
با مصرف بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز در یک روز، وزیر 
نفت به مصرف کنندگان هشدار داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ هنوز خاموشی های تابستان 
از خاطر مردم نرفته است که خاموشی های زمستان و فصل سرد 

هم به نوعی دیده می شود.
فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در نشست کمیسیون انرژی با وزرای نفت، نیرو و صمت در جمع 
خبرنگاران گفت: با توجه به خاموشی های فصل تابستان پیش 
بینی می شود در فصل زمستان هم احتمال خاموشی وجود داشته 
باشد. در نتیجه تمهیدات الزم باید اندیشیده شود و امکانات کل 

کشور برای مقابله با مشکالت بسیج باشد.
وی افزود: به عالوه راه اندازی ستاد هماهنگی میان وزارتخانه های 
مربوط موضوع دیگری بود تا مصرف برق در زمســتان مدیریت 

شود.

همه ساله با فرارسیدن فصل سرما مصرف گاز بخش خانگی در 
کشــور افزایش می یابد و به دلیل آنکه توان تولید گاز در کشور 
محدود اســت گویا برنامه ریزی برای تامین سوخت نیروگاه ها  
صورت نگرفته است. ولی به گفته مسئوالن سوخت نیروگاهی 
تکمیل اســت و برای فصل سرد ســال هیچونه مشکلی از نظر 

سوخت رسانی در کشور نخواهیم داشت.

محدودیتگازصنایعباسوختمایعجبرانمیشود
جواد اوجی وزیر نفت تصریح کرد: از چند روز گذشته با افزایش 
مصرف گاز در کشور شروع به محدود کردن گاز در صنایع سیمانی 

کرده ایم که البته این کمبود با سوخت مایع جبران شده است.
او افزود: مصرف گاز در بخش خانگــی و تجاری به بیش از ۵۱۷ 
میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۲۲ درصد 
افزایش داشته است. وزیر نفت گفت: سوخت صنایع قطع نشده 

بلکه از گاز به سوخت مایع تبدیل شده است.در بحث بهینه سازی 
مصرف اقداماتی شروع شده است و افزایش تعرفه های مشترکان 

پرمصرف را در دستور کار داریم.
او ادامه داد: از اول آذر بازرســان از ساختمان های اداری بازدید 
داشته اند. ۱۴۲۸ اخطار داده شده و گاز ۱۲۴ اداره پرمصرف هم 

قطع شده است.

برقدرزمستانقطعمیشود؟
 غالمعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع توانیر در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای 
تامین برق زمستان ۱۴۰۰ گفت: برای نیروگاه ها سوخت های 

مایع در حال بارگیری هستند و این ظرفیت ها تکمیل می شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: بحران انرژی در زمســتان 
 اختصاص به یک کشــور و منطقه نیســت و اگــر بخش های 

تامین کننده انرژی مثل سوخت مایع و گاز وزارت نیرو سنکرون 
عمل نکنند و مشــکلی در این زمینه به وجود آید ممکن است 
محدودیت هایی اعمال شود، اما در تالش هستیم که این اتفاق 

نیفتد.
متاسفانه با فرار رسیدن  فصل زمستان هشــدار هایی از جانب 
مسئوالن برای جلوگیری از خاموشــی های زمستانه به گوش 
می رسد. گالیه همیشگی مردم این است که چرا هم در گرمای 
تابستان و هم سرمای زمستان باید شاهد خاموشی و قطع برق 
باشند در حالی که منشأ خاموشی های تابستانه و زمستانه متفاوت 

است و برای رفع هرکدام باید نسخه ای  پیچید.

نگرانیشدیدیازقطعیبرقدرزمستان۱۴۰۰دارم
محســن طرزطلب مدیر عامل شــرکت برق حرارتی از نگرانی 
ســوخت نیروگاهی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در 

فصل سرد سال گفت: در حال حاضر بیشترین مشکل ما سوخت 
رسانی به نیروگاه هاست.

او گفت: در اواخر آذر باتوجه به کاهش دما در برخی از نقاط کشور 
به خصوص شمال و شمال شرقی دغدغه ماست که کاهش تولید 

به دلیل مصرف گاز در بخش خانگی نداشته باشیم.
مدیر عامل برق حرارتی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۴ میلیارد 
لیتر سوخت مازوت و گازوئیل  به دلیل کاهش دما در نیروگاه ها 

مصرف شد.
او بیان کرد: امکان دارد مشکل سوخت رسانی در دی ماه و بهمن 
ماه به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی در نیروگاه های شمال و 

شمال شرق کشور داشته باشیم.
مدیر عامل شــرکت برق حرارتی اضافه کــرد: در حال حاضر 
هماهنگی های خوبی برای جلوگیری از مشکالت برای عدم قطعی 

برق میان برق حرارتی، وزارت نیرو و نفت در حال انجام است.

مطابق با آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، 
درحالی ۱۵۸ هزار و ۹۹۲ رویداد ازدواج و ۴۱ هزار 
و ۷۵۷ رویداد طالق در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده 
است که این آمار در قیاس با آمار مشابه خود در 
بهار ۹۹ خبر از رشــد ۲۳.۶ درصدی »ازدواج« و 

۱۶.۴ درصدی »طالق« می دهد. از آمار ازدواج و 
طالق سال گذشته، تعداد ۱۲۸ هزار و ۶۲۱ رویداد 
ازدواج و ۳۵ هزار و ۸۶۹ رویداد طالق مربوط به 

بهار ۹۹ است.
در این بین آمار ازدواج و طالق بهار ســال جاری 

در مقایسه با همین آمار در بهار سال گذشته )بهار 
۹۹( نشــان می دهد که در بهار سال جاری آمار 
ازدواج با رشد ۲۳.۶ درصدی به ۱۵۸ هزار و ۹۹۲ 
رویداد و آمار طالق با رشد ۱۶.۴ درصدی به ۴۱ 

هزار و ۷۵۷ رویداد رسیده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بیش از ۱۴ هزار خودرو 
در پارکینگ های ســتاد مبازره با مواد مخدر در حال 
حاضر توقیف هســتند، گفت: ۸۰ درصد خودروهای 

توقیفی باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، پیرو دستور رئیس 
قوه قضائیه به دادستان کل کشــور، مبنی بر تسریع 
تعیین تکلیف وســایل نقلیه توقیف و یا ضبط شده 
در خصوص پرونده های مواد مخدر، حجت االســالم 

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور صبح امروز 
)سوم آذر( از پارکینگ خودروهای توقیفی مرتبط با 

پرونده های مواد مخدر در منطقه شهریار بازدید کرد.
دادســتان کل کشــور در این بازدید در جریان آمار 
خودروهای توقیفی، تعداد و سال توقیف، نحوه مزایده 
و فروش، نحوه نگهداری قرار گرفت. منتظری همچنین 
بر تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف خودروها، لزوم 
کار جهادی و تعیین تکلیف ۸۰ درصدی خودروهای 

توقیفی تا پایان سال جاری تاکید کرد. وی با بیان اینکه 
حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ خودرو در پارکینگ های ستاد 
مبازره با مواد مخدر در حال حاضر توقیف هســتند، 
تصریح کرد: آنچه که مربوط به دستگاه قضائی است باید 
انجام و اگر نیاز به بخشنامه یا دستور است انجام خواهیم 
داد. دادستان کل کشــور افزود: ساماندهی وضعیت 
کنونی به همکاری و تعامل دستگاه های مربوطه و کار 

جهادی و تالش مضاعف نیاز دارد.

مدیرکل بازرســی ویژه وامور تعزیرات ســازمان 
حمایت گفت: در ۷ ماه ســال جاری بیشــترین 
تعــداد شــکایات دریافتی از بــازار بــه ترتیب 
 به گرانفروشــی، کــم فروشــی و تقلــب تعلق 

داشته است.
به گزارش ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، ســید مجتبی ســجادی جزی با 
بیان اینکه در هفت ماه ســال جاری بیشــترین 
تعداد شــکایات دریافتی به ترتیب به گرانفروشی 
، کم فروشــی و تقلب تعلق داشــته است، اظهار 
کرد: از ابتدای ســال تا پایان مهرماه امسال ۱۲۱ 
هزار و ۸۷۰ فقــره گزارش و شــکایت مردمی در 
خصوص کاال و خدمــات از طریق ســتاد خبری 

مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
ها دریافت شــده اســت. مدیرکل بازرسی ویژه و 
امور تعزیرات ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان تصریح کرد: از مجموع شکایات 
رســیدگی شــده ۴ هزار و ۷۵۳ فقــره منجر به 
تنظیم برگ گزارش بازرسی و ۶ هزار و ۳۳۱ فقره 
منجر به عدم احراز تخلف و ۴ هــزار و ۴۶۳ فقره 
 به علت انجــام کار کارشناســی در حال پیگیری

 است.
ســجادی با اعالم اینکه از این تعداد شکایات ۱۳ 
هزار و ۵۳۴ فقره مربوط به کاال است، گفت: ۲ هزار 

و ۱۳ فقره مربوط به خدمات بوده است.
وی اضافــه کــرد: در همیــن مدت، بیشــترین 

شــکایت دریافت شــده در بخــش کاال مربوط 
به انــواع نــان، ســبزیجات و گوشــت مــرغ و 
در بخــش خدمــات مربــوط بــه نــرخ تعمیر 
 خودروهای ســبک و رســتوران های غذاخوری 

است.
مدیرکل بازرســی ویژه و امور تعزیرات ســازمان 
حمایت با اعالم اینکه بیشترین شکایات بر اساس 
نوع تخلف به ترتیب مربوط به گرانفروشــی، کم 
فروشــی، تقلب و عدم درج قیمت است، گفت: در 
ارتباط با نحوه دریافت شکایات در مجموع ۱۰ هزار 
و ۲۱۶ فقره به صورت تلفنی، ۲ هــزار و ۶۹ فقره 
به صورت حضوری و ۳ هــزار و ۲۶۲ فقره بصورت 

کتبی بوده است.

ســازنده  از  سه شــنبه  روز  اپــل  شــرکت 
نرم افزار های جاسوســی NSO بــه دلیل هدف 
قــرار دادن کاربــران دســتگاه هایش شــکایت 
کرد و گفت که این شــرکت اســرائیلی در مرکز 
 رســوایی جاسوســی پگاســوس باید پاســخگو 

باشد.
به گزارش ســرویس ای تی و فنــاوری انتخاب به 
نقل از رادیو ملی فرانســه، غول مشهور سیلیکون 

 ولی، دردســر جدیــدی را بــرای NSO ایجاد 
می کند.

درواقع ماجرا از جایی آغاز شــد که گزارش هایی 
از ده ها هــزار فعــال، روزنامه نگار و سیاســتمدار 
 Pegasus به عنوان اهداف بالقوه جاســوس افزار 

منتشر شد.
مقامات ایــاالت متحده چند هفتــه پیش روابط 
بیــن NSO و گروه هــای آمریکایــی را محدود 

کردند، چرا که اینشرکت اسرائیلی "به دولت های 
 خارجــی امــکان انجــام ســرکوب فراملیتی را 

داده است". 
اپل در بیانیه ای اعالم کرد: برای جلوگیری از سوء 
استفاده بیشتر و آسیب رســاندن به کاربران خود، 
به دنبال حکم دائمی برای ممنوعیت اســتفاده از 
 NSO نرم افزار، سرویس یا دســتگاه اپل توسط

Group است.

مدتی اســت کــه در برخــی از مناطق کشــور 
شــاهد خاموشــی های پراکنده و جزئی هستیم 
کــه طبــق گفته های ســخنگوی صنعــت برق 
علــت آن بروز حــوادث روی شــبکه گســترده 
برق اســت و بــه لحــاظ تولیــد بــرق در حال 
 حاضر هیچ مشــکلی بــرای تامین برق کشــور 

وجود ندارد.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، با 
بیان اینکه شبکه برق کشور در شرایط پایدار است 
و هیچ مشکلی برای تامین برق وجود ندارد، اظهار 
کرد: در حال حاضــر هیچگونه محدودیت تولید و 
یا محدودیت ناشــی از کمبود سوخت در نیروگاه 

که منجر به خاموشی در ســطح کشور شده باشد 
را نداریم.

وی دربــاره خاموش هــای جزئــی و پراکنــده 
در سطح کشــور گفت: ممکن اســت حوادثی به 
صورت جزئــی در برخی از نقاط شــبکه ها منجر 
بــه خاموشــی های مقطعــی و پراکنده شــود 
 که در ســریع ترین زمــان نیز توســط همکاران 

برطرف می شود.
مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران از 
پر بودن ۵۲ درصد مخازن نفــت گاز نیروگاه های 
حرارتــی خبــر داد و گفت: در حــال حاضر روند 
سوخت رسانی به نیروگاه ها مناسب بوده و انتظار 

می رود تحویل گاز با همکاری مشــترکان گاز در 
بخش خانگی و تجاری بیشتر شده تا ذخیره سوخت 
مایع بیشتری  برای روزهای سرد پیش رو ذخیره 

گردد.
رجبی مشــهدی با بیــان اینکه ســوخت اصلی 
نیروگاه هــای حرارتی کــه تأمین کننــده اصلی 
برق کشــور هســتند، گاز اســت و پــس از آن 
ســوخت نفت گاز به عنوان ســوخت پشــتیبان 
اســتفاده می شــود، گفــت: اکنــون ذخیــره 
ســوخت نیروگاه هــا مناســب اســت و بایــد 
 سوخت رســانی به طور مســتمر و به اندازه نیاز 

تامین گردد.

مصرف گاز بحرانی شد

رشد ۲۳ درصدی »ازدواج« و ۱۶ درصدی »طالق« در بهار امسال
۱۴ هزار خودرو در پارکینگ های ستاد مبازره با موادمخدر در توقیف هستند

گرانفروشی و کم فروشی، بیشترین تخلفات بازار در ۷ ماه سال جاری 

شکایت اپل از سازنده نرم افزار های جاسوسی اسرائیل

علت خاموشی های اخیر اعالم شد
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نرخ ارز ارتباط مســتقیمی 
با روابط تجاری دارد. روابط 
تجاری نیز ارتباط تنگاتنگ 
و غیرقابل انــکاری با روابط 
سیاسی دارد. بنابراین آغاز مذاکرات و نتیجه آن 
می تواند تاثیراتی را بر نرخ ارز داشته باشد. با توجه 
به اعمال تحریم ها قیمت ارز به سقف رشد خود 
رسید. تصور این است که یا این مذاکرات به نتیجه 

خواهد رسید و...

مرتضیافقه،اقتصاددان
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چهار سیاست وزارت 
اقتصاد برای مهار تورم

واردات فقط 1۲ درصد 
کاالی اساسی با  ارز نیمایی

دالر با صعود به کانال 29 هزار تومان رکورد باالترین قيمت امسال را شکست

صعود  دالر درآستانه  مذاکرات
صفحه2

صفحه3

گارانتی  تقلبی  در  بازار  موبایل
موبایل های   تقلبی   از    راه   قانونی    وارد    نمی شود

گارانتی   موبایل    تقلبی    زیر   پله ای  است

معاون وزیر اقتصاد چهار سیاســت قطعی وزارت 
اقتصاد در راســتای مهار تورم را پیش بینی پذیری 
اقتصاد، شکست انحصارها، تسهیل مجوزها و تضمین 
حضور قراردادها اعالم کرد.به گزارش ایسنا، نشست 
خبری تشریح ابعاد نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد 
غیرتورمی اقتصاد کشور با حضور هادی سبحانیان، 
معاون سیاستگذاری اقتصادی این وزارتخانه برگزار 
شد.او گفت: دولت در شرایطی فعالیت خود را آغاز 
کرد که از نظر رشــد  اقتصادی وضعیت مناسبی 
نداشت و نرخ تورم به دلیل مســائل و چالش های 
متوالی در سال های گذشته در باالترین نرخ ها قرار 
داشت و نرخ تشکیل سرمایه نیز در برخی سال های 
گذشته منفی بوده اســت. عالوه براین، بخش قابل 

توجهی از ارز ترجیحی برای...

گرچه هنوز تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ مشخص نیست 
اما در آستانه تصمیم گیری در این رابطه، سهم واردات 
اقالم اساسی با ارز ترجیحی تا چند برابر ارز نیمایی 
سنگین تر است، به طوری که فقط ۲۰ درصد ارزش 
دالری و حدود ۱۲ درصد حجم واردات این کاالها 
در سامانه نیما تامین ارز می شود.به گزارش ایسنا، از 
سال ۱۳۹۷ که واردات با ارز ۴۲۰۰ به صورت عمومی 
در دســتور کار قرار گرفته، تاکنون فقط به واردات 
هفت قلم کاال محدود شده اما سهم قابل توجهی در 
واردات کاالهای اساسی داشته است.این در حالی 
است که طی دو ســال اخیر به تدریج  واردات اقالم 
اساسی با ارز ۴۲۰۰ محدودتر شد و به یک لیست ۲۵ 
قلمی رسید ولی با توجه به رانت ارز ترجیحی و عدم 

مدیریت صحیح آن در چرخه...

به حقوق 
نجومی باید 
خاتمه  داده شود

رئيس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

فروش و توزیــع اینترنتی کاالهای 
اساسی با قیمت مصوب افزایش یابد

جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس 
جمهور برگزار و بر ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر 
قیمت کاالهای اساسی در بازار و گسترش سامانه 
های اینترنتی فروش با قیمت های مصوب تاکید 
شد.به گزارش ایســنا، محمد مخبر در این جلسه 
که وزرای کشور، جهاد کشــاورزی، دادگستری، 
صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اقتصاد و 
همچنین رییس شورای اطالع رسانی دولت حضور 
داشتند، بر ضرورت برخورد با برخی نابسامانی ها 
در بازار کاالهای اساسی تاکید و تصریح کرد: باید 
فرآیند و زنجیره تامین، توزیع کاالهای اساسی از 
مبدا کنترل و کاالها به وفور بــا قیمت مصوب در 
مراکز رسمی توزیع شود.معاون اول رییس جمهور 
همچنین ارائه برخی اقالم ضروری مردم بصورت 
اینترنتی را اقدامی بسیار مناســب و ارزنده برای 
تنظیم بازار و اطمینان خاطــر مصرف کنندگان 
ارزیابی کرد و گفت: باید ارائه کاالهای اساسی مردم 
با قیمت مصوب بصــورت اینترنتی ادامه یابد و در 
صورت امکان فروش و توزیع برخی کاالهای دیگر 
نیز به این سامانه اضافه شود.در این جلسه گزارشی 
از وضعیت تامین و توزیع مرغ، تخم مرغ و مواد لبنی 
در سراسر کشور ارائه و تصمیمات الزم برای ادامه 
آرامش نسبی در بازار اتخاذ شد.در ادامه این جلسه 
نیز گزارشی از چگونگی فعالیت های سازمان بسیج 
و تعزیرات کشور برای نظارت، بازرسی و برخورد در 
خصوص برخی تفاوت قیمت ها ارائه و مقرر شــد 
فعالیت ها در این حوزه از هفته آینده بصورت کمی 

و کیفی افزایش یابد.

محکومیت بحرین به پرداخت 
غرامت ۲۰۰ میلیون یورویی

رییس کل اســبق بانــک مرکزی اظهار داشــت: 
یــک دادگاه داوری بین المللی، دولــت بحرین را 
که با هدف سیاســی و نقض قوانیــن بین المللی، 
ســرمایه گذاری بانک هــای ملی و صــادرات در 
فیوچر بانک بحرین را ســلب مالکیت کرده بود، 
به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیــون یورو غرامت به 
اضافه هزینه های دادرسی محکوم کردبه گزارش 
ایلنا، عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی 
در اینستاگرام خود نوشت: »یک پیروزی حقوقی: 
با تالش چند ســاله ای که داشــتیم، یک دادگاه 
داوری بین المللــی، دولت بحریــن را که با هدف 
سیاسی و نقض قوانین بین المللی، سرمایه گذاری 
بانک های ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را 
سلب مالکیت کرده بود، به پرداخت بیش از ۲۰۰ 
میلیون یورو غرامت به اضافه هزینه های دادرسی 

محکوم کرد.«

آژیــر اســتفاده از امــوال و 
دارایی های دولتی باید به صدا 

درآید
سخنگوی اقتصادی دولت اظهارکرد: اکنون کشور 
نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از 
همه ظرفیت های راکد اموال و دارایی های دولتی 
و شــفافیت آنها به صدا در بیاید. به گزارش ایسنا، 
سید احسان خاندوزی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت گفت: در این جلسه به یکی از لوازم 
رشد اقتصادی و پویایی اقتصاد ملی اختصاص پیدا 
کرد و آن مسئله مولدســازی دارایی های دولتی 
اســت.وی با تاکید بر ضرورت حرکت به ســمت 
مدیریت بهینــه و اقتصادی امــوال و دارایی های 
دولتی و خاتمه دادن به سالها سوءمدیریت در این 
زمینه عنوان کرد:  افزایش بازدهی دارایی های دولت 
با اقسام و انواع صورت هایی که دارد را در دستور کار 
قرار داده ایم.خاندوزی با اشاره به سالگرد فرمایش 
رهبر انقالب خطاب به شورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا در سال ۱۳۹۹ افزود: مسئله مولدسازی 
دارایی ها و فــروش اموال مــازاد و راکد دولتی در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد 
و رئیس جمهور تاکید کردند که همه دستگاه های 
اجرایی الزم است که در زمینه فروش و مولدسازی 
اموال مازاد و راکد به طور جدی و اجرایی با وزارت 
امور اقتصادی و دارایی همکاری حداکثری داشته 
باشند.خاندوزی از شناسایی پنج دسته مانع برای 
مولدسازی اموال و دارایی های مازاد دولتی خبر داد 
و این پنج دسته را به ترتیب شامل موانع شناسایی 
دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان ها و 
عدم شفافیت در این خصوص، دشواری در صدور 
مجوز مولدسازی این دارایی ها، شیوه ها و چارچوب 
قیمت گذاری و ارزش گذاری دارایی های دولت برای 
عدم سوءاســتفاده از بیت المال، شیوه های مدرن 
و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی های دولت و 
موانع نظارتی و قضائی که پیش روی مولدســازی 

دارایی های دولت است، عنوان کرد.

خبر

با تداوم روند صعودی بازار ارز، 
امروز دالر بعد از ۱۳ماه دوباره 
وارد کانال ۲۹هزار تومان شد و 
به این ترتیب در پنج روز مانده 
به ازسرگیری مذاکرات برجام 

رکورد باال ترین قیمت امسال را شکست.
قیمت دالر در بازار چهارشنبه ۳ آذر از ابتدای معامالت 
روند صعودی به خود گرفت و حدود ۴۵۰ تومان افزایش 
قیمت داشت. قیمت دالر در بازار آزاد ظهر امروز ۳ آذر 
به ۲۹ هزار تومان هم رسید.به گزارش تجارت نیوز، در 
بازار آزاد روز چهارشنبه قیمت دالر با روند صعودی به 
کانال ۲۹ هزار تومان نزدیک شد.قیمت دالر در ابتدای 
معامالت  دیروز روند صعودی داشــت. نرخ ارز در بازار 
آزاد امروز با کمی نوســان به ۲۹ هزار تومان هم رسید.

علی طباطبایی، کارشناس بازارهای مالی درباره افزایش 
قیمت دالر در بازار امروز توضیح داد: یکی از مهم ترین 
عوامل افزایشی قیمت دالر در بازار امروز ایجاد هیجان 

در بازار است.

دخالت رئیس جمهور در بازارهای اقتصادی
او در ادامه دخالت رئیس جمهور در بازارهای اقتصادی در 
چند روز گذشته در کنار پتانسیل رشد نرخ ارز، از دیگر 

عوامل افزایش قیمت دالر در روزهای اخیر بوده است.

طباطبایی به پتانسیل رشــد نرخ ارز تا باالی ۳۰ هزار 
تومان اشــاره کرد و ادامه داد: دالر توانایی رشد تا باالی 
۳۰ هزار تومان را دارد و اگر برخی از مشکالت اقتصادی و 
هیجان در بازار کم نشود روند صعودی دالر ادامه دار است.

اهمیت مذاکرات هشتم آذر
پیام الیاس کردی، کارشناس بازارهای مالی نیز معتقد 

است که مذاکرات هشتم آذر برای مشخص شدن مسیر 
قیمت دالر اهمیت دارد.

به گفته او، بازار ارز در چند روز گذشــته به اخبار اخیر 
واکنش زیادی نشان نداد.

الیاس کردی در پایــان گفت: اگر برخــی از پول های 
 بلوکه شــده آزاد شــود، کمی نوســان در بــازار ارز را

 کاهش می دهد.

صعود به کانال ۲۹هزار تومان در آســتانه 
مذاکرات

به گزارش اقتصاد آنالین برخالف ماه های گذشــته که بازار 
ارز بالفاصله به اظهارات امید وار کننده درمورد برجام واکنش 
نشان می داد، حاال مدتی اســت که نسبت به سیگنال های 
مثبت بی اعتنا شده و با اینکه پس از شش ماه تعلل طرفین در 
بازگشت به وین، قرار شده هشتم آذر ماه دور هفتم مذاکرات 
از سرگرفته شــود، اما دالر بدون توجه به این موضوع سیر 
صعودی پیش گرفت و تا امروز بعد از گذشت ۱۳ماه مجددا 

کانال ۲۹هزار تومان را فتح کرد.
این درحالیست که طی هفته جاری اخبار و اظهارات منفی 
درمورد برجام منتشر نشده و بالعکس، طرفین آمادگی خود را 
برای حل اختالفات اعالم کرده اند؛ اما با این وجود، نا اطمینانی 
از حصول توافق در آینده نزدیک و مبهم بودن روند مذاکرات 
با مذاکره کنندگان جدید ایران، باعث شد علی رغم نزدیک 
شــدن به روز موعود، معامله گران تمایلی به ترک موقعیت 

خرید نداشته باشند.
در نتیجه به دلیل باال رفتن حجم خرید ها ی هیجانی و بدون 
ترس از ریزش احتمالی نرخ ارز، باعث شد دالر از روز یکشنبه 
با پشتوانه مطمئنی در مسیر صعودی قرار بگیرد و با ادامه این 
روند، امروز تا سطح ۲۹۰۵۰تومان پیشروی کند.حاال اگرچه 
برخی اظهار می کنند که روند صعودی بــازار ارز و افزایش 
هیجانی دالر با شروع مذاکرات متوقف خواهد شد، اما حتی 
درصورت تحقق این پیش بینی، رکورد شــکنی دالر بعد از 

حدود یکسال و فتح کانال جدید نگران کننده است.

دالر با صعود به کانال ۲9 هزار تومان رکورد باالترین قیمت امسال را شکست

صعود  دالر درآستانه  مذاکرات

رئیسی: 
 به حقوق نجومــی باید خاتمه

 داده شود
رئیس جمهور با اشاره به موضوع حقوق های 
غیــر متعــارف تصریح کــرد: حقــوق یک 
حدی دارد که حد آن باید بــرای تمام افراد 
شــاغل در دولــت و شــرکت هــای دولتی 
 مشخص شــود و بیش از آن میزان هم نباید

 پرداخت شود. 
مــردم انتظــار شــنیدن اخبــاری درباره 
حقوق هــای چنــد ده میلیونــی را ندارند 
 و به حقــوق نجومــی بایــد خاتمــه داده 

شود.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
صبح روز چهارشــنبه در جلسه هیات دولت 
ضمن گرامیداشــت هفته بســیج و تشکر از 
خدمات بسیجیان به همه بخش های کشور 
گفت: بسیج در مسکن سازی، اقتصاد مقاومتی 
و فضای مجازی اقدامات خوبــی انجام داده 
اســت و می تواند برای همه بخــش ها گره 

گشا باشد.

بازگشت شاخص بورس به کانال 3.1 میلیونی؛
افزایــش 1۲9 درصدی ارزش 
معامالت بورس /رکورد شکست

در معامالت روز چهارشــنبه شــاخص های 
بــازار ســهام ریــزش کردند امــا معامالت 
پُررونق بــود و ارزش معامالت بازار ســهام 
 بــه بیشــترین میــزان در دو هفتــه اخیر 

رسید.
به گــزارش اقتصادنیــوز، در آخریــن روز 
معامالتــی هفتــه، شــاخص کل بــورس 
پایتخت نســبت بــه روز گذشــته ۱۰ هزار 
و ۴۴7 واحــد نــزول کــرد و بــه رقم یک 
میلیــون و ۳۹۴ هــزار واحد رســید تا یک 
 بار دیگر بــه کانــال ۱.۳ میلیونی ســقوط 

کند.
 شــاخص هم وزن نیز روز گذشته با کاهش 
هزار و ۵7۱ واحدی در سطح ۳8۳ هزار و ۴6۹ 

واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 
هماننــد شــاخص کل بورس کانــال عوض 
 کرد و محدوده ۲۰ هزار واحدی را از دســت 

داد. 
شــاخص فرابــورس ۱8۱ واحــد پائیــن 
 آمــد و در ســطح ۱۹ هــزار و ۹67 واحــد

 قرار گرفت.

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص
روز گذشــته نمادهای »فوالد«، »شستا« و 
»فارس« بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل 

بورس داشتند. 
همچنین ســه نماد »جم پیلن«، »خبهمن« 
و »خگســتر« نمادهای بزرگ بــازار بودند 
 که بیشــترین تاثیــر مثبت را بر شــاخص

 داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهــای »بپاس«، »آریا« 
 و »غصینو« بیشــترین تاثیر کاهنــده را بر 
شــاخص کل فرابورس داشــتند و »هرمز«، 
»شراز« و »سمگا« بیشترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای 
و  اســت  صدرنشــین  شســتا  بــورس 
 خبهمــن و خگســتر در رتبه هــای بعدی

 هستند.
 در فرابــورس نیــز نمادهــای توســن، 
 فرابورس فجهــان پرتراکنش  تریــن نمادها 

هستند.

رشد ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام با 
افزایش ۱۲۹ درصدی بــه رقم ۱۳ هزار و 7۵ 

میلیارد تومان رسید.
 ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 6 
هزار و ۱76 میلیارد تومان بود که ۴7 درصد 
 از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 

می دهد.
ارزش معامالت خرد ســهام نیز رشــد کرد 
 و بــه بیشــترین رقــم در دو هفتــه اخیر 

رسید.
 ارزش معامــالت خــرد بــا افزایــش ۱7 
درصدی نســبت به روز کاری قبــل به رقم 
۴ هزار و ۹۹6 میلیارد تومان رســید که ۳8 
 درصد از ارزش کل معامالت بازار را شــامل 

می شود.

اخبار
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مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: شاخص پیچیدگی 
نشــان می دهد که در ۵۰ ســال اخیر وضعیت ایران در 
مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار 
بدتر شده و به رتبه 88 )در ســال ۲۰۱6( رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی به بررسی حوزه مطالعات دیپلماسی اقتصادی و 
اهمیت، رویکرد و ابزارهای این حوزه پرداخته اســت.در 
این گزارش آمده است که اصطالح دیپلماسی اقتصادی 
اصطالح جدیدی است که ســابقه استفاده از آن به دهه 
۱۹۵۰ بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است 
که بســیار مورد توجه قرار گرفته است )برجیک و مون، 
۲۰۱8: ۳(. در واقع پژوهش های عملی در این خصوص 
از مواردی نادر در دهه ۱۹۵۰ به ده ها مورد در هر ســال 
در یک دهه اخیر رسیده است. از دالیل این امر می توان 
به توسعه جهانی شــدن، روند رو به رشد حمایت گرایی 
و افزایش نقش مباحث اقتصادی در مالحظات امنیتی 
اشاره کرد.در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی 
استفاده از ابزار سیاسی بین المللی )دیپلماسی( برای به 
دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، 
دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات 
از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان 
دولت ها را دربرمی گیرد.در بــاب اهمیت تأثیر تجارت 
بر توســعه، عالوه بر نظریات ســنتی، بر اساس »نظریه 
پیچیدگی« هر قدر محصوالت تولیدی و صادراتی یک 
کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر 
و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی 
نشان می دهد که در خالل ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران 
در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار 
بدتر شده و به رتبه 88 )در ســال ۲۰۱6( رسیده است. 
تنوع بخشــی به محصوالت صادراتی )یکی از دو محور 
نظریه پیچیدگی( به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی 
از سوی دانشمندان مطرح اســت و اصوالً فرایند توسعه 

اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند به 
گونه ای است که کشورها از تولید »کاالهای کشورهای 
فقیر« به ســمت تولید »کاالهای کشورهای ثروتمند« 
حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی 
عامل این تغییر ســاختار بوده و سیاست های تجاری و 
دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری 
مطلوب اختالف نظر و پارادایم های مختلفی وجود دارد 
که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر 
چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم 
مرکانتیلیستم، پارادایم کالسیک )لیبرال های اولیه( و 
نئوکالسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات 
و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از 
پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن 
با توجه به بحران مالی سال ۲۰۰8 میان کشورها عمومیت 
یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد به ویژه 
در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است.در اجرای 
سیاست های تجاری و دیپلماســی اقتصادی ابزارهای 
متعددی وجود دارد که از ابزار کهن »خدمات کنسولی« تا 
ابزار نوین »آی دیپلماسی« را دربرمی گیرد. برخی صاحب 
نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی 
می دانند.دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی 
خــود را دارد که در این گزارش به طــور مختصر به آنها 
اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های 
بین المللی با قوانینی که وضع می کنند روند دیپلماسی 
اقتصادی در ســطح جهان را شــکل می دهند. در مورد 
بازیگران داخلــی نیز به ضرورت هماهنگی بیشــتر در 
دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت 
و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می شــود 
زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخالف دیپلماسی سیاسی، 
مشتریان نهایی شرکت های عمومی و خصوصی هستند 

که قصد صادرات و واردات کاال یا خدماتی را دارند.

گرچه هنوز تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ مشــخص 
نیست اما در آستانه تصمیم گیری در این رابطه، 
سهم واردات اقالم اساسی با ارز ترجیحی تا چند 
برابر ارز نیمایی ســنگین تر است، به طوری که 
فقط ۲۰ درصد ارزش دالری و حدود ۱۲ درصد 
حجم واردات این کاالها در ســامانه نیما تامین 
ارز می شود.به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹7 که 
واردات با ارز ۴۲۰۰ به صورت عمومی در دستور 
کار قرار گرفته، تاکنون فقــط به واردات هفت 
قلم کاال محدود شــده اما ســهم قابل توجهی 
در واردات کاالهای اساسی داشــته است.این 
در حالی است که طی دو ســال اخیر به تدریج  
واردات اقالم اساسی با ارز ۴۲۰۰ محدودتر شد 
و به یک لیست ۲۵ قلمی رسید ولی با توجه به 
رانت ارز ترجیحی و عــدم مدیریت صحیح آن 
در چرخه واردات و تبعاتی کــه در بازار داخل 
داشت، فقط به شــش قلم که عمدتا نهاده های 
تولید دام و طیور است به همراه بخشی از دارو و 
تجهیزات پزشکی محدود شد. با توجه به شدت 
گرفتن جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدت 
اخیر و جایگزینــی ارز نیمایی، وضعیت واردات 
کاالهای اساسی با نرخ هایی غیر از ۴۲۰۰  قابل 

تامل است.

۲.3 میلیون تن با ارز نیمایی وارد شد
بررســی جریان واردات از ابتدای سال جاری تا 
۱۰ آبان ماه نشــان می دهد که از ۱8.7 میلیون 
تن کاالی اساســی وارداتی در ۲۵ گروه، ۱6.۴ 
میلیون تن  با ارز ۴۲۰۰ و فقط ۲.۳ میلیون تن 
با ارز نیمایی وارد شــده است، بنابراین از لحاظ 
وزنی 87.7 درصد واردات با ارز ترجیحی و ۱۲.۳ 

درصد با ارز نیمایی بوده است. 

سهم ارزی چقدر است؟
از نظــر ارزش نیــز از ۱۱.۵ میلیــارد دالر 
کاالهای اساســی وارداتی در ایــن دوره، فقط 
حدود ۲۰ درصــد معادل ۲.۳ میلیــارد دالر با 
ارز نیما وارد شــده و مابقی یعنی ۹.۱ میلیارد 
 دالر معادل 7۹.۱ درصد با نــرخ  ۴۲۰۰ تامین

 ارز شده است.

تغییر قیمت ۸۷ درصد کاالی اساسی 
از ۴۲۰۰ به نیمایی

حجم سنگین واردات با ارز ۴۲۰۰ در شرایطی 
ثبت می شــود کــه یکــی از دالیــل مخالفت 
با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضــوع افزایش 
قیمت اقالم اساســی وارداتی و تبعات تورمی 
آن بوده اســت، در هر حال این که 87.7 درصد 
واردات از نــرخ ۴۲۰۰ به نرخ ســامانه نیما که 
معموال هم ســطح قیمت بازار بــوده و در حال 
حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است منتقل شود 
 می تواند به افزایش قیمت کاالهای اساسی دامن

 بزند.

اما رانت سنگین است...
اما مســاله قابل توجــه به همیــن فاصله بین 
نرخ ۴۲۰۰ و نرخ ســامانه نیما و بــازار  و رانت 
ســنگینی که وجود دارد برمی گــرد که بارها 
نسبت به فساد ناشــی از این اختالف قیمت و 
عدم دسترسی مردم به کاالهای وارداتی با نرخ 
۴۲۰۰ هشدار داده شده است و به دفعات اذهان 
عمومی شاهد انتشــار خبرهای مربوط به عدم 
مدیریت مناســب تامین ارز با نــرخ ترجیحی، 
 فســاد آن در واردات و عدم نفع ایــن ارز برای

 مردم بوده اند.

معاون وزیر اقتصاد چهار سیاست قطعی وزارت 
اقتصاد در راستای مهار تورم را پیش بینی پذیری 
اقتصاد، شکست انحصارها، تســهیل مجوزها و 
تضمین حضور قراردادها اعــالم کرد.به گزارش 
ایسنا، نشست خبری تشریح ابعاد نقشه راه وزارت 
اقتصاد برای رشــد غیرتورمی اقتصاد کشــور با 
حضور هادی ســبحانیان، معاون سیاستگذاری 
اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.او گفت: دولت 
در شــرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که از نظر 
رشــد  اقتصادی وضعیت مناسبی نداشت و نرخ 
تورم به دلیل مســائل و چالش هــای متوالی در 
سال های گذشته در باالترین نرخ ها قرار داشت 
و نرخ تشــکیل ســرمایه نیز در برخی سال های 
گذشــته منفی بوده اســت. عالوه براین، بخش 
قابل توجهی از ارز ترجیحی برای تامین کاالهای 

اساسی مصرف شده بود و دولت با شرایطی مواجه 
بود که امکان تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ را نداشت.

سبحانیان افزود: مصارف دولت نیز افزایش قابل 
مالحظه ای داشته است درحالیکه منابعی برای 
این مصارف درنظر گرفته نشده بود و تمام تنخواه 
دولت در سالجاری توسط دولت گذشته مصرف 
شده بود که در چنین شــرایطی دولت جدید با 
مسائل زیادی روبرو شد که سامان دادن به آن ها 
مبتنی بر شناخت ریشه ها، منشا شکل گیری این 
مشکالت و شناخت راهکارها حائز اهمیت است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از آسیب های 
نظام حکمرانی اقتصادی این است که اغلب برای 
حل مسائل اقدامات اقتضایی صورت می گیرد و 

این امر ممکن است تا برای کوتاه مدت مسئله را 
اصالح کند اما باید بتوانیم برای حل این مسائل 
بســته ای از اقدامات تدوین و مسائل به صورت 
ریشه ای حل شــود. نیازمند اصالح رابطه بین 
حاکمیت و ملت از نظر اقتصادی هســتیم زیرا 
ملت و حاکمیت نسبت به یکدیگر تکلیفی دارند 
که یکی از تکالیف حاکمیت فراهم کردن شرایط 
مطلوب برای فعالیت اقتصادی و پیش بینی پذیر 
کردن اقتصاد در جهت سرمایه گذاری و فعالیت 
اقتصادی است که در این زمینه سیاست وزارت 
اقتصاد، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، تســهیل 
مجوزها، شکســت انحصارهــا و تضمین حضور 

قراردادها است تا حق مردم را به جا بیاورد. 

وی با بیان اینکه نیازمند فرمانده واحد اقتصادی 
هســتیم، گفت: باید ضمــن ارائــه برنامه های 
کوتــاه مدت مســائل را بــه صورت ریشــه ای 
حل کنیم  کــه وزارت اقتصاد به عنــوان متولی 
سیاست گذاری های اقتصادی اقدام تدوین نقشه 
راه مهارتورم و رونق تولید کرد که برنامه عملیاتی 
در این زمینه برای اجرا در دستگاه های مربوطه 
توســط ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت ابالغ 
می شود. دو مســئله اولویت دار در اقتصاد  ایران 
تورم باال و رکود اقتصادی است که باید همزمان 
به این دو موضوع توجه شــود. در این زمینه باور 
غلطی وجــود دارد که مهار تــورم موجب رکود 
می شــود بلکه برعکس زمانی به رشد اقتصادی 
باال و کاهش نااطمینانی اقتصادی دســت پیدا 

می کنیم که  تورم مهار شود.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد؛

وضعیت نامناسب ایران در تنوع بخشی به محصوالت صادراتی
در آستانه حذف ارز 4۲۰۰

واردات فقط ۱۲ درصد کاالی اساسی با ارز نیمایی!

چهار سیاست وزارت اقتصاد برای مهار تورم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان قیمت سکه در میانه کانال ۱۲ میلیون تومانی 
قیمت سکه )چهارشنبه، سوم آذرماه( در بازار تهران با ۱۸۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید.ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید با افزایش ۱۸۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
معامله شد.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. 

علت رشد قیمت دالر
مرتضی افقه، اقتصاددان 

نرخ ارز ارتباط مستقیمی با روابط تجاری دارد. روابط تجاری نیز ارتباط تنگاتنگ و غیرقابل انکاری با روابط سیاسی دارد. بنابراین آغاز مذاکرات و نتیجه آن می تواند تاثیراتی را بر نرخ ارز داشته باشد.
 با توجه به اعمال تحریم ها قیمت ارز به سقف رشد خود رسید. تصور این است که یا این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و تحریم ها برداشته خواهد شد و یا همین روند ادامه خواهد یافت و نرخ ارز رو به باال و باثبات به رشد خود ادامه 
خواهد داد. در وهله اول اگر مذاکرات به نتیجه برسد شوک در بازار ارز رخ خواهد داد. اما به نظر می رسد کاهش نرخ ارز ناشی از شوک مذاکرات زیاد نبوده و همچنین کوتاه مدت است. اما اگر توافقی انجام نشود این روند قیمتی 
ارز که تا به امروز با تزلزل و بی ثبات بوده است رو به باال و با ثبات خواهد شد. این بدان معناست که دیگر شوکی در رشد نرخ ارز نخواهیم داشت چراکه روند افزایشی نرخ دالر در سالهای اخیر به حد اشباع خود رسیده است. نرخ ارز 
فشار خود را تخلیه کرده و دیگر جایی برای افزایش بیشتر از این نرخ ها ندارد.به هر ترتیب متغیر بسیار تاثیرگذار و فعال در اقتصاد ایران بحث شدت گرفتن تحریم هاست که پس از تحریم فروش نفت از یکسو و عدم توان خرید 
نیازهای کشور همواره با رشد قیمت ها مواجه شدیم. در شرایط فعلی حتی بیانات شفاهی در مورد تحریم ها در صورتی که خوش بینانه باشد بدون آنکه حتی اتفاق واقعی در اقتصاد رخ دهد نیز می تواند منجر به کاهش نرخ ارز 
شود و در صورتی هم که این اخبار بدبینانه باشد می تواند منجر به افزایش این نرخ در بازار شود.همواره شاهد آن بوده ایم که با سخنان خوش بینانه و یا بدبینانه قیمت دالر تغییر کرده است ضمن آنکه سخنان اخیر »جوبایدن«در 
مورد هشدار به کشورهای دیگر در خصوص نخریدن نفت ایران باعث نوسانات اخیر نرخ ارز بوده است. تنها زمانی که آثار خوشبینی ها در بازار نمایان شود می توان به کاهش نرخ ارز امیدوار بود، در غیر این صورت نتیجه بدبینی 

ها همین افزایش نرخ ارز خواهد بود
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طرح واردات خودرو به منظور 
ساماندهی بازار و رفع انحصار 
به تصویب رســیده است اما 
برخی کارشناسان معتقدند 
اجــرای این طــرح منجر به 
ایجاد رانت می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  
۱۹ آبان ماه بود که مدیران عامل ۲ خودروساز کشور به 
طور رسمی اعالم کردند قرار است از این به بعد هر هفته 
فروش فوری خودرو را برگزار کنند و شاهد افزایش عرضه 
باشیم. فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو گفت: از 
امروز چهارشنبه؛ ۱۹ آبان شرایط فروش را در سایت قرار 
دادیم و هر هفته ایران خودرو عرضه فوری و فوق العاده 

را انجام می دهد.
از طرفی جواد ســلیمانی مدیرعامل سایپا گفت: طبق 
برنامه ریزی حداقل ۱۰ درصد افزایش تولید را داریم و هر 

هفته برنامه عرضه خواهیم داشت.
اما طبق مشاهدات میدانی، از آن زمان تاکنون نه تنها 
خودروســازان عرضه را افزایش نداده اند، شــاهد این 
هستیم که هیچ طرح فروش فوری هم اجرا نمی کنند و 
تنها به اجرای طرح پیش فروش اکتفا کرده اند که تنها 
برخی از محصوالت خود را در این طــرح ها به فروش 

گذاشته اند. 
بعد از این صحبت ها، بهارستان نشین ها برای حل مشکل 
بازار خودرو، طرح واردات خودرو را در مجلس تصویب 
کردند که بر اساس این طرح از این بعد واردات خودرو در 

ازای صادرات ، انجام خواهد گرفت. 

چه کسانی می توانند واردات خودرو را انجام 
دهند؟

رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 
رابطه با اصالح طرح ساماندهی بازار خودرو بیان کرد: در 
رابطه با ماده ۴ این طرح اصالحاتی برای تنظیم بازار و 
ایجاد تعادل در بین عرضه و تقاضا پیش بینی شده است 
که واردات به صورت کنترل شده و کامالً با تصمیم دولت 
بتواند انجام بگیرد، مانند سایر کاال ها که در مقاطعی تولید 

و عرضه داخلی پاسخگو نیست.
او بیان کرد: بر این اساس با اصالح این ماده مقرر شد که 
هر فرد حقیقی و حقوقی بتواند به ازای صادرات خودرو و یا 
قطعات خودرو و عرضه خدمات مرتبط با نیروی محرکه، 

واردات انجام دهد.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس براساس 
این طرح، واردات منوط به داشــتن نمایندگی فروش 
نیست تا انحصار در این زمینه رخ ندهد و تولیدکنندگان 
اگر نسبت به انتقال تکنولوژی اقدام کنند، دولت موظف 

است که امکانات بیشتری را در این زمینه در نظر بگیرد.
او افزود: ایرادات شورای نگهبان به دو ماده بود که در دو 
نوبت این مشکالت برطرف شد. در رابطه با ماده ۴ تعدادی 
مشکالت و ابهامات در خصوص ارزی که در زمینه واردات 
استفاده می شود، وجود داشت که در نسخه جدید این 

مشکالت بر طرف شد.
تقی پور همچنین در رابطه با کشور هایی که واردات از 
آن ها انجام می شــود، گفت: هدف از این طرح تشویق 
برای افزایش کیفیت و مقدار تولید است. شاخص ها و 
استاندارد های الزم را دولت تعیین خواهد کرد؛ خودرو ها 
باید حتما نو باشند و واردات خودرو دست دوم مشکالتی 

را در ارائه خدمات به وجود می آورد.

برخی کارشناسان معتقد هستند که این طرح می تواند بر 
شکستن انحصار تاثیر گذاشته باشد و عالوه بر این باعث 

رونق تولید می شود. 
شاه جویی کارشــناس صنعت خودرو در گفت و گو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: مجلس شــورای 
اسالمی اواخر شهریور ماه امســال طرح واردات خودرو 
را تصویب می کند که شورای نگهبان ایراداتی را به این 
طرح می گیرد. ایراداتی که شورای نگهبان برای این طرح 

داشته در ۳ بند بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اولین ایراد این 
است که منشا ارز واردات خودرو در این طرح مشخص 
نیست. دومین ایراد این است که هیات عالی نظارت بر 
سیاست های نظام مقایر با سیاست های حمایت از تولید 
ایرانی است. نکته سوم این است که حد و حدود قیمت 
گذاری که مجلس به وزارت صمت اعطا کرده مشخص 
نیست؛ حتی شان وزارت صمت در این موضوع  تعیین 

نشده است.
او بیان کرد: در رابطه با منشا ارز، آن چیزی که در طرح 
آورده شده این است که ما به عنوان کشوری که صنعت 
قطعه سازی خوب و رو به جلویی داریم، بتوانیم به جای 
اینکه خودروها را با ارز معمول وارد کنیم با ارز ناشی از 
صادرات قطعات خودرویــی که صادر می کنیم بتوانیم 
خودرو وارد کنیم. این طرح می تواند در اشــتغال تاثیر 
گذار باشــد. این طرح بحث رقابتی را تقویت می کند و 

اثرات مثبتی خواهد گذاشت.
اما این طرح  مخالفانی هم دارد که می گویند این مصوبه 
رانت جدیدی را برای مافیای خودرو رقم خواهد زد، به 
گونه ای که عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی 
همســو با مخالفان در توئئتی تاکید کرده اســت  این 

نوع واردات منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای وارد 
کنندگان خاص می شود و برخی از کارشناسان از احتمال 

ایجاد رانت جدید در بازار می گویند.

 طرح واردات در برابر صادرات به کنترل بازار 
خودرو کمک نمی کند

میالد بیگی کارشــناس صنعت خودرو در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: این طرح عمال نمی تواند 
منجر به افزایش عرضه شــود، چرا که  اگر هدف عرضه 
باشد به این دلیل که ما به ازای صادرات داریم واردات را 
انجام می دهیم، عمال خودرو هایی که می توانسته در بازار 
کشور به فروش برسد را صادر می کنیم و ما به ازای آن 
خودرو هایی وارد می کنیم که چون گران هستند، تاثیری 

در عرضه خودرو ندارد. این کارشناس صنعت خودرو بیان 
کرد: در این قانون باگ هایی وجود دارد که اگر توســط 
۲ آئین نامه دولت برای آن تدبیری اندیشیده نشود، در 
نهایت قانون دور زده می شود و ارز های رسمی کشور در 

نهایت به بحث واردات خودرو تخصیص پیدا می کند.
بیگی گفت: بر اســاس قانون می توانیم صادرات داشته  
باشــیم و به ازای صادرات، اقدام به واردات کنیم؛ از آن 
جایی که امکان تعیین ارزش صــادرات قطعات وجود 
ندارد و امکان بیش اظهاری در گمرک وجود دارد، عالوه 
بر اینکه امکان رهگیری قطعه صادر شــده نیست، این 
احتمال وجود دارد که مقداری قطعه صادر شــود و از 
مرز های کشور خارج شود در حال که ارزش آن بیش از 

آن چیزی باشد که اظهار می شود.

آیاطرحوارداتخودروبهرانتمنجرمیشود؟

دوراهی رفع انحصار و ایجاد رانت

به مناسبت هفته بسیج انجام شد
تقدیرمدیرعاملذوبآهناصفهان

ازفعالیتهایبسیجشرکت
به مناسبت پنجم آذر ماه سالروز تشکیل بسیج 
به فرمان حضرت امام خمینی )ره( و فرا رسیدن 
هفته بسیج، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان با اهدا لوحی از خدمات شایســته 
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان قدردانی 

کرد .
یزدی زاده ضمن قدر دانی از تمام بســیجیان 
شرکت و تبریک این روز به آنان گفت : بسیجی 
واقعی، فردی است که در کنار مردم است و برای 
رفع مشکالت و نیازهای جامعه تالش می کند و 
در پی به دست آوردن هیچ سود مادی و مقامی 
نیست. بسیجی در راه خدا برای کشورش آماده هر 
نوع فداکاری است و از وقت و مال و جانش برای 

سربلندی میهنش می گذرد.
وی اظهار داشت : هفته بسیج، یادآور مجاهدت 
و ایثار زنان و مردانی اســت که برای پاسداشت 
ارزش های اسالم عزیز و دفاع از ایران اسالمی در 
عرصه های مختلف دفاعی، فرهنگی، اقتصادی، 
ســازندگی و دیگر عرصه ها با تمام وجود وارد 
میدان مبارزه و جهاد شــدند و فرهنگی ناب و 
مانــدگار از اخالص و فــداکاری را بــه تصویر 

کشیدند.
سرهنگ مختاری ضمن گرامیداشت و تبریک 
هفته بسیج به تمام دالورمردان بسیجی و همه 
کسانی که قلبشان برای این نظام و انقالب می 
تپد ، گفت : برنامه های بسیج با محوریت خدمت 
به مردم بوده و در این راستا هفته بسیج امسال با 

شعار )) بسیج پاره تن مردم(( آغاز خواهد شد .
وی افزود :  بسیجیان در طول سال های گذشته از 
تاسیس تا کنون همواره در عرصه های ایثارگری 
نقش موثری ایفا نموده اند .این شجره طیبه که 
با فرمان امام روح اله در پنجم آذر ماه ۵۸ تشکیل 
شد از روز اول منشا خیر و برکات بوده و در عرصه 
های مختلف نقش آفرینی داشته است ،به نحوی 
که امروز ملت های مسلمان و استکبار ستیز از 
تجربه بسیج استفاده می کنند که همگی اینها 

متکی به اندیشه حضرت امام )ره( است .

ستادتنظیمبازارهنوزتصمیمی
درموردخودرونگرفتهاست

اگرچه اخبار غیررســمی 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 خبرنگار مهر، بیش از دو ســال 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.
شواهد نشــان می دهد که خودروســازان تمایل 
بیشتری به استفاده از دو روش پیش فروش خودرو 
و تحویل تا یک سال و مشارکت در تولید دارند و با 
توجه به اینکه فروش فوق العاده خودرو، تثبیتی 
اســت یعنی خودرو در این طــرح با قیمت هایی 
که شــورای رقابت )به عنوان متولی قبلی قیمت 
گذاری خودرو( اعالم کرده است باید عرضه شود، 
خودروساز تمایل چندانی به استفاده از این روش 
برای فــروش خودروهای خود نــدارد، چراکه به 
دلیل قیمت گذاری دســتوری 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 شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو 
خودروساز بزرگ کشــور _ایران خودرو و سایپا_ 
بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ 
مهر ماه و تصمیــم وزارت صمت به عنوان متولی 
جدید قیمت گذاری خودرو، برای خروج از قیمت 
گذاری دســتوری، اقدام به افزایش قیمت برخی 
از محصوالت خود کردند. در ادامــه 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 اصــالح قیمت، محدودیت 
مربوط به فــک رهن دیگــر در طرح های فروش 
فوق العاده خودروســازان لحاظ نخواهد شــد و 
 عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و مردم منتظر 

تغییرات باشند.

استان ها
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سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ضمن ارائه 
توضیحاتی درباره موبایل های مونتاژ شده در کشورهای ثانویه، گفت که 
این موبایل ها تقلبی نیستند و فقط ویژگی های متفاوتی دارند و به طور 

کلی موبایل های تقلبی گارانتی شرکتی ندارند.
به گزارش ایسنا، اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،  تصویری، 
تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفته بود کــه برخی واردکنندگان، 
گوشی های موبایل بی کیفیت را از کشورهای مونتاژ کننده گمنام مانند 
نپال، بنگالدش و اندونزی وارد می کنند و با قیمت های نزدیک به نرخ 

گوشی های تولید شده در کشورهای صاحب آن برند می فروشند.
در این رابطــه محمدرضا عالیــان در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
شــرکت ها در کشــورهای مختلف مخصوص نیازهای همان کشور 
کاال تولیــد می کنند، برای مثــال قبل از تحریم ها برخــی موبایل ها 
به ســفارش ایــران با کیبــورد و سیســتم عامــل با زبان فارســی 
پیش فــرض فارســی تولید می شــد و حتــی برخی نــرم افزارهای 
 ایرانی به صورت پیش فــرض روی این مدل های وارداتی سفارشــی 

نصب  شده بود.
وی افزود: فرض کنید همین موبایل های سفارش ایران در کشورهای 
دیگر مثل امارات، هند و انگلســتان فروخته می شــد. نتیجه این بود 
که موبایــل هایی که با ویژگی های خاص برای یک کشــور ســاخته 

شده بود، در کشورهای دیگری فروخته می شــد. اما همچنان برند و 
قطعات موبایل تغییری نداشــت. بنابراین به گفته سخنگوی انجمن 
واردکنندگان موبایل این موبایل ها متفرقه نیستند. در برخی کشورها 
دو محصول خارجی وجــود دارد یکی وارداتی اســت و دیگری تولید 
کمپانی خارجی در همان کشور است، مثال سامسونگ در هند کارخانه 
زده و موبایل تولیــد می کند. بنابراین برخی مدل ها ویژه یک کشــور 
تولید می شــود که ویژگی های متفاوت دارند. ممکن است مردم یک 
ناحیه از ظرفیت باالی باتری اســتقبال کنند، امــا به دوربین اهمیت 
 زیادی ندهند که برندها برای آنهــا این محصوالت را تولید می کنند تا 

کاال اقتصادی تر شود.
عالیان با بیان اینکه حجم تولید متناســب با همان کشــور و نه بازار 
جهانی اســت، تصریح کرد: ایران در حال حاضر نمی تواند مستقیم با 
تولیدکنندگان بزرگ جهان کار کند و مجبور است از واسطه ها منطقه ای 
استفاده کند. در این شرایط در مواردی ممکن است واسطه ها کاالی مورد 
نظر واردکنندگان، از نظر قیمت را نداشته باشند و به جای آن پیشنهاد 

کنند که همین کاالهای تولید شده در کشورهای دیگر را بخرند.
اما به گفته وی اندازه بازاری که توضیح داده شــد و ممکن است در آن 
تخلف صورت گیرد خیلی کوچک است و اصالً با نیاز و مصرف بازار قابل 
قیاس نیست. البته هر تخلفی مستلزم برخورد قانونی است و انجمن هم 

در این زمینه اقدامات الزم را انجام داده، چرا که موضوع تازه ای نیست. 
سخنگوی انجمن موبایل با بیان اینکه در این زمینه مکاتباتی انجام شده 
تا مسئوالن بررسی و راه حل پیدا کنند، تصریح کرد: صنف موبایل با تنش 
دچار گره می شود و چنین اخباری هم به جز ایجاد تنش فایده دیگری 
ندارد. دستگاه های مسئول هم در حال پیگیری و بررسی موضوع هستند. 

رسیدگی به این ماجرا در حیطه وظایف بخش خصوصی نیست.

راه حل مقابله با تخلفات، راه اندازی افق است
وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی سامانه افق، امکان انجام این تخلفات 
وجود ندارد، اظهار کرد: با راه اندازی طرح افق همه چیز شفاف و مدیریت 
خواهد شد و نفع آن به مصرف کننده می رسید. اما نهادهایی که مخالف 

این طرح هستند باید پاسخ دهند چه نفعی در عدم اجرای آن دارند.
عالیان در پاسخ به سوالی درباره نحوه تشخیص این موبایل ها در بازار، 
گفت: روی جعبه موبایل منطقــه ای که موبایل در آن تولید شــده و 
منطقه ای که موبایل برای آن تولید شــده نوشته شده و فروشنده هم 

می تواند درباره این موضوع اطالع رسانی کند.
وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی هنوز در فرآیندهای ثبت ســفارش و 
پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تفکیک ارزشــی بین کاالی تولید 
یک کشور با تولید کشور دیگر وجود ندارد، گفت: این موضوع در دست 

پیگیری است تا اصالح شود و این دو دسته کاال از همدیگر تفکیک شود و 
به اندازه ارزش خودشان حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کنند.

موبایل های مونتاژ در کشورهای ثانوی، تقلبی نیستند
عالیان با بیان اینکه در این ماجرا همه موبایل ها اصلی هستند و چیزی 
تحت عنوان موبایل فرعی یا بی کیفیت یــا تقلبی وجود ندارد، تصریح 
کرد: اگر این موبایل ها بی کیفیت بود، مصرف کنندگان اصالً تقاضای آن 
را نداشتند. فقط ممکن است یک قابلیت بر اساس نیاز افراد بومی یک 
منطقه افزایش پیدا کرده و قابلیت دیگری از آن کم شده باشد. اما به هر 
حال قیمت این کاالها با هم متفاوت است و باید بر اساس قیمت خریداری 

شده به فروش برسند.

گارانتی موبایل تقلبی، زیرپله ایست
سخنگوی انجمن موبایل همچنین در پاســخ به این سوال که گوشی 
تقلبی در بازار وجود دارد؟ تصریح کرد: موبایل تقلبی یا فیک نمی تواند 
به صورت قانونی وارد شود، چون سازمان تنظیم مقررات رادیویی از هر  
محموله موبایل به صورت نمونه برداری تست انجام می دهد. ممکن است 
این کاالهای تقلبی گارانتی هم داشته باشند، اما گارانتی آن ها شرکتی و 

رسمی نیست و زیرپله ای است.

 محمدیاســر طیب نیا با تاکید بر آمایش ســرزمینی گفت: باید در 
طرح های توسعه ی صنعت فوالد تجدید نظر شود، چرا که توسعه ها 
بیشتر کمی بوده در حالی که توسعه پایدار درزنجیره فوالد با تولید 

محصوالت کیفی و خاص به سرانجام می رسد.
 محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در هشتمین 
کنفرانس بین المللی استیل پرایس اظهار کرد: همانگونه که در این 
همایشبه چالش های بزرگ فوالد اشاره شــد، باید با سرعت و دقت 
چاره ای برای آن ها اندیشیده شــود، در غیر این صورت به دلیل عدم 
توازن در زنجیره تولید، شرکت های قوی جهان ما را حذف خواهند 
کرد.  طیب نیا افزود: مصرف فوالد کشــور حــدود ۱۷میلیون تن 
اســت، در حالی که ظرفیتنصب شــده ۴۰ میلیون تــن و ظرفیت 
تولید ۳۰ میلیون تن می باشــد و ۵۵ تا ۶۰میلیون تن طرحهای در 
دست احداث تعریف شده است که ما باید با نگاه ُخرد به چالش ها و 
مشکالت موجود در زنجیره بپردازیم.  وی با بیان اینکه شرکت های 
فوالدی باید مشــکالت فعلی را حل کنند ادامه داد: اگر قرار اســت 
این چالشها حل شــود، در ابتدای امر باید مشکالت حوزه اکتشاف، 
استخراج، تولید کنسانتره، گندله و... به تدریج بررسی و رفع شوند. 
برای مثال اگر نگاهی به حوزه اکتشــاف بیاندازیــم، می بینیم که 
در چندســال اخیر فعالیت هایبسیاری انجام شــده، اما در مقایسه 
 با ۵ دهه قبل قابل مالحظه نیســت. از همین رو فــوالد مبارکه در 

حوزه اکتشاف ورود کرد. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: اکنون شرکت هایی که بتوان در حوزه 

اکتشاف به آنها اتکا کرد وجود ندارند و ما الزم است که از تجربه و دانش 
شرکت های خارجی استفاده کنیمتا شاهد تحول در این بخش باشیم . 
به گفته طیب نیا، عمق اکتشــاف در جهان ۷۹متر، اما در ایران زیر 
۱۰متر است. پس در گام نخست باید دراین بخش نهضت اکتشافی راه 
بیاندازیم تا انحالل صنایعپایین دستی به دلیل عدم در اختیار داشتن 
مواد اولیه رخ ندهد.  به گفته وی، ۶۳درصد هزینه های شــرکتهای 
معدنی پیشتاز، در حوزه اکتشاف است، و این الزام به وجود می آید که 

شرکت های معدنی در این بخش سرمایه گذاری کنند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: البته روش های غیرعلمی برای اکتشاف 
و نوع واگذاری هاو مباحث محیط زیســتی از دیگر مشکالت است 
که دولت و حاکمیت می تواند ورود کند. به جز چند شــرکت بزرگ، 
روشهای غیرعلمی در حوزه استخراج اصولی معادن صورت گرفته و در 

واگذاری ها اهلیت رعایت نشده است. 
طیب نیا گفت: بهره وری و کیفیت پایین در کارخانه های کنسانتره 
سازی یکیدیگر از مشکالت است. زیرا اغلب این مجموعه ها طراحی 
کامل روی خطوط انجام نشده ولی کارخانه راه اندازی شده است. در 
این میان کیفیت گندله نیز بالتبع با کیفیت پایین کنسانتره کاهش 
می یابد، برای مثال میانگین اســتحکام گندله تولیدی فوالدمبارکه 

۳۰۰ کیلوگرم است، در حالی که بخش زیادی از گندلههایتولیدی 
کشور زیر ۲۵۰ کیلوگرم استحکام دارند.  مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: 
در ایران در بخش احیای مستقیم، مصرف آب و انرژی باالتر از میانگین 
جهانی است، بنابراین باید تکنولوژی، به روز شده و در این حوزه،کارهای 
جدی تری انجام شود. ایران در رتبه دهم کشورهای تولیدکننده فوالد 
قرار دارد، اما ضعف مدیریت ســبد محصوالت باعث شــده که رتبه 
مناسبی در تولید محصوالت خاص نداشته باشیم.  وی ادامه داد: اکنون 
شاهد هستیم که بسیاری از شرکتها با ظرفیت پایین تولیددارند اما 

فوالد مبارکه با ۹۵درصد از ظرفیت خود در حال تولید است. 
طیب نیا با بیان اینکه ضرورت توسعه در تولید انکار ناپذیر است، گفت: 
عدم توازن زنجیره در محصوالتی مانند میلگرد، لوله و پروفیل دیده 
می شود که با ظرفیت زیر۴۰ درصد تولید می شوند و در صورتی که اگر 
سرمایه هنگفت بدون استفاده اینشرکت ها، به سمت اکتشاف رفته بود 

پیشرفتهای زیادی داشتیم . 
وی به توسعه زیرســاخت ها در حوزه ریلی نیز اشاره کرد و گفت: اگر 
بخواهیم تحولیدر زنجیره داشته باشیم باید به سمت تکنولوژی روز 
دنیا برویم   چراکه اکنون توان رقابت در بازار جهانی را نداریم. عالوه بر 
اینکه مجموعههای بزرگ باید این مشکالت را رفع کنند و در این بین 

همراهی حاکمیت هم نیاز می باشد.  طیبنیا یکی دیگر از مشکالت و 
چالش ها را در زمینه قیمت گذاری مواد اولیهدانست و گفت: در بخش 
فروش و قیمت گذاری نیز دچار مشکل بوده ایم  و باید دیدکه آیا می توان 

با قیمت های جهانی همراه شد؟ 
وی تصریح کرد: بر اساس آمار بورس، ۲میلیون و ۱۵۰ هزارتن عرضه 
برای کنسانتره از ابتدای سال تا کنون انجام شده اما حدود ۴۱۵هزارتن 
معامله شده وعمدتاً شرکت هایداخل گروهی و پایین دستی خرید 
کردهاند که از لحاظ قیمت نیز از بازار آزاد باالتر بوده است و برای گندله 

و آهن اسفنجی نیز وضعیت مشابهی را مالحظه می کنیم . 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت ادغام عمودی و افقی 
در زنجیرهفوالد و گره زدن منافع معادن و فوالدسازان با یکدیگر گفت: 
معادن بزرگ باید معادن کوچک و فوالدسازان بزرگ باید فوالدسازان 

کوچک را فعال کرده و آن ها را از حالت غیر اقتصادی خارج کنند.

۴۳۸ هــزار و ۳۰۰ تن برنــج در دو هفته اخیر برای واردات به کشــور 
ثبت سفارش شــده اســت. به گزارش ایســنا به نقل از وزارت جهاد 
کشــاورزی، مدیرکل دفتــر بازرگانــی داخلی کاالهای کشــاورزی 
وزارتخانه با اعالم این مطلــب گفت: با توجه به بــرآورد معاونت امور 
زراعت مبنی بر تولید دو میلیون تا دو میلیــون و ۲۰۰ هزار تن برنج در 
 سال جاری، احتماال برای تامین مابقی نیاز کشور حدود یک میلیون تن 

برنج باید وارد شود.
ابراهیم زارع، نیاز ساالنه کشــور به برنج را بر اساس برآوردهای صورت 
گرفته سه میلیون تا ۳.۲ میلیون تن عنوان کرد. وی اظهار کرد: واردات 
برنج در فصل برداشت برنج داخلی از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه ممنوع 

است، اما در مابقی سال برنج بر اساس نیاز کشور وارد می شود.
زارع با بیان این که از ابتدای امسال تا ۲۲ آبان ماه نزدیک به ۶۶۰ هزار 
تن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده است، گفت: بخشی از این برنج 

ترخیص شده مربوط به واردات سال گذشته است. وی ادامه داد: عمده 
این واردات از کشور هند و بخشی هم از پاکستان و با ارز نیمایی صورت 
گرفته است. مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی وزارت 
جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولید محصوالت کشاورزی تابعی از شرایط 
اقلیمی است و امســال در حوزه برنج در استان های شمالی، تنش های 

خشکسالی و دمایی داشته ایم.
زارع در مورد تامین گوشــت قرمز و مرغ مورد نیاز کشور اعالم کرد: از 
ابتدای امسال تا ۲۲ آبان ماه ۱۰ هزار و ۵۵۴ تن گوشت گوساله  و ۳۶ هزار 

و ۸۰۰ تن گوشت مرغ از گمرک ترخیص شده است.
وی درباره تخم مرغ نیز اذعان کرد: در حوزه تولید تخم مرغ مشــکلی 
نداریم، اما برای تنظیم بازار مجوز افزایش واردات ماهانه ۱۵ هزار تن به 
تناسب نیاز جامعه تا پایان سال جاری صادر شده که ۱۸۰۰ تن آن تاکنون 

وارد شده است و اگر نیاز باشد واردات ادامه خواهد یافت.

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میوه و ســبزی با بیــان اینکه 
قیمت گوجــه فرنگی یــک مــاه دیگر بــه تعادل می رســد، 
 گفــت: صــادرات محصــوالت از جمله ســیب زمینــی باید 

مدیریت شود.
اســداهلل کارگر در گفتگو با مهر درباره دالیل گرانی محصوالت 
صیفــی از جملــه گوجــه فرنگــی و ســیب زمینــی گفت: 
 صــادرات کنترل نشــده یکی از دالیــل گرانی ســیب زمینی 

است.
وی اضافه کرد: مــا در تولید ســیب زمینی مشــکلی نداریم و 
تنها مســأله صادرات بیش از اندازه آن اســت، متأسفانه برنامه 
درســتی برای صادرات محصوالت نداریم و میزان آن به درستی 
 پیش بینی نمی شــود بــرای همیــن در تنظیم بــازار داخل به 

مشکل می خوریم.

کارگر تصریح کرد: مســأله تولید و مصرف و صادرات محصوالت 
صیفی باید برنامه ریزی شده باشد و مدیریت شود تا دچار چنین 

مشکالتی نشویم.
وی با اشــاره به اینکه دلیل نوســانات قیمت گوجــه فرنگی نیز 
به دلیل جابجایی فصل اســت، گفت: حدود یک ماه اســت که 
برداشت محصول گوجه جنوب کشــور آغاز شده اما نوبرانه است 
 و تا یک ماه دیگر بــه تولید انبوه می رســد و قیمت های بازار نیز 

متعادل می شود.
کارگر قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی را در میدان مرکزی میوه 
و تره بار بین ۵۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر 
کیلوگرم گوجــه فرنگی نیز بین ۷۰۰۰ تا ۱۱۵۰۰ تومان اســت 
ضمن اینکه در مراکز خرده فروشــی ۳۵ درصد سود نیز به این 

مبالغ اضافه می شود.

گوجه فرنگی یکماه دیگر ارزان می شودآخرین وضعیت تامین کاالهای اساسی

مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهمطرحکرد:

تولید محصوالت کیفی با تجدید نظر در طرح های توسعه صنعت فوالد

خبر

گارانتیموبایلتقلبیزیرپلهایاست

گارانتی تقلبی در  بازار  موبایل
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نخستين استارت آپ ايرانی وارد فرابورس می شود
وزیر ارتباطات با اعالم خبر عملی شــدن وعده ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه 
گفت: در آستانه صدمین روز استقرار دولت سیزدهم، نام نخستین استارت آپ ایرانی 
بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
ارتباطات، نخستین گام مؤثر دولت برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال، هموار کردن 
مسیر ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه بود که امروز با آغاز مراحل ورود نخستین 
استارت آپ ایرانی به بورس به ثمر نشست.بر اســاس این گزارش با پیگیری های 
وزرای ارتباطات و فناوری اطالعــات، اقتصاد و دارایی، معــاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و ریاست سازمان بورس، ســرانجام یکی از استارت آپ های حوزه 
حمل و نقل مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت کرد.عیسی زارع پور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با اعالم این خبر گفت: پس از ســال ها، دولت سیزدهم به وعده 
ورود استارتاپ ها به بازار سرمایه جامه عمل پوشاند و یکی از استارت آپ های حوزه 
حمل و نقل نخستین شرکتی خواهد بود که نام آن بر تابلوی فرا بورس نقش خواهد 
بست.وی گفت: در هفته های آتی با نقش بستن نام این شرکت در تابلوی فرا بورس، 
عماًل سد ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه شکسته خواهد شد و انتظار می رود موج 
تازه ای از ورود شرکت های فناورپایه به این بازار برای تأمین مالی بیشتر و در نتیجه 
بزرگ تر شدن سایز بازارهای مرتبط به حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و توسعه 
اقتصاد دیجیتال به راه بیفتد.وزارت ارتباطات اعالم کرد: اعالم این خبر در آستانه 
صدمین روز استقرار دولت سیزدهم، اراده و اهتمام جدی دولت بر توسعه فناوری 

اطالعات و اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش روشن می کند.

تكذيب حمله سايبری به اطالعات سدهای كشور
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ضمن تکذیب اخبار 
منتشر شــده در خصوص حمالت سایبری به سیســتم اطالعات سدهای کشور 
گفت: برخــی محدودیت ها از ســوی وزارت نیرو برای افراد خارج از سیســتم به 
منظور دسترسی به اطالعات اعمال شــده است.سید اعتضاد مقیمی در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان اینکه وزارت نیرو به صورت خودخواسته محدودیت هایی را برای 
عموم و دسترسی به اطالعات سدها ایجاد کرده است و این موضوع هیچ ارتباطی با 
موضوعات مطرح شده ندارد، اظهار کرد: هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و از داخل 
سیستم دسترسی ها وجود دارد.وی با تاکید بر اینکه هیچ حمله سایبری رخ نداده و 
اساس این صحبت ها کذب است، تصریح کرد: وزارت نیرو این محدودیت ها را ایجاد 
کرده و همه چیز تحت کنترل است و هیچ مشکلی وجود ندارد.به گزارش ایسنا، در 
برخی رسانه ها موضوع حمالت سایبری به سیستم اطالعات سدهای کشور  مطرح 
و اعالم شده که در دو هفته گذشته سیســتم های مربوط به جمع آوری و ارزیابی 
میزان ذخایر سدهای کشور بطور کامل قطع شده به نحوی که در این مدت هیچ 
گونه دسترسی به میزان ذخایر سدهای کشور وجود نداشته است.شرکت مدیریت 
منابع آب ایران هم طی اطالعیه ای اعالم کرده که هیچ گونه حمله سایبری وجود 
نداشته و همکاران ما در بخش صنعت آب برای ایمن سازی سامانه های اطالعات و 
آمار این حوزه برخی دسترسی ها را به این سایت ها محدود کردند.  زیرا این سایت 

ها در دسترس هستند و این اقدام، امری معمولی است.

منافع اجالس اكو برای حوزه انرژی چه خواهد بود؟
پانزدهمین نشست سران ســازمان همکاری اقتصادی )اکو( قرار است هفته آینده 
با هدف حل و فصل مناســبات اقتصادی، ایجاد راهکارها و زمینه ســاز گسترش 
فعالیت های اقتصادی با اولویت همسایگان در ترکمنستان برگزار شود، آنطور که 
کارشناسان می گویند اگر انتظارات از این اجالس واقعی باشد، بی شک منافع آن 
حاصل کشور خواهد شد.به گزارش ایسنا، کشورهای عضو اکو علیرغم ظرفیت ها و 
پتانسیل هایی که دارند هنوز موفق نشده اند در زمینه توسعه تجارت و اقتصاد جایگاه 
خوبی را در عرصه جهانی به دست آورند، در حالی که با توجه به شرایط خاص منطقه 
و توانمندی هایی که کشورها در زمینه های مختلف دارند می توانند در قالب یک 
همگرایی و همکاری خود را نشان داده و موجب ارتقاء این سازمان شوند. به نظر می 
رسد در این اجالسیه باید فعالیت های اقتصادی و درصد رشدی که اکو طی یکسال 
گذشته داشته با توجه به شعار همکاری اقتصادی منطقه ای در دوران پسا کرونا مورد 
برررسی و ارزیابی قرار گیرد.جمهوری اســالمی ایران به عنوان یکی از پایه گذاران 
این سازمان و جایگاهی که در سطح منطقه دارد طبیعتا می تواند به عنوان یک عضو 
اثر گذار نقش آفرینی کند.طی این سال ها که اجالس سران اکو برگزار شده همواره 
ایران با توجه به سیاست هایی که داشته پیشنهاداتی را در ابعاد مختلف مطرح کرده 
است؛ از جمله گردشگری ســالمت، لغو ویزا به خصوص ویزای درمانی در راستای 
توسعه گردشگری سالمت، مبارزه با فساد، تاکید بر مقررات زدایی، روند تسهیالت 
گمرکی میان اعضای اکو، تقویت همکاریهای علمی و فناوری، گسترش همکاریهای 
اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، انرژی، به کارگیری شیوه تهاتر و مبادله با پولهای ملی و 
ایجاد مقررات هماهنگ گمرکی و... بخشی از پیشنهادات ایران به اکو بوده است.پایه و 
اساس سازمان همکاری اقتصادی از ابتدا بر مبنای رشد و توسعه اقتصادی از هر جنبه 
بوده اما علی رغم پتانسیل ها و ظرفیت هایی که اعضا دارند به دالیل متعدد از جمله نا 
متوازن بودن سطح اقتصادی اعضا، وضعیت متفاوت نظام اقتصادی کشورهای عضو 
و یا دخالت های فرامنطقه ای نتوانسته نقش بزرگی در رشد تجارت جهانی داشته 
باشد.در همین راستا، محمد خطیبی - کارشناس ارشد حوزه انرژی -در خصوص 
تاثیر پانزدهمین اجالس سران سازمان همکاری اقتصادی )اکو( و ششمین نشست 
سران کشورهای ساحلی دریای خزر بر منافع انرژی و اقتصادی کشور، به ایسنا گفت: 
از سازمان اکو انتظارات باالیی وجود دارد که بتواند همکاری های منطقه ای را قوت 
ببخشد اما این انتظارات برآورده نمی شود چراکه کشورهای عضو اکو ضوابط دیگری 
نیز دارند و  در سازمان های دیگری نیز فعالیت می کنند.وی با بیان اینکه این کشورها 
ارتباطات سیاسی و تجاری دیگری نیز با کشــورهای دیگر دارند که همین مساله 
موجب شده آنطور که باید انتظارات از این سازمان عملی نشود، اظهار کرد: باتوجه به 
اینکه هر کشور در چندین سازمان سیاسی و تجاری حضور دارد باید انتظارات ما از 
آنها واقع بینانه و منطقی باشد و نباید انتظارات زیادی از سازمان اکو داشته باشیم.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی انتظارات اگر در حد سازمان اکو باشد، می 
تواند همکاری ها را شــکل دهد و تثبیت کند اما بیش از حد معین نمی توان از اکو 
انتظار داشت چراکه کشورها منافع خود را می بینند و اولویت های دیگری نیز دارند، 
به طور مثال پاکســتان در زمینه انرژی واردکننده است اما به دلیل اینکه در طول 
سال های گذشته انرژی را از کشورهای دیگری وارد کرده است، طبیعتا نمی تواند به 
خاطر اکو آن بخش ها را تعطیل و نیاز خود را تنها از ایران تامین کند.خطیبی ادامه 
داد: کشوری همچون ترکیه نیز به فکر منافع خود است، این کشورها سعی می کنند 
یک باالنس از واردکننده ها به وجود بیاورند که با باالنس تجاری آن ها نیز همخوانی 
داشته باشد، انتظار ما از اینکه این کشــورها خواهان انرژی ما باشند، باید با در نظر 
گرفتن این مساله باشد که این کشورها گزینه های دیگری را نیز دارند و تمام نیازهای 
خود را از طریق ایران برطرف نخواهند کرد.وی با بیان اینکه این کشورها سعی می 
کنند یک نوع تعادلی را در این حوزه ایجاد کنند، گفت: باتوجه به این مسائل من گمان 
می کنم که باید انتظاراتمان را از اکو منطقی کنیم و این انتظار را نداشته باشیم که 
این کشورها به خاطر اکو تمام نیاز خود را از ایران تامین کنند، همانطور که سیاست 
ایران نیز به همین شکل است و تمام نیاز های خود را از کشورهای عضو اکو تامین 
نمی کند.این کارشناس با بیان اینکه شرکت در اجالس اکو به عنوان یک سازمان 
برای توسعه همکاری های منطقه ای در صورت تعدیل انتظارات می تواند منافعی را 
به دنبال داشته باشد، گفت: هیچ کشوری بی دلیل در یک سازمان عضو نمی شود و 
شرکت در این اجالس می تواند فوایدی را به دنبال داشته باشد اما انتظارات نباید از 

این سازمان فراتر برود.

اخبار

قیمت آپارتمان هــای کمتر 
از پنج سال ســاخت در اغلب 
محله های واقع در شرق تهران 
در محدوده ۲۲ تا ۳۵ 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 ۱۰ تا ۱۵ درصدی ارایه می دهند.قیمت 
آپارتمان های کمتر از پنج سال ساخت در اغلب محله های 
واقع در شرق تهران در محدوده ۲۴ تا ۳۵ میلیون تومان 
است؛ البته در شــرایط فعلی بازار در رکود به سر می برد 
و بنا به گفته مشــاوران امالک، نرخها به ثبات رسیده و 
بعضی فروشندگان پول الزم تخفیفهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی 
ارایه می دهند.بازار مسکن در شرق تهران شامل مناطق 
۴، ۸ و ۱۳ کســاد اســت. در واقع معامالت در کل شهر 
تهران راکد شده و شرق تهران هم از این قاعده مستثنی 
نیست. خرید و فروش مســکن در منطقه ۴ طی یک ماه 
اخیر ۳۵ درصد، منطقه ۸ بــه میزان ۱۹ درصد و منطقه 
۱۳ معادل ۳۳ درصد افت کرد. قیمت نیز در منطقه ۴ و 
۱۳ به ترتیب ۱.۵ درصد و ۵.۳ درصد کاهش پیدا کرد و 
در منطقه ۸ معادل ۱ درصد افزایش یافت.در حال حاضر 
متوسط قیمت مسکن در منطقه ۴ بالغ بر ۳۳.۲ میلیون 
تومان در هر متر مربع، منطقــه ۸ معادل ۲۸.۵ میلیون 
تومان و منطقه ۱۳ متری ۲۸.۳ میلیون تومان است. هر 
سه منطقه مذکور در محدوده هدف اقشار متوسط قرار 
دارد.گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بازار مسکن 
در شــرق تهران از یک طرف با کمبــود 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 جدیــد 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 ۵ سال 
در یک فرآیند افزایشی از ۴۲ درصد به ۶۷ درصد از کل 
معامالت رسیده است. این نرخ حتی اردیبهشت امسال 
نیز ۶۴ درصد بــود که در مهرماه بــه ۶۷ درصد افزایش 
یافت.در شــرایط فعلی می توان با نقدینگی حدود ۱.۵ 

میلیارد تومان در شــرق تهران آپارتمان کمتر از ۵ سال 
خریداری کرد. سازنده یک بلوک ســاختمانی ۷ طبقه 
۴۲ واحدی در محله جوادیه تهرانپارس واقع در منطقه 
۴ آپارتمانهای نوساز خود را با قیمت متری ۳۳ میلیون 
تومان برای فروش، عرضه کرده اســت. یک واحد ۱۳۰ 
متری سه سال ساخت با آسانســور، پارکینگ و انباری 
در بلوار شــاهد نیز متری ۲۷ میلیــون تومان به فروش 
می رسد. در تهرانپارس غربی یک واحد ۷۶ متری هفت 
سال ساخت با آسانسور و انباری، متری ۳۳ میلیون تومان 
فروخته می شود.بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن 
در شرق تهران به ثبات رسیده و در مواقعی کاهش یافته 
است. مشــاوران امالک می گویند بعضا نرخها نسبت به 
اسفند ســال گذشــته کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته و 
بسیاری از فروشندگانی که نیاز به نقدینگی دارند، امالک 
خود را زیــر قیمت به فروش می رســانند. مصطفی قلی 
خسرویـ  رییس اتحادیه مشاوران امالکـ  هم از کاهش 
۱۰ تا ۱۲ درصد قیمت مســکن در مرکز و جنوب شهر 

تهران خبر می دهد.

بازارمسکنچهزمانیبهرونقمیرسد؟
یکی از مهمترین سواالت و ابهاماتی که این روزها در بازار 
مسکن ایجاد شده این است که آیا امکان منفی شدن نرخ 
رشد قیمت وجود دارد یا خیر؟ در جواب باید گفت که این 
موضوع مسبوق به سابقه است. بررسی ادوار مختلف رکود 
و رونق بازار مسکن نشان می دهد که در پس رشد سنگین 
قیمتها ثبات و حتی کاهش قیمت نهفته اســت. به طور 
مثال بازار مسکن شــهر تهران بعد از جهش سال ۹۲ در 
سال ۹۳ با ثبات و سال ۹۴ با نرخ رشد منفی مواجه شد. 
اغلب ماههای سال ۱۳۹۴ نرخ رشد ماهیانه و سالیانه بازار 
مسکن شهر تهران منفی بود؛ به طوری که در آذرماه آن 
سال نرخ رشد قیمت ۱.۲ درصد و در دی ماه ۳.۱ درصد 

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن کاهش پیدا کرد.

درسالهای۷۴و۹۱چهگذشت؟
برای بررســی وضعیت فعلی به دوره جهش قیمتها در 
سالهای ۷۴ و ۹۱ مراجعه می کنیم. رونق سالهای ۷۴ و 
۹۱ بین ۱۸ تا ۲۰ ماه )حدود شش فصل( طول کشید؛ در 
حالی که دوره رونق سالهای ۹۶ تا ۹۹ که با جهش سنگین 
قیمتها مواجه بود به درازا انجامید و حدود ۳۶ ماه زمان 

بُرد. بنابراین ممکن است رکود مقطع فعلی نیز طوالنی تر 
از دو مقطع سالهای ۷۴ و ۹۱ باشد. اگر با همین روند جلو 
برویم می توانیم حتی انتظار منفی شدن قیمتها در بازار را 
داشته باشیم. کما اینکه برخی کارشناسان معتقدند دوره 
رکود بازار مسکن که از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده دست 
کم ۱۰ تا ۱۲ فصل )۳۰ تا ۳۶ ماه( به طول خواهد انجامید. 
دوره رکود قبلی از ابتدای ســال ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۶ 
حدود ۴۵ ماه طول کشــید.اواخر سال ۱۳۹۵ سه نشانه 
از تکمیل دوره رکود بازار مســکن دیده شد اما در حال 
حاضر چنین نمایه هایی وجود ندارد. دی ماه سال ۱۳۹۵ 
قیمت مسکن در تهران به ۴.۵ میلیون تومان رسید که در 
مقایسه با سال قبل از آن ۳.۲ درصد رشد کرد. معامالت 
نیز ۱۶ هزار و ۷۴۹ فقره شد که ۴۱.۶ درصد در مقایسه 
با دی ماه ۱۳۹۴ رشد کرد. نرخ رشد قیمت مسکن در آن 
مقطع به تورم نزدیک شد؛ در حالی که هم اکنون قیمت 
مسکن حدود ۴۰ درصد پایین تر از تورم عمومی است. از 
طرف دیگر با توجه به تجربه رونق و رکود سالهای ۷۴ تا 
۷۸ به تکمیل شدن ۳۰ تا ۳۶ ماهه دوره رکود بازار مسکن 
نزدیک شدیم؛ در حالی که هم اکنون فقط ۸ ماه از دوره 

رکود سپری شده است.

افتشدیدتوانخرید؛نقطهاشتراکهرسه
مقطع

یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر ورود به فاز رکود در هر سه 

مقطع ۷۴، ۹۱ و ۱۴۰۰ کاهش تــوان خرید متقاضیان 
است. از این جهت هر سه بازه زمانی دارای نقطه اشتراک 
هســتند. تا زمانی که توان متقاضیان از طریق پس انداز، 
منابع و تســهیالت امکان پوشــش دهی قیمتها در بازار 
مسکن را نداشته باشد انتظار خروج از رکود، غیرممکن 
است. در شــرایط فعلی وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید 
زوجین در شهر تهران جوابگوی حدود یک دهم قیمت 
واحد ۵۰ متری در مناطق متوسط شهر تهران و یک ششم 
مناطق جنوبی تهران است. البته سقف تسهیالت از طریق 
خرید اوراق به همراه وام جعاله برای زوجین در تهران به 
۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافته که به دلیل نرخ ســود 
باال و اقساط ســنگین ماهیانه آن تقاضای چندانی برای 
آن وجود ندارد.با این حال بــازه زمانی فعلی یک تفاوت 
با دوره های مذکور دارد. در شــرایط کنونــی نرخ تورم 
عمومی به حدود ۴۵ درصد رســیده است که اثر تورمی 
بر نهاده های ســاختمانی ایجاد کرده و احتماال با فاصله 
زمانی مقداری بر بازار مســکن تاثیرگذار باشد. بنابراین 
مقایســه زمان کنونی با ســالهای ۷۴ و ۹۱ صرفا از باب 
سابقه بازار و جهت یادآوری ارایه شده است. وضعیت بازار 
مسکن در هر مقطع باید با شرایط و متغیرهای مقطع خود 
از جمله نرخ تورم، اثر بازارهای موازی شــامل ارز، طال و 
بورس، تحریمها، انتظارات فعاالن بازار ملک، نرخ رشــد 
نهاده های ساختمانی، تیراژ ســاخت و ساز و پروژه های 

بزرگ مسکونی مقایسه شود.

سنگين ترين ركود مسكن در كدام مناطق تهران حاكم است؟

افت شدید قدرت خرید متقاضیان مسکن
Newskasbokar@gmail.com

کارشناس بودجه گفت: اصلی ترین هدف بودجه ۱۴۰۱ باید 
کاهش کسری بودجه باشــد زیرا که هنوز درآمدهای کشور 
افزایش جدی پیدا نکرده و تالش های دولت در این خصوص 
نیز برای ســال آینده به ثمر خواهد نشست.محمد حسین 
معماریان کارشــناس بودجه در گفتگو با مهر در خصوص 
شرایط کسری بودجه کشور گفت: اگر بخواهیم نگاهی کالن 
به ارتباط بودجه و اقتصاد داشته باشیم، در اصول اقتصادی 
گفته می شود که عملیات مالی تبدیل به سیاست های مالی 
می شود که آن سیاست ها تأثیر بسزایی در شرایط اقتصادی 
خواهد داشت. دولت باید سیاست های مالی خود را به گونه ای 
تنظیم کند که اقتصاد کشور به آن نیاز دارد. به طور کلی مالیه 
عمومی از چندین کانال بر شرایط اقتصادی اثر گذار خواهد 
بود. برای نمونه ما سال های متمادی است که با مسئله تورم 
مواجه هستیم. زمانی که به دنبال ریشه های این تورم ساختاری 
می گردیم، دو علت اصلی پیدا می شود که اولی ناترازی نظام 
بانکی و دیگری ناترازی دخل و خرج دولت است. البته منظور 
از دولت صرفاً قوه مجریه نیست بلکه حداقل سه قوه قضائیه، 
مجریه، مقننه و تمام دستگاه های زیر مجموعه آنها مشمول 
این عنوان می شــوند.وی ادامه داد: به خصوص در سال های 
اخیر یعنــی از ۹۷ تا کنون، مقصر اصلی ناترازی و کســری 
بودجه بوده اســت. زیرا زمانی که ما مقدار مشخصی بودجه 
تبیین می کنیم، متوجه می شویم که کانال اثرگذاری بودجه 
بر تورم بسیار روشن است. برای مثال در سال ۹۷ تا ۹۹، دولت 
با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بود که در سند بودجه 
ساالنه اش منعکس نشده است. ما این اتفاق را کسری بودجه 
پنهان نامگذاری می کنیم. از این جهت که دولت یکسری منابع 
را بیش از اندازه واقعی گزارش کرده و بر اساس آن هزینه های 
خودش را پوشش می دهد. لذا زمانی که منابع صوری باشد، 
در ماه سوم و چهارم دولت به مشــکل برخورد کرده و برای 

حل آن اقدام به اخذ مصوبه از شورای سران می کند.وی افزود: 
این مصوبه عموماً برای چند کار اخذ می شود که عموماً برای 
اقداماتی چون فروش اوراق و یا برداشت از صندوق توسعه ملی 
بوده است. برای نمونه در ســال ۹۷، عمده کسری بودجه از 
طریق صندوق توسعه ملی پوشش داده شده است. این برداشت 
از صندوق توسعه تبعات مهمی را در پیش خواهد داشت. چرا 
که از زمان بازگشت تحریم ها، ارز در دسترس صندوق دچار 
نوسان بوده و حتی گاهاً در دسترس نیز نبوده است و وقتی 
دولت از صندوق برداشــت می کند، در واقع آن ارزی که در 
دسترس نیست، عمالً به پایه پولی تبدیل می شود و این اولین 

کانال تأثیرگذاری بر تورم است.

چگونهکسریبودجهدولتموجبنابودیاقتصاد
میشود؟

وی اظهار کرد: کانال دیگر تأثیرگــذاری بودجه بر تورم نیز 
از کانــال ارز ۴۲۰۰ اتفاق می افتد کــه ماهیتاً یک عملیات 
مالی است و دولت ارز خود را با نرخ پایین تری به وارد کننده 
تخصیص می دهد. به معنای دیگر دولت با این اقدام یک عدم 
النفع می برد و اعتباری شبیه یارانه پنهان پرداخت می شود. 
این عدم النفع از آنجا که عملیات مالی دولت اســت، باید در 
بودجه نمایان باشد اما وقتی بودجه را بررسی می کنیم، متوجه 
می شویم بخشی از این ارز در دو سال اخیر به دلیل کاهش ارز 
نفتی، از بازار آزاد خریداری شده است. زمانی که بانک مرکزی 
ارز ۴۲۰۰ را از بازار تأمین کند، یک اختالف ریالی قابل توجهی 
پیش می آید که در بودجه عمومی ذکر نشــده و از پایه پولی 
بانک مرکزی تأمین می شود. دقیقاً همین عملیات در سال 

۹۹، موجب افزایش پایه پولی به میزان باالی ۵۰ هزار میلیارد 
تومان شده است.معماریان با اشاره به مخارج دیگری که در 
بودجه ذکر نمی شود گفت: برای مثال شرکت خرید تضمینی 
گندم بخشی از منابع خود را از بانک ها قرض می گیرد که یا باید 
برای آن در بودجه اعتبار در نظر بگیریم یا این شرکت همواره 
با کسری مواجه است. دولت به دلیل کسری بودجه توانایی 
تخصیص کامل این اعتبار را نداشته و درنتیجه شرکت خرید از 
بانک وام می گیرد. لذا شاهد هستیم که بانک ها از بانک مرکزی 
اضافه برداشــت انجام می دهند. و یا سال گذشته نیز دولت 
تنخواه گردان بانک مرکزی را که همیشه ابتدای سال از پایه 
پولی دریافت می شود و باید انتهای سال تحویل دهد را تحویل 
نداده است. لذا تمام این موارد نقاط اتصال و راه هایی است که 

از کسری بودجه دولت به تورم می رسیم.

فاصلهگرفتندولتازسرمایهگذاریعمرانی
وی با اشاره به نقش مهم دولت در رکود نیز اظهار کرد: نقش ضد 
رکودی بودجه دولت نقش بسیار مهمی به حساب می آید. یعنی 
در دوره رکود، دولت باید وارد شده و به تحریک اقتصادی بپردازد. 
به طور دقیق تر، از آنجا که رشد بلند مدت اقتصاد ایران تضعیف 
شده، نیازمند آن هستیم که افزایش ســرمایه گذاری داشته 
باشیم. عدم سرمایه گذاری توسط ارکان مختلف اقتصادی کشور 
موجب می شود که رشــد اقتصادی تضعیف شود. به خصوص 
در جایگاهی که بخش خصوصی سرمایه گذاری کمتری دارد، 
دولت باید نقش فعاالنه تری داشته باشد. اما در سال های گذشته 
شاهد بودیم که دولت کسری بودجه ساختاری داشته و بخش 
عمده مخارج آن به سمت مخارج اجتناب ناپذیر مانند حقوق و 

دستمزد رفته است. در نتیحه سرمایه گذاری در کشور ما هر سال 
رو به کاهش بوده است. البته شاید سرمایه گذاری به طور اسمی 
افزایش پیدا کرده باشد اما رقم حقیقی آن در حال کاهش است. 
لذا دولت باید کسری بودجه را به نحوی تأمین کند که سرمایه 

گذاری کاهش پیدا نکند.

لزوماصالحنظاماداریاستخدامیکشور
وی در خصوص کنترل هزینه های حقوق و دستمزد در کشور نیز 
گفت: در نظام حقوق و دستمزدها، ما یک وضع فعلی و یک وضع 
آتی داریم. وضع آتی همان رشد ساالنه ای که در بودجه به آن اشاره 
می شود به همراه قواعد جدیدی که به آن اشاره می شود است مانند 
همسان سازی و فوق العاده خاص ها. ولی وضع فعلی نتیجه سیاست 
گذاری سال های گذشته است. راحت ترین اقدام برای مدیریت این 
نظام، کنترل وضع آتی است. به این معنا که تغییرات فعلی اعم از 
فوق العاده خاص ها و نرخ رشد ساالنه حقوق و دستمزد را کنترل 
کنیم. از طرفی متأسفانه متولیان امر نمی دانند هر فرد در مجموع 
به چه میزان حقوق می گیرد. یعنی اطالعاتی وجود ندارد که به هر 
کارت ملی چقدر حقوق از چه محل هایی پرداخت شده است. لذا 
باید نظام اداری اســتخدامی را اصالح کرده و این سبک فعلی که 
کارمند برای ۳۰ سال استخدام می شود و هرچه می گذرد حقوقش 
باالتر می رود، اصالح شود. اساساً دولت باید برای انجام وظایف خود 
حقوق پرداخت کند اما متأسفانه در سال های گذشته نگاه حمایتی 
به مسئله استخدام شده است. باید با اقدامات دولت اقتصاد به نحوی 
بهبود یابد که اشتغال خصوصی رشد کند.این کارشناس بودجه با 
اشاره به اهمیت بودجه ریزی برنامه محور بیان کرد: برای محاسبه 
بهره وری دستگاه ها و سهم آنها از بودجه باید سال ۱۴۰۰ و قبل از 
آن را تفکیک کرد. چرا که در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۰ درصد بودجه 
مربوط به حقوق و دســتمزد و بازپرداخت بدهی ها بوده و فضای 

تصمیم گیری قابل توجهی وجود نداشته است.

پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی رویکرد کشورها درباره 
حکمرانی اطالعات اعالم کرد: بخشی از چالش های ایران 
در حاکمیت داده، متأثر از اقدامات و تالش های کشورهای 
خارجی برای تضعیف استراتژی کشورمان است.به گزارش 
گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی، 
در عصر دیجیتالی شدن، برخورد مسئوالنه با داده ها به یک 
معضل و معمای اساسی تبدیل شده است؛ یکی از مهم ترین 
دالیل این امر، وجود نگاه دوگانه جهانــی و ملی گرایانه به 
جریان داده ها اســت.از یکسو کارشناسان و کشورهایی که 
نگاه جهانی دارند، اســتدالل می کنند که داده یک عنصر 
بسیار متحرک است. بنابراین هرگونه ایجاد محدودیت در 
روند آن آسیب زا بوده و جریان تبادالت بین المللی را مختل 
می کند. این رویکرد به ویژه بر نقــش جریان آزاد داده ها در 
اقتصاد جهانی تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، داده ها رگ 
حیات اقتصاد جهانی هستند.از سوی دیگر، افراد و کشورهایی 
که رویکرد ملی گرایانه به داده ها دارند، معتقد به تهدیدزا بودن 
جریان آزاد اطالعات در بسیاری از موارد هستند. حتی برخی 
 )Data colonialism( کارشناسان مفهوم استعمار داده ها
را مطرح کرده اند. فرضیه اصلی استعمار داده ها این است که 
شیوه ها و روابط داده های معاصر ادامه فرآیندها و سیستم های 
استخراج، استثمار، انباشت و ســلب مالکیتی است که در 

گذشته از طریق استعمار تاریخی صورت می گرفت.بنابراین 
منطق و اقدام امپریالیســتی و استعماری در کاهش ارزش 
و همچنین سرکوب مداوم سیســتم های دانش بومی در 
محیط های داده معاصر، تحمیل فناوری ها و زیرساخت هایی 
که روابط نابرابر قدرت را حفــظ می کنند، همچنان تداوم 
دارد.بنابراین یکی از راهکارهایی که از ســوی ملی گرایان 
برای کاهش تهدیدزا بودن جریان آزاد داده ها مطرح شده، 
بحث حاکمیت داده ها اســت.حاکمیت بر داده به طیفی از 
رویکردهای اتخاذشده توسط دولت های مختلف برای کنترل 
داده های تولیدشده در زیرساخت اینترنتی ملی یا داده هایی 
که از آن عبور می کند، اشاره دارد.بنابراین حاکمیت داده را 
می توان به عنوان زیرمجموعه ای از حاکمیت سایبری درک 
کرد که به صورت چارچوب بندی عرصه سایبری، بر اساس 
مقررات و اختیارات حوزه های قضائی محلی تعریف می شود.

استدالل اصلی این است که چون عرصه سایبری زیرساختی 
با پیوندهای جغرافیایی و ساخته دست بشر است، هر جز آن 
باید تابع قوانین و صالحیت یک مرجع مستقل ملی باشد.در 
این میان حتی آن ها بین حاکمیت داده ضعیف و قوی نیز 
تفاوت قائل می شوند. حاکمیت ضعیف به »ابتکارات حفاظت 

از داده ها از سوی بخش خصوصی با تأکید بر جنبه های حقوق 
دیجیتال حاکمیت داده« و حاکمیت قوی نیز به »رویکردی 

دولتی با تأکید بر حفظ امنیت ملی« اشاره دارد.

گسترشحاکمیتدادهونگرانیاروپاازتمرکز
بیشازحددادههادرچندشرکتآمریکایی

مثال های قابــل توجهی از اقدام کشــورهای مختلف برای 
پیاده سازی حاکمیت داده وجود دارد. به عنوان مثال، روسیه 
قانون »اینترنت مســتقل« را معرفی کرده است. این قانون 
تعهدات خاصی را بر شرکت های فناوری و زیرساخت تحمیل 
می کند.عالوه بر این از ســال ۲۰۱۳ برزیل یکی از حامیان 
اصلی قطعنامه های سازمان ملل در مورد حاکمیت اینترنت و 
داده و همچنین میزبان دو کنفرانس چندجانبه با این موضوع 
 .)NETMundial بوده است )انجمن حکمرانی اینترنتی و
همچنین، این کشور یک قانون داخلی ابتکاری به نام قانون 
مدنی اینترنت را تصویب کرده که اکنون یک مرجع بین المللی 
اســت.حتی بحث تمرکز داده ها در بخشی از مناطق جهان 
باعث شده است که سیاستمدارانی مانند آنگال مرکل در مورد 
تهدید تمرکز بیش از حد داده ها در چند شرکت آمریکایی و 

چینی هشدار داده و بر نیاز به حاکمیت دیجیتال اروپا تأکید 
کنند.البته اتحادیه اروپا چارچوب بسیار سختگیرانه ای را برای 
حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده ها، با مقررات عمومی 
حفاظت از داده هــا در مرکز آن، اتخاذ کرده اســت و »حق 
فراموش شدن« و »حق انتقال داده ها« را برای افزایش کنترل 
افراد روی اطالعات خودشان معرفی کرده است.عالوه بر این، 
کمیسیون اتحادیه اروپا راهبردی را برای ارتقای استانداردهای 
بین المللی حفاظت از داده ها تعیین کرده است. حتی در این 
مورد می توان به قانون شفاف سازی استفاده قانونی از داده ها 

در خارج از کشور توسط ایاالت متحده اشاره کرد.

ایرانوتالشبرایتحققحاکمیتداده
تالش های ایران در زمینه حاکمیت داده بیشتر متأثر از 
تحوالت جهانی اینترنت و همچنین کوشش کشورهای 
غربی برای استفاده از این ابزار درجهت تأثیرگذاری بر رفتار 
ایران در سیاست داخلی و خارجی بوده است. بنابراین، ایران 
در پاسخ به ســلطه و نفوذ غرب در فضای اینترنت عمدتاً 
راهبرد بومی ســازی و تالش برای حاکمیت داده را اتخاذ 
کرده است.بومی سازی بخشــی از سیاست گسترده تری 
است که ایران از اوایل دهه ۲۰۰۰ از طریق ابتکاراتی مانند 

شبکه ملی اطالعات دنبال می کند. 

تاثیراتمخربکسریبودجهپنهانبراقتصادکشور

چالش های ایران در »حاکمیت داده« چیست


