
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد 
اســت طرفداران مزد توافقی دنبال از بین بردن 
حقوق حداقلی کارگر و نیروی کار هستند. او می 
گوید امروز هزینه های زندگی آنقدر ســنگین 
شده که کســی حتی در یک روستای دور افتاده 
هم حاضر نیســت در جایــی کار کند که حقوق 
پایین به او بدهند.فتــح اهلل بیات در گفت و گو با 
ایسنا، ضمن انتقاد از الحاق تبصره ای به ماده ۴۱ 
قانون کار، اظهار کرد: متاســفانه زمزمه هایی در 
مجلس تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ 
قانون کار مطرح است که موضوع تعیین دستمزد 
را در بخش روســتایی آزاد و توافقی بگذارند اما 

این سیاستگذاری به سمت و سویی می رود که 
حداقل ها را از کارگران سلب می کند.وی ادامه 
داد: مدام فریاد می زنیم که نیروی کار باید امنیت 
شغلی داشته باشــد تا بتواند امرار معیشت کند 
ولی می بینیم از آن طرف عده ای به دنبال توافقی 
کردن دستمزد نیروی کار هستند تا از این طریق 
همان حقوق حداقلی کارگر را هم از بین ببرند و 
در بازار اشتغال وارونه عمل کنند.رییس اتحادیه 
کارگران قراردادی و پیمانی با بیــان اینکه این 
طرح دنباله روی ســرمایه دارانی اســت که مزد 
کم به کارگر می دهند تا او را به استثمار بکشند، 
تصریح کرد: طبعا در مزد توافقی هر آنچه کارفرما 

بگوید باید انجام شود و کارگر اگرچه رضایت ندارد 
اما از سر ناچاری باید بپذیرد تا بتواند امرار معاش 
کند ولی مگر مزد توافقی سالها قبل اتفاق نیفتاد 
و کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمولیت برخی از مواد 
قانون کار خارج نشدند؟بیات افزود: مگر در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی یا اطراف اســتانها درگیری 
ها و نارضایتی های شــغلی کارگران سر به فلک 
نکشیده اســت؟وی گفت: متاســفانه عده ای به 
اسم خیریه نذر اشتغال درصدد نابود کردن طبقه 
مظلوم و ضعیف کارگر هســتند و امنیت شغلی 
نیروی کار را هدف قــرار داده اند و بدون رضایت 

قطعی کارگر درصدد ایجاد شغل هستند.

نروژ بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری در جهان را دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از ویژوال کپیتالیست، صندوق های 
سرمایه گذاری نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی به 
ویژه در مواقع بحرانی و رکود نظیر شرایط پساکرونا دارند. 
صندوق سرمایه گذاری کشــور نروژ که با هدف کاهش 
وابستگی اقتصاد این کشــور به نفت تاسیس شد، با در 
اختیار داشتن منابع مالی به ارزش تقریبی ۱.۳ تریلیون 
دالر، بزرگ ترین صندوق ســرمایه گــذاری در جهان 
محسوب می شود.۱- صندوق سرمایه گذاری نروژ:این 
صندوق در بیش از ۹۰۰۰ شــرکت در سراســر جهان 
سرمایه گذاری کرده و بزرگ ترین سهام آن را نیز سهام 
شرکت اپل تشکیل می دهند. صندوق نروژی بیش از ۲۷ 

میلیارد دالر از ســهام اپل را در اختیار دارد.۲- صندوق 
ونگارد- آمریکا:این صندوق بزرگ ترین صندوق سرمایه 
گذاری تخصصی در بازار بورس جهان اســت که اکنون 
حدود ۱.۲ تریلیون دالر سرمایه در اختیار دارد.۳- صندوق 
سرمایه گذاری چین:این صندوق که بزرگ ترین صندوق 
سرمایه گذاری چین و اسیا نیز محسوب می شود بیش از 
هر چیزی دیگری روی دارایی های ارزی متمرکز است 
و یکی از نکات جالب در خصوص آن، در اختیار داشــتن 
منابع باالی دالری اســت تا جایی کــه ۵۷ درصد از کل 
سرمایه ۱.۲ تریلیون دالری آن را اوراق و اسکناس دالری 
تشکیل می دهند.۴- صندوق سرمایه گذاری کویت:بزرگ 
ترین صندوق سرمایه گذاری در خاورمیانه که باالی ۶۷۰ 

میلیارد دالر دارایی در اختیار دارد. این صندوق که در سال 
۱۹۵۳ تشکیل شد عمده جریان ورودی خود را از طریق 
فروش نفت کویت تامین می کند.۵- صندوق ســرمایه 
گذاری امارات: این صندوق باالی ۶۳۰ میلیارد دالر دارایی 
در اختیار دارد و هدف اصلی آن نیز تامین مالی پروژه های 
اقتصادی امارات برای تبدیل به یک قدرت اقتصادی در 
آینده اســت.۶- صندوق ســرمایه گذاری هنگ کنگ: 
این صندوق سرمایه گذاری ۵۸۰ میلیارد دالری وظیفه 
حمایت از دالر هنگ کنگ و همچنین تزریق منابع مالی 
به بازار در شــرایط اضطراری را دارد.۷- صندوق سرمایه 
گذاری سنگاپور: این صندوق متمرکز بر بازار سهام بوده و 

۴۴۷ میلیارد دالر نیز دارایی در اختیار دارد.

جدیدترین آمار منتشــره از سوی وزارت صمت نشان 
می دهد که تهران میزبان بیشــترین واحدهای فعال 
صنعتی، خراسان شــمالی، کهگیلویه و بویر احمد و 
بوشــهر در قعر جدول قرار دارند و مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی نیز فقط ۲.۶ درصــد از کل واحدهای فعال 
را در خود جای داده اند.به گزارش ایســنا، بر اســاس 
این آمار تا پایان مرداد ماه امسال در مجموع ۷۰ هزار 
و ۸۶۵ واحد فعال با اشــتغال دو میلیون و ۴۵۹ هزار 
نفر در گروه های مختلف صنعتی و معدنی در کشــور 
فعالیت می کنند.بیشــترین واحدهای فعال در گروه 
"ســایر محصوالت کانی های غیرفلزی" است که ۱۵ 
هزار و ۲۲۶ واحد در آن وجــود دارد. همچنین گروه 
"محصوالت غذایی و آشامیدنی" و گروه "محصوالت از 
الستیک و پالستیک" با فعالیت ۸۳۱۷ و ۷۲۶۳ واحد 
در رده دوم و سوم قرار می گیرند و به طور کلی نزدیک 
به نیمی از کل واحدهای فعال در ســه گروه یاد شده 
فعالیت می کنند.گروه هایی کــه کمترین واحد فعال 
را دارند نیز شامل "جمع آوری، تصفیه و توزیع آب" با 

دو واحد، "تولید انرژی" با ۱۲ واحد و "فاضالب، دفع 
زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت های مشابه" با ۱۶ 
واحد است که به ترتیب ۲۸، ۱۶۲ و ۳۵۸ نفر در آن ها 
شاغل هستند و کمترین میزان اشتغال را در بخش های 

مختلف دارند.

کدام بخش ها بیشترین اشتغال را دارد؟
در این میــان گروه "ســایر محصــوالت کانی های 
غیرفلزی" بیشترین اشــتغال را نیز به خود اختصاص 
داده است؛  به  طوری که  بیش از ۳۷۱ هزار نفر در این 
بخش فعالیــت می کنند. گروه محصــوالت غذایی و 
آشامیدنی و گروه ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 
نیز با اشــتغال به ترتیب بیش از ۳۶۰ و ۲۰۸ هزار نفر 

شاغل در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

کدام استان ها بیشترین واحد فعال را دارند؟
تهران، اصفهان و خراســان رضوی تا پایان مرداد ماه به 
ترتیب ۸۹۶۱،   ۸۶۰۲ و   ۵۴۶۰ واحد فعال داشــتند که 

بیشترین تعداد واحد در بین استان ها است و اشتغال این 
استان ها در واحدهای فعال صنعتی و معدنی نیز به ترتیب 
بیش از ۴۱۰ هزار نفر، ۲۷۲ هزار و ۲۰۲ هزار نفر است. 
کمترین واحد فعال در بین استان ها به خراسان شمالی، 
کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر اختصاص دارد که فقط 
۳۲۹، ۵۰۴ و ۵۲۸ واحد فعال در آن ها جای گرفته است.

وضعیت مناطق آزاد
در این میان از بیــن کل  واحدهای فعال، فقط ۱۸۳۹ 
واحد، معادل حدود ۲.۶ درصد کل واحدهای فعال در 
کشور، در هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال است.  
منطقه آزاد کیش با ۵۴ واحد فعال و ماکو و قشــم هر 
کدام با ۱۵۳ واحد کمترین واحد فعال را در بین مناطق 
آزاد دارند که به ترتیب ۱۸۲۸، ۴۵۶۱ و ۵۳۶۲ نفر در 
آن ها مشغول هستند.همچنین تا پایان مرداد امسال 
فقط ۱۵۴ واحد فعال صنعتــی در منطقه آزاد چابهار، 
۱۶۸ واحد در اروند، ۲۰۶ واحد در انزلی، ۲۸۶ واحد در 
ارس و ۶۶۵ واحد در منطقه ویژه اقتصادی مسقر شدند.

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایــران از مجموع 
۱۳۰۰ تن سرم دپو شــده در گمرک، طی مدت 
اخیر با مجوز وزارت بهداشــت بیش از ۱۲۵۰ تن 
ترخیص شــده و محموله های وارداتی جدید نیز 
در جریان ترخیــص قــرار دارد.پیگیری آخرین 
وضعیت ترخیص سرم های دپو شده در گمرک با 
این توضیح معاون فنی گمرک ایران به ایسنا همراه 
بود که بعد از آنکه دســتور دادســتانی تهران در 

شهریورماه جهت تعیین تکلیف حدود ۱۳۰۰ تن 
سرم دپو شده صادر شد، در نهایت با پیگیری های 
صــورت گرفته و انجام بررســی  توســط  وزارت 
بهداشت، مجوز الزم از سوی این وزارتخانه صادر 
و این محموله هــا در جریان ترخیص قرار گرفت.

ارونقی گفت که تا کنون از مجموع این ۱۳۰۰ تن، 
بیش از ۱۲۵۰ تن ســرم ترخیص و حدود ۵۰ تن 
دیگر باقی مانده است.وی همچنین با اشاره جریان 

واردات سرم یادآور شــد که از نیمه دوم مردادماه 
با توجه به نیاز داخل، واردات ســرم شروع شد و 
گمرک نیز  به صورت حمل یکسره و با مجوز وزارت 
بهداشت نسبت به ترخیص سرم های وارداتی اقدام 
کرده است، این در حالی است که اخیرا هم حدود 
۵۰ تن سرم به گمرک شهید رجایی وارد شده که 
تشریفات گمرکی ظرف امروز  انجام و این محموله 

هم ترخیص شد.

در حالی که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه مدعی شد عربستان 
سعودی و روسیه در حال بررســی اقدامی برای متوقف کردن افزایش تولید نفت 
برنامه ریزی شــده خود هســتند، ســه منبع آگاه در اوپک پالس خبر مذکور را 
تکذیب کردند.به گزارش ایسنا، در گزارش وال استریت ژورنال آمده است اعضای 
دیگر گروه اوپک پالس از جمله امارات متحده عربی متقاعد نشــده اند که توقف 
افزایش تولید ضروری است.دولت بایدن در واکنش به بی اعتنایی اوپک پالس به 
درخواستهای مکرر برای افزایش بیشتر تولید، روز سه شنبه آزادسازی میلیونها 
بشکه نفت از ذخایر اســتراتژیک در اقدامی هماهنگ با چین، هند، کره جنوبی، 
ژاپن و انگلیس را با هدف پایین بــردن قیمتها اعالم کرد.با این حال ســه منبع 
آگاه در اوپک پالس به رویترز گفتند: با وجود آزادســازی نفت از ذخایر آمریکا و 
کشورهای دیگر، اوپک پالس درباره توقف افزایش تولید نفت گفت و گو نمی کند.

استدالل اوپک در توجیه عدم افزایش ســریعتر تولید این است که با وجود صعود 
قیمتها به باالی ۸۵ دالر در هر بشــکه، جهان به زودی با اشباع عرضه روبرو می 

شود. تولیدکنندگان اوپک پالس هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولید جمعی 
اضافه می کنند تا به محدودیت عرضه ای که از ســال گذشــته به اجرا گذاشتند 
خاتمه دهند. در حال حاضــر محدودیت عرضه این گروه به ۳.۸ میلیون بشــکه 
در روز رسیده اســت.در همین حال وزیر نفت عراق اعالم کرد گروه اوپک پالس 
بازارهای نفت را رصد مــی کنند تا متوازن بودن آنها را بررســی کرده و در دیدار 
دسامبر خود تصمیم بگیرند.احســان عبدالجبار در جریان یک رویداد انرژی در 
بغداد به خبرنگاران گفت: هدف اوپک پالس دستیابی به بازارهای نفت متوازن از 
طریق افزایش تدریجی تولید است. وی افزود: صادرات نفت عراق در نوامبر بدون 
در نظر گرفتن صادرات منطقه کردســتان، به ۳.۲ میلیون بشکه در روز می رسد. 
وزیران اوپک و متحدانش قرار است هفته آینده دیدار کنند. دو منبع آگاه در اوپک 
پالس اظهار کردند: دیــدار وزیران اوپک در اول دســامبر )۱۰ آذر( و دیدار گروه 
اوپک پالس در دوم دسامبر )۱۱ آذر( برگزار می شــود.بر اساس گزارش رویترز، 
نشســت کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پالس ۳۰ نوامبر )۹ آذر( برگزار 

 خواهد شد و نشست کمیته فنی مشــترک برای ۲۹ نوامبر )۸ آذر( برنامه ریزی
 شده است.

اوپک پالس به کمبود ساختگی عرضه نفت واکنش نشان دهد
رییس آژانس بین المللی انرژی با بیان این کــه بازارهای نفت از کمبود عرضه 
مصنوعی رنج می برند، ابراز امیدواری کرد تولیدکنندگان اوپک پالس در دیدار 
آتی خود اقدام بیشتری برای پایین آوردن قیمتها انجام دهند.به گزارش ایسنا، 
فاتح بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی با اشاره به این که بعضی از کشورها در 
زمینه قیمتهای نفت و گاز موضع مفیدی اتخاذ نکردند، اعالم کرد عرضه کافی 
به دست مصرف کنندگان نمی رسد.بیرول در اظهارات آنالینی گفت: عاملی که 
مایلم تاکید کنم که باعث این قیمتهای باال شــده است، موضع بعضی از تامین 
کنندگان بزرگ نفت و گاز و بعضی از کشورهایی است که از نظر ما موضع مفیدی 
در این زمینه اتخاذ نکردند. وی افزود: بعضی از محدودیتهایی که در بازارهای 

امروز وجود دارد، می تواند محدودیتهای ســاختگی قلمداد شود زیرا در حال 
حاضر در بازارهای نفت نزدیک به شش میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید 
در تولیدکنندگان اوپک پالس وجود دارد.اوپک و متحدانش به درخواستهای 
آمریکا و کشــورهای مصرف کننده بزرگ دیگر نفت برای افزایش بیشتر تولید 
اعتنایی نکرده اند.بیرول گفت: امیدوار است هنگامی که این گروه در دوم دسامبر 
برای مذاکره درباره سیاست تولید دیدار می کند، اقدامات ضروری را به منظور 
آســودگی خاطر بازارهای نفت جهانی و کمک به پایین بردن قیمتها به سطح 
معقول انجام دهد. وی افزود: روسیه می تواند به راحتی صادرات گاز به اروپا را 
حدود ۱۵ درصد افزایش دهد تا از کمبود عرضه و روند صعودی قیمتها بکاهد.بر 
اساس گزارش رویترز، مدیر آژانس بین المللی انرژی گفت: اگرچه منطق اقدام 
آمریکا و مصرف کنندگان بزرگ دیگر در آزادسازی نفت از ذخایر ملی خود برای 
مهار افزایش قیمتها را درک می کند اما این ســازمان تنها به اختالالت عرضه 

بزرگ واکنش نشان می دهد.

بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری در جهان متعلق به کدام کشورها است؟واکنش یک مقام کارگری به توافقی کردن دستمزد کارگران

۱۲۵۰ تن سرم دپو شده ترخیص شدتهران، میزبان بیشترین واحدهای فعال صنعتی؛ مناطق کم برخوردار در قعر جدول

تکذیب مذاکرات اوپک پالس برای توقف افزایش تولید نفت
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وزیر کشور در شهر کرد؛

وزیر اقتصاد:

 ۲۸ استان
 با کمبود آب  

مواجه اند 

ترخیص کاالهای اساسی 
سرعت می گیرد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

نابسامانی در توزیع 
سهميه ارزی

تفاوت قیمت یک کاال در 
بازار آزاد با نرخ مصوب آن 
در بسیاری از بازارها قابل 
مشاهده اســت. وقتی در 
بازار خودرو تفاوت قیمت 
خودرو ثبت نامی با بازار آزاد به ۵۰ تا ۶۰ میلیون 
تومان می رســد انتظار برای تبدیل خودرو به 
کاالیی ســرمایه ای قابل انکار نیست. در بازار 
ارز نیز همین اتفاق افتاده است.تا قبل از گرانی 
بی سابقه دالر، بسیاری از ایرانیان، نگران حفظ 
ارزش دارایی خود بودند و بر همین اســاس به 

بازار ارز...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3
۲

۲

توزیع هوشمند شکر، 
روغن و برنج 

مسکن نباید یک کاالی 
سرمایه ای بشود

سوخت صنایع در صورت کمبود گاز خانگی محدود می شود

هشدار نسبت به کمبود گاز
صفحه3
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نفع دالالن از یارانه ارزی
تفاوت   قیمت   ارز  صرافی ها   و  بازار
  آزاد  سودجویی  دالالن  ر ا به  دنبال داشته است

وزیر جهادکشاورزی از توزیع شــکر، روغن و برنج با 
نرخ تعزیراتی به صورت هوشــمند از این هفته خبر 
داد.ســید جواد ســاداتی نژاد با بیان اینکه تمرکز 
ما در ماه های اول آغاز بــه کار دولت تأمین امنیت 
غذایی و تالش برای ســاماندهی بــازار اقالم اصلی 
از جمله مــرغ و تخم مرغ بوده اســت، گفت: در این 
راستا توانســتیم  بازار مرغ و تخم مرغ را به گونه ای 
مدیریت کنیم کــه از روزهای آینده تا پایان ســال 
شرایط مطلوبی در این بخش ها را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد:برای تامین اقالم مورد نیاز شب عید و 
بعد از آن ماه رمضان برنامه ریزی های الزم انجام شده 
است و همچنین بسترسازی برای کشت قراردادی، 
خرید دام مازاد روستاییان و عشایر و سند دار کردن 

اراضی کشاورزی ...

در نشســت تخصصی »رویکرد قانون اساســی در 
تامین مســکن« کارشناســان حوزه مسکن ضمن 
تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی دولت موظف است 
مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند به بررسی 
راهکارهایی پرداختند.نشست »رویکرد قانون اساسی 
در تامین مسکن خانوار«، با حضور جمعی از اساتید 
و صاحبنظران و فعاالن این حوزه در مجلس شورای 
اسالمی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست 
تخصصی از هشتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی 
بود که در تاریخ یکم اسفند ســال جاری با موضوع 
»مسکن؛ پیشــران تولید« برگزار خواهد شد.لزوم 
توجه به اصل ۳۱ قانون اساســی برای تامین مسکن 

خانواده های ایرانی، جلوگیری...

خطرات
 ساختمان های نا  ایمن
 از نگرانی های
 دولت است

رئیس جمهوری:
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر کشور در شهر کرد؛
دولت آب را عادالنه توزیع می  کند 
/ ۲۸استان با کمبود آب مواجه اند 

وزیر کشور با اشــاره به مشکالت آبی کشور و 
اســتان چهارمحال و بختیاری، گفت: دولت 
جز عدالــت و رعایت عدالــت  توزیعی برنامه 
دیگری ندارد و مساله کمبود بارش نیز بر این 
مشکل دامن زده و کاهش آب در سراسر کشور 

وجود دارد.
به گزارش تســنیم، احمد وحیــدی پیش از 
ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری با گرامیداشــت هفته 
بسیج  اظهار داشت: تشکیل بسیج مهم ترین 
و راهبردی ترین اقدام بعد از انقالب بود که به 
فرمان امام خمینی)ره( انجام شد و یک قطب 

مهم قدرت در قالب این نهاد بود. 
وی با اشــاره به اینکه همه ملت ما بســیجی 
هســتند، افزود: مردم افتخــار آفرینی  های 
زیادی داشته اند و مســئولیت بزرگ هدایت 
جامعه بشــری را به عهده گرفتند و بســیج 
امتــداد حرکت خونین شــهدا و امتداد خط 
فکری اســالم ناب محمدی است و در استان 
چهارمحال و بختیاری بــا دارا بودن 2هزار و 
440 شــهید فردی از سالله شــهدا معرفی 
می شــود که در خدمت مردم باشــد و همه 

ظرفیت خود را به کار گیرد. 
وزیر کشور بیان داشت: استان چهارمحال و 
بختیاری ظرفیت های فراوانی دارد و مهم ترین 
ظرفیت  و اصــل ظرفیــت آن دین مداری و 
والیت مداری اســت کــه بزرگترین ظرفیت 
اســت و باید مســئوالن با تمام ظرفیت های 
وجودی خود در میدان باشــند و وقتی مردم 
دســت در دســت هم دهند می توانند مانند 
زمان دفاع مقدس و انقالب مشــکالت بزرگ 
از جمله مشکالت اقتصادی، فقر و بیکاری را 

برطرف کنند. 
وحیدی با اشاره به نیاز به الگوی راهبردی برای 
برطرف کردن مشکالت، عنوان داشت: باید راه 
و الگوی حل مشکالت را بیابیم و براساس آن 
با مشــارکت مردم اقدام کنیم که مهم ترین 
مسئله مشکالت اقتصادی است و باید الگوی 

متناسب با آن را یافته و به مردم ارائه دهیم. 
وی با اشــاره به یکپارچه کردن 2 هزار هکتار 
زمین  و تبدیــل آن به تعاونی در روســتای 
ســودجان اســتان چهارمحال و بختیاری، 
تصریح کرد: بــا همدلی و اعتمــاد می توان 
کارهای اقتصادی بزرگی همچون این طرح را 
انجام داد که نیاز است اعتمادسازی بین مردم 

و مسئوالن ایجاد شود. 
وزیر کشــور با اشــاره به ظرفیت جوشکاری 
صنعتی در شهر هفشجان استان چهارمحال و 
بختیاری، خاطرنشان کرد: این شهر با چنین 
ظرفیتی شاید در کشــور گمنام اما در خارج 
از کشــور معروف است و بســیاری از صنایع 
کشتی سازی و جوش زیرآب جنوب کشور نیز 
توسط جوشکاران این شهر انجام می شود که 
بیانگر فراهم شدن ظرفیت اقتصادی است و 
باید الگوی راهبردی اقتصــادی آن طراحی 

شود. 
وی اضافــه کرد: روســتای سرآقاســید که 
مشــکالت زیــادی دارد دارای ســاختار 
گردشگری است و می توان از این ظرفیت برای 
رشد وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم آن 
استفاده و در کنار آن در زمینه های دیگر نیز 
ایجاد اشتغال انجام شود که نیاز به برنامه ریزی 

و جدیت دارد. 

با ایرالین هایی که قیمت بلیت را 
کاهش ندهند برخورد می شود

رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی تاکید 
کرد: ایرالین ها باید ضمن تعدیل ۱۵ درصدی 
قیمت بلیط هواپیما، همه خدمات گذشته را 

به حالت عادی بازگردانند.
به گزارش ایســنا، رستم قاســمی وزیر راه و 
شهرسازی در صفحه شخصی خود در شبکه 
های اجتماعی ضمن تاکید بر الزام ایرالین ها 
با تعدیل ۱۵ درصــدی قیمت بلیت هواپیما، 
اعالم کرد: با لغــو محدودیــت کرونایی در 
پروازهای داخلی؛ تمامی ایرالین ها باید ضمن 
تعدیل ۱۵ درصدی قیمت بلیط هواپیما، تمام 
خدمات گذشته را به حالت عادی بازگردانند.

عضو کابینــه دولت ســیزدهم تصریح کرد: 
در این خصوص با شــرکت هایی کــه اقدام 
به فــروش بلیط بــا قیمــت باالتــر از نرخ 
 مصــوب کننــد،  برخــورد جــدی خواهد 

شد.

خبر

نشســت تخصصــی  در 
»رویکرد قانون اساسی در 
تامین مسکن« کارشناسان 
حوزه مسکن ضمن تاکید 
بر اینکه طبق قانون اساسی 
دولت موظف است مسکن متناسب با نیاز مردم را 

تامین کند به بررسی راهکارهایی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری مهر نشست »رویکرد قانون 
اساسی در تامین مسکن خانوار«، با حضور جمعی از 
اساتید و صاحبنظران و فعاالن این حوزه در مجلس 
شورای اســالمی برگزار شــد. این نشست، اولین 
پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش ساالنه 
اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ یکم اسفند سال 
جاری با موضوع »مســکن؛ پیشران تولید« برگزار 

خواهد شد.
لزوم توجه به اصل ۳۱ قانون اساســی برای تامین 
مســکن خانواده های ایرانی، جلوگیری از تبدیل 
شدن مسکن از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای، 
واگذاری زمین و تســهیالت به اقشار مردم جهت 
ساخت مسکن متناســب، توجه به جبران کمبود 
مسکن در بخش روستایی و مسئله مالکیت مسکن 
اجتماعی از جمله مواردی بود که به طور مفصل در 

این نشست به آن ها پرداخته شد.

اصل ۳۱ قانون اساسی مبنای عمل دولت 
در بخش مسکن است

در ابتدای نشست اقبال شــاکری عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به اصل ۳۱ 
قانون اساسی در تامین مسکن مردم گفت: دولت 
باید زمینه اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی 
را طوری فراهم نماید که برای مردم قابل استطاعت 
باشــد و مردم بتوانند مالک خانه شوند. دولت باید 
مسکن شایســته خانواده ایرانی را تامین کند که 
عالوه بر سرپناه زمینه فعالیت های دیگر نیز فراهم 
شود. باید تعالی انسان را در نظر گرفت و تنها به دلیل 
کاهش فاصله عرضه و تقاضا نباید بلندمرتبه سازی 
کرد یا مــردم را مجبور به ســکونت در خانه های 
دورافتاده و کوچک کرد. بایــد افق زندگی را برای 

مردم روشن کرد تا مسیر رشد افراد مسدود نشود.
شاکری ادامه داد: دولت باید وظیفه خود را در مسئله 
تامین مسکن به خوبی بشناسد و با دقت اجرا کند، 
چرا که در صورت عدم ســاخت مسکن مورد نیاز و 
متناســب، لطمه ای جبران ناپذیری به مردم وارد 
خواهد شــد. ورود بخش خصوصی نیز می تواند به 
این امر کمــک کند و به تقویــت ایمنی اقتصادی 

منجر شود.
وی تصریح کرد: نکته ای که باید مورد توجه ویژه قرار 
بگیرد، توجه به نحوه واگــذاری زمین، نحوه ایفای 
تعهدات مالی و مسائلی از این جنس است. اینکه چون 
بلندمرتبه سازی ســاده ترین کاری است که توسط 
شهرداری ها انجام می گیرد، درست است، باید مورد 
بازنگری قرار گیرد. همچنین بایستی برای جلوگیری 
از تبدیل شدن مسکن به یک کاالی سرمایه ای و قابل 
مبادله، تدابیری اندیشیده شود تا افرادی که به عنوان 

مصرف کننده مسکن هستند، دچار مشکل نشوند.

مسکن نباید یک کاالی سرمایه ای بشود
در اقتصاد تورمی مســکن اجاره ای مشکل را حل 
نمی کند / دو ظلمی که به مردم در زمینه مســکن 
شده اســت.در ادامه هادی عباســی، کارشناس 
اقتصادی و مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی گفت: 
در شرایط تورمی معلوم است که خانه استیجاری 
فایده ندارد، چون مستاجر از دو جنبه ضرر می کند. 
هم دسترســی آن ها به مســکن کم می شود و هم 
اجاره بهای آن زیاد می شود. سوال مهمی که اینجا 
مطرح می شود این اســت که مستاجری که بیکار 
است چطور می تواند تحمل کند.مشاور اسبق وزیر 
راه و شهرسازی گفت: چرا واژه مستضعف را به کار 
می بریم، چون دولت در حق آن ها ظلم کرده و آن ها 
را از فرصت بهره مندی از زمین وسیع ایران محروم 
کرده است. مساحت سیستان نصف آلمان است، چرا 
باید زاهدان و زابل قیمت مسکن باال باشد و مساله 
مسکن داشته باشند. چرا زمین تعلق نگرفته است؟ 
در صورتی که باید یک بار در طول عمر افراد به آن ها 

تعلق می گرفت.
این کارشــناس اشــاره کرد: ظلم دوم اینکه اجازه 
داده عده ای هزار میلیارد تســهیالت بگیرند ولی 
به افراد مســتضعف 200 میلیون تسهیالت برای 
ساخت مسکن تعلق نگرفته است. ملتی که فرصت 
دسترســی به زمین و تســهیالت ندارند محروم 
می شــوند. یک شــهروند در طول حیاتش از این 
همه زمین، ســهم اجــاره ی 200 متــر را ندارد؟ 
اگر بنابر انتقال مالکیت هم نباشــد، حداقل سهم 
آن ها از طریق تســهیالت داده شود. اصاًل نیازی به 
تصدی گری دولت نیســت. با اینکه ایران 4.۵ برابر 
آلمان اســت، مازنداران و گیالن و گلستان از هلند 

بزرگ تر است، چرا مشکل زمین ایجاد شده است؟

نقش دولت در تأمین مســکن رعایت 
مصالح عمومی است

در بخش دیگری از نشســت رضا خیرالدین عضو 
هیئت علمی دنشــگاه علم و صنعت گفت: موضوع 
مورد مناقشه در نقش دولت در بازار مسکن است. 
در دولت تدبیر و امید هم این بحث ســابقه داشته 
است. در ســال ۱۳۸۶ الیحه ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مســکن ارائه شد و دولت وقت آن 
را دنبال کرد. همان ایده ها تا ســال ۹2 ادامه پیدا 

کرد و به طــرح دو فوریتی جهــش تولید و تامین 
مسکن منجر شــد. این طرح علی رغم نیت خوب 
برای حل مشکل که می تواند تولید را تکان بدهد؛ 
اما مشکالتی دارد. در واقع دولت به بهانه مشکالت 
مســکن نباید تصدی گری کند.این استاد دانشگاه 
افزود: در گذشته نیز از قیمت باالی آموزش و کمبود 
سرانه فضای آموزشی گفته می شد و دولت شروع به 
افزایش سرانه کرد و مدام این درخواست تا سال ۸4 
وجود داشت. سرانه افزایش یافت؛ اما چون مهاجرت 
نیز رشد پیدا می کرد، مدام ســرانه پایین می ماند 
و کار روی معلول ها انجام می شــد. در مسکن نیز 

همین رویکرد اشتباه در دستور قرار گرفته است.

کمبود ۷۰ هزار واحدی مسکن در بخش 
روستایی

در ادامه نشســت فرهــاد بیضایــی در خصوص 
سیاســت تأمین مســکن گفت: باید طوری عمل 
کرد که مــردم با اختیار خود، خانه اســتیجاری یا 
ملکی را انتخاب کننــد و از روی اجبــار تقاضای 
خانه هــای اســتیجاری بــاال نباشــد. همچنین 
 اولویت اصلِی تامین مســکن، توجه بــه نیازهای

 مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، حریم و زندگی 
خصوصی است که باید برای شکل گیری سکونت 

پایدار در نظر گرفته شود.
این کارشناس مســکن تأکید کرد: در حال حاضر 
روستاهای کشور نزدیک به ۷0 هزار واحد مسکونی 
به نســبت جمعیت و خانواده کمبود دارند و سطح 
فرسودگی مســکن روستایی بســیار باالست. به 
طوریکــه از ۵ میلیون واحد روســتایی بیش از 2 
میلیون خانه فرسوده در روســتاها قرار دارند؛ در 
حالیکه این عدد در مسکن شهری مجموعاً نزدیک 

به 4 میلیون واحد است.

مالکیت مسکن اجتماعی نباید به مردم 
واگذار شود

در بخش دیگــری پویا باقرزاده کارشــناس حوزه 
مسکن با اشــاره به نقش دولت در مسئله مسکن 
گفت: دولت ها بایــد یک تصوری نســبت به بازار 
مسکن کشورشان داشته باشند. سوال من این است 
که بعد این 40 سال قانونگذار چه تصوری نسبت به 
بازار مسکن دارد. سه اقدام نیاز است: یک قسمت 
مسکن اجتماعی. بخش دوم طبقه متوسط جامعه. 

بخش سوم طبقه مرفه جامعه.وی ادامه داد: مسکن 
اجتماعی همه جای دنیا بلندمدت نیست. بهترین 
شکل مسکن اجتماعی در کشور ما سالهای ابتدای 
انقالب مسکن نیروهای مسلح و خانه سازمانی بوده 
است. چرا این بهترین اســت؟ چون اگر بخواهیم 
دولتها را به این ســمت ســوق بدهیم که وظیفه 
تامین مســکن برای مردم فقط برعهده شماست 
باعث سردرگمی برای همه دولتها می شود که باید 
برای همه مسکن تهیه کنیم؟باقرزاده تصریح کرد: 
ما تعداد زیادی مســکن مهر ساختیم. بعد گذشت 
چندین سال از تحویل اینها، چند درصد مخاطبهای 
اولیه االن در اینها ســاکنند. دومی اینکه مالکیت 
ســاکنین مهر چند درصد نگه داشــتند؟ در دنیا 
تجربه شده هرجا دولتها مالکیت مسکن اجتماعی 
را به مردم واگذار کردند کاالی سرمایه ای شده و با 

بازار خصوصی رقابت کرد.

آپارتمان نشــینی و توسعه عمودی در 
مسکن سازی، مطلوب نیست

در بخشــی دیگر حمیدرضا آرامی اســتاد دانشگاه 
و عضو شــورای شهرســازی حوزه علمیه قم گفت: 
طبق ماده 20 قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه 
و شهرسازی مکلف اســت، حوزه صیانت از هویت و 
سبک زندگی اسالمی ایرانی را استخراج کند. اما اگر 
یک مجموعه سکونتگاهی را بخواهیم توصیف کنیم، 
اوالً باید خانواده بنیان باشــد، دوماً صیانت از هویت 
کند و نهایت خوداتکا و مولد باشد.وی گفت: بر اساس 
شــرع، عقل و تجربه دیگران، بین آپارتمان مرتفع و 
آمار جرم و بزهکاری و طالق و هنجار بدخیم، ارتباط 
معناداری وجود دارد. بدین صورت که با افزایش ارتفاع 
ساختمان و بلندمرتبه سازی، جرم بیشتر شده است.

آرامی ادامه داد: در شهرهای کوچک و روستاها کاماًل 
امکان ســاخت خانه ویالیی فراهم اســت و در حال 
حاضر ۹۵۹ شهر زیر 2۵ هزار نفر وجود دارد که باید 
سیاست متفاوتی نسبت به شهرهای بزرگ برایشان 
در نظر گرفت. به طوریکه در تأمین مسکن این شهرها 
باید به بخش مولدســازی و متراژ توجه ویژه کرد و 

تأمین مایحتاج خانواده را خود انجام دهند.

مسکن ۴۰ متری متناسب با نیاز خانوار و 
قانون اساسی نیست

در پایان نشســت میرهادی رهگشای کارشناس 
اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، مسکن 40 متری 
غنیمت محســوب می شــود؛ اما آیا متــن قانون 
اساسی به همین متراژ کفایت می کند؟ بنابراین در 
صورتی که مردم را به فرزندآوری تشویق می کنیم 
باید الزامات آن را نیز فراهم کــرد و حداقل متراژ 
مســکن متناســب با افزایش جمعیت خانواده در 
اختیار آنها قرار داد.وی افزود: دولت در روســتاها 
و شــهرهای کوچک هم زمین زیــادی دارد و هم 
تسهیالتی کمی برای ســاخت الزم است و انتظار 
می رود که از روستاها و شــهرهای کوچک مسئله 
مســکن را رفع کند. بــا اینــکار در بلندمدت نیز 
مهاجرت معکوس شــکل خواهد گرفــت و بدین 
 ترتیب دولــت نیز بــرای تأمین زمیــن و تأمین

 مالی با مشکل مواجه نمی شود.

در نشست »رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن« مطرح شد؛

مسکن نباید یک کاالی سرمایه ای بشود

رئیس جمهور در دیدار شهردار و معاونان 
شهرداری تهران:

خطرات ساختمان های ناایمن از 
نگرانی های دولت است

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید از شهروندان تهرانی 
در مقابل خطرات ناشی از گسل ها و ناایمن بودن برخی 
ساختمان ها صیانت شود، گفت: وجود ساختمان های 
ناایمن همچون پالسکو در تهران یکی از نگرانی های 
دولت است.به گزارش ایســنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی صبح پنج شــنبه در دیدار شهردار و معاونین 
شــهرداری تهران ضمن قدردانی از عزمی که در این 
دوره شهرداری برای خدمت رسانی به مردم وجود دارد، 
گفت: سالمت فردی و اجتماعی در گرو شهر و جامعه 
سالم است و نقش شهر سالم در رشد افراد، خانواده، 
ارتباطات ســالم و حتی اقتصاد مهم اســت.رئیس 
جمهور ضمن ابراز ناخرسندی از وجود فقر، تبعیض و 
ناعدالتی در شهری مانند تهران، گفت: باید کاری کرد 
که تبعیض و ناعدالتی از جامعه بیرون رود و با تحقق 
عدالت اجتماعی شرایط برای نشاط اجتماعی مهیا 
شود.رئیسی با تأکید بر اینکه جامعه نیازمند آرامش 
و نشــاط اجتماعی اســت، گفت: در شهری همانند 
تهران که شاهد الیه های ظاهری و پنهان زندگی مردم 
هستیم، باید ظاهر و باطن شهر براساس سبک زندگی 
سالم باشد تا شهروندان نشاط اجتماعی داشته باشند.

وی با اشاره به از بین رفتن اصول معماری اسالمی و 
ایرانی در طراحی شهری شهرهای بزرگ کشور، اظهار 
داشت: ما در معماری ایرانی – اسالمی اصول و مبانی 
بسیار خوبی داریم، اما متأسفانه سال هاست کمتر از این 

معماری استفاده می شود.

وزیر اقتصاد:
ترخیــص کاالهای اساســی 

سرعت می گیرد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ترخیص کاالهای اساسی 
سرعت می گیرد، افزود: تشریفات گمرکی و ترخیص 
بیش از یک و نیم میلیون تن کاالی اساسی انجام 
و این اقالم در آستانۀ خروج از گمرکات کشور قرار 
دارند.به گزارش گمرک، ســید احسان خاندوزی 
با بیان این مطلب افزود: بر اســاس بررســی های 
صورت گرفته، تشریفات گمرکی و ترخیص بیش 
از یک و نیم میلیون تن کاالی اساسی انجام و این 
اقالم در آستانۀ خروج از گمرکات کشور قرار دارند.

وی تصریح کرد: تنها در مدت یک شــبانه روز، به 
ترخیص قطعی و خروج بیش از ۷۷ هزار تن کاالی 
اساسی از گمرک بندر امام خمینی )ره( اقدام شده 
که این آمار، رکــورد جدیدی در ترخیص قطعی و 
خروج کاالهای اساسی و ضروری به شمار می رود.

وزیر اقتصاد در ادامه به مصوبات جلسۀ تسهیل در 
ترخیص کاالهای اساسی با حضور معاون اول رئیس 
جمهور و مقامات مسئول سایر سازمان ها اشاره کرد 
و گفت: موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفت و 
نهایتاً تصمیمات خوبــی درخصوص تخصیص ارز 
برای کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی؛ تعیین 
تکلیف کاالهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات؛ 
ایجاد زیرســاخت الزم برای نمونــه برداری واحد 
از کاالهای مشــمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی 
و پاسخگویی توســط یک مرجع واحد؛ مدیریت 
واحد مرزی و حمل یکسره کاالهای اساسی اتخاذ 
شــد که با ابالغ این مصوبات از ســوی معاون اول 
رئیس جمهور، اقدامات الزم در اجرای آن ها صورت 
خواهد پذیرفت.همچنین معاون فنی گمرک ایران 
نیز با اشــاره به اظهارات وزیر اقتصاد اعالم کرد: با 
تالش های صورت پذیرفته، در آبانماه سال جاری، 
میزان بارگیری و خروج کاالهای اساسی از بندر امام 
خمینی )ره( بیشتر از میزان کاالهای اساسی تخلیه 
شده در آن بندر از کشتی های حامل این کاالها بود 
که با تداوم این روند با کاهش دپو یا رسوب این اقالم 
در بندر مواجه خواهیــم بود.ارونقی افزود: تمامی 
مشکالت و ایستایی های مربوط به ترخیص قطعی 
کاالهای اساسی شناسایی شده و با اتخاذ تصمیمات 
مناســب و اجرای آن ها از جمله حمل یکسرۀ این 
کاالها، قادر خواهیم بود ایســتایی های موجود در 
این چرخه را به حداقل، کاهش دهیم.معاون فنی 
گمرک ایران گفت: با احتساب آمار کاالهای اساسی 
که در بنادر و گمرکات کشــور بدلیــل وجود انبار 
دپوی این کاالها، این اقالم از بنادر خارج نمی شوند، 
میزان ترخیص قطعی اقالم اساسی بیش از میزان 
ورودی کاالهاست که این امر نشان از سرعت گرفتن 
ترخیص قطعی کاالهای اساسی است.ارونقی اضافه 
کرد: با ابالغ مصوبات مربوط به جلســه معاون اول 
ریاست جمهوری که این جلسه، با درخواست وزارت 
اقتصاد تشکیل و مشکالت مربوطه در آن مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت، گمرک قادر خواهد بود به 
ترخیص کامل کاالهای اساسی »در صف تخصیص 
ارز« اقدام نماید که این امر باعث ترخیص قسمت 
اعظم کاالهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات 

خواهد شد.

اخبار
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با وجود آنکه آزادسازی سهام عدالت وارد نوزدهمین ماه 
خود شده است هنوز ابهاماتی در زمینه نحوه فروش، 
شرکت های استانی سهام عدالت، نحوه پرداخت سود 
و... وجود دارد و به نظر میرسد ســازمان بورس از نو 
درحال طراحی بسته ای برای ساماندهی این سهام با 

۵0 میلیون مشمول است. 
به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ بود که 
فرایند آزادسازی سهام عدالت انجام شد تا این سهام به 
دست صاحبان اصلی برسد. بر این اساس سهامداران 
میتوانستند یکی از دو راه مستقیم یا غیرمستقیم را 
برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند که در نهایت 
۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و ۳0 
میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را انتخاب کردند تا 

سهامدار شرکت های استانی سهام عدالت شوند.

این دو گروه سرنوشت متفاوتی داشتند. به مستقیم 
ها از همــان ابتدا اجازه فروش ســهام داده شــد. بر 
این اساس در ابتدا میتوانســتند ۳0 درصد و اندکی 
پــس از آن ۳0 درصــد دیگر )جمعــا ۶0 درصد( از 
ســهام خود را از طریق بانک ها یا کارگــزاری ها به 
 فروش برســانند. قرار بود 40 درصد باقی مانده نیز

 در بهمن ماه همان سال آزاد شــود اما این اتفاق به 
دلیل سقوط بازار هرگزتحقق نیافت. البته بسیاری از 
افرادی که ۳0 یا ۶0 درصد سهام خود را برای فروش 
گذاشته بودند نیز موفق به فروش سهام خود نشدند 
چراکه سهام ارزشمند آن ها مشتری نداشت!سرنوشت 

غیرمستقیم ها نیز از این قرار بود که سهامدار شرکت 
های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند. بر این 
اساس قرار شــد با برگزاری مجامع هیات رئیسه این 
شرکت ها انتخاب شوند اما این پروژه به اجرا نرسید. 
این درحالی بود که قرار بود از امســال پرداخت سود 
سهام عدالت به وضعیت مستقیم بودن یا غیرمستقیم 
بودن مشموالن بستگی داشته باشد اما به نظر نمیرسد 
این موضوع نیز اجرا شود.  بر این اساس مجید عشقی، 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در نخســتین 
اظهار نظر خود درمورد سهام عدالت از طراحی یک 
بسته جدید خبر داده اســت. وی در این مورد اعالم 

کرده اســت که  درمورد ســهام عدالت باید به مرور 
تصمیم گیری شــود.وی بر این نکتــه تاکید کرده 
 اســت که  با توجه به ارزندگی این سهام و وضعیت

 کنونی بازار، مشــموالن برای فروش عجله نداشته 
باشــند و به ســهام عدالت به عنوان یک ســرمایه 
گذاری بلند مدت نگاه کنند. فروش ســهام عدالت، 
مخصوصا در این نوسانات به ضرر مردم است.رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از این موضوع 
خبر داد که بحث بازارگردانی ســهام شــرکت های 
سرمایه گذاری اســتانی و نحوه فروش سهام عدالت 
 چه در روش مســتقیم چه در روش غیرمســتقیم 
درحال برنامه ریزی است. به طور کلی  قرار شده است، 
بسته سیاست گذاری سهام عدالت طراحی و در شورای 

عالی بورس مطرح شود.

وزیر جهادکشاورزی از توزیع شــکر، روغن و برنج با نرخ 
تعزیراتی به صورت هوشمند از این هفته خبر داد.به گزارش 
ایسنا سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه تمرکز ما در ماه 
های اول آغاز به کار دولت تأمین امنیت غذایی و تالش برای 
ساماندهی بازار اقالم اصلی از جمله مرغ و تخم مرغ بوده 
است، گفت: در این راستا توانستیم  بازار مرغ و تخم مرغ 
را به گونه ای مدیریت کنیم کــه از روزهای آینده تا پایان 
سال شرایط مطلوبی در این بخش ها را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد:برای تامین اقالم مورد نیاز شب عید و بعد از 
آن ماه رمضان برنامه ریزی های الزم انجام شــده است و 
همچنین بسترسازی برای کشت قراردادی، خرید دام مازاد 
روستاییان و عشایر و سند دار کردن اراضی کشاورزی نیز 
در دستور کار قرار گرفته است.وزیر جهادکشاورزی اضافه 
کرد: تامین امنیت غذایی وظیفه جهاد کشاورزی و بر عهده 
کشاورزان و دامداران است. برنامه ریزی ما در زمینه پایداری 
و تامین بازار است و قطعا امنیت غذایی برقرار خواهد شد.به 
گفته وی تا قبل از دولت سیزدهم همیشه بحث این بود 
که باید در حوزه غذا فرمانده یکی باشد. نه اینکه بخشی از 
وظایف بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بخشی نیز دست 

وزارت صمت باشــد. همانطور که استحضار دارید قانون 
انتزاع در دولت قبل دو سال لغو شد و در آخرین روزهای 

دولت قبل وظایف  وزارت جهاد بازگردانده شد. 

همکاری با بسیج در بازرسی بازار مواد غذایی
ســاداتی نژاد در ادامه گفت: وزارت جهاد کشاورزی در 
طول 40 سال گذشته هیچ زمان در حوزه بازار مواد غذایی 
نبوده است. ما در بازرسی هیچ تجربه ای نداشتیم. اخیرا اما  
با همکاری و همراهی وزارت صمت بحث بازرسی در بازار 
اقالم غذایی را هم به عهده گرفتیم. که البته تا این وظایف 
به طور کامل در اختیار وزارت جهاد قرار بگیرد مدت زمانی 

طی خواهد شد. 

قیمت های دستوری پایداری تولید را از بین می برد
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشــاره به اینکه 

قیمت های دســتوری عدم پایداری در تولید را به همراه 
خواهد داشــت، گفت: باید کاری کنیم که تولید پایداری 
داشته باشد. تولید خط قرمز ما اســت و نباید قطع شود. 
برای پایداری تولید نمی توانیم تولیدکننده را مجبور کنیم 
که محصولش را زیر قیمت تمام شده بفروشد. برای مثال 
قیمت مرغ برای مصرف کننده ۳۱ هزار تومان تعیین شده 
است با این قیمت تعیین شده تولید اقتصادی و پایدار است 
و اگر کمتر از مقدار باشد تولید غیر اقتصادی می شود.وی 
در پاسخ به این ســوال که قیمت مرغ در بازار بیش از ۳۱ 
هزار تومان اســت، گفت: در حال حاضر در میادین میوه و 
تره بار مرغ با قیمت ۳۱هزار تومــان به مصرف کنندگان 
عرضه می شود که در برخی استان ها نیز حتی کمتر از این 
مقدار است. البته در برخی مغازه ها هم قیمت مرغ به ۳۵ 
 هزارتومان هم می رسد ولی تالش کردیم که همواره قیمتها

کاهشی باشد.

کاهش مدت زمان ارسال نهاده ها/تامین ارز 
انجام شده است

وی در ادامه به اقدامات جهاد کشاورزی در خصوص 
تامین امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: در حوزه طیور، 
گاوداری صنعتی و دام روســتایی تالش کردیم که 
تاخیر در تحویل نهاده ها را با تامین ارز کاهش دهیم 
و با کمک بانک مرکزی ارز آذرماه نهاده ها نیز تامین 

شده است.

جوجه ریزی در مهرماه بسیار کم بود
ساداتی نژاد که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، 
گفت: همچنین توانستیم میزان کسری موجود در بازار 
را احصا کنیم. ما در تامین گوشــت مرغ و تخم مرغ در 
مهر و آبان به دلیل کاهش جوجه ریزی کمبود داشتیم. 
بخشی از نیاز بازار به مرغ را با مرغ منجمد تامین کردیم. 
همچنین مهرماه کمترین میزان جوجه ریزی انجام شده 
بود به همین دلیل تخم مرغ نطفه دار وارد کردیم و با بازار 
رسانی بازار آنها را کنترل کردیم. از طرفی توزیع هوشمند 

را نیز آغاز کردیم. 

تصمیم جدید سازمان بورس برای سهام عدالت

توزیع هوشمند شکر، روغن و برنج 

فروش تخم مرغ بیش از ۴۳هزارتومان تخلف است

گروه اقتصاد ایران وجهان
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نابسامانی در توزیع سهمیه ارزی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

تفاوت قیمت یک کاال در بازار آزاد با نرخ مصوب آن در بسیاری از بازارها قابل مشاهده است. وقتی در بازار خودرو تفاوت قیمت خودرو ثبت نامی با بازار آزاد به 50 تا 60 میلیون تومان می رسد انتظار برای تبدیل خودرو به کاالیی سرمایه ای 
قابل انکار نیست. در بازار ارز نیز همین اتفاق افتاده است.تا قبل از گرانی بی سابقه دالر، بسیاری از ایرانیان، نگران حفظ ارزش دارایی خود بودند و بر همین اساس به بازار ارز و طال هجوم آوردند و افزایش قیمت را رقم زدند. اما امروز آنهایی 
که چنین نگرانی هم ندارند هم وارد بازار شده اند و تنها به تبدیل دارایی خود از ریال به ارز و یا طال می اندیشند.سیاست گذاران بدون تفکر در رابطه با جوانب تصویب دالر سهمیه ای، برای تمام مردم بدون قید و شرط مجوز خرید آن را 
صادر کردند. در صورتی که این ارز تنها برای مسافران و دانشجویان بود. در حال حاضر هر کد ملی می تواند در سال یکبار سهمیه ای را بدون قصد مسافرت و بدون داشتن بلیت و ویزای سفر دریافت کند. امروز مردم به دالر هم به عنوان 
کاالیی سرمایه ای نگاه می کنند. در این بازار نیز مانند بازار خودرو و دیگر بازارها البته دالالن سودهای بیشتری به جیب می زنند و رانت این ارز برای این افراد است تا مردم عادی. به هر ترتیب دولت برای کنترل تقاضای کاذب در بازار ارز 
مجوز دریافت ارز سهمیه ای 2200 دالری را برای همه افراد صادر کرد اما جوانب این اقدام سنجیده نشد. سیاست گذار و قانون گذار قبل از اعالم هر نوع تصمیمی می بایست تمامی پیش بینی ها را اجرای تصمیم مورد نظر داشته باشند.  
در شرایط فعلی اگر زمزمه حذف ارز سهمیه ای هم شنیده شود باید منتظر نرخ ارز باالی 30 هزار تومان و حتی بسیار بیشتر هم باشیم. چرا که این ارز مقداری تقاضا را در بازار کنترل کرده و با قاطی شدن در دیگر ارزهای موجود در چرخه 
اقتصادی میانگین نرخ ارز را کاهش می دهد. حذف ارز سهمیه ای مانند حذف ارز دولتی می تواند تبعات بدی داشته باشد. حتی خبر حذف ارز دولتی که حتی تا به امروز نیز اجرایی نشده منجر به رشد قیمتها شد. بنابراین حذف ارز سهمیه 
ای نیز عالوه بر اثرگذاری بر نرخ ارز بر قیمت دیگر کاالها نیز تاثیر خواهد گذاشت.ظاهرا دولت هنوز برنامه ای برای حذف ارز مسافری دولتی ندارد حال آنکه این سوء استفاده ها قابل پیش بینی بود و به خطاهای متعدد در تشخیص متقاضیان 
واقعی این ارز منجر شد. اوایل اجرای این طرح، فاصله نرخ آزاد و دولتی تا این حد نبود و انگیزه ها برای رانت خواری هم کمتر بود اما امروز بانک مرکزی باید اشتباه محاسباتی خود را بپذیرد و قبول کند که امکان تامین همه نیازها بر اساس 

نرخ رسمی را ندارد.در هر حال بازگشت به گذشته ارزی، غیرممکن و التهاب آفرین است مگر اینکه برجام تقویت شود و به شیوه ای مقتدرانه ادامه یابد تا مقوله محدودیت منابع ارزی، منتفی شود. 

رئیس اتحادیه نمایشــگاه  داران و فروشندگان خودرو 
تهران گفت: قیمت خودروهاي خارجي در ایران ۱0برابر 
قیمت  جهاني است. براي متعادل سازي قیمت ها باید 
تولید و عرضه افزایش یابد.سعید موتمني، رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: بازار 
خودرو نسبت به 20 روز پیش آرامتر و قیمت ها کاهشي 
شده اســت تقاضاي کاذبي در بازار خودرو وجود ندارد.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران با اشاره به عوامل کاهش قیمت خودرو در بازار، 
افزود: با توجه به مصوبه کمیته خودرو مبني بر امکان 
فک رهن محصوالت ایرانخودرو و سایپا و مطرح شدن 
مباحثي مبني بر احتمال آزادسازي واردات خودرو قیمت 
خودرو در بازار تقریبا تعدیل شده است.وي با تاکید بر 
اینکه قیمت خودرو در بازار واقعي نیست، اظهار داشت: 
قیمت خودروهاي خارجي در بازار ۱0 برابر قیمت هاي 
روز جهاني است، بنابراین اگر واردات خودرو آزاد شود، 
تعادل سازي قیمتها در بازار خوروها اتفاق میافتد.موتمني 
با تاکید بر اینکه براي متعادل سازي قیمت خودرو باید 
تولید و عرضه افزایش یابد، گفت: در مصوبه مجلس در 
رابطه با واردات خودرو قید شده که واردکنندگان به ازاي 

صادرات خودرو میتوانند واردات خودرو انجام دهند، در 
حالي فعال ما از توان تامین نیاز داخلي برخوردار نیستیم. 
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران گفت: در سالهاي اخیر تولید و عرضه خودرو کم 
شده است، بنابراین فاصله عجیبي بین قیمت هاي مصوب 
شرکت ها و بازار به وجود آمده است.وي افزود: بررسي آمار 
تولید خودرو حاکي از آن است که تولید خودرو در سال 
هاي بعد از ۹۷ نسبت به قبل از آن حدود 500 تا 600 
هزار کاهش یافته است و یکي از عوامل موثر بر افزایش 
قیمت کاهش عرضه بوده است.وي اظهار داشت: در حال 
حاضر قیمت خودرو سمند ال ایکس در بازار حدود 2۴0 
میلیون تومان، پژو ۴05 حدود 2۴5 میلیون تومان و پژو 
206 تیپ 5 حدود 2۹۸ میلیون تومان است. موتمني 
اظهار داشــت: همچنین قیمت پژو تیپ 5 صندوقدار 
300 میلیون تومان، پرایــد ۱3۱ حدود ۱۴۸ میلیون 
تومان و پراید ۱۱۱ حدود ۱65 میلیون تومان است.وي 
افزود: ثبات نرخ تورم، ثبات تقریبي نرخ ارز و عدم وجود 
تقاضاي کاذب و احتمال افزایش تولیدو همچنین احتمال 
از سرگیري واردات خودرو موجب آرامش بازار خودرو و 

روند کاهشي قیمت خودرو شده است.

رئیس اتحادیه قالیشویان تهران از کسادي کار و رکود این 
صنف خبر داد و بیان داشت: آذر و دي هر سال از کسادترین 
ماه ها براي این صنف بوده و هست؛ چه برسد به اینکه در دو 
سال اخیر شیوع کرونا و احتیاط مردم براي ورود افراد به خانه 
ها و پایین آمدن قدرت مالي آنها تاثیر بسیاري بر کسادي 
کار این شغل گذاشته است. حمید محمدي، رئیس اتحادیه 
قالیشویان تهران گفت: شستشوي فرش و قالي مانند دیگر 
خدمات براي افراد آنچنان ضرورت به حساب نمي آید و به 
قولي، مدتي هم قالي را نشورند مي توانند تحمل کنند.وي 
در ادامه تاکید کرد: متاسفانه گراني مواد اولیه مورد نیاز این 
صنف که کلر- آب ژاور- پودر- شامپو و هیدورسولفات از اهم 
آنهاست باعث مي شود این شغل براي افراد منفعت نداشته 
باشد. برخي از مواد اولیه بین ۴0 تا ۸0 درصد گران شده اما 
نرخ همچنان پایین مانده است. صنوف باید مخارج کارگر، 

اجاره مکان و... را بپردازند. از آنجایي که نمي توانند هر زمان 
که بخواهند طبق تورم، نرخ خدمات را تغییر دهند و باید 
منتظر اعالم اتحادیه و تصویب نرخ ساالنه بمانند، ترجیح 
مي دهند شغل خود را عوض کرده و براي تمدید پروانه به 
اتحادیه مراجعه نمي کنند؛ بنابراین شاهدیم که بیش از 20 
تا 30 درصد همکاران طي دو سال اخیر صنف را ترک کرده 
اند.محمدي در دیگر مشــکالت صنف متبوع خود گفت: 
ســازمان ها و ادارات بدون توجه به مشکالت و عدم درآمد 
مشاغل مختلف که طي این چند سال با گراني دست و پنجه 
نرم کرده و کسب و کار کسادي داشته اند، در پي مطالبات 
خود هستند. سازمان امور مالیاتي هر سال با افزایش بین ۱5 
تا 20 درصدي، مالیات را از نادرآمدي کسبه مي خواهد در 
حالیکه با حساب سرانگشتي مي تواند به رکود موجود پي 

برده و مالحظه اصناف را بکند.

رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیریني فروشان و کافه 
قنادي تهران گفت: در فروردین ۱3۹۹ بیش از ۱00 تُن 
از شیریني  هایي که تولید شده بود را در میان کادر درمان 
در بیمارســتان ها به  صورت رایگان توزیع کردیم. علي 
بهرمند، رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیریني فروشان 
و کافه قنادي تهران گفت: کرونا دقیقاً زماني اتفاق افتاد 
که مصادف با اوج کار قنادي ها بود، ازآنجایي که قنادها 
همواره با محدودیت تولید مواجه هستند از بهمن ماه 
شروع به آماده کردن مواد اولیه شیریني مي کنند؛ اما 
پاندمي کرونا فروش اســفند۹۸ و عید آن سال را کاماًل 
از ما گرفت.بهرمند ادامه مي دهــد: فروردین ۱3۹۹ با 
تعطیلي همه بازارها و قرنطینه کشــور، حجم بســیار 
بزرگي از تولیدات همکاران ما روي دســت شان ماند و 
مغازهها تعطیل شد. در همین زمان بیش از ۱00 تُن از 
شیریني هایي که تولید شده بود را در میان کادر درمان 
در بیمارستان ها به صورت رایگان توزیع کردیم. او تصریح 
کرد: در این شغل، قناد تمام سرمایه اش را براي شب عید 
جمع میکند تا سود کند؛ اما با آن اتفاق در سال ۹۸ برخي 
از همکاران مان دیگر هرگز به شرایط قبل باز نگشتند.

بهرمند ادامه داد: در 20 ماهي که از کرونا میگذرد بیش از 

200 واحد صنفي تعطیل شدند، بیشتر آنها دیگر قدرت 
پرداخت اجاره بها را نداشــتند.رئیس اتحادیه قنادان، 
شیریني فروشان و کافه قنادي گفت: دولت در این مدت 
قادر نبود اقدام حمایتي قابل توجهي از صنف ما کند این 
در حالي بود که با دریافت مالیات و بیمه باعث شــد تا 
بیشتر از گذشته همکاران من تحت فشار باشند.بهرمند 
تصریح کرد: آنقدر قیمت مواد اولیه در نوسان است که 
عمالً حاشیه سودي براي قناد نمي ماند، افزایش قیمت 
مواد اولیه باعث رشــد قیمت نهایي محصول مي شود، 
همین موضوع در کنار کاهش دید و بازدید و تعطیلي 
مراسم ۷0 درصد فروش شیریني فروشي ها را کم کرد.او 
ادامه داد: قبالً دولت ها سهمیه اي از مواد اولیه مي دادند؛ 
اما بعد از شیوع کرونا این موضوع هم فراموش شده است، 
ما هم همه محصوالت را از بازار آزاد خریداري مي کنیم 
.رئیس اتحادیه قنادان، شیریني فروشان و کافه قنادي 
تهران درباره افزایش قیمت مواد اولیه گفت: شکر و تخم 
مرغ جزو مواد اولیه اصلي صنف ما محسوب مي شود و 
متاسفانه شاهد نوسان شدید نرخ این مصحوالت در بازار 
هستیم و همکاران ما براي تهیه این اقالم با مشکالتي 

مواجه هستند.

رئیس اتحادیه صحافان تهران بــا بیان اینکه چاره 
مشکالت، جراحي اقتصادي اســت بیان داشت: از 
آنجایي که مسئوالن و اقتصاددانان معتقدند نیازمند 
جراحي اقتصاد هستیم و باید این جراحي با حضور 
و بکارگیري علم، دانش و متخصصان امر انجام شود 

لذا بازار تشنه این جراحي بزرگ است.
جلیل غفاري، رئیس اتحادیه صحافان تهران گفت: 
رکود و کسادي تمامي مشــاغل و صنوف را درگیر 
کرده و ربطي به یک یا چند صنف و شــغل ندارد. از 
همه بیشتر کارگاه هاي کوچکي هستند که عمدتا در 
اصناف شکل گرفته اند. این افراد در شرایط نابسامان 
از جمله متضررترین افرادي هستند که تاب تحمل 
نداشته، لذا یا مجبورند صنف خود را ترک کنند و یا 
این که کارگاه هاي با مجوز را ترک و در زیرزمین ها 
بدون پروانه کار کنند که هم مشــغول باشند و هم 
بتوانند بدون پرداخت کوچکترین هزینه اي با خیالي 
راحت تر تا جایي که نظارتي برایشان نباشد فعالیت 
کنند.غفاري در ادامه با اشاره به لزوم هر چه سریع تر 
راه اندازي و رونق صنعت ســاختمان با ارائه طرحي 
که از سوي ریاست جمهوري مطرح شده اظهار کرد: 
راه اندازي طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال 
مي تواند بیش از 2۷0 شــغل را فعال کند. اگر این 
مشاغل رونق گیرد، موتور اقتصادي و کسب و کار راه 
اندازي شده و دیگر مشاغل نیز تامین مي شوند. باید 

هر چه زودتر کار را شروع کرد. بازار تشنه کار است. 
مدتهاست کسب و کارها خوابیده و منتظر زندگي 
است.غفاري با تاکید بر لزوم تثبیت ارز گفت: تثبیت 
ارز از نقاط بسیار مهمي اســت که باید بر آن تاکید 
شود، تولید کننده باید بداند در یک سالي که تولید 
را شروع و به بازار عرضه مي کند در نهایت محصول 
تولید شده هم قیمت مواد اولیه تازه اي نباشد که باید 
براي شروع جدید تهیه کند.متاسفانه تولیدکننده 
آنقدر در خرید مواد اولیه با نوسان رو به رو مي شود 
که تکلیفش با بازار و تولید معلوم نیست. چگونه مي 
تواند براي یکسال بعد خود برنامه ریزي کند؟وي در 
رابطه با برگزاري نمایشگاه کتاب و تاثیر آن بر رونق 
بخشي از اعضاي این صنف گفت: سعي در این است 
تا همانگونه که برخي از صنوف نمایشــگاه برگزار 
کردند بتوانیم نمایشگاه کتاب را برگزار کنیم. حدود 
۱5 تا 20 درصد اعضاي این صنف را تشــکیل مي 
دهند، اما نمي توان تنها به راه حل هایي این چنیني 
دل بست؛ بلکه باید روزنه هاي دیگر و بعدي را روشن 
کرد.رئیس اتحادیه صحافان تهران بیان داشت: در 
بسیاري از مواد و کاالهاي مورد نیاز با عدم موافقت 
براي ثبت سفارش مواجه مي شــویم. غیر از گراني 
هاي روزمره که مدام وجود دارد، خود تحریمي براي 
تولیدکنندگان از معضالت بي شمار دیگري است که 

مسئوالن باید به آن توجه کنند.

بــا رســیدن فصل ســرما 
و افزایــش مصــرف گاز 
خانگی، تامیــن گاز برخی 
از کارخانه های ســیمانی، 
فــوالدی و پتروشــیمی با 
مشکل مواجه شده است. بعد از اتفاقات قطعی برق در 
تابستان و ضرر و زیان های کالن وارد شده به تولید، امروز 
خطر قطعی گاز صنایع و تولید را تهدید می کند. طی 
روزهای گذشته به دلیل عبور مصرف گاز خانگی از حد 
مجاز، گاز بسیاری از صنایع قطع شده و این کارخانجات 
مجبور به ســوختن مازوت برای ادامه کار خود شدند. 
بســیاری دیگر از تولیدی ها نیز مجبــور به خواباندن 

خطوط تولید شدند. 
طی چند روز گذشته گاز برخی از واحد های سیمانی 
قطع شــده اســت؛ اتفاقی که وقوع آن چندان دور از 
انتظار نبود چرا که جواد اوجی وزیر نفت،  ۱۴ شهریور 
از پیش بینی کمبود گاز در فصل سرما به میزان دویست 
میلیون متر مکعب خبر داده بود، اما این موضوع زودتر از 

آنچه که انتظار می رفت، اتفاق افتاد. مدیر دیسپیچینگ 
شرکت ملی گاز ایران در همین رابطه گفته است تأمین 
سوخت بخش خانگی خط قرمز ما محسوب می شود لذا 
در صورت کمبود گاز برای تأمین بخش خانگی، مجبور 

خواهیم شد سوخت صنایع را محدود کنیم.
در همین رابطه مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
اعالم کرد: براساس نماگرهایی که تولید و مصرف گاز را 
نشان می دهند، مصرف گاز از تولید آن بیشتر شده است. 
بر این اساس ۸۱۴ میلیون مترمکعب تولید گاز بوده و 
مجموع مصارف ما ۸20 میلیون مترمکعب بوده است که 
از این میزان تولید حدود ۷0 درصد آن در بخش خانگی و 
تجاری مصرف می شود و اگر چه تأمین گاز بخش خانگی 
و تجاری در اولویت قرار دارد، اما این مسئله به قیمت کم 
شدن سهم صنایع عمده و نیروگاه ها است؛ موضوعی که 

تبعات اقتصادی زیادی برای کشور دارد.
همان طور که وزیر نفت نیز اشاره  کرد، با توجه به آمار 
ارائه شده، بررسی های انجام شده و تراز کنونی تولید گاز 
و مصرف آن در کشور، به نظر می رسد روزانه با کمبود 
حدود 200 میلیون مترمکعب گاز روبه رو شویم. در واقع 
سیاستگذاری های کالن بر این رویکرد استوار است که 

اولویت با تأمین گاز مصرفی در حوزه خانگی و تجاری 
باشد تا در حد امکان در این حوزه ها با مشکل قطعی و 
کمبود گاز روبه رو نشویم. از این  رو باید بار اصلی کاهش 
مصرف، بر دوش دیگر حوزه ها یعنی نیروگاه ها و صنایع 

عمده قرار گیرد.
بر اســاس آمارهای مرکز پژوهش های مجلس، دولت 
ســال گذشــته به خاطر کمبود گاز، 6 میلیارد لیتر 
ســوخت مازوت )نفت کوره( را در نیروگاه ها استفاده 
کرد که موجب آلودگی شدید هوای کالن شهرها شد. 
نیروگاه های برق ایران نیز ســال گذشته ۱۱ میلیارد 
لیتر گازوئیل ســوزاندند. عمده کمبود گاز در شبکه 
مربوط به افزایش سه برابری مصرف به دلیل استفاده از 
وسایل گازسوز در فصل زمستان است. مطابق آمارهای 
ارائه شده از 233 میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی 
کشور در سال گذشته، ۱22 میلیارد مترمکعب سهم 
بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده، 2۴ میلیارد 
مترمکعب سهم صنایع عمده و 66 میلیارد مترمکعب 

گاز است.
گاز ۷۸ درصد از انرژی موردنیاز بخش خانگی را تأمین 
می کند و با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، شبکه 

گاز با قطعی های متوالی مواجه بود، این موضوع تا پیش از 
سال ۹2 بسیار شدید بود، به طوری که حتی باوجود قطع 
گاز همه صنایع و حتی کاهش خوراک پتروشیمی ها، 
گاز تولیدی کشور کفاف مصرف بخش خانگی را نمی داد 

این کمبود با افزایش برداشت از پارس جنوبی حل شد.
در همین رابطه عضو کمسیون انرژی مجلس در گفت 
و گو با "کســب و کار" گفت: قطع گاز صنایع بزرگ 
برای جبران کمبود زمســتان راهکار مناسبی نیست 
چراکه منجر به بر هم زدن تعادل بازار می شود. بنابراین 
از آنجا که تولید گاز فرآیندی زمان بر اســت بنابراین 
باید راهکارهای دیگــری را جهت جلوگیری از قطعی 
آن در زمســتان به کار گرفت و بهینه سازی مصرف و 
صرفه جویی بهترین اقدام بــرای جبران این کمبود در 

کوتاه مدت است.
احمد مرادی اضافه کرد: اگرچه وزیر نفت در کمیسیون 
انرژی قول دادند طوری برنامه ریزی کند که در زمستان 
با مشــکل کمبود گاز مواجه نشــویم اما یکی دیگر از 
راهکارهای جبران کســری گاز، واردات از کشورهای 
همسایه است چراکه این مهم مانع از قطعی گاز خانگی 

و صنعتی در زمستان خواهد شد.

سوخت صنایع در صورت كمبود گاز خانگی محدود می شود

هشدار نسبت به کمبود گاز
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

ســودای کسب ســودهای 
چندمیلیونی فقــط با یک 
خرید و فروش، موجب شده 
برخی ســاعت های طوالنی 
را مقابــل صرافی های بانکی 
بایســتند. با عبور قیمت دالر از کانال 2۹ هزار تومان، 
تفاوت قیمت این ارز در بــازار آزاد با ارز صرافی ملی به 

بیش از 3 میلیون تومان رسیده است. 
همین اتفاق موجب شکل گیری صف های طویل جلو 
صرافی ها برای خرید ارز سهمیه ای توسط مردم شده 
است. در ایم بین دالالن نیز با اجاره کارت ملی مردم اقدام 
به خرید دالر سهمیه ای می کنند و از سود 3 میلیونی 
خود مبلغ ناچیزی را به صاحبان کارتهای ملی پرداخت 
می کنند. برخی از دالالن حتــی هزینه خرید ارز را به 

جای فرد داده و در نهایت فقط 300 تا ۴50 هزار تومان 
به دارنده سهمیه ارز می دهند.

حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در این 
رابطه می گوید: وظیفه بانک مرکزی حراست از ذخایر 
ارزی کشور است. به خصوص در این شرایط تحریمی که 
ما محدودیت داریم و نباید به راحتی منابع ارزی کشور 
را تلف کنیم. سوال من این است که چرا بانک مرکزی 
به ازای هر کارت ملی 2200 دالر سهمیه ارزی با قیمت 
صرافی می دهد؟ یعنی بانک مرکزی نمی داند که عده ای 
ارز می گیرند و در بازار آزاد می فروشند. یا باید سود آوری 
خرید دالر با نرخ صرافی را از بین برد و یا ساز و کار عرضه 
ارز را تغییر داد. مثال بهتر است برای مسافران خارجی 

دالر را به همراه بلیط هواپیما بدهند.
وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
خوارزمی هم معتقد اســت: بانک مرکزی باید بساط 
خرید و فروش کارت ملی و صف های طویلی که هر روز 

جلوی صرافی ها ایجاد می شود را جمع کند. چه لزومی 
دارد که در این شرایط ارزی قیمت ارز صرافی ها و بازار 
آزاد آنقدر متفاوت باشد که افراد بتوانند با سهمیه کارت 
ملی خودشان دالر بگیرند؟ بانک مرکزی باید روزانه این 
اختالف قیمت را رصد کند تا جلوی سواستفاده ها گرفته 
شود. شقاقی گفت: در این وضعیت مضیقه ارزی نباید 
به ازای کارت ملی به افراد دالر داده شود یا حداقل باید 
تمهیدی اندیشیده شود که خرید دالر با نرخ صرافی و 

فروش آن در بازار آزاد سود چندانی نداشته باشد.
کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی هم در رابطه 
با خرید و فروش ارز اظهار داشت: این صف هایی که در 
برابر صرافی ها به راه افتاده و بازار خرید و فروش کارت 
ملی ایجاد شده ناشی از اختالف قیمت بین دالر صرافی 
و بازار آزاد است. مشخص نیست بانک مرکزی چرا نرخ 
دالر صرافی را برابر با نرخ دالر بــازار آزاد نمی کند. اگر 
من جزء مقامات بانک مرکزی بودم فورا به این موضوع 

ورود می کردم تا جلوی سو استفاده عده ای خاص گرفته 
شود. این شکاف قیمتی یک رانت ایجاده کرده است. به 
گفته ندری، پیش بینی مردم از بازار ارز افزایشی است و 
این می تواند به انتظارات تورمی دامن بزند. این موضوع 
خطرناک است و دولت باید در کنار یافتن ساز و کاری 
برای جمع کردن صف دالر، به این مسئله هم توجه کند.

به نظر می رســد راهکار کنترل این سوءاستفاده ارزی 
برخی دالالن، قطع سهمیه نیست چرا که این اقدام باعث 
دو عالمت منفی به بازار می شــود. اول، نشانه ای برای 
وجود محدودیت در منابع و موجودی ارزی کشور و دوم، 
ورود بخشی از تقاضاها به بازار آزاد است. در همین راستا 
بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ارز 2200 دالری را 
برای مدتی حذف کرد اما ایــن اقدام به یکباره موجب 
افزایش بهای ارز در بازار شد و به همین خاطر در مدت 
کوتاهی بانک مرکزی نسبت به این تصمیم تجدید نظر 

کرده و سهمیه ها دوباره برقرار شد.

تفاوت   قیمت   ارز  صرافی ها   و  بازار  آزاد  سودجویی  دالالن  ر ا به  دنبال داشته است

نفع دالالن از یارانه ارزی
شراكت مردم و دالالن در سود اختالف قیمت ارز آزاد و سهمیه ای

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت خودرو خارجي در ایران 10 برابر نرخ جهاني

با آزادسازي واردات خودرو قیمت ها متعادل مي شود

چالش گراني مواد اولیه در دوران كسادي كار قالي شویان

برخي از مواد قالیشویي ۴۰ تا ۸۰ درصد گران شد

ثبات قیمت مواد اولیه مهم ترین نیاز تولیدكنندگان است

کاهش ۷۰ درصدي بازار شیریني فروش ها

بازار تشنه جراحي اقتصادي و راه انذازي كسب و كارهاست

نوسان قیمتي مواد اولیه و بالتکلیفي تولیدکننده
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بررسی تخلفات مالی عصر كرونا با استفاده از هوش 
مصنوعی

اداره مالیات بر درآمد یکی از ایاالت استرالیا برای بررسی احتمال پرداخت 
مبالغ مازاد به برخی افراد یا مصرف نادرســت کمک های مالی کرونایی از 
هوش مصنوعی کمک می گیرد. در دوره شیوع ویروس کرونا سازوکارهای 
مالی در بسیاری از ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی برهم خورد و 
روش های قبلی محاسبه حقوق و پرداخت پاسخگوی شرایط جدید نبود. از 
همین رو استفاده از فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی برای غلبه بر 

این مشکل در ماه های اخیر متداول شده است.
اداره مالیات بر درآمد ایالت نیوساوت ولز استرالیا قصد دارد از یک سیستم 
قانونی اســتفاده کند که الگوهای نامنظم موجود در داده ها را شناسایی و 
تقویت کرده و از طریق یک فرآیند مدل سازی این الگوها را مورد بررسی 
قرار می دهد تا احتمال تقلب و کالهبرداری مالی به سرعت شناسایی شود. 
در اســترالیا حدود ۲۵۰ هزار کســب و کار مبالغی را در قالب کمک های 
مختلف مالی در دوره شیوع ویروس کرونا دریافت کرده اند و بررسی اینکه 
این مبالغ به چه شیوه ای صرف شده و آیا در این زمینه کالهبرداری یا تقلبی 

صورت گرفته یا خیر، به یک دغدغه مبدل شده است.
اداره مالیات بر درآمد نیوساوت ولز از ســال ۲۰۱۸ به استفاده از فناوری 
هوش مصنوعی برای شناسایی افرادی روی آورده که بدهی های مختلفی 
دارند، اما واقعاً از توان پرداخت ســریع آن برخوردار نیستند و باید از اقدام 
قانونی علیه آنها جلوگیری شود. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه 
ساالنه منجر به شناسایی ۱۵ هزار نفر شــده و برای حل مشکالت آنان از 
روش هایی همچون هدایت شــغلی، ارائه خدمات اجتماعی، مشــاوره، یا 

توانبخشی استفاده شده است.

هشدار پوتين درباره ريسك نرم افزار خارجی
والدیمیر پوتین با اشــاره به دور آتی تحریم های غربی که ممکن اســت 
دسترســی روســیه به برنامه های وارداتی را قطع کند، به مدیران ارشد 
شرکتهای دولتی دستور داد به تالشــها برای حرکت به سمت استفاده از 
نرم افزار داخلی سرعت ببخشند. والدیمیر پوتین در کنفرانس ویدیویی به 
مقامات دولتی اعالم کرد همکاران باید درک کنند که در مقطعی حتی آنچه 
که امروز استفاده می کنند به دالیل معلوم - که ما درباره موضوعات ناراحت 

کننده در اینجا صحبت نمی کنیم - به سادگی قطع می شود.
پس از این که مکسوت شــادایف، وزیر فناوری اطالعات به پوتین گفت: 
شرکتهای معدودی به اهداف تعیین شده رسیده اند، رییس جمهور روسیه 
با پیشنهاد برای مسئول شناختن شخص مدیران ارشد شرکتهای دولتی 
بابت ناکامی در تحقق اهداف حرکت به سمت استفاده از نرم افزار داخلی 
موافقت کرد. وی گفت: اگر مدیران ارشد شرکتها آماده نباشند، مسئولیت 

متوجه آنها خواهد بود.
بعضی از شرکتهای و سازمانهای دولتی روسیه پس از این که در سالهای 
اخیر هدف تحریم های آمریکایی و اروپایی قرار گرفتند، دسترسی به برنامه 
های خارجی را از دست دادند. کرملین با اجباری کردن استفاده از برنامه 
های ساخت داخل برای شــرکتهای دولتی، به این وضعیت واکنش نشان 
داد. بر اساس گزارش بلومبرگ، درگیریها بر سر اوکراین باعث شده است 
آمریکا و متحدانش در هفته های اخیر تهدید کنند محدودیتهای جدیدی 

علیه روسیه اعمال خواهند کرد.

كميته ملی شهر هوشمند تشكيل شد
رییس مرکز تحقیقات شــهر هوشــمند ایران از ایجاد کمیته ملی شهر 
هوشمند خبر داد. دکتر امین فرجی در اولین رویداد ملی شهر هوشمند 
با بیان اینکه این مرکز از دو ســال قبل فعالیت خود را ذیل دانشگاه تهران 
آغاز کرده است، افزود: این مرکز مجموعه ای است که در آن به همت تیم 
متخصصان اقدامات قابل توجهی را اجرایی کردیم که از آن جمله می توان 

به تشکیل کمیته ملی شهر هوشمند اشاره کرد.
وی راه اندازی این کمیته را بر اساس امضای موافقیت نامه میان این مرکز 
تحقیقات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دانست و اظهار کرد: فاز اول 
راه اندازی این کمیته اجرا شــد و فاز دوم در زمینه فعال شدن این کمیته 
کلید خواهد خورد. فرجی، ســاماندهی استقرار شــهرهای هوشمند را از 
ماموریت های این کمیته عنوان کرد و یادآور شد: استقرار شهرهای هوشمند 
نیازمند الگوی بومی است که در این راستا تالش کردیم همکاری های این 
مرکز را با بخش های دولتی، عمومی و خصوصی توسعه دهیم، ضمن آنکه 

در زمینه همکاری های بین المللی نیز اقدام شده است.
رییس مرکز تحقیقات شــهر هوشــمند امضای تفاهم نامه با کشورهای 
اسپانیا، امریکا، انگلستان، استرالیا و هند را در راستای توسعه همکاری ها 
در سطح بین المللی دانست. وی با اشاره به رویداد امروز خاطر نشان کرد: 
استقرار شهر هوشمند از دغدغه های کشور است و در این حوزه به جای در 
کنار هم بودن دستگاه ها شاهد در مقابل هم بودن نهادها هستیم. فرجی 
ادامه داد: ما سامانه ای را برای رتبه بندی شهرها در حوزه هوشمندسازی 
رونمایی کردیم که از ســال آینده جایزه ملی شهر هوشمند بر اساس این 

سامانه اعطا می شود.

هشدار به خریداران ارزهای دیجیتال
كالهبرداری 4500 ميليارد تومانی »كينگ مانی«

بازار ارز هــای دیجیتال چند وقتی اســت بــه محلی برای انــواع جدید 
کالهبرداری تبدیل شــده که یکی از نمونه های آن در داخل کشــور ارز 
دیجیتال کینگ مانی است.نوسانات شدید چند وقتی است دوباره به سراغ 
ارز های دیجیتال آمده و به غیر از افت شدید خطر کالهبرداری هم سرمایه 
گذاران رمز ارز ها را تهدید می کند.آخرین مورد آن اسکویید گیم بود؛ ارز 
دیجیتالی برگرفته از یک سریال کره ای که بعد از یک رشد حبابی ناگهان 

در کمتر از چند دقیقه ارزشش تقریباً به صفر رسید.
این سوءاســتفاده ها نمونه داخلی هم دارد مانند رمز ارزی به اسم کینگ 
مانی. این ارز دیجیتال جعلی را شــرکتی راه انــدازی می کند که مجوز 
بازاریابی شــبکه ای دارد.در ابتدا طبق معمول افراد با وعده های فریبنده 
جذب می شوند، اما بعد از جمع شدن پول ها کم کم نشانه های کالهبرداری 
مشخص می شود، از بسته شدن کیف های پول تا دستکاری در دارایی افراد.

مالباختگان این ارز دیجیتال از شــگرد های شــرکت برای تشــویق به 
ســرمایه گذاری می گویند و اینکه قیمت این ارز تا بیش از ۲۰ هزار یورو 
افزایش می یابد، اما در نهایت بعد از بسته شدن کیف های پول به حدود 4۰ 
یورو می رسد.حاال یک رمز ارز جعلی باقی مانده با تعداد زیادی مالباخته و 

کالهبرداری که حجم آن به حدود 4۵۰۰ میلیارد تومان می رسد.
کارشناســان از افزایش کالهبرداری ها در ارز هــای دیجیتال می گویند 
و در خصوص مخاطرات ســرمایه گذاری در این ارز ها هشــدار می دهند.

ابهامــات دربــاره ارز هــای دیجیتال همچنان زیاد اســت و مشــخص 
 نیســت رمز ارز بعــدی که قرار اســت ناگهــان ارزش خود را از دســت 

بدهد کدام یک خواهد بود.

اخبار

رئیس اینستاگرام به کنگره آمریکا احضار شد
آدام موسری رئیس اینستاگرام برای نخستین بار ماه آینده در مقابل کنگره آمریکا شهادت می دهد. این درحالی است که کنگره هم اکنون مشغول بررسی آسیب رسانی اپ مذکور به 

نوجوانان است.موسری قرار است در ماه دسامبر ۲۰۲۱ در برابر کنگره شهادت دهد. این درحالی است که قانونگذاران سنای آمریکا مدت هاست مشغول تحقیق و بررسی آسیب های فیس 
بوک به کاربران جوان هستند. از زمانیکه فرانسیس هوگن، کارمند سابق فیس بوک گزارش های داخلی این شرکت را به روزنامه وال استریت ژورنال ارائه کرد، سناتورها جلسات استماعی 

درباره قدرت تأثیرگذاری محصوالتی مانند اینستاگرام در تشویق نوجوانان به آزار رسانی به خود، به خصوص میان دختران جوان برگزار کردند.

فرســودگی و کمبودهــای 
ناوگان حمل و نقل عمومی 
مشــکالت زیادی را در شهر 
ایجاد کرده و حال باید منتظر 
اقدام جدی مدیران شهری 
در این زمینه باشیم. مدت هاســت که ماجرای حمل 
و نقل عمومی شــهر تهران به کالفی سردرگم تبدیل 
شده و شهر و شهروندان آن را درگیر چالش های خود 

کرده است.
مترو، اتوبوس و تاکســی روزانه میزبان شمار زیادی از 
مردم تهران و حتی شهرهای اطراف آن هستند و حجم 
قابل توجهی از سفرهای روزانه شهروندان توسط این 
ناوگان انجام می شود.اما چالش های فراوان و موجود در 
سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت، منجر به کاهش 
کیفیت خدمت رسانی این ناوگان شده و مردم زیادی 

را با دشواری روبرو کرده است.
از کمبود اتوبوس های درون شهری گرفته که صحنه 
ناخوشایند ازدحام و فشردگی جمعیت را رقم می زند 
تا حجم باالی مسافرین مترو که به دلیل کمبود فضای 
کافی مجبور به نشستن بر کف قطارها می شوند، همگی 
ناشی از ضعف سیســتم حمل و نقل عمومی در ارائه 
خدمات به شهروندان اســت.ضعفی که این روزها در 
قالب افزایش ترافیک پایتخت و تبدیل شــدن آن به 
معضلی برای مســئولین شــهری در حال خودنمایی 
است. چراکه کمبود اتوبوس های درون شهری منجر 
به معطلی شــهروندان برای اســتفاده از این ناوگان و 

همچنین ازدحام جمعیت شده است.
از سوی دیگر فاصله طوالنی میان سر رسیدن قطارهای 
مترو، فضای ناکافی، خرابی های اخیر قطارهای مترو و 
ایجاد مشکل برای شهروندان همگی موجب سوق دادن 
مسافران روزانه سیستم حمل و نقل عمومی به استفاده 
از خودروهای شــخصی و در نتیجه افزایش ترافیک 

پایتخت شده است.
بنا بر اعالم مهدی چمران رئیس شــورای اســالمی 
شــهر تهران، در دوره مدیریت شهری چهارم شورای 
شهر، تهران دارای ۶ هزار دستگاه اتوبوس بود این در 
حالی اســت که در حال حاضر به دلیل فرسودگی و از 

کار افتادگی اتوبوس ها، تنها ۲۲۰۰ اتوبوس در شــهر 
فعالیت می کنند و این تعداد اتوبوس نیز پاســخگوی 
سفرهای روزانه مردم پایتخت نیست. چمران در حاشیه 
جلسه شورای شــهر در این خصوص گفت: اگر تعداد 
اتوبوس های دوره های گذشــته حفظ می شد، شرایط 
به بدی امروز نبود اما متأسفانه امروز تعداد اتوبوس ها 
به ۲۲۰۰ دستگاه رسیده است. وقتی واگن های قطار 
از هزار دســتگاه به 4۰۰ دستگاه می رسد، مردم دچار 

فشار می شوند.
به دلیــل جدی بودن مشــکل حمــل و نقل عمومی 
پایتخــت، اعضای مدیریت شــهری دوره ششــم از 
زمان روی کار آمدن خود، بارها بر لزوم رســیدگی و 
برنامه ریزی برای چالش های این حوزه تاکید کرده اند.

در همین راستا نیز ۱۷ آبان ماه از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس 
درون شهری برای افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوس رانی 
رونمایی شد. به گفته مسئولین قرار است تا پایان سال 
مجموعاً ۲۷۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل 
عمومی اضافه شود. همچنین بنا بر اعالم مدیران این 
حوزه، قرار است ۳ هزار دستگاه اتوبوس در شهر اورهال 
و فعال شود تا ظرفیت حمل و نقل عمومی افزایش یابد.

راه هایی برای توســعه ناوگان حمل و نقل 
عمومی

در این خصوص مجتبی شــفیعی معاون حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری تهران درباره راه های توســعه 
ناوگان حمل و نقل و استفاده شــهرداری از فرصت و 
همکاری های بین المللی برای تأمین منابع و توســعه 
حمل و نقل عمومی گفــت: در گذشــته منابعی در 
شــهرداری وجود داشت و دوســتان مدیریت هزینه 
می کردند که منابع نیز اغلب منابع داخلی شهرداری 

و قدری در دوره هایی کمک های دولتی بوده است.
وی افزود: امــا در حال حاضر چــون منابع موجود در 
شــهرداری کفاف نیازها را نمی دهد، یک حوزه تأمین 
منابع نیز فعال شده است. یک کمیته نیز برای تأمین 
منابع پایدار در شهرداری تشــکیل شده که مدیریت 

شهری در حال مذاکره و برنامه ریزی در آن هستند.
شــفیعی با بیان اینکه یکی از منابع پیشــنهادی این 
کمیته برای تأمین منابع در حوزه های مختلف به ویژه 
توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، استفاده 
از ال سی های روسیه است، بیان کرد: این مذاکرات از 

طریق معاونت مالی و اقتصادی شهرداری در حال دنبال 
شدن است.معاون حمل و نقل شهرداری تهران ادامه 
داد: ما نیز نیازها و پیشــنهادات خود را به این کمیته 
ارائه می کنیم و آنها برای همکاری با این پیشــنهادها 
تصمیم گیری می کنند.شفیعی در پاسخ به این سوال که 
در سال آینده آیا قرار است تعامل جدیدی با کشورهای 
خارجی برای توسعه ناوگان عمومی وجود داشته باشد 
یا خیر گفت: پیشنهادات مختلفی در حوزه تأمین منابع 
داریم و یکی از آنها بحث فاینانس روسیه است. حتی 
پیشنهادات دیگری برای همکاری با کشورهای دیگر و 
استفاده از روش های مختلف همکاری در حوزه موجود 

است که در حال بررسی هستیم.
وی افزود: بخشــی از این همکاری هــای بین المللی 
وابســته به تعامل دولت است و در بخشــی از آنها نیز 
شــهرداری مســتقیماً در حال مذاکره است.معاون 
حمل و نقل شهرداری درباره کشورهای مدنظر برای 
تعامل در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی عنوان کرد: 
کشورهای مختلف با روش های مختلفی مدنظر است. 
از میان کشورهای اروپایی نیز فعاًل روسیه مدنظر است.

شــفیعی دربــاره موضوع مذاکــرات با کشــورهای 
دیگر گفت: در حــوزه حمل و نقــل عمومی مباحث 
مختلفــی از جملــه خریــد واگــن برای توســعه و 
نوســازی خطوط متــرو، اتوبــوس، سیســتم های 
 برقــی و حتی اجــرای پروژه هــا موضــوع مذاکرات

 و همکاری ها است.

نیازهای حمل و نقل عمومــی با تولیدات 
داخلی تامین شده است

همچنیــن جعفــر تشــکری هاشــمی نیــز درباره 
افزایش تعــداد اتوبوس های درون شــهری گفت: ما 
اتوبوس هــا را از تولیدکنندگان داخلــی خریده ایم و 
تا این لحظــه نیازی به بازگشــایی راه هــای واردات 
تجهیزات ناوگان حمل و نقل از خارج از کشــور نبوده 
 اســت.وی افزود: تاکنون نیز همه نیازهــا با تولیدات

 داخلی تامین شده است.
تشکری در پاســخ به این ســوال که آیا قرار است در 
آینده از ظرفیت های بین المللی نیز برای توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومی اســتفاده شــود یا خیر گفت: در 
صورت نیاز در این زمینه برای واردات اتوبوس، واگن 
و غیره حتماً با مجوز دولت با کشــورهای خارجی نیز 
وارد مذاکره خواهیم شد.وی عنوان کرد: احتماالً یکی 
از کشــورهای هدف برای همکاری در این زمینه نیز 

روسیه خواهد بود.
با توجه به فرسودگی ها و نیازهای متعدد حوزه حمل 
و نقل عمومی ازجمله تامین منابع مالی، امید اســت 
شاهد همکاری دولت با شــهرداری باشیم تا قدری از 

فشار روزانه مسافران کاسته شود.
در این میان نیز پرداخت ســهم دولت در بحث بلیط 
مترو و اتوبوس و همچنین پرداخــت مطالبات مالی 
دولت به شــهرداری، می تواند به توســعه این ناوگان 

کمک کند.

آوای فرسودگی اتوبوس های درون شهری از راه آهن تا تجريش  به گوش می رسد 

فرسودگی و کمبودهای ناوگان حمل و نقل عمومی
News kasbokar@gmail.com

یک پژوهشــگر فضای مجــازی با برشــمردن 
چالــش های پیــش روی نهادهایی کــه وظیفه 
امنیت ســایبری را برعهده دارند، گفت: مصوبات 
شــورای عالی فضای مجــازی بــه تنهایی رافع 
 نیازمندیهــای مدیریت راهبردی فضای ســایبر

 نیست.
محمدرضــا مرادی دانشــجوی دکتری مدیریت 
راهبردی فضای سایبر در دانشگاه عالی دفاع ملی 
با تاکید بر اینکه دفاع همه جانبه از ارکان سایبری 
در همه سطوح، از مهم ترین وظایف حکومت است، 
به این موضوع پرداخت که دفاع از ارکان سایبری 
کشــور نیازمند یک نظام یکپارچه منبعث از یک 
گفتمان نظــری در عالی ترین ســطوح مدیریت 
راهبردی کشــور اســت.به گفتــه وی، دکترین 
ســایبری حلقه مفقوده مدیریت راهبردی فضای 

سایبر است.
این پژوهشگر با بیان آیه مبارکه ۳۹ سوره حج که 
َُّهْم ُظلُِموا َوإِنَّ  می فرماید »أُِذَن لِلَِّذیَن یَُقاتَُلوَن بَِأن
َ َعلَی نَْصِرِهْم لََقِدیٌر« به کســانی که جنگ بر  اللَّ
 آنان تحمیل شده رخصت ]جهاد[ داده شده است.

 چراکه مورد ظلــم قرارگرفته انــد و البته خدا بر 
پیروزی آنان سخت تواناست؛ به بیانات مقام معظم 
رهبری در فروردین ۱4۰۰ مبنی بر اینکه »همه 
کشورهای دنیا، بر فضای مجازی اِعمال مدیریت 
می کنند اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای 

مجازی افتخار می کنند.
 درحالی کــه ایــن شــیوه به هیچ وجــه افتخار 
نــدارد« اشــاره کرد و گفــت: انقالب اســالمی 
از بــدو پیدایــش دچــار هجمه هــای فراوانی 
در عرصه هــای گوناگــون شــده که ایــن روند 
 در فضــای ســایبر نیــز امتــداد یافته اســت. 
هرچند امــروزه نمی تــوان از فضای ســایبری 
اجتناب کرد اما باید بخش هــای تهدیدآمیز این 
فضا را با مطالعه هوشــمند به فرصــت تبدیل و 
 به عنوان ابــزاری جهت ارتقا امنیت ملی کشــور

 استفاده کرد.
وی تاکید کرد: از مهم ترین آســیب های وارده به 
نظام در فضای ســایبر می توان به حمله سایبری 

به تأسیســات نطنز )حمله ســخت( و شــعله ور 
کردن فتنه ۱۳۹۶ توســط کانالی در شبکه های 
اجتماعی )حمله نرم( اشاره کرد که نقطه کانونی 
این حوادث، بــه مخاطره افکنــدن امنیت ملی 
جمهوری اســالمی ایران اســت. اخیراً نیز حمله 
سایبری به ســامانه های هوشمند کارت سوخت، 
 منجر به اختالل جــدی در ســامانه حمل ونقل

 کشور شد.
مرادی افزود: دفاع همه جانبه از ارکان ســایبری 
در همه ســطوح، از مهم تریــن وظایف حکومت 
اســت که جهت انجــام آن، نیازمنــد یک نظام 
یکپارچه منبعــث از یــک گفتمــان نظری در 
عالی ترین سطوح مدیریت راهبردی کشور است 
 تا در لوای این گفتمان مشــترک بتــوان قدرت

 سایبری را در مؤلفه های قدرت ملی اعمال کرده و 
با ارائه مدل های راهبردی برگرفته از این گفتمان 
مشترک و پیاده ســازی آن در الیه های مختلف 
فضای سایبر به دفاع از تمامیت سایبری جمهوری 

اسالمی ایران بپردازیم.
وی گفت: از ســوی دیگــر متولیــان و ذینفعان 
دفاعــی در این فضا شــامل دولت، ســازمان ها، 
مردم در داخل و مجامع بین المللــی در خارج از 
 کشــور باید همســو، هم افزا و هماهنگ در این

 فضا عمل کنند.
دانشــجوی دکتری مدیریت راهبــردی فضای 
ســایبر در دانشــگاه عالی دفاع ملی خاطرنشان 
کرد: در شــرایط کنونی، نهادهایــی که وظیفه 
دفــاع و امنیــت ســایبری را بــر عهده دارند، با 
چالش هایی در خصــوص مدیریــت یکپارچه و 
منســجم فضای مجازی مواجه هســتند که رفع 
 آن ها نیازمنــد اقدام متقــن، هماهنگ و مجدانه

 است.
وی در تشــریح این چالش ها اشــاره کــرد:  به 
دلیل گستردگی و فراگیر شــدن فضای مجازی، 

این نهادها، دارای شــرح وظایف متنــوع و بعضاً 
مشــابهی شــده اند. لیکن دارای برداشــت های 
 یکســان و تعاریف اســتاندارد بومی در مفاهیم

 پایه نیستند.
 به علت تعدد ذی نفعــان و متولیان در این حوزه، 
روابط حمایت شــونده / حمایت کننده مناســب 
نیست و مسئوالن و کارشناسان باید چندین رابطه 
را که هریک آزادی ها و محدودیت های خاص خود 

را دارند درک و مدیریت کنند.
 فقــدان جهت گیری واحــد و مواضــع اصولی 
اقدام کنندگان در فضای ســایبر موجب شــده 
مســئولین ضمن انجــام اقدامات ســلیقه ای و 
حرکات موازی، ناخواســته مســبب پدید آمدن 
 چالــش در فرآینــد دفاعــی امنیتی ســایبری

 شوند.
کارکنان عملیات ســایبری، بایــد هدف فرمانده 
را به خوبــی بشناســند و قــادر باشــند اثرات 
 تصمیم هــا و توصیه هــای خودی را به ســرعت

 ارزیابی کنند.
 همچنین باید بدانند که اغلب ممکن است هنگام 
اتخاذ تصمیم ها فرصتی برای مشورت با مسئوالن 
ارشد وجود نداشته باشد و زمانی که حفظ سرعت 
عملیاتی ضروری است و فرمانده اختیار عمل الزم 
را اعطا کرده، الزم باشد تصمیم ها به طور مستقل 

اتخاذ شوند.
این پژوهشــگر اظهار داشــت: در ســال ۱۳۹۰ 
شــورای عالی فضای مجازی به تشــخیص مقام 
معظم رهبری به عنــوان باالترین نهاد حاکمیتی، 
در شرایطی شــکل گرفت که دســتگاه ها دارای 
 ناهماهنگــی در مدیریت فضای مجازی کشــور 

بودند.
 هرچند برخی از نهادهای دفاعی امنیتی عضو این 
شورا هستند اما مصوبات این شورا به تنهایی رافع 

نیازمندی های این حوزه نیست.

وی گفت: مدیریــت راهبردی دفاعــی امنیتی 
منسجم فضای ســایبر، ضمن کسب بهره مندی 
حداکثــری از فرصت های موجــود در این فضا و 
ایجاد بازدارندگی در ســطح منطقه و بین الملل، 
موجب می شــود آمادگــی دفــاع و واکنش به 
 هنگام و اثربخش در مقابل هر تهدیدی را داشته

 باشیم.
 عدم انســجام کافی و یکپارچگــی در مدیریت 
ایــن فضــا، موجــب نقصــان در بهره بــرداری 
از فرصت هــای پدیــد آمــده در آن و ناتوانــی 
 در پاســخگویی بــه تهدیــدات فضای ســایبر 

می شود.
مرادی تصریــح کرد: در راســتای برطرف کردن 
چالش های یادشــده، ابزاری که در دنیا به عنوان 
اصول راهنمای جهت گیری یکپارچه اقدامات به 

کار می رود، »دکترین« است.
 تغییــر شــیوه مدیریــت از وضعیــت فعلی به 
مدیریت مبتنی بر دکترین و اصــول فراتر از یک 
 تاکتیک اســت. این یک روش جدیــد فکر کردن 

درباره مدیریت است.
به گفته وی، ایجاد یــک دکترین مبتنی بر اصول 
برای دیگــران، آن ها را قادر می ســازد برای خود 
تصمیــم بگیرند، به جــای آن ها که بــرای آن ها 
تصمیم گرفته شــود یــا تصمیم های )ســطح 
کالن( به آن هــا تفویــض شــود. این یک مدل 
 حکمرانی توزیع شــده برای ســازمان های شبکه

 است.
این پژوهشــگر تاکید کــرد: چابکــی از طریق 
توانمندســازی تصمیم گیــری، دســتیابی بــه 
هماهنگی به همراه استقالل در سازمان، عملیاتی 
کردن راهبرد از طریق شــبکه، سازگاری سریع با 

شرایط پیش بینی نشده از اثرات دکترین است.
 نقــش اصلــی دکتریــن ایجــاد زبــان واحد، 
هــدف مشــترک و وحــدت رویــه در اقدام ها 
و فعالیت ها اســت. دکترین هدایت گــر اقدام ها 
در ســطوح مختلــف اســت و درک مشــابهی 
 در اذهان، بــدون در نظر گرفتن جایــگاه، رتبه

 و تخصص آن ها ایجاد می کند.

گزارش ها حاکی اســت که شــرکت سامسونگ 
الکترونیک اندکی پس از بازگشــت جی وای لی، 
نایب رئیس این غول فنــاوری به کره جنوبی پس 
از ســفرش به آمریکا، مکان کارخانه جدید تراشه  
سازی خود را در این کشور طی هفته جاری میالدی 
اعالم خواهد کرد.گزارش ها حاکی است که شرکت 
سامسونگ الکترونیک اندکی پس از بازگشت جی 
وای لی، نایب رئیس این غول فناوری به کره جنوبی 
پس از ســفرش به آمریکا، مــکان کارخانه جدید 
تراشه  سازی خود را در این کشور طی هفته جاری 

میالدی اعالم خواهد کرد.

لی با مقامات ایالتی در واشــنگتن دیــدار کرد تا 
راه های بالقوه غلبه بر بحران کمبود تراشه را مورد 
بحث و بررســی قرار دهد. یونهاپ به نقل از افراد 
ناشناس در سامسونگ اعالم کرد که آنها همچنین 
در مورد مشوق هایی که در صورت ساخت کارخانه 
جدید در ایاالت متحده به این شــرکت ارائه می 
شــود، بحث کردند.بنا بر گزارش ها، شــهر تیلور 
در ایالت تگزاس پس از ارائه مشــوق ها از تمایل 
خود برای احداث کارخانه جدید در این شهر خبر 

داده است.گفته می شــود که سامسونگ در حال 
بررسی یک ســایت در کنار تاسیسات موجود در 
شهر آستین، یک کارخانه در شهر ویلیامسون در 
نزدیکی تیلو، و کارخانه هایی در فینیکس، آریزونا و 
ایالت نیویورک است.طبق گزارش ها، این شرکت 
قصد دارد ۱۷ میلیارد دالر بــرای کارخانه جدید 
تراشه ســازی خود در ایاالت متحده هزینه کند.

لی در تاریخ ۱4 نوامبر برای اولین ســفر خود پس 
از گذراندن دوران محکومیت به دلیل رشوه خواری 

این کشور را ترک کرد.بر اساس بیانیه صادر شده 
توسط سامســونگ، این مدیر ارشد سامسونگ با 
ســاتیا نادال، مدیر اجرایی مایکروســافت، و اندی 
جاسی، مدیر عامل آمازون نیز دیدار کرد.پیش بینی 
می شود که کمبود ســریع نیمه رساناها، که تولید 
همه چیز از لــوازم الکترونیکــی خانگی گرفته تا 
خودرو را با مشکل مواجه کرده است، تا سال ۲۰۲۲ 
و احتماالً پس از آن ادامه یابد.طبق گزارش ها، این 
بحران به تنهایی ۲۱۰ میلیــارد دالر برای صنعت 
خودروسازی جهان در سال ۲۰۲۱ ضرر به همراه 

خواهد داشت.

خالء مصوبات شورای عالی فضای مجازی در مديريت راهبردی فضای سايبر

حلقه مفقوده امنیت سایبری چیست؟

کمک سامسونگ برای حل مشکل کمبود تراشه


