
بر اســاس اعالم معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعداد مقرری 
بگیران بیمه بیکاری تا پایان مهرماه امسال ۲۶۰ هزار نفر بوده است.

به گزارش ایسنا، بیمه بیکاری از جمله حمایتهای تامین اجتماعی است که سازمان 
تامین اجتماعی بر اســاس آن مکلف اســت با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به 
کارگران مشــمول قانون بیمه که طبق این قانون بیکار یا فاقد شغل شده و از سوی 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده اند، بیمه بیکاری پرداخت کند.حمایت 
تامین اجتماعی، حقی همگانی و شامل برخورداری از تامین اجتماعی در مواردی 

مانند بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، خـدمات بهداشـتی، خدمات درمانی و 
مراقبتهای پزشکی است که به صورت بیمه به افراد داده می شود.بر اساس گزارش 
عملکرد معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم در 
خصوص حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری،   تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری 
)تجمیعی – نفر(   تا پایان مهر ماه ۲۶۰ هزار و ۶۲ نفر بوده اســت.پیش از این برابر 
آمار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸ 
حدود ۲۶۳ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده بودند.مراحل ثبت درخواست 

بیمه بیکاری از سوی متقاضیان از طریق سامانه بیمه بیکاری وزارت کار صورت می 
پذیرد.در دوران کرونا، وزارت کار سامانه جامع روابط کار را به منظور ثبت درخواست 
متقاضیان بیمه بیکاری که بیکاری آنها ناشی از اثرات شیوع کرونا تداوم پیدا کرده 
بود، معرفی کرد.علی حســین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر کار - با اشاره به 
الکترونیکی شدن فرایند درخواست بیمه بیکاری می گوید: متقاضیان بیمه بیکاری 
با این کار دیگر دغدغه ای برای پیگیری و طوالنی شدن فرآیند رسیدن به مطالبات 
خود ندارند.وی می افزاید: بررسی روندهای برقراری مقرری بیمه بیکاری در گذشته 

نشان می دهد که ضوابط و مقررات نادیده گرفته شده بود اما با طراحی و استفاده از 
سامانه هوشمند، اقدامات بسیار مثبتی در این زمینه انجام شده است.معاون وزیر کار 
با اشاره به ایجاد این سامانه هوشمند در بستر الکترونیک از تمامی واحدهای ستادی 
و اجرایی خواسته تا این زیرسامانه را الگوی خود قرار دهند.به گزارش ایسنا، مقرری 
بیمه بیکاری مبلغی است که ماهانه به مقرری بگیر پرداخت می شود و میزان و مدت 
استحقاق بهره مندی از آن بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری و متوسط مزد، 

حقوق یا کارمزد روزانه کارگر مشمول بیمه بیکاری تعیین می شود.

استخراج کنندگان رمزارز که در قزاقستان فعالیت 
می کنند در پی اعمال محدودیتها از سوی دولت 
این کشور، به دنبال توسعه فعالیتشان به آمریکا و 
روسیه هستند.به گزارش ایسنا، دنیس روزینوویچ، 
هم موسس گروه استخراج رمزارز CMG و گروه 
ماوریک اظهار کرد: کل بازار در قزاقستان از نظر 
ظرفیت موجود خالی شده اســت و وی به دنبال 
گســترش فعالیتهایش به روســیه است.سرازیر 
شدن اســتخراج کنندگان رمزارز به قزاقستان از 
زمان آغاز مقابله چین با فعالیت ماینرها، ظرفیت 
انرژی مازاد این کشور را بلعیده و دولت قزاقستان 
با کمبود شدید برق دســت و پنجه نرم می کند.
دولت قزاقستان محدودیت مجموعا ۱۰۰ مگاوات 
برای توسعه ظرفیت استخراج رمزارز را در اکتبر 
پیشنهاد کرد و برای رشد استخراج رمزارز در این 
کشور ســقفی تعیین کرد.یک ماینر قزاقستانی 

اعالم کرد شــرکتش در حال برنامه ریزی برای 
ســفر به آمریکا در ســال آینده و بررسی توسعه 
مزارع جدید رمزارز در این کشــور است.شرکت 
BitFuFu در مواجهــه با ســهمیه بندی برق، 
دستگاههای خود را در قزاقستان خاموش و آنها را 
در این کشور رها کرده و دستگاههای جدیدی در 
آمریکا بر پا کرده است.به گفته روزینوویچ، ظرفیت 
مازاد روســیه و منابع انرژی متنوع این کشــور 
فرصت عالی برای ماینرها هســتند. البته ریسک 
ژئوپلیتیکی مرتبط با انجام کسب و کار در روسیه 
وجود دارد اما ماینرهایی که روال صحیح را طی 
کرده و به صورت قانونی فعالیتشان را آغاز کنند، 
بعید است با برخورد غیرمنصفانه دولت این کشور 
روبرو شوند.اپراتور شــبکه نیروی ملی قزاقستان 
ســهمیه بندی برق برای ماینرها را در سپتامبر 
آغاز کرد. این شــرکت برق ماینرها را در ساعات 

اوج تقاضا قطع می کرد تا شهرها برق کافی داشته 
باشــند. پس از اعتراض صنعت استخراج رمزارز، 
وزارت نیروی قزاقستان در نوامبر اعالم کرد دولت 
برق ماینرهای مجاز را قطع نخواهد کرد. اما دولت 
قزاقستان به ســرعت خلف وعده کرد. منابع این 
صنعت برآورد می کنند بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات 
از فعالیت مجاز اســتخراج رمزارز قطع شده که 
شامل بخشی از فعالیت استخراج شناخته شده در 
قزاقستان بوده است.بر اساس گزارش کوین ِدسک، 
با وجود محدودیتهای رگوالتوری همه ماینرهای 
قزاقستان از امید دست نکشیده اند. بعضی از آنها 
تصور می کنند اگر نیروگاههای از کار افتاده دوباره 
فعال شوند، سیاست ســهمیه بندی برق بهبود 
خواهد یافت. سایرین امیدوارند اگر ظرفیت انرژی 
تجدیدپذیر خود را توســعه دهند، دوباره بتوانند 

رشدشان را ازسربگیرند.

ویژگی های مخفــی بســیاری در آیفون بــه همراه 
میانبرهای داخلی مفیدی وجود دارد که ممکن است 
کاربران از آنها خبر نداشته باشند، از آن جمله میتوان 
به ویژگی PDF کردن صفحات وب و تماس  اضطراری 

از مخاطبان خاص اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، ویژگی های بسیاری در دستگاه های 
با سیســتم عامــل iOS وجــود دارد. وب ســایت 
ان وای پست، به نکات و ترفندهای مفیدی برای آیفون 
و آیپد اشاره کرده اســت. برای مثال، شما می توانید 
برنامه ها را روی صفحه آیفون جابه جا کنید، برنامه ها 
را در پوشه ها قرار دهید و حتی برنامه ها را به صفحات 
مختلف آیفون خود منتقل کنیــد. این یک راه عالی 
برای سازماندهی صفحه دستگاه شماست و اغلب افراد 
برنامه ها را بر اساس حوزه هایی مانند بازی، بهره وری، 
شبکه های اجتماعی یا امور مالی گروه بندی می کنند 
تا بتوانند به سرعت برنامه های خود را پیدا کنند.برای 

جابجایی برنامه ها، می توانید به سادگی روی هر برنامه 
ضربه بزنید و آن را نگه دارید و شروع به کشیدن آن در 
اطراف صفحه کنید. با انجام این کار، همه برنامه های 
گوشی شما شروع به تکان خوردن می کنند، سپس 
می توانید همچنان که این برنامه را نگه داشــته اید، 
آن را روی برنامه دیگری بیندازید تا یک پوشه ایجاد 
کنید، یا برنامه را به لبه سمت راست صفحه بکشید تا 
صفحه بعدی ظاهر شود و برنامه را آنجا رها کنید.اما 
اگر بخواهید همزمان بیش از یک اپلیکیشن را جابجا 
کنید، راه حل دیگری وجود دارد. بســیاری از مردم 
نمی دانند که شما می توانید این کار را انجام دهید، اما 
با این کار می توانید در زمان صرفه جویی کنید. برای 
انجام این کار، روی یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید 
)ممکن است الزم باشــد کمی آن را جابجا کنید( تا 
زمانی که برنامه های شما شروع به تکان دادن کند. 
سپس در حالی که هنوز انگشت خود را روی برنامه 

نگه داشته اید، از انگشت دیگری برای ضربه زدن به 
برنامه هــای دیگر اطراف آن اســتفاده کنید. پس از 
اینکه برنامه های خود را انتخــاب کردید، می توانید 

آنها را به یکباره جابه جا کنید.

ویژگی PDF کردن صفحات وب
یکی دیگر از ویژگی های آیفون این اســت که شــما 
می توانید هر صفحه وب را به یک فایل PDF تبدیل و 
آن را در دستگاه خود ذخیره کنید. برای انجام این کار، 
مرورگر در ســافاری را در آیفون یا آیپد خود باز کنید، 
سپس به دنبال نماد اشتراک گذاری بگردید )این نماد 
به شکل مربعی است که یک فلش رو به باال از آن بیرون 
می آید و احتماالً در پایین صفحه نمایش شما قرار دارد(. 
روی این نماد ضربه بزنید و یک منوی اشتراک گذاری 
ظاهر می شود، اما به دنبال کلمه »گزینه ها« در باالی 

این منو بگردید.

بر اساس طرح محدودیت هوشمند کرونا که قرار است از فردا اجرایی شود، مقرر 
شده تا مردم در سفرهای جاده ای حتی با وســایل نقلیه شخصی شان جریمه 
شوند، اگر واکسینه نشده باشند یا کرونای آن ها مثبت شده باشد. اما در این میان 

ابهامات و مسائلی وجود دارد که باید مجدادا بررسی شوند.
به گزارش ایسنا، طرح محدودیت و کنترل هوشمند کرونا که قرار بود با تاخیر دو 
هفته ای از نیمه ماه جاری اجرایی شود، به گفته وزیر کشور قرار است از یکشنبه 
یعنی ۲۱ آذر آغاز شــود. در قالب این طرح، محدودیت های هوشمند در قالب 
پنج مرحله در حوزه های مختلف اجرایی می شود که یکی از آن ها ترددهای بین 

شهری و سفرهای جاده ای است.
در قالب این که زمینه اجرایی آن بر پایه سامانه استوار است؛ کنترل ها سامانه ای 

و الکترونیک اســت به عنوان مثال اگر قرار است به ســینما برویم باید واکسن 
زده باشیم و در صورتی از طریق ســایت به ما بلیط فروخته می شود که با ارائه 
کد ملی یا QR کد کارت واکســن ثابت کنیم واکســن تزریق کرده ایم. یا در 
مثال بعدی زمانی می توانیم بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس بخریم که ســامانه، 
تزریق واکســن و بیمار نبودن فــرد را تایید کند.البته ترددهای بین اســتانی 
مردم با وسایل نقلیه شخصی هم قرار است شــامل طرح محدودیت هوشمند 
کرونا  شــود. یعنی زمانی افراد می توانند با ماشین شــخصی تردد کنند که در 
صورت قرمز یا نارنجی بودن یک شــهر، واکسیناســیون را انجام داده باشند و 
رصد خودروها از طریق پالک آن ها انجام می شــود.بر این اســاس اگر شهری 
قرمز باشد و فردی بخواهد به آن ســفر کند باید وارد سامانه الکترونیک پلیس 

راهور شود و کد ملی خودش را ثبت کند و اگر واکسن تزریق کرده باشند و بیمار 
نباشند اجازه سفر خواهد داشت و اگر مجوز آن صادر نشود و فرد اقدام به سفر 
کند، مانند گذشته جریمه اعمال می شــود که قابلیت دوبرابر شدن هم دارد.

البته این پروتکل مشمول صاحب ماشین و کســی که پالک خودرو به نام آن 
شخص صادر شده، می شود و سرنشینان مگر در موارد خاص یا رصد و چک های 
رندوم پلیس کنترل نمی شوند. در همین زمینه ابهاماتی وجود دارد و آن اینکه 
اگر سرنشــین های یک خودرو مبتال به کرونا باشــند یا اینکه واکسینه نشده 
 باشــند چرا باید بتوانند از یک خودروی شخصی اســتفاده کرده و به مسافرت

 بروند.
یکی دیگر از مسائلی مهم این است که در کشــورهای دیگر قرنطینه واکسینه 

نشــده ها و مبتالیان به کرونا با یکدیگر تفاوت دارد و اگر فردی واکسینه نشده 
باشــد محدودیت ها برای او با فردی که مبتال به کروناســت، فــرق دارد. افراد 
مبتال به کرونا بــه هیچ وجه نمی تواننــد از منزل خود خارج شــوند و اگر این 
کار را انجام دهند جریمه ســنگینی در حد یک یا چند ماه حقوق یک کارمند 
در انتظار اوســت. حتی اگر فردی مشــکوک به کرونا باشــد باید با هماهنگی 
با مراکز درمانی تســت کرونا در منــزل از او گرفته شــود و در صورت مثبت 
بودن نتیجه آزمایش همه افراد ســاکن در آن خانه قرنطینه شــده و باز هم با 
هماهنگی با سیســتم بهداشــتی فرآیند درمان در منزل یا بیمارستان برای 
 آن ها انجام خواهد شــد. اما برای افراد واکســینه نشــده محدودیت ها کمتر

 و آسان تر از مبتالیان است.

بر اساس طرح محدودیت هوشمند کرونا که قرار است از فردا 
اجرایی شود، مقرر شده تا مردم در سفرهای جاده ای حتی با 
وسایل نقلیه شخصی شان جریمه شوند، اگر واکسینه نشده 
باشند یا کرونای آن ها مثبت شده باشــد. اما در این میان 
ابهامات و مسائلی وجود دارد که باید مجدادا بررسی شوند.به 
گزارش ایسنا، طرح محدودیت و کنترل هوشمند کرونا که 
قرار بود با تاخیر دو هفته ای از نیمه ماه جاری اجرایی شود، 
به گفته وزیر کشور قرار است از یکشنبه یعنی ۲۱ آذر آغاز 

شود. در قالب این طرح، محدودیت های هوشمند در قالب 
پنج مرحله در حوزه های مختلف اجرایی می شود که یکی از 
آن ها ترددهای بین شهری و سفرهای جاده ای است.در قالب 
این که زمینه اجرایی آن بر پایه سامانه استوار است؛ کنترل ها 
سامانه ای و الکترونیک است به عنوان مثال اگر قرار است به 
سینما برویم باید واکسن زده باشیم و در صورتی از طریق 
 QR سایت به ما بلیط فروخته می شود که با ارائه کد ملی یا
کد کارت واکسن ثابت کنیم واکسن تزریق کرده ایم. یا در 

مثال بعدی زمانی می توانیم بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس 
بخریم که سامانه، تزریق واکسن و بیمار نبودن فرد را تایید 
کند.البته ترددهای بین استانی مردم با وسایل نقلیه شخصی 
هم قرار است شامل طرح محدودیت هوشمند کرونا  شود. 
یعنی زمانی افراد می توانند با ماشین شخصی تردد کنند که 
در صورت قرمز یا نارنجی بودن یک شهر، واکسیناسیون 
را انجام داده باشــند و رصد خودروها از طریق پالک آن ها 

انجام می شود.

آخرین آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور

حقه های آیفون که بیشتر مردم نمی دانندکوچ ماینرها از قزاقستان به مقاصد محبوب

ابهامات جریمه کرونایی رانندگان و مسافران جاده ای
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رئیس کل بانک مرکزی:

نرخ سود وام مسکن از 32 درصد عبور کرد

توان بانک مرکزی برای 
مدیریت  بازار  ارز  زیاد شد

رکوردزنی 
هزینه وام مسکن
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سرمقاله

يادداشت

 رونق تولید
 با ارز تک نرخی 

چالش اینماد برای 
کسب وکارها

اگر سیاست کالن کشور به 
سوی یکسان سازی ارزی 
برود به نفع مــردم، تولید 
و صنایع خواهــد بود. اگر 
نرخ ارز متعدد باشد رانت 

حاصل از آن به جیب...

  مهدی پازوکی، اقتصاددان 

  عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی
 کسب و کار های اینترنتی
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»اینماد« مانع جدید 
کسب و کارهای اینترنتی

 حمایت از تولید
 با ارز تک نرخی؟

دومین  سقوط  بزرگ  بورس  در آذرماه  رقم  خورد

سایه  سنگین  بودجه  بر  بورس
صفحه4
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دخل  و  خرج  دولت  سیزدهم
رئیس جمهـوری: هدف گیـری  رشد ۸  درصـدی  در بودجـه ۱4۰۱

افزایش  حقوق  ۵ تا 2۹  درصد/ 4.۵  میلیون  تومان  حداقل  دریافتی
صاحبان  خـودروهای  باالی  یک  میلیـارد  مالیات  می دهند
معافیت  مالیاتی  مشاغل  با  درآمد  ساالنه  زیر ۱۰۰ میلیون

واحدهای مسکونی باالی ۱۰ میلیارد باید مالیات بدهند 
سن   بازنشستگی   دو سال   زیاد   می شود
ارز  42۰۰   از   بودجه   حذف   شد

الیحه   بودجه   ۳۶۳۱  هزار   میلیاردی   بسته   شد

اینماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی که مرکز توسعه 
تجــارت الکترونیکی به عنوان زیــر مجموعه وزارت 
صمت متولی صدور آن اســت؛ حدود ۵ ماه است که 
به دغدغه اصلی صاحبان کســب وکار های اینترنتی 
تبدیل شده است. بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب 
و کار های اینترنتی موظف به دریافــت نماد اعتماد 
الکترونیکی یا همان »اینماد« از مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هستند. اگرچه این الزام قانونی با هدف جلب اعتماد 
خریداران صورت گرفته اســت، اما بــه اعتقاد برخی 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی بر مشکالت کسب و 
کار های خرد افزوده و به مانعی در مسیر رشد نخبگان و 
 کارآفرینان تبدیل شده است.مهدی فاطمیان از فعاالن

می گوید: منوط کردن...

به نظر می رسد دولت در الیحه بودجه سال آینده 
پیش بینــی در رابطه با پرداخــت ارز ترجیحی 
نداشــته و این نشــان از اقدام دولت برای حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی دارد. هر چنــد نایب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه بالفاصله پس از انتشار 
این خبر گفته است هیچ صحبتی از حذف ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ نیســت. به 
گفته خدابخشی، اما در چگونگی تخصیص و توزیع 
منابع قانون بودجه برای پرداخت یارانه اختالف 
نظرهایی وجود دارد. به هر ترتیب اظهار نظرهای 
دولتی ها در هفته های اخیر نشان از جدیت در 
حذف این ارز دارد.در رابطــه با تبعات حذف ارز 

ترجیحی کاالهای اساسی...

اگر حقایق را روایت نکنید 
دشمن با دروغ و تحریف 
 جای ظالم و مظلوم 
را عوض می کند

رهبر معظم انقالب:
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اقتصاد2
ایران وجهان

دولت رئیسی دخل و خرج خود 
در سال 1401 را منتشر کرد. 
اما اولین الیحــه بودجه دولت 
سیزدهم حاوی چه اعداد و ارقام 
و تصمیمات جدیدی برای سال 
آینده است. به گزارش اقتصادنیوز ،ابراهیم رییسی، رئیس 
جمهور )یکشنبه( با حضور در جلسه علنی مجلس الیحه 

بودجه 1401 را تقدیم مجلس کرد.
بررسی اســناد بودجه 1401  نشــان می دهد در شرایط 
تورم زای کنونی اقتصاد ایران، دولت به دنبال ارایه یک بودجه 
انقباضی است. پیش تر هم البته اکوایران پیش بینی هایی 

درباره الیحه بودجه 1401 )اینجا( ارایه کرده بود. 

سند 67 صفحه ای الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
مروری بر الیحه بودجه 1401 نشــان می دهد که دخل و 
خرج دولت در سال آینده را با رقم ۳۶۳1 هزار میلیارد تومان 
بسته شده اســت. در ماده واحده الیحه بودجه پیشنهادی 
دولت آمده است: بودجه ســال 1401 کل کشور از حیث 
منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار 
و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون 

)۳۶.۳10.۷04.۶۲۸.000.000( ریال به شرح زیر است:
الف( منابع بودجه عمومی دولت از لحــاظ درآمدها و واگذاری 
دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه  عمومی دولت از 
حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پانزده 
میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد 

و سیزده میلیون )1۵.0۵۲.۳۹۶.11۳.000.000( ریال شامل:
1. منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار 

میلیارد )1۳.۷۲0.000.000.000.000( ریال.
۲. درآمــد اختصاصــی وزارتخانه هــا و مؤسســات 
دولتی بالــغ بر یک میلیون و ســیصد و ســی و دو هزار و 
سیصد و نود و شــش میلیارد و یکصد و ســیزده میلیون 

)1.۳۳۲.۳۹۶.11۳.000.000( ریال.
ب( بودجه شــرکت های دولتــی، بانک ها و مؤسســات 
انتفاعی وابســته به دولت از لحاظ درآمدها و ســایر منابع 
تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده 
هزار و هفتاد و نــه میلیارد و ســیصد و هجــده میلیون 
)۲۲.۳14.0۷۹.۳1۸.000.000( ریــال و از حیث هزینه 
ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و 
چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون 

)۲۲.۳14.0۷۹.۳1۸.000.000( ریال.
تثبیت دالر بودجه روی ۲۳ هزار تومان که نرخ فعلی تسعیر 
برخی شرکت هاست و نگرانی های ارزی بازار را برطرف می 
کند.۲ نکته در الیحه بودجه 1401 هم به نظر بر روی رفتار 
بازارها اثرگذار است: چرا عدد مالیات افزایش داشته و آیا قرار 
است مالیات دیگری و یا عوارض دیگری از شرکت ها اخذ شود 
که برخی افراد مطلع و نزدیک به دولت دریافت مبالغ تحت 
عنوان عوارض صادرات را رد می کنند و دلیل این رشد مالیات 

را اخذ مالیات از خودرو و مسکن می دانند.
اما مهم ترین نکته ای که از آن به عنوان شــوک بودجه به 
بازارها یاد می شــود نرخ گاز اســت که به عنوان خوراک و 
سوخت مطرح است. نرخ  سوخت صنایع برای فوالدی ها 
100 درصد نرخ خوراک در نظر گرفته شده است. البته طبق 

برخی شنیده ها این عدد به ۵0 درصد خواهد رسید و سقف 
۲۵00 تومان را خواهد داشت.

برخالف خوش بینی در بازار سهام، دولت در الیحه بودجه 
سال آینده؛ نرخ سوخت فوالدی ها؛ پتروشیمی ها و پاالیشی 
ها را معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها قرار داد. این 
در حالی است که در قانون بودجه ســال 1400 این نرخ با 

تخفیف هفتاد درصد به صنایع فروخته میشد.
کل منابع بودجه عمومی دولت )به جز درآمدهای اختصاصی 
و نیز شرکتهای دولتی( 1۳۷۲ هزار میلیارد تومان است که 
نسبت به منابع عمومی بودجه در 1400 که بالغ بر 1۲۷۷ 

هزار میلیارد بود رشد ۷ درصدی نشان می دهد.
)منابع عمومی بودجه به اضافه منابــع اختصاصی دولت( 
1۵00 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه 1۳۷۳ 
 هزار میلیاردی ســال 1400 حدود ۹.۲ درصد رشد نشان 
می دهد. حقوق کارمندان دولت در بودجه 10 درصد اضافه 
شد. کل اوراق منتشره دولت و شرکتهای دولتی حدود 10۹ 
هزار میلیارد تومان خواهد بود که 10 هزار میلیارد تومان آن 
صرف بازپس دهی اصل و سود اوراق سررسید شده و قبلی 
است. ۸ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری ها هم به این مبلغ 
اضافه میشود. سهم دولت از صادرات نفت ۳۸1 هزار میلیارد 
تومان معادل ۲۵ درصد از کل بودجه است که نسبت به سال 
1400 رشد دارد. میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵۶0 
هزار میلیارد تومان رسید. برای اولین بار همه خودروهای 
باالی 1 میلیارد تومان و منازل مســکونی و ویالهای باالی 
10 میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی می شوند که به 
صورت ساالنه اخذ خواهد شــد )واحدهای اداری و تجاری 

مشمول این مالیات نیستند!(

نرخ تسعیر دالر ۲۳ هزار تومان است.
فروش نفــت حدود 1.۲ میلیــون بشــکه در روز و قیمت 
نفت حدود ۶0 دالر درنظر گرفته شــد. نرخ سوخت فوالد، 
پتروشــیمی و پاالیشــی ها معادل نرخ خوراک مصرفی 

پتروشیمی ها تعیین شد.

ریز و درشت الیحه بودجه ۱۴۰۱
میزان کل بودجه سال بعد با رشد حدود 4 درصدی نسبت 
به ســال 1400 به 1۳۲۷ هزار میلیارد تومان می رســد. 
درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سال بعد با ۷۳ درصد 

رشد به حدود ۵۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 
مفاد بخشنامه مالی ناظر بر بودجه نشان می دهد متوسط 
افزایش حقوق کارکنان دولتی برای ســال بعد 10 درصد 
تنظیم شده؛ یعنی حداقل بگیران حدود ۳0 درصد افزایش 
حقوق دارند و حقوق های باالتــر افزایش کمتری خواهند 
داشت.  حداقل حقوق بگیران دولتی، سال آینده 4.۵ میلیون 
تومان دریافتی خواهند داشت. معافیت مالیاتی حقوق هم با 
رشد ۲۵ درصدی، ۵ میلیون تومان در ماه پیش  بینی شده 
است.  دولت نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی را در الیحه بودجه 
گنجانده است. همچنین رقم صادرات نفت 1.۲ میلیون بشکه 

در روز با قیمت ۶0 دالر پیش بینی شده است.

افزایش ۲9 درصدی حداقل حقوق
با احکام ذیل در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر 
می گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می گیرند، بیشتر 

رشد خواهد کرد و فاصله حقوق کاهش می یابد:

افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس 
از ۲9 درصد تا 5 درصد

حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹ درصد رشد از 
۳۵ میلیون ریال به 4۵ میلیون ریال افزایش می یابد

1۷00 امتیاز در احکام کارگزینــی تمامی کارکنان اضافه 
می شود که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳,۸00 تومان می باشد.

ضریب ریالی با ۳ درصد رشــد از ۳04۸ بــه ۳140 تغییر 
می کند. برای بازنشستگان نیز مبلغ ۵۳۳,۸00 تومان ثابت و 

۳ درصد رشد اعمال می شود.

افزایش حقوق ۱۰ درصد/ ۴.5 میلیون تومان 
حداقل حقوق

آنچه که در الیحه بودجه ســال 1401 دولت برای حقوق 
کارکنان پیش بینی کرده نشان می دهد که افزایش پلکانی 
حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط 10 درصد است به 
طوری که برای طبقات پایین تر از این رقم بیشــتر افزایش 

پیدا خواهد کرد.

وام ازدواج در بودجه سال آینده حذف شد
از دیگر نکات مهم در الیحه آن است که بند مشخص و رقم 
وام ازدواج جوانان در الیحه بودجه سال 1401 حذف شده 
اســت و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات 

وزیران با هماهنگی دستگاه ها درخواست کرده است.
براســاس تبصره 1۶ ماده واحده الیحه بودجه سال آینده که 
مروبط به تسهیالت تکلیفی اســت عنوان شد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک های دولتی، خصوصی و 
موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیالت قرض 
الحســنه از محل صد در صد )100( مانده سپرده های قرض 
الحسنه و پنجاه درصد )۵0( سپرده های جاری شبکه بانکی 
پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب 
مجلس شورای اسالمی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.

دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را 
برداشت می کند

از سهم 40 درصدی صندوق توســعه ملی در سال آینده، 
طبق پیش بینی که در الیحه بودجه انجام شده دولت فقط 
۲0 درصد را واریز خواهد کــرد و ۲0 درصد مابقی به دولت 

اختصاص پیدا می کند.

حقوق تا 5 میلیون تومان معاف از مالیات شد
طبق پیش بینی صورت گرفته در الیحه بودجه سال آینده 
سقف معافیت مالیاتی ۶0 میلیون تومان در سال پیش بینی 

شده است.

دالر ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شد
در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی در رابطه با پرداخت 
ارز ترجیحی نشده و نشــان از اقدام دولت برای حذف ارز 

4۲00 دارد.

رشد محصوالت زراعی و افزایش ۱.۲ میلیون 
هکتاری آبخیزداری 

در بودجه سال آینده منابع الزم برای افزایش تولیدات زراعی 
و باغی به میزان ۷,۳ میلیون تن دیده شده است. همچنین با 
اختصاص منابع الزم حد نگاری و صدور سند مالکیت اراضی 

کشاورزی برای ۹00 هزار هکتار و آبخیزداری 1,۲ میلیون 
هکتار انجام خواهد شد.

تکمیل و بهره بــرداری از 10 هزار هکتار شــبکه آبیاری و 
زهکشــی و افزایش ضریب خود اتکایــی در تولید جوجه 
نژاد داخلــی از 10 به ۵۸ درصد از دیگر اهــداف برنامه ای 
بودجه است. سطح پوشش بیمه کشــاورزی از 1۸ به ۲۷ 
 درصد به افزایش خواهد یافت و منابع این صندوق تقویت 

خواهد شد. 

احداث پاالیشــگاه جدید بــا کمک دولت/
گازرسانی سرعت می گیرد 

۲ هزار میلیارد تومان برای گاز رسانی به روستاها و مناطق 
فاقد گاز در بودجه پیش بینی شده است. 

۳00 میلیون دالری برای توســعه پاالیشگاه آبادان در نظر 
گرفته شده و ساخت پاالیشگاه جدید نفت با ظرفیت ۳00 

هزار بشکه در روز هدف گذاری شده است. 
تکمیل خط اتیلن غرب برای تامین خوراک پتروشیمی های 
در حال احداث پیش بینــی و 1۵ هزار میلیارد تومان برای 

طرح های بهینه سازی سوخت در نظر گرفته شده است. 
برای حمایت از سرمایه گذاری های خطر پذیر و دانش بنیان 

تولیدات داخلی هم منابع خوبی دیده شده است.

سرعت گرفتن طرح های ریلی و جاده ای
در بودجه ســال 1401 منابع خوبی برای طرح های حمل 
و نقل ریلی و جاده ای دیده شده به طوری که تا پایان سال 

شاهد تحقق اهداف زیر هستیم.
افزایش طــول خطــوط راه آهــن از 1۲1۹0 کیلومتر به 

1۲۷00کیلومتر
افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه از ۲۸۵ به ۲۹0 میلیون تن 

افزایش طول بزرگراهها از 1۹۶00به 1۹۸00 کیلومتر  
افزایش طول شبکه آزاد راهی از ۲۷۳0 به ۲۹۵0 کیلومتر 

تکمیل 4۳ کیلومتر خطوط متروی درون شــهری و برون 
شهری با همکاری شهرداریها  

باز سازی ۵ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری با همکاری 
شهرداری ها در ۷0 شهر کشور

صندوق مسکن محرومین تشکیل می شود 
برای تامین اراضی طرح مسکن به استعداد 4 میلیون واحد 

مسکونی تا پایان سال 1401 برنامه ریزی شده است.
اعتبارات صندوق ملی مســکن تقویت و برنامه ریزی برای  
اجرایی شدن دو میلیون مسکن تا پایان سال آینده که ۳0 

درصد آن به پایان خواهد رسید، انجام شده است. 
۵ هزار میلیارد تومــان برای راه اندازی صندوق مســکن 
محرومین اختصاص پیدا خواهد کــرد.  از ظرفیت دارایی 
های غیر منقول وزارت راه و شهر ســازی و منابع صندوق 
پیشرفت و عدالت برای تقویت منابع صندوق ملی مسکن 

استفاده خواهد شد.

کاهش انتشار اوراق مالی و تمرکز روی فروش نفت 
در الیحه بودجه انتشار اوراق مالی اســالمی از 1۳۲,۵00 

میلیارد تومان به 000ر۸۸ میلیارد تومان کاهش یافته است. 
صادرات نفت روی یک میلیون و ۲00 هزار بشکه و قیمت نفت 
۵۳ یورو معادل ۶0 دالر در نظر گرفته شــده است.  صادرات 
خالص گاز ۳,۵۸ میلیارد دالر منظور شده و 14۵ هزار بشکه 
در روز خوراک تحویل پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها خواهد شد.

هدایت یارانه ها به سمت اقشار کمتر برخوردار
افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی معادل دو برابر حقوق 
کارمندان برنامه یارانه نقدی و غیر نقدی و معیشت معادل 
۷۳,۸ هزار میلیارد تومان.  یارانه حوزه ســالمت مطابق با 
ماده 4۶ قانون الحاق ۲ به میزان ۳۲ میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است.  یارانه نان، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی 
پزشکی و نهاده های کشاورزی به میزان 140 هزار میلیارد 

تومان منظور شده است. 
۲4 هزار میلیارد تومان منابع حمایت از تولید در بخش انرژی 
و برای حمایت از اشتغال معادل 4۶ هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده اســت.  پیش بینی منابع در قالب صندوق 
پیشرفت و عدالت ایران )ملی و استانی( به میزان 4۶ هزار 
میلیارد تومان و با احتساب منابع حمایت از انرژی در وزارت 

نفت معادل ۷0 هزار میلیارد تومان است. 

خبرهای خوب بودجه برای استان ها 
در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد، مبلغ 000 ر 1۵0 
میلیارد تومان در ســقف منابع هدفمندی و منابع عمومی 
الیحه سال 1401 منظور گردیده است.  برای تقویت اعتبارات 
اســتان ها و در جهت تمرکززدایی، با توجــه به قابلیت های 
استان ها مبتنی بر آمایش سرزمین 4۲۲ طرح استانی ویژه 

)ملی استانی( به استان ها انتقال پیدا می کند.
بخش قابل توجهی از 1۵0 هزار میلیارد تومان منابع رشد 

اقتصادی در اختیار استان های قرار خواهد گرفت.

کاهش ۱5 درصدی هزینه های دولت 
در الیحه بودجه هزینه های  دولت به استثنای حقوق 1۵ 

درصد کاهش پیدا کرده است. 
بابت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ 
000 ر 1۲ میلیارد تومان منظور شــده است.  بابت پاداش 
پایان خدمت جانبازان به میــزان 000 ر ۹ میلیارد تومان 
منظور شده است.  بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان 

مبلغ ۶00 ر ۲۲ میلیارد تومان منظور شده است. 

تمرکز بودجه عمرانی بر مشکالت تنش آبی و 
خشکسالی 

اعتبارات منابــع آب از ۹,۳ هزار میلیــارد تومان در قانون 
بودجه 1400 به ۲۲,۳ هزار میلیــارد تومان در جهت رفع 
تنش های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری 
شهری و روستایی؛ افزایش یافته اســت.  اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه )بودجه عمرانی( نسبت به سال 1400 
 با بیش از 4۳ درصد رشد به ۲۵1 هزار و ۸1۵ میلیارد تومان 

رسیده است. 

الیحه   بودجه   ۳۶۳۱  هزار   میلیاردی   بسته   شد

دخل و خرج دولت سیزدهم 

رهبر انقــالب در دیدار پرســتاران و 
خانواده های شهدای مدافع سالمت:

اگر حقایق را روایت نکنید دشمن 
با دروغ و تحریــف جای ظالم و 

مظلوم را عوض می کند
رهبر معظم انقالب اســالمی در دیــدار جمعی از 
پرســتاران و خانواده های شهدای مدافع سالمت، 
رفتار و ســخنان حضرت زینب کبــری )س( را 
نشان دهنده و تجلّی عظمت و قدرت روحی، معنوی 
و عقالنی جنس زن خواندند و با تبیین ابعاد مختلف 
»ارزش پرستاری و سختی ها و تلخی های این شغل 
شریف«، تقویت جامعه پرستاری در زوایای گوناگون 
را مطالبه اصلی پرستاران برشمردند و تحقق این 
مطالبه منطقی را وظیفه مسئوالن و ضرورتی برای 

حال و آینده کشور و جامعه دانستند.
به گزارش ایســنا، رهبر انقالب بــا تبریک والدت 
حضــرت زینب)س( و روز پرســتار بــه تک تک 
پرستاران و فعاالن حوزه درمان و سالمت، گفتند: 
بانوی عظیم الشــأن کربال به همه بشریت و تاریخ 
اثبات کرده اســت که »زن« با وجود همه تالش 
کوته فکراِن گذشته و حال از جمله غربی های مستبد 
برای تحقیر زن، می تواند اقیانوس عظیمی از صبر و 

تحمل، و قله بزرگی از خردمندی و تدبیر باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس موضوع مطالبات 
پرستاران را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: مطالبه 
اصلی پرســتاران در یک جملــه »تقویت جامعه 
پرستاری« اســت که ضرورتی برای حال و آینده 
کشور به شمار می رود. ایشان افزودند: قضیه کرونا 
نشان داد که اگر جامعه پرســتاری تقویت نشود، 
در بزنگاهها ضربه خواهیم خــورد. رهبر انقالب، 
»اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری« را 
از جمله مطالبات مشخص پرستاران خواندند و با 
اشاره به تأکیدات سابق خود در این زمینه گفتند: 
این قانون 14 سال قبل تصویب شده اما متأسفانه تا 
روزهای آخر دولت قبل حتی آیین نامه های اجرای 
آن تنظیم نشــده بود که اصرار دارم در این دولت، 
وزارت بهداشت مسئله تعرفه گذاری را دنبال و اجرا 
کند. »کمبود پرستار و لزوم تکمیل سرانه آن نسبت 
به تخت های بیمارستانی«، و »مسئله امنیت شغلی« 
دو مطالبه دیگری بود که رهبر انقالب تحقق آنها را 
ضروری دانستند و گفتند: در برخی مقاطع از جمله 
در دوره کرونا فراخوان هایی برای کار پرستاری داده 
شده است اما با پرستاران قراردادهای کوتاه مدت 
بسته شده و پس از مدتی آنها را مرخص کرده اند در 
حالی که پرستار باید امنیت شغلی داشته باشد و نباید 
همچون کارگر فصلی به آن نگاه شــود. »بازسازی 
شبکه بهداشت کشور« و »توزیع عادالنه پزشک« 
دو موضوع دیگری بود که رهبر انقالب در خصوص 

نظام سالمت بیان کردند.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:
توان بانــک مرکــزی برای 

مدیریت بازار ارز زیاد شد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که درباره آزادسازی 
منابع ارزی کشور اقدامات خوبی انجام شده و توان 
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش یافته است 
گفت: رمزارز ملی در آینده نزدیک به صورت آزمایشی 
راه اندازی خواهد شد.  به گزارش ایسنا، صالح آبادی در 
گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در کشورهای همسایه با بیان این که گسترش 
مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان بسیار مهم، 
حیاتی و دارای اهمیت راهبردی است تاکید کرد: این 
نشست سرآغازی برای همکاری های بانک مرکزی 
و وزارت امور خارجه در راســتای گسترش تعامالت 
اقتصادی خواهد بود. صالح آبادی در ادامه به تشریح 
جزییات چرخه امور در سامانه نیما پرداخت و افزود: 
بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در سامانه نیما 
ندارد و توافق بین صادرکننــده و واردکننده تعیین 

کننده نرخ حواله ارز در این سامانه است.
 رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ضرورت رفع 
تعهدات ارزی واردکنندگان تاکید کرد: از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۲0 میلیارد دالر عرضه ارز در 
سامانه نیما انجام شده اســت که به مراتب بیش 
از میزان کل سال گذشته اســت؛ عالوه بر این، در 
سال جاری تاکنون ۳۶ میلیارد دالر تامین ارز در 
کشور صورت گرفته که این میزان معادل کل سال 
گذشته است. وی با اشــاره به افزایش درآمدهای 
ارزی ناشــی از صادرات نفت و میعانات در ســال 
جاری ابراز امیدواری کرد: این روند تا پایان سال نیز 
تداوم و بهبود خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین گفت: درباره آزادسازی منابع ارزی کشور، 
اقدامات خوبی انجام شــده اســت که توان بانک 
مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزایش داده است. 
صالح آبادی با اشاره به کاهش نرخ تورم در  ماه های 
اخیر افزود: خوشبختانه الیحه بودجه سال 1401 
نیز مبتنی بر واقعیت ها و بدون کسری تنظیم شده 
است که نقش مهمی در کنترل تورم خواهد داشت.
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قیمت سکه طرح جدید ۱۲۰ هزار تومان کاهش یافت 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۱۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به دیروز به ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ 

هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۸۳ دالر و ۳۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۸۵ تومان است.

رئیس جمهور با بیان اینکه عدالت در توزیع ثروت در بودجه 1401 مورد 
پیش بینی قرار گرفته اســت، گفت: در الیحه بودجه 1401 یک رشــد 

اقتصادی ۸ درصدی هدف گیری است.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشــورمان )یکشنبه( در جلسه امروز 
صحن علنی مجلس شــورای اســالمی ضمن تقدیم الیحه بودجه سال 
1401 گفت: حضور در مجلس شورای اسالمی فرصت مغتنمی برای من 
در اجرای اصل ۵۲ قانون اساسی است تا الیحه بودجه سال 1401 را تقدیم 
کرده و برخی از ویژگی های این الیحه و تمایز این بودجه با بودجه سنواتی 

قبل را بیان کنم.

الزمه ثبات اقتصادی، عدم کسری بودجه است
رئیس جمهور با بیان اینکه نکات و اهــداف قابل توجهی در تقدیم الیحه 
بودجه مورد نظرمان بوده که الزم است به آنها اشاره کنم، گفت: اولین هدف 
تأمین بودجه 1401 ثبات اقتصادی است. باید اقتصاد از یک ثبات بهره مند 

شود تا برای تولیدکننده، مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد.
رئیسی تصریح کرد: الزمه ثبات اقتصادی نیز این است که ما بودجه ای را 
ارائه کنیم که کسری نداشته باشد؛ زیرا کســری بودجه ریشه بسیاری از 
مشکالت در کشور خواهد شد. وی ادامه داد: بایدثبات اقتصادی همراه با 

عدم کسری بودجه باشد.

خط قرمز بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی است
رئیس جمهور اضافه کرد: نکته دوم، مسئله انضباط بانک ها است. باید بانک ها 
منضبط اداره شوند و این انضباط در نظام پولی و مالی کشور مورد تاکید است. 
رئیسی با بیان اینکه در بودجه 1401، استقراض از بانک مرکزی و افزایش 
پایه پولی خط قرمز است، گفت: برنامه این است که استقراض اتفاق نیافتد 
زیرا برای اقتصاد کشور مشکالت جدی ایجاد می کند. وی تصریح کرد: ما در 
این چند ماهه آغاز به کار دولت، تالش خواهیم کرد که بتوانیم کشور را بدون 
استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم که این نیز آثارش را در وضعیت تورمِی 
کاهشی پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور گفت: ما امیدواریم که تورم فعلی که 
خاطر مردم و فعالین اقتصادی را نگران کرده است، حداقل به یک تورم یک 

رقمی کاهشی تبدیل شود.

رشد اقتصادی ۸ درصدی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هدف گیری 
شده است

رئیسی با تاکید بر لزوم پرهیز از نگاه بخشی به بودجه گفت: دستگاه های 
مختلف و نمایندگان محترم باید با نگاه ملی بودجه را بنگرند تا رشد اقتصادی 
۸ درصدی هدف گیری و اتفاق بیافتد. وی تصریح کرد: هدف دوم، تضمین 

رشد اقتصادی در این بودجه است تا ما بتوانیم به رشد ۸ درصدی هدف گیری 
شده، برسیم. رئیس جمهور افزود: نکته سوم در این بودجه، عدالت در توزیع 
است. امروز توزیع ناعادالنه است و باید متوازن شود. رئیسی با بیان اینکه 
طبیعتاً مسئله آمایش سرزمینی، حتماً مورد توجه قرار می گیرد، اظهار کرد: 
محور بودن عدالت، مسئله مهمی است که برای مجلس، دولت و بخش های 

مختلف مورد توجه است.

کاهش ۱5 درصدی هزینه های دولت به جز حقوق
رئیسی با بیان اینکه هزینه های دولت به غیر از حقوق، کاهش 1۵ درصدی 
داشته است، گفت: این موضوع برای این است که بتوانیم پرخرج بودن دولت 
را کاهش دهیم. وی با بیان اینکه اصالح ساختار بودجه از دیگر مسائل مهم 
است تاکید کرد: در این راستا بودجه شاهد کاهش کسری تراز عملیاتی از 
4۶4 هزار میلیارد تومان به ۲۷1 هزار میلیارد تومان هستیم. همچنین خالص 
استقراض دولت از ۲4۵ هزار میلیارد تومان به 4۷ هزار میلیارد تومان کاهش 
یافته است. رئیس جمهور افزود: خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به 
40- )منفی چهل( هزار میلیارد تومان کاهش داشته است و نسبت مالیات به 

تولید ناخالص از ۵.4 درصد به ۶.۹ درصد افزایش داشته است.

رشد هزینه های دولت از ۱۰۴ درصد به 5 درصد کاهش یافته 
است

رئیسی تصریح کرد: همچنین رشــد هزینه های دولت از 104 درصد در 
قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در الیحه بودجه سال آینده کاهش پیدا 
کرده است. وی با بیان اینکه این مشخصه های قابل توجه بودجه در راستای 
رسیدن به اتفاقی است که باید در رابطه با رشد اقتصادی بیفتد، تاکید کرد: 
نکته دیگر مسئله تولید و اشتغال است که دو محور مهم در کشور هستند؛ 
امسال سال حمایت از تولید است و موضوع همه استان ها مسئله نگرانی برای 

معضل بیکاری است. لذا تولید اشتغال نیز محور است.

پیش بینی تشکیل صندوق توسعه استانی
رئیس جمهور بیان کرد: تبدیل صنــدوق کارآفرینی به صندوق عدالت و 
پیشرفت و تشکیل صندوق های استانی، تامین دوهزار میلیارد تومان سرمایه 
برای هر استان و اجازه به استان ها برای واریز مازاد درآمد مالیاتی، فروش 

اموال مازاد دولتی و سهم بهره مالکانه از معادن نیز از جمله مسائلی است که 
در بودجه به آنها پرداخته شده است.

رئیسی افزود: این صندوق استانی می تواند زمینه ای برای جلب مشارکت 
بخش خصوصی را فراهم کند و همچنین در جهت تولید و اشتغال در استان 
نقش آفرین باشد. این صندوق ها در تمام استان ها می توانند نقش مهمی ایفا 
کنند و به نگرانی هایی که مسئوالن و نمایندگان دارند و در نامه های خود 
برای ما می نویسند رســیدگی کند. وی ادامه داد: باید به این بپردازیم که 
چگونه پروژه های نیمه تمام را به سامان برسانیم و این کار شورای برنامه ریزی 
است که اولویت سنجی کند. ما در کشور پروژه های نیمه تمام زیای داریم که 
سال ها از آنها می گذرد؛ اما باید اولویت سنجی شود تا تشخیص بدهیم کدام 

یک نسبت به سایرین برای مصرف بودجه در اولویت هستند.

تقویت منابع صندوق تثبیت بازار ســرمایه برای مدیریت 
نوسانات بورس در بودجه ۱۴۰۱

رئیس جمهور با اشاره به اینکه همواره گفته ایم که تولید باید مورد حمایت 
قرار بگیرد، اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید، کاهش پنج واحد درصد 
از مالیات واحدهای تولیدی را در نظر گرفته ایم. همچنین کاهش ۵ واحد 
درصد از مالیات واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا که تعداد آنها رقم قابل 

توجهی است نیز در این بودجه پیش بینی شده است.
رئیســی افزود: تقویت منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه برای مدیریت 
نوسانات بورس در نظر گرفته شده اســت و اگر این صندوق تثبیت فعال 
شود می تواند پشتوانه محکمی برای کسانی که در بورس سهام دارند، باشد.

وی با تاکید بر اینکه تالش برای مدیریت نقدینگی از جمله مسائل دیگری 
است که همواره بر آن تاکید شده است، گفت: نقدینگی باید کنترل و مدیریت 
شود. همچنین در برنامه بودجه 1401 تالش شده است از تامین هزینه های 
دولت از نظام بانکی و به نوعی دست در جیب مردم کردن جلوگیری شود. 
این اتفاق ناگوار که همواره به نظام کشور آسیب زده است باید متوقف شود.

وی تاکید کرد: تالش بر این بوده که تمامی بخش های کشور بتوانند در مسیر 
رشد بگویند چه سهمی می توانیم داشته باشیم و چقدر می توانیم نقش ایفا 
کنیم. برنامه ها از آنها خواسته شده و آنها هم برنامه های خود را ارائه کرده اند.
رئیسی ادامه داد: معادل 11.4 درصد رشد بخش اقتصادی، ۹ درصد رشد 
بخش کشاورزی، 1۲.۶ درصد رشد بخش صنایع، ۷.۹ درصد رشد بخش 

نفت خام و سایر معادن، ۵ درصد رشد بخش انرژی و همچنین رشد بخش 
خدمات و دیگر بخش ها، در بودجه 1401 در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کــرد: تمامــی دســتگاه ها و وزارت خانه ها برنامــه داده اند و 
برنامه هایشان موجود است. هر دستگاهی باید نقش خود را در رابطه با رشدی 
که در قانون بودجه 1401 در نظر گرفته ایم و قرار است به آن برسیم مشخص 
کند و بگوید چقدر در این رشد می تواند نقش داشته باشد و سهمش به چه 
میزان است. رئیس جمهور افزود: بعد از اینکه سهم و نقش خود را پیش بینی 

و پیشنهاد کردند، نقش آنها قابل نظارت و پایش و پیگیری خواهد بود.

رشد 7 درصدی منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۱
رئیســی بیان کرد: ارقام کالن بودجه الیحــه 1401 را به صورت خالصه 
خدمت نمایندگان و مردم ایران عرض می کنم، کل منابع عمومی دولت در 
الیحه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه سال جاری هفت درصد رشد 

داشته و به 1,۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس جمهور افزود: درآمدهای عمومی در این الیحه نسبت به قانون بودجه 
سال قبل 4۶ درصد افزایش داشته است. در الیحه پیشنهادی درآمدهای 
مالیاتی و گمرکی 1۳ درصد افزایش داشته است. البته اینها نسبت به بودجه 

سال جاری یعنی سال 1400 است.

تامین ۲۲ درصد از منابع عمومی از محل واگذاری ها
وی تصریح کرد: منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای در الیحه 
سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۳ درصد افزایش داشته است. 
همچنین از کل منابع عمومی کشور، ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی های 

مالی تامین شده است.

دنبال عادالنه کردن یارانه های پنهان و آشکار هستیم
وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر موضــوع عادالنه کردن یارانه های پنهان و 
آشکار است و ما آن را در دست بررسی داریم که با کمک مجلس ان شاءاهلل 

یارانه ها ساماندهی شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه نکته بسیار مهم دیگر، عادالنه کردن نظام 
جذب، نگهداری و پرداخت حقوق به تمامی کارکنان دولتی اعم از رسمی 
و کسانی که به نام دولت و از خزانه عمومی استفاده می کند مانند نیروهای 
شرکتی، پیمانی و خرید خدمت است، بیان کرد: در حال حاضر به هر کوی 
و برزنی که می روید نسبت به این موضوع اعتراض وجود دارد و سامان یافتن 
این موضوع یکی از مسائل بسیار ضروری در کشور است که مردم را رنج می 
دهد. برای مثال تعدادی از افراد در یک اتاق کار می کنند اما سه، چهار نوع 

پرداخت در مورد آنها وجود دارد.

رئیسی در صحن مجلس:
هدف گیری رشد ۸ درصدی در بودجه ۱40۱

توزیع ثروت عادالنه می شود
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رونق تولید با ارز تک نرخی 
مهدی پازوکی، اقتصاددان 

اگر سیاست کالن کشور به سوی یکسان سازی ارزی برود به نفع مردم، تولید و صنایع خواهد بود. اگر نرخ ارز متعدد باشد رانت حاصل از آن به جیب کاله برداران و دالالنی خواهد رفت که در طول عمر تخصیص ارز دولتی فربه شده اند. همچنین 
ارز چند نرخی به نفع آن دسته از افرادی است که به قیمت ارز پایین تر دسترسی دارند. به عبارت دیگر آن عده از افرادی که به قیمت های پایین تری دست پیدا می کنند خواسته یا ناخواسته از رانت پنهان در آن قیمت ها بهره مند می شوند. 

کما اینکه در این سالها نیز همین اتفاق افتاده و مردم خسارت آن را متحمل شده اند. بنابراین حرکت به سمت ارز تک نرخی اقدام مناسبی است و در کنار آن، باید در بخش تقاضا و عرضه به سمت واقعی شدن شاخص ها برویم.
همچنین اگر قرار است قیمت ارز یکسان سازی شود باید دولت برنامه هایی را برای حمایت از آن طبقاتی که زیان خواهند دید در دستور کار قرار دهد. باید به سمت حمایت از این اقشار برود. آنچه مشخص است این است که در تبصره 14، 
خدماتی برای جبران حذف ارز دولتی گنجانده شده است. در جدول تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصالح نرخ کاالهای اساسی در نظر گرفته اند. به طوری که حدود 1۰ هزار میلیارد تومان برای جبران 

اصالح نرخ کاالهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش بینی شده و در بخش دیگر 4۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.
حذف ارز دولتی و حرکت به سمت یکسان سازی قیمتها جدای فوایدی که برای مردم خواهد داشت به نفع تولید و صنعت کشور است. اقتصاد دستوری تبعات منفی دارد. یکی از نکات مثبت برنامه سوم که هنوز از آن باد می شود یکسان سازی 
نرخ ارز بود. باید از تجربه برنامه سوم برای تک نرخی کردن ارز استفاده شود. هر گامی که درنهایت به کاهش فساد سیستمی در جامعه کمک کند، حتماً گام مناسبی است و سیاست تک نرخی کردن ارز هم در این راستا قابل تعریف و تبیین است. 
زمانی که ارز تک نرخی شود حتماً امکان برنامه ریزی برای تولید و صنعت و اقتصاد ممکن می شود و اجرایی نشدن آن سیاست اگر به ضرر تولید و اقتصاد داخلی باشد حتماً به نفع گسترش رانت و فساد در جامعه است. پایان ارز دونرخی باعث 

افزایش شفافیت مالی و اقتصادی و کاهش هزینه ها خواهد شد. در این حالت قیمت ارز در بازار کمتر از قیمت بانک مرکزی می شود. با این اتفاق بسیاری از صنایع رشد می کنند و تولید به اوج خود می رسد. 
دولت قصد دارد که اقتصاد به ثبات برسد اما باید بداند که اقتصاد فرمان و دستور نمی پذیرد. وقتی دولت سیزدهم بر سرکار آمد ارز 24 هزار تومان بود اما در حال حاضر هر دالر 3۰ هزار تومان است. اگر دولت بتواند ثبات را به اقتصاد ایران برگرداند 
و در واقع به جای سیاست تقابل، سیاست تعامل با دنیا را اصل قرار داده و سیاست خارجی را در خدمت اقتصاد قرار دهد مطمئن باشید که موفق خواهد شد. همچنین باز هم تاکید بر این است که باید از تجربه برنامه سوم درباره تک نرخی کردن 

ارز استفاده کرد. دولت باید سعی کند اقتصاد را به ثبات برساند و تک نرخی شدن ارز یکی از مؤلفه ها ثبات اقتصادی است. نرخ ارز باید کم ترین نوسان را داشته باشد.

چالش اینماد برای کسب وکارها
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کار های اینترنتی

از ابتدا، شکل گیری اینماد اقدامی اشــتباه بود. بحث احراز هویت باید در شبکه بانکی انجام می شد. اگر بانک ها 
به وظیفه اصلی خود عمل می کردند اصال نیــازی به راه افتادن اینماد نبود. به دلیل عــدم اخراز هویت صاحبان 
حساب و همین طور عدم کنترل گردش حساب که وظیفه ذاتی بانکی است، در فضای اینترنت برای جلوگیری 
از ســوء اســتفاده ها و تخلف ها، اینماد راه افتاد. برخی از افراد از خالء های موجود در سیســتم بانکی برای سوء 
استفاده در فضای آنالین اســتفاده کردند و بعد برای جلوگیری از این سوء اســتفاده ها اینماد راه افتاد. هنوز هم 
 بهترین راه این اســت که بانک ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و نیاز به صدور مجوز جدیدی مانند اینماد 

نداشته باشیم. 
شبکه بانکی بدون حساب و کتاب برای افتتاح حساب و جذب مشتری جدید کار می کند در حالیکه سختگیری 
ها برای کسب و کارهای آنالین صورت می گیرد. البته، اینماد در قدم اول زمانی که برای احراز هویت استفاده شد 
خوب بود و جلوی سوء استفاده ها را در شرایطی که بانک ها کوتاهی می کردند گرفت ولی امروز که وارد حوزه تعیین 

صالحیت شده است قابل دفاع نیست. 
هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صالحیت افراد نبود. نهایتاً ایجاد اعتماد آن هم با احراز هویت 
بود. واقعیت این است که هزاران میلیارد تومان در کشور پولشویی می شود و سوء استفاده و اختالس می شود. اما 
خبری از برخورد و کنترل این تراکنش ها و افراد دخیل در این امور نیست. در حالیکه همین افراد برای اینترنت و 
کسب و کارهایی که به صورت قانونی در این بستر فعالیت می کنند مانع تراشی می کنند. هر روز از یک سمت برای 
دریافت مجوزهای مختلف بر کسب و کارهای اینترنتی فشار وارد می شود و گویا هر کسی به صورت قانونی هم کسب 

و کاری دارد و در حال فعالیت است باید موانعی بر سر راهش قرار دهند.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادي، شیریني فروشي و کافه 
قنادي تهران در خصوص وضعیت شیریني فروشان در 
آستانه شب یلدا گفت: امیدوار هستیم باتوجه به این که ما 
ایراني ها مناسبتي هستیم و شب یلدا شیریني و آجیل را 
خریداري مي کنیم فروش خوبي داشته باشیم. واحدهاي 
ما سعي کردند قیمت ها را به خاطر مردم حفظ کنند و 
مردم با این وضعیت اقتصادي که مواجه هستند حداقل 

براي خرید دچار مشکل نشوند.
علي بهرمند، رئیس اتحادیه دارندگان قنادي، شیریني 
فروشــي و کافه قنادي تهران در پیــش بیني فروش 
شیریني شب یلدا ضمن بیان این که آمار فروش شیریني 
نسبت به قبل از کرونا بسیار کاهش یافته است، گفت: 
میزان فروش شــیریني دیگر مثل گذشته ها نیست. 
قدرت خرید مردم کاهش یافته و به دلیل کرونا مشکالتي 
براي ما پیش آمد که تاثیر این مــوارد در فروش دیده 

مي شود.
وي در ادامه با اشــاره به قیمت انواع شیریني شب یلدا 
گفت: براساس درجه بندي واحدهاي شیریني فروشي، 

واحدهاي درجه 2 قیمت ها را کمتر از واحدهاي درجه 
یک مي فروشند. در این واحدها قیمت شیریني تر هر 
کیلو ۶۰ هزار تومان، شیریني دانمارکي، زبان و پاپیوني 
هر کیلو ۵۰ هزار تومان و کیک یزدي هر کیلو 3۹ هزار 
تومان است. شیریني تر و دانمارکي شیریني پرفروش 
شب یلدا است و مردم بیشتر از این نوع شیریني خرید 
مي کنند. رئیس اتحادیه دارندگان قنادي ، شــیریني 
فروشي و کافه قنادي تهران درباره وضعیت این صنف 
گفت: شرایط اقتصادي و کرونا بسیار در کار واحدهاي 
ما اثرگذار بود. ما مشــکالت زیادي نسبت به اصناف و 
مشاغل دیگر داشتیم و با کاهش تولید همکاران ما دچار 
مشکالت زیادي شدند. وي تاکید کرد اکثر مغازه هاي 
قنادي اجاره اي است و اجاره آنها بسیار باالست. پرداخت 
اجاره مغازه ها از توان مغازه داران خارج بود و دیگر توان 
پرداخت نداشتند. لذا بسیاري از واحدها نتوانستند ادامه 
کار بدهند. بهرمند درباره مشکالت مواد اولیه تصریح 
کرد: در کشور با کمبود مواد اولیه مواجه نیستیم، ولي در 

بخش توزیع مشکل اساسي وجود دارد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران گفت: 
۹۰ درصد کاال هاي خارجي موجود در واحد هاي صنفي 
قاچاق هستند، چرا که شرکت هاي خارجي از سال ۹۶ 

حق حضور در بازار هاي ایران را ندارند.
اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران گفت: نظارت و بازرسي از فروشگاه و مغازه ها حداقل 
در هفته سه بار انجام مي شــود. او ادامه داد: ممنوعیت 
واردات لوازم خانگي و ناتواني تولیدکنندگان داخلي در 
تامین نیاز بازار به کاالهاي باکیفیت و قیمت مناســب، 
موجب شده لوازم خانگي تولید داخل، به لحاظ قیمت و 
کیفیت، رقابت با محصوالت قاچاق را به برندهاي مشهور 

کره اي ببازند.
پازوکي گفت: در حال حاضر مشکل اصلي ما در منطقه 
شوش تهران این اســت که پخش لوازم خانگي قاچاق 
گســترده تر شــده اســت به طوري که در مکان هاي 
زیرزمیني گروه هایي دست به برندسازي تقلبي نسبت 
به کاالهاي ریز مانند غذا ساز، آبمیوه گیري و ... مي زنند. 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران ادامه داد: 
به نظر من زماني که در کشور تولید کاالیي را نداریم نباید 
جلوي واردات آن را گرفت تا این گونه برند سازي تقلبي در 

بازار ما رواج پیدا نکند. او گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد 
کاالهاي موجود خارجــي در واحدهاي صنفي قاچاق 
هستند به دلیل اینکه شرکت هاي خارجي از سال ۹۶ 

حق حضور در بازارهاي ایران را ندارند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران ادامه 
داد: متاسفانه در این بین نمایندگیهاي تقلبي هم اقدام 
به خدمات پس از فروش و بیمه هاي تقلبي میکنند که 
مشتریان مي توانند در سامانه اتحادیه و یا با شماره گیري 
124 از اصالت کاال و لوازم خانگي خود اعم از قاچاق یا غیر 

قاچاق بودن آن اطمینان حاصل کنند.
او گفت: از اول سال تا به امروز فقط در سطح شهر تهران ۸۰۰ 
هزار مغازه و یا فروشگاه بدون مجوز شناسایي و رصد شدند 
که تمام آنها داراي جواز شدند. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگي تهران ادامه داد : قاچاق لوازم خانگي نسبت به 
چهار سال گذشته خیلي کمتر شده، امروز همه نشان هاي 
تجاري خارجي موجود در کشور متاسفانه قاچاق هستند. 
پازوکي گفت: متاســفانه در برخي از شــهرهاي مرزي، 
 کاالهایي خریداري شــده که به عنوان مثال لباسشویي

 ۵ کیلویــي را به جاي لباسشــویي ۸ کیلویــي به مردم 
فروختند. 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: از ابتدای ســال 
در مجموع ۷۸۶ هزار تن برنج وارد شــده که یک سوم 
آن توسط بخش دولتی بوده است. مسیح کشاورز دبیر 
انجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار تا قبل از دوره 
ممنوعیت 4۶۶ هزار تن و از ابتدای دوره ممنوعیت تا 
12 آذر حدود 32۰ هزار تن برنج وارد شد. 2۵۰ هزار 
تن از برنج وارداتی ایام ممنوعیت توسط بخش دولتی 

وارد شده است.
او ادامه داد: از ابتدای ســال در مجموع ۷۸۶ هزار تن 
برنج وارد کشور شده که یک سوم توسط بخش دولتی 
و حدود 4۷۰ تا 4۸۰ هزار تن هم بخش خصوصی وارد 
کرده است. کشــاورز گفت: با رفع دوره ممنوعیت از 
ابتدای آذر تاکنون حدود یــک میلیون تن برنج ثبت 
سفارش شده که در 4 ماه پایانی سال به طور متوسط 

ماهیانه حداقل 12۰ هزار تن برنج باید وارد شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: قیمت هر کیلو 
برنج پاکستانی در عمده فروشی 2۵ هزار تومان است و 
قیمت هر کیلو برنج هندی برای مصرف کننده 2۸ هزار 

تومان تمام می شود. به گفته او، با افزایش قیمت جهانی 
برنج مقابله می کنیم تا تجار بتوانند برنج ارزان وارد کنند. 
این مقام مسئول گفت: بنابر آمار انجمن تولیدکنندگان، 
باالی 2 میلیون و 2۰۰ هزار تن برنج تولید شده است که 
در صورت صحت این آمار و عرضه کافی محصول نباید 

در بازار شاهد افزایش بی رویه قیمت باشیم.
به گفته او، با توجه به نوسانات برنج ایرانی یا آمار اعالمی 
تولید صحیح نیست یا عده ای دالل با سوء استفاده و 
احتکار محصول به دنبال گرانی هستند که دستگاه های 
مســئول باید ورود کنند چرا که قیمت برنج ایرانی به 
اندازه کافی افزایش داشته اســت. این مقام مسئول 
ادامه داد: با استمرار روند افزایشی قیمت برنج خارجی، 
متقاضیان به سمت برنج خارجی می روند که در نهایت 

این امر ممکن است منجر به تغییر ذائقه آن ها شود.
او گفت: زمانی که مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
اذعان می کند که نه تنها با پاکستان بلکه با هیچ کشوری 
در قبال فروش نفت تهاتر نداریــم، پس این موضوع 

منتفی است.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در تحلیل 
کیفیت خودروها بیان داشت: در کشورهاي پیشرفته 
تولید هر خودرو توسط خودروساز و کنترل کیفیت و 
تایید آن از سوي شرکت هاي دیگري انجام مي شود 
تا پس از بررسي کیفیت، عمر و. . . خودرو مورد نظر 
تایید نهایي براي تولید انبوه صادر شود؛ اما در کشور 
ایران ناظر اصلي بر تولید و تایید صالحیت و کیفیت 
خودرو تا رسیدن به مرحله تولید انبوه از سوي همان 

خودروساز صورت مي گیرد.
علیرضا نیک آییــن، رئیس اتحادیــه تعمیرکاران 
خــودروي تهران گفــت: به همیــن دلیل کیفیت 
خودروها از اولین تولیدشان به مرور زمان کاهش یافته 
و پس از چند سال که از تولید آن مي گذرد، کیفیت 
آنقدر کاهش مي یابد که هیچ سنخیتي با تولیدات 

اولیه همان خودرو در مقایسه با یکدیگر نیست.
وي در ادامه تاکید کرد: در تمام کشــورهاي دنیا هر 
چه زمان از اولین تولیدات هــر خودرویي مي گذرد 
کم کم کیفیتش باالتر و آپشن هایش بیشتر مي شود. 
این نشان مي دهد که خودروساز نظارت مي شود. به 
عبارتي ناظري غیر از خــودش بر تولیداتش نظارت 
مي کند. بنابراین اصل را برکیفیت مي گذارد. هر چه 
کیفیت باالتر رود، خودرو به برند خوب در دنیا تبدیل 
مي شــود؛ اما این اتفاق در کدام تولیدات خودرویي 
ایراني اتفاق افتاده؛ آن هم پس از سال هاي سال که از 

اولین تولیداتش مي گذرد؟
نیک آئین در لزوم دسترسي تعمیرکاران به ابزارهاي 

مخصوص خودروها بیان داشــت: خودروسازهایي 
موفق هستند که دانش و تعمیر آن خودرو را به دیگران 
در کشــور آموزش دهند. انحصار دانش و حرفه در 
خودروسازي کشــور از معضالت این صنعت است. 

دانش باید ترویج یابد.
وي تصریح کرد: متاســفانه خودروسازان کشور به 
این دلیل که مي خواهند تعمیر خودروها در دست 
نمایندگي هاي مجاز خودشان باشد، نقشه فني و آچار 
مخصوص خودروهاي جدید را در اختیار تعمیرکاران 
قرار نمي دهند. با اینکه مي دانیم در کشــور بیش از 
21 میلیون و ۵۰۰ هزار و در تهران بیش از ۵ میلیون 
خودرو در حال تردد اســت و کلیه نمایندگي هاي 
مجاز کشور از ۸۰۰ واحد نمي گذرد که بسیاري از این 
نمایندگي ها تنها به فروش مشغولند و خدمات ندارند؛ 
بنابراین از واجبات است که این دانش در اختیار دیگر 
تعمیرکاران قرار گیرد تا این میزان تصادفات و خرابي 

هاي متعدد براي خودرو ها را نداشته باشیم.
وي به یکي از اقدامات اتحادیه در خصوص خودروهاي 
TU۵ اشاره و بیان داشــت: با ورود خودروهایي با 
سیستم TU۵ به دالیل علمي یک سري افراد تمایلي 
به خرید این خودروها نداشــتند تا اینکه با موافقت 
شرکت خودروساز و برگزاري کالس هایي با حضور 
1۵۰ نفر و چندین دوره توانســتیم تعداد زیادي را 
به این دانش آگاه و تحت تعلیم قرار دهیم. این عامل 
تاثیر بسیار زیادي در تعداد باالي فروش این خودرو 

نیز گذاشت.

اینماد یا همان نمــاد اعتماد 
الکترونیکی که مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی به عنوان 
زیر مجموعــه وزارت صمت 
متولــی صــدور آن اســت؛ 
حدود ۵ ماه اســت که به دغدغه اصلی صاحبان کســب 
وکار های اینترنتی تبدیل شده اســت. بر اساس مصوبه 
بانک مرکزی کسب و کار های اینترنتی موظف به دریافت 
نماد اعتماد الکترونیکی یا همان »اینماد« از مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی وابســته بــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هســتند. اگرچه این الزام قانونــی با هدف جلب 
اعتماد خریداران صورت گرفته است، اما به اعتقاد برخی 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی بر مشکالت کسب و کار های 
خرد افزوده و به مانعی در مسیر رشد نخبگان و کارآفرینان 

تبدیل شده است.
 مهدی فاطمیــان از فعاالن اســتارتاپی در این خصوص 
می گوید: منوط کردن شروع یک کسب و کار به دریافت 
اینماد، مرگ نوآوری، خالقیت و پایان استارتاپ هاســت. 
الزام اینماد برای دریافت خدمات پرداختی هیچ گونه توجیه 

و منطقی به همراه ندارد. به گفته فعاالن در حوزه تجارت 
اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی 
فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه هایی 
ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت 
از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور 
شود. مسئله ای که با اجباری شــدن اینماد برای دریافت 

درگاه پرداخت در تیرماه 14۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد. 
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز از 
جمله منتقدان به این تصمیم است.  وی در نامه ای به وزیر 
اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دالیل متعددی از جمله، 
توقف نوآوری و اختالل گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور، 
سخت تر شدن ورود فعاالن اقتصادی به تجارت الکترونیک، 
فرار نوآوری، روی آوردن برخی از کسب وکار ها به روش های 
پرداخت غیررســمی از جمله کارت بــه کارت، افزایش 
فعالیت های زیرزمینی و... را برای مخالفت با این اقدام عنوان 
کرد. توانگر همچنین تغییر مفهوم نماد اعتماد الکترونیک از 
یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگوالتور فضای مجازی و 
سامانه جامع مجوز های فضای مجازی را در حیطه اختیارات 

و وظایف مجلس شورای اسالمی دانسته است.
کمیســیون تحول دیجیتال اتاق بازرگانی نیز نسبت 
به اجباری شــدن اینماد انتقاد دارد. کمیسیون اقتصاد 

نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران در بیانیه    ای نسبت به اجباری شدن 
اینماد برای کسب    وکارهای نوین و فناوری    محور انتقاد 
کرد و آن را عامل افزایش مهاجرت نخبگان در سال های 
آینده پیش    بینی کرد. در این بیانیه آمده است؛ برخالف 
رشد منفی اقتصاد سنتی کشور، اقتصاد دیجیتال ایران با 
رشد 4 تا ۶ درصدی طی ۸سال گذشته، پیشران توسعه 
کشور و امید بخش برای ســایر صنایع بوده، لذا باید با 
هوشمندی ضمن حفظ این دســتاورد، آن را به سایر 

حوزه    های اقتصادی تسری داد.
بر اساس این بیانیه تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری 
به یک مجوز اجباری در واقع به مثابه پنجره واحد مجوزهای 
فضای مجازی شده و کامال برخالف رویکرد مجلس شورای 
اسالمی در طرح تســهیل صدور مجوز کسب    وکار بوده و 
عامل جدی افزایش مهاجرت نخبــگان و کارآفرینان در 
ســال های آتی خواهد بود. در این بیانیه همچنین آمده 
است: امروز بزرگ ترین تهدید کشور، مهاجرت نخبگان و 

کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه کشور است. 
راهکار کنترل ریسک     در محیط کسب    وکار، انسداد در شروع 
فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب    و    کارها نیست، 
بلکه تنظیم    گری به موقع توسط نهادهای مسوول با رویکرد 
توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ وجه نباید دچار 
تحریم    های داخلی شد.  ایجاد یک سامانه مجوزمحور جدید 
و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به 
یک نماد اجباری یا در واقع یک رگوالتور کسب    وکارهای 
فضای مجازی، تبعات جدی در فرآیند توســعه نوآوری و 
گسترش کسب    و    کارهای خرد داشته و کمیسیون اقتصاد 
نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران توصیه اکید 
به بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه اصلی خود 
یعنی احرازهویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری 
دارد. گفتنی است بحث اجباری شدن اینماد طی روزهای 
اخیر با واکنش بسیاری از فعاالن عرصه کسب وکارهای نوپا 
رو به رو شده و تعدادی از کسب    وکارها از حذف اینماد از روی 

سایت خود خبر داده    اند.

منوط كردن شروع كسب و كارها به دریافت اینماد پایان استارتاپ هاست

»اینماد« مانع جدید کسب و کارهای اینترنتی
شایلی قرایی
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به نظر می رســد دولت در 
الیحه بودجه ســال آینده 
پیش بینــی در رابطــه با 
پرداخــت ارز ترجیحــی 
نداشته و این نشان از اقدام 
دولت برای حذف ارز 42۰۰ تومانــی دارد. هر چند 
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بالفاصله پس از 
انتشار این خبر گفته است هیچ صحبتی از حذف ارز 

4 هزار و 2۰۰ تومانی در بودجه 14۰1 نیست. به گفته 
خدابخشی، اما در چگونگی تخصیص و توزیع منابع 
قانون بودجه برای پرداخت یارانه اختالف نظرهایی 
وجود دارد. به هر ترتیب اظهار نظرهای دولتی ها در 
هفته های اخیر نشان از جدیت در حذف این ارز دارد.

در رابطه با تبعات حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
صحبت های بسیاری شــده است در حالیکه تبعات 
حذف این ارز بر تولید و صنعــت، واردات مواد اولیه، 
دارو و تجهیزات پزشکی و بسیای از بخش های مهم 
اقتصادی هنوز به درســتی اعالم نشده است. تاکین 

مواد اولیه از طریق واردات با ارز دولتی سهم باالیی در 
ابقای تولید و صنعت داشته و در صورت حذف این ارز 
خسارات بسیاری بر تولید و صنعت وارد خواهد شد. 
باید دید دولت اگر قصد جدی برای حذف این ارز دارد 
چه راهکارهایی را جایگزین این اقدام خواهد کرد تا 
تولید و صنایع کمترین ضرر را در این بین متحمل 
شوند. به طور کلی حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت، 
برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود 
را با این ارز تامین می کردند، پیامدهایی را به همراه 

خواهد داشت. 

حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران در تحلیل 
این شرایط گفته است: حذف ارز ترجیحی در کوتاه 
مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه 
خود را با این ارز تامین می کردنــد، پیامدهایی را به 
همراه خواهد داشت. مساله این است که بخش تولید 
از سال 13۹۶ تاکنون، تورم وحشتناکی را تحمل کرده 
است، بدون آنکه بتواند ظرفیت های مناسبی را برای 
تامین منابع نقدینگی ایجاد کند. بنابراین، پیکر تولید 
نحیف شده و به ویژه، بنگاه های کوچک و متوسط برای 

ادامه فعالیت ناتوان شده اند.

دولت حذف ارز دولتی را در بودجه 1401 در دستور دارد

حمایت از تولید با ارز تک نرخی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

در آستانه شب یلدا؛ شيریني فروشي ها قيمت ها را حفظ كردند 

قنادان توان پرداخت اجاره را ندارند

۹۰ درصد لوازم خانگي موجود در کشور قاچاق است

لزوم بازنگري در فرایند تولید، کنترل کیفیت و تایید نهایي خودرو

واردات برنج به ۷۸۶ هزار تن رسید
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مدیر عامل بانک مسکن در دیدار اولین مدال آور تاریخ بوکس ایران:
دنيا با ورزش قدرت خود را نشان می دهد/بانك 

مسکن پيشتاز حمایت از قهرمانان ورزشی
مدیر عامل بانک مسکن در دیدار اولین مدال آور تاریخ بوکس ایران با تاکید 
بر اینکه دریافت این مدال موجب برانگیختن غرور ملی شده است گفت: 
تمام دنیا با ورزش قدرت خود را نشان می دهد بنابراین مدیریت قهرمانی 
و حفظ آن می تواند برای جوانان الگوســازی شــود.به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ؛ دکتر »محمود شایان« عصر دیروز در 
ساختمان مرکزی بانک مسکن پذیرای دانیال شه بخش جادوگر بوکس 
و اولین مدال آور تاریخ بوکس ایران در جهان بود.در این دیدار ، مدال آور 
تاریخ بوکس ایران در جهان را حســین ثوری رئیس فدراســیون بوکس 
جمهوری اسالمی ایران و محمود نهتانی مربی تیم ملی بوکس همراهی می 
کردند.دکتر شایان با اشاره به اینکه بانک مسکن در راستای ارزش گذاری 
به قهرمان جهان بوکس پیشقدم شــده اند گفت: این تقدیرها و توجهات 
در راستای اهداف فرهنگی و پیوست اجتماعی بانک مسکن در کشور، به 
رشد و امید در جوانان، توســعه فرهنگ ورزشی در ایران و ایجاد نشاط در 
جامعه کمک می کند.مدیر عامل بانک مســکن در این دیدار صمیمانه با 
اشاره به اینکه باید این نگاه که از مناطق محروم نمی توان قهرمان تربیت 
کرد تغییر کند ادامه داد: در تمام دنیا قدرت و اعتبار از طریق ورزش نشان 
داده می شــود بنابراین می توان این طور عنوان کرد که مدال آور بوکس 
ایران در جهان )دانیال شه بخش( باعث برانگیختن غرور ملی شده است و 
باید این قهرمانان به نوعی حفظ و برای جوانان کشور الگوسازی شوند.وی 
موفقیت، افزایش دانش و آگاهی، حفظ موفقیت، فکر اقتصادی و فکر خالق 
ورزشی را به جوانان و ورزشکاران توصیه و خاطر نشان کرد: ورزشکاران و به 
خصوص مدال آور ملی بوکس باید تنها به اراده ملی توجه کند چرا که حفظ 
مسوولیت قهرمانی و رعایت اخالق ورزشــی می تواند این جوان 21 ساله 

را تا 40 سالگی در سطح قهرمانی و قدرت آفرینی برای کشور حفظ کند.

پيام مدیرعامل بانك قرض الحســنه مهر ایران به 
مشتریان، سهامداران و كاركنان

دکتر سید سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
آستانه 22 آذر ماه، چهاردهمین سالروز تأسیس بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، در پیامی ضمن تبریک این مناسبت مهم ترین برنامه های کاری بانک 
را در دوره جدید فعالیت بانک تبیین کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 

قرض الحسنه مهر ایران، در متن این پیام آمده است:
»بانک قرض الحسنه مهر ایران« توانمند سازی اقشــار کم درآمد و نیازمند 
جامعه و همچنین تامین مالی خرد مشــتریان عزیز به منظور رفع نیازهای 
ضروری آنها را رســالت و ماموریت اصلی خویش می داند و با تالش بی دریغ 
و زحمات شــبانه روزی همکاران خود برای دستیابی به اهداف مطرح شده و 
بهبود شــرایط اقتصادی جامعه به ویژه در مناطق کمتر بر خوردار و محروم 
کشــور گام بر می دارد.توجه به قابلیت های بالقوه وبالفعل بانک به طور حتم 
جهت گیری خدمت رسانی را به ســمت ارتقاء مشتری مداری، توسعه سبد 
محصوالت و سرویس های بانکداری الکترونیک بر اساس سلیقه و نیاز مشتریان 
و تنوع بخشی در طرح های تسهیالتی مبتنی بر قرض الحسنه سوق می دهد.

وجود نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده، متعهد و متخصص از نقاط قوت بانک 
قرض الحسنه مهر ایران است که بهره مندی از این گنجینه ارزشمند، سازمانی 
کار آزموده و موفق در مسیر راهبردهای اقتصادی کشور را رقم می زند.تدوین 
سیاست های اعتباری مبتنی بر طراحی ابزارهای جدید در حوزه قرض الحسنه، 
توسعه شفافیت سازمانی و ارتقای جایگاه بانکداری قرض الحسنه نزد ذی نفعان 
و پژوهش محوری در تصمیم سازی، تصمیم گیری و تدوین برنامه های عملیاتی 
از جمله راهبردهای بانک قرض الحســنه مهر ایران برای دستیابی به اهداف 
ترســیم شــده در افق 1404 است.توســعه بکارگیری فناوری های نوین با 
هدف افزایش بکارگیری محصوالت خدمات الکترونیک بانک نزد مشتریان و 
استاندارد سازی روش ها و فرآیندهای دریافت خدمات بانکی سبب می شود 
تا خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران به دورافتاده ترین نقاط کشور ارائه و 
اقشار مختلف جامعه از آثار و برکات قرض الحسنه بهره مند شوند.از دیگر الویت 
های بانک در افق پیش رو »توسعه برنامه های وفاداری و ماندگاری مشتریان در 
سپهر خدمات بانک« است که در این راستا تالش می شود با راه اندازی باشگاه 
مشتریان و ایجاد و توسعه شــعب مجازی یک گام به متقاضیان و مشتریان 
بانک نزدیک تر شویم.چابک سازی ســاختار، ارتقای هماهنگی سازمانی و 
توانمندســازی کارکنان از دیگر راهبردهای بانک است که براساس آن می 
کوشیم سازمانی چابک و پیشرو با کارکنانی خالق و نوآور برای ارائه خدمات 
قرض الحسنه به جامعه داشته باشیم.اکنون در آغاز پانزدهمین سال فعالیت 
بانک قرض الحسنه مهرایران، به پشتوانه سهامداران بزرگ خود و با حمایت 
هموطنان، مشــتریان و تالش و همت مضاعف کارکنان ســاعی، این بانک 
توانسته است با استقبال از خدمات و طرح های تسهیالتی متنوع از مرز 11 
میلیون نفر مشتری و پرداخت تسهیالت به بیش از 10 میلیون نفر گذر نماید. 
که این مهم خود نشان دهنده استقبال مردم و نیاز روز افزون جامعه به خدمات 
بانکداری خرد و قرض الحسنه است.در همین راستا بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در چشم انداز پیش رو به عنوان »بانک مردمی، جامع و هوشمند برای 
ایران قوی« بنا دارد ضمن توسعه طرح های تسهیالتی خود و تغییر روند اعطای 
وامهای قرض الحسنه از معیشت محور به اشتغال محور به گونه ای عمل نماید 
تا با سرلوحه قراردادن مسؤولیت اجتماعی خود در توسعه بانکداری اسالمی، 
خدمات خود را به دورترین نقاط ایران عزیز اسالمی به ویژه روستاها و مناطق 
کمتر توسعه یافته توسعه دهد.توسعه خدمات بانکداری قرض الحسنه به نقاط 
مختلف کشور به ویژه مناطق محروم و روســتاها عالوه بر تالش ارکان بانک 
یقینا نیازمند حمایت خیرین و افراد نیک اندیشی است که همواره در راه خیر 
تالش نموده اند؛ در اینجا از این همه خیرین در جای جای ایران عزیز تقاضا 
دارم همچون گذشته بانک قرض الحسنه مهر ایران را برای توسعه عمل نیکو و 
خیر قرض الحسنه با هدف حمایت از اقشار نیازمند و توانمندسازی آنها یاری 
نمایند.22 آذر ماه، چهاردهمین سالروز تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران 
را به تمامی سهامداران ارجمند، مشتریان گرامی، اعضای محترم هیات مدیره 
و کلیه همکاران عزیز تبریک عرض میکنم . امید آنکه در چشم انداز پیش رو، 
در سایه توجهات حضرت حق با حمایت های بیش از پیش سهامداران محترم، 
مشتریان ارجمند و کارکنان کوشا بتوانیم به اهداف عالیه بانک به ویژه عمل 
به مســئولیت اجتماعی خود در زمینه بهبود معیشت و ارتقای شاخص های 
اقتصادی مردم عزیز ایران اسالمی دســت یابیم.در این میان الزم می دانم از 
مشتریان ارجمند و سهامداران گرامی که با همتی بلند و اندیشه ای نیکو، بانک 
قرض الحسنه مهرایران را یاری نمودند تا با سرافرازی و سربلندی به جایگاه 
شایسته خود در جامعه و شبکه بانکی کشور دست یابد کمال سپاس و امتنان 
خانواده بزرگ این بانک را داشته باشم. این مهم جز با الطاف الهی، مساعدت 
و همدلی سهامداران محترم و همچنین مودت و اعتماد مشتریان عزیز میسر 
نمی شد.در پایان از در گاه خداوند ســبحان، توفیق روز افزون، موفقیت در 
دستیابی به افق های مسئولیت اجتماعی و استمرار خدمت رسانی برای تحقق 

پیشرفت و درخشش جمهوری اسالمی ایران را مسئلت دارم.

بانک ها

جف بزوس ۶ توریست را به مرز فضا فرستاد
شرکت بلواوریجین ۶ توریست فضایی از جمله مایکل استراهان، مجری تلویزیونی را به مرز فضا برد. این سومین پرواز موفقیت آمیز شرکت فضایی جف بزوس به حساب می آید.عالوه بر 

مجری تلویزیونی، لورا شپارد چرچلی دختر آلن شپارد فضانورد آمریکایی نیز در این سفر حضور داشت. چهار مسافر دیگر با پرداخت هزینه در این سفر کوتاه به مرز فضا شرکت کرده بودند.
موشک نیوشپارد همراه کپسول حامل این ۶ نفر از مقر پرتابی در غرب تگزاس به فضا پرتاب شد. ۶ سرنشین پس از تجربه چند دقیقه بی وزنی در ارتفاع ۶۲ مایلی زمین، دوباره به زمین 

بازگشتند. این مأموریت نیوشپارد NS-۱۹ نام گرفته است.

رکورد هزینه وام مسکن در 
20 آذرماه در حداقل یک 
ســال و نیم اخیر شکست. 
این هزینه برای مجردین 
به 27 میلیون تومان رسید 
و در نهایت نرخ سود وام مســکن را به فراتر از 23 

درصد کشاند.
هزینه وام مســکن در روزهای پایانی پاییز 1400 
شــروع به ثبت رکوردهای بی سابقه کرده است. د 
راین مقطع زمانی قیمت وام به باالترین سطح خود 
حداقل در یک سال و نیم اخیر رسیده و هزینه وام 
را برای متقاضیان متاهل در تهران به ســطح 46 

میلیون تومان ارتقا داده است.
این وام به طور کلــی از طریق خرید اوراق تســه 
منتشر شــده توسط بانک مســکن خریداری می 
شود. متقاضیان می توانند باخرید این اوراق وام در 
خواســتی خود را جهت خرید خانه دریافت کنند. 
این وام برای مجردین سقف 140 میلیون تومان و 
برای متاهلین بیشینه 240 میلیون تومان را دارد. 

قیمت هرکــدام از اوراق تســه در بــازار خرید و 
فروش ایــن اوراق و در نتیجه تغییــرات در عرضه 
و تقاضای آن کشــف می شــود. در عملیات ثبت 
شــده در روز 20 اذرمــاه هزینه هر بــرگ از این 
اوراق 97 هــزار و 750 تومان به دســت آمده که 
 نســبت به روز قبل تقریبا 5 درصد افزایش داشته

 است.
این هزینه اکنون به بیشینه خود در مدت یک سال 
و نیم گذشته دست پیدا کرده و رکوردی بی سابقه 

را خلق کرده است.
در همیــن رابطه محاســبه می شــود مجردینی 
کــه قصــد اخــذ ســقف وام را دارند بایــد 27 
میلیــون و 400 هــزار تومــان برای ایــن خرید 
 وام هزینه کــرده و متاهلین تقریبــا 47 میلیون 

تومان.
با انتقل رکوردزنی قیمت اوراق به هزینه پرداختی 
وام برای متقاضیان مشــاهده می شود این هزینه 

نیز در مقطع یک  سال ونیمه بی سابقه بوده است.
بررسی آمار تعداد معادالت و رفتار قیمت ها نشان 
می دهد یکی از دالیل اقتصــادی در خصوص این 
افزایش قیمت می تواتد رفتار کنشگرانه متقاضیان 
باشد. به این معنا که در روزهای قبل کاهش عرضه 
موجب افزایش در قیمت اوراق شــده و درواکنش 
به این افزایش موجی از تقاضا شــکل گرفته که در 

نهایت در این روز موجب شد تا تعداد معامالت به 
فراتر از 11 هزار مورد رســیده و تقریبا 10 درصد 

رشد پیدا کند.
به عبارت دیگر تقاضا اکنون بسیار بیشتر از عرضه 
اوراق در این روزهاست و این عامل نیروی پیشران 

قیمت وام در مقطع کنونی شده است.
زمانی کــه متقاضیــان بــرای دریافــت وام دو 
هزینــه را جداگانــه پرداخــت کنند نرخ ســود 
 نیز دیگر در ســطح اســمی خــود نخواهــد بود

 )17.5 درصد(.
طبق محاسبات مشخص می شود در روز 20 آذرماه 
نرخ ســود وام مسکن برای نخســتین بار در سال 
جاری به فراتر از 23 درصد رسیده در سطح 23.61 
درصد جای گرفت. این بیشترین میزان نرخ سود در 
تمام مدت یک سال ونیم گذشته بوده که نرخ باالیی 

به شمار میآید. تقریبا 6.1 واحد درصد بیشتر از نرخ 
سود اسمی اعالم شده است.

رکوردزنی در هزینه نهایی وام مسکن
متناظــر با افزایــش در هزینــه وام  و نرخ ســود 
هزینه نهایــی وام مســکن نیز رونــدی افزایش 
 پیــدا کــرده و رکوردهــای بــی ســابقه ای ر

ا به ثبت رسانده است.
هزینه نهایــی مبلغی اســت کــه متقاضیان در 
 طول 12 ســال به بانک مســکن در اثر خرید وام 
می پردازند.این هزینه بــرای مجردین در این روز 
برابر با 187 میلیــون و 500 هزار تومــان و برای 
متاهلین معادل با 346 میلیون و 840 هزار تومان به 
ثبت رسیده است.این میزان بیشترین سطح هزینه 

نهایی وام در مقطع مشابه بوده است.

نرخ سود وام مسکن از 23 درصد عبور كرد

رکوردزنی هزینه وام مسکن 
News kasbokar@gmail.com

روز گذشته شــاخص کل بورس تهران 23 هزار 
واحد ریزش کرد که دومین سقوط بزرگ شاخص 

کل بورس تهران در آذر ماه است.
در معامالت روز یکشنبه، 21 آذر 1400، شاخص 
کل بورس پایتخت با نزول 23 هزار و 730 واحدی 
نســبت به دیروز به رقم یک میلیون و 320 هزار 
واحد رســید. کاهش 23 هزار واحــدی، دومین 
سقوط بزرگ شــاخص کل بورس تهران در آذر 

ماه است.
شاخص هم وزن نیز افت کرد و با کاهش 5 هزار و 
882 واحدی در سطح 355 هزار و 612 واحدی 

ایستاد. 

همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 190 
واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار و 930 واحد 

قرار گرفت. 
افت ارزش معامالت 

روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام با 
افت 3.7 درصدی به رقم 4 هــزار و 832 میلیارد 
تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی 
در بازار ثانویه هــزار و 816 میلیارد تومان بود که 

38 درصد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را 
تشکیل می دهد.

ارزش معامالت خرد سهام افت کرد و با کاهش 27 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 
234 میلیارد تومان رسید که 46 درصد از ارزش 
کل معامالت بازار را در روز یکشنبه شامل می شود. 

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص ها
روز گذشته نمادهای »فملی«، »فارس« و »فوالد« 

بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند 
و »غکورش«، »پرداخت« و »وخاور« بیشــترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 
در فرابورس نیــز نمادهای »آریــا«، »مارون« و 
»فرابورس« بیشترین تاثیر کاهنده را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »سغدیر«، »بمپنا« و »افرا« 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورسخودرو 
صدرنشین اســت و شســتا و برکت در رتبه های 
بعــدی هســتند. در فرابــورس نیــز نمادهای 
 فرابورس، فجهان و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها 

هستند.

سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس، 
گفت: وزارت ارتباطات مکلف شــده سهم اقتصاد 
دیجیتال در GDP را به 10 درصد افزایش دهد 
اما در حال حاضر این میزان حدود 4 درصد است و 
از میانگین دنیا عقب تر هستیم. روح اهلل عباس پور 
با اشــاره به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در 
زمینه عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
دولت های یازدهم و دوازدهم، گفت: امروز توجه 
به موضوعاتی مانند دولت الکترونیک، شبکه ملی 
اطالعات، مبارزه با فساد، آگاهی مردم و دسترسی 
به شبکه اینترنت در شرایط کرونایی از ضرورت ها 

و الزامات است.
عباس پور با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم 
از جمله دولت هایی بودند که در برنامه ششم توسعه 

مکلف شدند در راستای شبکه ملی اطالعات اقدام 
و دسترسی مردم به اینترنت را فراهم کند، ادامه 
داد: در حال حاضر 43 درصد روســتاهای کشور 
فاقد اینترنت ثابت هستند، در شرایط کرونایی و 
لزوم آموزش آنالین، دانش آموزان روســتاهایی 
که اینترنت پرسرعت ندارند چگونه باید آموزش 

ببینند.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی ، 
افزود: در قانون بودجه ســنواتی و برنامه ششــم 
توســعه ، وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
مکلف شده ســهم اقتصاد دیجیتال در GDP را 
به 10 درصد افزایش دهد امــا در حال حاضر این 
میزان حدود 4 درصد است و از میانگین دنیا بسیار 

عقب تر هستیم.

وی با بیان اینکه در خصوص 8 درصد پروژه های 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات علی رغم 
تأمین منابع هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است، 
تصریح کرد: در استان سیستان و بلوچستان تنها 
28 روســتا خدمات ارتباطات مخابراتی دریافت 
می کنند و 72 روســتای آن فاقد هرگونه ارتباط 
مخابراتی هستند. بر اساس آمار ارائه شده میزان 
ضریب نفوذ تلفن ثابت در روســتاهای اســتان 
خوزستان 18 درصد، اســتان ایالم 21 درصد و 
استان هرمزگان 18 درصد است که وضعیت قابل 

قبولی نیست.
ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی با تاکید بر اینکه آموزش رایگان 
وظیفه دولت است و امکانات شــکوفایی جوانان 

و نوجوانان باید فراهم شــود، عنوان کرد: به دلیل 
وضعیت موجود در حوزه کاری وزارت ارتباطات، 
کمیســیون صنایــع و معــادن با کمــک مرکز 
پژوهش هــا، دیوان محاســبات و انجام مطالعات 
میدانی گزارش قرائت شده در صحن علنی را تهیه 
کرد و قصد داشتیم وزیر فعلی را مجاب کنیم تا با 

جدیت امورات را اجرایی کنند.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به اینکه کمیســیون صنایع و 
معادن بــر عملکــرد وزارت ارتباطــات نظارت 
دارد، گفــت: وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
در روز اخــذ رأی اعتمــاد از مجلــس اعالم کرد 
 که کمتر از 3 ســال دیگر شــبکه ملی اطالعات

 را تکمیل می کند.

رئیس اتحادیه صادرکننــدگان صنعت مخابرات 
ایران گفت: اگر در طرح صیانت از فضای مجازی 
تصمیمات غیرعقالیی گرفته شود، با دشمنان مان 
در خروج نخبگان و فرار مغزها از کشور همراهی 
کرده ایم. داوود ادیب گفت: افزایش سطح اعتماد 
بین دولت و آحاد جامعــه و درک صحیح دولت از 
نیازها و حقوق اولیه و حفظ کرامت انسانی مردم، 
ســطح وفاداری مردم را افزایش خواهد داد و این 
موضوع ارتباط مســتقیم و تنگاتنگ با ســرمایه 
اجتماعی دارد؛ به این معنی که هر چه شعاع اعتماد 
در گروه اجتماعی متشــکل از طیف های مختلف 
گسترده تر شود، ســرمایه اجتماعی نیز افزایش 
یافته و به تبع آن میزان همکاری و اعتماد متقابل 

به دولتمردان کشور، افزایش خواهد یافت.
وی افزود: ما نباید این موضــوع را فراموش کنیم 
که در چند دهه گذشــته، محور توسعه و رشد در 
تمامی کشورهای توسعه یافته، از سرمایه فیزیکی 
به سرمایه انسانی و سپس به ســرمایه اجتماعی 
تغییر جهت یافته و در عصر حاضر هیچ کشوری 
نمی تواند بدون تکیه بر ســرمایه اجتماعی خود 
حکومت داری کند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
صنعت مخابرات ایــران تاکید کرد: امــروز باید 

دولتمردان ما هوشیار باشند که با خروج هر نخبه 
از کشور، حجم باالیی از سرمایه های دانشی سرمایه 
گذاری شــده در طول ده ها سال که با هزینه های 
قابل توجه برای هر نفر همراه بوده است، از کشور 
خارج خواهد شــد. امروز اگــر در خصوص طرح 
صیانت از فضای مجــازی تصمیمات غیر عقالیی 
گرفته شود، با دشــمنان مان در خروج نخبگان و 

فرار مغزها همراهی کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: عصر امروز با سه عنصر پیچیده 
دانش، انسان و ماشین به عنوان سه عامل تعیین 
کننده مناســبات سیاســی و اقتصادی حاکم بر 
جهان، نقش و نگار تازه ای پیدا کرده است. به نحوی 
که رقابت میان کشورها مربوط به در اختیار گرفتن 
این سه عنصر در هزاره سوم و انقالب صنعتی پنجم 
است. این موضوع تالش کشــورها را در استفاده 
از این ابزارها در راســتای تســخیر بدون جنگ و 

تصاحب منابع سمت و سوی دیگری داده است.
رئیس اتحادیه صادرکننــدگان صنعت مخابرات 
ایران ادامه داد: از ســوی دیگر انســان امروز به 
جهت پتانســیل های باال در ارزش افزایی، قدرت 
باور نکردنی یادگیری و نقــش غیرقابل انکار در 
خلق ماشــین های مبتنی بر هــوش مصنوعی، 

ربات ها و ابزارهای پیشــرفته، آن چنان ارزشــی 
را به دســت آورده کــه قدرت های بــزرگ دنیا 
امروزه هوشــیارانه متوجه این موضوع هســتند 
که بــا جذب نخبــه و یک متخصــص می توانند 
صدها فرصت شــغلی در کشورشان ایجاد کرده و 
حتی اهداف سیاســی و امنیتی و نظامی مد نظر 
 و پشــت پرده خود را به شــکلی که می خواهند 

عملیاتی کنند.
وی اظهار داشــت: برای مثال دولــت امارات در 
جدیدترین اقدام خــود در جهت جذب نیروهای 
متخصص، ویــزای طالیی بلندمــدت را تصویب 
کرده و این ویــزا را به دو صورت پنج ســاله و 10 
ســاله صادر می کند و به دانشمندان، دانشجویان 
نخبه، ســرمایه گذاران و کارآفرینان اجازه اقامت 
در دبی یا دیگر شــهرهای امارات را می دهد. در 
این برنامــه، محققین، مخترعین، دانشــجویان 
نخبه، پزشکان، مهندسین الکترونیک، تکنولوژی، 
مهندسین کامپیوتر، برنامه نویسان، متخصصین 
هوش مصنوعی و افرادی کــه در زمینه داده های 
کالن فعالیت می کنند اولویت داشته و در ابتدای 

لیست این نوع ویزاها قرار دارند.
ادیب گفت: ایــن اقدام دولت امــارات اگرچه در 

ظاهر به منظور جذب متخصصین و استعدادهای 
طالیی و پرورش آن ها صورت گرفته و جزو اهداف 
بلندمدت این کشور به حساب می آید، ولیکن در 
مدت زمان کوتاهی می توانــد اثرات مخربی را در 
کشورمان چه در ابعاد دانشــی و چه ابعاد امنیتی 
از خود به جای بگذارد. وی ادامه داد: بدیهی است 
که اینگونه اقدامات آشــکار و بــه ظاهر مدرن در 
راستای جذب نخبگان، قدمت تاریخی و طوالنی 
در دولت های استعماری داشته و نهایتاً این گونه 
روش ها غالباً به گسترش اســتعمار پنهان منجر 

می شود.
ادیب افزود: اینگونه حرکات در ســال های اخیر 
دامنه خود را وسعت بخشیده و از حالت پنهان به 
آشکار تبدیل شده است. سندی که سال 2015 در 
خصوص ورود به حوزه نخبگان توســط دشمنان 
قسم خورده کشورمان منتشر شده است نیز از این 
نوع است. در بخشی از این ســند آمده است: »ما 
در حال به دســت گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد 
روابط با جوانان جهان، شناســایی رهبران آینده 
در دولت، کسب و کار و جامعه مدنی، اتصال آنها 
به یکدیگر و مهارت های مورد نیازشان برای رشد 

کردن هستیم.«

43 درصد روستاهای كشور فاقد اینترنت ثابت هستند

GDP عقب ماندگی سهم اقتصاد دیجیتال در

رئيس اتحادیه صادركنندگان صنعت مخابرات عنوان كرد؛

خروج نخبگان با اتخاذ تصمیمات غیرعقالیی در طرح حمایت از کاربران

دومين  سقوط  بزرگ  بورس  در آذرماه  رقم  خورد

سایه  سنگین  بودجه  بر  بورس


