوب واتس اپ 
که فیلتر نبــود، مقبول ترین اپلیکیشــن کاربران 
شد.نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران )ایسپا( در سال گذشــته حاکی از این است 
که ۶۴.۱ درصد از افراد باالی ۱۸ ســال کشــور از 
پیام رسان واتس اپ استفاده می کنند، اینستاگرام 
با ۴۵.۳ درصد در رتبه دوم و تلگرام با ۳۶.۳ درصد 
در رتبه سوم قرار دارد. پس از تلگرام، ۴.۸ درصد از 
ایتا، ۴ درصد از سروش، ۴ درصد از بله، ۳.۳ درصد 
از فیس بوک و ۲ درصد افراد باالی ۱۸ ســال کشور 
از توییتر اســتفاده می کنند.همچنین طبق نتایج 
نظرسنجی این مرکز در مردادماه ۱۴۰۰، در پاسخ 
به این پرســش که "در حال حاضر، شــما از کدام 
رســانه های اجتماعی اســتفاده می کنید؟" ۴۸.۴ 
درصد پاسخگویان اعالم کردند که فقط از رسانه های 
اجتماعی خارجی مثل تلگرام، واتساپ و اینستاگرام 
استفاده می کنند؛ در مقابل ۱.۸ درصد پاسخگویان 
فقط از رســانه های اجتماعی داخلی مثل سروش، 
روبیکا و... استفاده می کنند. همچنین ۲۲.۸ درصد 

پاسخگویان، هم از رسانه های اجتماعی داخلی و هم 
خارجی استفاده می کنند. ۲۷ درصد پاسخگویان نیز 
در حال حاضر کاربر هیچکدام از رسانه های اجتماعی 
داخلی یا خارجی نیســتند.در عین حال، آخرین 
جلسه کمیسیون مشــترک طرح حمایت از حقوق 
کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در 
حالی برگزار شد که امیر خوراکیان- معاون حقوقی 
و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گزارشــی 
درباره پیام رسان های داخلی ارائه داد. او با بیان اینکه 
از سال ۱۳۹۶ سیاست ها و اقدامات پیام رسان ها در 
شــورای عالی فضای مجازی تصویب شــد، گفت: 
از ســال ۱۳۹۷ تاکنون که فعالیت پیام رسان های 
داخلی به صورت ویژه و با حمایت های خاص شروع 
شد، با افت و خیزهایی همراه بوده است.وی درباره 
اطالعات آماری پیام رســان ها گفــت: تعداد کاربر 
ثبت نام شــده در ایتا ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و 
تعداد کاربران فعال ماهانه ۳ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر 
است. همچنین اطالعات تعداد کاربران ثبت نام شده 
در پیام رسان سروش پالس ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر و کاربران فعال ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
اســت؛ تعداد کاربر ثبت نام شده در پیام رسان بله ۸ 
میلیون و ۴۴۵ هزار نفــر و کاربران فعال ماهانه آن 
۱ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر برآورد می شــود. تعداد 
کاربر ثبت نام شده در پیام رســان گپ ۶ میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر و کاربران فعال ماهانه این پیام رسان 
۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هســتند.معاون حقوقی 
مرکز ملی فضای مجازی یادآور شــد: بر اســاس 
برآوردهای ما با حذف کاربران مشترک، حدود ۲۰ 
میلیون نفر کاربر یونیک از مجموع این پیام رسان ها 
اســتفاده می کنند که به تناســب وضعیتی که در 
سرویس دهی پیام رسان ها داریم عدد خوب و قابل 
توجهی اســت. تجربه ثابت کرده وقتی ســرویس 
داخلی خوب فعال می شود و ارائه خدمت می کند با 
اقبال قابل توجه کاربران مواجه می شویم، در نتیجه 
این پیش فرضی که برخی مطــرح می کنند اقبال 
مردم از سرویس های داخلی باال نیست پیش فرض 
درستی نبوده و ما معتقدیم بیش از ۷۰ درصد مردم 
زمانی که سرویس داخلی خوب و با خدمات راحت 

و مناسب ارائه می شــود، اقبال قابل توجهی به آنها 
خواهند داشــت.به گفته خوراکیان در شــرایطی 
سرویس های مسیریاب در کشــور فعال شدند که 
ســرویس خارجی همه بازار را کسب کرده بود و در 
داخل حتی دو سرویس اصلی بسیار خوب توانستند 
سرویس دهی را به سطحی برســانند که نیازی به 
 سرویس خارجی نداشتیم و بدون اینکه از ابزار فیلتر

 محدودسازی سرویس مسیریاب خارجی استفاده 
شود ســرویس های مســیریاب داخلی توانستند 
موفقیت الزم را کسب کنند و اکنون از آنها استفاده 
می شــود.وی همچنین میزان ترافیــک مصرفی 
ســرویس های اینترنت و IXP پیام رســان ها در 
مرکز داده شــبکه ملی اطالعات را تشــریح کرد.
با وجود این، در همین جلســه افشــین کالهی- 
رئیس دفتر کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران، 
نسبت به این آمار واکنش نشان داد و گفت: به نظر 
می رســد اطالعات نماینده ی مرکــز ملی فضای 
مجازی دقیق نیست و مجلس باید اطالعات صحیح 
را مبنای تصمیم گیری خود قرار دهد. آمار ترافیک 
پیام رسان های ایرانی نشــان دهنده ی این است که 
عضویت مردم در این پلتفرم ها اختیاری نبوده است.
او همچنین خاطرنشــان کرد: به عالوه آمار نشان 
می دهد کــه تبــادل اطالعــات خاصــی هم در 

پیام رســان های ایرانی صورت نمی گیرد؛ حال آنکه 
آمار کاربران آن ها چندمیلیونی عنوان شــده است 
و انتظــار می رود بــا چنین آماری شــاهد مصرف 
ترافیک بســیار بیشــتری ازســوی مردم باشیم. 
مهم تریــن موضوع هــم درخصــوص پلتفرم ها، 
ظرفیــت دیده شــدن در آن ها اســت. اگــر این 
پلتفرم هــا ۲۰ میلیون کاربر دارنــد، پس چرا خود 
مســئوالن برای دیده شدن سخنانشــان به توئیتر 
می رونــد؟در نهایــت همان طور که بارهــا عنوان 
 شــده، باوجود مشــکالت فنی که برخی نسبت به 
محصوالت بومی عنوان می کنند، برخی مسووالن 
معتقدند مهم ترین چالش توســعه پیام رســان ها، 
این است که چطور از طرف مردم برای پیام رسان ها 
اقبال مناسبی ایجاد شود و پیام رسان ها باید بدانند 
سراغ چه سرویس هایی بروند و چطور با مردم ارتباط 
برقرار کنند تا کاربران هدف را جذب کنند. این در 
حالی است که در ســال های گذشته و حتی پس از 
فیلترینگ تلگرام که برخی دلیــل آن را حمایت از 
پیام رسان های داخلی عنوان کردند، پیام رسان های 
بومی هنوز نتوانســتند به مقبولیت زیادی در میان 
کاربران برســند و مجموع ۲۰ میلیونــی تمام این 
پیام رسان های بومی، همچنان به نیمی از کاربران 

واتس اپ یا تلگرام فیلترشده هم نرسیده است.
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اپل اعالم کرده با اجــرای یک برنامه به کاربرانش 
اجــازه می دهد دستگاه هایشــان را با اســتفاده 
از قطعات و ابزارهای رســمی اپــل تعمیر کنند. 
این درحالی اســت کــه اپل از مدت هــا فقط به 
تکنسین های مجاز و تأیید شده خود اجازه می دهد 
قطعات و نــرم افزارهای مورد نیاز دســتگاه های 
شرکت را فراهم کنند. این شرکت آمریکایی روز 
گذشته اعالم کرد کاربرانش می توانند به قطعات 
و ابزارهای اصلی اپل بــرای تعمیر دو مدل جدید 
آیفون و به تدریج برخی رایانه های مک دسترسی 

پیدا کنند.
اپل اعالم کرد سال آینده یک فروشگاه آنالین برای 

تعمیر محصوالتش راه انــدازه می کند که بیش از 
۲۰۰ قطعه و ابزار برای تعمیر دستگاه های آیفون 
۱۲ و ۱۳ در آن عرضه می شوند. نخستین مرحله 
این پروژه روی قطعات اصلی مانند باتری، دوربین 
و نمایشگر متمرکز اســت و احتماالً بقیه قطعات 

بعداً عرضه می شوند.
اپــل از مشــتریانش می خواهــد تــا راهنمای 
تعمیر را بررســی کنند و ســپس قطعات مورد 

 Self Service نیازشان را از فروشــگاه آنالین
Repair  ســفارش دهند. این شــرکت هزینه 
قطعــات را اعــالم نکــرده امــا اعتبــاری برای 
 مشــتریانی در نظر می گیرد که قطعات استفاده 
شــده را برای بازیافت به شــرکت بر می گردانند. 
بــه نوشــته انگجت، این شــرکت تاکیــد کرده 
برنامــه مذکور بــرای افــرادی با تجربــه کافی 
در زمینــه تعمیــر دســتگاه های الکترونیکــی 

اجــرا می شــود. بنابراین بهتر اســت بیشــتر 
افراد برای دریافت ســرویس به افــراد حرفه ای 
 در اپــل اســتورها یــا تهیــه کننــدگان مجاز 

مراجعه کنند.
اپل دلیل برنامه جدید خود را اعالم نکرده اســت. 
اما این اقدام احتماالً به فشــارهای دولت آمریکا 
مربوط است. کاخ سفید، کمیسیون فدرال تجارت 
و چند ایالت مختلف در این کشور از اقداماتی برای 
حق تعمیر دستگاه ها پشتیبانی کرده اند. اقدامات 
مذکور اپل و بقیه شــرکت های بــزرگ را مجبور 
می کند به مشتریان اجازه دهند دستگاه هایشان 

را خود تعمیر کنند.

قانونگذاران اتحادیه اروپا بــه توافقی درباره تعیین 
شرکت های فناوری که مشــمول قانون بازارهای 
دیجیتال می شوند، دســت یافتند. شرکت های با 
ارزش بازاری حداقل ۸۰ میلیارد یورو مشمول این 
قانون می شوند. این دستاورد بخشی از اقدام برای 
محدود کردن عملکردهای ضــد رقابتی در اقتصاد 
دیجیتال اســت.به گفته منابع آگاه، احزاب اصلی 

پارلمان اتحادیه اروپا توافق کرده اند شرکت هایی با 
ارزش بازاری حداقل ۸۰ میلیارد یورو )۹۱ میلیارد 
دالر( که حداقل یک سرویس اینترنتی ارائه می کنند 
)مانند سرویس جســتجو( هدف قوانین و اقدامات 
جدید قرار گیرنــد. به این ترتیب و در مقایســه با 
تصورات پیشین شرکت های بیشتری مشمول قانون 
بازارهای دیجیتال )DMA( می شــوند. فایننشال 

تایمر در گزارشی به این موضوع پرداخته و افزوده 
است: اروپا تصمیم دارد این قانون را سال آینده اجرا 
کند.مارگارت وستاگر کمیســیونر رقابت اتحادیه 
اروپا سال گذشته قانون بازارهای دیجیتال را با هدف 
کاهش قدرت شرکت های بزرگ فناوری ارائه کرد. 
این قانون به مقامات رقابت ملی در کشورهای این 
منطقه کمک می کند تــا فرایندهای خرید رقبای 

کوچک تر توســط شــرکت های بزرگ را راحت تر 
بررسی کنند. شرکت هایی از جمله اپل، گوگل، فیس 
بوک، آمازون، مایکروسافت و از سوی دیگر هلدینگ 
علی بابا از چین و پلتفرم بوکینگ از هلند نیز مشمول 
قوانین می شــوند. نمایندگان اتحادیــه اروپا هفته 
گذشته توافق کردند کمیسیون اتحادیه اروپا تنها 

مجری قوانین جدید فناوری باشد.

ارزهــای دیجیتالی پس از ســه ریــزش متوالی 
صعودی شــدند. دولت هند احتماال اســتفاده از 
ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزار پرداخت را ممنوع 
می کند اما آن ها را به عنوان یــک طبقه دارایی 
دیجیتال به رســمیت می شناســد تا معامله آن 
ها مشــمول دارایی شــود. این خبر اکونومیکس 
 تایمز به نقل از منابع آگاه از آنجا اهمیت دارد که

 هنــد یکی از بــزرگ تریــن بازارهــای ارزهای 
دیجیتالــی در جهــان محســوب می شــود و 
دولت اگرچه احتماال قرار نیســت کامــال از آنها 

اســتقبال کند اما قصد برخورد خشــن با آن را 
هم ندارد.الیحه یک تریلیون دالری زیرســاخت 
های آمریــکا که بخش بزرگــی از منابع مالی آن 
از طریق مالیات روی ارزهــای دیجیتالی تامین 
 می شــود به قانــون تبدیــل شــد. در چین نیز 
حزب کمونیست اعالم کرد ســرکوب استخراج 
کنندگان بزرگ رمزارزها در این کشور را تشدید 
خواهد کرد. در انگلیس نیز قائم مقام رئیس بانک 
مرکزی انگلیس با انتقاد از سرعت بیش از حد رشد 
نقش ارزهای دیجیتالی در زندگی روزمره، آنها را 

تهدیدی برای نظام مالی سنتی فعلی خواند.ممکن 
است سرانجام هویت ساتوشــی ناکاموتو- خالق 
بیت کوین- که همواره ناشناس باقی مانده است 
مشخص شود. طبق شکایتی قضایی که در دادگاه 
فلوریدا جریــان دارد، خانــواده دیوید کالیمن از 
کریگ رایــت به دلیل ســرقت غیرقانونی دارایی 
های کالیمن شــکایت کرده اند. ایــن دارایی ها 
معادل یک میلیون واحد بیت کوین ) به ارزش ۶۴ 
میلیارد دالر( است. رایت ۵۱ ساله ساکن لندن و 
استرالیایی تبار است و از سال ۲۰۱۶ ادعا می کند 

همان خالق معروف بیت کوین است.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۲۶۳۰ میلیارد دالر برآورد می شــود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۰۲ درصد بیشتر 
شــده اســت.در حال حاضر ۴۴ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالــی در اختیار بیــت کوین و ۱۸ 
درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 
بالک چین ایجاد شد و از ســال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.      

معاون تجاری و امور مشــتریان مخابرات با اشــاره به 
دالیل نارضایتی کاربران از سرعت اینترنت تاکید کرد: 
سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت شرکت مخابرات 
راهکاری بــرای افزایش رضایت مندی اســت. داوود 
زارعیان با اشاره به ســرمایه گذاری های صورت گرفته 
بخش اینترنت پرسرعت شــرکت مخابرات گفت: این 
شرکت بعد از خصوصی سازی حدود ۱۰ میلیون پورت 
اینترنت پرســرعت نصب کرد، حال آنکه این رقم در 
ســال های قبل از خصوصی ســازی حدود ۱۵۰ هزار 
پورت بوده است.وی با تاکید براینکه این شرکت در ۹۰ 
درصد بخش ها می تواند اینترنت با سرعت مناسب در 
اختیار مشترکین قرار دهد، به دالیل نارضایتی کاربران 

از سرعت اینترنت پرداخت و چگونگی درخواست خود 
مشترک را یکی از دالیل نارضایتی کاربران عنوان کرد 
و گفت: مشترکینی داریم که ســرعت اینترنت ۵۱۲ 
کیلوبیت برثانیه و یک مگابایت تقاضا می کنند و طبیعی 
است با این سرعت پایین، حجم بیشتری دانلود و آپلود 
میسر نمی شــود از این رو نارضایتی به وجود می آید.
معاون تجاری و امور مشــتریان مخابرات فاکتور مهم 
دیگری که در نارضایتی کاربران نقش دارد را بی اطالعی 
مشترکین از اتمام حجم اینترنت دانست و افزود: دسته 
دوم مشترکین ناراضی کســانی هستند که سرویس 
را از مخابرات یا FCPهــا دریافت کردند و در بین ماه 
حجمشان به اتمام رسید و نمی دانند و یا نمی خواهند 

حجم جدیــد خریداری کنند، در نتیجه سرعتشــان 
به ۱۲۸ کیلوبیـــت برثانیه می رسد و فکر می کنند که 
اشکال از شبکه مخابراتی اســت، حال آنکه اشکال در 
اکانتی است که شارژ نشده و دارند استفاده می کنند و 
ممکن است مشترک ناراضی باشد.طبق اعالم شرکت 
مخابرات ایران، زارعیان یکی دیگــر از دالیل کاهش 
سطح رضایت مشترکین را افزایش مصرف در دو سال 
اخیر عنوان کرد و گفت: پس از کرونا مصرف اینترنت 
افزایش یافته وتقاضای کاربران برای سرعت اینترنت 
نیز حدود چهار برابر شده است و این موضوع بار زیادی 
را بر شبکه ارتباطی ایجاد کرده و موجب کمبود پهنای 
باند در برخی از ساعات شــبانه روز شده که این امر بر 

سرعت اینترنت تاثیرگذار ابوده و نارضایتی را به دنبال 
داشته اســت. وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال بهبود 
پاسخگویی به مشترکین هستیم، اظهار کرد: برای رفع 
مشکالت مشترکین، مراکز پاسخگویی ۲۰۲۰ متمرکز 
و تجهیز شده و تعداد پاسخگویان افزایش یافته است. 
سیستم های این بخش تکمیل شــده و همچنان نیز 
این بخش در حال توسعه است تا سرعت پاسخگویی 
افزایش یابد. سرعت پاسخگویی به مشکالت مردم در 
اولویت فعالیت های این شرکت است و برای پاسخگویان 
و مراکز تماس شاخص هایی برای رسیدگی به سواالت و 
مشکالت تعیین شد تا برای رفع مشکالت اقدام مطلوب 

صورت گیرد.

برای نخستين بار؛

اپل قطعات و ابزار تعمیر آیفون را در اختیار مشتریانش می گذارد

توافق درباره شرکت های مشمول قانون بازارهای دیجیتال اروپا

توقف روند ریزشی رمزارزها

چرا برخی از اینترنت مخابرات ناراضی هستند؟


