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زنگ خطرکمبود و گرانی دارو
ارز دولتی کفاف هزینههای تامین دارو را نمیدهد

سرمقاله

کمبود
عرضهمسکن

بیت اهلل ستاریان ،کارشناس
مسکن

منحنیهای کالن اقتصادی
در حوزه مســکن نشــان
دهنده رکود یا افت قیمت
نیســت و نخواهد بود .در
طول سالهای گذشته...
متن کامل د ر صفحه3
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وزیر امور خارجه:

تیمایرانبرایرسیدنبه
توافقتاهرزمانکهالزم
باشددروینخواهدماند

پخشعمدهپوشاک
بنگالدشیدرتهران
پخش عمده پوشاک بنگالدشــی در تهران شدت
گرفته است .لباس های مارک دار با جنس بسیار عالی
که نسبت به قیمت شان ارزش بسیار باالیی دارند.
این پوشاک که در چند ماه اخیر بازار را تسخیر کرده
اند مشتریان بســیاری دارند .پخش عمده پوشاک
بنگالدشــی در تهران صورت میگیرد و طرفداران
زیادی دارد .چرا که مشتریان اجناسی را باکیفیت
عالی و قیمتی پایین میخرنــد و حتی میتوانند
لباسها را با دو برابر سود به فروش برسانند .پخش
کنندگان این پوشاک اجناس بوتیک ها و فروشگاه
های اینترنتی ،مــزون داران و پخش کننده های
خانگی ،ارزان سراها ،دست فروش ها و حراجی ها را
تامین می کنند و مردم...
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دستگاههایدولتی
مالکانخانههایخالی
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وزیرصنعت:

قیمت خودرو سال
آینده کاهش مییابد

فشار بر مستاجران سه برابرخریداران مسکنشد
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صعود تورم اجاره

توزیع هوشمند
لبنیات تنظیم بازاری

سبقت تورم اجارهبها از خریدمسکن
صفحه3
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از  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مســکونی خالی که
تا کنون شناسایی شــده  ۹۰۰هزار واحد مربوط به
اشخاص حقوقی است که باید مشمول مالیات میشد
اما ماههاست که تحقق این موضوع معطل ایجاد یک
سامانه رابط بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی است
که باید توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود اما بنا به
گفته معاون وزیر راه و شهرســازی هنوز این ارتباط
برقرار نشده است .تملک امالک مسکونی و تجاری
توسط اشــخاص حقوقی و خالی نگه داشتن آن به
معضلی برای بازار مســکن تبدیل شده است .آنطور
که معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید از  ۲میلیون
و  ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی از سکنه  ۹۰۰هزار
واحد مربوط به اشخاص ...
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مردم چقدر چک رمزدار میدهند؟
از  ۳۲۵هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان چک وصول شده در مهر امسال ۵۳.۵ ،درصد
آن مربوط به چکهای عادی اســت و  ۴۶.۵درصد دیگر آن را نیز چکهای
رمزدار تشکیل میدهند.به گزارش ایسنا ،جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر
این است که از مجموع چکهای مبادله شده بیش از  ۵.۳میلیون فقره وصول
شده که از این تعداد بالغ بر  ۴.۹میلیون فقره عادی و بیش از  ۰.۴میلیون فقره
رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور  ۹۲.۲درصد از کل چکهای وصولی
را چکهای عادی و  ۷.۸درصد را چکهای رمزدار تشــکیل میدهند.از نظر
مبلغی نیز ،از  ۳۲۵هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان چکهای وصولی در کل کشور

بیش از  ۱۷۴هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان بــرای چکهای عادی و حدود ۱۵۱
هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان خاص چکهای رمزدار بوده است.بر این اساس ،در
کل کشور  ۵۳.۵درصد از کل مبلغ چکهای وصولی را چکهای عادی و ۴۶.۵
درصد دیگر را چکهای رمزدار به خود اختصاص دادهاند.
طبق این گزارش ،در مهر امسال در کـــل کشـــور حدود  ۴۱۶هـزار فقـره
چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود  ۱۱۵هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان وصول شده
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد  ۲۱.۴درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۱۲.۴
درصد رشد داشته است.

شبکه رایانههای آلوده توسط گوگل مختل شد
گوگل اخیرا شــبکه عظیمی از رایانه های آلوده شده
توسط بدافزار  Gluptebaرا متالشی کرد.به گزارش
ایسنا ،این شــرکت برآورد کرد این بدافزار حدود یک
میلیون دستگاه رایانه شــخصی در سراسر جهان را
آلوده کرده است که می تواند یکی از بزرگترین بوت
نتهای شناسایی شــده تاکنون باشد.یک بوت نت،
شبکه ای از رایانه یا دســتگاههای متصل به اینترنت
اســت که همگی توســط بدافزار آلوده شده و تحت
کنترل یک گروه واحد قرار گرفتــه اند .در این مورد،
گوگل رد بدافــزار  Gluptebaرا گرفته و به دو نفر
در روسیه رســیده است .این شــرکت از این هکرها
شکایت کرده و امیدوار است رویه جدیدی را گشوده
و ریسکهای حقوقی و مسئولیت برای اپراتورهای بوت
نت ایجاد کند.این شرکت اینترنتی اعالم کرده که در
چنین مواقعی شاهد رشد چنین شبکههایی و افزوده

شدن روزانه حدود هزار دستگاه به آنهاست .بدافزاری
که رایانه بــه بوت نــت  Gluptebaاضافه می کند،
معموال در وب سایتهایی که نرم افزار رایگان عرضه می
کنند ،پنهان می شود .طبق اعالم گوگل ،اپراتورهای
 Gluptebaاز ایــن بدافزار برای ســرقت اطالعات
شــخصی ،اســتخراج رمزارزها و عبور دادن ترافیک
اینترنت از طریق دســتگاههای آلوده استفاده کرده
اند.واشنگتن پســت گزارش کرده است که هکرها از
بعضی از سرویسهای گوگل برای توزیع بدافزار استفاده
کرده اند .این شــرکت بیش از هزار حساب که برای
انتشار  Gluptebaمورد استفاده قرار گرفته بودند را
معلق کرده است .گوگل اعالم کرد ما فقط حفرههای
امنیتی را ترمیم نمی کنیم بلکه برای حذف همه نوع
تهدیدی برای مصرف کنندگان و شرکتهایی که برای
کارشان به اینترنت وابسته هستند ،تالش می کنیم.

ما گروههایی از تحلیلگران و کارشناسان امنیتی داریم
که مامور شناسایی و متوقف کردن فعالیتهای مخرب
نظیر حمالت داس ،عملیاتهای فیشــینگ ،آســیب
پذیریهای شناسایی نشده و هک علیه گوگل ،محصول
و کاربرانش هستند.بر اساس گزارش انگجت ،گوگل
با فراهم کنندگان زیرساخت برای متالشی کردن این
بوت نت هماهنگی کرده است اما هشدار داد تاکنون
تنها به صورت موقتی موفق شده است فعالیت این بوت
نت را مختل کند .بدافزار  Gluptebaاز فناوری بالک
چین برای جلوگیری از توقف کامل فعالیت استفاده می
کند .هنگامی که دستوری از صاحبانش دریافت نمی
کند ،این بدافزار به گونه ای برنامه ریزی شده است که
به صورت اتوماتیک از دیتای کد گذاری شده در بالک
چین بیت کوین برای دستورالعمل درباره نحوه اتصال
مجدد استفاده می کند.

افزایش بیش از ۶۰درصدی پرداخت تسهیالت بانکی به صنعت

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد
که تســهیالت پرداختی بانکها و موسســات
اعتبــاری به بخــش صنعت و معــدن در هفت
ماهه امســال نســبت به مدت مشــابه در سال
گذشــته بیش از  ۶۷درصد افزایش داشته و این
بخش در جایگاه دوم بیشــترین دریافت کننده
تســهیالت بانکی قرار دارد ،امــا همچنان رقم
تســهیالت به هدف برنامه ششم توسعه نرسیده
است.به گزارش ایســنا ،طبق این آمار در هفت
ماهه امســال در مجموع بیــش از  ۱۴۸۲هزار
میلیــارد تومان تســهیالت از ســوی بانکها و
موسســات اعتباری به بخشهای کشــاورزی،
صنعت و معدن،مسکن و ســاختمان ،بازرگانی،
خدمات و ســایر بخشهای متفرقــه پرداخت
شده که نسبت به تســهیالت  ۸۹۹هزار میلیارد
تومانی در مدت مشــابه ســال قبل  ۷۸درصد
افزایش داشــته اســت.در این میان تسهیالت
پرداختی بــه بخش صنعت و معــدن با افزایش
 ۶۷.۲درصــدی در هفت ماهه امســال ،به ۴۳۹

هزار و  ۷۶۰میلیارد تومان رسیده است .مبلغ این
تسهیالت در هفت ماه نخست سال گذشته ۲۶۳
هزار میلیارد تومان بوده است.ســهم تسهیالت
پرداختی بانکها و موسســات اعتباری به بخش
صنعت و معدن از کل تسهیالت پرداخت شده به
بخشهای کشــاورزی ،صنعت و معدن ،مسکن
و ساختمان ،بازرگانی ،خدمات و سایر بخشهای
متفرقه در هفت ماهه سال گذشته  ۲۹.۲درصد
بوده که امســال این رقم به  ۲۹.۷درصد رسیده
است .این در حالی اســت که طبق قانون برنامه
ششم توسعه ،بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار)
مکلف است سیاســت های پرداخت تسهیالت
بانکی را به گونه ای تنظیم کند که ســهم بخش
صنعت و معدن از تســهیالت پرداختی ســاالنه
طی اجرای قانون برنامه حداقل  ۴۰درصد باشد.
همچنین تسهیالت پرداختی بانکها و موسسات
اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در هفت ماهه
نخست سال گذشــته حدود  ۱۷۱هزار میلیارد
تومان بوده که  ۳۰.۱درصد افزایش به  ۲۲۳هزار
و  ۲۲۰میلیارد تومان در مدت مشابه سال جاری

رسیده است.با این حال سهم بخش بازرگانی از
کل تسهیالت پرداختی به بخشهای یاد شده از
 ۱۹.۱درصد در هفت ماه ســال  ۱۳۹۹به ۱۵.۱
درصد کاهش یافته است.در این میان بیشترین
تسهیالت پرداختی بانکها و موسسات اعتباری
به بخش خدمات اختصاص یافتــه که در هفت
ماهه امسال سهم  ۴۳.۲درصدی از کل تسهیالت
پرداختــی را به خود اختصــاص داده که معادل
 ۶۴۱هزار و  ۱۶۰میلیارد تومان بوده که نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته ۸۰.۶ ،درصد افزایش
داشته است.
بعد از بخش خدمات ،صنعت و معدن و بازرگانی،
به ترتیب بخش کشــاورزی و مسکن  ۶.۹و ۵.۱
درصــد از کل تســهیالت پرداختــی بانکها و
موسســات اعتباری را دریافــت کردهاند .البته
تســهیالت پرداختی به دو بخش کشــاورزی و
مســکن به ترتیب  ۶۶.۶و  ۶۷.۲درصد نســبت
به هفت ماهه سال گذشــته افزایش داشته و به
 ۱۰۳هزار میلیــارد و  ۷۵هزار میلیــارد تومان
رسیده است.

در ماه مورد بررسی ،در استان تهران حدود  ۱۳۶هزار فقـره چـک رمـزدار بـه
ارزشـی بیش از  ۱۰۶هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان وصول شد که در این ماه۴۹.۴ ،
درصد از تعداد چکهای رمزدار وصولی در سه استان تهـران ( ۳۲.۶درصـد)،
اصفهان ( ۹.۱درصد) و خراســان رضوی ( ۷.۷درصد) وصول شــده است که
بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
همچنــین ۷۸.۱ ،درصــد از ارزش چــکهــای فــوق در اســتانهــای
تهــران (۷۰.۵درصــد) ،اصفهان (  ۴.۳درصد) و خراسان رضوی (  ۳.۳درصد)
وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟
گفتنی است؛ چکهای عادی به چکهایی گفته میشود که اشخاص به حساب
جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه
شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.چکهای رمزدار ،چکهایی
هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط
بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین میتواند بر عهده سایر بانکها
تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.

سرنوشت بازار رمز ارز با سویه اومیکرون
بهبود اقتصاد جهانی با شــیوع ســویه اومیکرون
کمی مورد تردید قــرار گرفته اســت .اومیکرون
بازارهای ســنتی را به لرزه درآورد و وحشــت به
حوزه رمز ارز ســرایت کرد و بیت کوین (BTC-
 )USDهفته گذشــته بــه پایینترین ســطح
ماهانــه  ۵۴هــزار دالر ( ۴۰هــزار و  ۷۰۵پوند)
رسید.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از یو کــی فایننس
یاهــو ،ایــن ســقوط پــس از اینکــه بیــت
کویــن در اوایــل نوامبــر به رکــورد بیــش از
 ۶۹هــزار دالر رســید ،بســیار چشــمگیرتر
شد.
نیکالس کاولی ،استراتژیســت شــرکت مبادالت
ارزی  DailyFXگفت :فروش خطرآفرین یکجا
و ارزان ارزهــای دیجیتــال ،هم ســرمایهگذاران

خردهفروشــی و هم ســرمایهگذاران نهادی را به
داراییهای امنی مانند خزانهداری آمریکا ،ین ژاپن
و طال سوق داد .این اقدام ســرمایهگذار با افزایش
 ۰.۶درصدی طال در روز جمعه آشکار شد و روز را با
 ۷.۳۰دالر افزایش به  ۱۷۹۱.۴۰دالر در هر اونس
به پایان رساند.
در بازارهــای ارزهــای دیجیتــال ،بســیاری از
ســرمایهگذاران خریــد مجــدد را بــه زمانی که
خطر اومیکــرون کاهش یابد ،موکــول کردند؛ یا
زمانی که مشــخص شــود کــه نــوع اومیکرون
کمتر از آن چیزی اســت کــه از آن واهمه دارند.
در اوایــل این هفته ،این احساســات بــا بازخرید
قیمــت بیت کویــن بــه  ۵۸هــزار دالر افزایش
یافت.
ایــان تیلــور ،مدیــر اجرایــی کریپتو یــو کی،

معاملهگــران را اینطــور توصیــف کــرد که در
این زمــان از عدم اطمینــان پیــش از قفلهای
احتمالی ســود میبرند و ســرمایه خود را به پول
نقد یــا داراییهای با نوســان کمتــر اختصاص
میدهند.
اما حتــی قبــل از فــروش یکجــا و ارزان جمعه
گذشــته ،بســیاری از تحلیلگران به نشانههایی
ت کوین و دیگر ارزهای
اشــاره کردند که قیمت بی 
دیجیتال اصلی ،همان مســیر اواخر سال ۲۰۱۷
و ســقوط متعاقب آن در اوایل ژانویــه  ۲۰۱۸را
دنبال میکنند؛ از اوایل ژانویه  ۲۰۱۸تا ســپتامبر
 ،۲۰۱۸ارزهــای دیجیتــال  ۸۵درصد ســقوط
کردند و چیزی را که «ســقوط بزرگ رمزنگاری»
نامیده شد ،بدتر از فروپاشــی  ۷۸درصدی حباب
دات کام در سال  ۲۰۰۰کرد.

تعداد ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن از ٢میلیون نفر گذشت

معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی ،از
ثبتنام  ۲میلیون و  ۳۱هزار و  ۷۸۳نفر در سامانه طرح
نهضت ملی مسکن خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از وزارت راه و شهرسازی ،تازهترین آمار معاونت
مسکنوساختماندرخصوصثبتناممتقاضیانمسکن
در سامانه طرح نهضت ملی مسکن حاکی است که میزان
ثبتنامها از مرز  ۲میلیون نفر فراتر رفت.ثبتنام نهضت
ملی مسکن یک ماه بعد ابالغ قانون جهش تولید توسط
رییسجمهور از  ۲۸مهرماه در سامانه saman.mrud.

 irآغاز شــد و تا  ۳۰آذرماه ادامه دارد .در ابتدا مقرر بود،
ثبتنام طی یک ماه انجام شود که با موافقت وزارت راه و
شهرسازی طی چندین مرحله تا پایان آذرماه تمدید شده
است .نهضت ملی مسکن یکی از سیاستهای کالن دولت
سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست،
احداث ۴میلیون واحد مسکونی در ۴سال در برنامه دولت
قرار گرفته است .متقاضیان با داشتن چهار شرط تاهل و
سرپرست خانوار بودن ،حداقل سابقه  ۵سال سکونت در
شهر موردتقاضا ،فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم

استفاده از امکانات دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن،
میتوانند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.بر اساس این قانون،
زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل  ۳۵سال
سن ،معلوالن جسمی و حرکتی با ۲۰سال سن ،میتوانند
در قانون جهش تولید مســکن (نهضت ملی مســکن)
مشارکت داشته باشند .همچنین ،قانون برای سرپرستان
خانوار ،محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد
سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای قانونگذار متاهل
یا سرپرست خانوار بودن مالک است.
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ارز دولتی کفاف هزینههای تامین دارو را نمیدهد

زنگ خطرکمبود وگرانی دارو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رئیسجمهور:

واگذاری اعتبار و اختیارات الزم به
استانداران در بودجه سال آینده

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه داشتن بودجه و
اختیارات از نیازهای استانداران برای رسیدن به
رشد اقتصادی اســت ،گفت :درآمد فروش اموال
مازاد دولتی برای همان استان هزینه میشود.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی
روز پنجشــنبه در ادامه نشست با مجامع استانی
نمایندگان مجلس شورای اســامی در دیدار با
نمایندگان استانهای اردبیل ،زنجان ،قزوین ،البرز
و مرکزی با تبریک فرا رسیدن میالد حضرت زینب
(سالماهلل علیها) و گرامیداشت روز پرستار گفت:
پرستاران انسانهایی دلســوز و نقش آفرین در
سالمت جامعه هستند و به خصوص در این شرایط
کرونایی بسیار خوش درخشیدند .رئیس جمهور
ضمن بیان اینکه ،دو مساله واگذاری اختیارات به
استانداران و تامین بودجه و اعتبارات استانی دو
محور اصلی درخواست نمایندگان و استانداران بود،
اظهار کرد :در بودجه ۱۴۰۱تالش شده داراییهای
استانی و مازاد دولت واگذار شود و درآمد حاصل از
آن در صندوقهای استانی هزینه شود.
رئیسی با اشاره به سفرهای اســتانی دولت بدون
تشــریفات و با کمترین هزینه ،گفت :با توجه به
اینکه در این سفرها از نزدیک وضع استانها دیده
میشود ،تصمیم گرفته شد در بودجه  ۱۴۰۱اعتبار
و اختیار الزم به استانها واگذار شود تا بتوانند تحول
و پیشرفت متناسب با هر استان را رقم بزنند .رئیسی
تاکید کرد :برای تحقق رشد اقتصادی که در بودجه
سال آینده پیش بینی شده است همه استانداران و
وزرا باید نقش آفرینی کنند .رشد اقتصادی کشور
در چند سال گذشته نزدیک به صفر و غیرقابل قبول
بوده است .داشــتن بودجه و اختیارات از نیازهای
استانداران برای رسیدن به رشد اقتصادی است.

تیم ایران برای رسیدن به توافق
تا هر زمان که الزم باشد در وین
خواهدماند

وزیر امور خارجه کشورمان اعالم کرد :ما همواره با
آژانس همکاری نزدیک داریم و در همین راستا یک
هیات از سازمان انرژی اتمی ایران برای دیدار و گفتگو
با مقام های آژانس بین المللی انرژی اتمی راهی وین
است .به گزارش ایسنا ،جوزپ بورل مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپــا و هماهنگ کننده مذاکرات
وین در تماس تلفنی بــا امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه کشــورمان ،با ارائه توضیحاتی در خصوص
روند مذاکرات ،ضمن ابراز خرســندی نســبت به
ادامه مذاکرات وین ،ارزیابی خــود را از دیدگاههای
طرفهای مذاکره کننده ارائه داد .بورل همچنین با
بیان چالش هایی که ممکن است به مذاکرات لطمه
بزند ،ابراز امیدواری کرد با تالش و تعامل همه طرف
ها ،مذاکرات وین به ســمت دستیابی به یک توافق
پیش برود .مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
تاکید کرد که به آمریکا و سه کشور اروپایی نیز یادآور
شده است که مذاکرات باید واقع بینانه باشد و طرفین
در آن احساس پیشرفت کنند .وی همکاری سازمان
انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را
مهم خواند و از تماس هــای موجود و تداوم گفتگو
و همکاری های فنی ابراز خرســندی کرد .بورل در
خصوص برنامه کنونی هسته ای ایران خواستار رفع
برخی نگرانی ها شد.
ن گفتوگوی
وزیر امور خارجه کشورمان نیز در ای 
تلفنی با مفید خواندن تعامالت صورت گرفته میان
مذاکره کنندگان در وین ،بار دیگر بر حسن نیت و
جدی بودن جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن
به یک توافق خوب تاکید کرد.
امیر عبداللهیان افزود :ما همواره با آژانس همکاری
نزدیک داریم و در همین راستا یک هیات از سازمان
انرژی اتمی ایران برای دیدار و گفتگو با مقام های
آژانس بین المللی انرژی اتمی راهی وین است.
وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه از مواضع و
بیانیه سه کشور اروپایی و رفتار آنها از طریق موضع
گیری منفی سیاسی و رسانه ای انتقاد کرد و با غیر
سازنده خواندن این چنین کارزارهای رسانه ای ،آن
را عاملی در پیچیده تر کردن اوضاع و کند کننده
روند توافق توصیف کرد .امیر عبداللهیان با اشاره به
رایزنی های موجود ،مواضع و نظرات روسیه و چین
را واقع بینانه و ســازنده دانست .وزیر امور خارجه
کشورمان خاطرنشان کرد :اگر همکاران اروپایی،
بدون پیش فرض های اشــتباه و بــا دقت متون
پیشنهادی ایران را مطالعه کنند ،متوجه خواهند
شد که پیشنهادها در چارچوب برجام و متمرکز بر
مباحث ناتمام در گفتوگوهای ژوئن  2021است.
البته بدیهی است که نقطه نظرات ایران در ابعادی
با نگاه و رویکرد طرف غربی تفاوت داشته باشد.
امیرعبداللهیان افزود :ما همه در وین هستیم که
مذاکره کنیم تا به یک توافق خوب برسیم.

گرچــه دارو و تجهیــزات
پزشکی سهمی کمتر از یک
درصد از حجــم واردات با ارز
ترجیحی را دارد ،ولی با ۱.۳
میلیارد دالر بیش از ۱۴درصد
ارزش این واردات را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایســنا ،واردات بخشــی از دارو و تجهیزات
پزشکی مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی است ولی در شرایطی
که حذف این ارز به طور جدی در دستور کار قرار دارد،
اظهارات مسئوالن دولتی نشان میدهد که این اقالم به
طور کامل از لیست ارز دولتی حذف نخواهد شد.
بررسی وضعیت واردات از ابتدای امسال تا نیمه آبان ماه
حکایت از آن دارد که مجموع اقالم اساســی وارداتی با
ارز  ۴۲۰۰تومانی حدود  ۱۶.۴میلیون تن به ارزش ۹.۲
میلیارد دالر بوده اســت که از این میزان  ۱۲.۵هزار تن
به ارزش  ۱.۳میلیارد دالر به دارو و تجهیزات پزشــکی
اختصاص دارد.
بر این اســاس در دوره مورد بررسی کمتر از یک درصد
وزن واردات با ارز ترجیحی ،دارو و تجهیزات پرشــکی
بوده ولی از ارزش کل ۱۴.۲ ،درصد برای این اقالم ثبت
شده است.
در دوره مشابه سال گذشته ۱۲.۱ ،میلیون تن به ارزش
 ۴.۷میلیارد دالر کاال با ارز ترجیحی وارد شده بود که در
مجموع  ۹.۲هزار تن بــه ارزش  ۹۷۷.۵میلیون دالر آن
دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
بر این اساس از ابتدای امســال تا نیمه آبان ماه  ،واردات

دارو و تجهیزات پزشــکی با ارز  ۴۲۰۰نسبت به دوره
مشابه سال قبل  ۳۴درصد از نظر وزن و  ۳۸درصد ارزش
افزایش دارد .سایر کاالهای وارداتی با ارز  ۴۲۰۰تومانی
نیز جو ،گنــدم ،ذرت ،دانههای روغنــی ،روغن خام و
کنجانه سویا است.
حذف ارز دولتــی دارو؛ موضوع چالشــی این روزهای
حوزه ســامت که موافقان و مخالفان خود را دارد؛ اما
نقطه مشــترک همه بحثها حفاظت از سالمت مردم
است؛ چراکه کوچکترین نقص در تصمیمگیری ارزی
حوزه دارو میتواند رنج مضاعفــی را بر بیماران آن هم
در شــرایط اقتصادی فعلی تحمیل کنــد .به گزارش

ایســنا ،ارز دارو؛ موضوعی که با افزایــش قیمت دالر و
زیاد شدن فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد بیش از پیش
در حوزه سالمت مشکالتی را ایجاد کرده است .از یک
ســو نگرانی از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی
مانع از آزادسازی ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
میشود؛ چراکه با آزادسازی ارز دارو ،واردات مواداولیه
و حد واســط دارویی و حتی واردات دارو ،با ارز بازار آزاد
محاسبه شــده و طبعا منجر به گرانی دارو و تجهیزات
پزشکی خواهد شد .موضوعی که میتواند رنج مضاعف
بیماران و خانوادههایشــان را در تامین دوا و درمان در
پی داشته باشد.

چرا ارز دولتی کفاف هزینههای تامین دارو را
نمیدهد
از ســوی دیگر اما ،ارز دولتی دیگر کفــاف تامین دارو
را نمیدهد .به طوری که ســقف دو میلیــارد دالری
ارز ترجیحی که در شش ماهه امســال به حوزه دارو و
تجهیزات پزشــکی تخصیص یافته بود ،پُر شده است.
درحالی که به گفته رییس سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی ایران در حال حاضر فقط در حوزه دارو،
حدود یک میلیارد دالر دارو یا ماده اولیه و حد واســط،
داروهای وارداتی و  ...که ثبت سفارش شده اند ،در نوبت و
انتظار تخصیص ارز هستند.
در عین حال صنعت داروسازی کشــور اعالم میکند
که تنها برای مــاده موثره که  ۳۰درصــد تولید دارو را
تشــکیل میدهد ،ارز دولتی دریافت میکند و ســایر
هزینههایش همگام با شــرایط تورمی بازار است .این
درحالی است که باید دارو را هم با قیمت ارزان و بر مبنای
ارز  ۴۲۰۰تومانی بفروشــند .بر همین اساس است که
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره
امکان ورشکستگی صنعت داروسازی کشور با ادامه این
شرایط هشدار داده و اعالم میکند که برای سال آینده
باید تصمیمی کارشناســی و با رعایت همه جوانب از
سوی دولت و مجلس اتخاذ شود؛ یا ارز دارو تک نرخی
شــده و مابهالتفاوت قیمت ارز به سازمانهای بیمهگر
داده شود تا با افزایش سقف پوشــش بیمه از بیماران
حمایت کنند یا در صورت ادامه سیاست ارز ترجیحی،
معافیتهای مالیاتی و اختصاص ردیف بودجهای مجزا
برای تامین ماشــین آالت مورد نیاز صنعت داروسازی
در نظر گرفته شود.

دو پلتفرم جدید به عرضه اینترنتی اقالم اساسی اضافه میشوند
عربشــاهی گفت :بــا دو پلتفرم جدید بــرای عرضه
اقالم اساســی به صــورت اینترنتی قــرارداد انعقاد
خواهد شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا جاوید
عربشاهی معاون تعاون روستایی با اشــاره به توزیع
هوشمند لبنیات تنظیم بازاری گفت :در حال حاضر
خرید اینترنتی ماست و پنیر در روی سامانه بارگذاری
شده است و پنیر  ۴۰۰گرمی تنظیم بازاری با  ۸درصد
تخفیف  ۲۷هزار  ۵۰۰و ماســت پرچــرب  ۲کیلویی
با  ۲۶درصد تخفیف  ۲۸و  ۵۰۰در ســایت بارگذاری

به فروش می رســد .او ادامه داد :با دســتور شــورای
تنظیم بازار قرار شده  ۲۵قلم به تدریج در استانهای
مختلف داشته باشــیم ،از  ۱۱آبان فراخوان پلتفرمها
در سایتهای فروش اینترنتی انجام شد و در روزهای
گذشته فروش مرغ و تخم آغاز شــده و همچنین از
ابتدای آذرماه  ۳قلم کاالی اساسی مانند روغن ،برنج
و شکر اضافه شده است و از امروز هم بحث لبنیات را
آغاز کرده ایم.
معاون تعاون روستایی اضافه کرد :در واقع هدف ما از
این شیوه فروش این است که اقالم اساسی بدون واسطه

به دست مصرفکننده واقعی برسد و همچنین تا آنها
بدون ایســتادن در صفهای طوالنی نیازهای خود را
تأمینکنند.
به گفته عربشــاهی میزان ســفارش در این سامانه
مشخص است و اگر سفارشــی باالی  ۱۰۰کیلو باشد
ثبت نخواهد نشد و سفارش ارسال نمیشود .این اقالم
در کمتر از  ۲۴ساعت و بدون دریافت هزینه درب منزل
تحویل داده میشود.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ،اضافه کرد :این کار
برای اولین بار در کشور در حال انجام است و سعی می

کنیم تنوع محصوالت را هم به تدریج افزایش دهیم و
همچنین این کار در تهران ،مشهد ،شیراز ،اصفهان ،کرج
و یزد در حال انجام است.
عربشاهی تصریح کرد :امروز با دو پلتفرم جدید برای
عرضه اقالم اساسی به صورت اینترنتی قرارداد انعقاد
خواهد شد .این پلتفرم ها برای عرضه کاال در استانهای
سیستان و بلوچستان ،همدان و مشهد امکان عرضه
کاال خواهند داشت .باید بتوانیم با گسترش این شیوه
توزیع ترافیک عرضه در شــب عید و شب یلدا را هم
مدیریت کنیم.

شناسایی ۹۰۰هزار خانه خالی متعلق به اشخاص حقیقی

وزیر صنعت:

دستگاه های دولتی؛ مالکان بزرگ خانههای خالی!

قیمت خودرو سال آینده کاهش مییابد

از  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی که تا کنون
شناسایی شده ۹۰۰هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی
است که باید مشــمول مالیات میشد اما ماههاست که
تحقق این موضوع معطل ایجاد یک ســامانه رابط بین
وزارت راه و ســازمان امور مالیاتی اســت که باید توسط
وزارت ارتباطات ایجاد شود اما بنا به گفته معاون وزیر راه و
شهرسازی هنوز این ارتباط برقرار نشده است.
به گزارش ایسنا ،تملک امالک مسکونی و تجاری توسط
اشــخاص حقوقی و خالی نگه داشــتن آن به معضلی
برای بازار مســکن تبدیل شده اســت .آنطور که معاون
وزیر راه و شهرســازی میگوید از  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار
واحد مسکونی خالی از سکنه  ۹۰۰هزار واحد مربوط به
اشخاص حقوقی است .منظور از اشخاص حقوقی ،بانکها،
دستگاههای دولتی ،ارگانها و نهادهای عمومی است که
معموال برای افزایش ســرمایه یا مصون نگهداشتن آن
در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت امالک مسکونی و
تجاری میکنند.
دولت از ســال  ۱۳۹۴به فکر چارهجویــی برای عرضه
واحدهای خالی به بازار مسکن است که قانون مالیاتهای
مستقیم را در آن سال به تصویب رساند و طبق ماده ۱۶۹
مکرر این قانون ،واحدهای خالی باید مشــمول مالیات
شوند اما این قانون معطل ماند تا اینکه آذرماه سال ۱۳۹۹
مجلس شورای اسالمی قانون مالیات بر خانههای خالی را
ابالغ کرد .قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازی سامانهای را
برای درج اطالعات سکونتی ایجاد کرده بود.
امکان ثبت نام در سامانه ملی امالک و اسکان پس از چند
مرحله تمدید و با پیشنهادی که مهرماه امسال به ستاد
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارایه شد هنوز وجود
دارد و متقاضیان میتوانند با مراجعه ســامانه amlak.
 mrud.irنســبت به درج اطالعات سکونتی خود اقدام
کنند .بنا به گفته محمود محمــودزاده ـ معاون وزیر راه
و شهرسازی ـ ثبت نام در سامانه امالک و اسکان به نفع
 ۹۶درصد مردم است؛ زیرا به تکمیل شدن بانک اطالعاتی
و برنامهریــزی درخصوص حذف یارانه افــراد پردرآمد
و افزایــش یارانه خانوارهای کمدرآمــد کمک میکند.
بنابراین ثبت اطالعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان
مناسب و فرهنگسازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت
اطالعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که دولت
و حاکمیت به دنبال جمع آوری اطالعات شخصی مردم
است .آذر ماه سال  ۱۳۹۹قانون مالیات بر خانههای خالی
ابالغ و در نیمه فروردین ماه سایتی برای ثبت اطالعات
سرپرستهای خانوار ایجاد شد .زمان  ۲ماهه برای ثبت
نام و وارد کردن اطالعات بیش از  ۲۶میلیون خانوار کافی
نبود و به همین دلیل این زمان در چند مرحله تمدید شد.
تمامی سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستاجر؛ شهری و

یاروستاییمکلفبهثبتمحلسکونتخودهستند.ایجاد
بانک اطالعاتی بسیار بزرگ زمانبر است و برای اولین بار
در چنین مقیاسی بانک اطالعاتی ایجاد میشود.
هدف از ثبت اطالعات چیست؟
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی گفت :بر
اساس قانون مالیاتبر خانههای خالی آمده استکه اگرکسی
در این ســامانه ثبت اطالعات نکند و کد یکتا نداشته باشد
خدمات دولتی را با وقفه دریافت میکند و این قانون پشتوانه
اجرایی محکمی دارد .ثبت اطالعات نیازمند در اختیار قرار
دادن زمان مناسب و فرهنگسازی است تا مردم بدانند هدف
از ثبت اطالعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که
دولت و حاکمیت به دنبال جمع آوری اطالعات شــخصی
مردم است .وی با اشاره به اینکه برای تمامی کاربران متصل به
سامانه ثبت امالک و اسکان کارتابل ایجاد شده تا نیاز به ثبت
دستی اطالعات وجود نداشته باشد ،افزود :بر اساس قانون
اولیه در شهریورماه سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۰۰
هزار واحد مسکونی خالی شناســایی و در کارتابل سازمان
امور مالیاتی وارد شد .سازمان امور مالیاتی خواستار این شد
تا اطالعات خانههای خالی تحت سیستم امن دیگری بین دو
مجموعه که توسط وزارت ارتباطات باید ایجاد شود ارسال
گردد اما تاکنون این ارتباط برقرار نشده است.
بیش از ۹۰۰هزار خانه خالی متعلق به اشخاص
حقوقیاست
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر
اینکه در تاریخ  ۱۷آبان ماه سال جاری با ارسال نامهای به
ریاست سازمان امور مالیاتی یک میلون و  ۱۷۴هزار واحد
خالی را معرفی کردهایم که اکثریت آنها متعلق به اشخاص
حقوقی هستند ،خاطرنشان کرد :بیش از  ۹۰۰هزار واحد
خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است .اطالعات تهیه
شده به صورت دستی و در قالب سی دی تحویل سازمان
امور مالیاتی شده است .وی با اشاره به اینکه وزارت راه و
شهرسازی باید تنها واحدهای خالی را برای اخذ مالیات
به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که تا کنون مجموعا
حدود  ۲میلیــون و  ۳۰۰هزار واحد خانــه خالی به این
سازمان معرفی شده است ،افزود :به دلیل متفاوت بودن
محل قرار گیری واحدهای خالی شناسایی شده در حال
حاضر امکان برآورد کلی میزان مالیاتی که باید اخذ شود
مشخص نیست .محمودزاده با تاکید بر اینکه برای آغاز اخذ
مالیات از خانههای خالی مشکلی وجود ندارد و مستندات
آنها ارائه شده است ،عنوان کرد :به واسطه برخورد جدی
با مالکان واحدهای خالی برخی از آنها به فروش رسیده و
مستاجر در آنها ساکن است اما تعداد آنها دائما در حال
تغییراست.

وزیر صمت گفت :سال آینده با افزایش  ۵۰درصدی تولید و
کاهش قیمت تمام شده با نرخهای ثابت ،قیمت خودرو در
بازار کاهش خواهد یافت و قرعه کشی هم از بین میرود.
به گزارش صدا و سیما ،ســیدرضا فاطمی امین در حاشیه
جلســه ســتاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول رئیس
جمهور برگزار شد ،با اشاره به تصویب مجوز افزایش قیمت
محصوالت خودروسازان در ســتاد تنظیم بازار افزود :هم
اکنون صنعت خودرو در کشــور وضع مالی مناسبی ندارد
که بخشی از آن بهدلیل ناکارآمدی خودرو سازان و بخش
دیگر بخاطر وضعیت اقتصادی کشور در سالهای گذشته
ایجاد شده است .وی گفت :یکی از اقداماتی که برای اصالح
صنعت خودرو انجام شد اصالح قیمتهای خودروسازان
بود .فاطمی امین افزود :پیشنهاد اصالح قیمتهای خودرو
در هفتههای گذشــته در ســتاد تنظیم بازار مطرح شد و
مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در بسیاری از موارد ،چون
قیمتهای پیشــنهادی بیش از ضوابط موجود بود ،ستاد
با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد و بنابراین ،قرار شــد
مبنای قیمتهای جدید هم ،طبق ضوابط قبلی شــورای
رقابت یعنی نرخ گذاری بر اساس نرخ تورم که هر شش ماه
اعالم میشود تعیین شود.
وزیر صنعت همچنین گفت :ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت
که در خصوص قیمتهای خودرو همان ضوابط قبلی اعمال
شود و با توجه به اینکه آخرین بار در اردیبهشت ماه گذشته
قیمتهای خودرو افزایش یافته بود بــه این صورت اقدام
کردیم که تورم اعالمی توسط بانک مرکزی مبنای محاسبه
قیمتهای جدید قرار گرفت و در واقع ســتاد تنظیم بازار
تصمیم گرفت که روال قبلی اصالح قیمتها ادامه یابد.
فاطمی امین در خصوص مغایرت این تصمیم با دســتور
رئیسجمهور نیز توضیح داد :رئیس جمهور تاکید داشت
که در خصوص تعیین قیمتهای خودرو بررســی دقیق
انجام شود و قیمتها اصولی باشند که این کار انجام شد و در
یک ماه گذشته جلسات متعددی در وزارت صنعت معدن
و تجارت برگزار شــد و به ریز همه قیمتهای تمام شده را
بررســی کردیم و در جاهایی که قیمتهای پیشــنهادی
خودرو ســازان غیر واقعی تشــخیص داده شد ،قیمتها
اصالح شود.
وی افزود :تاکید رئیــس جمهور این بود کــه این اقدام با
هماهنگی ســتاد تنظیم بازار انجام شود که این اتفاق هم
افتاد .وزیر صنعت معــدن و تجارت تاکیــد کرد :صنعت
خودروی ما باوجود داشتن نقاط قوت و فرصتهای جدی،
ضعفهای بسیار جدی دارد.
وی افزود ،برای اصالح وضعیت صنعت خودرو ۹ ،پروژه در
وزارت صنعت در دوره جدید آغاز شد که یکی از آنها اصالح
ساختار صنعت خودرو بود چرا که به عنوان مثال چندین
مجموعه در کشور روی موتور خودرو یا در زمینه آزمایش

و قطعه ســازی کار میکنند که اینها هزینههای زیادی
ایجاد میکند.
فاطمی امین اضافه کرد :برخی از این  ۹پروژه در مدت  ۶ماه
و برخی حداکثر در دو سال به نتیجه خواهد رسید یعنی تا
دو سال آینده اصالح ساختاری در صنعت خودرو خواهیم
داشــت و امیدوارم در آینده صنعت خودرو از این وضعیت
کنونی حرکت کرده و به افتخار ملی تبدیل شود.
وی گفت :قیمتهای خودرو در  ۹ماه گذشته اصالح نشده
بود و این امر موجب شــد نقدینگی در این صنعت کاهش
یابد ،هزینهها باال رود و تولید نیز کاهش یابد و ما از خودرو
ســازان تعهد گرفتیم که از این پس عرضه هفتگی داشته
باشند و بزودی با افزایش تولید مواجه خواهیم شد که بازار
را آرام میکند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به فاصله قیمتی بازار
با قیمتهای کارخانه افزود :قیمت بازار با نوســانات دالر
باال و پایین میشود و قیمتی غیر واقعی است و تصمیمی
که گرفتیم این بود که این فاصله را کاهش دهیم و قیمت
خودرو ســاز را به واقعیت و قیمت بــازار نزدیک کنیم و
میتوانیم انتظار داشته باشیم که قیمتهای بازار هم تعدیل
شود .وی گفت :کسانی که خودرو را بر اساس قراردادهای
پیش فروش خریداری کردهاند سود مشارکت بانکی دریافت
میکنند ،اما باید مابه التفاوت قیمت خودرو را طبق قرارداد
به نرخ روز پرداخت کنند و البته ما به خودروسازان توصیه
کردیم که تا حد امکان از طریق وام و لیزینگ خریداران را
یاری کنند .فاطمی امین افزود :یک رانت هنگفتی در مابه
التفاوت قیمت کارخانه و بازار وجود دارد که بین  ۶۰تا ۱۶۰
میلیون تومان در هر خودرو اســت و باعث شــده اتفاقات
عجیبی در قرعه کشــیها به وجود آید و برای مثال برای
ده هزار خودرو ۴ ،میلیون نفر ثبــت نام میکنند که یکی
از اهداف ما برای تعدیل قیمتها این اســت که این فاصله
را کاهش دهیم ،چون کاهش فاصله قیمت کارخانه و کف
بازار ،درآمدی برای خودروساز ایجاد میکند که میتواند
تولید خود را افزایش دهد ضمن اینکه دو خودروساز ما یعنی
ایران خودرو و سایپا بیش از یک میلیون سهامدار حقیقی
دارند و اگر اصالح قیمتهای تورمی اتفاق نمیافتاد در واقع
از جیب یک میلیون سهامدار حقیقی ،یک رانت بزرگ به
خریداران منتقل میشد.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت در پایان با اشــاره به برنامه
این وزارتخانه برای تولید افزایش تولید گفت :سال آینده
خودروسازان ما  ۵۰درصد افزایش تولید خواهند داشت و
با کاهش قیمت تمام شده (بر اساس قیمتهای ثابت) که
برای سال آینده برنامه ریزی شده ،سال آینده قرعهکشی
برای عرضه خودرو نخواهیم داشــت و قیمت بــازار رو به
کاهش خواهد داشت و صنعت خودرو از این وضعیت خارج
خواهد شد.

اخبار

تحقیقوتفحصازسازمانبورس

دولتبایدازسهامدارانحمایتکند

رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس
و اوراق بهادار ،از آغاز جلســات این هیات از روز
یکشــنبه خبر داد و گفت :که مجلس در زمینه
حمایت از سهامداران بورســی ،به دولت کمک
خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد آنالین ســید ناصر موســوی
الرگانی ،عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس
شورای اسالمی و رییس هیات تحقیق و تفحص
از ســازمان بورس و اوراق بهادار ،در گفتوگو با
اقتصاد آنالین گفت :مجلس شــورای اسالمی از
ماهها قبل برای حمایت از سهامداران ،به مسئله
بورس ورود کرده اســت .یکی از کارهایی که من
پیگیر آن بــودم ،تحقیق و تفحــص از تخلفات
سازمان بورس بود .در شهریورماه سال  ،۹۹حدود
۵۰نفر از نمایندگان ،درخواســت اول مجلس در
این زمینه را امضا کردند .این درخواســت ،برای
مدتها بین کمیسیون اقتصادی و هیات رییسه
مجلس در رفتوآمد بود تا اینکه در آبان ماه همان
سال ،در کمیسیون نهایی شده و به هیات رییسه
ارجاع داده شد.
وی در ادامه افزود :درخواست تحقیق و تفحص،
حدود یک سال در هیات رییسه مانده بود .تا اینکه
با اصرار و پیگری زیاد ،در روز  ۱۱آبان ماه در صحن
علنی مجلس مطرح شد و با رای باالی نمایندگان
به تصویب رســید .این مصوبه پس از مشــخص
شدن اعضای هیات تحقیق و تفحص به دست ما
رسید و اولین جلســه این هیات ،روز یکشنبه در
کمیســیون اقتصادی برگزار خواهد شد .به این
ترتیب ،فعالیت مجلس برای احصای فعالیتهای
سازمان بورس و تعدادی از حقوقیها ،دخالتهای
دولت و اطالعات پنهانی نورچشمیها که باعث
دشوار شدن وضعیت ســهامداران خرد شدهاند،
آغاز خواهد شد.

کمک مجلس به دولــت در حمایت از
بورسیها
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در پاسخ به
ســوالی مبنی بر برنامههای مجلس برای جبران
زیان ســهامداران خــرد اظهار کــرد :مجلس
نمیتواند به مســئله حمایت از سهامداران خرد
ورود کند .زیرا اگر طرحــی را ارائه کند که برای
دولت هزینهزا محسوب شــود ،قطعا با مخالفت
شورای نگهبان مواجه میشود .با این وجود ،اگر
دولت برنامهای در ایــن زمینه ارائه کند ،مجلس
قطعا آن را بررسی میکند .موســوی در پایان با
اشــاره به این نکته که یکی از وعدههای رییس
جمهور ،حل مشکالت و تعیین تکلیف سهامداران
بورسی بود ،گفت :دولت باید وارد بحث حمایت
از سهامداران بورسی شــود و مجلس هم در کنار
دولت ،بــه حل مشــکالت ســهامداران کمک
خواهد کرد.
بانکمرکزی؛

ثبت پیامکی چــک صیادی تا
پایانسالعملیاتیمیشود

بانک مرکزی با اتخاذ تمهیداتی در راستای تسهیل
اجرای قانون اصالح قانون صدور چک ،اقداماتی
از جمله ارسال پیامک ثبت چک را تا پایان سال
اجرایی خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی به نقل از بانک مرکزی،
قانــون اصالح قانــون صدور چک ،دســتگاهها
و نهادهای متعدد و مختلفی را مســئول فراهم
آوردن زیرســاختهای فنی ،قانونــی ،مقرراتی
و  ...کرده است که پیادهســازی کامل این قانون
تنها در صــورت انجام ایــن اقدامات از ســوی
تمام نهادهای مســئول و مرتبــط ،تحقق پیدا
خواهد کرد.
از میان نهادهای مســئول و مرتبط با اجرای این
قانون ،بانک مرکزی و شــبکه بانکی بیشــترین
مسئولیتها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس
نیز تاکنون اقدامات فراوان و پردامنهای از ســوی
بانک مرکزی انجام گرفته است.
اجرای برخی مفاد قانون اصالح صدور چک چند
مرحلهای است که برخی مراحل آن تاکنون انجام
شــده و باقی مراحل نیز در حال پیگیری است.
اقدامات آتی و در دســت اجرای بانک مرکزی در
راستای انجام تکالیف مندرج در قانون اصالح قانون
صدور چک در جدول شماره ( )۲آمده است:
در پایان تاکید میشــود ،با توجه به گستردگی
تغییرات در قانون جدید چــک و دایره وظایف و
تکالیفبانکمرکزیدراینخصوص،بانکمرکزی
با استفاده از تمام ظرفیتهای فنی و قانونی به طور
مستمر در تالش است تا اندک تکالیف باقیمانده
در اجرای این قانون را نیز به طور کامل و دقیق به
انجام رساند.
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اقتصاد
ایران

پوشاک قاچاق بنگالدشی با یکدهم قیمت واقعی وارد ایران میشود

نوسان قيمت ميوه و صيفي جات ناشي از تغيير فصل و خال زمان

پخشعمدهپوشاکبنگالدشیدرتهران

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

پخــش عمــده پوشــاک
بنگالدشــی در تهران شدت
گرفته است .لباس های مارک
دار با جنس بســیار عالی که
نسبت به قیمت شان ارزش
بسیار باالیی دارند .این پوشاک که در چند ماه اخیر بازار
را تسخیر کرده اند مشتریان بسیاری دارند .پخش عمده
پوشاک بنگالدشی در تهران صورت میگیرد و طرفداران
زیادی دارد .چرا که مشتریان اجناسی را باکیفیت عالی
و قیمتی پایین میخرند و حتی میتوانند لباسها را با دو
برابر سود به فروش برسانند .پخش کنندگان این پوشاک
اجناس بوتیک ها و فروشگاه های اینترنتی ،مزون داران و
پخش کننده های خانگی ،ارزان سراها ،دست فروش ها
و حراجی ها را تامین می کنند و مردم با هر بودجه ای از
فقیر تا ثروتمند مشتری پوشاک بنگالدشی هستند.
به همین جهت مراکز پخش پوشاک بنگالدشی در تهران

همیشه بسیار شلوغ و پر رفتوآمد است و حتی میتوان
در این مراکز انواع تیشرت ترک و تیشرت طرح دار را با
ن رو خریداران
قیمتی باورنکردنی خریداری کرد .از ای 
زیادی از سراســر کشور برای تهیه پوشــاک مورد نیاز
فروشگاههای خود به تهران آمده و از مراکز پخش عمده
پوشاک بنگالدشی ،البسه مورد نیاز خود را تهیه میکنند.
با توجه به اســتقبال مصرفکننــدگان ،مدیران این
مراکز نمایندگی های در سراسر کشــور قرار دادهاند تا
مصرفکنندگان پوشاک خود را بهراحتی تهیه نمایند.
یکی از دالیل رونق بازار مراکز پخش پوشاک بنگالدشی
را میتوان مارک بودن لباسهای عرضهشــده دانست،
در این مراکز عالوه بر پخش عمده و کیلویی لباسهای
مارک ،محصوالت آنها دارای تنوع باال و سایزهای مناسب
میباشــد .هرچند نرخ ارز بر بازار کشور مخصوصاً بازار
پوشاک بنگالدشی اثر گذاشته است اما بازهم این پوشاک
را میتوان با قیمتی مناسب تهیه کرد.
بعد از هجوم پوشاک اروپایی ،ترک و هندی ظاهرا ً نوبت
به واردات پوشاک بنگالدشی رسیده که بسیار ارزان بوده

و بازار کشــور را از آن خود کرده است .پوشاک قاچاق
بنگالدشیباقیمتتوناژیوبعضاًبایکدهمقیمتواقعی
وارد کشور میشود که بهای تمامشده ندارد ،در حالی که
بهای تمامشده کاالی تولید داخل بیشتر است.
از سال  97واردات پوشاک به کشور ممنوع شده است،
حتی زمانی که واردات آزاد بــود در بازار ایران حداکثر
2درصد واردات قانونی و 9درصد قاچاق شکل میگرفت
که این قاچاق به تولید صدمه وارد میکرد و همچنین
خیلی از اشــتغالها را از بین میبرد .به دلیل شــرایط
اقتصادی فعلی متأسفانه از این پوشاک قاچاق استقبال
میشــود .در همین رابطه عضو هیئت مدیره اتحادیه
تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک در گفت و گو با
"کسب و کار" گفت :سونامی کاالهای بنگالدشی به طرز
عجیب و غریبی در حال ورود به کشور است .اگر جلوی
پوشاک بنگالدشی گرفته نشود تا شش ماه آینده صنعت
پوشاک بطور کلی از بین خواهد رفت .کرونا سبب شد
اروپا پوشاک بنگالدشی را پس بزند و این کشور قصد دارد
پوشاک خود را با یک دهم قیمت وارد ایران کند .این در

ميوه و سبزيجات تازه از سبد غذايي خانوار نبايد حذف شود

حالی است که تولید کننده داخلی به هیچ عنوان امکان
رقابت با این نوع پوشاک را ندارد.
مجید افتخاری اضافه کرد :حتی ممکن اســت کاالی
برند برای وارد کننده  ۲۰هزار تومان تمام شود ،چراکه
به صورت توناژی فروخته میشــود و بنگالدش فقط
میخواهد انبارهای خود را خالی کند .واردات پوشاک
چینی و ترکیهای جذابیتشان را در بازار ایران از دست
داده و واردات پوشاک از بنگالدش صرفه اقتصادی زیادی
برای واردکنندگان ایرانی دارد.
به گفته این مقام صنفی ،بازار پوشاک ایران تاکنون تحت
تاثیر چین ،اروپا ،امارات و ترکیه قرار گرفته ،اما بنگالدش
تاکنون وارد بازار ایران نشده بود .این در حالی است که
اکنون بنگالدش به بازار ایران حمله کرده ،به طوری که
قیمت تمام شده یک تولیدکننده داخلی اکنون چهار تا
پنج برابر محصول بنگالدشی اســت .تا شرایط کرونا از
بین نرود و بنگالدش دوباره به بازار اروپا وارد نشود این
وضعیت ادامه خواهد داشت و بنگالدش بازار ایران را له
خواهد کرد.

رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزي تهران
در خصوص اهميت ميوه و ســبزيجات تازه در سبد
غذايي افراد بيان داشت :هر چه زمان مي گذرد و علم
پيشرفت مي کند به ارزش غذايي ميوه و سبزي و نياز
بدن براي تامين مواد غذايي طبيعي بيشتر ،افزوده
مي شود .خوشبختانه خانواده ها در همه شرايط به
استفاده از انواع ميوه و ســبزي در سبد کااليي خود
توجه دارند؛ هر چند ميزان و مقدار آن کم شــده اما
حذف نگرديده و الويت خود را در ميان خانواده ها از
دست نداده اند.
اسدالهکارگرگلشنآبادي،رئيساتحاديهفروشندگان
ميوه و سبزي تهران بيان داشت :توصيه دانشمندان
و پزشکان براي اســتفاده از اين مواد حياتي همواره
وجود دارد .خوشبختانه در کشوري زندگي مي کنيم
که داراي انواع ميوه هايي است که سرشار از ويتامين
ها و امالح مورد نياز بدن بوده و گاها فقط در برخي از
کشورهاي دنيا فقط ديده مي شود.
وي تصريح کرد :در استفاده از هر محصول و کااليي

افزايش قيمت محصوالت داخلي با باال رفتن نرخ تورم

مرغ؛  ۲۸هزار و  ۵۰۰تومان

قیمت مرغ و تخم مرغ روند کاهشی گرفت
قیمت مرغ و تخم مرغ در بــازار روند نزولی در
پیش گرفته و آنطور که تولیدکنندگان می گویند
با توجه به افزایش تولید این روند ادامه دار خواهد
بود .قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار روند نزولی در
پیش گرفته و آنطور که تولیدکنندگان میگویند
با توجه به افزایش تولید این روند ادامه دار خواهد
بود .بررسیهای میدانی نشان میدهد که قیمت
هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده فروشیها به
 ۲۷هزار و  ۸۰۰تومان تا  ۲۸هزار و  ۵۰۰تومان
رسیده در حالی که نرخ مصوب این کاال  ۳۱هزار
تومان است.
همچنین قیمت هر شــانه تخم مــرغ که نرخ
مصوب آن  ۴۳هزار تومان است در خرده فروشی
بین  ۴۱تا  ۳۹هزار تومان است .تولیدکنندگان
افزایش تولید و عرضه را دلیل این کاهش قیمت
عنوان میکنند در همیــن زمینه ناصر نبی پور،
رئیس هیأت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار
اســتان تهران از کاهش قیمت تخم مرغ درب
مرغداری خبر داد.

وی با اشاره به اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم
تخم مــرغ درب مرغداری هم اکنــون  ١٧هزار
و  ۵٠٠تومان اســت ،افزود :قیمت مصوب این
محصول  ١٨هزار و  ٣٠٠تومان در هر کیلوگرم
اســت .این فعال بخــش خصوصــی واردات،
افزایش تولید و در نتیجه افزایش عرضه را دلیل
کاهش قیمت تخــم مرغ اعالم کــرد .نبی پور
پیش بینی کــرد با توجه به وضعیــت تولید نه
تنها تا پایان ســال جاری بلکه ســال آینده هم
با مشــکلی در حوزه تأمین تخم مــرغ مواجه
نخواهیم شــد ضمــن اینکه با مازاد ســنگین
روبرو هستیم.
همچنین از هفته گذشته دولت توزیع اینترنتی
برخی اقالم اساســی از جمله مــرغ و تخم مرغ
را آغاز کرده کــه منجر به افزایــش عرضه این
محصوالت در بازار شــده اســت .براین اساس
قیمت مرغ طی ماههای گذشته  ۴٠هزار تومان
و قیمت هر شانه تخم مرغ نیز  ۶٠هزار تومان را
رد کرده بود.

نامه باقی مانده سموم داشته باشند که متاسفانه این
موضوع به سبب عدم اطالع رسانی خسارت سنگینی
به تولیدکننده و صادرکننده وارد کرد.
این مقام مسئول گفت :با توجه به آنکه قوانین کشورها
روزانه به جهت سالمت انســان و محیط زیست در
حال تغییر است ،راهی جز کنترل استفاده از سموم
و آفت کش نداریم.به گفته او ،با اتخاذ برنامه مدون
تولیدکننده باید قوانین روز دنیا را رعایت کند و حتی
برای مصرف کاال در داخل هم باید کنترل کیفی را باال
بریم تا دچار مشکالت برون مرزی نشویم.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد:
وزارت کشاورزی عمان طی صدور اطالعیهای اعالم
کرده که از اول سال  ۲۰۲۱تمامی صدور گواهیهای
قرنطینهای باید به تایید ســفارت عمــان یا یکی از
کشورهای حوزه خلیج فارس برســد ،اما از آنجا که
سفارتخانه در بنادر برای تایید نداریم ،بنابراین امروز
متولیان ایران و عمان باید در این باره مذاکره کنند تا
کاال مرجوع نشود.

فشار بر مستاجران ۳برابر خریداران مسکن شد

خودروسازان بيش از هر توليدکنندهاي دچار ضرر و زيان شدهاند

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي
تهران گفت :خودروسازان بيش از هر توليدکنندهاي دچار
ضرر و زيان شدهاند و بايد فاصله قيمت کارخانه و بازار
نصيب توليد کننده شود .سعيد موتمني ،رئيس اتحاديه
نمايشگاه داران و فروشــندگان خودروي تهران با بيان
اينکه از سال  ۹۷تاکنون که قيمت هر کااليي  ۱۰برابر
افزايش يافته و هزينه هاي توليد باال رفته ،اين خودروساز
است که بيش از هر زمان ديگري دچار ضرر و زيان شده
است ،اظهار داشت :بنابراين بايد به آنها فرصتي داده شود
تا محصوالت خود را با درصد ســود معقول و منطقي و
به ميزان تقاضاي مشــتريان ،در حاشيه بازار به فروش
برسانند .موتمني با تاکيد بر اينکه هر توليدکننده اي بايد
کاالي خود را با بهره مندي از سودي معقول عرضه کند،
افزود :اگر خودروسازان با همين آهنگ محصوالت خود
را زير قيمت تمام شده به فروش برسانند ،در دراز مدت
ورشکسته خواهند شد.
وي در ادامه با بيان اينکه وقتي خودروساز کااليي را به
صورتقطعيپيشفروشميکند،نرختورمموعدتحويل
را محاسبه نمي کند ،عنوان کرد :اين منجر مي شود که در
زمانتحويل،محصولباقيمتيبسيارکمترازقيمتتمام
شده عرضه شود .سود حاصل از اين شيوه عرضه در جيب
افرادي مي رود که خودرو را به قصد سرمايهگذاري و نه
مصرف ،خريداري کرده اند و آن را به قيمت روز در بازار به
فروش مي رسانند .بنابراين شرکت بايد در قراردادهاي
پيش فروش خود درج کند که قيمت محصول در زمان

آنچه اثرگذار است فرهنگ ســازي آن مي باشد .در
گذشــته هاي نه چندان دور مردم گاهاً از هر ميوه
اي يک يــا دو جعبه مي خريدند که در بســياري از
مواقع تماماً مورد اســتفاده قرار نمــي گرفت و دور
ريز آن زياد بود و اصراف زيادي مي شــد ،اما در سال
هاي اخير با فرهنگ ســازي هاي الزم مردم به قدر
نياز خود خريد مي کنند و بــه جاي جعبه به مقدار
مناســب خريد مي کنند که هم تازه تر است و هم
دور ريز ندارد.
کارگر در ادامه تصريح کرد :ميوه هاي تازه مي تواند
مکمل هاي غذايي بسيار درست و مناسبي براي انواع
ويتامين ها باشند؛ همچنين هميشه بهتر از مکمل
هاي دارويي بوده اند که هيچ زياني براي بدن نداشته
است .عادت دادن فرزندان از کودکي براي استفاده از
ميوه ،نسلي کامالًسالم و قوي را خواهد ساخت ،حتي
در برخي موارد انتخاب روش خام گياه خواري نيزثابت
نموده که مي توان تنها با ميوه هاي تازه و خشک يک
عمر سالم زندگي کرد.

کشاورزان از قوانین جدید واردات به روسیه مطلع نبودند
رئیــس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی گفت:
بی توجهی متولیان به اطالع رســانی روسیه مبنی
بر گواهی نامه باقی مانده ســموم منجر به بازگشت
محصوالت ایرانی (فلفل دلمه) شده است .رضا نورانی
رئیــس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی گفت:
متولیان امر باید اطالعــات کافی از تغییرات قوانین
دیگر کشورها برای واردات و صادرات داشته باشند ،به
طوری که با رصد روزانه و جمع آوری اطالعات آن را در
اختیار تولیدکننده و صادرکننده قرار دهند.
او ادامه داد :علی رغم آنکه اطالعات در ارتباط با تغییر
قوانین دیگر کشورها باید در اختیار تولیدکنندگان و
صادرکنندگان قرار گیرد ،اما متاسفانه این کار تا به
امروز صورت نگرفته است .نورانی گفت :با توجه به آنکه
قوانین اتحادیه اروپا در ارتباط با واردات محصوالت به
جهت سالمت انسانها هر روز در حال تغییر است،
متولیان امر باید اطالعات کافی از این تغییرات داشته
باشند .او گفت :روسیه در ۳تا ۴ماه اخیر اطالع رسانی
کرده بود که از برج ۱۰میالدی باید محصوالت گواهی

تحويل بر اساس نرخ تورم محاسبه خواهد شد.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي
تهران افزود :طي ســال هاي گذشته خودروسازان اين
مورد را لحــاظ نکردند که موجب زيان هاي بســياري
براي آنها شده است .در حال حاضر ابتدا بايد شيوه قيمت
گذاري خودرو اصالح شــده و هر خودرويي که حاشيه
بازار آن مشخص است ،با درصدي معقول و زير قيمت
به مشتري واگذار شود .از سوي ديگر نيز خودروساز بايد
توان خود را بسنجد که آيا ظرفيت توليد خودرو در تيراژ
مورد نياز مردم را دارد و آيا نمايندگي هاي سراسر کشور
مي توانند پاسخگوي خواســت و نياز مشتريان باشند.
تنها در اين صورت اســت که قيمت خودرو در بازار نيز
واقعي خواهد شد.
وي با بيان اينکه نرخ تــورم و هزينه هاي توليد افزايش
يافته و اين موضوع موجب شده است تا قيمت محصوالت
داخلي افزايش يابد؛به مقايسه قيمتخودروهايخارجي
و داخلي اشاره کرد و گفت :اين مقايسه در حالي اتفاق مي
افتدکههزينههايبااليتوليدناشيازتورممحاسبهنمي
شود .اين تورم به صورت ناخودآگاه بر روي محصوالت
توليد داخل تاثيرگذار اســت .در حال حاضر متاسفانه
هزينه هاي توليد اعم از حقوق کارمندان که به نرخ تورم
چند سال پيش محاسبه مي شود ،قيمت باالي نهاده
هاي توليد ،قيمت باالي قطعات وارداتي و ...بر روي توليد
خودرو تاثيرگذار است و موجب مي شود تا خودروساز
محصول خود را با ضرر و زيان توليد کند.
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نتیجه بررسی و مقایسه روند
رشد متوسط قیمت مسکن
و اجاره بها طی هشت ماهه
گذشته از وخامت حال و روز
بازار اجاره حکایت میکند.
فشار بر مستاجران  ۳برابر خریداران مسکن شد .روند
بازار «مسکن» و «اجاره» شهر تهران در هشتمین ماه
سال کامال متفاوت از نخستین ماه سال شده است.
تورم نقطه به نقطه مسکن تهران در فروردین امسال
نزدیک به  ۹۲درصد بود .به این معنا که متوسط قیمت

صعود تورم اجاره

مسکن در فروردین  ۱۴۰۰نسبت به فروردین ۱۳۹۹
حدود  ۹۲درصد افزایش داشته ،این در حالی است که
متوسط اجاره بها در همین بازه زمانی در شهر تهران۳۲
درصد بود .بنابراین «تورم مسکن» شهر تهران حدود
« ۳برابر تورم» اجاره بود .اما از مردادماه بازار مسکن و
اجاره روند کامال متفاوت به خود گرفت و این بار تورم
اجاره ۳ ،برابر تورم مسکن در شهر تهران شد.
این در حالی است که در دو سال گذشته نیز با توجه
به شــیوع ویروس کرونا مردم با مشکالت عدیدهای
مواجه شــدند .در این شرایط ســخت روحی ،درآمد
مــردم جوابگــوی تأمین مایحتــاج اولیــه زندگی
نیســت .افزایش اجــاره خانــه و مغــازه و کارگاه و

کارخانهها ،بــاری ســنگینتر از توان سرپرســت
خانواده است.
فعاالن بازار مســکن بر این باورند که سیاســتهای
اقتصادی ،پولی و مالی حاکم بر کشور به صورت اصولی
و مناسب تدوین شود ،این درحالیست زمانیکه تورم
افسارگسیخته باال میرود ،تمامی بازارها نیز با توجه به
تورم افزایش مییابد ،در چنین وضعیتی نیز مسکن نیز
به تبع با رشد روبرو میشود ،بنابراین باید فکری به حال
سر منشا اصلی تورم که در حال حاضر کسری بودجه
دولت است ،شود.
درباره چرایی موفق نبــودن دولتهای قبلی در حل
مشکل مسکن باید گفت دو موضوع مهم وجود دارد

که یک دلیل آن ســاختار اقتصادی کشور است که
اجازه نمیدهد مشکل مســکن به راحتی حل شود
یعنی تالطمهای اقتصاد دولتی و بخش اقتصاد دولتی
عمال در روند اقتصاد بخــش خصوصی که در صنعت
ساختمان فعال هستند ،اثرگذار شــده است و اجازه
حرکت به این بخش را نمیدهد .دومین موضوع این
است که کدام بخش دولت برای مسکن باید برنامه ارائه
دهد؛ کدام وزارتخانه باید متولی است مساله باشد غیر
از یک معاونت در یک وزارتخانه مسئول بخش مسکن
در کشور اســت؟ آیا این معاونت میتواند به مسائل
اقتصادی ،جمعیتی ،بهداشــت روانی و سیاسی این
بخش ،ساخت و ساز این صنعت و  ...رسیدگی کند؟

کمبود عرضه مسکن
بیت اهلل ستاریان ،کارشناس مسکن
منحنیهای کالن اقتصادی در حوزه مسکن نشان دهنده رکود یا افت قیمت نیست و نخواهد بود .در طول سالهای گذشته هیچ وقت قیمت مسکن پایین نیامده است .در مقاطعی راکد بوده اما رکود تورمی نهفته داشته است .بدین معنی
که در مقاطع رکود ،قیمتها مثل یک فنر جمع شده و بعد در زمان رونق ،پرش کرده است .تعداد واحدهای مسکونی ،کمتر از تقاضا است و قیمت خانه باال میرود؛ اجارهبها نیز به تبعیت از آن رشد میکند و نمیتوان با دستورالعمل و اقدامات
پلیسی ،بازاری را که ۹۵درصد در اختیار بخش خصوصی است کنترل کرد .در طول ۵۰سال به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا نتوانستهایم مشکل بازار مسکن را حل کنیم .اما میبینیم که هنوز رسانهها ،تلویزیون ،روزنامهها و کارشناسان
حرفهای تکراری میزنند که انگار از گذشته درس نگرفتهاند .مساله مسکن را در حد نوسانات کوتاه مدت میبینند .یک ماه معامالت و قیمت اندکی پایین میآید با آب و تاب از ریزش قیمتها صحبت میکنند؛ غافل از اینکه مسکن در درازمدت
باالترین نرخ رشد را بین بازارهای موازی داشته است .ساماندهی وضعیت مسکن ،برنامهای دراز مدت است و باید توجه داشت مشکالت این بخش سابقه ای  50ساله دارد و ما در نیم قرن گذشته درگیر مشکالت بخش مسکن بودهایم.
بیش از نیمی از جامعه ما با مشــکل تامین مســکن درگیر اســت ،و درگیری این بخش مختصر نیســت بلکه  48درصد ســبد خانوار به این موضوع اختصاص دارد .بنابراین مســکن ،مشکل بســیار بزرگ و عظیمی محسوب
میشــود و دولتهای قبلی نتوانســتهاند این مشــکل را حل کنند .برای ایجاد تعادل در بازار مســکن احتیاج داریم تا ســاختار اصلی اقتصاد را درســت کنیم .در این صورت صنعت ســاختمان و بازار مســکن که  ۹۵درصد
آن در اختیار بخش خصوصی اســت و  ۷۰درصد اشــتغال و صنایع وابسته کشــور به طور مستقیم و غیرمســتقیم به آن وابســته اســت راه میافتد .البته با توجه به کســری  ۵میلیون واحد مســکونی ،فرآیند متعادلسازی
بازار مسکن بین  ۱۰تا  ۲۰سال طول میکشد.
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اخبار
بررسیخرید ۱۶میلیارددالریمایکروسافتدراروپا

رگوالتوری ضد انحصار اتحادیه اروپا از بررســی دقیق خرید  ۱۶میلیارد
دالری مایکروســافت خبر داده تا نگرانیهای رقبای مایکروسافت در این
زمینه برطرف شود .شرکت  Nuance Communicationsدر زمینه
ارائه خدمات نسخه برداری از متون مختلف فعالیت میکند و رگوالتوری
ضد انحصار اتحادیه اروپا از مشتریان این شرکت و نیز رقبای آن در مورد
دغدغههایشان در صورت نهایی شــدن این خرید پرسشهایی را مطرح
کرده است.
مایکروســافت این خرید را در آوریل نهایی کرده بود و انتشار این خبر با
واکنش منفی بسیاری از فعاالن بازار فناوری مواجه شده بود.پس از بررسی
موضوع ،وزارت دادگستری ایاالت متحده در ماه ژوئن و کمیسیون رقابت
اســترالیا در ماه اکتبر اعالم کردند که با این خرید مخالفت نخواهند کرد.
این شرکتها ماه گذشته خواستار تأیید خرید مذکور از سوی دفتر رقابت
کمیسیون اروپا شدند و این دفتر تا  ۲۱دسامبر فرصت دارد تا این معامله را
تأیید کند یا تحقیقات گستردهتری را آغاز کند.
این دو شرکت انتظار داشتند که این معامله را تا پایان سال جاری میالدی
نهایی کنند ،اما ماه گذشته اعالم کردند که ممکن است جدول زمانی تغییر
کرده و این کار به اوایل سال آینده موکول شود .فناوری رونویسی شرکت
 Nuance Communicationsدر بین پزشــکان و مراکز تماسی که
میخواهند روند یادداشت برداری را خودکار کنند ،محبوب است.

دولت آمریکا تامین کمک هزینه تولید تراشه را به
تعویقانداخت

برای توانایی حرکت در معلوالن؛

تراشه ایالن ماسک ۲۰۲۲در مغز انسان نصب می شود
تســتهای متعددی هســتیم که نشان میدهد
فناوری ایمن و معتبر است .عالوه بر آن نورالینک را
میتوان از بدن خارج کرد .امیدواریم سال آینده و
پس از تأیید (FDAسازمان غذا و دارو آمریکا) این
تراشه را در بدن انسانها ،به طور خاص گروهی از
افراد که دچار آسیبهای نخاعی هستند ،ایمپلنت

کنیم .تصور میکنم با این کار میتوانیم به فردی
که نمیتواند راه برود یا از بازوهایش استفاده کند
توانایی دوباره خواهیم بخشید .سیستم نورالینک
شــامل یک تراشه مغزی اســت که به رشتههای
انعطاف پذیر ریزی چســبیده است .این ریشهها
به وسیله یک ربات به بافت مغز متصل میشوند.

این دستگاه سیگنالها را از مغز دریافت میکند
و ســپس به موتورهای کنترل حــرکات هدایت
میکند.ماسک ادعا میکند این فناوری ایمن است
و میتوان آن را به راحتی از مغز جدا کرد .بنابراین
تنها عامل بازدارنده نورالینک از انجام آزمایشهای
انسانی ،تاییدیه ســازمان غذا ودارو آمریکا است.
نورالینک در آوریل  ۲۰۲۱میالدی طی آزمایشی
نشان داد تراشــهای که در مغز میمون ایمپلنت
شده ،به حیوان اجازه میدهد با کمک ذهنش در
رایانه پینگ پنگ بازی کند.

سردبیر :مریم بابائی

کند.این شــرکت اینترنتی اعالم کرده که در چنین
مواقعی شاهد رشد چنین شبکههایی و افزوده شدن
روزانه حدود هزار دســتگاه به آنهاست .بدافزاری که
رایانه به بوت نت  Gluptebaاضافه می کند ،معموال
در وب ســایتهایی که نرم افزار رایــگان عرضه می
کنند ،پنهان می شود .طبق اعالم گوگل ،اپراتورهای
 Gluptebaاز ایــن بدافزار برای ســرقت اطالعات
شــخصی ،اســتخراج رمزارزها و عبور دادن ترافیک
اینترنت از طریق دستگاههای آلوده استفاده کرده اند.
واشنگتن پست گزارش کرده است که هکرها از بعضی

از سرویســهای گوگل برای توزیع بدافزار اســتفاده
کرده اند .این شــرکت بیش از هزار حساب که برای
انتشار  Gluptebaمورد استفاده قرار گرفته بودند را
معلق کرده است .گوگل اعالم کرد ما فقط حفرههای
امنیتی را ترمیم نمی کنیم بلکه برای حذف همه نوع
تهدیدی برای مصرف کنندگان و شرکتهایی که برای
کارشان به اینترنت وابسته هستند ،تالش می کنیم.
ما گروههایی از تحلیلگران و کارشناسان امنیتی داریم
که مامور شناسایی و متوقف کردن فعالیتهای مخرب
نظیر حمالت داس ،عملیاتهای فیشــینگ ،آسیب

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

شبکه رایانههای آلوده توسط گوگل مختل شد

پذیریهای شناسایی نشده و هک علیه گوگل ،محصول
و کاربرانش هستند.
بر اســاس گزارش انگجت ،گوگل با فراهم کنندگان
زیرساخت برای متالشی کردن این بوت نت هماهنگی
کرده است اما هشدار داد تاکنون تنها به صورت موقتی
موفق شده است فعالیت این بوت نت را مختل کند.
بدافــزار  Gluptebaاز فناوری بــاک چین برای
جلوگیری از توقف کامل فعالیت اســتفاده می کند.
هنگامی که دستوری از صاحبانش دریافت نمی کند،
این بدافزار به گونه ای برنامه ریزی شــده است که به
صورت اتوماتیک از دیتای کد گذاری شده در بالک
چین بیت کوین برای دستورالعمل درباره نحوه اتصال
مجدد استفاده می کند.

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

ایالن ماسک ادعا میکند شــرکت نورالینک که
فناوری ارتباط مغز و تراشه را توسعه میدهد ،در
 ۲۰۲۲میالدی به طور آزمایشــی تراشه ای را در
مغز انسان ایمپلنت می کند .این اخبار مربوط به
مصاحبه ماسک در اجالس مدیران ارشد اجرایی
وال استریت ژورنال اســت که روز دوشنبه برگزار
شد .در این جلســه درباره برنامههای شرکت در
 ۲۰۲۲میالدی از ماسک سواالتی پرسیده شد .او
در این باره گفت :نورالینک روی میمونها عملکرد
بسیار خوبی داشت و در حقیقت ما مشغول انجام

فناوری در تسهیل دسترسی جامعه به خدمات و دستاوردهای
تخصص و دانشی را باال دانست و گفت :یکی از اهداف کالن
نقشه جامع علمی کشور «توسعه علوم و فناوریهای نوین و
نافع ،متناسب با اولویتها ،نیازها و مزیتهای نسبی کشور
و انتشــار و بهکارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی،
صنعتی و خدماتی» است.مشاور معاون علمی و فناوری افزود:

بر همین اســاس یکی از اولویتهای اساسی معاونت علمی
و فناوری به عنوان دستگاهی فراسازمانی ،سیاستگذاری،
ت و هماهنگی برای توسعه فناوریهای
تسهیلگری ،حمای 
راهبردی بر اساس اولویتهای نقشــه جامع علمی و با در
نظر گرفتن نیازها و مسائل فناورانه کشور و بسترسازی برای
توسعه فناوریهای پیشرفته و تبدیل ایده به ثروت بهویژه در

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

گوگل اخیرا شبکه عظیمی از رایانه های آلوده شده
توســط بدافزار  Gluptebaرا متالشــی کرد .این
شــرکت برآورد کرد این بدافزار حدود یک میلیون
دستگاه رایانه شخصی در سراسر جهان را آلوده کرده
اســت که می تواند یکی از بزرگتریــن بوت نتهای
شناسایی شــده تاکنون باشــد.یک بوت نت ،شبکه
ای از رایانه یا دســتگاههای متصل به اینترنت است
که همگی توســط بدافزار آلوده شده و تحت کنترل
یک گروه واحد قرار گرفته انــد .در این مورد ،گوگل
رد بدافزار  Gluptebaرا گرفته و به دو نفر در روسیه
رسیده است .این شرکت از این هکرها شکایت کرده
و امیدوار اســت رویه جدیدی را گشوده و ریسکهای
حقوقی و مسئولیت برای اپراتورهای بوت نت ایجاد

بومی سازی پیکره هوش مصنوعی

فاکس88260447 :

معاونت علمی و فنــاوری اعالم کرد «حمایــت  ۱۳طرح
فناورانه حوزه پیکســایی»« ،بومی ســازی پیکره هوش
مصنوعی»« ،حمایت از  ۲۰طــرح در حوزه حمل و نقل» از
جمله دســتاوردها طی ۱۰۰روز اخیر بوده است .به گزارش
معاونت علمی و فناوری ،پرویز کرمی با اشاره به اهم فعالیتها
و دستاوردهای معاونت علمی و فناوری طی  ۱۰۰روز نخست
فعالیت دولت سیزدهم گفت :این معاونت ،ارتقای نظام ملی
نوآوری ،توســعه اقتصاد دانشبنیان و زیستبوم فناوری و
نوآوری را هدف قرار داد و توانســت سهم دانش در اقتصاد و
تولید ناخالص ملی را افزایش دهد.وی سهم معاونت علمی و

 ۲۰طرح فناورانه حمل و نقل حمایت شد

حوزههای اولویتدار کشور اســت.به گفته کرمی ،در حال
حاضر برای تحقق این هدف  ۱۰ستاد توسعه فناوری و یک
تدار
کارگروه تخصصی متناسب با حوزههای راهبردی و اولوی 
نقشه جامع علمی کشور در معاونت علمی و فناوری فعالیت
می کنند .این ســتادها در طول دوره  ۱۰۰روزه اخیر ۱۹۶
طرح توسعه فناوری متناسب با نیازهای جامعه مورد تصویب
برنامه حمایتی ستادهای توسعه راهبردی فناوری قرار گرفته
و تعداد  ۱۵طرح فناورانه نیازمحور متناسب با اولویتهای
اعالمی سازمانها و نهادهای کشور تعریف و وارد فاز عملیاتی
شده است.

هماهنگی امور استان ها ،آگهی و تبلیغات :مسعود شریعت زاده 09123906054

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت :در
گذشته مراکز تحقیقاتی متناسب با امور آموزشی
فعالیت می کردنــد و اکنون این مســئله با روح
مراکز تحقیقاتی فعلی ســازگار نیســت و نیاز به
بازآرایی دارنــد .در ادامه گردهمایــی معاونین
تحقیقات و فناوری دانشــگاه های علوم پزشکی
کشــور همایش کلیات برنامه های مرکز توسعه و
هماهنگی تحقیقات با موضوع بازآرایی تاســیس
مراکز تحقیقاتی در قالب کارگروهی برگزار شد.
دکتر شــقایق حق جوی رئیس مرکز توســعه،
هماهنگی و ارزیابی تحقیقات با استفاده از طوفان
فکــری از معاونین تحقیقات و فناوری دانشــگاه
های علوم پزشکی خواست تا نظراتشان در قالب
سه کارگروه ،تجمیع و بهینه سازی ساختارهای

موجــود ،سیاســتگذاری و مدیریــت توســعه
ســاختارهای جدید و سیاســتگذاری و مدیریت
مراکزی که از روندهای رشد مورد انتظار برخوردار
نیستند ،را اعالم کنند .در ادامه هر کارگروه جمع
بندی از نظرات حاضران ،چالش هــا و راهکارها
اعالم کرد.
ســپس دکتر یونس پناهی معــاون تحقیقات و
فناوری وزارت بهداشــت پس از استماع صحبت
های حاضران گفت :در گذشته مراکز تحقیقاتی
متناسب با برنامه ها و مدل قدیمی که بر پایه امور
آموزشی بود فعالیت می کردند و در نتیجه به سمت
چاپ مقاله سوق پیدا کردند در حالیکه اکنون این
مسئله با روح مراکز تحقیقاتی فعلی سازگار نیست.
پناهی با تاکید بر اینکه تغییر و تحول در ساختار و

نگرش ذاتا یک موضوع تحقیقاتی است ،افزود :در
وزارت بهداشــت قصد نداریم در ساختار دانشگاه
ها و مراکز تحقیقاتی دخالت کنیم .دانشــگاه ها
ماموریت هــای خــود را اعالم کردنــد و اکنون
ما انتظــار داریم کــه معاونت هــای تحقیقات
دانشــگاه هــا متناســب بــا ماموریــت مراکز
تحقیقاتی خــود را متمرکز کنند.وی با اشــاره
به اینکه شــیوع کووید_ ۱۹به ما نشــان داد که
مقاله نویســی کافــی نیســت ،افــزود :در این
جمع کسی نیســت که مخالف چاپ مقاله باشد
این یک مسیر است ولی هدف غایی در تحقیقات،
مقاله نیست بلکه تمایل داریم به محصول و فناوری
برسیم .به ثروت آفرینی برای کشور برسیم تا به یک
قدرت اقتصادی در منطقه تبدیل شویم.معاون وزیر

بهداشت گفت :نباید بقیه سازمان ها ما را به عنوان
مصرف کننده قلمداد کنند .باید با کمک شرکت
های دانش بنیان داروسازی و تجهیزات پزشکی
تولید کننده باشیم.وی افزود :در اینکه باید تغییر
و تحول داشته باشیم هیچ شــکی نیست؛ تحول
الزمه رشد اســت .ولی این نگرش نباید تخریبی
باشد .دانشــگاه علوم پزشکی که مرکز تحقیقاتی
دارد و در راســتای ماموریت هایش متمرکز است
و برای ما ارزش افزوده دارد باید به آن بها بدهیم.
وی پیشــنهاد کرد :برای بقــای مراکز تحقیقاتی
به نگرش جدید و معیارهای جدید در کشور نیاز
است که انتظار داریم دانشگاه ها با توجه به شرایط
موجود این معیارهــا را مطرح و جمع بندی کنند
و به آن پایبند باشند.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

بازآرایی تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی متناسب با ماموریت ها

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

در قالب کارگروهی بررسی شد؛

چاپ :تکتم
پيامك30004800:

رویداد فناورانه سیستمهای انتقال قدرت و گیربکس خودرو برای جذب
ایده های خالق این حوزه دی ماه برگزار می شــود .بــه گزارش معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،شــهریار زینی ،مدیر طرحهای کالن
و توسعه فناوریهای نوین خودرویی ستاد توســعه فناوریهای فضایی
و حملونقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت:
رویداد ایدهپردازی گیربکس در بخشهای مختلف «معرفی مرکز نوآوری
گیربکس ایران»« ،پنلهــای تخصصی حوزه گیربکــس»« ،رونمایی از
دســتاوردهای حوزه گیربکــس»« ،ارائه توانمندیهــای فناورانه حوزه
گیربکس»« ،ارائه نیازهای فناورانه حوزه گیربکس» و «معرفی زیســت
بوم نوآوری حوزه گیربکس» برگزار خواهد شــد.وی افزود :عالقهمندان
برای مشارکت در این طرح میتوانند ایدههای خود را تا پایان آذرماه سال
جاری در زمینههای «طراحی و توسعه محصول گیربکس و سیستمهای
انتقال قدرت»« ،طراحی و توسعه قطعات ،زیرمجموعهها و ابزارهای مورد
استفاده در فرآیند گیربکس»« ،طراحی و ساخت تجهیزات تست ،آزمون و
کنترل گیربکس و زیرمجموعههای آن»« ،تولید روانکارهای مورد استفاده
در گیربکس عملگرا و فرآیندهای ساخت» و «سایر طرحهای نوآورانه در
گیربکس و سیستمهای انتقال قدرت» را ارائه کنند.

همچنین تاکید شده که پایش و ممیزی محتوایی
کــه در خدمــات ارزش افزوده پیامکی اســتفاده
می شــود ٬به صورت قبــل از انتشــار و محتوایی
که در خدمات پیامک انبوه اســتفاده می شود به
صورت پس از انتشــار خواهد بود .ارائه کنندگان
خدمات موضــوع این مصوبــه ٬مکلفند همکاری
الزم را جهت فراهم کردن امــکان نظارت بر خط
دبیرخانــه کارگــروه در وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی در چهارچوب تعیین شــده برای بررسی
محتوا ٬تعداد ارسال شده و گروه مخاطبان خدمات
به عمل آورند.
در این مصوبه شورای عالی فضای مجازی همچنین
از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خواست که
ارائه کنندگان خدمات ارتباطی امکان فعال سازی
یا غیرفعال کردن دریافت پیامک های انبوه را برای
کاربران فراهم کنند .پس از قانون مند شدن موضوع،
برای رفع این مشــکل ،ســازمان تنظیم مقررات
ارتباطات رادیویی به عنــوان نهاد ناظر و قانونگذار
حوزه ارتباطی کشــور ،به اپراتورهای تلفن همراه
دســتور داد امکان انصراف مشــترکان از دریافت

پیامک های تبلیغی را فراهم کنند و به این ترتیب
ســامانه  ۸۰۰در همه اپراتورها برای لغو دریافت
پیامک های ناخواسته راه اندازی شد.
اگر در این باره تجربه ندارید ،دســتورالعمل زیر را
دنبال کنید :مشترکان برای استفاده از این امکان
باید کد ســتاره  ۸۰۰مربع را در شماره گیر موبایل
خود شــماره گیری کنند .پس از شماره گیری کد
وارد صفحه زیر می شوید .ســپس با انتخاب کلید
 ۹به صفحه دوم می روید .در صفحه دوم با انتخاب
گزینه شماره  ،۳قطع تبلیغات را انتخاب کنید.
پیمان قرهداغی ،مدیرکل دفتــر حمایت از حقوق
مصرفکننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی در این باره ،می گوید :اگر با ســتاره ۸۰۰
مربع دریافــت پیامکهای تبلیغاتی قطع شــده
باشد ،مشــترک دیگر نباید از سرشمارهها پیامکی
دریافت کند و اگر پیامک ارسال شود تخلف است.
وی ادامــه داد :تخلفــات مربوط به سرشــمارهها
قابل گزارش به ســامانه  ۱۹۵رگوالتوری اســت
و مــردم میتوانند در ســایت  ir.۱۹۵شــکایت
خود را ثبت کنند.
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درقالبیکرویداد؛

م انتقال قدرت خودرو
دستاوردهای نوآورانه سیست 
ارائه میشود

کاربران در حالی از دریافت
ناخواســته پیامکهــای
تبلیغاتــی گالیــه دارند
که طبق مقــررات صریح،
هرگونه محتوا در خدمات
پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت
قوانین کشــور و طبق ارزش های ایرانی ـ اسالمی
باشــد و همچنین ارائه کنندگان خدمات ارتباطی
امکان فعال یا غیرفعال کــردن دریافت پیامک را
فراهم کنند.
به گزارش فارس ،مخاطبان فارس من با ثبت سوژه
ای در این ســامانه «درخواســت لغو پیامکهای
تبلیغاتی» را ثبت کرده اند.این کاربران می گویند:
«پیامهای تبلیغاتی بدون موافقت فرد دریافتکننده
امری صحیح نیســت و در صورت تمایــل باید از
ارســال پیامکهای جدید خودداری شود .گاهی
بعضی از پیامکها نیز حاوی پیامهای کالهبرداری
است ».یکی از گالیه های مشــترکان تلفن همراه
در طول ســال ها ،دریافت پیامکهای تبلیغاتی از
سرشمارههای ارسال پیامک انبوه بود که در تعداد
زیاد و به طور مکرر ،زمینه آزار مردم می شدند.
مشکل وقتی پررنگ تر شد که پیامک ها حتی بیش
از  ۱۰عدد و در ســاعت های استراحت مشترکان
موبایل هم به دست شــان می رســید .این رویه
آزاردهنده ،تلفن شــخصی مردم را به ابزاری برای
کسب درآمد اپراتورها و شرکت های ارسال کننده
پیامک و شرکت های فروشنده کاال و خدمات تبدیل
کرد که با اعتراض گسترده مردم رو به رو شد.عالوه
بر این ،به محلی برای ارسال انواع محتوای مناسب
و غیرمناسب ،مرتبط و غیرمرتبط برای افراد فارغ از
سن ،جنسیت ،شغل و تحصیالت تبدیل شد.
یکی از موضوعاتی که باعث گالیه سردبیر این سوژه

نشاني:تهران ،خیابان بزرگراه جالل آل احمد ،بعد از پل آزمایش،
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کریدور توســعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری اعالم کرد تاکنون  ۶هزار و  ۵۲۹خدمت به شرکت های دانش بنیان
جهت صادرات ارائه کرده اســت .به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،با حمایتهای ارائه شده توسط این مرکز ۲ ،هزار شرکت توانستند
محصوالت و خدمات خود را در بازارهای جهانــی ارائه کنند .تولیداتی که با
استفاده از فناوریهای پیشرفته و اتکا به توان داخلی عرضه شدند و با توجه
به کیفیت باالیی که دارند قابل فروش در بازار جهانی نیز هســتند.بر همین
اساس کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری با حمایت از این محصوالت ،در تالش اســت تا بازاری ارزشمند و
ســودده برای آنها ایجاد کند .این کار را نیز پس از شناسایی بازار مطلوب این
محصوالت و شناسایی مشــتریان بالقوه و بالفعل آنها انجام می دهد و پس از
معرفی این تولیدات به کشــورها ،اقدام به بازارسازی و صادرات آنها می کند.
بسیاری از این شرکتها با وجود تولید محصوالت و ارائه با کیفیت خدمات ،به
دلیل عدم آشنایی با آداب و رسوم بازارهای جهانی ،در صادرات چندان موفق
عمل نمیکنند؛ اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه آموزشها
و مشاورههای الزم به این مجموعهها ،آنها را آماده حضور در بازار بینالمللی
و فروش محصوالتشان میکند.این خدمات تاکنون  ۲هزار مشتری از سمت
مجموعهها و شــرکتهای دانشبنیان و خالق داشته است و کریدور توسعه
صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری نیــز به آنها بیش از  ۵هزار
خدمت صادراتی ارائه کرده است .خدماتی چون توسعه بازار ،توانمندسازی،
مشاورههای تخصصی ،بازاریابی و بازارسازی ،اطالع رسانی و تبلیغ ،تحقیقات
بازار ،اعــزام هیات های تجاری به نمایشــگاههای تخصصــی و غیره به این
متقاضیان ارائه می شود.

News kasbokar@gmail.com

شده و روی آن تاکید کرده ،این است که بعضی از
پیامکها حاوی پیامهای کالهبرداری اســت.یک
مقام مسوول در دادگســتری این موضوع را تاکید
می کند .آن طور که عباس نجفی ،معاون قضایی،
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری
استان همدان گفته :بخشی از جرایم فضای مجازی
در بستر پیامکهای تبلیغاتی انبوه صورت میگیرد.
برخی با استفاده از موضوعات خالف واقع و دروغین،
افراد را اغفال کرده و آنهــا را به خرید محصوالت و
کاالهای ممنوعه ترغیب می کننــد .این کارها با
سوئ اســتفاده از خأل عدم نظارت بر محتوای این
پیامکها انجام می شــود و بایــد در این خصوص
سازوکار مشخصی پیش بینی شود.
شــاید به دلیل کاســتی و نواقص موجود ،به نظر
نرســد ولی موضوع پیامک های انبوه در کشــور
قانونمند است.مصوبه شورای عالی فضای مجازی
با موضوع سیاســت هــای ســاماندهی خدمات
پیامکی ارزش افــزوده و پیامک انبوه در شــبکه
های ارتباطــی قانون در این زمینــه را وضع کرده
اســت و مربوط به  ۷ســال پیش یعنی ســال ۹۳
می شود.
طبق این مقررات ،تاکید شــده که ارسال محتوای
نامناســب از طریق این پیامک ها ممنوع اســت.
مقررات می گوید :هرگونه محتوا در خدمات پیامکی
انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و
مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزش های ایرانی ـ
اسالمی باشد .به منظور پایش محتوا ٬کار گروهی با
مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و عضویت
نمایندگان دادستانی کل کشور ٬وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ٬وزارت اطالعات ٬وزارت کشور٬
وزارت دادگســتری ٬وزارت بهداشــت ٬درمان و
آموزش پزشکی ٬سازمان تبلیغات اسالمی ٬نیروی
انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و
گزارش عملکرد آن هر شش ماه به دبیرخانه شورای
عالی فضای مجازی ارائه می شود.
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معاونتعلمیاعالمکرد؛

بهرهمندیشرکتهایدانشبنیاناز ۶هزارخدمت
صادراتی

مزاحمتپیامکهایتبلیغاتی،باوجودمنعقانونی
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جینا ریموندو ،وزیر بازرگانی آمریکا گفت :تالشها در کنگره آمریکا برای
تصویب بودجه  ۵۲میلیارد دالری برای افزایش تولید انواع نیمه هادیها
ممکن است به سال دیگر کشیده شود .دولت ایاالت متحده ممکن است تا
سال  ۲۰۲۲نتواند بودجه مورد نیاز برای افزایش تولید انواع نیمه هادی را
تأمین کند .وزیر بازرگانی آمریکا اضافه کرد :همچنان قانونگذاران ایاالت
متحده را تحت فشار قرار میدهد تا بودجهای را برای رسیدگی به بحران
عرضه تراشه که تولید خودرو را کاهش داده و سایر صنایع را تحت تأثیر قرار
داده است ،تصویب کنند.وی گفت :قانونگذاران کنگره متعهد به رسیدگی به
این موضوع هستند .رایموندو در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با معاون
اجرایی کمیسیون اروپا مارگرته وستاگر به خبرنگاران گفت :اگر این کار
امسال انجام نشود ،ما در  ۱ژانویه ما دوباره به آن خواهیم پرداخت .تنها دلیل
تعویض رسیدگی به این موضوع دستور کار گسترده و برنامههای متعدد
آنهاست مدیران کسب و کارهای مختلف هم به طور فزاینده ای نگرانند که
کنگره نتواند قبل از آغاز تعطیالت کریســمس در مورد تأمین مالی طرح
حمایت از تولید نیمه هادیها به توافق برسد .در  ۱۷نوامبر ،رهبران مجلس
نمایندگان و سنا اعالم کردند برای توافق نهایی در مورد تصویب الیحهای
برای تقویت رقابت فناورانه ایاالت متحده بــا چین و تولید نیمه هادیها
مذاکره خواهند کرد.ســپس ســنا قانونی را در ماه ژوئن تصویب کرد که
 ۵۲میلیارد دالر بودجه برای ساخت نیمه هادیها تأمین میکرد و ۱۹۰
میلیارد دالر پول نیز برای تقویت حوزه فناوری و تحقیقات در ایاالت متحده
در اختیار نهادهای مرتبط قرار میدهد .درعین حال ادی برنیس جانسون،
ریاست کمیته علم ،فضا و فناوری مجلس نمایندگان روز پنجشنبه گفت
از تأمین مالی طرحهای مذکور حمایت میکند ،اما یک بار تزریق بودجه
برای حفظ پیشتازی ایاالت متحده در حوزه میکرو الکترونیک کافی نیست.

با پیامک روی خطوط رسمی کشور از مردم کالهبرداری میشود

