
در حالیکه طبق قانون بودجه، بانک ها برای پرداخت وام ازدواج باید سه روش 
اعتبارسنجی، یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه ها را اعمال کنند، 
گفته های متقاضیان این وام خالف این موضوع را اثبات می کند که مدیر روابط 
عمومی بانک مرکزی سختگیری  بانک ها در این زمینه را ممنوع دانسته و بر این 
سه روش تاکید کرده اما این موضوع این سوال را در ذهن ایجاد می کند آیا بانک 
مرکزی نباید نظارت بیشتری بر عملکرد بانک ها داشته و جریمه هایی را برای 

تخلفات در این راستا در نظر بگیرد؟
به گزارش ایسنا، وام ازدواج یکی از وام های پرتقاضای سیستم بانکی است که 
هر ساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و دولت مکلف می شوند به بانک ها ابالغ 
کنند تا درصدی از وام های پرداختی خود را به ایــن امر اختصاص دهند اما 
سخت گیری های غیرموجه بانک ها باعث می شود تا متقاضیان نتوانند این وام را 
دریافت کنند و طبق آنچه در گزارش تفریغ بودجه آمده است، در سال گذشته 

از یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۶۰ میلیون متقاضی استفاده از تسهیالت ازدواج، 
به تعداد ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاضـیان، به میزان ۳۸ هزار 
و ۳۲۸ میلیارد تومان، تســهیالت ازدواج پرداخت شده و ۲۴ درصد این افراد 
تسهیالت را دریافت نکرده اند.معرفی ضامن به بانک یکی از سنگ اندازی های 
بانک ها در این زمینه است که یا دو تا سه ضامن از متقاضی می خواهند یا یک 
ضامن با سابقه ۱۰ سال به باال را درخواســت می کنند.این در حالی است که 
طبق قانون بودجه سال جاری بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد 
اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی 
را به منزله ضمانت بپذیرند اما اعالم متقاضیان وام ازدواج حاکی از آن اســت 
که بانک ها یارانه افراد را اصال به عنوان ضامن به دلیل مبلغ کم آن نمی پذیرند 
و سخت گیری زیادی نیز برای تعداد ضامن معرفی و شرایط آن دارند.در این 
بین، پیروی نکردن بانک ها از الزامی که قانون بر عهده آنان برای پرداخت وام 

ازدواج در زمینه ضامن قرار داده است، این سوال را ایجاد می کند که اگر مبلغ  
یارانه کفاف ضمانت وام را نمی دهد، چرا قانونگذار آن را به عنوان وثیقه در نظر 
گرفته و در غیر اینصورت چرا به تمکین نکــردن بانک ها از این قانون نظارتی 
نمی شود؟ سخت گیری بانک ها برای این وام باعث شده صف های طوالنی برای 
دریافت وام ازدواج در بانک ها شــکل بگیرد و مردم موفق به دریافت این وام 
نشوند که در آن زمان مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در واکنش به گالیه های 
متقاضیان این وام درباره تعداد ضامن ها، اعالم کرد: در متن قانون پیش بینی 
درباره تعداد ضامن ها نشده و مبنای اعتبارسنجی )وضعیت مالی متقاضی و 
ضامن( اعالم شده است و بر این اساس، به تشخیص بانک ها ممکن است تعداد 
ضامن ها کم یا زیاد شود.از این گفته این طور استنباط می شود که بانک ها آزاد 
هستند تا هرگونه می خواهند در این راســتا عمل کنند.از سوی دیگر، اکنون 
مصطفی قمری وفا_مدیر روابط عمومی بانک مرکزی - ضمن تاکید بر ممنوع 

بودن سخت گیری بانک ها، ســه روش ضمانت این وام را اعتبارسنجی یا یک 
ضامن و سفته یا سهم فرد از حســاب یارانه ها اعالم کرده است.بنابراین، باید 
منتظر ماند و دید آیــا در ادامه پرداخــت وام ازدواج تغییری در برخوردهای 
سلیقه ای بانک ها ایجاد می شود یا خیر و عالوه براین، صرف اعالم اینکه بانک ها 
در پرداخت این وام سخت گیری نکنند، کافی نیست و باید جریمه هایی برای 
بانک هایی که درخواســت های نامعقول و خالف قانون دارند، در نظرگرفته 
شود تا خاصیت بازدارندگی داشته باشــد.طبق قانون بودجه در سال جاری 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها معادل ۷۰ میلیون تومان 
و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است.همچنین، به منظور کاهش سن 
ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد که تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای 
زوج های زیر ۲۵ سال و زوج های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیالت 

ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان کاغذ و مقوا از تعطیلی 
کارخانه چوب و کاغذ مازندران خبر داد، علت کمبود 
کاغذ روزنامه را همین مسئله عنوان کرد و گفت که 
مصرف ساالنه کاغذ روزنامه در کشور حدود ۳۰ هزار 
تن است، اما کارخانه چوب و کاغذ مازندران ظرفیت 
تولید ســاالنه ۶۰ هزار تن کاغذ روزنامــه را دارد و 
می تواند نیــاز خاورمیانه را تامین کنــد.  به گزارش 
ایسنا، در روزهای اخیر گزارش هایی از گرانی و کمبود 
کاغذ روزنامه منتشر شده بود و مدیرمسوول روزنامه 
هفت صبح هم در توییتی با انتقاد از این وضعیت، آن 
را نتیجه سه قفله شدن واردات کاغذ عنوان کرده بود.

در این رابطه احمد شــریفان در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: کشوری که بزرگترین کارخانه و صنعت 
کاغذسازی خاورمیانه در بخش کاغذ روزنامه را دارد 
به حاشیه رفته و چوب و کاغذ مازندران به دست افراد 
نااهل از جمله بانک ملی، کانون بازنشستگان و تامین 

اجتماعی افتاده است.  به گفته وی این در حالی است 
که مصرف ساالنه کاغذ روزنامه در کشور حدود ۳۰ 
هزار تن اســت، اما کارخانه چوب و کاغذ مازندران 
ظرفیت تولید ســاالنه ۶۰ هزار تن کاغذ روزنامه را 
دارد.  رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با بیان 
اینکه این کارخانه نه تنها نیاز کل کشور  بلکه می تواند 
مصرف کاغذ روزنامه خاورمیانه را تامین کند، تصریح 
کرد: علت تعطیلی این کارخانه مدیریت غلط، البی 

گری و بهانه های واهی است.  

ارز دولتی حذف شود، روزنامه ها تعطیل 
می شوند

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشــکل ساز 
اســت، اظهار کرد: همین االن قیمت کاغذ روزنامه در 
بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده است. اگر ارز دولتی 
حذف شود احتماال قیمت ها به ۶۰ هزار تومان می رسد 

و روزنامه ها کاًل تعطیل می شوند. این در حالی است که 
سال گذشته در زمان مشابه قیمت کاغذ روزنامه حدود 
۱۶ هزار تومان بود.  شریفان حمایت دولت از کارخانه ها 
و تولید را کمرنگ توصیف کرد و گفت: در اصل کارخانه 
چوب و کاغذ مازندران چند مــاه پیش تعطیل و تولید 
کاغذ روزنامه در کشور حذف شده است. اما اتحادیه این 
آمادگی را دارد که کارخانه چوب و کاغذ مازندران را احیا 
کند. البته این کارخانــه در زمان تولید هم محصوالت 
خود را فقط به چند نفر تحویل می داد که آن ها قیمت را 
در بازار تعیین می کردند. اما به هر حال توان تامین نیاز 
به کاغذ روزنامه در کشــور وجود دارد.   رئیس اتحادیه 
فروشــندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه مدیریت غلط و 
مدیران تکراری و کارنابلد باعث این شــرایط شده اند، 
تصریح کرد: تعزیــرات اصناف گران فــروش را تنبیه 
می کند، اما گران فروش اصلی دولت است که باعث این 

جهش سنگین در نرخ ارز شده است.

مدیر ســامانه هوشمند سوخت شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی از راه اندازی سامانه صدور کارت های 
سوخت  المثنی تا پایان هفته خبر داد.به گزارش ایسنا، 
مسعود رضایی در گفت و گویی تلویزیونی گفت: صدور 
کارت های هوشمند سوخت المثنی از طریق سرویسی 
مشترک بین وزارت نفت و بانک اطالعاتی پلیس راهور 

ناجا انجام می شــود و اختالل سراسری سبب شد این 
ارتباط را به دلیل حفظ امنیت دو سیستم قطع کنیم.

وی ادامــه داد: همکاران من در کنــار عزیزان پلیس 
راهور ناجا طراحی های امنیتــی این پیوند ارتباطی را 
بازبینی کردند و ان شاءاهلل تا پایان هفته سامانه راه اندازی 
می شود، بنابراین هموطنانی که کارت های سوختشان 

مفقود شــده می توانند به پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.
مدیر ســامانه هوشمند سوخت شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با اشاره به فرآیند صدور گفت: فرآیند 
صدور به شیوه گذشته انجام می شود، یعنی هموطنان 
می توانند با مدارک مربوط به خودرو، مالک و بیمه نامه 

مراجعه کنند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــرکت مخابرات 
ایران گفــت: مشــترکان در صورت تماس ناشــناس 
بین المللی، تمــاس دوباره با آن شــماره برقرار نکنند، 
به علت اینکه تماس با شــماره مسابقات در شبکه های 
ماهواره ای و ناشناس بین المللی موجب صدور قبض های 
با مبالغ نامتعارف است.به گزارش ایسنا، تعداد زیادی از 
مشــترکان تلفن عادت دارند پس از هر تماس ناموفق، 
اقدام به برقراری تماس با فــرد تماس گیرنده کنند؛ در 
 »Wangiri Fraud« سال های گذشته مشکلی با نام
یا »Wangiri Scam« برای اپراتورها به وجود آمده 
اســت که در آن مهاجم یک سری شــماره های ویژه یا 
پرمیوم )premium( تهیه  و از آن ها بصورت رندوم به 
شماره های سراسر دنیا تماس هایی را برقرار و بالفاصله 
 Missed( قطع می کند تا یک تماس از دســت رفته
Call( در گوشی قربانی مشــاهده شود.در صورتی که 

قربانی به برقراری تماس مجدد )Call Back( با مهاجم 
اقدام کند، یک پیام ضبط شــده برای وی پخش شده و 
بدون اینکه فرد متوجه باشد درگیر قبوض باال می شود؛ 
اغلب مهاجمان  سعی می کنند با طرح موضوعات جذاب 
مانند برنده شــدن مشــتری در التاری و غیره قربانی 
را جهت صحبــت بیش تر ترغیــب و هزینه بیش تری 
را به وی تحمیل کنند.به دلیل آن کــه این تماس ها از 
سرشــماره های بین المللی برقرار می شــود، به محض 
تماس هزینه های سنگینی به مشترک ایرانی تحمیل 
می شود. در سال های گذشــته، این نوع کالهبرداری 
مرسوم شــده و در برهه های مختلف زمانی کاربران را 
دچار مشــکل می کند.در این راستا محمدرضا بیدخام 
در گفت وگویی تلویزیونــی اظهار کرد: این تماس ها به 
علت اینکه از سرشماره بین المللی و با منشا نامشخص 
برقرار می شود، هزینه ســنگینی برای مشترکین حتی 

بعضا تــا مبلغ ۳۰۰ میلیــون تومان به دنبــال خواهد 
داشــت.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــرکت 
مخابرات ایران بــا تاکید مجدد بر عــدم تماس مجدد 
با این شماره ها گفت: مشــتریان الزم است درصورت 
مشــاهده تماس از دســت رفته )missed call( به 
کدهای تماس در زمان تماس دقت کرده و در صورتی که 
در زمــان تماس روی صفحه گوشــی بــه جز کدهای 
۰۰۹۸ یا ۹۸+، کد دیگری شماره گیری شد، بالفاصله 
تماس را قطع کرده و شماره را بررسی کنند.وی افزود: 
مشــترکان در صورت تمایل و عدم نیاز به تماس بین 
المللی می توانند برای جلوگیری از مشــکل یاد شده با 
مراجعه به بخش مخابرات من در پرتال شرکت مخابرات 
ایران به نشانی www.tci.ir نسبت به بستن صفر دوم، 
 اقدام کرده یا بدین منظور بــه مراکز مخابراتی منطقه 

خود مراجعه کنند.

درحالیکه اعالم برخی از مشتریان حاکی از شرایط متفاوتی 
برای افتتاح حساب در بانک هاســت، دبیر کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی توضیحاتی در 
این زمینه ارائه کرده که حاکی از تغییر نکردن شرایط افتتاح 
حساب است و طبق آن در راستای قانون مبارزه با پولشویی، 
بانک ها برای احراز هویت و آگاهی از سالمت مالی مشتریان 
برای هرگونه خدمت بانکی باید مدارکی چون گواهی اشتغال 
و سند ملک یا اجاره نامه را برای اطالع از محل سکونت فرد 
دریافت کنند که بانک ها پیش از این به این موضوع با وجود 
الزام قانون توجهی نمی کردند اما زین پس تاکید بسیاری در 
این زمینه وجود دارد.به گزارش ایسنا، به تازگی اخباری مبنی 
بر شرایط عجیب بانک ها برای افتتاح حساب مبنی بر دریافت 
اصل ســند ملک یا اجاره و کپی آن، گواهی اشتغال عالوه 
بر اصل شناســنامه و کارت ملی مطرح می شود.پس از این 
موضوع، دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی 

هرگونه تغییر در شرایط افتتاح حساب بانک ها را رد کرد. اما 
امروز مشتری یک بانک طی تماسی با ایسنا اعالم کرد که بانک 
برای افتتاح حساب مدارکی چون گواهی اشتغال و سند ملک 
یا اجاره نامه از او می خواهد که محمدرضا جمشیدی - دبیر 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی - در واکنش 
به این موضوع به ایسنا اعالم کرد: بانک ها برای ارائه هرگونه 
خدمت بانکی باید مشتریان خود را شناسایی کنند که این 
شناسایی از طریق کد ملی و مدارک اقامتی صورت می گیرد 
و بانک های خصوصی از طریق کد ملی این شناسایی را انجام 
می دهند. عالوه بر شناسایی هویت مشتریان، بانک ها باید 
نسبت به سطح مالی آن ها نیز شناخت داشته باشند و برای 
آنکه تراکنش های بانکی مشتریان مشکوک نباشد، بانک برای 
تطابق داشتن میزان حقوق دریافتی با تراکنش ها درخواست 
گواهی اشــتغال می کند.وی افزود: البته در آیین نامه های 
وابسته به ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها، برای تشخیص هویت 

و ثبت در سامانه های مالیاتی الزم است تا بانک ها مدارکی 
چون گواهی اشتغال و سند ملک یا اجاره نامه را دریافت کنند، 
زیرا در غیراینصورت مورد مجازات و پرداخت خسارت به دولت 
بابت مالیات ها قرار می گیرند. ممکن است بانک هایی که این 
مدارک را از مشتریان خود دریافت می کنند، مورد بازخواست 
قرار گرفته باشند تا مجبور به دریافت این مدارک شوند. از 
سوی دیگر، دریافت اینگونه مدارک در راستای قانون مبارزه 
با پولشویی است تا بانک نســبت به سالمت مالی مشتری 
اطمینان حاصل کند.جمشــیدی با بیان اینکه تغییری در 
شراط بانک ها برای افتتاح حساب ایجاد نشده است، ادامه داد: 
از آنجا که سامانه های بانک ها در این زمینه فراهم نبوده و با 
سامانه ثبت احوال لینک نشده بود، اکنون این شرایط فراهم 
شــده برخی بانک ها این مدارک را دریافت می کنند. پیش 
بینی من این است که باقی بانک ها نیز برای افتتاح حساب این 

شرایط را به مرور اعالم می کنند.

سخت گیری در پرداخت وام ازدواج

سامانه صدور کارت  سوخت های المثنی تا پایان هفته راه اندازی می شودچرا کاغذ روزنامه کمیاب شد؟

شرایط بانک ها برای افتتاح حساب تغییر کرده است؟هشدار مخابرات درباره تماس با شماره های ناشناس بین المللی
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آژانس هیچ انحرافی 
در برنامه هسته ای  ایران 

مشاهده  نکرده  است

 آمریکا با تحریف 
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بر اساس تورم
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شکست حمایت از 
مستأجران با وام ودیعه 

 بالتکلیفی
 بازار خودرو

رانت  ارز  سهميه ای ادامه دارد

صف های شلوغ دالر سهمیه ای
صفحه2

صفحه3

عقب ماندگی دستمزد کارگران
مزد ۱۴۰۱ چگونه محاسبه می شود؟

سال   دشوار  تعیین  دستمزد

 بر مبنای یک منطق ساده اقتصاد، این عرضه و تقاست 
که قیمت ها را تعیین میکند و بر مبنای همین منطق 
بدیهی بازار کار میکند. تجربه های شکست خورده 
دولت در زمینه قیمت گذاری به قدمت شاید بیش از 
یک سده میرسد اما همچنان از سمت سیاستمداران 
و برخی از اقتصادخوانده ها هواخواه و طرفدار دارد.
تجربه دخالت دولت در بازارها در ایران بعد از انقالب 
بســیار پرواضح اســت و تجربه آن را باید در قامت 
شکست قیمت گذاری دستوری مورد تبیین و تامل 
قرار داد. دخالت دولت ها در قیمت گذاری تنها بازار را 
به انحراف می کشانند و سیگنال های غلط به سمت 
عرضه و تقاضا در خصوص قیمت هــا خواهند داد. 
قیمت ها نمایانگر و شــاخص مناسبی برای اقتصاد 

هستند اما دخالت...

اگرچــه اخبار غیررســمی مبنی بــر توقف فروش 
فوق العاده تا زمان تعیین تکلیف قیمت خودرو و اعالم 
قیمت های جدید با شــروع آذرماه منتشر شده بود 
اما ستاد تنظیم بازار هنوز تصمیمی در مورد خودرو 
نگرفته است. بیش از دو سال است که بازار خودروی 
کشور با پدیده ای به نام »قرعه کشی« با هدف کنترل 
آشفته بازار خودرو و عرضه این محصول به خریداران 
واقعی، آشنا شده است. بر همین مبنا خودروسازان هر 
چند وقت یک بار اقدام به فروش محصوالت خود از 
طریق سه روش »فروش فوق العاده«، »پیش فروش 
خودرو و تحویل تا یک سال« و »مشارکت در تولید« 
می کنند.شــواهد نشــان می دهد که خودروسازان 

تمایل بیشتری به استفاده از دو روش...



اقتصاد2
ایران وجهان

نشست هم اندیشی سازمان برنامه و بودجه
دولت بودجه 1401 را چگونه بست؟

سازمان برنامه و بودجه درحالی بودجه 1401 را 
بسته است و در آستانه ارســال به مجلس است 
که معاون رئیس جمهوری نکاتــی را در این باره 

مطرح کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، بررســی  وضعیت تدوین 
بودجه سال 1401 نشان می دهد با بهبود اوضاع 
صادرات نفت حداقل 27.5 و حداکثر 36.3 میلیارد 
دالر درآمد ارزی از این محل به دســت می آید.از 
وزارت نفت خبر می رسد صادرات نفت خام از 1.5 
میلیون بشکه در روز فراتر رفته و سقف اول بودجه 
سال جاری را پر کرده است. بنابراین با فرض 1.5 
میلیون بشکه صادرات نفت خام و قیمت 60 دالر 
به غیر از درآمد صادرات گاز )3.5 میلیارد دالر(، 
32.8 میلیــارد دالر درآمد ارزی کســب خواهد 
کرد. با فرض 1.2 میلیون بشکه و قیمت هر بشکه 
60 دالر، درآمدی حدود 26.2 میلیارد دالر ارز در 

اختیار دولت قرار می گیرد.
پیش بینی می شود نرخ تسعیر ارز 20 تا 23 هزار 
تومان باشد.با این وصف می توان امیدوار بود 1.5 
میلیون بشــکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه 
60 دالر و نرخ تســعیر 23 هزار تومانی در بودجه 
سال آینده را شاهد بود. با فرض 3.5 میلیارد دالر 
خالص صادرات گاز که درآمدی معادل 835 هزار 
میلیارد تومان وصول شــود. سرپرست بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی گفته است: اختصاص ارز 
4200برای واردات نهاده های دامی، روغن، گندم 
و دارو همچنان و تا اطــالع ثانوی ادامه دارد. فعال 
تصمیم جدیدی درباره حذف این ارز گرفته نشده 
و احتمال دارد، ادامه پیدا کند و یا قبل از پایان سال 
حذف شود. احمد امیرآبادی، نماینده مجلس گفته 
بود: ارز 4200 تومانی را در برخی از اقالم مصرفی 

حذف کردیم، ولی کسی متوجه نشد!

در نشست هم اندیشی سازمان برنامه چه 
گذشت

به گزارش ســازمان برنامه و بودجه، نشست هم 
اندیشــی الیحه بودجه 1401 بــا حضور رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور، وزیر کشور و 
اســتانداران، در تاالر پیامبر اعظم وزارت کشور 
برگزار شد. مســعود میرکاظمی رییس سازمان 
برنامه و بودجه در این نشســت اظهارداشــت: 
سیاست قطعی دولت اصالح ســاختار بودجه بر 
اســاس دســتورات مقام معظم رهبری و اسناد 
باالدستی و تمرکززدایی است؛  با این سیاست ها 
اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد 
قابل مالحظه ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال 
این اختیار نسبت به شاخص های کالن اقتصادی 

حوزه خود پاسخگو باشند.
وی افزود: در گذشته زیرساخت های متعددی در 
کشور ایجاد شده اما نتیجه، رشد نامتوازن مناطق و 
البته وضعیت بد شاخص های کالن اقتصادی شده 
است.  در بودجه 1401 بر رشد اقتصادی تمرکز 
شده است؛  طرح هایی که باعث ایجاد رشد می شوند 
در زیر بخش های مختلف تا ســطح شهرستان 
شناسایی شده اند اجرای این طرح ها در دستور کار 

دولت و استانداران قرار می گیرد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این طرح براساس 
سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع 
استانی نمایندگان مجلس و استانداران می خواهیم 
با مطالعه اسناد آمایش ســرزمین و این طرح ها 
نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کنند. میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت 
سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق 
پول نکرده و این روند موجــب کاهش نرخ تورم 
نقطه ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده 
بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و 

مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری 
از مشکالت کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن 
منبع دولتی حقوق 20 درصد افزایش می یابد در 
اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه 
کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی 
یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال 
آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده 
است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی 
و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مــردم را افزایش 
می دهد. احمــد وحیدی وزیر کشــور نیز در این 
نشست گفت: کشور در دولت سیزدهم استان محور 
اداره می شود و البته اســتانداران باید در راستای 

تحقق سیاست های کالن کشور کوشا باشند.
وی با بیان اینکه کشــور چاره ای جز تغییر ریل 
اقتصادی ندارد، افزود: با ایجاد صندوق های سرمایه 
گذاری استانی دولت ســعی دارد عالوه بر رشد 
اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش 

سرزمین تمرکز کند

خبر

در حالی کــه اجــاره بها، 
مســتأجران را جان به لب 
کرده و تنها برنامه حمایتی 
وزارت راه و شهرسازی از قشر 
مستأجر، وام ودیعه مسکن 
است، بانک ها در پرداخت این تسهیالت سنگ اندازی 
می کنند. به گزارش مهر، در ماه های اخیر بازار اجاره 
مسکن روز به روز ملتهب تر شده و هیچ یک از ابزارهای 
حمایتی از مستأجران از یک سو و کنترلی بازار اجاره 
مسکن از سوی دیگر نتوانسته به کاهش فشارهایی که 

روز به روز بر مستأجران بیشتر می شود، منجر شود.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند اگرچه اجاره بها 
تابعی از قیمت مسکن است و با توجه به افزایش شدید 
قیمت مســکن و جا ماندن اجاره بها از این قیمت در 
سال های گذشته، حال شاهد پر شدن این فاصله میان 
قیمت مسکن با اجاره بها )نسبت P به E( هستیم، اما 
یکی دیگر از عواملی که در افزایش اجاره مسکن مؤثر 
است، فاصله زیاد عرضه با تقاضاست که باید برای پر 
کردن این شکاف، ابزارهای مالیاتی خصوصاً مالیات 
بر خانه های خالــی به کار بیاید تــا مالکان به عرضه 

واحدهای مسکونی خالی خود ترغیب شوند.
این در حالی است که تا کنون بر اساس اعالم مدیران 
ارشد ســازمان امور مالیاتی، هیچ برگه مالیاتی برای 

مالکان واحدهای خالی از سکنه صادر نشده است.
با این حال ســتاد ملی مقابله با کرونا در اواخر خرداد 
امسال مصوبه خرداد سال گذشته خود در خصوص 
حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن 
را تمدید کرد که بر اســاس آن عالوه بر تعیین سقف 
افزایش اجاره مسکن برای قراردادهای تمدیدی اجاره 
مسکن، تسهیالت کمک ودیعه مسکن به مستأجران 

پرداخت شود.

سقف اجاره بها در ستاد کرونا: ۲۵ درصد /   
گزارش بانک مرکزی: ۵۰ درصد!

ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی سقف 25 درصدی 
اجاره بهــا را تعیین کرد که بر اســاس گزارش بانک 
مرکزی از بازار مســکن در مهر ماه امسال، اجاره بها 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل )مهر 13۹۹( افزایش 
48.4 درصدی برای شهر تهران و 51.3 درصدی برای 
کل کشور داشــته که عماًل شکست سیاست تعیین 

دستوری سقف اجاره بها را نشان می دهد.

معاون وزیر راه: طرح تعیین ســقف ۲۵ 
درصدی اجاره بها موفقیت آمیز بود

محمود محمــودزاده معاون وزیر راه و شهرســازی 
در پاسخ به این ســوال که آیا متوسط افزایش 46.۹ 
درصدی هزینــه اجاره بها در تابســتان 1400 برای 
خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، نشان دهنده 
شکست طرح تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره 
بها است، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون 

بوده و الزم اجرا است.
محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی 
کرونا و حمایــت و همکاری مراجــع قضائی و عدم 
صدور حکم تخلیه برای مستأجران به جز استثناهای 
8 گانه، سال گذشته کاهش 65 درصدی جا به جایی 
مستأجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت 

این مصوبه است.

وام ودیعه مسکن به کجا رسید؟
همچنین یکی دیگر از برنامه هایی که ستاد ملی مقابله 
با کرونا برای حمایت از مستأجران طراحی کرد، اعطای 
تســهیالت 70 میلیون تومانی ودیعه مسکن برای 
مستأجران تهرانی، 40 میلیون برای کالنشهرنشینان 
و 25 میلیون تومانی برای ساکنان سایر شهرها بوده که 

آمارها حاکی از شکست این طرح است.
مصوبه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا، اعطــای این 
تســهیالت به مســتأجرانی بود که تاریــخ قرارداد 

اجاره آنها از ابتــدای مهر 13۹۹ تا پایان شــهریور 
1400 بود اما در شــهریور ماه امســال دامنه زمانی 
مذکور به پایان پاییز امســال نیز کشــیده و سقف 
زمانی پرداخــت تســهیالت از ســوی بانک ها به 
 معرفی شــدگان نیز تا پایان بهمن ماه امسال در نظر 

گرفته شد.

۸ درصد متقاضیان وام ودیعه گرفتند
بر اساس آمار منتشره از وزارت راه و شهرسازی تا کنون 
بیش از یک میلیون و 640 هزار نفر متقاضی در سامانه 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده و از این 
تعداد بیش از 630 هزار نفر به بانک ها معرفی شده و 

بیش از 130 هزار نفر تسهیالت را دریافت کرده اند.
به عبارت دیگر تنها کمتر از 8 درصــد )7.۹ درصد( 
مستأجران متقاضی دریافت تسهیالت ودیعه مسکن 
توانسته اند آن را دریافت کنند که گفته می شود بخش 
مهمی از آنها، تسهیالت گیرندگان 25 و 40 میلیون 
تومانی بوده و سهم دریافت کنندگان تسهیالت 70 

میلیون تومانی کمتر بوده است.

بانک ها سنگ اندازی می کنند
بسیاری از مستأجران از ســنگ اندازی های بانک ها 

برای دریافت تسهیالت ودیعه مسکن گالیه مندند.
بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد بانک ها 
با رایزنی های وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی و 

دستورالعملی که بانک مرکزی برای بانک ها مبنی بر 
سه گرفتن در اخذ تضامین از متقاضیان صادر کرده، 
چندان میانه خوبی نداشــته و این دســتورالعمل را 

مراعات نمی کنند.

رئیس بانک مرکــزی: بانک ها پرداخت 
وام های خرد را تسهیل کنند

همچنین علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 
در نشســت دوره ای 17 آبان با مدیران عامل بانک ها 
بر ســاده گیری بانک ها در اعطای تســهیالت ُخرد 
دستوری صادر کرد که تا کنون خبری از اجرای این 
بخشــنامه رئیس کل بانک مرکزی از سوی بانک ها 

شنیده نشده است.
یک متقاضی وام ودیعه مسکن به خبرنگار مهر گفت: 
بعد از آنکه به سختی توانست دو ضامن رسمی دولتی 
برای وام ودیعه مسکن 70 میلیون تومانی از یکی از 
شعب بانک »گ« تهیه کند، این بانک به آنها گفته فعاًل 
امکان پرداخت این تسهیالت نیست و احتماالً یک ماه 

برای تأمین این اعتبار زمان می برد.
همچنین یکی دیگر از متقاضیانی که از وزارت راه و 
شهرســازی، پیامک معرفی به بانک را دریافت کرده 
اســت، می گوید بانک عامل می گوید اعتباری برای 

اعطای این تسهیالت ندارد.
برخی دیگر از متقاضیان نیز عمدتاً با سد بزرگ عدم 
وجود اعتبار برای این تســهیالت مواجهند و پاسخ 
بانک ها به آنها این اســت که فعاًل پرداختی برای وام 

ودیعه به مستأجران ندارند.

اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه 
مسکن شفاف سازی شود

این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا و نیز اعالم محمود محمودزاده معاون مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی، میزان اعتباری 
که برای طرح اعطای تسهیالت ودیعه مسکن در نظر 
گرفته شده 10 هزار میلیارد تومان است بنابراین اگر 
این سقف پر شود انتهای طرح خواهد بود اما تا زمانی که 
سقف پر نشود محدودیتی در پرداخت وجود نخواهد 
داشــت. با توجه به اینکه تا کنون تنها 130 هزار نفر 
تسهیالت ودیعه مسکن در نظر گرفته اند و با احتساب 
اینکه 100 درصد این 130 هزار نفر، وام 70 میلیون 
تومانی گرفته باشند، ۹ هزار میلیارد تومان از اعتبار در 
نظر گرفته شده هزینه شده و هنوز هزار میلیارد تومان 

دیگر پابرجاست.

کمتر از ۸ درصد وام گرفتند

شکست حمایت از مستأجران با وام ودیعه

خطیب زاده:
آمریکا با تحریف راه به جایی نمی برد

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که به راه 
انداختن یک نشست نمایشی نمی تواند واقعیت ها 
درباره برجام را تغییر دهد. به گزارش ایسنا، سعید 
خطیــب زاده در توئیتی نوشــت: ایاالت متحده 

همچنان به تولید گزاره های جعلی ادامه می دهد.
به راه انداختن یک نشســت نمایشی برای گرفتن 
عکس دسته جمعی با هدف غالب کردن یک روایت 
مجعول در مورد لزوم »بازگشت متقابل به برجام« این 
واقعیت را تغییر نمی دهد که بر خالف ایاالت متحده، 
ایران هرگز برجام را ترک نکرد.آمریکا با تحریف راه به 
جایی نمی برد. تصمیمات عاقالنه، نظیر پایان دادن به 

شکست حداکثری، شاید نتیجه بخش باشد.

وزیر نفت:
ماه های آینــده در صادرات نفت 
توفیق های بیشتری حاصل می شود

وزیر نفت با بیان اینکه لحظه ای در تولید، تأمین 
و امنیت انرژی کشــور کوتاهی نمی کنیم، گفت: 
ماه های آینده در بخش صادرات نفت خام و میعانات 

گازی توفیق های بیشتری حاصل می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، 
جواد اوجی، امروز )سه شنبه، دوم آذرماه( در آئین 
صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت نفت که در 
محوطه وزارت نفت برگزار شد، با ادای احترام به 
شهدای صنعت نفت، گفت: مقام معظم رهبری 
طی سخنانی در جایگاه بسیج فرمودند تا وقتی این 
کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارند به نیروهای 
بسیج، به انگیزه بسیج، به سازمان دهی بسیج و به 

عشق و ایمان بسیجی هم احتیاج دارند.
وزیر نفت با بیــان اینکه امروز بیــش از هر زمان 
دیگری صنعت نفت محتاج اندیشه و تفکر بسیجی 
اســت، اعالم کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند روحیه انقالبی و کار جهادی هســتیم. 
متخصصانی که در بخش خصوصی و دولتی تالش 
مخلصانه دارند تا این صنعت را سربلند و سرافراز 
کنند. وزیر نفت افزود: مستشاران خارجی پس از 
پیروزی انقالب اسالمی صنعت نفت ایران را ترک 
کردند، همه به این گمان که ایــن صنعت از کار 
خواهد افتاد، اما به حول و قوه الهی با آن اراده و تفکر 
که در این صنعت حاکم است با همه توان پای کار 

آمدید و این صنعت را به جلو حرکت دادید.
اوجی تصریح کرد: همگان می دانیــد که پیش از 
انقالب اسالمی تنها یک پاالیشگاه گاز داشتیم و آن 
پاالیشگاه بیدبلند یک با ظرفیت پاالیشی 25 میلیون 
مترمکعب بود. وی ادامه داد: شاید ظرفیت تولید گاز 
کشور کمتر از 40 میلیون مترمکعب در روز بود، اما 
امروز به فضل الهی و با توان نیروهای متخصص و آن 
تفکر بســیجی که در این صنعت حاکم شد، امروز 
شاهد هستیم که حدود یک میلیارد مترمکعب توان 
تولید گاز ما بوده و بیش از 14 پاالیشگاه گاز در کشور 

مسئولیت فرآورش گاز را دارد.
وزیر نفت گفت: امروز حفاری چاه ها در سکوهای 
دریایی، در میدان های نفت و گاز چه در دریا و چه 
در خشکی به فضل الهی به دست متخصصان این 
کشور انجام می شود. در همه پاالیشگاه های نفت و 
گاز ما هیچ متخصص خارجی وجود ندارد، همه 
توسط کارکنان متخصص و متعهد و با همان تفکر 
بسیجی که عنوان کردم مدیریت و راهبری می شود. 
وی تصریح کرد: در این چند سال اخیر هم دشمن 
برنامه ریزی کرد که با تحریم های فلج کننده که 
بیشتر صنعت نفت را هدف گرفته بود، این صنعت 
را با مشکل روبه رو کند که موفق نشد و روز به روز 
این صنعت شکوفاتر شده و توفیق های خوبی نیز 

در بحث صادرات نفت اتفاق افتاده است.
وزیر نفت اعالم کرد: تولیــد، پاالیش نفت و گاز و 
بهره برداری از میدان ها، امضای قراردادها و دور زدن 
تحریم ها، شناسایی و استفاده از همه ظرفیت ها 
برای صادرات نفت و میعانات گازی و فرآورده ها به 
عهده ما کارکنان صنعت نفت است و امنیت دریا تا 
مقاصدی که ما برنامه ریزی کرده ایم به عهده شما 
عزیزان نیروهای مسلح چه در ارتش و چه در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، به ویژه نیروهای دریایی 
که الحق و انصاف که خوش درخشیدند و کارنامه 

خوبی را در این چند سال رقم زده اند.
اوجی گفت: وقتی دشــمن غاصب ناتوان، توان 
شــما را در صادرات نفت و گاز دید، در تولید نفت 
و گاز و در فرآورده هــای نفتــی و گازی، آن اقدام 
کودکانه در آب های دریای عمان را انجام داد، اما 
بچه های نیروهای دریایی سپاه پاسداران در این 
 قضیه خوب درخشیدند، بنده دست این عزیزان 

را می بوسم.
اوجی گفت: ما منتظر نتیجه مذاکرات، تصمیم ها و 
روابط دیپلماسی نیستیم، اما به همت کارکنان این 
صنعت، دشمن را در نیتی که برای آسیب رساندن 

به صنعت نفت دارد ناکام خواهیم گذاشت.

اخبار
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اگرچه اخبار غیررسمی مبنی بر توقف فروش فوق العاده 
تا زمان تعیین تکلیف قیمت خودرو و اعالم قیمت های 
جدید با شروع آذرماه منتشر شده بود اما ستاد تنظیم 

بازار هنوز تصمیمی در مورد خودرو نگرفته است.
به گزارش مهر، بیش از دو سال است که بازار خودروی 
کشور با پدیده ای به نام »قرعه کشی« با هدف کنترل 
آشــفته بازار خودرو و عرضه این محصول به خریداران 
واقعی، آشنا شده است. بر همین مبنا خودروسازان هر 
چند وقت یک بار اقدام به فروش محصوالت خود از طریق 
سه روش »فروش فوق العاده«، »پیش فروش خودرو و 
تحویل تا یک سال« و »مشارکت در تولید« می کنند. 
شواهد نشان می دهد که خودروسازان تمایل بیشتری 
به اســتفاده از دو روش پیش فروش خودرو و تحویل تا 
یک سال و مشــارکت در تولید دارند و با توجه به اینکه 

فروش فوق العاده خودرو، تثبیتی اســت یعنی خودرو 
در این طرح با قیمت هایی که شورای رقابت )به عنوان 
متولی قبلی قیمت گذاری خودرو( اعالم کرده است باید 
عرضه شود، خودروساز تمایل چندانی به استفاده از این 
روش برای فروش خودروهای خود ندارد، چراکه به دلیل 
قیمت گذاری دستوری و کم بودن میزان تولید و عرضه 
در قالب پیش فروش، این مکانیزم به عرصه ای واقعی از 
بخت آزمایی تبدیل شده که مصرف کنندگان واقعی را 

برای رسیدن به خودرو به مشقت انداخته است.
در این بین، سه شــنبه 18 آبان ماه ســال جاری دو 
خودروساز بزرگ کشــور _ایران خودرو و سایپا_ بنا 
به تصویب شــورای هماهنگی ســران قوا در 28 مهر 
ماه و تصمیــم وزارت صمت به عنــوان متولی جدید 
قیمت گذاری خودرو، برای خــروج از قیمت گذاری 

دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصوالت 
خود کردند. در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت 
خبر از فک رهن خودروهای فروخته شده دادند )پیش 
از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن 
نمی شد( و تاکید کردند که با توجه به اصالح قیمت، 
محدودیت مربــوط به فک رهن دیگــر در طرح های 
فروش فوق العاده خودروســازان لحاظ نخواهد شــد 
و عرضه خودرو افزایش خواهــد یافت و مردم منتظر 
تغییرات باشند. با این حال پنجشنبه 20 آبان ماه، رئیس 
جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد 
و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور 

بازگشت به قیمت های قبلی را داد.
همین مساله موجب شد تا بیش از پیش زمزمه توقف 
فروش فوق العاده به گوش برسد چراکه برگزاری طرح 

فروش فوق العاده به انضمام فک رهن آنی، تنها زمینه 
حضور بیشتر دالالن و افزایش تعداد ثبت نام کنندگان 
را فراهم می کند. بر همین اساس طی روزهای گذشته 
اخبار غیررسمی مبنی بر توقف فروش فوق العاده تا زمان 
تعیین تکلیف قیمت خودرو منتشر شد که پیگیری های 
خبرنگار مهر نشان می دهد هنوز ستاد تنظیم بازار هیچ 
گونه تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده و هیچ ابالغی 
به خودروسازان مبنی بر توقف فروش فوق العاده نشده 
است. از سویی دیگر نیز علی رغم انتشار اخبار غیررسمی 
مبنی بر تعیین قیمت های جدید خودرو با شروع آذر 
ماه، اما این ستاد به عنوان متولی جدید قیمت گذاری 
خودرو، هنوز تصمیمی در مورد تغییر قیمت خودرو نیز 
اتخاذ نکرده است و فقط گزارشی از وضعیت بازار خودرو 

مورد بررسی قرار گرفته است.

در حالی به هــر کار ت ملی 2200 دالر در هر ســال 
سهمیه ارزی با نرخ صرافی داده می شود که این توزیع 
رانت به دلیل اختــالف با نرخ ارز بازار، ســبب ایجاد 

صف های طوالنی مقابل صرافی ها شده است.
به گزارش مهر، در روزهای اخیر عابران میدان فردوسی 
تهران شــاهد تجمع و صفوف مردم بــدون رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی در 
مقابل صرافی ها هستند؛ آن هم در روزهایی که هشدار 
پیک ششم کرونایی داده می شود. علت اصلی ایجاد این 
صفوف، رانتی است که در دالر سهمیه ای و مابه التفاوت 

نرخ صرافی ها با نرخ بازار آزاد است.
در حال حاضر به هر کارت ملی 2200 دالر ســهمیه 
ساالنه داده می شــود که متقاضی می تواند تا سقف 

مذکور، دالر با نرخ صرافی ها خریداری کند.
بررسی های میدانی خبرنگار مهر حاکی است برخی 
خریداران این ارز سهمیه ای که نرخ روز گذشته آن برای 
فروش 26 هزار و ۹00 تومان بود، ارزهای دریافتی را با 
هدف نگهداری آن برای فروش در شب عید که معموالً 

شاهد افزایش قیمت ارز هستیم، خریداری می کنند. 
همچنین عده ای نیز برای سفرهای خارجی و نیز تأمین 
ارز فرزندان دانشجوی خود اقدام به تهیه ارز سهمیه ای 
می کنند. اما بخش مهمی از خریداران، برای استفاده از 
مابه التفاوت ارز صرافی با ارز بازار، در صفوف صرافی ها 
ایستاده اند. حتی شواهد حاکی از رواج شدید کارت ملی 

اجاره ای است.
در روزهای گذشته که نرخ ارز به باالی 28 هزار تومان 
در بازار رسیده بود، اجاره کارت ملی 400 هزار تومان 
بود اما روز گذشته که نرخ بازاری دالر کمتر از 28 هزار 
تومان اســت، اجاره کارت ملی به کمتر از 300 هزار 

تومان افت کرده است.
در حال حاضر صرافی ها دالر را 26 هزار و ۹00 تومان 
می فروشــند ولی در بازار آزاد ارز با قیمت 27 هزار و 

۹00 تومان از آنها خریداری می شــود که با احتساب 
2200 دالر، خریداران 5۹ میلیون و 180 هزار تومان 
ارز سهمیه ای خریداری می کنند. اما اگر آن را در بازار 
آزاد به فروش برسانند، 61 میلیون و 380 هزار تومان 
درآمد خواهند داشت که سود آن 2 میلیون و 200 هزار 
تومان است. دالالن در حالی در میدان فردوسی اقدام 
به خرید ارز با نرخ 27 هزار و ۹00 تومان می کنند که 
در حال حاضر در ســبزه میدان قیمت دالر 28 هزار و 

460 تومان است.
بنابراین سودی که دالالن در این میان می برند، با توجه 
به نرخ دالر سبزه میدان، یک میلیون و 210 هزار تومان 
است. قیمت دالر در معامالت پشت خطی شب گذشته 

بر مدار صعود قرار گرفت.
این روز ها اخبار برجام در بازار ارز تهران پر رنگ تر شده 

است و  سرنوشت برجام و دالر به هم گره خورده است 
و معامله گران در انتظار اخبار جدید برجام هستند.

قیمت دالر آمریکا  روز گذشته  مرز حساس 28 هزار و 
300 تومان را حفظ کرد و در آخرین ساعات معامالت 
دیروز بر روی 28 هزار و 400 تومان قرار گرفت. اما در 
بازار روز گذشته دالر به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
اما در معامالت پشت خطی شب گذشته قیمت دالر  
بر روی 28 هزار و 410 تومان قرار گرفت که نسبت به 
قیمت یکشنبه شب 60 تومان گران شده بود.  یکشنبه 
شب در معامالت پشت خطی  قیمت دالر  بر روی 28 
هزار و  350 تومان قرار داشــت.  بدین ترتیب در بازار 
هرات معامله گران به استقبال صعود قیمت دالر  رفتند. 
در واقع معامله گران دالر پیش بینی کردند که قیمت 
دالر در بازار ارز روز گذشته سه شنبه 2 آذر 1400 گران 
می شود.  قیمت درهم در انتهای معامالت نقدی روز 
دوشنبه با 7 هزار و755 تومان بسته شد.  قیمت درهم  
پشت خطی شب گذشته نســبت به معامالت نقدی 

5 تومان باال رفت و با  7 هزار و 760تومان معامله شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ایران در برنامه 
هسته ای خود مصمم اســت، گفت: آقای گروسی در 
دیدار امروز تاکید کرد که آژانس هیچ انحرافی در برنامه 

هسته ای ایران مشاهده نکرده است.
به گزارش »انتخاب«، محمد اســالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی ظهر امروز)سه شــنبه( در نشست خبری 
مشترک با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی که در محل سازمان انرژی اتمی برگزار شد، 

اظهار کرد: کل مســائل میان ایران و آژانس فنی است 
و آژانس مسائل سیاســی و نفوذهای توطئه آمیزی که 
دشمنان ایران علیه پیشبرد برنامه های هسته ای دارد را 
مدنظر ندارد. اسالمی گفت: آقای گروسی در دیدار امروز 
تاکید کرد که آژانس هیچ انحرافی در برنامه هسته ای 

ایران مشاهده نکرده است.
وی افزود: ایران در برنامه هسته ای خود مصمم است و 

آژانس در این راستا به ایران کمک خواهد کرد.

 گروسی: تالش می کنیم نشست امروز نتیجه 
گیری مثبتی داشته باشد

مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی در نشســت 
مشــترک با اســالمی گفــت: دنبــال این هســتیم 
 مذاکرات را ادامــه دهیم که زمینه های مشــترکی را 

پیدا کنیم.
»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در این نشست خبری ضمن تشکر از اسالمی گفت: چند 

ماه پیش اسالمی توافق کردیم چند ماه دیگر برمی گردم 
و افتخار دارم تا چند ســاعت دیگر با وزیر خارجه ایران 

دیدار کنم.
گروســی ادامه داد: دنبال این هستیم مذاکرات را ادامه 

دهیم که زمینه های مشترکی را پیدا کنیم.
گروسی افزود: موضوعاتی اســت که با اسالمی بررسی 
می کنیم ولی هدفمان این بوده که به تولید انرژی های 

پاک کمک کنیم.

بالتکلیفی  بازار خودرو

اسالمی:

آژانس هیچ انحرافی در برنامه هسته ای ایران مشاهده نکرده 

رانت  ارز  سهمیه ایی ادامه دارد

صف های شلوغ دالر سهمیه ای

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه دوم آذر ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ٣٨٠ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ٣٨٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ١٢ میلیون و ٢٠٠ هزار 

تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۴٠٠ هزارتومان، ربع سکه ٣ میلیون و ۶٨٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٢۵٠ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٨٠٢ 
دالر و ٢٩ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ٢٣۵ هزار و ۴٧ تومان است.
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شروط تعیین دستمزد 1401
علی قنبری، اقتصاددان 

تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده یعنی سال 1401 باید بر اساس میزان تورم باشد. اگر غیر از این اتفاق بیفتد نمی توان رفاه خانوارهایی کارگری را تضمین کرد. همچنین با توجه به اینکه خط فقر به 12 میلیون تومان رسیده است 
می بایست  ر تعیین دستمزد این عدد لحاظ شود. بدون توجه به میزان خط فقر میزان افزایش دستمزد برای سال آینده بدون اثر خواهد شد. در ایران تقریبا تمامی کارگرانی که برای دستمزد آنها جلسه تشکیل و میزان دستمزدشان توسط 

شورا تعیین می شود، حقوق خیلی ناچیزی دریافت می کنند که  با خط فقر همخوانی ندارد و شکاف بسیار زیادی میان این دو مولفه دیده می شود. 
با توجه به نقشی که کارگران در تولید و رشد اقتصادی دارند بسیار عجیب است که در جلسه تعیین دستمزد حقوق این افراد به درستی تعیین نمی شود و خط فقر و نرخ تورم کامال نادیده گرفته می شود. تورم باید روی هزینه های زندگی 
کارگران محاسبه شود اما به دلیل اینکه تورم روی دستمزد سال گذشته محاسبه می شود منجر به عقب ماندگی دستمزد کارگران شده است. از سوی دیگر دولت باید برای رشد رفاه کارگران و دستمزد بگیران به صورت کامال جدی و نه 
شعاری وارد میدان شود. با کنترل قیمت ها می توان تاثیر رشد دستمزد بر نرخ تورم را کاهش داد و به حداقل رساند. از سوی دیگر با توجه به اینکه عزمی در دولتها برای مقابله با گرانی ها و تورم دیده نمی شود برای بی اثر کردن رشد دستمزد 

می توان به سهامدار کردن کارگران به عنوان گزینه جایگزین فکر کرد. با سهامدار کردن کارگران و حمایت های غیرنقدی دیگر می توان سبد معیشت این قشر را تقویت کرد و اثر آن را نیز بر تورم خنثی کرد. 
اما به طور کلی دولت و کارفرما در زمینه ی تعیین دستمزد کارگران کوتاهی می کنند. تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار، مسئله ای نیست که هرساله در مورد آن بحث و جدل صورت گیرد بلکه باید قانون 
تعیین دستمزد، بدون هیچ بحثی اجرا شود. دولت باید کمک کند تا حداقل های یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران فراهم شود. اصال نیازی نیست که هرساله سر این مسائل بحث کنند و وقت مردم و کارگران را بگیرند که دستمزد را 
باال ببرند. باید این کار قانونمند شود. الزم نیست دولت دخالت مستقیم در امور داشته باشد بلکه می بایست برنامه و استراتژی الزم در این زمینه داشته باشد. قوانین و ضمانت اجرای قوانین باید به گونه ای باشد که به طور مثال کارفرمایان 
موظف به پرداخت حداقل دستمزد به کارگران باشند. حداقل دستمزد دو میلیون و 655 هزار تومانی که برای سال 1400 تعیین شده بود با احتساب حق مسکن، حق اوالد، بن نقدی کاال و ... به نزدیک به 4 میلیون و 200 هزار تومان رسید. 
این میزان دستمزد به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای خانوار کارگری نیست. بر اساس ماده 41 قانون کار کشور حداقل دستمزد هر سال بر مبنای دو شاخص شامل نرخ تورم اعالم شده از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت خانواده 

کارگری تعیین می شود که فعالیت کمیته های مزد در راستای تعیین شاخص دوم است.

قیمت آپارتمان های کمتر از پنج ســال ساخت در اغلب 
محله های واقع در شــرق تهران در محــدوده 22 تا ۳5 
میلیون تومان است؛ البته در شرایط فعلی بازار در رکود 
به سر می برد و بنا به گفته مشاوران امالک، نرخها به ثبات 
رسیده و بعضی فروشــندگان پول الزم تخفیفهای 10 تا 
15 درصدی ارایه می دهند. قیمت آپارتمان های کمتر از 
پنج سال ساخت در اغلب محله های واقع در شرق تهران 
در محدوده 24 تا ۳5 میلیون تومان است؛ البته در شرایط 
فعلی بازار در رکود به ســر می برد و بنا به گفته مشاوران 
امالک، نرخها به ثبات رسیده و بعضی فروشندگان پول 

الزم تخفیفهای 10 تا 15 درصدی ارایه می دهند.
بازار مسکن در شرق تهران شــامل مناطق 4، ۸ و 1۳ کساد 
است. در واقع معامالت در کل شهر تهران راکد شده و شرق 
تهران هم از این قاعده مستثنی نیست. خرید و فروش مسکن 
در منطقه 4 طی یک ماه اخیر ۳5 درصد، منطقه ۸ به میزان 
1۹ درصد و منطقه 1۳ معادل ۳۳ درصد افت کرد. قیمت نیز 

در منطقه 4 و 1۳ به ترتیب 1.5 درصد و 5.۳ درصد کاهش 
پیدا کرد و در منطقه ۸ معادل 1 درصد افزایش یافت. در حال 
حاضر متوسط قیمت مسکن در منطقه 4 بالغ بر ۳۳.2 میلیون 
تومان در هر متر مربع، منطقه ۸ معادل 2۸.5 میلیون تومان 
و منطقه 1۳ متری 2۸.۳ میلیون تومان است. هر سه منطقه 
مذکور در محدوده هدف اقشار متوسط قرار دارد. گزارشهای 
میدانی حاکی از آن اســت که بازار مسکن در شرق تهران از 
یک طرف با کمبود تقاضا و از طرف دیگر با کمبود فایلهای 
مرغوب مواجه شده است. طی سه چهار سال اخیر به علت 
کاهش قدرت خرید متقاضیان، ســازندگان هم از تعریف 
پروژه های جدید خودداری کرده اند و همین مساله باعث فقر 
آپارتمانهای نوساز در شرق پایتخت و به طور کلی شهر تهران 
شده است. طی هفت سال گذشته سهم معامالت واحدهای 
باالی 5 سال در یک فرآیند افزایشی از 42 درصد به 6۷ درصد 
از کل معامالت رسیده است. این نرخ حتی اردیبهشت امسال 

نیز 64 درصد بود که در مهرماه به 6۷ درصد افزایش یافت.

رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشان تهران گفت: 
کاغذ هاي دپو شده در انبار هاي 2 وارد کننده کاغذ آزاد 
شده و در حال تحویل به تعاوني ناشران است، اما میزان 
این کاغذ ها بسیار کم است و نمي تواند پاسخگوي نیاز 

ناشران باشد.
هومان حسن پور پیرامون آخرین تحوالت حوزه نشر 
گفت: آخرین خبرها نشان میدهد بخش کوچکي از 
کاغذهاي دپو شده در انبارهاي 2 وارد کننده کاغذ آزاد 
شده و در حال تحویل به تعاوني ناشران است، اما میزان 
این کاغذها بسیار کم است و نمیتواند پاسخگوي نیاز 
ناشران باشد. وي در همین راستا ادامه داد: رکود در 
حوزه نشر بسیار عمیق است و براي ترمیم این زخم 
عمیق باید برنامه هاي دیگري را در نظر گرفت، چون 
دولت تغییر کرده و ساز و کارهاي جدیدي براي این 
حوزه در نظر گرفته شده است پس اظهار نظر در این 

مورد بسیار زود است.
حسن پور فزود: هر بازاري نســبت به تصمیمات و 
واکنش هاي اخذ شده عکس العمل هاي ویژهاي را در 
پیش میگیرد. قیمت هایي که اکنون در بازار کاغذ آزاد 
وجود دارد واقعي نیستند و دالالن نیز در این زمینه 

در پي کسب منافع خود هستند تا بتوانند از بازار سود 
کسب مي کنند این در حالیست که ما از ابتداي امسال 
شاهد تزریق تسهیالت و کاغذ دولتي به هیچ ناشري 
نبودیم در این شرایط ناشران نیز مجبورهستند تا با 
کاغذ آزاد به فعالیت ادامه دهند و این عالوه بر افزایش 
قیمت کتاب هــا تبعات دیگري براي حوزه نشــر و 

همچنین مخاطبان دارد که ناخوشایند است.
وي برگزاري نمایشگاه کتاب را مورد بررسي قرار داد 
و ابراز کرد: برگزاري نمایشگاه کتاب نمیتواند مشکلي 
از چالش هاي امروز صنعت نشر را برطرف کند، زیرا 
ناشران آمادگي الزم براي نمایشگاه را ندارند آنان کاغذ 
با قیمت مناسب براي تجدید کتاب ها همچنین چاپ 
و انتشــار کتاب هاي جدید را نداشتند در عین حال 
قیمت کتاب هایي که تا به حال منتشــر کردند نیز 
افزایش فراواني داشته بدین ترتیب با اطمینان میتوان 
گفت چرخه نشر که همانند یک زنجیره به هم پیوسته 
فعالیت و زیســت دارد با هر تغییــر و تحول در یک 
زنجیره زمینه را براي تغییر سایر عوامل را تجربه میکند 
بنابراین نمیتوان انتظار داشت که با برگزاري نمایشگاه 

تحوالتي تاثیرگذار بر حوزه نشر را شاهد باشیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران ماشین هاي 
دوخت و بافت و لوازم یدکي مربوط تهران در لزوم رفع 
موانع گمرکي و واردات در حوزه صنایع دوخت بیان 
داشت: اگر امروز به داد تولید نرسیم فردا مجبوریم ده ها 
برابر واردات پوشاک داشته باشیم. تجهیزات و ماشین 
آالت در تولید نقش حیاتي و اساسي دارد این در حالي 
است که براي واردات انواع ماشین آالت براي دوخت، 

سقف تعیین مي شود.
عبــاس منــزوي، رئیــس اتحادیه فروشــندگان و 
تعمیرکاران ماشین هاي دوخت و بافت و لوازم یدکي 
مربوط تهران در ادامه تاکید کرد: واردکنندگان حوزه 
ماشین آالت و ماشین هاي دوخت از سي چهل نفر به 
هشت نفر رسیده است. واردکنندگان و سرمایه گذران 
این حوزه را با بي درایتي و بي مدیریتي به مشاغلي سوق 

دادند که تنها کاالي مصرفي و غیر حیاتي است.
وي تاکید کرد: بیشتر سرمایه گذاران این حوزه در طول 
زمان از فعالیت مربوطه خارج شدند و دیگر نتوانستند 
ســرمایه خود را جمع کنند یا ورشکسته شدند و یا 
دست از تجارت برداشتند. در حالیکه واردات ماشین 
هاي دوخت براي صنعت پوشاک، پرده، صندلي هاي 

هواپیما و خودرو، لباس زیر و انواع پوشاک مردانه بچه 
گانه و زنانه مورد نیاز اســت. چگونه مي توانیم براي 

واردات این تجهیزات سقف تعیین کنیم؟
منزوي بیان داشــت: مســئوالن اگر بــه فکر تولید 
هســتند باید امکانات آن را نیز پدید آورند. مشکالت 
تولیدکنندگان را حل کنید. اجــازه دهید آنچه براي 
تولید نیاز داریم و در کشــور نداریم وارد ســازیم تا 
بتوانیم به شعارها جامه عمل بپوشانیم. رئیس اتحادیه 
فروشندگان و تعمیرکاران ماشین هاي دوخت و بافت 
و لوازم یدکي مربوط تهران ادامــه داد: زماني که تازه 
ویروس کرونا شیوع پیدا کرده بود، کشور نیاز فراوان به 
ماسک داشتبا سرعت عملي که نشان دادیم شروع به 
واردات ماشین آالت این حوزه نموده و تمام کشور را با 

تولید ماسک بي نیاز کردیم.
منزوي تصریح کرد: مواد اولیه اي همچون نخ، الیاف و 
ماشین آالت است که تولیدات را راه مي اندازد اگر نباشد 
چه حرفي از تولید بزنیم؟ باید از ورود قاچاق جلوگیري 
کنیم این مهم باید به هر نحوي انجام شود. نباید کاالي 
قاچاق به کشور وارد شود. مسئولي که این مسئولیت را 

مي پذیرد باید بتواند از عهده آن برآید.

رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد تهران 
گفت: در صــورت حمایت دولــت و ارگان هاي 
دولتي، تولید داخل رونق مي گیرد و هدف دولت 
براي ساخت یک میلیون مسکن محقق مي شود. 
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن 
و فوالد تهران اظهار کرد: معموالً در این فصل بازار با 
کمبود آهن مواجه نیست؛ روال بازار به این صورت 
است که به دلیل بارندگي و وضعیت جوي، مصرف 
آهن معمولي است و پروژه هایي که به صورت جزئي 
کم و کســر دارند، از بازار جنس مي خرند. رکود 

کنوني نیز مربوط به وضعیت فصل است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد تهران با 
بیان اینکــه تولید آهن و فوالد در کشــور به اندازه 
مکفي انجام مي شــود و نیازي به واردات نداریم، 
افزود: قیمت ها نیز روال عادي دارد و نوســانات به 
صورت جرئي اســت و تغییرات چنداني در قیمت 
ها نداشته ایم. تا پایان سال هم احتماالً همین روال 
خواهد بود. وي ادامه داد: البته باید توجه داشت که 
تصمیمات اقتصادي که دولت میگیرد در قیمت تمام 
شــده محصوالت به ویژه آهن و فوالد اثر میگذارد؛ 
بنابراین اگر قیمت حاملهاي انرژي تغییري نکند، 
روال قیمت ها در بازار آهــن و فوالد عادي خواهد 
بود؛ البته بعضاً نوساناتي در قیمت آهن و فوالد مي 
بینیم ولي رویداد خاصي نبوده و امیدواریم به تعادل 

برسد. رستگار گفت: این نوسانات در قیمت آهن و 
فوالد نیز ناشي از نوسانات نرخ ارز است از این رو اگر 
دولت بتواند نرخ ارز را به تعادل برســاند، نوسانات 
قیمتي در بازار آهن و فوالد نیز به حداقل مي رسد. 
وي تصریح کرد: گاهي اوقات که نرخ ارز افزایشــي 
مي یابد، قیمتها در بازار آهن و فوالد دچار نوسانات 
جهشي مي شــوند؛ این در حالي اســت که آهن و 
فوالد تولید داخلي است و نباید از نرخ ارز اثرپذیري 
خاصي داشته باشد و نباید نرخ تولید فوالد داخلي 
را به نرخ جهاني گره بزنیم. در داخل با ریال هزینه 
و بعد قیمت را بر اساس نرخ جهاني تعیین میکنیم.

رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد تهران 
در مورد برنامه دولت براي ســاخت یک میلیون 
مسکن در ســال، اظهار کرد: اگر این برنامه دولت 
عملیاتي شود، بازار آهن و فوالد متحول مي شود 
و به تولید کمک مي کند و ایــن بخش رونق مي 
گیرد. وي تصریح کرد: اینکه بگوییم در حال حاضر 
به صورت صد درصدي ظرفیت تولید یک میلیون 
مسکن را داریم درست نیست، اما اگر حمایت شود 
و وزارتخانــه ها وارد عمل شــوند، امکانش وجود 
دارد و بازار آهن و فوالد نیز رونق خوبي مي گیرند. 
بنابراین در صورت حمایت دولــت و ارگان هاي 
دولتي، تولید داخل رونق مي گیرد و هدف دولت 

براي ساخت یک میلیون مسکن محقق مي شود.

رئیس نظــام پزشــکی می 
گوید: در حال حاضر به دلیل 
عدم اســتقبال پزشــکان از 
ادامه تحصیل در رشــته های 
تخصصــی و فــوق تخصص 
ممکن است در سال های آینده با بحران کمبود متخصص 
مواجه شویم و ناچار شویم بیماران را برای ادامه درمان به 
کشور های دیگر بفرستیم. رئیس سازمان نظام پزشکی 
همچنین از صدور ماهانه ۳00 گواهی مرتبط با مهاجرت 

بخشی از نیروهای کادر درمان خبر داده است. 
پروفسور محمدحسین ماندگار، فـوق تخصص جراحی 
قلب و عروق، مشهور به پدر  پیوند قلب ایران نیز معتقد 
اســت که در ســالهای آینده بیماران ایرانی که نیاز به 
جراحی قلب دارند باید به خارج از کشور بروند. به گفته 
وی، با توجه به مهاجرت  های چشمگیر  جراحان قلب 
و استقبال بسیار ضعیف پزشکان جوان از انتخاب این 

رشته تخصصی سنگین و پر مسئولیت، یا باید بیماران 
ایرانی در ســال های آینده راهی خارج از کشور شوند یا 
پزشکان خارجی به ایران بیایند. صدری، سرپرست روابط 
عمومی سازمان نظام پزشکی نیز اظهار داشت: در ۳ ماهه 
تابستان امســال، بیش از هزار پزشک برای مهاجرت از 
ایران و فعالیت در حوزه پزشکی در کشورهای دیگر، از 
این سازمان درخواست صدور گواهی گود استندینگ 
کرده اند و این آمار از افزایش محسوس مهاجرت پزشکان 

در سال 1400 حکایت دارد.
مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران همیشه وجود داشته 
اما این اتفاق در سالهای اخیر بخصوص بعد از شیوع کرونا 
بسیار شتاب بیشتری به خود گرفته و نگران کننده شده 
است. با توجه به استقبال بســیاری از کشورها از نیروی 
پزشک به ویژه در سال های اخیر که پاندمی کرونا در جهان 
شایع شده است، صنوف مختلف جامعه پزشکی ترجیح 
می دهند که مهاجرت کنند. حدس زده می شود که ساالنه 
حدود ۳000 نفر پزشک از کشور مهاجرت می کنند که 
این مساله به هیچ وجه برازنده کشور ما نیست. همچنین به 

اعتقاد برخی مسووالن، افزایش ظرفیت پذیرش در رشته 
های پزشکی باعث می شود صدها میلیون تومان هزینه 
صرف تربیت پزشکانی کنیم که درنهایت به کشورهای 
خارجی مهاجرت می کنند.  محمدرضا ظفرقندی، رئیس 
کل سابق سازمان نظام پزشکی در این رابطه گفته است 
وقتی جوانی در آغاز راه با رتبه دو رقمی کنکور در دانشکده 
پزشکی تهران پذیرفته نمی شود و فردی با رتبه چند هزار 
به همین دانشگاه راه می یابد نه امیدی به آینده و نه عدالتی 
می ماند. به گفته وی، آمار درخواســت گوداستندینگ 
از ســازمان نظام پزشکی، درخواســت مهاجرت آماری 
ناخوشایند و نگران کننده و نشانگر شرایط نامناسبی است 
که به جای کتمان و پاک کردن صورت مساله باید بیان 

شود و برایش چاره اندیشید. 
در همین رابطه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: متاسفانه با افزایش 
درخواست مهاجرت پزشــکان به خارج از کشور مواجه 
هستیم که بدون شک این عارضه عواقب جبران ناپذیری 
را در پی دارد. باید قوانین و پرداختی ها را اصالح کنیم و در 

عین حال طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را پیاده کنیم 
زیرا در بسیاری از مناطق کشور در نیروهای تخصصی و 
فوق تخصصی پزشکی با کمبود مواجه هستیم و حتی در 

برخی مناطق دچار کمبود پزشک عمومی هستیم.
همچنین در ســالهای اخیر تمایل به ادامه تحصیل در 
مقطع دســتیاری تخصصی و فوق تخصصی در رشته 
های مختلف پزشــکی با کاهش قابل توجه روبرو شده 
به طوریکه از سال 1۳۹6 زنگ خطر این حادثه با خالی 
ماندن صندلی های تخصص در برخی از رشته های مادر 
همچون بیهوشی، طب اورژانس، جراحی عمومی، داخلی، 
اطفال،عفونی،جراحی قلب، جراحی اطفال، فوق تخصصی 
کلیه، خون و سرطان با سرعت بسیار نگران کننده ای به 

صدا درآمده است.
حسینعلی شــهریاری اضافه کرد: موضوع نگران کننده 
دیگری که بر تسریع این روند می افزاید خروج پزشکان از 
کسوت عضویت هیات علمی به شرایط غیر هیات علمی 
است. این درحالی است که متاسفانه با افزایش درخواست 

مهاجرت به خارج از کشور نیز مواجه هستیم. 

به دلیل كمبود متخصص، بیماران برای درمان به كشور های دیگر خواهند رفت

زنگ خطر کمبود پزشک 
صدور ماهانه 300 گواهی مهاجرت كادر درمان

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

هر ساله با آغاز آذر ماه زمزمه 
های فعالیت کمیته تعیین 
دستمزد سال آینده نیز شروع 
می شود. این کمیته با حضور 
نماینده کارگران، کارفرمایان 
و دولت برای بررسی وضعیت سبد معیشتی کارگران و 
هزینه اقالم مورد نیاز زندگی یک خانوار حقوق بگیر برای 
سال 1401 در شرف آغاز فعالیت است. تعیین دستمزد 

برای ســال 1401 به طور قطع یکی از ســخت ترین 
تصمیماتی است که با توجه به رشد فزآینده تورم باید 
گرفته شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند تعیین 
دستمزد سال آینده بدون توجه به نرخ تورم و خط فقر 

بدون شک بدون تاثیر خواهد بود. 
یکی از بزرگترین مشــکالتی که برای افزایش حقوق 
کارگران سال 1401 پیش روی دولت قرار دارد عدم رشد 
درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته است. به همین 
دلیل به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی با توجه به 
اینکه تا به اینجا گشایشی در زمینه مسائل اقتصادی 

حاصل نشده و نرخ تورم نیز کماکان صعودی است، این 
احتمال وجود دارد که دولت به اندازه سال قبل نتواند 

مقدار افزایش حقوق کارگران را باالتر ببرد.
حسین حبیبی با دفاع از حداقل دستمزد ملی می گوید: 
طرح طبقه بندی مشــاغل می تواند برای منطقه ای یا 
صنفی شدن دستمزد، کاربرد داشته باشد. رئیس اتحادیه 
کارگران قــراردادی و پیمانی می گوید: باید ســنوات 
پرداختی ساالنه را علی الحساب محسوب کرد، نه اینکه 
عنوان شــود که دیگر کارگر طلبی ندارد. بر این اساس 
کارگرانی که اکنون به صورت ساالنه سنوات می گیرند در 

زمان بازنشستگی یا قطع همکاری می توانند مابه التفاوت 
سنوات خود را مطالبه کنند. در شــرایطی که کارگر، 
دستمزدش یک چهارم خط فقر است و نمی داند که آیا 
همین فردا شاغل خواهد ماند یا خیر، نمی تواند به هیچ 
کدام از پروپاگانداهای بی پشتوانه و بعضاً غیرکارشناسانه 
در رابطه با یارانه و مزد و همسان سازی اعتماد کند؛ با این 
حال، سوال اساسی یعنی مطالبه ی اساسی همچنان 
پابرجاســت؛ چرا در طول چندین دوره از ادوار پیاپی 
مجلس، هیچ زمان هیچ تالشی برای اجرای قانون کار و 

احقاق حقوق کارگران صورت نگرفت؟

مزد 1401 چگونه محاسبه می شود؟

عقب ماندگی دستمزد کارگران
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

بازار مسکن در شرق تهران کم جان است

كاغذ هاي دپو شده در انبار هاي 2 وارد كننده كاغذ آزاد شده است

رکود در حوزه نشر بسیار عمیق است

اگر به داد تولید نرسیم مجبوریم ده ها برابر واردات پوشاک داشته باشیم

لزوم واردات تجهیزات و ماشین آالت دوخت

شرط تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن حمایت دولت است

آرامش نسبي در بازار آهن و فوالد
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طرح عملیاتی دولت قبل قابل ارزیابی نبود
شبكه ملی اطالعات در 8 ماه اخير پيشرفتی نداشت

 معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره آخرین وضعیت عملیاتی ســازی شــبکه 
ملی اطالعات گفت: ابر پروژه شبکه ملی اطالعات در ۸ ماه گذشته پیشرفت قابل 
توجهی نداشته است.ابوالفضل روحانی درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات 
و برنامه های مرکز ملی فضای مجازی برای تحقق الزامات مدنظر رئیس جمهور مبنی 
بر لزوم تسریع جدی در اجرای پروژه شبکه ملی اطالعات، دولت هوشمند و اقتصاد 
دیجیتال که اخیراً در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، توضیح 
داد. وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطالعات، پس از 
استقرار دولت سیزدهم و انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، درصدد برقراری 
تعامالت سازنده با بدنه مجری این ابر طرح بوده و جلسات مقدماتی خوبی نیز برگزار 
شده است.روحانی ادامه داد: خوشبختانه وزیر ارتباطات نسبت به وضعیت ابر طرح 
شــبکه ملی اطالعات و آگاهی خوبی دارد و همکاری خوبی نیز در این زمینه آغاز 
کرده است و امیدواریم با انتخاب دبیر جدید شورای راهبری شبکه ملی اطالعات در 
وزارت ارتباطات و همگرایی ظرفیت ها، سرعت کار افزایش یابد.وی در مورد آخرین 
وضعیت شبکه ملی اطالعات گفت: در ســی ام فروردین ماه سال ۱۳۹۹ و پیش از 
ارسال برنامه عملیاتی توسط مجری، مرکز ملی فضای مجازی نیازمندی های »طرح 
عملیاتی شبکه ملی اطالعات« را به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد تا 
بتوان بر اساس آن، هم از پوشش اهداف و اقدامات کالن مصوب در سند طرح کالن 
و معماری شبکه ملی اطالعات، اطمینان حاصل کرد و هم امکان ارزیابی پیشرفت 
کار وجود داشته باشد.معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: متأسفانه علی رغم 
پیگیری های مکرر، مرکز ملی فضای مجازی کماکان طرح عملیاتی با این ویژگی ها 
را دریافت نکرده است. لیکن برای عدم جلوگیری از پیشرفت کار، مرکز ملی فضای 
مجازی طرح پیشنهادی مجری را که در تاریخ ۲۶/ ۰۵/ ۹۹  ارسال شد، مشروط به 
تکمیل و اعمال اصالحات، به عنوان بخشی از طرح عملیاتی شبکه ملی اطالعات 
و صرفاً جهت تداوم ادامه کار پذیرفت.وی تاکید کرد: متأســفانه طرح پیشنهادی 
قابلیت ارزیابی از نظر شاخص های ارزیابی، خروجی های قابل تحویل و زمان بندی 
تحویل، نداشته و پیگیری های این مرکز نیز برای اصالح آن بدون نتیجه مانده است. 
لیکن بر اساس خود اظهاری شفاهی مجری، از طرح پیشنهادی حداکثر ۳۰ درصد 
کار انجام شده است.روحانی در پاسخ به این سوال که میزان پیشرفت شبکه ملی 
اطالعات در سال ۱۴۰۰ چگونه بوده اســت، گفت: متأسفانه با وجود ضرورت های 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، امنیتــی و فناورانه )همانند بهره مندی 
حداکثری کشــور از منافع فناوری های نوین همچون نســل های جدید ارتباطی 
همانند ۵G، دفاتر کل توزیع شده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا(، مشکالت فعلی 
همانند مسائل هویت معتبر، اشباع تقریبی ظرفیت شبکه، نبود رگوالتوری منسجم 
با رویکرد پیشرو، موازی کاری های بین دستگاه ها، مسائل به اشتراک گذاری خدمات 
و محتوا بین کسب وکارها و حریم خصوصی و گره خوردن هر چه بیشتر زندگی و 
معیشــت عموم جامعه با خدمات و موضوعات فضای مجازی در دوران کرونا، ابر 
پروژه شبکه ملی اطالعات در ۸ ماه گذشته پیشــرفت قابل توجهی نداشته است.
معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: از ابتدای استقرار عیسی زارع پور وزیر 
ارتباطات در دولت ســیزدهم تاکنون عمده تمرکز وزارتخانه بر بازآرایی و ساختار 
سازمانی و چینش نیروهای متخصص و متعهد به شبکه ملی اطالعات معطوف بوده 
است و در این دولت سلسله جلســات مدیریتی برای همکاری مشترک در تدوین 

طرح توسعه در حال انجام است.

سرقت اطالعات یک میلیون نفر؛
نشت اطالعات مشتريان شركت ثبت دامنه اينترنتی

شرکت Go Daddy با نشت امنیتی روبرو شده و هکرها توانسته اند بیش از یک 
میلیون آدرس ایمیل از کاربران فعال و غیرفعال سیســتم ورد پرس آن را سرقت 
کنند. این شرکت ثبت دامنه اینترنتی، اطالعات مربوط به این رویداد را در اختیار 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار داده اســت.این شرکت ادعا می کند 
هکرها در اوایل سپتامبر و از طریق یک پسورد فاش شده، وارد سیستمی شده اند 
که برای راه اندازی و تنظیم خودکار وب سایت های جدید توسط کاربران استفاده 
می شود. Go Daddy در ۱۷ نوامبر این نشــت اطالعات را به مشتریانش اطالع 
رسانی کرده و قبل از آغاز تحقیقات و اطالع رسانی به مجریان قانون، دسترسی هکر 
به سیستم هایش را مسدود کرده است.البته احتماالً هکر مذکور به اطالعاتی بسیار 
بیشتر از آدرس های ایمیل دسترسی داشــته و قادر به مشاهده پسوردهای اصلی 
ادمین ورد پرس نیز بوده که توســط تهیه کننده سرویس فراهم شده است. عالوه 
بر آن اطالعات مربوط به مخزن کاربران فعال و سیســتم های sFTP نیز احتماالً 
هک شده است. به گفته شرکت برخی از مشتریان کلیدهای SSL خصوصی آنها 
فاش شده است. Go Daddy سعی دارد با تنظیم دوباره پسوردهای فاش شده، 

پیامدهای ناشی از افشای اطالعات را کاهش دهد.

الزام اپراتورها به سرمايه گذاری در سرويس های 
ديجيتال و دوری از خام فروشی

فاز جدید توسعه شبکه همراه اول با عنوان هشت پالس با حضور مدیران 
مخابراتی کشور رونمایی شــد. ۱۴۰۰ آیین رونمایی از فاز جدید توسعه 
شــبکه همراه اول با عنوان »+۸« و در حضور مجید ســلطانی مدیرعامل 
شرکت مخابرات ایران، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل شرکت ارتباطات 
سیار ایران، مسعود گرشاســبی مدیرعامل شــرکت نقش اول کیفیت و 
جمعی از مدیران و معاونان این شرکت ها و مخابرات های استانی در هتل 
هما برگزار شد. اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این مراسم ضمن 
استماع گزارش میزان پیشرفت پروژه فاز هشتم توسعه شبکه در اقصی نقاط 
کشور، در جریان موانع و محدودیت های پیش پای امر توسعه قرار گرفت.

وی در بخش سخنرانی خود با اشاره به شرایط خاصی که بر صنعت تلکام 
حاکم است و می تواند تبعات سنگینی برای آینده کشور داشته باشد، اظهار 
کرد: با وجود اینکه نگاه همه به اپراتورها مانند یک »بانک« اســت و البته 
همراه اول هم توانست سال گذشته به سود بسیار خوبی نسبت به سنوات 
گذشته برسد، اما توجهی به میزان هزینه ها نمی کنند.اخوان بهابادی ادامه 
داد: سیاستگذاری تعرفه ای در بخش کالن ICT عادالنه نیست و انگیزه 
ای برای ســرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد؛ اغلب سرمایه گذاری 
هایی که اکنون انجام می شــود نیز از جنس حاکمیتی است که به عنوان 
مثال همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه که بخش مهمی از 
زیرساخت ارتباطی کشور را در دســت دارد، سال گذشته بالغ بر ۱۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد. وی خطاب به متولیان صنعت ارتباطات 
کشــور اذعان کرد: با این نظام تعرفه ای حال حاضر، در حال نابودسازی 
صنعت ارتباطات هســتید. اخوان بهابادی فضای تغییر و تحول را اینگونه 
ترسیم کرد و گفت: از دو سال گذشته که در همراه اول مشغول به کار شدم، 
ترافیک میزبانی روی دیتاسنترهای همراه اول حدود ۳۰ گیگابیت بر ثانیه 

بود اما اکنون با رشد ۲۰ برابری به ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با تأکید بر اینکه راهی جز حرکت 
به سمت توسعه سرویس های دیجیتال نداریم و اپراتورها نمی توانند خام 
فروش سرویس های پایه باشند، بیان کرد: سرویس دیجیتالی نظیر »شاد« 
که توانست گوی رقابت را از واتســاپ که بیشترین پهنای باند مصرفی در 

کشور را داشت برباید، دلیلی بر این ادعاست.

اخبار

بررسی شبکه ملی اطالعات و هوشمندسازی در بهمن ماه
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات از برگزاری سیزدهمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل ایران )C۴I( با شعار "فرماندهی و کنترل، فناوری های نو، پیشرفت ملی" در بهمن ماه 

سال جاری خبر داد. دکتر وحید یزدانیان، هدف از برگزاری این کنفرانس را گسترش فرهنگ و پیشرفت مبانی نظری، کاربردی و توسعه ای این حوزه دانست و افزود: پژوهشگاه ارتباطات 
به عنوان میزبان این رویداد مهم، از تمامی پژوهشگران، متخصصان، فناوران و صاحبنظران مراکز تحقیقاتی، علمی، دانشگاهی، صنعتی و مدیریت کشور دعوت می کند با ارسال مقاالت و 

دستاوردهای علمی، فنی و مدیریتی خود، در این رویداد مشارکت کنند.

اقتصاد ترکیــه حال و روز 
خوبی ندارد و در حالی که 
»لیر«، واحد پول ملی این 
کشــور روز بــه روز ارزش 
خــود را در مقابل ارز های 
خارجی از دست می دهد، پیش بینی شده نرخ تورم 
در ترکیه ممکن است به ۳۰ درصد هم برسد. اما آیا 
ممکن است اقتصاد ترکیه که زمانی برای بسیاری از 
کشور های هم رده الگویی برای توسعه بود، وضعیتی 

شبیه به وضعیت بحرانِی اقتصاد ایران پیدا کند؟
اقتصاد ترکیه درگیر بحرانی شــده که خوِد ترکیه 
ای ها را به یاد بحران اقتصادی این کشــور در دهه 
۱۹۹۰ میالدی می اندازد: زمانی که ترکیه نرخ های 
تورم ۵۰ تا ۷۰۰ درصدی را تجربه کرده بود و اقتصاد 
این کشور، به شــدت ضعیف بود. اما چرا ترکیه ای 
که تا یک دهه پیش الگوی کشور های منطقه برای 
توســعه اقتصادی بود، حاال به چالــه ای افتاده که 

بیرون آمدنش از آن، در هاله ای از ابهام است؟
به گزارش فــرارو، همین چنــد روز پیش بود که 
بانک مرکزی ترکیه، به دســتور مســتقیم رجب 
طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور، نرخ بهره 
سیاستی را یک درصِد دیگر کاهش داد. در واکنش 
به این اقدام، لیر دوباره تضعیف شــد و نرخ برابری 
دالر به لیر از سطح بی سابقه ۱۱ نیز عبور کرد. به این 
ترتیب، تنها در عرض یک شبانه روز، لیر ۱۰ درصد 

دیگر از ارزش خود در برابر دالر را از دست داد.
اما اگر به روند تغییرات نرخ لیر ترکیه در مقابل دالر 
آمریکا نگاه کنیم، روند افول اقتصاد ترکیه روشن تر 
می شود. بر این اساس، در حالی که در سال ۲۰۰۵، 
هر دالر معادل ۱.۳ لیتر ترکیه بود، در سال ۲۰۱۸ 
این نسبت به ۴.۸ رسید و طی ۳ سال اخیر، ارزش 
لیر تقریباً دوباره نصف شده است. از آن سو، در حالی 
که نرخ تورم در ترکیه هم دائماً رو به رشــد است، 
انتظار می رود لیر ترکیه با ســرعت بیشتری افت 

ارزش پیدا کند.
اردوغان، اما حامی این تصمیم هایی اســت که کاِر 
اقتصاد ترکیه را به اینجا کشــانده اند. او چند روز 
پیش در گردهمایی حزب حاکم این کشور با انتقاد 
مجدد از نرخ بهره باال گفت: »آن هایی که طرفدار 
افزایش نرخ بهره هستند حق انتقاد از شرایط فعلی 
را ندارند. من نه می خواهم و نه می توانم کنار آن ها 

قرار گیرم.«
رییس جمهور ترکیه با اشــاره به اینکه دســتور 
خداوند در مورد نرخ بهره مشخص است گفت: »ما 
به این موضوع )نرخ بهره( بر طبق دستورات دینی 

نگاه می کنیم و اقدامات مان را بر این اساس انجام 
می دهیم. تا زمانی که من رییس جمهوری هستم، 
تا آخرین نفس به مبارزه با تــورم و نرخ بهره ادامه 
می دهم. نرخ بهره علت و تورم معلول این مشــکل 

است.«.
اما اقتصاددانان می گویند این دقیقا اصرار اردوغان 
به کاهش نرخ بهره بوده که موجب شــده اقتصاد 
ترکیه به ایــن وضع بیفتد و افزایــش نرخ تورم در 
ترکیه، دقیقا به همین دلیل رخ داده اســت. حاال 
حتی صحبت از رسیدن نرخ تورم در ترکیه به حدود 
۳۰ درصد اســت که می تواند زمینه ســاز افزایش 
بیشــتِر نرخ تورم، خروج ســرمایه از این کشور و 

مشکالت بعدی شود.
بســیاری از کارشناســان اقتصادی معتقدند که 
وضعیت کنونِی ترکیه، عمدتاً به شــکل توســعه 
اقتصادی آن بر می گردد. نــرخ پس انداز در ترکیه 
بسیار پایین است و اقتصاد این کشور، عمدتاً وابسته 
به سرمایه گذاری های گســترده خارجی است.در 
واقع، باید سرمایه ای از خارج به اقتصاد ترکیه تزریق 
شود تا سطوح کنونِی تولید و مصرف در ترکیه حفظ 
شود و برای کشوری که به تازگی مشکالت سیاسِی 
متعددی با اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا پیدا 
کرده، ظاهراً ســرمایه گذاری خارجی حاال به یک 
کیمیای نایاب بدل شده است.همین موضوع موجب 
شــده شــرکت های دولتی و خصوصی ترکیه ای، 
بدهکاری های کالنی داشته باشند و این در حالی 
است که شاخص »نسبت بدهی به تولید ناخالص 

داخلی« در ترکیه، یکی از باالترین ها در دنیا باشد.
همزمــان، از آنجا که اقتصــاد ترکیه با ســرمایه 
گذاری های سنگین خارجی ســِر پا بوده و هست، 
بدهی خارجی شــرکت های ترکیه ای هم در قالب 
ارز های خارجی اســت و برای شــرکت هایی که 
درآمدشان در قالب لیر ترکیه است، کاهش ارزش 
لیر در مقابل دالر یا ارز های دیگــر، یعنی افزایش 
روزافزون بدهی. ایــن هم به نوبه خــود به معنی 
مشــکالت بیشــتر در صورت های مالِی شرکت ها 
است که در آینده، به افت رشد اقتصادی ترکیه هم 
ختم خواهد شد.اما این همه ماجرا نیست. کسری 
»حســاب جاری« در اقتصاد ترکیه نیز اکنون به 
یکی از باالترین سطوح در جهان رسیده است. این 
شاخص در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ میلیارد دالر بود، 
در ســال ۲۰۱۷ به حدود ۴۷ میلیارد دالر رسید و 
در ســال ۲۰۱۸ به ۵۱ میلیارد دالر.معنی افزایش 
کسری »حســاب جاری« هم این است که اقتصاد 
ترکیه باید ساالنه حدود ۲۰۰ میلیارد دالر هزینه 
کند تا بتواند از پس بدهی و کسری های خود بر بیاید 
و واضح است که دولت این کشور چنین منابعی در 
اختیار ندارد.از دیگر سو، ترکیه تجربه نرخ های تورم 

بســیار باال را دارد و از جمله، در اوایل دهه ۲۰۰۰ 
میالدی، نرخ های تورم ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ درصدی 
را نیز تجربه کرده اســت. اکنون هــم نرخ تورم در 
اقتصاد ترکیه دوباره دو رقمی شــده و این کشور 
را در میان ۱۰ اقتصاد جهان با بیشترین نرخ تورم 
قرار داده است. )ایران در میان ۵ کشور نخست قرار 
دارد.(این در حالی است که برخی بررسی ها نشان 
می دهند اقتصاد ترکیه در حــال ورود به وضعیت 
»رکود تورمی« )Stagflation( است، یعنی همان 
وضعیتی که قریب به ۱۵ سال است اقتصاد ایران را 
در هم می فشرد.اما خبر های بد برای اقتصاد ترکیه 
مواردی دیگر را هم در بر می گیرند. همین چند ماه 
پیش بود که موسسه اعتبارسنجی مشهور »مودیز« 
)Moody’s( رتبه اعتباری ترکیه را به B۱ کاهش 
داد، یعنی رتبه ای که حتی از برخی کشور های قاره 
آفریقا هم پایین تر است.این کاهش رتبه اعتباری 
ترکیه در حالی صورت می گرفت که این موسســه 
پیش از این هم اقتصاد ترکیه را در مسیر عقب گرد 
تشخیص داده بود. به این ترتیب، از نظر این موسسه 
معتبر، چشــم انداز اقتصاد ترکیه اکنــون در رده 

اقتصاد هایی همچون »کنیا« و »اردن« قرار دارد.
از آن سو، در تازه ترین نشســت »گروه ویژه اقدام 
مالی« )یا همــان FATF( »ترکیــه«، »مالی« و 
»اردن« در فهرست »خاکســتری« این نهاد قرار 
گرفتند. بر این اســاس، »گروه ویــژه اقدام مالی« 
خواستار نظارت بیشتر بر معامالت مالی در این سه 
 FATF »کشور شده است. )ایران در لیست »سیاه
قرار دارد.(این در حالی است که قرار گرفتن در این 
لیست می تواند سرمایه گذاران و موسسات اعتباری 
را نسبت به سرمایه گذاری در این کشور ها هراسان 
کند و به صــادرات، تولید و مصرف آن ها آســیب 
برساند. به این ترتیب، اقتصاد ترکیه حاال حتی برای 
جذب ســرمایه های خارجی که به شدت به آن ها 

احتیاج دارد هم با مشکل مواجه است.
در مورد وضعیت اقتصاد ترکیه پرسش های زیادی 
ممکن اســت برای ایرانی ها پیــش بیاید، از جمله 
اینکه چه بر سِر دارایی کســانی خواهد آمد که در 
ترکیه ملک خریده اند و یا اینکــه آیا مهاجرت به 
ترکیه هنوز هم عاقالنه است یا نه؟ اما پرسش های 
بنیادی تری هم می توان پرســید: مثــاًل اینکه آیا 
ترکیه تا ۱۰ سال آینده ممکن است به جایی برسد 
که وضعیتی شبیه به وضعیت اقتصاد ایران را تجربه 
کند؟اقتصاد ایران اکنون به شدت بیمار است. سهم 
ایران از اقتصاد جهانی نســبت به گذشته حدودا 
نصف شده؛ تولید ناخالص داخلِی ایران که زمانی با 
ترکیه برابری می کرد حاال به کمتر از یک سوم تولید 
ناخالص داخلی ترکیه رسیده )۱۹۰ میلیارد دالر در 
مقابل حدود ۷۰۰ میلیارد دالر( و حدود ۳۰ درصد 
از جمعیت ایران، بنا به آمار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، زیر »خط فقر مطلق« زندگی می کنند 
و به عبارت ســاده، با معیار های مردمان فقیرترین 

کشور های قاره آفریقا روز را به شب می رسانند.
وضعیت اقتصاد ترکیه بسیار وخیم تر از آن چیزی 
است که شــاید خیلی ها تصور کنند، اما ترکیه تا 
مبتال شــدن به وضعیت ایران راه درازی در پیش 
دارد. اقتصاد ترکیه امســال حــدود ۲۱.۷ درصد 
رشد را به ثبت رسانده )با وجود تورم باال و با وجود 
تماِم مشــکالت دیگری که این کشــور دارد(، اما 
اقتصاد ایران در بهترین حالت ۵۰ ســال دیگر به 
وضعیت چند دهه پیش خود بــاز می گردد. عالوه 
بر ایــن، شــاخصه های دیگری هم هســتند که 
وضعیت دو کشــور را متفاوت می کنند: نرخ تورم 
باال در ترکیه، اکنون بــه نابرابری اقتصادی در این 
کشــور دامن زده، ولی در عین فقیرشدن بسیاری 
 از مردم، بخشــی از ابرســرمایه داران ترکیه ای، 

ثروتمندتر شده اند.

در تركيه چه خبر است؛

آیا »ترکیه« شبیه »ایران« می شود؟
اقتصاد »تركيه«، هم رده اقتصاد »كنيا«

News kasbokar@gmail.com

شرکت سامسونگ در سه ماهه ســوم امسال در 
بازار ســاعت های هوشــمند در میزان رشــد، از 
اپل ســبقت گرفت. بر اســاس داده های شرکت 
فــروش   ،Counterpoint Research
ساعت های هوشمند در سراسر جهان، در سه ماهه 
سوم سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

۱۶ درصد افزایش یافته است.
طبق جدیدترین آمار، شرکت اپل همچنان برترین 
فروشنده این حوزه باقی ماند، اما سهم آن سال به 
ســال ۱۰ درصد کاهش یافته است. سامسونگ 

بزرگترین برنــده Q۳ بــود و توانســت فروش 
محموله هــای خود را به طور قابل توجهی رشــد 
دهد. از نظر فروش، این سه ماهه، یک رکوردشکنی 
برای این شــرکت بود. این شــرکت هواوی را به 
عنوان دومین فروشنده بزرگ تغییر در سهم بازار 

ساعت های هوشمند

کنار زد و فاصله خود را با اپــل کاهش داد. توجه 
داشته باشید که بیش از ۶۰ درصد از حجم فروش 
این شرکت در آمریکای شمالی و اروپا بوده است، 
جایی که مدل های قیمت متوسط به باال محبوب 

هستند.
اکنون که ســاعت های جدید سامسونگ دارای 

سیستم عامل Wear OS هستند، سهم بازار این 
شرکت از ۳ درصد در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ به ۱۷ 
درصد در مدت مشابه امسال افزایش یافته است. 
همچنین شایان ذکر است سهم بازار اپل واچ از ۲۸ 
درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته اســت. به لطف 
 Amazfit ،محبوبیت روزافزون این برند در اروپا
سومین فروشنده بزرگ ساعت در سه ماهه سوم 
 BBK متعلق به Imoo امســال بود. همچنین
Electronics نیز چهارمین ساعت ساز و هواوی 

پنجمین شرکت برتر در این حوزه بود.

یک شــرکت دانش بنیان داخلی موفق به ساخت 
هولوگرام های ضد سرقت و شفاف کرده که برای 
اسناد امنیتی در کشور از آنها استفاده می شود. به 
گزارش معاونت علمی و فناوری، آرش زمانی راد 
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به رفع 
نیاز کشور به اقالم امنیتی و هویتی گفت: در این 
شــرکت محصوالت هولوگرام در انواع گوناگون با 
ویژگی ضد سرقت تولید می شود. این هولوگرام ها 
می تواند با چاپ گرم تولید شود تا در زمان انتقال، 

قابل برداشته شدن و جعل نباشد.
وی افــزود: این هولوگرام هــا هم پای محصوالت 
جهانی که در امنیت کاربرد دارند، در حال رشــد 
اســت و کارآمدی و کیفیت آن سبب شده مورد 
اســتقبال قرار بگیرد. زمانی خاطر نشان کرد: تا 

پیش از ورود محصوالت این شرکت به بازار کشور، 
هولوگرام های مورد نیازاسناد امنیتی مثل گمرک، 
شناســنامه ها، کارت های ملی و ســایر اسناد، از 

کشورهای خارجی خریداری و استفاده می شد.
وی گفت: این محصول ایران ساخت با هدف رفع 

نیاز داخلی تولید شده و برای این که از قابلیت ضد 
سرقت برخوردار باشد، مواد و الیه های زیادی به آن 

اضافه شده است.
 مدیر شرکت با بیان اینکه هولوگرام ایران ساخت، 
نمونه مشــابه داخلی ندارد و به صورت انحصاری 
توســط این شــرکت دانش بنیان تولید می شود، 
گفت: این محصول به نحوی ســاخته شــده که 
جاعالن نتوانند آن را تولید کنند زیرا از الیه های 

امنیتی زیادی برخوردار است.

رئیس هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک با اشاره به 
الیحه مبارزه با فعالیت های غیرقانونی استخراج کنندگان 
رمزارز گفت: در حال حاضر شــاهد محدودیت و فشــار به 
صنعتگران بخش خصوصی در این زمینه هستیم، از طرفی 
با یک پدیده نوظهور مواجهیم که با استقبال عمومی مواجه 
شده است. قبول داریم کشور مشکل برق و انرژی دارد، اما اگر با 
این پدیده به درستی برخورد نشود باعث زیرزمینی و خطرناک 
شدن آن می شود و به کشور آسیب می زند.امید علوی اظهار 
کرد: یک پیش نویس الیحه پیشــنهادی مجلس و دیگری 

پیش نویس مصوبه برخورد با ماینینگ غیرقانونی است که 
به هیات دولت می رود. هر دو سند را وزارت نیرو آماده کرده 
و پیشنهاد داده است. وقتی که فقط یک وزارتخانه به صورت 
یک طرفه به موضــوع ورود می کند، باعث می شــود همه 
چیز یک جانبه دیده شود. متاسفانه وزارت نیرو در طراحی 
پیشنهاد خود هیچ هم فکری و صحبتی با بخش خصوصی 

و دیگر وزارت خانه ها نداشته و اما نهاد ریاست جمهوری این 
نظر را از ما خواسته و به همین دلیل تالش می کنیم نظرات 
بخش خصوصی را به این افراد برســانیم.وی با بیان اینکه 
این پیش نویس تامین برق را بــه نیروگاه های تجدیدپذیر 
منظور کرده اســت، اما یک تخلف هم در قسمت طرح های 
صرفه جویی وجود دارد، گفت: در مــاده ۱۲ قانون مجلس 

آمده هر که در مصرف انرژی صرفه جویی کند، می تواند به 
میزان معادل آن در بورس انرژی ، انرژی تهاتر کند. مثال در 
گاز صرفه جویی می کنید و اندازه همان گازی که صرفه جویی 
کرده اید، می توانید در بورس انرژی برق، گازوئیل بخرید، اما 
این مساله در این پیش نویس خالف قانون موجود دیده شده 
که مخالف قانون مجلس اســت.رئیس هیات مدیره انجمن 
فناوران زنجیره بلوک ادامه داد: هیچ وقت مصوبه هیات دولت 
نمی تواند با قانون مجلس مخالفت کند، به همین دلیل هم 

طرح های صرفه جویی عملیاتی نشده است. 

سرپرست پارک فناوری سالمت مستقر در ناحیه نوآوری 
پارک پردیس گفت: داروهای پیشرفته در پارک فناوری 
سالمت به تولید می رسند. به گزارش معاونت علمی و 
فناوری، اکبر قنبرپور گفت: در حال حاضر ۵۰ شرکت 
در این پارک فعال هستند و بیش از ۱۰۰ محصول را به 

تولید می رسانند.
سرپرست پارک فناوری سالمت مستقر در ناحیه نوآوری 
پارک پردیس در خصوص تالش برای توسعه زیرساخت 

شــرکت های دانش بنیان خالق حوزه ســالمت گفت: 
درصدد هستیم زیرساخت ها به گونه ای تعیین شوند 
که تعداد شرکت ها بیش تر شود و بتوانیم محصوالت با 
فناوری پیشرفته تولید کنیم چرا که مطالعات ما نشان 
داده عمده واردات دارویی ما از محل داروهای با فناوری 
باال است به همین دلیل تالش می کنیم این داروها در 

کشور تولید شوند. به گفته سرپرســت پارک فناوری 
سالمت، حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری نقشی 

اثربخش داشته است.
وی گفت: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری به دنبال ایجاد فضاهای کار اشتراکی شامل 

آزمایشــگاه، اتاق تمیز و دیگر ملزومات شــرکت های 
خالق و نوپا هستیم. قنبرپور با اشاره به اهمیت مجموعه 
فعالیت هایی که قرار است در آینده در این پارک پیگیری 
شود گفت: قرار است تعدادی آزمایشگاه مرجع تخصصی 
در پردیــس راه اندازی شــود و یک فضای اشــتراکی 
حوزه ســالمت که زیرســاخت های کامل کارگاهی، 
آزمایشــگاهی، پایلوت ها و اتاق تمیزهــا دارد را ایجاد 

کنیم.

تغيير در سهم بازار ساعت های هوشمند

رقابت نزدیک اپل و سامسونگ بر سر صدرنشینی

توسط يك شركت دانش بنيان؛

هولوگرام های ضدسرقت و شفاف برای اسناد امنیتی تولید شد

فشار به صنعت گران استخراج رمزارز به کشور آسیب می زند

تولید داروهای پیشرفته »ایران ساخت« در پارک فناوری سالمت


