
بانک مرکزی اعــام کرد: در راســتای عمل به 
وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه های صرافی 
مجاز کشــور، از ابتدای ســال جــاری اقدامات 
نظارتی پیاده ســازی شــده که منجر به صدور 
۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطــال مجوز و ۴۶ 
 مورد تعلیق مجوز برای صرافی های متخلف شده

 است.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعــام کرد: به 
منظور افزایش دامنه نظارتی خــود بر بازار ارز و 
برخورد با صرافی های متخلف بر اساس ماده ۴۱ 
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر 

صرافی ها اقدامات انضباطی را در این باره به عمل 
آورده است.

بر اساس ماده ۴۱ دســتورالعمل اشاره شده، در 
صورت وقوع هر یک از مواردی همچون »تخطی از 
مفاد این دستورالعمل، شامل سایر مقررات ذیربط 
و تعهدنامه های ارایه شده«، »عدم ایفای بدهی ها و 
تعهدات نسبت به مشتریان«، »عدم ارایه اطاعات 
از ســوی صرافی و یا ارایه اطاعات نادرســت یا 
گمـراه کننـده توسط مؤسسین، مدیران، شرکا و 
یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی«، »انحال 
و یا ورشکســتگی صرافی«، »عــدم فعالیت و یا 

ناتوانــی در انجام عملیات صرافی به تشــخیص 
بانک مرکزی« و »عدم انجام اقدامات الزم جهت 
تمدید اجازه نامه فعالیت« توسط صرافی، بانک 
مرکزی می تواند حسب مـــورد نسبت به تذکر 
کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت هـــای 
صـرافی، سـلب صـاحیت اعضای هیأت مدیره 
و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانت نامه بانکی یـا 
گـواهی مسـدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه 
وجه ضمانتنامه بانکی گواهی مسدودی حساب 
سـپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه 

فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام کند.

در دومین نشست کمیته دســتمزد شورای عالی کار، 
گزارش موسســه عالی پژوهش تامیــن اجتماعی در 
خصوص بررســی مزد منطقه ای ارائه شد.به گزارش 
ایسنا، با توافق اعضای کمیته تخصصی مزد مقرر شده 
تا پایان سال به طور منظم هر دو هفته یک بار روزهای 
دوشنبه جلسات کمیته دستمزد با حضور نمایندگان 
دولت و شرکای اجتماعی برای رســیدن به توافقات 
جدی برگزار شــود.در نخستین نشســت کمیته مزد 
شــورای عالی کار،   در خصوص مزد منطقه ای و مزد 
صنایع مباحثی مطرح شــد و با توجه به صراحت ماده 
۴۱ قانون کار، شرکای اجتماعی مایل بودند که چون 

مزد منطقه ای در دستور کار ســالهای گذشته بوده، 
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به این موضوع 
ورود و نسبت به آن تحقیق کند.بر همین اساس مقرر 
شد تا نماینده موسسه در خصوص مزد منطقه ای و مزد 
صنایع گزارشی تهیه و در جلسه دوم به اعضای کمیته 
مزد ارائــه  دهد؛ همچنین در صورتــی که نمایندگان 
وزارت صمت و اقتصاد نظرات و پیشــنهاداتی در این 
خصوص داشــتند، مطرح کنند.محمدرضا تاجیک، 
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت و گو با 
ایسنا، ضمن تشریح جزییات دومین نشست کمیته مزد 
اظهار کرد: سال گذشته مقرر شد موسسه عالی پژوهش 

تامین اجتماعی به بحث مزد منطقه ای ورود کند و بر 
اساس صنایع و مناطق مختلف این موضوع را بررسی و 
گزارش دهد اما به دلیل نبود زمان جمع بندی حاصل 
نشد و این مسأله به سال ۱۴۰۰ موکول شد.وی ادامه 
داد: امسال این موضوع از سوی شورای عالی کار مجددا 
ارجاع شد و در دســتور کار کمیته مزد قرار گرفت. در 
دومین نشست کمیته، نماینده موسسه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی گزارش خود را ارایه کرد و مقرر شد در 
چند روز آتی با شــرکای اجتماعی، دولت، نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی به طور مجزا جلســاتی برگزار و 
نتایج بررسی ها و خروجی کار در جلسه سوم ارایه شود.

مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران کشور گفت: تا 
واحدهای مرغداری نهاده های مورد نیازشان را خریداری 
کنند و به دستشان برسد حدود ۴۰ روز طول می کشد 
و این تاخیر در ارسال نهاده ها اصا اتفاق خوبی نیست.
حبیب اســداهلل نژاد در گفت وگو با ایســنا در پاسخ به 
این سوال که وضعیت تامین ذرت در سامانه بازارگاه به 
چه صورت است؟ گفت:ذرت در سامانه بازارگاه به علت 

مشکاتی در تامین و تخصیص ارز  با تاخیر شارژ می شود و 
تا واحدهای مرغداری آن را خریداری کنند و به دستشان 
برسد حدود ۴۰روز طول خواهد کشید که این تاخیر اصا 
خوب نیست، زیرا هم باعث ایجاد بازار سیاه می شود و هم 
اینکه مرغدار را در تامین نهاده دچار چالش می کند.وی 
ادامه داد: انتظار ما این است که این اشکاالت در تامین 
و تخصیص نهاده از طریق بازارگاه بعد از یک سال ونیم 

سال فعالیت برطرف شود تا مرغداران درگیر موضوعات 
دیگری نشــوند.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
کشور در بخش دیگری از صحبت هایش به توزیع مرغ 
منجمد اشاره کرد و گفت:در حال حاضر در کشور با مازاد 
تولید مرغ مواجه هستیم؛ به طوری که شرکت پشتیبانی 
امور دام مبادرت به خرید و ذخیرسازی  مرغ در استان ها 

کرده است.

گزارش های رسمی نشان می دهد که باالترین مبلغ 
ثبت شده برای پرداخت حقوق مربوط به قوه مجریه 
با ۲۸۴ میلیون تومــان و کمترین آن ۳.۲ میلیون 

تومان است.
به گزارش ایســنا، با توجه به الزام ماده ۲۹ قانون 
برنامــه ششــم توســعه، دســتگاه های اجرایی 
 مشــمول قانــون موظــف هســتند اطاعــات

 حقوق و مزایای کارکنان خود را در ســامانه ثبت 
حقوق و مزایا اعام کنند که البته بعد از گذشــت 
حدود چهار ســال همچنان برخی دســتگاه ها و 
زیرمجموعه هــای آنها اطاعات خــود را وارد  و یا 

تکمیل نکرده اند.
 ایــن در حالــی اســت کــه بررســی گــزارش  
ســازمان اداری و اســتخدامی در رابطــه بــا 
میانگین حقــوق و مزایا در ۹ ماهه ســال جاری 
 نشــان دهنــده ارقــام متفــاوت و قابــل تاملی

 است.

برخی پرداخت های سنگین یکجا است 
اما... بر اساس این گزارش،  باالترین  پرداخت ثبت 
شده مربوط به  قوه مجریه با ۲۸۴.۶ میلیون تومان 
 اســت و بعد از آن  قوه قضائیه بــا ۱۸۴.۹ میلیون

 قرار دارد.
در ســایر بخش ها نیز در قوه مقننه ۸۲.۹ میلیون 
تومان و در نهادهای زیر نظــر مقام معظم رهبری 

۴۸.۵ میلیــون تومان و در ســایر دســتگاه های 
 اجرایی باالترین رقــم ثبت شــده ۸۵.۴ میلیون

 تومان است.
برخی ارقام ثبت شــده در حالی بسیار باالتر از حد 
تعیین شــده در قانون اســت که توضیح  سازمان 
اداری و استخدامی از این حکایت دارد که تمام این 
ارقام پرداخت یک ماهه نیســت بلکه در مواردی 
مربوط به افرادی اســت که طی شش ماه دریافتی 
 نداشــتند و در مجموع یکجا به آنها پرداخت شده 

است.
البته بــا این توضیــح هم اگــر فرض شــود که 
حقــوق ۲۸۴ میلیــون تومانــی بــرای شــش 
مــاه بــوده اســت میانگیــن پرداختی بــه وی 
 حــدود ۴۷ میلیــون تومــان در مــاه خواهــد

 بود.

کمترین پرداخت؛ ۳.۲ میلیون
امــا کمترین میــزان پرداختی در دســتگاه های 
اجرایــی رقم ســه میلیــون و ۲۵۵ هــزار تومان 
 است که در تمامی دســتگاه ها به صورت یکسان

 ثبت شده است.
ایــن رقــم ۳.۲ میلیون تومــان هم قابــل توجه 
اســت، چرا که بر اســاس قانون بودجه امســال 
 نباید پرداختی به کارکنان کمتــر از ۳.۵ میلیون

 تومان باشد.

باالترین میانگین در قوه مقننه با ۱۷.۱ 
میلیون

میانگین پرداختی ها در ۹ ماهه اول نشان می دهد 
که باالترین میانگین در قوه مقننه با ۱۷.۱ میلیون 
تومان بوده است.میانگین پرداخت در قوه قضائیه 
۷.۹ میلیون، قوه مجریــه ۷.۸ میلیون و نهادهای 
زیر نظر مقام معظم رهبری بــا ۷.۴ میلیون تومان 
 و در سایر دستگاه های اجرایی ۹.۴ میلیون تومان

 است.

تعداد کارکنان دستگاه ها چقدر است؟
بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه اول امسال تعداد 
کارکنان در قوه قضائیه ۸۴هــزار و ۷۱۱ نفر، قوه 
مجریه یــک میلیون و ۹۸۸ هــزار و ۴۳۷ نفر، قوه 
مقننه ۴۲۰۰ نفر، نهادهای زیر نظر رهبری ۲۵۶۹ 
نفر و در سایر دستگاه های اجرایی ۲۶ هزار و ۵۰۴ 

نفر بوده است.
با توجه بــه تکلیف قانــون برای ثبــت اطاعات 
حقوق در راســتای شــفاف ســازی پرداخت ها،   
 از  آبان مــاه پرداخــت حقوق مشــروط به ثبت

 اطاعــات در ســامانه حقــوق و مزایــا شــد و 
دســتگاه هایی که تا کنون ورود اطاعات نداشته 
بودنــد باید طــی تعهــدی در دو هفتــه یعنی تا 
 ۱۵ آذر مــاه نســبت بــه ورود اطاعــات اقدام 

می کردند.

در حالی که در روزهــای اخیر اعتراض نســبت به اجرای 
اینماد به شــکل اجباری برای کسب وکارهایی که پرداخت 
الکترونیکــی دارند، باال گرفته و حتی عــده ای آن را زمینه 
ســاز انحصار می دانند، وزیر صنعت، معــدن و تجارت طی 
نامه ای به رئیس  جمهوری و رئیس مجلس تاکید کرده که 
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، داشتن مجوز نماد اعتماد 
پیش نیاز ابزار پذیرش مجازی اســت و دریافت آن کمتر از 
یک روز طول می کشــد.به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی 
امین، ۱۵ آدر ماه در نامه ای به ابراهیم رئیســی و محمدباقر 
قالیباف، روسای قوای مجریه و مقننه، تاکید کرده که  نماد 
اعتماد الکترونیکی )اینماد( مجوز فعالیت کسب و کارهای 
اینترنتی )از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی( 
است که در راســتای ساماندهی کســب و کارها در فضای 
مجازی، حمایت و توسعه فعالیت های قانونمند، جلوگیری 
از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 
۱۳۹۵ به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب 
و کار )مرجع احصای مجوزهای کسب و کار( رسیده است.
همچنین در این نامه به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون 
مبارزه با پولشویی، اشاره شده که بر اساس آن داشتن مجوز 
نماد اعتماد الکترونیکی پیش نیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی 
به سایت های اینترنتی شناخته شده است. در ماده ۱۱ قانون 
پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان نیز بانک مرکزی 
موظف به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های 
پرداخت الکترونیکی براساس مجوز فعالیت و شماره اقتصادی 
بنگاه های اقتصادی شــده اســت. وی در مورد درگاه های 

پرداخت اینترنتی، به اباغ نامه سازمان امور مالیاتی کشور 
به عنوان متولی اجرای قانون مذکور به بانک مرکزی  اشاره و 
گفته که منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن 
اینماد، از اواخر ســال ۱۳۹۸ در مورد شرکت های خدمات 
پرداخت )PSP( اجرایی شد و در مورد شرکت های پرداخت 
یار، از اواخر سال گذشته در دســتور کار بانک مرکزی قرار 
گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت های 
پرداخت یار و فعاالن اقتصادی این حــوزه، با پیگیری های 
مراجع نظارتی از مرداد ماه امســال توسط شرکت شاپرک 
اباغ و پس از دریافت نظریه معاونت حقوقی رییس جمهوری 
در آبان امسال مبنی بر شمول ماده ۱۰۳ مزبور بر شرکت های 
پرداخت یار، از آذرماه اجرایی شــده است. فاطمی امین در 
ادامه نامه به روسای قوا ضمن یادآوری این نکته که  فرایند 
اعطای اینماد از سال ۱۳۹۸ به صورت سیستمی  و هوشمند 
در آمده، تاکید کرده که ضمن ساده سازی شرایط و کاهش 
مراحل این فرآیند، بررسی های کارشناسی حذف و تبدیل به 
نظارت های پیش بینی شده است که نتیجه آن کاهش زمان 
میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز )چند 
ســاعت( و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال 
گذشته بوده اســت. همچنین به منظور تسهیل حداکثری 
برای کسب و کارهای خرد و خانگی، فرایند ساده شده نماد 
اعتماد الکترونیکی در قالب »اینماد بدون ستاره« به عنوان 
مجوز اعان محور )فقط با احــراز هویت و دامنه( طراحی و 
پیاده سازی شده، به گونه ای که صرفا با یک ثبت نام، امکان 
دریافت مجوز اینماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فراهم شده است.

مخالفان چه می گویند؟
این اظهارات در حالی مطرح می شود که هفته گذشته اعضای 
کمیسیون فین تک و پرداخت یاری سازمان نظام صنفی رایانه ای، 
تاکید کرده بودند اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز 
ضرر برای کســب وکارها و کاربران شبکه های آناین نخواهد 
بود.ســاعاتی پیش هم انجمن تجارت الکترونیک تهران طی 
بیانیه ای اعام کرده که اینماد منجر به ایجاد انحصار می شود. 
در این بیانیه آمده که تبدیل یک نماد اختیاری به پنجره واحد 
مجوزهای همه کسب وکارهای فضای مجازی به نفع اکوسیستم 
نوآوری کشور نخواهد بود و منجر به ایجاد انحصار و تمرکزگرایی 
خواهد شد. همچنین اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی 
قانونگذار، مجری و ناظر بر تمامی کسب وکارهای فضای مجازی، 
نه تنها تسهیلگر کسب وکارها نیست، بلکه می تواند زمینه ساز 

ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.

اینماد چیست؟
گفتنی اســت کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، 
آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشــخاص برای شروع و 
ادامه فعالیت در همان رسته شــغلی در فضای مجازی است، 
اما پیرو آیین نامه اجرایــی ماده ۱۴ الحاقی قانــون مبارزه با 
پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت های پرداخت یار 
ملزم به دریافت نماد الکترونیکی)اینماد( از مشــتریان خود 
شده اند و مقرر شد از مردادماه ســال ۱۴۰۰، دریافت اینماد 
 بــرای کســب وکارهایی که پرداخــت الکترونیکــی دارند،

 اجباری شود.

جزئیات دومین جلسه کمیته دستمزدمجوز ۷۱ صرافی باطل و تعلیق شد

باالترین فیش حقوقی امسال؛ ۲۸۴ میلیون تومان

تاخیر ۴۰روزه در ارسال نهاده ها/ توزیع مرغ منجمد به تولید آسیب می زند

دعوا بر سر " اینماد" اجباری باال گرفت
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سخنگوی دولت:

۱۳۵ هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی داریم

سقوط رتبه ایران در 
شاخص رفاه لگاتوم

دولت بدون بخش 
 خصوصی توان 

 تحقق رشد اقتصادی
 ۸ درصدی را ندارد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

سیگنال منفی در بازار 
مسکن 

دلیل گرانی وام مســکن 
ثابت ماندن میزان عرضه 
اوراق نسبت به رشد میزان 
تقاضــای آن دارد. ثابــت 

ماندن عرضه اوراق...

  میثم مهرپور، کارشــناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه۳ 

۲

۳

 گوشت قرمز 
دست نیافتی شد 

مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد

 رشد ۴,۴درصدی و تورم
 ۸ درصدی به شرط توافق

قیمت هر برگ اوراق مسکن از 100 هزار تومان گذشت

وام مسکن در مسیر گرانی 
صفحه۳

صفحه۲

ریزش   قیمت  ها  در بازار  خودرو
فاصله بین    قیمت  کارخانه  و بازار  به بیش  از  120درصد  رسید

گرانی گوشت و افت قدرت خرید مردم موجب 
کاهش ســرانه مصرف این کاالی اساسی شده 
است. به گفته کارشناسان تغذیه سرانه مصرف 
گوشت خانوار ایرانی به کمتر از ۵ کیلوگرم در 
ماه کاهش یافته اســت. این در حالی است که 
بر اســاس پژوهش های مرکز آمار ایران میزان 
مصرف گوشــت توســط خانوارهای ایرانی در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۸۴، نصف شده و ۵۰ 
درصد کاهش داشته و از ۱۲ کیلوگرم به متوسط 
شش کیلوگرم در سال برای هر نفر رسیده است. 
این روزها گرانــی و تورم جــزو جدایی ناپذیر 
زندگی مردم شــده اســت. افزایش روز به روز 
قیمت ها به صورت محســوس زندگی مردم را 

تحت تاثیر قرار داده است...

در گزارش گروه فیچ سلوشــنز دربــاره بانکداری در 
ایران عنوان  شده که با حصول توافق هسته ای، رشد 
اقتصادی و نرخ تورم ایران در ســال ۲۰۲۲ به ترتیب 
معادل ۴,۴ درصــد و ۸ درصد خواهــد بود.گزارش 
»بانکداری و خدمات مالی ایران؛ فصل چهارم ۲۰۲۱؛ 
حاوی پیش بینی های ۱۰ ساله تا ۲۰۳۰« منتاشر شد؛ 
این گزارش در گروه فیچ سلوشنز، تهیه و توسط مرکز 
پژوهش های اتاق ایران ترجمه شده است.این گزارش 
با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای و حصول 
توافــق، پیش بینی های خوش بینانــه ای از وضعیت 

اقتصاد کان و به طور خاص ...



اقتصاد2
ایران وجهان

سقوط رتبه ایران در شاخص رفاه لگاتوم 
رفاه ایران در جایگاه ۱۲۳

 رفاه لگاتوم وضعیت کشورها را از نظر میزان 
احساس رضایت و شادی مردم و در کل میزان 
امید به زندگی و آینده آن ها مقایسه می کند. 
امسال ایران با افتی دو پله ای ۱۲۳مین کشور 

دنیاست.
 رفاه در ایــن مطالعات تنها بــه معنای تولید 
خالص داخلی نیست. زیرا احساس رفاه چیزی 

فراتر از این است.
 ارکان شاخص رفاه لگاتوم جنبه های مختلفی 
از زندگی مردم را در بر می گیرد مانند امنیت، 
آزادی شخصی، حکمروایی، سرمایه اجتماعی، 
محیط ســرمایه گذاری، شرایط کسب و کار، 
زیر ساخت اقتصادی و دسترسی بازار، کیفیت 
اقتصاد، شرایط زندگی، سالمتی، تحصیالت و 

محیط زیست.
 در این رتبه بندی ایران در بین ۱۶۷ کشــور 
جهان، جایگاه ۱۲۳م را دارد .ســال گذشته 
این رتبه ۱۲۱ و در سال ۲۰۱۱، ۱۲۵ بود. رتبه 
ایران در هر کدام از ارکان این شاخص متفاوت 

بوده است.
 رتبه امنیت ایــران ۱۳۱، آزادی فردی ۱۶۵، 
حکمروایــی ۱۴۵، ســرمایه اجتماعی ۸۹، 
محیط ســرمایه گذاری ۱۲۶، شرایط کسب 
و کار ۱۵۲، زیر ساخت اقتصادی و دسترسی 
بــازار ۱۰۴، کیفیت اقتصاد، ۱۳۸، شــرایط 
زندگی ۷۵، ســالمتی ۶۱، تحصیالت ۷۵ و 

محیط طبیعی ۱۵۶ بوده است.

۱00 درصد صادرکنندگان ممتاز 
سال ۱400 مشتری بانک توسعه 

صادرات ایران هستند
تمامی هفت صادرکننده ممتاز کشوری منتخب در 
مراسم روز ملی صادرات، از مشتریان بانک توسعه 
صادرات ایران هستند. به گزارش پایگاه خبری اگزیم 
نیوز، در مراســم روز ملی صادرات، عالوه بر معرفی 
صادرکنندگان ممتاز کشور، ۳۸ صادرکننده نمونه 
نیز معرفی شــدند که ۵۰ درصد این شرکت ها از 
خدمات و تسهیالت بانک توســعه صادرات ایران 
بهره مند شده اند.بر اســاس اعالم کارگروه انتخاب 
صادرکنندگان نمونه کشــور، معیارهای عمومی 
انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۰ در بخش 
کاال، درآمد ارزی از صادرات، حفظ و توسعه بازارهای 
هدف و فعالیت های بازاریابی، مهارت فنی و تخصصی 
شــرکت در امر صادرات و عضویت در تشکل های 

صادراتی، بوده است.

شفافیت اصل راهبردی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران

یکی از دالیــل اصلی افزایش چشــمگیر تعداد 
مشــتریان و منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
اقدامــات این بانک بــرای شفاف ســازی درباره 
عملکرد خود است. به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، این بانک سعی کرده 
شفافیت را نه به عنوان یک شــعار، بلکه به عنوان 
الزامی اساســی مد نظر قرار دهد و در این راستا 
اقدامات مختلفی را انجام داده اســت.اکنون که 
به تازگی چهاردهمین سالروز تأسیس این بانک 
را پشت ســر گذاشــته ایم، اقدامات این بانک در 
راستای شفاف سازی عملکرد خود را مرور می کنیم.
نخستین و مهم ترین مورد انتشار مداوم و به موقع 
صورت های مالی اســت. بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به طور مستمر صورت های مالی حسابرسی 
نشده خود را هر سه ماه یک بار روی وب سایت خود 

قرار می دهد. 

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد:
کاهش 50 درصــدی هزینه 

خرید اوراق بانک مسکن
به مناسبت هشتاد وسومین سالگرد تاسیس بانک 
مسکن، هزینه دریافت تسهیالت مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت ۵۰ درصد کاهش 
یافت.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، محمد حسن علمداری، عضو هیات مدیره بانک 
مسکن گفت: به منظور افزایش رفاه حال مشتریان 
و متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن از محل اوراق 
گواهی حق تقدم، در آستانه هشتاد و سومین سالگرد 
تاسیس بانک مسکن، متقاضیان دریافت تسهیالت 
از محل اوراق، برای دریافت این تسهیالت می توانند 
تنها برای دریافت ۵۰ درصد از میزان تســهیالت 
درخواستی اقدام به خریداری اوراق کنند و ۵۰ درصد 
تسهیالت دیگر بدون خرید اوراق و از محل منابع 

تسهیالت بدون سپرده به آن ها پرداخت می شود.

خبر

در گــزارش گــروه فیــچ 
سلوشــنز درباره بانکداری 
در ایران عنوان  شــده که با 
حصول توافق هسته ای، رشد 
اقتصادی و نــرخ تورم ایران 
در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴,۴ درصد و ۸ درصد 

خواهد بود.
گزارش »بانکداری و خدمات مالی ایران؛ فصل چهارم 
۲۰۲۱؛ حــاوی پیش بینی های ۱۰ ســاله تا ۲۰۳۰« 
منتاشر شد؛ این گزارش در گروه فیچ سلوشنز، تهیه و 
توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران ترجمه شده است.

این گزارش با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای و 
حصول توافق، پیش بینی های خوش بینانه ای از وضعیت 
اقتصاد کالن و به طور خاص صنعت بانکداری کشــور 

ارائه کرده است.
نکات مهم این پیش بینی ها عبارت است از:

-طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشــد اقتصادی و 
متوسط نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل 

۴,۴ درصد و ۸ درصد خواهد بود.
اما پیش بینی مرکز پژوهش های اتاق ایران از وضعیت 
اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم انداز رفع 
تحریم های اقتصادی، بســته به دو فــرض ۱- تداوم 
وضعیت موجود و ۲- اعمال برخی اصالحات ساختاری 

و نهادی، ارائه شده است.
تداوم وضع موجود، موجبات رشد اقتصادی در حدود 
۹,۲ درصد برای سال آینده و ســپس کاهش رشد و 
رســیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از ســال ۱۴۰۲ را 
فراهم کرده و تورمی در محــدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را 
نتیجه خواهد داد. درصورت اعمال اصالحات نیز، رشد 
اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در 
محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصالحات در 

بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش بینی شده است.
پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
از رشد اقتصادی و تورم کشــور در سال های آینده به 

پیش بینی های اتاق ایران نزدیک است. طبق آخرین 
گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ 
معادل ۱,۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد 
بود. همچنین بر اساس آخرین پیش بینی های انجام 
شده توسط صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در 
سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد 
و نرخ تورم نیز برای دو ســال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و 

۲۷.۵ خواهد بود.
مهم ترین نکات مطرح شــده در ایــن گزارش عبارت 

است از:
-در تحلیل سوآت صنعت بانکداری نقاط قوت شامل: 
حمایت بخش دولتی از بانک های کلیدی، امکان بهبود 
شاخص بازار بورس در صورت کاهش یا رفع تحریم ها، 
اتکای محدود بانک ها و دولت به تأمین مالی خارجی و 
احتمال اندک برداشت های بانکی ناگهانی و گسترده 
است. نقاط ضعف شامل: عدم دسترسی بخش های بیمه 
و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه گذاران خارجی، 
کنترل شدید دولت بر فرآیند خصوصی سازی، محروم 

بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین المللی سوئیفت و 
محدودیت برای استفاده از دالر در مبادالت بین المللی 
است. فرصت ها شــامل امکان بهبود بخش بانکداری 
با کاهش اثــرات بیماری کوویــد-۱۹ و کاهش یا لغو 
تحریم های آمریکا، رشــد فرصت بیمه در بخش هایی 
مانند نفت و انرژی، بیمه آتش سوزی و مسئولیت و نیز 
توافق نامه امضا شده میان ایران و چین است. تهدیدها 
نیز شامل افزایش احتمال عدم پرداخت وام ها با کاهش 
درآمدها، افزایش فشــارهای فراگیر تورمی با کاهش 
ارزش ریال و کاهش احتمال رفع تحریم های آمریکا به 

واسطه توافق همکاری ایران با چین است.
-اگرچه اعطای وام به بخش های مختلف اقتصادی در 
نظام بانکی در سه ماه اول سال مالی جاری در مقایسه با 
دوره مشابه سال مالی گذشته، ۷۱ درصد افزایش داشته 
اما تداوم مشکالت ساختاری ذاتی در بخش مالی ایران 
باعث می شــود بانک ها تمایلی به افزایش منابع مالی 
نداشته باشند که این مسئله رشد اعتبارات و در نهایت 

رشد اقتصادی را متأثر می کند.

-چشــم انداز رقابت در بخش بانکی ایران به واســطه 
دولتی بودن بخــش عمده دارایی هــای اصلی بانکی 
ایران، فعالیت بسیار اندک مؤسسات خارجی در ایران و 
تعلیق دسترسی برخی از بانک های ایرانی به سوئیفت 
و اقدامات کارگــروه ویژٔه اقدام مالی، ضعیف اســت. 
همچنین نظارت قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، 
گسترش مؤسســات اعتباری بدون مجوز و ابهام در 
خصــوص قابل اعتماد بــودن گزارش هــای مالی، از 
چالش های اساسی پیش روی بانک مرکزی به عنوان 

متولی این بخش است.
-در بخش بیمه، توسعه به دلیل نوسانات ارز و تورم و 
سایر مشکالت بانکی و اقتصادی با سرعتی بسیار کند 
اتفاق خواهد افتاد. اندازه کوچــک این بازار در ایران و 
عدم حضور شرکت های بین المللی نیز سبب ایجاد یک 
چشم انداز رقابتی ضعیف برای این صنعت شده است. 
بیمه وسایل نقلیه، با فاصله و پس از آن، بیمه سالمت، 
بزرگ ترین زیربخش های بیمه غیر عمر بوده و بخش 

بیمه عمر نیز به واسطه تقاضای اندک، ضعیف است.
-بخش مدیریت دارایی نیز عمدتاً به واسطٔه تحریم ها و 
محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی، در مقایسه با 
استانداردهای جهانی همچنان کوچک و توسعه نیافته 
باقی مانده است و فعالیت آن در بازار داخلی به واسطٔه 
راهبرد خصوصی ســازی دولت، از جمله فروش سهام 

دولتی تعدادی از بانک ها، ادامه داشته است.
-بــورس اوراق بهادار و بــورس کاالی ایــران، تا زمان 
برقراری تحریم ها، علی رغم تالش های دولت برای جذب 
سرمایه گذاران خارجی بیشتر، همچنان با موانع رشد و 
توسعه روبه رو خواهند بود. برقراری تحریم ها و عدم امکان 
استفاده از دالر آمریکا در معامالت نیز فضای رقابتی را 
به مخاطره انداخته است. عالوه بر این، سرمایه گذاری 
خارجی به واسطٔه محیط عملیاتی پیچیده و بروکراسی 
شدید و نیز نگرانی ها در خصوص شدت و کیفیت نظارت 
قانونی، با مشکل روبرو است. با این وجود، سرمایه گذاران 
داخلی به منظور مقابله با تــورم و دولت برای واگذاری 
تعدادی از نهادهای مالی و مؤسسات دیگر، در این بازار 

سرمایه گذاری می کنند.

مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد

رشد ۴,۴درصدی و تورم  ۸ درصدی به شرط توافق

رئیس سازمان انرژی اتمی:
 ادعای غنی سازی ۹0 درصد در 

ایران کذب است
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: ایران خارج از 
چارچوب ها اقدامی نکرده و اتهامات در خصوص 

غنی سازی ۹۰ درصد کذب است.
به گزارش ایســنا، محمد اســالمی در خصوص 
حاشیه سازی برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
و ادعای غنی سازی ۹۰ درصد در ایران افزود: این 
مورد کذب است و این اتهامات نخ نما شده ای است 
که به ویژه دشمنان و جریان صهیونیستی این ها را 

به کشور ما نسبت می دهند.
وی  در گفت وگو با صدا و سیما ادامه داد: ایران با 
ضابطه آژانس کار می کند و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بر کلیه فرآیندهای ما مطابق قوانین و مقررات 
نظارت دارد و به هیچ وجه مــا خارج از چارچوب 

اقدامی نکرده و صورت نخواهیم داد.

افزایش درآمدهای مالیاتی با 
جلوگیری از فرار مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعالم کاهش پنج 
درصدی مالیات واحدهای تولیدی در بودجه سال 
آینده، گفت: تالش می کنیم در بودجه سال آینده 
افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری از فرار 
مالیاتی و مالیات بر فعالیت های داللی و سوداگرانه 
محقق شــود. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی 
در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس و رئیس و مسئوالن سازمان امور مالیاتی 
اظهار کــرد: این اقدام برای کمــک به واحدهای 

تولیدی و رونق تولید انجام می شود.
وزیر اقتصاد گفت: تالش می کنیم در بودجه سال 
آینده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری 
از فرار مالیاتی و مالیات بــر فعالیت های داللی و 

سوداگرانه محقق شود.
وی افزود: در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس مقرر شد احکام بر زمین مانده در خصوص 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
هرچه زودتر عملیاتی شــود و به زودی خبرهای 

خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

۱۳5 هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی داریم

رییس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: حدود ۵۰ 
درصد مالیاتی که وصــول می کنیم فرار مالیاتی 
داریم که بر این اساس این مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد 

تومان برآورد می شود.
به گزارش ایسنا، داوود منظور درباره اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی گفت: باید اطالعات این 
خانه ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت 
کنیم که بر اساس آیین نامه مصوب دولت باید تا 
پایان آذر یعنی کمتر از ده روز دیگر اطالعات قطعی 
در اختیار ما قرار گیرد. وی درباره مالیات خانه های 
لوکس نیز بیان کرد: در حــال تکمیل بانک های 
اطالعاتی هســتیم و ســامانه های الزم را ایجاد 
کرده ایم و مکاتبات الزم نیز با دستگاه های مختلف 
از جمله شهرداری ها برای دریافت اطالعات انجام 
شده است. ســعی می کنیم تا پایان بهمن قانون 

مالیات بر خانه های لوکس را اجرا کنیم.
رئیس ســازمان امور مالیاتی درباره جلسه ای که 
شب گذشته با حضور وزیر اقتصاد و مسئوالن این 
سازمان و اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس 
برگزار شد، گفت: در این جلســه درباره بررسی 
الیحه بودجه ســال آینده در مجلس و همچنین 

طرح های تحول مالیاتی بحث و تبادل نظر شد.

تکلیف نرخ سود سپرده، باالخره مشخص شد
  افزایشی در کار نیست

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
اعالم کرد: نرخ سپرده گذاری در بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی اضافه بر نرخ های مصوب شورای 
محترم پول و اعتبار به هیچ عنوان افزایش نخواهد 
یافت. به گزارش ایِبنا، محمدرضا جمشــیدی با 
بیان این مطلــب افزود: این تصمیــم در آخرین 
جلسه مدیران عامل شورای عالی کانون بانک ها 
و مؤسسات اعتباری خصوصی اتخاذ و بر اجرای 

دقیق آن تاکید شد.
وی اظهارداشت: اگر چه برخی بانک ها نرخ های 
باالیی را به سپرده گذاران خود پرداخت می نمایند 

اما بدون شک این اقدام به نفع آنان نخواهد بود.
وی اظهارداشت: مدیران عامل در این جلسه تاکید 
کردند بانک ها و مؤسســات اعتباری خصوصی 
کماکان در چارچوب نرخ های مصوب بانک مرکزی 

نسبت به جذب سپرده اقدام خواهند نمود.
محمدرضا جمشــیدی افزود: متاســفانه برخی 
بانک ها نرخ ســود را باال برده اند که با این شرایط 

ناگزیر در یک چرخه معیوب قرار می گیرند.
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رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خودرو تهران، ضمن تاکید بر اینکه افزایش قیمت  
رسمی خودروهای داخلی تاثیر چندانی در قیمت 
خودرو در بازار آزاد نداشته است، از شروع کاهش 
قیمت  خودروها در بازار در پی کاهش نرخ ارز که از 
روز گذشته )دوشنبه( اتفاق افتاده است، خبر داد. 
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:از 
روز گذشــته به بعد که نرخ ارز روند کاهشی طی 
کرده اســت، قیمت خودروها در بازار آزاد اعم از 
داخلی، وارداتی و مونتاژی نیز روند کاهشــی در 

پیش گرفته و در حال حاضر بازار آرام است.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 

خودرو تهــران در رابطه با تاثیر افزایش رســمی 
قیمت  خودروها بر قیمت ها در بازار آزاد نیز تصریح 
کرد: به دنبــال افزایش قیمتی که لحاظ شــد، 
تغییری در قیمت های بازار مشاهده نشد . از روز 
گذشته که نرخ ارز از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۹ 
هزار و ۵۰۰ تومان عقب نشینی کرد و همانطور که 
اشاره شد، قیمت خودروها نیز در بازار کاهش پیدا 

کرده است.
 افزایش قیمت خودروهای داخلی، تنها ۱۰ درصد 

از سود دالالن بازار کم کرد 
وی با بیــان اینکه فاصله قیمتــی کارخانه و بازار 
همچنــان زیاد اســت، تصریــح کــرد: افزایش 

قیمت های اخیر محصوالت خودروســازان، ابدا 
تاثیری در قیمت ها در بازار نداشت. تنها دالالنی 
که از این رانت اختالف قیمتــی کارخانه تا بازار 
استفاده می کنند، ۱۰ درصد کمتر سود می برند. 

موتمنی در رابطه با میــزان تقاضاها نیز گفت: در 
حال حاضر میزان تقاضا، به تقاضای صرفا مصرفی 
محدود شده اســت و هرکس که نیاز ضروری به 
خودرو داشته باشد، خرید خود را انجام می دهد. 
اما همچنان فروشنده در بازار بسیار و خریدار کم 

است. 
در حالــی رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران، خبر از ریزش قیمت ها 

داده است که بررسی  قیمت ها نشان داد در لحظه 
انتشــار این گــزارش، مجدد صاحبــان خودرو، 
با قیمت های بیــش از قیمت های روز گذشــته 
خودروهای خود را برای فــروش عرضه کرده اند. 
بررسی ها نشان می دهد که محصوالت ایران خودرو 
)به جز هایما S۷(  بیــن دو تا ۱۵ میلیون تومان و 
هایما S۷ حدود ۳۵ میلیون تومان نسبت به دیروز 

گران تر هستند.
در محصوالت سایپا نیز افزایش دو تا شش میلیون 
تومانی در قیمت محصوالت نسبت به روز گذشته 
دیده می شود و فقط تیبا نســبت به روز گذشته 

تغییر قیمت نداشته است.

سخنگوی دولت گفت: برنامه محوری دولت فعال سازی و 
جلب مشارکت بخش خصوصی، عمومی و عموم مردم به 
منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است. علی بهادری 
جهرمی سخنگوی دولت در اولین نشست خبری رسمی 
خود با اهالی رسانه ضمن گرامیداشت روز پرستار، اظهار 
داشت: دولت برای پرستاران از پیش برنامه داشت اما پیرو 
دیدار اخیر مقام معظم رهبری با پرستاران، رئیس جمهور 
دســتور دادند برای حل خواسته های پرســتاران اقدام 
شود. وی ضمن گرامیداشــت هفته پژوهش عنوان کرد: 
رئیس جمهور در دیدار با دانشجویان بر لزوم علم تحول 
بنیان تاکید داشتند و گفتند هر اقدامی که مبتنی بر تحول 
نباشد ماندگاری و دوام نخواهد داشت. دولت برنامه ریزی 
خوبی در این زمینه داشــته است. ان شاء اهلل اولویت های 
پژوهشی دستگاه های اجرایی در سامانه هوشمند »نان« 
جمع آوری و به اولویت های دستگاه های اجرایی تبدیل 
شــود. بهادری جهرمی گفت: برنامه دولت این است که 

حرکت تحولی دولت، پژوهش مدار و علم مدار باشد.

رشــد اقتصادی ۸ درصدی بدون مشارکت 
بخش خصوصی محقق نمی شود

ســخنگوی دولت بیان کرد: در این هفته مهمترین خبر 
دولت تقدیم الیحــه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شــورای 
اسالمی بود. جهت گیری که دولت در حوزه بودجه ۱۴۰۱ 

داشته کمک و برنامه ریزی برای تحقق رشد ۸ درصدی 
بوده است. طبیعی است با رشــد اقتصادی امروز، دولت 
هرگز به تنهایی قادر نخواهد بود این رشد را محقق کند. 
هدف دولت فعال سازی و جلب مشارکت بخش خصوصی 
و عمومی مردم برای تحقق این رشد ۸ درصدی خواهد بود. 
بهادری جهرمی تصریح کرد: سعی دولت این است که با 
طراحی های اقتصادی، زیرساخت های الزم برای این الزام 
را فراهم کند. خط قرمز قرار دادن هر گونه اقدام و تصمیم 
تورمی یکی از این اقدامات است. دولت با بودجه انقباضی 
نســبت به خود و هزینه های اجرایی دولت و همچنین با 
ممنوع و تکلیف کردن به بانک ها برای خلق پول سعی دارد 
تورم را مهار کند. وی افــزود: دولت با فراهم کردن امکان 
فعالیت بخش خصوصی، ســعی می کند این موضوع را 
رقم بزند. صندوق پیشرفت و عدالت از نوآوری های بودجه 
۱۴۰۱ است که قصد دارد با قریب به ۱۷۵ میلیارد تومان 
هم در سطح ملی هم استانی به تحقق رشد ۸ درصدی با 

مشارکت بخش خصوصی اقدام کند.
بهادری جهرمی با بیــان اینکه تخفیــف مالیاتی برای 
بنگاه های تولیدی و صاحبان کســب و کار خرد در نظر 
گرفته شده اســت، گفت: ۲۵ درصد از میزان مالیاتی که 
باید پرداخت می شد، برای بنگاه های تولیدی و صاحبان 
مشــاغل و کســب و کارهای خرد و حمایــت از آنها در 
نظرگرفته شده است. سعی شــده از فرار مالیاتی بویژه 

 از مأخذهایی که نقشــی در تولید کشور ایفا نمی کنند، 
جلوگیری شود.

دولت بنای کلنگ زنی و آغاز طرح های جدید را ندارد
وی ادامه داد: در حوزه عمرانی هم با منابع در نظر گرفته 
شده شاهد تحول در این زمینه خواهیم بود. دولت بنای 
کلنگ زنی و آغاز طرح های جدید را ندارد و برنامه خود را 
تکمیل طرح های نیمه تمام قرار داده است. امیدوار هستیم 

سال آینده شاهد تکمیل طرح های نیمه تمام باشیم. 
ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت برای هزینه های 
جاری خود، کاهش ۱۵ درصدی پیش بینی کرده تا سهم 
آن را به هزینه های عمرانی اختصاص دهد، گفت: افزایش 
پرداختی به عزیزان کمیته امداد معــادل دو برابر افزایش 
حقوق کارمندان به منظور از بین بردن فقر مطلق در بودجه 
۱۴۰۱ تعبیه شده است. تشکیل مســکن محرومان نیز 
در راســتای تحقق عدالت اجتماعی از اقدامات مورد نظر 
در بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود.بهادری جهرمی با اشــاره به 
اقدامات دولت پیرامون رفع خشکسالی در کشور گفت: حل 
بحران کم آبی و خشکسالی با اختصاص منابعی در بودجه 
پیش بینی شده است. طرح مسکن ملی از برنامه های دولت 
بوده و با استناد به ۴ میلیون مسکن، مسکن های مورد نظر 
پیش بینی شده است و همچنین پیش بینی شده ۳۰ درصد 

از آنها در پایان سال ۱۴۰۱ به اتمام برسند.

افزایش حقوق پلکانی به نفع کم درآمدها است
وی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در ســال ۱۴۰۱ 
گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی به نفع کم درآمدها 
پیش بینی شده اســت. افزایش حقوق ثابت نوعی فشار 
به کم درآمدهــا خواهد بود و به همین دلیل متوســط 
افزایش حقوق پیش بینی شده ۱۰ درصد است و در افراد 
 کم درآمد تــا ۳۰ درصد افزایش به صــورت پلکانی رقم 

خواهد خورد.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه در تنظیم سند بودجه، 
سند آمایش سرزمینی محور برنامه ریزی بوده و خواهد 
بود، عنوان کرد: این سند به همت سازمان برنامه و بودجه 
تدوین و تنظیم شده است و آمایش سرزمینی هر منطقه 

در آن مد نظر قرار گرفته است.
بهادری جهرمی اضافه کرد: خبر خوب در جلســه ستاد 
ملی کرونا این بود که به جهت همکاری های خوب مردم 
و تالش های شــبانه روزی کادر درمان با شرایط کرونایِی 
کنترل شده ای مواجه هستیم، هرچند خطر وقوع مدل های 
جدید کرونایی وجود دارد که ممکن است باز هم ما را با 
مشکالتی مواجه کند. ایران با تالش دولت و همراهی مردم 

در تزریق واکسن، رکورددار تزریق واکسن شده است.
وی تصریح کــرد: برخی مصوبات به منظــور حمایت از 
مشاغل آسیب دیده به دلیل محدودیت های کرونایی مانند 

بخشودگی جرایم مالیاتی تعبیه شده است.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی 
وضعیت تولیدات صنعتی جهان در سومین فصل از سال 

جاری میالدی پرداخته است.
به گزارش ایسنا، هرچند در ماه های ابتدایی سال ۲۰۲۰، 
تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، عملکرد اقتصادی اکثر 
کشورهای جهان منفی شد و چند ماه طول کشید تا بار 
دیگر عملکردی مثبت به ثبت برسد اما در سال ۲۰۲۱ با 
توجه به کاهش برخی محدودیت ها و افزایش سرعت 
واکسیناسیون، آمارهای مثبتی در حوزه های مختلف از 

جمله صنعت نهایی شد.

جدیدترین بررسی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که 
روند مثبت تولیدات صنعتی در فصل سوم سال جاری 
میالدی نیز ادامه پیدا کرده، هر چند قدری از سرعت آن 
کاسته شده است. بر اساس این گزارش میانگین رشد 
صنعتی کشــورهای در حال توسعه به جز چین در این 
فصل ۶.۷ درصد، اقتصادهــای صنعتی ۶.۱ درصد و در 
جهان ۵.۷ درصد بوده است. چین که در سال های قبل 
عملکرد قابل توجهی داشت، با رشد صنعتی ۴.۶ درصدی 

پایین تر از میانگین جهانی کار کرده است.
بررسی عملکرد حوزه های صنعتی به تفکیک هر بخش 

نیز نشــان می دهد که عملکردی ثابــت در حوزه های 
مختلف به ثبت نرسیده است.

محصوالت اصلی دارویی با رشد ۱۵.۹ درصدی بیشترین 
رشــد تولید را در تمامی بخش هــای صنعتی به خود 
اختصاص داده اند. احتماال صادرات محصوالت مربوط به 
کرونا و مقابله با این ویروس نقشی اساسی در ثبت این 

آمار داشته است.
پس از آن ماشین آالت و تجهیزات با رشد ۱۲.۵ درصدی 
در جایــگاه دوم قــرار دارند و کامپیوتــر، محصوالت 
الکترونیکی و نوری با ۱۱.۳ درصد در رده بعدی هستند. 

تجهیزات الکترونیکی با رشد ۹.۲ و چرم با رشد ۸.۳ در 
رده های بعدی قرار دارند.

در میان گروه های صنعتی با پایین ترین رشد نیز وسایل 
نقلیه موتوری و تریلر با افت فعالیت حدودا ۹ درصدی، 

بدترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند.
همچنین تولیدات در بخش سیگار افت ۱.۲ و  نساجی 
افت ۰.۹ درصدی را به ثبت رسانده اند. محصوالت غذایی 
و نوشیدنی ها نیز با رشــد به ترتیب ۲.۳ و ۲.۸ درصدی 
پایین ترین رشد مثبت را در میان صنایع مختلف جهان 

داشته اند.

فاصله بین    قیمت  کارخانه  و بازار  به بیش  از  ۱۲0درصد  رسید

ریزش   قیمت  ها  در بازار  خودرو

دولت بدون بخش خصوصی توان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را ندارد

تولید کدام کاالی صنعتی در جهان اوج گرفت؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ١٣ میلیون و ٢٠ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ٢٣ آذر ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران بدون تغییر نسبت به دیروز به ١٣ میلیون و ٢٠ هزار تومان رسید .

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ١٢ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ 
میلیون و ٣٠٠ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٧٨٧ دالر و ٧٠ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار آزاد تهران یک میلیون و ٢٧۴ هزار و ٢٩١ تومان است.

بانک ها
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سیگنال  منفی در بازار مسکن 
میثم مهرپور، کارشناس مسکن 

دلیل گرانی وام مسکن ثابت ماندن میزان عرضه اوراق نسبت به رشد میزان تقاضای آن دارد. ثابت ماندن عرضه اوراق در مقابل افزایش تقاضا موجب شده تا قیمت اوراق مسکن  از 100 هزار تومان عبور کند. به نحوی که عمال یک چهارم هزینه 
تسهیالت صرف هزینه اوراق می شود.  

همچنین این اوراق بخش خیلی ناچیزی از قیمت خرید خانه را شامل می شود که در حال حاضر نیز با عبور از قیمت 100 هزار تومانی هیچ ارزشی نخواهد داشت. این موضوع بع عالوه اعالم اقساط 4 تا 7 میلیون تومانی تسهیالت طرح جهش 
مسکن پالس های منفی در بازار است که دسترسی مردم به خانه دار شدن را کمرنگ تر می کند. این بدان معناست که در راستای تقویت قدرت خرید مردم اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد و فرآیند خانه دار شدن مردم همچنان سخت تر می شود. 
حتی افرادی که برای خرید اوراق هم اقدام می کنند باری از دوششان برداشته نمی شود چراکه این اوراق سهم بسیار ناچیزی در هزینه خرید خانه دارند. به عبارتی این اوراق می بایست ابزاری کمکی و حمایتی برای مردم می شد که کارایی 

خود را از دست داده است. 
این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته تا 90 درصد هزینه خرید خانه توسط تسهیالت پوشش داده می شود. در کشور ما حتی اگر ارزان هم شود باز رقم تسهیالتی که به اوراق اختصاص می دهند اصال کارایی ندارد. دولت باید منابع 
جدیدی را برای افراد در نظر بگیرد. البته این منابع باید ارزان قیمت باشند تا به درد مردم بخورد. طرح جهش ملی مسکن قرار بود برای افراد آسیب پذیر ساخته شود اما اقساط 7 میلیونی آن رسما موجب خروج گروههای هدف از این طرح 

شده است. 
همان   گونه که اشاره شد یکی از دالیل این موضوع مربوط به عدم کفایت وام برای خرید مسکن با توجه به سطح فعلی قیمت مسکن و دیگری در استطاعت نبودن رقم قسط برای خانوارهاست. اما تحقیقات نشان می دهد این وام فقط از سمت 
عده محدودی از متقاضیان مسکن شامل متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی و گروهی از متقاضیان سرمایه      ای استفاده شده و عمال خانه   اولی   ها نقش زیادی در استفاده از این وام ندارند. رصد شرایط در بازار ملک نیز نشان می دهد 

این روزها عمده خریدها در این بازار از جانب متقاضیان تبدیل به احسن و همچنین متقاضیان سرمایه   ای انجام می شود وخانه   اولی   ها توان کافی برای ورود به بازار و خرید آپارتمان ندارند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران گفت: در 
حال حاضر ایران به لحاظ سرانه مصرف لبنیات در دنیا 
یکي از فقیرترین کشورها به شمار مي رود و عوارض آن 
را بخوبي در جامعه مي توان دید. دولت ها براي جبران 

این نقیصه متحمل هزینه هاي بسیاري مي گردند.
علي رجبــي، رئیس اتحادیه فروشــندگان لبنیات 
تهران با تاکید بر فواید غذایي و ویتامین هاي موجود 
در فرآورده هاي لبني بیان داشــت: برابر با پژوهش 
ها و کتب آموزشي معتبر و کلیه متخصصان تغذیه، 
شیر و فرآورده هاي آن جزو منابع سرشار از کلسیم 
و تامین کننده بخشــي از پروتئین و ویتامین هاي 
مورد نیاز انسان است. همچنین با توجه به سهولت 
دسترسي و قابلیت جذب حداکثري کلسیم آن براي 
انسان، موجب رشد کودکان، جلوگیري از کوتاهي قد 
و پوکي استخوان در افراد جامعه مي شود. کشور ما از 
دیرباز توزیع شیر در مدارس پایه را بر همین اساس 
انجام مي داده اســت. وي با بیان اینکه صدا و سیما 
به عنوان بخش مهم و تاثیرگذار در فرهنگ ســازي 
و تشویق مردم جهت باال بردن سرانه مصرف کاالي 
فوق محسوب مي گردد تاکید کرد: متاسفانه بعضاً 
در برخي برنامه ها- برنامــه خندوانه مورخ ۲۶آبان 
1400- که محوریتي تفریحي و طنز دارد با دعوت از 
افراد نامطلع و دانش و اطالعات پایین و کارشناس نما 
با بیان اظهارات غیرعلمي و غیرواقعي با توسل به اداي 
سوگند جهت تاثیر بیشتر، به سالمت جامعه خدشه 
وارد کرده و اثرات مخرب نظارت ایشان با تکثیر کلیپ 
برنامه مذکور چالش هاي جبــران ناپذیري را به بار 
آورده است. ضمن آنکه بیان و کلي گویي مطالبي از این 
دست بدون در نظر گرفتن وضعیت حاد جامعه امري 

غیراصولي و مغرضانه به حساب مي آید.
رجبي تصریح کرد: بنا به آنچه در برنامه خندوانه رخ 
داد، مي طلبد با دعوت از کارشناس مطلع و با دانش 
دانشــگاهي و صنف در همان برنامه، موارد مذکور 
اصالح گردد. همچنین شایســته است در خصوص 
دعوت از کارشناسان مدعو بخصوص در حوزه سالمت 
و تغذیه حتماً نظر وزارت بهداشــت و انجمن هاي 
علمي مرتبط لحاظ شود تا من بعد شاهد ارائه سخنان 
غیرکارشناسي و غیرعلمي از رسانه پر مخاطب صدا و 
سیماي جمهوري اسالمي ایران نباشیم. اتحادیه نیز در 
کنار صداو سیما آمادگي هر گونه همکاري در جهت 

موضوعات مرتبط را دارد.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لبنیات تهــران در 
خصــوص راه اندازي طرح جامع و هوشــمند رصد 
و پایش تامین و توزیع شــیرخام )مبتني بر هوش 
مصنوعي ( بیان داشت: این طرح که با مطالعات شبانه 
روزي پژوهشــگران علوم مختلف در حوزه سالمت 
و تالشگران اتحادیه لبنیات و تمامي افراد دلسوزي 
که نگران سالمت جامعه و کنترل و رصد آن از مبدا تا 
مقصد فراهم گشته و امید داریم که با اجراي آن تمامي 

نگراني افراد در جهت سالمت شیر فراهم آید.
وي افزود: آنچه امروزه نگراني زیادي در اضافه شدن 
برخي از افزودني هاي غیر مجــاز در اذهان عمومي 
ایجاد نموده با اجراي این طرح نه تنها نگراني باقي نمي 
ماند بلکه مصرف کنندگان به جهت رصد آن توسط 

کارشناسان مطمئن مي شوند.
رجبي در توصیف طرح جامع و هوشمند رصد و پایش 
تامین و توزیع شیرخام بیان داشت: این طرح به بررسي 
اهداف، لزوم وجود سیستم کنترل و نظارت بر حمل 
و نقل کاالي اساسي مانند شیر خا، راه هاي عملیاتي، 
زیر ســاخت و واحدهاي اصلي طرح، مدل درآمدي 
طرح، خواســته ها، مصوبه قانوني مجلس شوراي 

اسالمي و مراحل توسعه طرح مي پردازد.
وي ادامه داد: طرح جامع و هوشمند رصد پایش تامین 
و توزیع شیر خام، راهکاري جامع و یکپارچه است که 
به واسطه آن مي توان بهداشت و سالمت تامین شیر 
خام و همچنین اطالعات قابــل اندازه گیري فرایند 
توزیع را جمع آوري، کنترل، نظارت و تحلیل نمود. 
این داده ها به مدیران تصمیم گیر کمک مي کند تا 
بر اســاس داده هاي واقعي و قابل اعتماد، تصمیات 
بهتري بگیرند. رجبي به لزوم وجود سیستم کنترل 
براي تامین سالمت شیر خام اشــاره کرده و افزود: 
اولین و مهمترین موضوع در سالمت تولید و حمل 
و نقل شــیر خام، وجود سیســتم کنترل مي باشد. 
چالش هاي موجود از جمله؛ تقلب در شــیر- شیر 
باز ساختي- ناخالصي آب در شــیر- افزودني ها به 
شیر)سود– جوش شیرین و...(کیفیت شیر تولیدي 
در دامداري یا ایستگاه هاي جمع آوري باز میکروبي- 
اســیدیته- آنتي بیوتیک و ...- عدم شست و شوي 
استاندارد)C.L.P( تجهیزات حمل و نقل– مراکز غیر 
مجاز تولید و مصرف )دامداري ها، مراکز جمع آوري، 
کارگاه ها و کارخانجات فرآوري(– عدم وجود ارزیابي 

عملکرد و مدیریت استراتژیک دقیق.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات 
سیماني و لوازم فلزي ســاختماني تهران در خصوص 
اهمیت تامین مواد اولیه براي تولید مصنوعات سیماني و 
لوازم فلزي که مهمترین و ابتدایي ترین ابزار براي ساخت 
و ساز است بیان داشت: تحقق آنچه دولت سیزدهم براي 
ساخت انبوه مسکن وعده داده است در گرو تامین مواد 
اولیه براي تولید کاالها و محصوالتي است که براي ساخت 

این پروژه عظیم به آن نیازمند هستیم.
مرتضي قدیــري، رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیماني و لوازم فلزي ساختماني 
تهران با تاکید بر وجود پتانســیل تامین کاالهاي مورد 
استفاده در ســاخت در کشــور ادامه داد: در ساخت و 
تولید مصنوعات ســیماني و فلزي به دو مقوله سیمان 
که با مشکالت و محدودیت هایي روبه رو هستیم و ورق 
فلز که براي ساخت و تولید محصوالت به آن نیازمندیم 
مواجهیم. اکنون با راکد بودن ســاخت و ساز، عرضه به 
اندازه نیاز و تقاضاي بازار است؛ اما در آینده و براي ساخت 
پروژه مذکور به قطع و یقین به مصالح و مواد اولیه بسیار 
بیشتري نیازمندیم که اگر مدیریت شود توان تامین آن 
امکان پذیر است و در صورت عدم تامین ، مشکالت زیادي 

خواهیم داشت.

وي در ادامه تصریح کرد: ســیمان و فلز مورد نیاز براي 
تامین کاالها وارداتي نیست و ارز بري ندارد؛ اما نوسان 
دالر تاثیر بسیار مخربي بر آنها دارد. تمامي تولیدکنندگان 
بر اساس قیمت دالر محاسبات شان را انجام مي دهند؛ 
پس الزمه شــروع کارهاي بزرگ ثبات قیمت و نرخ ارز 

خواهد بود.
قدیري افزود: از سوي دیگر مشاهده مي کنیم که دولت 
در برخي از اقالم براي تامین کاالي مــورد نیاز بازار که 
عرضه آن کم مي شود بالفاصله ستاد تنظیم بازار ورود 
پیدا مي کند و برنامه اي براي تنظیم آن انجام مي دهد. 
در تمامي کاالها نیز باید با برنامه ریزي و عرضه بموقع از 
بر هم ریختگي و گراني نامتعادل جلوگیري کند،. هر چه 
بیشتر در مواد اولیه کمبود داشته باشیم در نهایت قیمت 
محصول نهایي گران تر خواهد شد و کمبود آن در کشور 
کامالً محسوس خواهد شد؛ پس مسئله مهم تامین مواد 
اولیه است. وي گفت: در حال حاضر مواد اولیه به قدر نیاز 
فعلي است نه بیشتر. توان تولید که باال رود ساخت و ساز 
باید به مواد اولیه و تامین آن اندیشــیده شود. اگر اراده 
مدیریت قوي سکان ساخت و ساز را بر عهده گیرد به قطع 
یقین طرح موفق مي شود در غیر این صورت چالش هاي 

بسیار خواهد داشت.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره معضل 
فرهنگي کتاب  هاي ۵0 درصدي در فروشــگاه  هاي 
زنجیره  اي که عمدتاً غیرمجاز یا کپي هستند، گفت: این 
یک سانحه یا فاجعه و از بین بردن بیخ و بُن فرهنگ چاپ 
کتاب در کشور است. هومان حسن پور، رئیس اتحادیه 
ناشران و کتابفروشــان تهران با اشاره به معضل جدید 
کتاب هاي تخفیف دار گفت: این رویه نه تنها حق مولف 
و مترجم را از میان برده، بلکه از استواري معنایي و ادبي 

نیز برخوردار نیست.
سن پور بیان داشت: این یک سانحه یا فاجعه و از بین 
بردن بیخ و بُن فرهنگ چاپ کتاب در کشــور اســت. 
پیش تر این کتاب ها در مکان هاي عمومي نظیر مترو، 
بیمارستان ها، کنار خیابان و... به فروش مي رسید. در 
حالي که هر کاالیي فروشنده تخصصي خود را دارد و باید 
در جاي مناسب به فروش برسد. رئیس اتحادیه ناشران 
و کتابفروشان تهران تاکید کرد: چنین شیوه اي براي 
فروش کتاب هاي کپي شده با آنچه پیش تر به عنوان 
دست فروشــان کتاب در کنار خیابان مي شناختیم، 
متفاوت است. ممکن است کســي کتابي قانوني را بنا 
بر شرایط نامساعد مالي به فروش برساند و این با بساط 
گسترِي سیستماتیک در سطح شهر متفاوت است و این 

قبیل کتب متعلق به یکي دو ناشر مشخص است.
وي با بیان اینکه هر کتاب خوب مراحلي را براي چاپ 
پشت سر مي گذارد که براي بسیاري ناشران هزینه بر 

است و حتي کپي کردن چنین کتبي به صرفه نیست، 
اضافه کرد: ما هنــوز به ماهیت قضیه پــي نبرده ایم، 
بنابراین نمي توانیم این سیستم شوم را مدیریت کرده 

و از بین ببریم.
حسن پور ادامه داد: این افراد ســودجو متن را از روي 
دست یک ناشــر کپي کرده و با افزایش ۲0 درصدي، 
قیمت کتب مورد نظر، تخفیفي 40 درصدي براي آن در 
نظر گرفته و عرضه مي کند. نکته نگران کننده اینجاست 
که وقتي یک مولف اثر خود را به دست ناشر اصلي مي 
سپارد، مخاطب با مطلب اورجینال رو به رو است ولي 
با بروز چنین پدیده اي، آثار دست اول در انبار ناشران 

خاک میخورد و انگیزه ادامه کار از بین مي رود.
رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران اضافه کرد: 
همچنین کتابفروشان بي انگیزه شده و تغییر کاربري مي 
دهند. دیگر آنکه مترجمان و مولفان قلم خود را بر زمین 
مي گذارند چون هیچ انتفاعي از چاپ کپي کتاب نمي 
برند. در فروشگاه هاي زنجیره اي و نیز فضاي مجازي، 
افراد حرفه اي باید فروشــنده کتاب باشند . از طرفي 
مخاطب باید این سوال را در ذهن داشته باشد که چرا 
کتابفروشان، این کتاب هاي ۵0 درصدي را خریداري 
نمي کنند؟! چون این کتاب ها آثاري خوب نیســتند 
و بعضاً جمالت آن کم و زیاد شــده و بر هم ریختگي 
مفهومي دارد. دیگر آنکه حق مولف و مترجم در روند 

چاپ آن از میان رفته است.

گرانی گوشت و افت قدرت 
خرید مردم موجب کاهش 
ســرانه مصرف ایــن کاالی 
اساسی شده است. به گفته 
کارشناســان تغذیه سرانه 
مصرف گوشت خانوار ایرانی به کمتر از ۵ کیلوگرم در 
ماه کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس 
پژوهش های مرکز آمار ایران میزان مصرف گوشــت 
توســط خانوارهای ایرانی در ســال 1400 نسبت به 
سال ۸4، نصف شده و ۵0 درصد کاهش داشته و از 1۲ 
کیلوگرم به متوسط شش کیلوگرم در سال برای هر نفر 

رسیده است. 
این روزها گرانــی و تورم جزو جدایــی ناپذیر زندگی 
مردم شده است. افزایش روز به روز قیمت ها به صورت 
محسوس زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است و 
بسیاری از اقالم ضروری خوراکی دیگر در سفره ها کمتر 
دیده می شود. مثل گوشت گوسفند که در فروردین 9۶ 
با قیمت متوسط ۳۶ هزار تومان عرضه می شد اما اکنون 

به طور متوســط 1۸0 هزار تومان فروخته می شود و با 
افزایش چندین برابری مواجه شده است.

در همین رابطه رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی 
گفت: قاچاق دام به عراق ادامه دارد و هنوز مســئوالن 
نتوانســته اند، جلوی آن را بگیرند و عاملی شده که در 
کنار گرانی نهاده قیمت گوشت پایین نیاید. قاچاق دام 
به کشورهای همسایه همواره مشکل اصلی برای تولید 
کنندگان و بازار گوشت در داخل کشور بوده است، زیرا 
سیستم عرضه و تقاضا را به هم می ریزد و قیمت ها را باال 
می برد. به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، این 
بار نیز قاچاق دام به کشــور عراق مطرح است. خوراک 
دام و طیور یکی از اصلی ترین نهاده های این بخش که 
70 درصد هزینه تولید را شامل می شود، با اختصاص ارز 
دولتی تامین می شود و وقتی دام به کشور دیگر قاچاق 
می شود، یعنی خوراک دام که با ارز دولتی تهیه شده را 
د قالب دام می برند و در واقع ارزی را که سهم ۸0 میلیون 

نفر است را به خارج از کشور می برند.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی 
گفت: »دام زنده از سمت پیرانشهر به کشور عراق قاچاق 
می شود.«وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که با وقوع 

بارش برف و انسداد راه ها قاچاق متوقف شود. طبیعی 
است که امیدواری این مسئول اگر محقق هم بشود، عمر 
آن بیش از سه ماه زمستان نیست و بهتر است مسئوالن 
فکر اساسی بکنند. در ســالهای گذشته پالک گذاری 
دام ها را به عنوان راهکاری بــرای جلوگیری از قاچاق 
دنبال می کردند و یا خروج دام از استان ها با مجوز انجام 

می شد، اما ظاهرا هیچ کدام کارساز نشده است.
عامل اصلی خروج دام از کشــور، تفاوت قیمت است، 
فروش درخارج از مرز نسبت به داخل پول خوبی دارد، اما 
مشکل اصلی اینجاست که این پول هم به جیب دالالن 
می رود نه دامداران. به گفته رئیس اتحادیه گوشــت 
گوسفندی هر کیلو گوشت شقه گوسفندی بره نر با نرخ 
1۲0 هزار تومان و بره ماده 110 هزار تومان به مغازه دار 
و با احتساب 10 درصد ســود به مصرف کننده عرضه 
می شــود. اما نرخ های عمده مغازه ها باالتر از این رقم 
ها است و تا کیلویی 1۵0 هزار تومان و باالتر هم وجود 
دارد.در سوی دیگر اتحادیه های تولید کننده می گویند: 
مازاد دام وجود دارد و باید صادر شود. تناقض مازاد تولید 
و گرانی گوشت را باید در همین قاچاق دام و عدم نظارت 

بر بازار و گرانی نهاده ها باید جستجو کرد.

در همین زمینه، رئیس هیأت  مدیره اتحادیه سراسری 
تعاونی های دامداران در گفت و گویی با "کسب و کار" 
گفت: دولت سیاســتگذاری و برنامه ریزی درستی در 
زمینه تأمین علوفه و خوراک دام نداشته و به همین دلیل 
موفق به مدیریت بازار این محصوالت نشد. تنها اقدام 
دولت در زمینه مدیریت بازار خوراک دام، توزیع نهاده ها 
از طریق سامانه بازارگاه بوده که ایرادات این سامانه نیز 

چالش های زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.
فرهاد اکبری اضافه کرد: در واقع تخصیص ارز 4۲00 
تومانی برای واردات نهاده های دامی و توزیع دولتی این 
نهاده ها منجر به ایجاد رانتی بزرگ برای عده ای خاص 
شده و باقی دامداران را در تنگنا قرار داده است. این نحوه 
توزیع نهاده های دامی منجر شده که عده ای خاص هر 
روز قدرتمندتر و اتحادیه ها و دامداری های کوچک تر 

ورشکست شوند.
به گفته این مقام مسوول، افزایش قیمت گوشت در چند 
سال اخیر نه تنها باعث شده است بسیاری از خانوارهای 
بی بضاعت و طبقه متوسط رو به پایین توان خرید خود 
را از دســت بدهند و به ناچار مصرف مواد پروتئینی را 
کاهش دهند بلکه دامداران را نیز نگران کرده اســت، 
زیرا گوشتی که با قیمت کیلویی 1۶۸ و 170 هزار تومان 
به دست مصرف کننده می رســد، از دامدار بسیار ارزان 
یعنی کیلویی تنها ۵0هزار تومان خریداری می شود که 
بعد از کشتار 100 یا در نهایت 110 هزار تومان قیمت 
می گیرد اما می بینیم که به قیمــت 1۶0 هزار تومان 

به دست مصرف کننده می رسد. 
اکبری اظهار داشت: این تفاوت ۶0 هزار تومانی سودی 
اســت که به جیب دالل می رود که خود نتیجه فساد و 
ناکارآمدی در شبکه توزیع است. بخش دیگری از این 
فساد به فروش نهاده ها در بازار آزاد برمی گردد، یعنی 
دامدار و مرغدار نهاده ای که با ارز 4۲00 تومانی وارد شده 
را به چند برابر قیمت می فروشد درحالی که نهاده دولتی 
است و بدون همکاری عده ای که صاحب نفوذ هستند 
این امکان وجود ندارد. در نتیجه راهکار در جلوگیری از 

فساد و سودبری دالالن است.

چرا گوشت هر روز گرانتر می شود؟

گوشت قرمز دست نیافتی شد 
قاچاق دام به عراق و كشورهای همسایه

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

بررسی قیمت اوراق مسکن 
نشان می دهد که قیمت در 
نمادهای تسه )برگه اوراق 
مســکن( برای نخســتین 
مرتبــه از 100 هزار تومان 
گذر کرده است. این درحالی اســت که قیمت این 
اوراق حدود 10 روز قبل حداکثــر ۸۲ هزار و ۵00 
تومان بود. بررســی آخرین وضعیــت قیمت اوراق 
مسکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت 
مسکن ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 
گذشته به ترتیب 107 هزار و 700 تومان، 107 هزار 
تومان و 107 هزار و 400 تومان قیمت دارد. هر برگ 
از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن تیرماه سال 
گذشته با قیمت 107 هزار و ۲00 تومان، مردادماه 
ســال گذشــته با قیمت 107 هزار و 400 تومان و 
شهریورماه ســال گذشــته نیز با قیمت 107 هزار 
تومان  داد و ستد می شــود. همچنین اوراق مهرماه 
پارسال 107 هزار و ۶00 تومان، آبان ماه 107 هزار 
و 100 تومان و آذرماه نیز 107 هزار و ۲00  تومان 

قیمت دارد.
اوراق تسهیالت مسکن دی، بهمن و اسفندماه سال 
گذشته نیز به ترتیب با قیمت های 107 هزار و 400 
تومان، 107 هزار و ۵00 تومان و 107 هزار و ۸00 

تومان معامله می شود.
اوراق مسکن فروردین، اردیبهشت  و خرداد امسال 
به ترتیب با قیمت های 107 هــزار و ۳00 تومان، 
107 هزار و 900 تومــان و 107 هزار و ۵00 تومان 
معامله می شــود. اوراق تیرماه با قیمت 107 هزار و 
۶00 تومان و اوراق ماه های مرداد و شــهریور نیز با 
قیمت 107 هزار و ۳00 تومان معامله می شود. اوراق 

تسهیالت مسکن مهرماه 107 هزار و 700 تومان و 
آبان ماه نیز 10۸ هزار و ۵00 تومان قیمت دارد که 
این گزارش براساس قیمت آبان ماه نوشته شده است.
براین اساس، مجردهای ســاکن تهران می توانند تا 
۲۸0 میلیــون تومان تســهیالت دریافت کنند که 
شامل ۲00 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و ۸0 میلیــون تومان وام جعاله می شــود؛ لذا برای 
دریافت ۲00 میلیون تومان تســهیالت باید 400 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تسه 10۸ هزار و ۵00 تومانی معادل 
4۳ میلیون و 400 هزار تومان می شود. همچنین با 
در نظر گرفتن ۸0 میلیون تومان وام جعاله که برای 
آن باید 1۶0 برگه به مبلغ 17 میلیون و ۳۶0  هزار 

تومان خریداری کننــد، مجموع هزینه خرید اوراق 
۶0 میلیــون و 7۶0هزار تومان می شــود. زوج های 
تهرانی نیز برهمین اســاس می توانند تا سقف 4۸0 
میلیون تومان شامل ۲00 میلیون تومان تسهیالت 
خرید مســکن برای هر نفر و ۸0 میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸00 برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۸۶ 
میلیون و ۸00 هزار تومان می شود که همراه با هزینه 
17 میلیون و ۳۶0 هــزار تومانی وام جعاله که برای 
آن باید 1۶0 ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند، 
در مجموع بایــد 104 میلیــون و 1۶0 هزار تومان 

پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با 

جمعیت بیش از ۲00 هزار نفر برای مجردها به 1۶0 
و برای زوجین به ۳۲0 میلیون تومان رسیده است 
که با توجه به این که مجردها باید ۳۲0 و متاهل های 
ســاکن این شــهرها نیز باید ۶40 برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳4 میلیون و 
7۲0  هزار تومان و متاهل هــا نیز باید ۶9 میلیون و 

440هزار تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به 1۲0 
و برای زوجین این مناطق نیز به ۲40 میلیون تومان 
رسیده اســت. بنابراین مجردها باید با پرداخت 1۳ 
میلیون و ۲0هزار تومــان و متاهل ها نیز با پرداخت 
۲۶ میلیون و 40هزار تومان نســبت به اخذ این وام 

اقدام کنند.

قیمت هر برگ اوراق مسکن از 100 هزار تومان گذشت

وام مسکن در مسیر گرانی 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

ایران یکي از فقیرترین کشورها به لحاظ سرانه مصرف لبنیات

فاجعه فرهنگي فروش کتاب  با ۵۰ درصد تخفیف 

تحقق نهضت ملي مسکن در گرو تامین مواد اولیه مورد نیاز پروژه

سيمان و فلز مورد نياز براي تامين کاالها؛ وارداتي نيست
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ارائه اينترنت باكيفيت بدون افزايش تعرفه ممكن نيست
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در چند سال اخیر در سرویس های 
مربوط به حوزه ICT افزایش تعرفه انجام نشــده اســت و با ادامه این روند، ارایه 
خدمات باکیفیت ممکن نیست.در حال حاضر، انواع سرویس های موجود اینترنت 
در ایران، به دلیل داشتن ویژگی های متمایز از هم، برای کاربران با شرایط مکانی و 
موقعیتی متفاوت ارائه می شود. در کنار سرویس های اینترنت ثابت، اینترنت همراه 
است که در سال های گذشته در مقایسه با اینترنت ثابت، رشد بیش تری داشته و 
در مواردی حتی ســرعت بیش تری ارائه می دهد. درواقع، شرکت های ارائه دهنده 
اینترنت ثابت در حال حاضر دچار مشکالتی هستند که موجب شده تمایل کاربران 
به استفاده از اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت ثابت خانگی باشد.این موضوع نه تنها 
موجب از دست رفتن مشتریان شرکت های FCP می شود، بلکه به اعتقاد مسووالن 
حوزه ارتباطات در درازمدت، روند توسعه را کند می کند. در حال حاضر مسووالن 
حوزه ارتباطات متفق القول معتقدند یکی از پایین ترین شاخصه های ارتباطی در 
حوزه اینترنت ثابت اســت که این موضوع باید تغییر کند. مسووالن و کارشناسان 
حوزه، معتقدند سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت به دلیل سیاست های قیمتی 
به شدت کاهش پیدا کرده و این که FCPها سرمایه گذاری نمی کنند و برخی ریزش 
مشتری و برخی کاهش درآمد و برنامه خروج از بازار دارند.از طرفی تاکید مسووالن 
به لزوم افزایش کیفیت خدمات اینترنتی اســت و این که مــردم به دنبال کیفیت 
حداکثری هستند و به همین دلیل الزم است اپراتورهای ثابت با سرمایه گذاری هایی 
که انجام می دهند، آنچه مورد نظر مردم اســت را تامیــن می کنند؛ چراکه برای 
کاربران، مهم ترین موضوع سرعت اســت و این که بتوان با سرمایه گذاری هایی که 

انجام می شود، سرعت مناسبی  را ارائه داد.

نهاد صنفی ICT می تواند وارد حوزه نظارت و تعرفه گذاری بشود
در این راستا صادق عباسی شــاهکوه -رییس ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی- در نشســت با اعضای هیات مدیره ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای اســتان تهران گفت: اعتقاد ما این است که دولت باید در 
سرویس های پایه حوزه ICT و آنچه که برای عموم مردم مهم است وارد 

شود و بقیه امور شامل نظارت و تعرفه گذاری از کمک صنف استفاده کند.
وی در پاسخ به درخواســت اعضای نظام صنفی درباره تفویض برخی امور به این 
نهاد، افزود: در رگوالتوری سعی داریم تا جایی که امکان دارد در حوزه تعرفه گذاری 
خدمات وارد نشــویم. البته این موضوع به معنی رها کردن این حوزه نیست. نظام 
صنفی رایانه ای از جمله نهادهایی است که می تواند در حوزه تعرفه گذاری کمک 
کند. در واقع هدف این است که خدمات مناسب با قیمت عادالنه به مردم ارایه شود 
و یا حداقل تعرفه ارایه خدمات شفاف باشد. وظیفه اصلی رگوالتوری این است که 
مراقب باشد خدمات مناسب به صورت مقرون به صرفه به مردم ارایه شود و در این 
مسیر، فعاالن بخش خصوصی نقش اساســی را به عهده دارند.طبق اعالم سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، او با اشــاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی حامی بخش خصوصی اســت، تاکید کرد: رگوالتوری در کنار 
تعهداتی که در مقابــل حاکمیت دارد، وظیفه اش حمایــت از بخش خصوصی و 
رفع موانع برای فعالیت این بخش است.عباسی شــاهکوه در پاسخ به درخواست 
کمیسیون اینترنت و انتقال داده مبنی بر افزایش تعرفه خدمات این حوزه گفت: 
در چند سال اخیر در سرویس های مربوط به حوزه ICT افزایش تعرفه انجام نشده 
است و با ادامه این روند، ارایه خدمات باکیفیت ممکن نیست. در چند سال گذشته 
علی رغم توسعه مطلوب موبایل در کشور، چون قدرت سرمایه گذاری اپراتورها به 
دلیل ثابت ماندن تعرفه پایین آمده، کیفیت خدمات نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. 
سیاست دولت، توســعه ۲۰ میلیون پورت اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری 
است.وی با اشاره به عدم سرمایه گذاری جدی در حوزه ارتباطات ثابت در سال های 
اخیر تصریح کرد: سیاست وزیر ارتباطات در دولت جدید توسعه ۲۰ میلیون پورت 
اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است که برای عملیاتی کردن آن باید نیازها 
را شناسایی و مشکالت و موانع پیش رو را احصا کرد. یکی از موانع توسعه ارتباطات 
ثابت از دید فعاالن بخش، هزینه های باالی استفاده از امکانات شهرداری ها و وزارت 
نیرو در موضوع توسعه شبکه و ارایه خدمات است که در حال حاضر تالش می کنیم 
در کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات، متناســب با زنجیره خدمات، تعرفه را 
بررسی و تصویب کنیم تا این خدمات به شکل مناسب در اختیار کاربران قرار گیرد.
رییس رگوالتوری با اشاره به درخواست نظام صنفی مبنی بر استفاده از پتانسیل 
فکری و مشورت این نهاد در تدوین مصوبات و آیین نامه ها عنوان کرد: مبنای کار 
رگوالتوری، استفاده از ظرفیت فکری و نهادهای صنفی و نمایندگان فعاالن بخش 
خصوصی اســت و در حال حاضر تمام پیش نویس های مصوبات پس از برگزاری 
جلسات کمیســیون های فرعی تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و 
نظرخواهی تخصصی از فعاالن این حوزه تدوین و در دستور کار کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات قرار می گیرد. ما معتقدیم استفاده از توان فکری و نظر مشورتی 
بخش خصوصی و نهادهای صنفی باعث می شــود تصمیمات قوی تر، باثبات تر و 
بهتری گرفته شود.عباسی شاهکوه درباره درخواســت همکاری نظام صنفی در 
تدوین و اصالح آیین نامه تایید نمونه تجهیزات حــوزه فاوا گفت: پیش نویس این 
آیین نامه با استفاده از نظرات فعاالن این حوزه تدوین شده و در حال حاضر آماده 
طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و اگر نظام صنفی نظری درباره 
چارچوب تدوین شده و نحوه ارایه خدمات به شــکل مطلوب تر داشته باشد از آن 

استقبال می کنیم.

انتخاب وارث ديجيتالی برای كاربران آيفون فراهم 
شد

شرکت اپل به روزرسانی مهم iOS ۱۵.۲ را منتشر کرد که شامل قابلیت جدیدی 
به نام میراث دیجیتالی )Digital Legacy( است. این تغییر به کاربران اجازه 
می دهد افراد خاصی را انتخاب کنند که می توانند پس از مرگ آنها، به حساب 
اپل شان دسترسی پیدا کنند. تاکنون دسترسی به حساب اپل عضو خانواده یا 
دوستی که درگذشته بود، برای عزیزانشان بسیار دشوار بود. بازماندگان شخص 
بدون کد ورود تلفن یا اطالعات آی کلود، برای دسترسی به اطالعات دیجیتالی 
فرد متوفی، گاهی مجبور می شدند حکم دادگاه دریافت کنند. این دسترسی می 
تواند به بازماندگانی که به شماره های تلفن، ایمیل ها، کلمات عبور، یادداشت ها 
و اطالعات دیگر فرد متوفی نیاز دارند، مفید باشد. مخاطبان انتخاب شده می 
توانند پس از درگذشت کاربر، به اطالعات ذخیره شده در آی کلود مانند تصاویر 
و اسناد دسترسی پیدا کنند البته باید کلید دسترسی ویژه و یک نسخه از گواهی 
فوت وی را داشته باشند. کاربران میراث دیجیتالی افرادی را انتخاب می کنند 
که احتماال به گواهی فوت آنها دسترسی داشــته باشند. برای تنظیم قسمت 
میراث دیجیتالی، کاربران پس از به روزکردن سیستم عامل دستگاه و دریافت 
نســخه iOS ۱۵.۲  باید این مراحل را طی کنند: قسمت تنظیمات در گوشی 
آیفون را باز کرده و به روی نام خود در باالی صفحه بزنند. قسمت "کلمه عبور 
و امنیت" را انتخاب کنند و سپس مخاطبان میراث )Legacy Contact( را 
انتخاب کنند. نام پنج نفر از اعضای خانواده یا دوستانشان را انتخاب کنند. کاربر 
کد دسترسی دریافت خواهد کرد که باید آن را چاپ کرده و در مکان امنی در 
کنار اســناد دیگرش نگهداری کند. مخاطبان میراث دیجیتالی باید این کد و 
گواهی فوت را برای دسترسی به حساب کاربر ارائه کنند.بر اساس گزارش شبکه 
CNBC، مخاطبان میراث می توانند برای تقاضای دسترسی پس از فوت کاربر، 

به وب سایت اپل مراجعه کنند.

اخبار

نایکی یک تولیدکننده کفش ورزشی مجازی خرید
شرکت نایکی )Nike( در راستای توسعه حضورش در متاورس، شرکت کفش ورزشی مجازی RTFKT را به مبلغ نامعلومی خریداری کرد. نایکی ماه گذشته یکی از نخستین برندهای بزرگی شد 

که وارد متاورس )دنیای مجازی( شد. متاورس پس از اقدام اخیر فیس بوک در تغییر نام خود به "ِمتا پلتفرمز"، شهرت و اهمیت بیشتری پیدا کرده است.در چنین فضاهای مبتنی بر بالک 
چین، کاربران می تواند زمین مجازی و سایر دارایی های دیجیتالی مانند پوشاک برای آواتارها را به عنوان دارایی دیجیتالی معروف به توکن غیرقابل معاوضه )NFT( خریداری کنند. شرکت 

RTFKT که در سال ۲۰۲۰ تاسیس شد، کلکسیونهای NFT دیگری هم تولید می کند. 

ســاعاتی پــس از انتشــار 
جزئیات طــرح جدید رتبه 
بندی معلمان در مجلس از 
سوی منادی سفیدان، رئیس 
کمیسیون آموزش، مهرداد 
ویس کرمی یک عضو دیگر کمیسیون موضع گرفت. او 
در ویدیویی می گوید که افزایش حقوق معلمان به ۸۰ 
درصد دریافتی مربی پایه یک دانشــگاه تهران امکان 
پذیر نیست. ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
سال ۱۳۹۰ ابالغ شد. سندی که در فصل ششم آن به 
نظام رتبه بندی معلمان اشاره شده است. اما حاال پس 
از گذشت یک دهه و کش و قوس های فراوان، مجلس 
یازدهم می گوید در حال بررســی طــرح رتبه بندی 
معلمان اســت و جزئیات آن را هم رئیس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات منتشر کرده است. او گفته که قرار 
اســت حداقل حقوق معلمان به ۸ میلیون و ۲۰ هزار 
تومان برسد. اما یک عضو کمیسیون آموزش می گوید 
که شــورای نگهبان این طرح را نمی پذیرد و آن را رد 

خواهد کرد.
به گزارش فــرارو، دولت در الیحــه بودجه ۱۴۰۱ در 
جدول شــماره ۹ )برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه 
ســال ۱۴۰۱( رقم ۲۵ هزار میلیارد تومــان را برای 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی کرده است. 
براساس این طرح قرار است که معلمان به میزان ۸۰ 
درصد دریافتی مربی پایه یک دانشــگاه تهران حقوق 
دریافت کنند. طبق گفته علیرضا منادی ســفیدان، 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، معلمان 
در ۵ گروه رتبه بندی می شــوند. در گروه اول حداقل 
حقوق به هشت میلیون می رسد و حقوق رتبه پنج که 
گروه ممتاز به حساب می آید هم به ۱۵ میلیون تومان 

خواهد رسید.
همچنین گفته شــده که گروه ۲ و ۳ و و ۴ نیز حقوقی 
ما بین ۸ تا ۱۵ میلیون دریافت می کنند. پیش از این 
تنها معلمان حاضر در مدارس مشمول طرح رتبه بندی 
می شدند. اما حاال مجلسی ها می گویند که کادر ادرای 
و اجرایی آموزش و پرورش نیز به گروه اضافه شده اند. 
حاال با این حســاب جمع معلمانی که قرار است رتبه 
بندی آن ها انجام شود از ۵۰۳ هزار نفر به ۷۶۰ هزار نفر 

افزایش پیدا کرده است.
ساعاتی پس از انتشار جزئیات طرح جدید رتبه بندی 
معلمان در مجلس از ســوی منادی سفیدان، رئیس 
کمیسیون آموزش، مهرداد ویس کرمی یک عضو دیگر 
کمیســیون موضع گرفت. او در ویدیویی که از سوی 
خبرگزاری تسنیم منتشر شده، می گوید که افزایش 
میزان حقوق معلمان به ۸۰ درصد دریافتی مربی پایه 

یک دانشگاه تهران امکان پذیر نیست.
او معتقد است که اجرای این طرح به ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این در حالی است که 
دولت رقم ۲۵ هزار میلیارد را در بودجه ۱۴۰۱ پیش 
بینی کرده است. مهرداد ویس کرمی همچنین گفته 
که دولت دوازدهم بار مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی از 
این ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومــان را پذیرفت. اما 
تصور ما این بود که با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی 
فرجی حاصل می شود، ولی دولت سیزدهم هم تنها ۲۵ 

هزار میلیارد تومان از این بودجه را پذیرفت.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید 
دولت که باید تامین کننده بودجــه طرح رتبه بندی 
معلمان باشد، معتقد اســت که بودجه بیشتری برای 
این طرح وجود ندارد. با این حال او پیش بینی می کند 
که اگر اصالحاتــی در طرح کنونی اعمال نشــود، در 
شــورای نگهبان به دلیل عدم حمایت دولت برگشت 

خواهد خورد.
او معتقد اســت که در حال حاضر و بــا بودجه پیش 

بینی شــده دولت در الیحه بودجــه ۱۴۰۱ افزایش 
حقوق جــدی در الیحه رتبه بندی دیده نمی شــود. 
عالوه بر او یوســف نوری، وزیر آموزش و پرورش هم 
بر این عقیده است که این طرح بیشتر همسان سازی 
اســت تا رتبه بندی. او می گوید که بــرای رتبه بندی 
نیاز است ســند بیاید و بر روی سند مستقر شود تا در 
 کیفیت کار آموزش اثرگذار باشد و حق معلم هم داده 

شود.
طرح رتبــه بندی معلمــان؛ افزایش حقــوق منتفی 
است؟مهدی پازوکی، اقتصاددان در باره امکان اجرای 
طرح رتبه بندی معلمان با بودجــه وزارت آموزش و 
پرورش در گفتگو با فرارو گفــت: بودجه ۱۴۰۱ یکی 
از غیرشــفاف ترین بودجه های ایران از ابتدای بودجه 

ریزی است. 
در حال حاضر شــما عدد بودجه دانشــگاه تهران را 
نمی دانید که با بودجه دانشگاه شریف مقایسه کنید. 
یا بودجه دانشگاه های دولتی تحت نفود نمایندگان در 
شهرستان ها مشخص نیست. دانشگاه هایی که با نفوذ 

نمایندگان ایجاد شــده و در حال حاضر هم تبدیل به 
کارخانه مدرک سازی شده اند.

او در مورد بودجه وزارت آمــوزش و پرورش می گوید: 
به شــکل تفکیک شــده، بودجه ایــن وزارتخانه هم 
مشــخص نیســت که بدانیم برای هر یک از طرح ها 
چه میزان اعتباری پیش بینی شــده است. اما اینکه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته که طرح 
رتبه بندی را بــه نتیجه می رســاند و حقوق معلمان 
چشمگیر افزایش پیدا می کند، حرفی غیر کارشناسی 
اســت. اما اگر دارند چرا معلمانی که ســال گذشته 
 بازنشســته شــده اند، هنوز پاداش شــان را دریافت

 نکرده اند؟
این اقتصاددان افــزود: در حال حاضــر معلمانی که 
۳۱ شــهریور امســال بازنشســته شــده اند، سال 
آینده پاداش شــان پرداخت می شــود. در حالی که 
بازنشســتگان در نهاد ریاســت جمهوری در همان 
 نخســتین مــاه اول پایان خدمــت، پاداش شــان 

را دریافت می کنند.

اجرای رتبه بندی به 170 تا 200 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد 

رتبه بندی حقوق معلمان را افزایش می دهد؟
News kasbokar@gmail.com

شــرکت "ِمتا پلتفرمز" که مالک شــبکه رسانه 
اجتماعی فیس بوک اســت، پشــت قرارداد ۶۰ 
میلیــون دالری برای خریــد دارایی های عالمت 
تجاری بانک منطقه ای آمریکایی "ِمتا فایننشیال 
گروپ" قرار دارد. این توافق منعکس کننده این 
حقیقت است که نام ِمتا )Meta( تا چه حد برای 
این غول فنــاوری اهمیت پیدا کرده اســت. این 
شــرکت فعالیتهایش را روی ِمتــاورس – فضای 
دیجیتالی که از طریق اینترنــت و مجموعه ای از 
دســتگاه ها قابل دسترس اســت- متمرکز کرده 
است و انتظار دارد این سرمایه گذاری در سالهای 

آینده به ثمر بنشیند.ِمتا فایننشیال در اظهاراتی 
به رگوالتوری اعالم کرد یک شرکت از ِدالور به نام 
Beige Key LLC توافق کرده اســت حقوق 
جهانی برای نامهای این شرکت را به مبلغ نقدی 
۶۰ میلیون دالر خریداری کنند. این شــرکت نام 
مالک Beige Key  را افشــا نکــرده بود.با این 
حال یک سخنگوی "ِمتا پلتفرمز" دست داشتن 
این شــرکت در توافق مذکور را تایید و اعالم کرد 
شرکت Beige Key زیرمجموعه "ِمتاپلتفرمز" 

است و ما دارایی های این نام تجاری را خریداری 
کرده ایم. فیس بوک در اکتبر اعالم کرد شــرکت 
مادرش بــه "ِمتا پلتفرمز" تغییر نام داده اســت. 
این غول فناوری که ســرمایه گذاری سنگینی در 
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده داشــته اســت، 
ِمتاورس را جانشــینی بــرای اینترنــت موبایل 
می داند.شــرکت "ِمتا پلتفرمز" هفته گذشــته 
اپلیکیشن Horizon Worlds را که پیش از آن 
تنها با دعوت قابل دسترس بود برای همه گشود. 

در این اپلیکیشن کاربران هدست واقعیت مجازی 
"کوئست" )Quest( می توانند به شکل آواتار به 
بازی و تعامل با کاربران باالی ۱۸ سال در آمریکا 

و کانادا بپردازند.
شــاید بیش از یک دهه زمان الزم باشد تا مفهوم 
ِمتــاورس که اکنون از ســوی چندین شــرکت 
سیلیکون ولی شنیده می شود، به طور کامل درک 
شود. بر اســاس گزارش رویترز، سخنگوی "ِمتا 
پلتفرمز" اظهار کرد" این شرکت پیش از این که 
تغییر نام فیس بوک اعالم شود، با "ِمتا فایننشیال" 

مذاکراتی داشت.

معاون پژوهشــی وزیر علوم از ارائه ۲۱ محصول 
نوپدید در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی خبر داد.  پیمان صالحی در آئین افتتاحیه 
بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 
فناوری و فن بازار و نهمین نمایشــگاه تجهیزات 
و مواد آزمایشــگاهی ایران ساخت که صبح امروز 
با حضور وزیر علوم تحقیقــات و فناوری و معاون 
علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار 
کرد: این نمایشگاه برای ســومین بار با نمایشگاه 
»ایران ساخت« به صورت مشترک برگزار می شود 

که موید همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و وزارت علوم است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم در سال آینده شاهد 
حضور سایر وزارتخانه ها همچون بهداشت و درمان 
و جهاد کشــاورزی در نمایشــگاه هفته پژوهش 
باشیم، گفت: در بخشی از نمایشگاه دستاوردها، 
محصوالت دانش بنیان و دستاوردهای دانشگاه ها و 
پارک ها ارائه می شود. معاون پژوهشی وزارت علوم 

افزود: در نمایشگاه امسال، فناوری های نوپدید و 
آینده نگر در بخش جداگانه و با همکاری شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان ارائه می شود.
صالحی ضمن بیــان این مطلب بــه ۴۱ طرح از 
محصوالت شــاخص و برگزیده دانشگاه ها در این 
نمایشگاه ارائه می شود، به بخش نمایشگاهی تستا 
اشاره کرد و گفت: در این بخش ظرفیت های علم 
و فناوری و نیازهای فناورانه سازمان ها در کنار هم 

ارائه می شود.وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که 
با شکل گیری معاونت فناوری و نوآوری در وزارت 
علوم شاهد تحول در نظام نوآوری باشیم و فاصله 
فناوری در دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی تا بازار 
کم شــود. وی با اعالم اینکه در نمایشگاه امسال 
۲۱ محصول نوپدید ارائه شده است، خاطرنشان 
کرد: در این نمایشــگاه بیش از سه هزار محصول 
ارائه شده که سطح فناوری حدود ۱۷۰۰ محصول، 
مشخص شده اســت. همچنین در کنار ۷۵ غرفه 

حضوری ،۸۲ غرفه مجازی هم موجود است.

 رگوالتور اینترنت چین به دلیل  انتشــار اطالعات 
غیرقانونی مکرر جریمه ای ۳ میلیون یوانی)۴۷۰ هزار 
دالری( برای شبکه اجتماعی چینی ویبو تعیین کرده 
است. اداره فضای مجازی چین)CAC( اعالم کرد 
ویبو قانون امنیت سایبری این کشور درباره حفاظت 
از کودکان و همچنین قوانین دیگر را نقض کرده اما 

جزئیات بیشــتری در این باره فاش نکرد.همچنین 
رگوالتور فضای سایبری منطقه ای پکن در ماه نوامبر 
۲۰۲۱ میالدی نیز ۴۴ جریمه برای ویبو وضع کرده 
که به ۱۴.۳ میلیون یوان بالغ می شود.اکنون به ویبو 

که سرویسی مشابه توئیتر است، دستور داده شده تا به 
سرعت اصالحاتی انجام دهد و با افراد مربوط به نقض 
قوانین برخورد جدی انجام دهد.شــبکه اجتماعی 
مذکور در بیانیــه ای اعالم کــرد خالصانه انتقادات 

رگوالتور را می پذیرد و برای پاســخگویی نسبت به 
مجازات تعیین شــده یک گروه تشکیل داده است.

جریمه تعیین شــده برای ویبو جدیدترین مجازاتی 
که رگوالتور چینی بر شرکت های فناوری این کشور 
وضع کــرده و در حالی اعمال می شــود که قوانین 

نظارتی سختگیرانه تری وضع شده است.

شرکتهای بزرگ جهان برای ترمیم آسیب پذیری نرم 
افزاری که کارشناسان به عنوان یکی از خطرناک ترین 
حفره های امنیتی توصیف کرده اند، به تکاپو افتاده اند. 
سازمان امنیت ســایبری دولت آمریکا اعالم کرد حفره 
امنیتی در نرم افزار Log۴j مــی تواند به هکرها اجازه 
دهد به سیســتمهای رایانه ای دسترســی پیدا کنند. 
شرکتهای مایکروســافت و سیسکو توصیه هایی درباره 
این حفره امنیتی منتشر کردند و طراحان نرم افزار اواخر 
هفته گذشته وصله ای را عرضه کردند. اما این راه کار به 
هزاران شرکت بستگی دارد که وصله امنیتی را پیش از 

بهره برداری هکرها از آن استفاده کنند.چارلز کارماکال، 
مدیر فناوری شرکت امنیت ســایبری ماندیانت اظهار 
کرد: این احتماال بدترین آســیب پذیــری امنیتی در 
دستکم ۱۰ سال اخیر یا بیشتر است. ماندیانت در چند 
روز گذشــته درخواســتهای کمک متعددی از سوی 
شــرکتهای بزرگ دریافت کرده است.طبق اعالم بنیاد 
نرم افزار آپاچ کــه Log۴j را دارد، تیــم امنیت ابری 
گروه علی بابــا اخیرا این حفره امنیتی را کشــف کرد. 

این آسیب پذیری به هکرها اجازه می دهد کنترل یک 
سیستم را به دست بگیرند. به دلیل این که کد رایانه ای 
معیوب در همه نوع نــرم افزاری وجــود دارد، فرآیند 
به روزرسانی را دشوار کرده اســت.جن ایسترلی، مدیر 
سازمان امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا در 
بیانیه ای اعالم کرد: این آسیب پذیری یک ریسک جدی 
ایجاد می کند. فروشندگان باید محصوالت مختلفی که 
از این نرم افزار اســتفاده می کنند را شناسایی و وصله 

 VMWare امنیتی را برای آنها بکار بگیرند.شــرکت
که نرم افزار مجازی سازی رایانه ای تولید می کند، اعالم 
کرد آســیب پذیری Log۴j مبتنی بر جاوا در چندین 
محصول این شــرکت احتماال وجود دارد.بر اســاس 
گزارش بلومبــرگ، آمیت یوران، مدیرعامل شــرکت 
Tenable که نرم افزار اســکن آســیب پذیری تولید 
می کند، اعــالم کرد حفره امنیتــی Log۴j به حدی 
فراگیر است که در میان مشــتریان محصوالت اسکن 
 این شــرکت، حداقل سه سیســتم در ثانیه وجود این 

حفره را گزارش می کنند.

ارزش بازار اپل روز دوشنبه به مرز سه تریلیون دالر رسید. 
ارزش سهام اپل بیش از دو درصد کاهش یافت و در ۱۷۵.۷۴ 
دالر بسته شد و روند رشدی که ابتدای معامالت داشت و به 
۱۸۲.۸۶ نزدیک شــده بود را معکوس کرد؛ در این قیمت 
ارزش بازار اپل به ســه تریلیون دالر می رســید. سهام اپل 
هفته گذشته ۱۱ درصد افزایش داشت و روند رشد بیش از 
۳۰ درصدی که از ابتدای سال تاکنون داشت را ادامه داد. این 
صعود مرهون اعتماد سرمایه گذاران به ادامه تقاضای مصرف 
کنندگان برای آیفون، مک بوک و خدماتی مانند اپل تی وی 
و اپل موزیک است.رسیدن ارزش بازار اپل از دو تریلیون دالر 
به نزدیک سه تریلیون دالر، ۱۶ ماه طول کشید. این شرکت 
در میان شرکتهای فناوری بزرگی مانند گوگل و آمازون که 
از اتکای مردم و شرکتها به فناوری در دوران پاندمی کووید 

۱۹ سود برده اند، پیشتاز بوده است. در مقام مقایسه، رسیدن 
ارزش بازار اپل از یک تریلیون دالر به دو تریلیون دالر، دو سال 
زمان برد.به گفته دانیل مورگان از شرکت سینووس تراست، 
یکی از منابع درآمد جدیدی که سرمایه گذاران پیش بینی 
می کنند اپل داشــته باشــد، "خودروی اپل" و همچنین 
رشد بخش خدمات مانند اپلیکیشنها و تلویزیون است که 
همچنان پایین ۶۵ درصد درآمد اپل از فروش آیفون مانده 
است.عبور ارزش بازار اپل از مرز سه تریلیون دالر، نقطه عطف 
دیگری برای تیم کوک، مدیرعامل اپل خواهد بود که پس 
از استعفای استیو جابز در سال ۲۰۱۱، سکان هدایت این 
شرکت را به دست گرفت و بر توسعه محصوالت و بازارهای 

جدید نظارت کند. ارزش سهام اپل از دهه ۱۹۹۰ هر سال 
۲۲ درصد بازدهی داشته است در حالی که بازدهی شاخص 
اس اند پی ۵۰۰ در همین مدت ساالنه کمتر از ۹ درصد بوده 
است. اگر اپل به ارزش بازار سه تریلیون دالر دست پیدا کند، 
مایکروسافت تنها شرکت حاضر در کلوب دو تریلیون دالر 
خواهد بود در حالی که آلفابت، آمازون و تســال از مرز یک 
تریلیون دالر عبور کرده اند.مایکروســافت که ارزش بازار 
حدود ۲.۶ تریلیون دالر دارد تا اواخر اکتبر هنگامی که اپل 
اعالم کرد محدودیتهای زنجیره تامین روی رشد این شرکت 
تا پایان سال تاثیر می گذارد، ارزشمندترین شرکت جهان 
بود. امســال که تقاضای فزاینده ای برای محصوالت ابری 

وجود داشته و شرکتها به سمت مدل کار ترکیبی حرکت 
کرده اند و مصرف کنندگان به ارتقای دستگاه هایشان اقدام 
کرده اند، ارزش سهام شرکتهای فناوری بزرگ صعودی بوده 
است. شاخص نزدک ۱۰۰ که بزرگترین شرکتهای حاضر 
در آن شــرکتهای فناوری مانند اپل هستند، امسال حدود 
۲۶ درصد رشد کرده است در حالی که شاخص اس اند پی 
۵۰۰ که گسترده تر است، حدود ۲۴ درصد رشد داشته است.

بر اساس گزارش رویترز، در شرایطی که اقتصاد جهانی در 
حال احیا از پاندمی ویروس کروناست و از اختالالت زنجیره 
تامین کاسته می شود، ظهور فناوریهایی مانند ۵G، واقعیت 
افزوده و واقعیت مجازی و هوش مصنوعی می تواند کمک 
کند سهام اپل و سایر شرکتهای فناوری همچنان محبوب 

سرمایه گذاران بمانند.

ردپای مالک فیس بوک در قرارداد ۶۰ میلیون دالری برای نام ِمتا

ارائه ۲۱ محصول نوپدید در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

توئیتر چینی جریمه شد

ماراتن شرکت های بزرگ دنیا برای ترمیم حفره امنیتی خطرناک

ارزش اپل به مرز سه تریلیون دالر رسید


