
مدیرکل هماهنگی بازرگانی خارجی شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال ۲۹۴ کشتی 
حامل کاالهای اساســی وارداتی در بنادر ایران 
پهلوگیری کرده انــد که این حجــم از عملیات 
بازرگانــی خارجــی کاالهای اساســی تاکنون 
بی سابقه بوده است. به گزارش شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، »مسعود آزادگان« افزود: از ابتدای 
امسال تاکنون افزون بر ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
کاالی اساسی توسط شــرکت بازرگانی دولتی 
ایران وارد کشــور شــده که پیش بینی می شود 
میزان واردات تا پایان ســال به  ۱۰ میلیون تن 
برســد. مدیرکل هماهنگــی بازرگانی خارجی 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: این 

میزان خرید و واردات توســط شرکت بازرگانی 
دولتی ایران در ســال جاری نسبت به سال های 

گذشته مطلوب بوده است.
وی به شرایط کنونی کشــور و جنگ اقتصادی 
اشــاره کرد و ادامه داد: باوجود شــرایط سخت، 
شرکت بازرگانی دولتی ایران با تالش همه پرسنل 

به خوبی از عهده وظایف خود برآمده است.
آزادگان به تشریح میزان واردات کاالهای اساسی 
پرداخت و گفت: از ابتدای ســال تاکنون بیش از 
۲۵۲ هزار تن برنج، یک میلیــون و ۱۰ هزار تن 
روغن خام، ۶۸۴ هزار تن شکر خام و چهار میلیون 
و ۲۲۰ هزار تن گندم در بنادر کشــور تخلیه، در 
انبارها ذخیره و به سایر نقاط کشور ارسال شده 

است. وی درباره عملکرد بندرهای کشور، گفت: 
بنــدر امام خمینی)ره( ۴۲ درصد، بندر شــهید 
رجایی ۳۲ درصد، بندر چابهار ۱۴ درصد، بنادر 
امیرآباد و نوشهر هر کدام ۶ درصد و بوشهر هم یک 
درصد از حجم واردات کاالهای اساسی را عهده دار 
بوده اند. آزادگان، تعداد کشتی های تخلیه شده 
در بندرهای کشور را ۲۹۴ فروند کشتی اعالم کرد 
و بیان داشت: در بنادر مازندران و گیالن هر کدام 
۹۱ فروند کشــتی، در بندر امام خمینی)ره( ۴۹ 
فروند و در بنادر شــهید رجایی، چابهار و بوشهر 
به ترتیب ۴۳، ۱۶ و چهار فروند کشــتی حامل 
کاالهای اساســی خریداری شده توسط شرکت 

بازرگانی دولتی ایران تخلیه شده است.

در صورت تصویب برداشــت ۲۰ درصد از سهم 
صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 
آینده، باالتریــن حد برداشــت از صندوق طی 
سال های گذشته رقم خواهد خورد و سهم آن به 
نصف می رسد. این درخواست در حالی در بودجه 
مطرح شده که مجوز آن باید از سوی مقام معظم 
رهبری صادر شــود، در حالی که ایشان پیش از 
این هم نسبت به چنین روالی در دولت ها انتقاد 
داشــته اند و برداشــت دولت برای امسال را نیز 

مشروط کرده  بودند.
به گزارش ایســنا، الیحه بودجــه ۱۴۰۱ از این 
حکایت داشــت که برداشــت از منابع صندوق 
توســعه ملی همچنان ادامه دارد؛ به گونه ای که 

دولت پیشــنهاد کرده است از سهم ۴۰ درصدی 
صندوق از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد را به عنوان 
وام برداشت کرده و تنها ۲۰ درصد واریز کند. این 
پیشنهاد البته عجیب نیست و رویکرد دولت ها در 
رابطه با منابع صندوق توسعه تکرار همین روند 
بوده و از ابتدای تاســیس صندوق تا کنون فقط 

میزان برداشت ها تغییر کرده است.
صندوق توسعه ملی در اواخر ســال ۱۳۹۰ کار 
خود را آغاز کرد و قرار بود بخشی از عواید ناشی 
از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های 
نفتی به ســرمایه گذاری های مولــد اقتصادی 
تبدیل و همچنین سهم نســل های آینده از این 

منابع حفظ شود.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف 
شد در سال اول ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش 
نفت و فرآورده های آن را به صندوق واریز و ساالنه 

سه درصد به آن اضافه کند.
از ســال ۱۳۹۶ و با اجرای برنامه ششــم توسعه 
مقرر شد ۳۰ درصد واریز و ساالنه دو درصد اضافه 
شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشانی از اجرای 
تکالیف قانون برنامه ندارد و گرچه یکی از اهداف 
راه اندازی صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی 
بودجه دولت ها به نفت بود اما در عمل با تشدید 
تحریم هــا و کاهش درآمدهــای نفتی دولت ها 
پیشــنهاد واریز کمتر منابع صندوق و در اختیار 

گرفتن مازاد آن را داشتند. 

 در دولت یازدهم و دوازدهم نیز  عمدتا پیشــنهاد واریز ۲۰ 
درصد از منابع صندوق مصوب شد و مابقی در اختیار دولت 
قرار داشت، ولی در ســال گذشته بود که با وجود درخواست 
مجدد در الیحــه بودجه ۱۴۰۰ برای واریــز ۲۰ درصدی و 
برداشــت ۱۸ درصد باقی مانده، مقام معظــم رهبری با این 
درخواست موافقت نکردند  و برداشت را مشروط اعالم کردند.

بر این اساس، در قانون بودجه امسال مصوب شد از پیش بینی 
فروش ۲.۳ میلیون بشــکه نفت در روز، از سهم ۳۸ درصدی 
صندوق توســعه ملی، تا یک میلیون بشکه دولت ۲۰ درصد 
واریز و ۱۸ درصد به صورت بدهی در اختیار داشته باشد ولی 

مازاد بر آن، تمام ۳۸ درصد کامل به صندوق واریز شود. 

در یکی - دو ســال اخیر با روند افزایشی تورم، آنچه به محل 
اختالف دولت و بانک مرکزی تبدیل شــد، اثــر تورم زایی 
برداشت های دولت از صندوق توســعه ملی با وجود مصوبه 
قانون بودجه بود، بانک مرکزی تاکید داشــت که با توجه به 
عدم دسترسی به منابع صندوق توســعه ملی، این برداشت 
نوعی اســتقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار رفته و 
عامل افزایش پولی و تورم است با این حال دولت موافق این 
نظر نبود و بارها اختالف نظرهای مدیران مربوطه در این باره 

رسانه ای شد.
اما دولــت ســیزدهم کــه از ابتــدای ورود خود بــر عدم 
اســتفاده از منابــع تــورم زا در بودجــه تاکیــد داشــت، 

 در همین رابطــه صندوق توســعه ملی را نیز مورد اشــاره 
قرار داده بود.

میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در اظهاراتش 
مخالفت با برداشت از صندوق توسعه ملی را اعالم و در انتقاد 
از هزینه های دولت گفتــه بود که "هزینه هــای دولت در 
هشت سال گذشته ۱۰ برابر شده است،   برداشت های مکرر 
از صندوق توسعه ملی به چه معنا اســت. از وزیر اقتصاد در 
مجلس سوال کردم چرا از صندوق مکرر برداشت می کنید. 
اوراق، بدهی به بانک ها، آیا امســال امکان استفاده از تنخواه 

وجود دارد؟ "
وی چندی پیش هم در جریان تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

تاکید داشــت که گرچه در ســال ۱۴۰۰ ناچار به استفاده 
از منابع صندوق هســتند اما برای ســال ۱۴۰۱ دولت هیچ 
برنامه ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نخواهد 
داشت و به سمت خلق پول نمی رود و دولت از منابع صندوق 
برای بودجه اســتفاده نمی کند مگر برای پیشــرانی اقتصاد 
و پروژه های بخش خصوصی و ایجاد زیرســاخت در توسعه 

کشور.
در شــرایطی انتظار می رفت که درخواست برداشت از منابع 
صندوق دیگر در الیحه بودجه وجود نداشته باشد اما رونمایی 
از الیحه ۱۴۰۱ نشان داد که پیشنهاد برداشت ۲۰ درصدی 
مطرح شده است، بنابراین با توجه به اینکه باید دولت در سال 

آینده ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را بر اساس قانون به صندوق 
واریز کند فقط ۲۰ درصد پرداختی داشته و ۲۰ درصد دیگر 
یعنی ۵۰ درصد سهم صندوق را خود در اختیارخواهد گرفت 
که گرچه بدهی است اما در هر صورت باالترین میزان برداشت 

طی سال های اخیر است.
برای ســال بعد باید از کل درآمدهای نفتــی ۱۴.۵ درصد 
به شــرکت ملی نفــت، ۴۰ درصد صندوق توســعه ملی، ۳ 
درصد ســایر ردیف ها و ۴۲.۵ درصد برای دولت باشــد که 
در صــورت تصویــب برداشــت ۲۰ درصدی، دولت مجوز 
 استفاده ۶۲.۵ درصد منابع حاصل از فروش نفت در آینده را 

خواهد داشت.

به گزارش راشــاتودی، پس از ســقوط ارزش لیر 
ترکیه به کمتر از ۱7 لیــر در برابر دالر در مبادالت 
روز جمعه، بازار ســهام ترکیه، انجــام معامالت را 

متوقف کرد.
لیر از ابتدای سال ۲۰۲۱ بیش از نیمی از ارزش خود 

را در برابر دالر از دست داده است.
بورس ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد: »از ســاعت 
۱۶:۲۴ به وقت استانبول، مبادالت به صورت موقت 

در تمامی بازارهای سهام متوقف خواهد شد.«

ارزش لیر ترکیه در بحبوحه فشارهای رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور بر بانک مرکزی این کشور 
برای کم کردن هزینه های وام گیری برای تقویت 

رشد اقتصادی، سقوط کرده است.
بانک مرکزی ترکیه در روز پنج شنبه اعالم کرد نرخ 
بهره را از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد کاشه داده است. 
این اقدام در حالی صورت گرفت که نرخ تورم این 

کشور ۲۱ درصد است.
از ماه ســپتامبر، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره در 

این کشور را کاهش داده است. طی ۲ سال گذشته، 
بانک مرکزی ترکیه با فروش دالر در بازار ارز مداخله 

کرده است.
موسســه رتبه بنــدی اس اند پی گلوبــال اعالم 
کرد سیاســت های پولی دولت ترکیــه به همراه 
سقوط چشــمگیر ارزش لیر، نرخ تورم این کشور 
را تا اوایل ســال ۲۰۲۲ بــه ۳۰ درصــد افزایش 
 می دهد. این موسســه، رتبه اعتبــاری ترکیه را 

منفی کرده است.

معاون ســرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی از 
پذیره نویســی یک صندوق جســورانه با سرمایه اولیه 
هزار میلیارد ریال از ۲7 آذر تا چهارم دی ماه سال جاری 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از صندوق نوآوری و 
شکوفایی، علی ناظمی گفت: صندوق جسورانه ای که 
صندوق نوآوری و شکوفایی، حوزه هنری انقالب اسالمی 
و یک شــرکت از موسسان آن هســتند اقدام به پذیره 

نویسی در فرابورس کرده است. وی با اشاره به اینکه تعداد 
کل واحدهای پذیره نویســی این صندوق یک میلیون 
واحد است، اظهار کرد: دوره فعالیت این صندوق که در 
حوزه های صنایع خالق، فناوری اطالعات، گردشگری و 
صنایع دستی، گیم و انیمیشن فعالیت می کند، هفت ساله 
است که چهار سال ابتدایی آن به دوره سرمایه گذاری 
اختصاص دارد. معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری 
و شــکوفایی ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری در 

این صندوق را یکصد هزار تومان اعالم کرد و افزود: ۲۰ 
درصد از مبلغ کل صندوق در پذیره نویسی این مرحله 
انجام و مابقی طی فراخوان های بعدی از خریداران اخذ 
خواهد شد. ناظمی با اشاره به حوزه فعالیت این صندوق 
جسورانه گفت: تمرکز این صندوق بر روی استارت آپ ها و 
شرکت های فعال در حوزه صنایع خالق و کسب وکارهای 
اینترنتی است و ســرمایه گذاری های صندوق بر روی 

کسب و کارهایی صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصــاد بین الملل خبرگزاری 
فارس به نقل از راشــاتودی، بانک گلدمن ساکس 
آمریکا پیش بینی کرد: طی سال آینده قیمت نفت 
به ۱۰۰دالر در هر بشــکه خواهد رسید و در سال  
۲۰۲۳ـ  ۲۰۲۲ شــاهد رســیدن تقاضای نفت به 

رکورد جدیدی خواهیم بود.
دامیــن کوروالیــن مدیر بخــش انــرژی بانک 
گلدمن ساکس می گوید: افزایش تورم در آمریکا و 
دیگر نقاط جهان نهایتاً روی هزینه خدمات صنایع 

نفتی اثرگذار خواهد بود و قیمــت نفت را افزایش 
خواهد داد.

وی می گوید: یکی دیگر از ســناریوها این است که 
شاهد ســبقت گرفتن تقاضا از میزان حلقه نفت از 
بازار جهانی با فروکش کردن بحران کرونا باشیم و 

این مسأله هم قیمت نفت را باال ببرد.
کوروالین طی ســخنانی در یک نشســت درباره 
چشــم انداز بازار انرژی گفت: پیــش از ظهور نوع 
جدید ویروس کرونا به نام اومیکرون تقاضای نفت 

در بازار جهانی افزایش قابل توجهــی یافته بود و 
انتظار می رود همچنان شاهد باال رفتن تقاضا برای 

مسافرت های هوایی همگام با بهبود اوضاع باشیم.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۲ و همچنین سال ۲۰۲۳ 
متوســط تقاضای نفت در بازار جهانی رکوردهای 

جدیدی را به ثبت خواهد رساند.
در حال حاضر هر بشــکه نفت دریای شمال حدود 
7۳ دالر در حال معامله است و نفت آمریکا 7۱ دالر 

در هر بشکه دست به دست می شود.

از عیدی عجیب تا رکورد در برداشت های ارزی!واردات کاالهای اساسی امسال رکورد شکست

جدال درباره برداشت های تورم زا در دولت روحانی

بازار بورس ترکیه تعطیل شد

آغاز پذیره نویسی یک صندوق جسورانه در فرابورس از امروز

نفت سال آینده 100 دالر می شود
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میرکاظمی:
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خودرو  در  مسیر گرانی
جمع آوری   امضا   برای   استیضاح   وزیر  صمت

آیا   واردات   خودرو   می تواند   به   کاهش   قیمت ها   منجر   شود؟

 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت: بخشی از اقساط وام نهضت ملی مسکن برای 
دهک های پایین توسط دولت پرداخت خواهد شد 
که بسته به قانون بودجه ۱۴۰۱ و میزان منابعی که 
به صندوق ملی مســکن می آید، رقم آن به زودی 
اعالم خواهد شد.»محمود محمودزاده«  با تکذیب 
اقساط هفت میلیون تومانی طرح حمایتی نهضت 
ملی مسکن که در برخی رسانه ها به آن اشاره شده، 
افزود: رقم اعالم شده بر مبنای سود ۱۸ درصد است 
که شیوه پرداخت نظام بانکی است، دولت در مسکن 

حمایتی به ویژه برای...

آن طور که اعالم شده است، از اول دی ماه ۱۴۰۰، 
تمامی نسخه های بیماران باید به صورت الکترونیکی 
تجویز شود. این در حالی است که برای اجرای این 
طرح، ابهامات و ایراداتی مطرح است. همچنین این 
اتفاق در حالــی رخ خواهد داد کــه برخی از مراکز 
درمانی بــه دالیلی از جمله کرونــا آمادگی اجرای 
این روش را ندارند. از ســوی دیگر زیرساخت های 
اجرای این طرح هنوز به صورت کامل تامین نشده 
است. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران می گوید: 
طبق آمار بیمه ها، میزان مشــارکت پزشــکان در 
نسخه نویسی الکترونیک به ۶۰ تا ۸۰ درصد رسیده 
است، با این آمار هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار عدد از نسخ 
کاغذی است و با حذف نسخه کاغذی، قاعدتاً همین 

تعداد بیمار از اول دی...

تردد  افراد 
از  مرزها 
کنترل  شود

رئیس جمهوری:
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اقتصاد2
ایران وجهان

رشد 12 هزار و 336 واحدی شاخص بورس تهران
ارزش معامالت دو بازار از 4.2 

هزار میلیارد تومان فراتر رفت
شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهــران در پایان 
معامالت امروز با افزایش 12 هزار و 336 واحد همراه 
شد.رشــد 12 هزار و 336 واحدی شاخص بورس 
تهران/ ارزش معامالت دو بــازار از 4.2 هزار میلیارد 
تومان فراتر رفتبه گزارش فارس، بورس اوراق بهادار 
تهران اولین روز کاری هفته را با رشــد شروع کرد، 
بگونه ای کــه در پایان معامالت شــاخص کل روز 
گذشته با افزایش 12 هزار و 218 واحد به رقم یک 
میلیون و 305 هزار و 456 واحد رسید.شاخص کل با 
معیار هموزن هم روز گذشته با افزایش 2470 واحد 
به رقم 346 هزار و 980 واحد رســید.ارزش بازار در 
بورس اوراق بهادار به بیش از 5 میلیون و 218 هزار 
میلیارد تومان رسید.معامله گران روز گذشته بیش 
از 5 میلیارد ســهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 
324 هزار فقره معامله و بــه ارزش 2749 میلیارد 
تومان داد و ســتد کردند.ارزش معامالت فرابورس 
ایران هم به بیش از 1576 میلیارد تومان شد که با این 
حساب ارزش معامالت دو بازار بورس  و فرابورس از 
4 هزار و 200 میلیارد تومان فراتر رفت.روز گذشته 
همه شــاخص های بورس مثبت بودنــد بگونه ای 
که شــاخص کل و شــاخص قیمت با معیار وزنی ـ  
ارزشی 0.95درصد رشــد کردند این دو شاخص با 
معیار هموزن 0.72 درصد افزایش یافت.شــاخص 
آزاد شــناور یک درصد رشد کرد و شــاخص بازار 
اول بورس 1.2 درصد رشــد کرد، شاخص بازار دوم 
بورس 0.6 درصد رشــد کرد.روز گذشته نمادهای 
پتروشیمی پردیس، گسترش نفت و گاز پارسیان، 
صنعتی گل گهر، ایران خودرو، ملی مس، فوالد مبارکه 
و پتروشیمی نوری بیشترین اثر افزایشی در شاخص 
بورس را داشته اند.در فرابورس ایران هم روز گذشته 
شاخص کل با رشد 15 واحد به رقم 18 هزار و 586 
واحد رسید.ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به 
بیش از یک میلیون و 22 هزار میلیارد تومان رسید.
ارزش بازار پایه به بیش از 328 هزار میلیارد تومان 
رسید. معامله  گران روز گذشته بیش از 1.8 میلیارد 
ســهام حق تقدم و ا وراق مالی در قالــب 166 هزار 
معامله و به ارزش 1581 میلیارد تومان داد و ســتد 
کردند.روز گذشته نمادهای پتروشیمی تندگویان، 
فرابورس، پلیمر آریاساسول، سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و برق عسلویه مپنا بیشترین اثر افزایشی در 
شاخص فرابورس را داشتند و نمادهای صنعتی مینو 
و نیروی برق دماوند بیشترین اثر کاهشی در شاخص 

فرابورس را داشته اند.

نقشــه معامالت روز گذشته 
بورس تهران

 رئیس سازمان بورس اعالم کرد برای حمایت از سهام 
عدالت در بازار صندوق بازارگردانی ویژه ای برای سهام 
عدالت تشکیل می شود.از سال گذشته تا کنون روند 
رو به ریزش شــاخص بازار شروع شده و هنوز دولت 
حمایت جدی از کلیت بازار سرمایه نداشته است. در 
حالی که این بازار می تواند به منبع مهمی برای تأمین 

مالی شرکت ها و اقتصاد کشور تبدیل شود.

عضو شورای عالی مسکن:
برای ساخت مسکن دولتی، با 
شرکت های چینی، ترک با یک 
شرکت اروپایی وارد مذاکره 

شده ایم 
احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن جزییات 
مذاکره با شرکت های خارجی را برای ساخت پروژه 
نهضت ملی مســکن را اعالم کرد.احمد دنیامالی 
دربــاره جزییات مذاکراه با شــرکت های خارجی 
برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن )ساخت 4 
میلیون مسکن در چهار سال( اظهار داشت: طبق 
قانون برای ساخت مســکن باید از ظرفیت داخل 
اســتفاده کنیم و این موضوع اجتناب ناپذیر است 
و نه به لحاظ قانونی می توانیم برای ساخت پروژه 
مسکن نیرو وارد کنیم و نه سیاست های کلی کشور 
این اجازه می دهد که به سمت استفاده از ظرفیت 
خارجی ها برویم.وی تاکید کرد: اما این اجازه داده 
شده برای بخش بسیار کوچکی به اندازه 10 درصد 
در کنار استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم از ظرفیت 
خارجی ها در موضوع انتقال تکنولوژی اســتفاده 
کنیم از این رو با شــرکت های چینی، ترک با یک 
شرکت اروپایی وارد مذاکره شده ایم.عضو شورای 
عالی مسکن با اشاره به بحث قیمت تمام شده پروژه 
نهضت ملی مسکن گفت: در مذاکره با شرکت های 
خارجی دو مساله صنعتی سازی و بحث قیمت تمام 
شده در اولویت اســت و همچنین در حال حاضر 
برای ساخت این پروژه برای ما موضوع قیمت تمام 

شده پروژه بسیار اهمیت دارد.

خبر

مهم ترین چالشی که کسری 
بودجه با خود به همراه خواهد 
داشــت؛ رشــد پایه پولی و 
نقدینگی و تورم است آن هم 
در شــرایطی که دولت اعالم 
می کند سال آینده مهم ترین هدفگذاری اش این است 
که تورم را کنترل کندیکی از دست فرمان های مهمی 
که رئیس جمهوری برای بودجه سال آینده تعیین کرده 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم بر آن تایید دارد این 
است که بودجه سال آینده بدون بدهی تدوین شده است 
اما چقدر این مهم حاال که بودجه به مجلس ارائه شده 
تحقق پیدا کرده است؟ مرکز پژوهش های مجلس در 
پاسخ به این سوال گزارشی را منتشر و اعالم کرده بودجه 
سال آینده با کسری 156هزار میلیارد تومانی)همت( 
مواجه است. همچنین با فرض فروش روزانه 1.2میلیون 
بشکه نفت به قیمت 60دالر، در ســال آینده و کسب 
519 همت درآمد ارزی، باز هم بودجه ســال1401 با 
کســری روبه  رو می شود.مقایســه پیش  بینی کسری 
بودجه ســاختاری سال آینده  با ســال  جاری، با فرض 
سقف اول منابع و مصارف بودجه امسال نشان می دهد 
جمع کل مصارف قانون بودجه امسال 937همت بوده 
که فقط 40درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت 
و گاز و میعانات محقق شــده و دولت از این محل، فقط 
94همت درآمد داشته است. حاال در بودجه سال آینده 

پیش بینی شده است: درآمد ارزی ناشی از فروش نفت 
و گاز به 519همت برسد؛ یعنی 425همت بیش از رقم 
قابل تحقق برای سال  جاری. پیش فرض دولت در سال 
آینده این است که روزی 1.2میلیون بشکه نفت به قیمت 
هر بشکه 60دالر بفروشد و نرخ تســعیر هر دالر هم از 
11هزارو500 تومان در امسال، به 23هزار تومان در سال 
آینده افزایش یابد. هرچند درآمد ریالی ناشی از صادرات 
نفت و گاز به سبب افزایش نرخ ارز در بودجه تا اندازه ای 

قابل تحقق به نظر می رسد، اما چالش اصلی بودجه سال 
آینده در بخش درآمدهای نفتی این است که اگر دولت 
نتواند روزانه 1.2میلیون بشکه نفت بفروشد یا اگر قیمت 
جهانی نفت کمتر از 60دالر شود، در الیحه بودجه1401 
پیش  بینی شده کسری احتمالی از محل فروش اوراق 
قرضه جبران شود.مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 
خود با اشاره به اینکه پیش بینی می شود 89 درصد از 
درآمدهای جاری 399هزار میلیارد تومانی نفتی امسال 

محقق شود، نوشته است رشــد درآمدهای نفتی سال 
آینده، نســبت به رقم قابل تحقق در سقف اول بودجه 
امسال، 452درصد خواهد بود. » در سال جاری دولت از 
محل واگذاری سهام شرکت ها و فروش اموال مازاد خود 
22همت درآمد داشته است، به این ترتیب 78درصد از 
درآمدی که دولت فکر می  کرد از محل فروش ســهام و 
اموال و امالکش درآمد داشته باشد، عمال محقق نشده 
است. ســال آینده در بهترین وضعیت دولت حداکثر 
می تواند 58همت از محل فروش ســهام و اموال خود 
درآمد کسب کند و 40درصد از منابع پیش  بینی شده 
از این محل محقق نخواهد شد.«اما مهم ترین چالشی 
که کسری بودجه با خود به همراه خواهد داشت؛ رشد 
پایه پولی و نقدینگی و تورم است آن هم در شرایطی که 
دولت اعالم می کند سال آینده مهم ترین هدفگذاری 
اش  این است که تورم را کنترل کند و حتی برای کنترل 
تورم میانگین حقوق کارمندان دولت 10 درصد در نظر 
گرفته شده که بیش از 30 درصد کمتر از تورم سال جاری 
است. مرکز پژوهش های مجلس در گزاری خود نوشته 
است:» پوشش کســری بودجه ساالنه براساس مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، به ویژه با 
تصمیم ستاد مقابله با تحریم ها، پایه پولی را افزایش داده 
و تورم  ساز بوده است. به  گونه ای که با تصمیم سران قوا، 
انتشار اوراق قرضه به میزان 3برابر مقدار مصوب در سال  
جاری صورت گرفته و 35.2همت از حســاب صندوق 
توسعه ملی برداشت  شده و 35همت هم با پول پرقدرت و 

تورم  زای بانک مرکزی منتشر شده است.«

آیا بودجه 1401 بدون کسری تدوین شده؟

درجستجوی رد کسری بودجه

رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد؛
تردد  افراد از  مرزها کنترل  شود

رییس جمهور با قدردانــی از همراهی مردم 
و تالش کادر بهداشــت و درمــان در کاهش 
آسیب های کرونا، بر ضرورت حفظ و تقویت 
این روند بــا تاکید مضاعف بر رعایت شــیوه 
نامه های بهداشتی و تداوم کنترل های دقیق و 
هوشمند بویژه در مرزهای کشور تاکید کرد.به 
گزارش اقتصاد آنالین، آیت اهلل  سید ابراهیم 
رییسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا اقدامات انجام شده در ماه های اخیر برای 
صیانت از جان مردم و افزایش ایمنی در مقابل 
ویروس کرونا را بسیار ارزشــمند ارزیابی و با 
قدردانی از همه دست اندرکاران، اظهار داشت: 
بازگشایی هوشــمند، تحرک و نشــاط را به 
جامعه بر گرداند اما برای صیانت از جان مردم 
الزم اســت همچنان رعایت دستوالعمل های 
بهداشتی توسط مردم و دستگاه های متولی 
مورد تاکید جدی باشد. رییسی با تاکید مجدد 
بر ضرورت توجــه مضاعف بــه کنترل تردد 
از مرزهای کشــور، گفت: صیانــت از جان و 
سالمتی مردم ایجاب می کند که تردد افراد از 
مرزها بویژه از کشورهایی که احتمال سرایت 
بیشتری وجود دارد، با دقت و جدیت کنترل 
شود. البته محدودیت هایی که در این زمینه 
اعمال می شود به گونه ای باشد که برای تردد 

ضروری مردم مشکلی ایجاد نکند.

موافقت 4+1 با رویکرد ایران
معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با یک شبکه 
عربی به تشــریح آخرین تحوالت مذاکرات وین 
پرداخت.به گزارش تجارت نیوز، علی باقری، معاون 
وزیر خارجه ایران در گفتگو با المیادین گفت: در 
دور هفتم مذاکرات رویکرد خود نسبت به پیش 

نویس های شش دور گذشته را مطرح کردیم.
وی گفت: مساله مهم این اســت که طرف دیگر 
مذاکرات با رویکرد ما به عنوان پایه و اســاس دور 
جدید مذاکرات موافقــت نمی کرد.باقری تاکید 
کرد: مجموعــه1+4 بعد از یک هفتــه مذاکرات 
فشرده با رویکرد ایران که در پیش نویس مطرح 
کردیم ، موافقت کرد. اکنون دو پیش نویس جدید 
داریم؛ یکی درخصوص برداشت تحریم ها و دومی 
درخصوص اقدامات هسته ای. این دو پیش نویس 
اساس مذاکرات در دور جدید خواهند بود.شبکه 
الجزیره نیز به نقل از علی باقری نوشت که تهران 
و واشنگتن پیش از هر زمان دیگری برای رسیدن 
به توافق به منظور برداشت تحریم ها نزدیک شده 
اند .نور نیوز خبر الجزیره را تکذیب کرد و نوشت که 
علی باقری نامی از واشنگتن نبرده است.خبرنگار 
الجزیره نیز در توییتی خطای این رسانه را تصحیح 
کرد و نوشــت: اطالعاتی که درباره نزدیک بودن 
توافق میان تهران واشنگتن به باقری نسبت داده 
شده، نادرست است.باقری در گفت وگو با این شبکه 
قطری گفت: تمام شرکت کنندگان در مذاکرات 
وین دو پیش نویسی که ایران در ابتدای این دور 
مذاکرات تقدیم کرد را پذیرفتند. دلیل تاخیر در 
رســیدن به توافق مواضع طرف های اروپایی در 
خصوص مسائل مربوط به هســته ای است.وی 
گفت: ایران درخواســت توقف مذاکرات در این 
مرحله را نداد بلکه از همان ابتدا توافق کرده بودیم 
که بعد از رسیدن به پیش نویس توافق به استراحت 

عادی برویم.

از 22 خرداد تا 22 آذر؛
وام های ودیعه مسکن پرداخت شده، 

به ۷ هزار میلیارد تومان نرسید
بانک مرکزی اعالم کرد: از ابتدای طرح ودیعه مسکن تا 
تاریخ 22 آذرماه سال جاری مبلغ 6 هزار و 913 میلیارد 
تومان تسهیالت ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت 
شده است.بررسی آمار حاکی از آن است به تفکیک مبلغ 
4 هزار و 751 میلیارد تومان در سال 1399 و مبلغ 6 هزار 
و 913 میلیارد تومان تا تاریخ 22 آذر ماه ســال جاری 
تسهیالت ودیعه مســکن به متقاضیان پرداخت شده 
است.همچنین تقاضای مبلغ 2 هزار و 447 میلیارد تومان 
تسهیالت نیز از سوی بانک های عامل پذیرش شده اند 
که متقاضیان در حال تکمیل مــدارک، ارائه ضمانت و 
دریافت تسهیالت هستند.بر اساس مصوبه ستاد ملی 
مدیریت کرونا در 22 خرداد سال 1400 مقرر شده است 
که به منظور حمایت از مستأجران، از محل مانده مصرف 
نشده سهمیه ابالغی بابت تسهیالت قابل اعطا به کسب 
و کارهای آسیب دیده از کرونا، در سال جاری تا سقف 10 
هزار میلیارد تومان تسهیالت به مستأجران واجد شرایط 
معرفی شده توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی اعطا 
شود و افراد واجد شرایط از سوی وزارت راه و شهرسازی 
به گونه ای به سیســتم بانکی معرفی شوند که صرفاً در 

چارچوب سهمیه های ابالغی باشد.
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با توجه به باالرفتن مصرف گاز در ایام ســرد سال و 
جوابگو نبودن تولید، این هشدار به گوش می رسد 
که ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان مخازن 
گاز در جهان به زودی واردکننده گاز خواهد شد.هر 
وقت به ایام سرد سال نزدیک می شویم مصرف گاز 
هم در کشور افزایش می یابد به گواه آمارهای منتشر 
شده از سوی شرکت ملی گاز ایران یکی از بزرگترین 
چالش ها در ماه های ســرد ســال تأمین گاز بخش 
خانگی و صنعتی اســت. چند ماه پیش جواد اوجی 
وزیر نفت پیش بینی کرد امسال روزانه 200 میلیون 
متر مکعب کسری گاز خواهیم داشت که با توجه به 
کسری 160 میلیون متر مکعبی گاز در سال گذشته 
این رقم دور از انتظار نبود.در حال حاضر ایران بعد 
از روســیه بزرگترین مخــازن گاز طبیعی جهان را 
در اختیار دارد که یکــی از این میادین گازی پارس 
جنوبی است که با کشور قطر مشترک است. مدت ها 
است که کارشناسان ایرانی و قطری اعالم کرده اند 
تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی روند نزولی 
به خود گرفته است و اگر ســرمایه گذاری مناسبی 
روی این میدان صورت نگیــرد همین میزان گازی 
هم که از این میدان تولید می شود از دست خواهد 
رفت. حال ایــن کاهش تولیــد گاز از میدان پارس 
جنوبی را در کنار افزایش مصرف ساالنه گاز ببینید. 
این افزایش مصرف موجب شده است تا سال به سال 
شــاهد واگرایی روند تولید و مصرف گاز در کشور 
باشــیم. به طور کلی با توجه به عدم توسعه میادین 
گازی در ســال های گذشــته و روند مصرف گاز در 

کشور خطر جدی کسری تراز گازی کشور احساس 
می شود و این زنگ خطری است که از مدت ها پیش 
به صدا درآمده است.مســئوالن بخش انرژی کشور 
این هشدار را داده اند کشــوری که می تواند تأمین 
کننده انرژی کشورهای منطقه باشد هم اکنون در 
شرایطی است که اگر به دنبال اصالح الگوی مصرف 
نرود در آینده نچندان دور تبدیل به وارد کننده گاز 
خواهد شــد.بنابراین با توجه به اینکه چشم اندازی 
برای افزایش تولید در کوتاه مدت و حتی میان مدت 
وجود ندارد توجه به راهکارهــای کوتاه مدت برای 
کاهش مصرف گاز خانگــی و اداری اهمیت باالیی 
پیدا می کنــد؛ مهمترین ابزاری کــه دولت ها برای 
کنترل مصارف بــاالی انرژی اســتفاده می کنند، 
ابزارهای قیمتی اســت. که البته ایــن موضوع نه 
تنها در ایران که دارای میادین گازی است بلکه در 
کشورهای وارد کننده گاز نیز اجرا می شود.در ایران 
بنابر آمار 25 درصد مشترکین بخش خانگی بیش 
از 50 درصد گاز را در خانگی مصرف می کنند و این 
طبیعی است که وزارت نفت بخواهد الگوی مصرف 
را تغییر دهد. بــه همین منظور از ابتــدای آذرماه، 
وزارت نفت مکلف به اصالح تعرفه های گاز شــد که 
البته در تعرفه های جدید 76 درصد مشترکین هیچ 
تغییری در تعرفه هایشان رخ نداد و باقی تنها 4 درصد 
مشمول جریمه سنگین شدند.طبق آمار 70 درصد 
مصرف گاز خانگی و اداری در فصل زمستان مربوط 

به سیستم های گرمایشــی و پس از آن تأمین آب 
گرم و پخت و پز است. سیستم های گرمایشی به دو 
دسته گرمایش مرکزی و موضعی تقسیم می شوند. 
در سیستم های گرمایش مرکزی، گرمای موردنیاز 
تمام قســمتها در یک قسمت از ســاختمان تولید 
می شود و به کمک وســایل توزیع از قبیل رادیاتور، 
فنکویل، کانال و … به بخشهای موردنیاز فرستاده 
می شــود.متدوال ترین این نوع گرمایش در خانه ها 
سیستم های موتورخانه ای است که در آن ها تنظیم 
نبودن نسبت سوخت و هوا، اختالط ناقص سوخت و 
هوا که منجر به احتراق ناقص می شود، عدم تنظیمات 
فصلی در موتورخانه ها که باعث افت شدید راندمان 
و افزایش مصرف ســوخت می شــود، عدم تناسب 
ظرفیت حرارتی دیگ با مشعل، عدم تنظیم صحیح 
ترموستات و عدم عایق بندی دیگ و لوله ها منجر به 

کاهش راندمان موتورخانه ها می شود.
همچنین درباره مصرف گرمایشــی مصرف آب نیز 
تنظیم دمای آب بر 55 تا 60 درجــه، کوتاه کردن 
زمان استحمام خاموش کردن سیستم گرمایش آب 
برای زمان طوالنی مدتی که کسی در منزل نیست از 

راهکارهای مفید می تواند باشد.
در مصارف پخت و پز هم یکی از بزرگ ترین دالیل 
اتالف سوخت در منازل، استفاده نادرست از اجاق گاز 
است. زیاد کردن بیش از حد شعله، قرار دادن ظروف 
کوچک روی شعله های بزرگ و ظروف بزرگ روی 

شعله های کوچک، از مهم ترین اشتباهاتی است که 
برخی خانم های خانه دار مرتکب می شــوند و باعث 
هدر رفتن 40 درصد ســوخت اضافی می شوند. در 
ضمن، حواس تان باشــد که شعله اجاق گازتان باید 

آبی بسوزد.
از طرفی کاهش مصــرف گاز در داخل منزل هم با 
راهکارهای ساده ای قابل انجام است. ساده ترین این 
راهکارها پوشیدن لباس گرم و کافی در منزل است. 
عالوه بر این سایر راهکارها بر ثابت نگه داشتن دمای 
هوا در منازل متمرکز اســت. دوجــداره کردن که 
می تواند تا 10 برابر از تلفــات گرمایی بکاهد، نصب 
صحیح پرده ها و عایق بندی منافذ ورودی ســرما از 

جمله این راهکارها است.
در مصــارف اداری هــم سال هاســت طبــق 
دستورالعمل ها مقرر شــده که دمای ادارت دولتی 
بایستی بین 18 تا 21 درجه تعیین شود که متأسفانه 
این دما در اکثر ادارات رعایت نمی شود. ماه گذشته 
نیز معاون اول رئیس جمهــور در ابالغیه ای بر این 
دستورالعمل و روشن نمودن وسایل گرمایشی یک 
ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش نمودن آنها 
یک ســاعت قبل از پایان وقت اداری و انجام معاینه 
فنی کلیــه موتورخانه تأکید کــرد. وی در این نامه 
ادارات دولتی را بر کاهش 10 درصدی مصرف گاز، 
نسبت به سال گذشــته با رعایت دستورالعمل های 
فوق ملزم کرد.در پایان الزم به تأکید است، براساس 
گزارش های هواشناســی روزهای ســردتری را در 

پیش داریم.

ســخنگوی گمرک گفت: بررســی آمارهای تجارت 
خارجی کشور حاکی اســت از ابتدای امسال تا پایان 
آبان ماه 68 میلیون تن کاال به ارزش 33 میلیارد دالر با 
کشورهای همسایه داد و ستد شده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 19 درصد در وزن و 45 درصد در ارزش 
رشد داشته است. به گزارش روز شنبه ایرنا از گمرک، 
»سید روح اله لطیفی« افزود: تا پایان آبان ماه در مجموع 
110 میلیون و 284 هزار تن کاال به ارزش 63 میلیارد 
و 132 میلیون دالر واردات و صادرات با دیگر کشورها 
انجام شــده که از این میزان، تجارت با همسایگان 62 
درصد وزن و 52 درصد ارزش تجارت کشور را به خود 
اختصاص داده است.وی بیان داشــت: از 83 میلیون و 
740 هزار تن کاالی صادراتی بــه ارزش 31 میلیارد و 

100 میلیون دالر در هشت ماهه امسال، 52 میلیون و 
390 هزار تن کاال به ارزش 16 میلیارد و 664 میلیون 
دالر به 15 کشور همسایه ایران صادر شد که 62 درصد 
وزن و 53 درصد ارزش کل صادرات کشــور را به خود 
اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 

درصد در وزن و 24 درصد در ارزش رشد داشته است.

عراق مقصد نخست صادرات
لطیفی دربــاره ترتیب مقاصد صادراتی به کشــورهای 
همســایه، اظهار داشت: عراق با رشــد 13 درصدی 21 
میلیون و 636 هزار تن کاال بــه ارزش 6 میلیارد و 133 
میلیون دالر، ترکیه با رشد 128 درصدی 11 میلیون و 
351 هزار تن کاال به ارزش ســه میلیارد و 768 میلیون 

دالر، امارات با رشد پنج درصدی هفت میلیون و 289 هزار 
تن کاال به ارزش 2 میلیارد و 935 میلیون دالر، افغانستان 
با کاهش 16 درصدی ســه میلیون و 57 هزار تن کاال به 
ارزش یک میلیارد و 271 میلیون دالر و پاکستان با رشد 
28 درصدی یک میلیون و 866 هــزار تن کاال به ارزش 
764 میلیون دالر، پنج کشور نخست همسایه در خرید 
محصوالت ایرانی هســتند.وی افزود: روسیه با رشد 28 
درصدی 697هزار تن کاال بــه ارزش 370 میلیون دالر، 
عمان با رشــد 58 درصدی یک میلیون و 243 هزار تن 
کاال به ارزش 363 میلیون دالر، جمهوری آذربایجان با 
کاهش هفت درصدی 554 هــزار تن کاال به ارزش 336 
میلیون دالر، ارمنستان با کاهش 10 درصدی 787هزار 
تن کاال به ارزش 211 میلیون دالر، ترکمنستان با رشد 

168 درصدی 895 هزار تن کاال بــه ارزش 20 میلیون 
دالر، قزاقستان با رشد 23 درصدی 312 هزار تن کاال به 
ارزش 113 میلیون دالر، قطر با کاهش دو درصدی 784 
هزار تن کاال به ارزش 97 میلیون دالر، کویت با کاهش 
6 درصدی یک میلیون و 912 هزار تن کاال به ارزش 91 
میلیون دالر، بحرین هفت هزار 600 تن کاال به ارزش پنج 
میلیون دالر و عربستان با 428 تن کاال به ارزش 41 هزار 
دالر در رتبه های بعدی خرید کاال از ایران قرار دارند.لطیفی 
تاکید کرد: 50 درصد وزن و 40 درصد ارزش صادرات به 
کشورهای همسایه شامل محصوالت پتروشیمی، گازمایع 
و مشتقات نفتی بوده و مواد غذایی و محصوالت کشاورزی، 
محصوالت صنعتی، مصالح ساختمانی و معدنی از دیگر 

کاالهای خریداری شده است.

 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت: بخشی از اقســاط وام نهضت ملی مسکن 
برای دهک های پایین توســط دولــت پرداخت 
خواهد شد که بسته به قانون بودجه 1401 و میزان 
منابعی که به صندوق ملی مسکن می آید، رقم آن 
به زودی اعالم خواهد شد.»محمود محمودزاده«  با 
تکذیب اقساط هفت میلیون تومانی طرح حمایتی 
نهضت ملی مســکن که در برخی رســانه ها به 
آن اشاره شــده، افزود: رقم اعالم شده بر مبنای 
ســود 18 درصد است که شــیوه پرداخت نظام 
بانکی اســت، دولت در مســکن حمایتی به ویژه 
برای دهک های یک تا پنج نیمی از تســهیالت را 
پرداخت خواهد کرد. بر این اســاس رقم اقساط 
نهایی به کمتر از نصف این مبلغ خواهد رســید.

 وی توضیــح داد: در طرح نهضت ملی مســکن 
دولت با اتکا به منابع صندوق ملی مسکن بخشی 
از سود تســهیالت خانوارها را پرداخت می کند 
و به هیچ عنوان قرار نیســت همــه خانوارها بر 

مبنای سود 18 درصد، اقساط نهضت ملی مسکن 
را پرداخت کنند.معاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی بیان داشــت: دولــت از 
ابتدا تصمیم داشــت با پایدارسازی منابع بخش 
مسکن، با توانمندســازی خانوارها امکان حضور 
 و خانه دار شــدن آنــان را در طرح هــای نهضت 
ملــی فراهم کنــد، بر این اســاس بــا طراحی 
صنــدوق ملی مســکن و اختصــاص بودجه آن 
به گروه های هــدف طرح های حمایتــی اعم از 
دهک اول تــا پنجم، بخش قابــل مالحضه ای از 
سود تســهیالت را با کمک دولت به نظام بانکی 
پرداخت می کننــد.وی ادامــه داد: در عین حال 
 میزان اقساط پرداختی منطبق با توان خانوار است 
و بــه زودی مبلغ اقســاط اعالم خواهد شــد و 

میزان منابع صندوق بســتگی بــه قانون بودجه 
دارد.به گزارش ایرنا، نهضت ملی مســکن یکی از 
سیاست های کالن دولت سیزدهم در حوزه مسکن 
است که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در 
چهار سال را در برنامه دارد. باز پرداخت اقساط وام 
این طرح که به سه بخش مشارکتی، خود مالکی 
و حمایتی تقسیم می شــود متفاوت است و قرار 
است بخشی از بازپرداخت وام گروه های حمایتی، 
 توسط دولت پرداخت شود.به تازگی بانک مسکن

 از رقــم اقســاط هفــت میلیــون تومانــی وام 
450 میلیــون تومانــی نهضت ملی خبــر داده 
بود کــه وزارت راه و شهرســازی ضمن تکذیب 
آن، بــر کمــک دولت بــرای پرداخت اقســاط 
تاکیــد دارد.دولــت ســیزدهم از ابتــدا فقدان 

 منابع مالــی الزم بــرای توانمندســازی مردم
 به منظــور گســترش عرضــه مســکن بــه 
اقشــار مختلــف به ویــژه بخــش محــروم 
مهــم  چالش هــای  از  یکــی  را   جامعــه 
اعالم کرده بود که راه اندازی صندوق ملی مسکن 
برای پایدارســازی منابع مورد نیاز بخش مسکن 
را راه حل اصلی آن دانســت.تالش دولت تامین 
منابع مورد نیاز برای کاهش ســود تســهیالت 
بانکــی و بخشــی از هزینه های تامین مســکن 
خانوارهای کم درآمد اســت.نرخ سود تسهیالت 
بانکی و میزان اقســاط باال و خارج از استطاعت 
بــودن تســهیالت مســکن بــرای خانوارهای 
کم درآمد و متوســط، چالش مهمی شناســایی 
شده است که برنامه چهار ســال آینده برای رفع 
آن اســتفاده از ابزارهای بازار ســرمایه از جمله 
اوراق رهنــی در راســتای تامین منابــع مالی 
 موردنیاز سیستم بانکی برای پرداخت تسهیالت

 بلندمدت عنوان شده است.

زنگ خطر کمبود گاز به صدا درآمد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه طرح جدید ۱۵۰ هزار تومان ارزان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۱۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به اواخر هفته گذشته به ۱۳ میلیون و ۱۳۰ 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 ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ 
میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است.

بر اساس اعالم گمرک؛

تجارت با همسایگان تا پایان آبان ماه به ۳۳ میلیارد دالر رسید

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

پرداخت بخشی از اقساط وام مسکن کم درآمدها
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ریشه گرانی خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

ریشه گرانی خودرو تورمی است که در کشور وجود دارد. ریشه تورم هم به کسری بودجه، تحریم ها، موضوع fatf  و... بستگی دارد. گرانی خودرو به هبچ عنوان به میزان تولید خودرو ربطی ندارد. حل مشکل تورم ریشه در اصالحات داخلی 
و هم حل مشکالت بیرونی دارد که متاسفانه دولت، اصل هر دوی این گزاره ها را انکار می کند. دولت در حالی تورم را منکر است که هر روز اقالم تازه ای از سفره های عمومی مردم حذف می شوند و مشخص نیست که تا چه زمانی دهک های 

پایینی بتوانند این  بار سنگین را به دوش بکشند.
از سوی دیگر خودرو به یک پدیده رسانه ای تبدیل شده و هر کسی در رابطه با آن صحبت می کند. در ابتدای اعالم برنامه های بازار خودرو توسط وزیر صمت بارها تاکید کردیم که این برنامه ها قابلیت اجرایی شدن ندارند و کسی نمی تواند 

جلوی افزایش قیمتها در این بازار را بگیرد. 
کسی نمی تواند سیاست های انبساطی سازمان برنامه، وزرات اقتصاد و... را در مبدا تولید کنترل کند. ما از ازدیاد پولی که وجود نداشته و هزینه کرده ایم دچار تورم شده ایم. راه حل خروج از این مشکل انقباض شدید مالی در دولت است. 
به طور کلی، قیمت هر محصولی از یک طرف برآمده از سیاست های کالن اقتصادی و از سوی دیگر، میزان عرضه محصول مورد نظر است. در حال حاضر که سیاست های کالن اقتصادی کشور انبساطی است، تورم در کشور سنگین است، 

تحریم ها نیز وجود دارد و... طبیعی است که قیمت ها در بازارهای مختلف باال برود.
بهتر است دولت به کوچک سازی ارگان ها روی بیاورد. بانکهای زیان دهنده را تعطیل کند. در غیر این صورت بازار خودرو و هر بازار دارایی دیگر آینده ای بس وحشتناک تر از شرایط فعلی خواهد داشت. واردات خودرو مگر می تواند مشکالت 

را حل کند. افزایش تیراژ در شرایط فعلی نیز باعث ایجاد تورم می شود نه کاهش تورم. 
اقتصاد ایران در خصوص قیمت محصوالت از جمله خودرو همگام با ساختار مدیریت اقتصادی و بودجه ای افزایشی بوده است. پیش بینی می شود قیمت خودرو احتماال تا پایان سال، 15 تا 18 درصد دیگر افزایش یابد. برای سال 1401 
انتظار نمی رود که میزان افزایش قیمت خودرو کمتر از 40 درصد باشد. گر قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شود، حداقل صنعت خودرو از ذخایر بانکی استفاده نمی کند که تورم مجدد ایجاد کند، دولت مالیات بگیرد از خودروسازان، این 

شیوه مستقیما علیه مردم به اسم مردم است. 

رئیــس اتحادیه صنــف تهیه و توزیــع کنندگان 
تجهیزات و مواد مصرفي دندانپزشکي استان تهران 
اظهار کرد: عدم امکان آسان صدور حواله  هاي ارزي 
براي واردات کاالها و دشواري هزینه هاي دور زدن 
تحریم  ها باعث شد تا هزینه واردات کاال حداقل تا ۲0 

درصد افزایش یابد.
محمدرضا کالنتري، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع 
کنندگان تجهیزات و مواد مصرفي دندانپزشــکي 
تهران در مورد وضعیت بازار تجهیزات دندانپزشکي 
اظهار کرد: بازار مواد و تجهیزات دندانپزشکي در دو 
سال اخیر تحت تاثیر چند متغیر اصلي دچار نوسانات 
فراواني بوده اســت. از یک سو تحریم هاي ظالمانه 
علیه ایران باعث شــد تا در رونــد واردات کاالهاي 
دندانپزشکي دچار اختالل شویم. عدم امکان آسان 
حواله هاي ارزي براي واردات کاالها و دشواري هزینه 
هاي دور زدن تحریمها باعث شد تا هزینه واردات کاال 

حداقل تا ۲0 درصد افزایش یابد.
وي ادامه داد: از ســوي دیگر و با اوج گیري بیماري 
کرونا، براي مدت طوالني صنــف مواد و تجهیزات 
دندانپزشــکي دچار اختالل در فعالیت شد از یک 
سو بسیاري از مطبها و کلینیک ها و دانشکده هاي 
دندانپزشــکي در این مدت کالنتري افزود: همین 
شرایط باعث شد که صنف ما دچار زیان هاي جبران 
ناپذیري از سوي بازار مصرف شود. همچنین عدم 
حضور بیماران یا پزشکان در مطب ها و اختالل در 
روند تولید و تامین کاال باعث کاهش تقاضا و فروش 
کاال و رکود در صنف شد. در ماه هاي اخیر و با افزایش 
واکسیناسیون و کاهش موارد ابتال به بیماري بتدریج 

بازار در حال جان گرفتن است.
کالنتري تصریح کــرد: صنف مــواد و تجهیزات 
دندانپزشکي در حداقل در ۳0 سال اخیر تالش کرده 
که بهترین کاالهاي دندانپزشکي را از سراسر دنیا 
شناسایي با شرایط و تخفیفات ویژه در داخل کشور 
عرضه کنند به طوري کــه در حال حاضر میانگین 
قیمتهاي قابل عرضه در بازار ایران حداقل ۳0 درصد 
کمتر از قیمت هاي جهاني به دست دندانپزشکان 
میرسد. صنف ما یک صنف زنده و موفق است زیرا 
در آن رقابت به عنوان اصلیترین روش توسعه بازار 
همواره نقش اساسي را داشــته و رقابت هم به نفع 

مصرف کننده و دندانپزشکان تمام شده است.

وي اضافه کرد: به نحوي کــه در این صنف به هیچ 
عنوان امکان گرانفروشــي وجود ندارد و میانگین 
قیمت ها در داخل ایران هم نشان میدهد که تقریباً 
کلیه کاالها زیــر قیمتهاي منطقــه اي و کمتر از 
قیمتهاي جهاني در بــازار ایران به دســت دندان 
پزشکان مي رســد در حالي که ما همه کاالها را در 
سراسر دنیا به یک قیمت مي خریم؛ اما با یک حاشیه 

سود بسیار کمتر در داخل ایران عرضه مي شود.
رئیس اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات 
و مواد مصرفي دندانپزشکي استان تهران گفت: بیش 
از ۷0 درصد کاالهاي دندانپزشکي از خارج از کشور 
تامین مي شود مواد و تجهیزات دندانپزشکي طیف 
گسترده اي از محصوالت را شامل مي شود برخي از 
این محصوالت خوشبختانه در داخل کشور تولید مي 
شود. تالش و تشویق ما بر این است که در آینده اغلب 
کاالهاي دندانپزشــکي در خود کشور تولید شده و 
حتي به بازارهاي منطقه و بازارهاي دنیا صادرات شود. 
ایران مي تواند تبدیل به قطب تولید مواد و تجهیزات 

دندانپزشکي در خاورمیانه شود.
وي خاطرنشــان کرد: تامین ماشین آالت خطوط 
تولید و تامین مواد اولیه از جذب ســرمایه گذاران 
خارجي و ضــرورت عقد قراردادهاي مشــارکت با 
طرفهاي خارجي براي سرمایه گذاري در ایران باعث 
شده است تا تحت تاثیر تحریم نتوانیم به بسیاري 
از اهداف خود دست پیدا کنیم آرزوي ما رفع همه 
تحریم هاي سخت فعلي اســت. تحریم هم حواله 
هاي ارزي و هم حمل و واردات کاال را دچار اختالل 
کرده و باعث شده است تا پرداخت هزینه هاي دور 
زدن تحریم، باعث کاهش حجــم واردات و برخي 
کمبودها در بازار شود. ادعاي تحریم نبودن کاالهاي 
دندانپزشکي دروغ است و صنف ما هزینه بسیاري 
تحت فشار تحریم ها پرداخته است. کالنتري متذکر 
شد: متاسفانه در حوزه آمار واردات، ما از یک کمبود 
شدید آمار رنج مي بریم چون وزارت صمت و گمرک 
ایران در این خصوص اطالعات دقیقي منتشر نمي 
کنند و بهترین اطالعات و دقیــق ترین اطالعات 
در سامانه هاي وزارت بهداشــت موجود است که 
متاسفانه این وزارتخانه هم از انتشار آمار واردات و 
صادرات محصوالت حوزه دندانپزشکي امتناع میکند 

و تاکنون آمار دقیقي منتشر نشده است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران می گوید اختصاص دامدار 
کارت اقدام خوبی است به شــرط اینکه نهاده به موقع 
تامین شود.مجتبی عالی در پاســخ به این سوال که آیا 
دامدار کارت می تواند مشــکالت دامــداران در تامین 
نقدینگی و نهاده  را حل کند یا خیر؟ گفت:قرار اســت 
بانک کشاورزی با اختصاص ۲000 میلیارد تومان اعتبار 
برای بخش دامداری،  تسهیالتی را در قالب کارت های 
دامدار با کارمزد 11 درصد به صورت یکساله در اختیار 
دامداران قرار دهد تا دامــداران بتوانند نهاده مورد نیاز 

خود را تهیه کنند.
وی ادامه داد: اختصاص تسهیالت به دامداران خصوصا 
برای دامداران روستایی و عشایری اقدام بسیار خوبی است 

ولی بایستی نهاده دامی هم به موقع تامین شود. چون در 
غیر این صورت فایده ای برای دامداران نخواهد داشت.

مدیرعامل اتحادیه دامداران در پاســخ به این سوال که 
وضعیت تامیــن نهاده ها به چه صورت اســت؟ گفت: 
خشکسالی های اخیر باعث شــده که مراتع بسیار فقیر 
شوند. از طرفی نهاده ها هم به میزان کافی تامین نمی شود. 
همچنین نهاده ای که هر سال به دامدار تعلق می گیرد 
ثابت است در صورتی که دام زاد و ولد می کند و بره ها و 
گوساله ها نیاز به نهاده دارند.وی در پایان گفت: در ارسال 
نهاده ها با تاخیر دو تا سه ماه مواجه هستیم که بخشی از 
آن به موضوع حمل و نقل مربوط است و بخشی دیگر نیز 

مربوط به تامین نهاده ها است.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک از طرح الزام به ثبت 
معامالت در سامانه دفاتر ثبت اسناد رسمی که در حال 
حاضر در مجلس در دست بررســی است، انتقاد کرد.
مصطفی قلی خســروی اظهار کرد: در طول دهه های 
گذشته دائماً با هر روشی از مصاحبه گرفته تا گزارش و 
فیلم و طنز و غیره، مشاور امالک را بی اعتبار کردند. ولی 
مردم خوبمان باز هم می آیند به ما اعتماد می کنند؛ این را 
بفهمیم. با طرح الزام به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد دارید 
کاری می کنید که اصاًل معامله انجام نشود. ما وقتی دو 
نفر را ترغیب به انجام معامله می کنیم ضمن ایجاد رونق 
اقتصادی، داریم رونق مالیاتی و شغل ایجاد می کنیم. ما 
ابزار مالیاتی هستیم. به صنف بها بدهید و به مردم قدرت 
و قوت ببخشید. ترس و نگرانی را باید شما با قوانین خوب 
و تقویت کد رهگیری بردارید تا مردم با خاطر آسوده به 
ما مراجعه کنند. وی افزود: من در آخرین روزهای عمر 
خدمتی ام از مسئوالن می خواهم با درایت و عقالنیت 
نسبت به مسائل مربوط به حوزه امالک برخورد کنند 
قوانینی را تنظیم کنند که اصولی باشد. نه اینکه قانونی 
بگذارند که توسط شورای نگهبان رد شود و بعد تالش 

کنند تا شورای نگهبان را مجاب به تأیید قانون کنند.
وی اظهار کرد: به من می گویند 5 ســال قبل قرارداد 
خانه تنظیم شده و هنوز ســند نخورده است. مجلس 
محترم! مگر به ما عنایت کردید که اگر کســی خانه را 
سند نزد یا چک کسی برگشت خورد دخالت کنیم؟ به ما 
کارشناسی و اختیارات را برابر قانون بدهید تا ورود کنیم. 
همینطور مردم را سردرگم نکنید. می گویند تخلف در 
حوزه امالک می شود، بله در شهر تهران روزانه حدود 
پنج شکایت به کمیسیون حل اختالف ما می رسد که 
اغلب در موارد اولیه رفع و رجوع می شود؛ چرا که هیچ 
قراردادی بدون نقص و کامل نیست. هر قراردادی با هر 

کیفیتی ممکن است به محکمه برسد.
خســروی با اشــاره به منشــور ضوابــط و مقررات 
دستورالعمل اجرایی مشــاوران امالک که در 1۶ بند 
تکالیف را مشخص کرده است گفت: ما با مواردی مثل 
عدم رؤیت اصل سند و مدارک هویتی متعاملین، عدم 
اخذ کد رهگیری، دریافت مبلغ اضافه برای کد رهگیری، 

تنظیم قرارداد صوری، اضافه دریافت، تنظیم قرارداد 
برای ملکی که ســندش در بازداشت است، استفاده از 
کارتخوان واحد صنفی و اخذ بیعانه برخورد می کنیم. در 
شهر تهران ۲00 بازرس داریم که این مسائل را زیر نظر 
دارند و با همکاری پلیس با تخلفات برخورد می کنند؛ 

زیرا متعاملین نباید دغدغه فکری داشته باشند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد: ما از مجلس 
شورای اســالمی، قانون خوب می خواهیم. نه اینکه با 
طرح هایی مثل الزام ثبت امــالک غیرمنقول در دفاتر 
اسناد، ما را نبینند. این می شود همان راهی که در قانون 
پیش فروش رفتند و اجرایی نشــد؛ چون ما را ندیدند. 
معیشت بالغ بر ۳ درصد جمعیت کشــور با مشاوران 
امالک گره خورده که هر از گاهی با قوانین خلق الساعه 

دچار مشکل می شوند.
وی درباره فرآیند توسعه صنعت ساختمان در کشورهای 
پیشرفته گفت: در دنیا قراردادی که در دفتر ریل استیت 
می نویسند مالک عمل است. اینقدر دنبال ثبت اسناد 
نباشیم. برخی از ثّبات ها می روند رایزنی می کنند؛ در 
حالی که ما بخش خصوصی هســتیم و هیچ حمایتی 
نداریم. مشاوران امالک، ســرمایه گذاشته اند و شغل 
ایجاد کرده اند. همه شان هم بد نیستند. ببینید در دنیا 
واسطه های ملکی را چطور ساماندهی کرده اند شما هم 

آن کار را انجام دهید.
وی یادآور شــد: هر زمان که قیمت مســکن باال رفت 
مشــاوران را مقصر جلوه دادند. از زمانی که یادم است 
مشاور امالک را کوبیدند. در سال های ۶8، 8۶، ۹۲، ۹۹ 
هر گرانی که شد گفتند تقصیر مشاور امالک است. نه 
مصالح دست ما است، نه برنامه ریزی و نه سیاستگذاری. 
ما همیشه پایین آورنده قیمت هستیم. وقتی فروشنده 
نرخ غیرمتعارف اعالم می کند مشاور بر روی فایل کار 
نمی کند. مثالً کمیسیون خانه یک میلیارد تومانی ۲.5 
میلیون تومان از هر طرف معامله است. اگر قیمت بشود 
یک میلیارد و 100 میلیون تومان ممکن است در توان 
خریدار نباشد و مشــاور به کمیسیون خود نرسد. آخر 
کدام عقل سلیمی ۲.5 میلیون تومان را فدای ۲50 هزار 

تومان می کند!؟

آن طور که اعالم شده است، 
از اول دی ماه 1400، تمامی 
نســخه های بیماران باید به 
صــورت الکترونیکی تجویز 
شــود. این در حالی است که 
برای اجرای این طرح، ابهامات و ایراداتی مطرح اســت. 
همچنین این اتفاق در حالی رخ خواهد داد که برخی از 
مراکز درمانی به دالیلی از جمله کرونا آمادگی اجرای این 
روش را ندارند. از سوی دیگر زیرساخت های اجرای این 

طرح هنوز به صورت کامل تامین نشده است.
نایب رئیس انجمن داروســازان ایران می گوید: طبق 
آمار بیمه ها، میزان مشارکت پزشکان در نسخه نویسی 
الکترونیک به ۶0 تا 80 درصد رسیده است، با این آمار 
هم ۲00 تا ۳00 هزار عدد از نسخ کاغذی است و با حذف 
نسخه کاغذی، قاعدتاً همین تعداد بیمار از اول دی در 
داروخانه ها سرگردان خواهند بود. ناصحی، مدیرعامل 
بیمه سالمت نیز گفته است طبق قانون، از ابتدای دی 
نسخه های کاغذی باید حذف و نسخه های الکترونیکی 

جایگزین شود.

قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان 
این مطلب که حوزه سالمت بیشــترین تبادل اسناد 
الکترونیک را خواهد داشت، تاکید کرد: در درون طرح 
پرونده الکترونیک سالمت، 4 طرح بزرگ قرار دارد که 
از جمله طرح استحقاق سنجی و استعالم هویتی است. 
همچنین، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک از 
دیگر طرح ها بود که بخش هایی از آن انجام و امکان آن 
فراهم شده است، اما مشکالتی دارد که باید بر طرف شود. 
از دیگر طرح های بزرگ این ابر پــروژه، اصالت دارو در 
دارو های مصرفی چه در داروخانه و چه در بیمارستان ها 
است که اقداماتی در این باره انجام شده و بر مبنای این 
طرح، باید مصرف کننده دارو و مرکز درمانی آن مشخص 

باشد.
زیرا زیرساخت های الزم از جمله وجود رایانه در هر اتاق 
پزشک هنوز فراهم نشده اســتوی گفت: از قانونگذار، 
فرصت خواســتیم زمان بیشــتری را برای اجرای این 
طرح در نظر بگیرد تا ســاختاری موازی برای جا هایی 
که هنوز پرونده الکترونیک نشــده است داشته باشیم، 
زیرا زیرساخت های الزم از جمله وجود رایانه در هر اتاق 

پزشک هنوز فراهم نشده است.
جان بابایی با بیان اینکه در بسیاری از بخش های مراکز 

درمانگاهی ما رایانه وجود ندارد، افزود: البته اگر وزارت 
بهداشــت، این برنامه را جدی تر می گرفت می توانست 
به اجرای آن ســرعت دهد. وی اضافه کرد: غیر از اراده 
قوی تر برای اجرا و اختصاص منابع مالی الزم، سازمان 
برنامه باید در قبال ایــن برنامه، ردیف قابل قبولی برای 
تأمین زیرساخت، قرار می داد. جان بابایی با بیان اینکه 
ساالنه 11 میلیون بستری داریم، گفت: هر ایرانی به طور 
متوسط ساالنه 11.5 خدمت از حوزه سالمت می گیرد و 

این موارد به زیرساخت نیاز دارد.
معاون وزیر بهداشت افزود: بیش از 800 راهنمای بالینی 
و استاندارد خدمت را داریم و در قاعده نسخه نویسی و 
نسخه پیچی، چند فاکتور بسیار مهم وجود دارد از جمله 
باید موتور قواعد قوی داشــته باشیم که همه خدمات، 

استحقاق سنجی شود.
در همین رابطه نایب رئیس انجمن داروســازان ایران 
در گفــت و گویی با "کســب و کار" گفت: بر اســاس 
دستورالعمل نسخه نویسی الکترونیک، استحقاق سنجی 
باید در مطب پزشک انجام شود، اما اکنون به خاطر اجرای 
این طرح داروخانه ها را تحت فشار قرار داده اند که منجر 
به افزایش بار کاری و هزینه ای داروخانه ها و سردرگمی و 
نارضایتی مردم شده است. در بسیاری از داروخانه ها هنوز 

به میزان ۹0 درصد نسخه های کاغذی پذیرش می شوند 
و تنها 10 درصد از کل نسخه های رسیده به داروخانه ها 

الکترونیکی است. 
علی فاطمی اضافه کرد: با اجــرای این طرح با توجه به 
ابهاماتی که وجود دارد مردم دچار بالتکلیفی های زیادی 
خواهند شد. نمی توان با اطمینان از اجرای صد در صدی 
این طرح بدون توجه به مشکالتی که ایجاد خواهد شد 
صحبت کرد. در زمینه طرح حذف دفترچه نگران هستیم. 
زیرا مهمترین رکن در نسخه نویسی الکترونیک این است 
که نسخه در مطب پزشک به صورت الکترونیکی و فایل 
درآمده و آن فایل در اختیار موسســه اعم از داروخانه، 
رادیولوژی، آزمایشــگاه و ... قرار گیرد و خدمت الزم به 

بیمار ارائه شود. 
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ۹0 درصد نسخه ها 
در داروخانه ها کاغذی هستند هنوز آمادگی کامل برای 
اجرای این طرح وجود نــدارد. اینکه بگوییم از اول دی، 
هیچ نسخه کاغذی در داروخانه ها پیچیده نشود و همه 
نسخه ها باید الکترونیک باشد تکلیف مردم چه می شود. 
اگر پزشــکان بخواهند همچنان نســخه های کاغذی 
بنویسند قطعاً مردم معترض می شوند و مشکالتی برای 

داروخانه ها ایجاد می شود. 

خطر سرگردانی صدها هزار بیمار در داروخانه ها با ضرب االجل » حذف نسخ کاغذی«  از اول دی

شمارش معکوس برای نسخه نویسی الکترونیک
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

قیمت خودروهــای داخلی 
در بازار سر به فلک کشیده و 
همین موضوع موجب شده 
تا زمزمه های استیضاح وزیر 
صمت به گوش برسد. از طرفی 
دیگر مجلس نظر خود را به منظور واردات خودرو اعالم 

کرده و رای مثبت به این طرح داده است. اما در رابطه با 
تاثیرگذاری اجرای این طرح بر قیمت خودروهای داخلی 

ابهامات زیادی وجود دارد. 
زمانیکه دولت از افزایش 18 درصدی قیمت خودروهای 
داخلی رونمایی کرد سر و صدای زیادی در این باره به راه 
افتاده که کماکان نیز ادامه دارد. با اعالم تصویب گرانی 
چندباره قیمت خودروها قیمت پژو ۲0۷ در بازار به 5۳0 
میلیون تومان و تیبا به 18۷ میلیون تومان افزایش یافته 

اســت. قیمت پراید نیز همواره در حال افزایش است و 
قدرت خرید مردم در این بازار روز به روز کمتر می شود.

لطف اهلل ســیاهکالی، نماینده مردم قزوین استیضاح 
فاطمی امین را کلید زده است. وی می گوید هنوز تعداد 
امضاهای جمع شده برای این استیضاح مشخص نیست. 
سیاهکالی تاکید می کند که دلیل نارضایتی نمایندگان 
مجلس از عدم تحقق وعده های وزیر صمت است. او اول 
آبان ماه به مردم وعده داد کــه خودروهای ایرانی گران 

نمی شوند. یک ماه از این وعده نگذشت که خودروسازان 
قیمت خودروهای ایرانی را باال بردند.

حاال دوباره نمایندگان مجلس برای توضیحات بیشتر 
قرار است وزیر صمت را به مجلس دعوت کنند. براساس 
آمارها خودروسازان 115 هزار میلیارد تومان بدهی، 85 
هزارمیلیارد تومان زیان انباشته، ۲00 هزار میلیارد تومان 
رانت قیمت گذاری محصوالت دارد که مجموع این ارقام 

40 برابر درآمد نفتی سال گذشته می شود.

آیا واردات خودرو می تواند به کاهش قیمتها منجر شود؟

خودرو در مسیر گرانی 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

مشاوران امالک دنبال کاهش قیمت مسکن هستند نه افزایش آن

دامدار کارت مشکل دامداران را حل خواهد کرد؟

تحریم ها هزینه واردات تجهیزات دندانپزشکي را ۲۰ درصد افزایش داد

ادعاي دروغين تحريم نبودن کاالهاي دندانپزشکي
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میرکاظمی:
شيوه فعلی پرداخت يارانه ها وضع دهك های پايين 

را بهبود نمی دهد
رییــس ســازمان برنامه وبودجــه گفــت: بــا شــیوه فعلــی پرداخت 
یارانه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم نه وضــع دهک های متوســط 
 به پاییــن بهبود پیــدا می کند؛ نه شــاخص های کالن اقتصادی رشــد 

خواهند کرد.
بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا از ســازمان برنامه وبودجــه، »ســید 
مســعود میرکاظمــی«  در جریــان بازدیــد از ســازمان هدفمنــدی 
یارانه هــا و در جمــع مدیــران ایــن ســازمان اظهار داشــت: ســال 
 آینــده هــم منابــع مربــوط بــه ایــن بخــش بودجــه ۳۰ درصــد

 رشد دارد.
وی ادامــه داد: باوجــود پرداخت یارانه های مســتقیم و غیرمســتقیم 
هدف اصلــی که بهبــود وضعیت اقشــار کم درآمد بوده، محقق نشــده 
همچنان کــه در ســال های گذشــته ضریب جینــی به عنــوان یکی 
 از شــاخص های مهمــی کــه فاصلــه طبقاتــی را توصیــف می کند

 از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است.
معاون رییس جمهور بابیــان اینکه حجــم یارانه های پنهــان انرژی به 
۸۵ میلیــارد دالر رســیده اســت،  افــزود: در حــال حاضــر اقشــار 
برخوردار، بیشــترین بهره منــدی از یارانه های غیرمســتقیم به ویژه در 
حوزه کاالهای اساســی و انــرژی را دارند؛ همین وضعیت منجر شــده 
 کــه دادن یارانــه در جهت عکــس عمل کنــد و وضعیــت دهک های

 پایین بهبود فراوانی پیدا نکند.
میرکاظمی تاکید کرد: در حال حاضر چند دهک که قباًل دغدغه مسکن 
و اشــتغال داشــتند نگرانی در حوزه تأمین معیشــت پیداکرده اند، آیا 
باید روند فعلی کــه این نتایج را داشــته ادامه داد؟ باید منابع کشــور را 
اثربخش کنیــم؛ مقام معظم رهبــری در ابتدای دولــت فرمودند فکری 
به حــال یارانه های پنهان انرژی شــود، بهتری جا بــرای تدوین طرحی 
 که بیشــترین اثربخشــی و کمترین مشــکل را داشته باشــد سازمان 

هدفمندی یارانه ها است.
رییس ســازمان برنامه  و بودجه با اشــاره به افزایش میــزان مصرف گاز 
از ۱۴۰ میلیــارد مترمکعب در ســال ۹۲ بــه ۲۴۰ میلیــارد مترمکعب 
در ســال ۱۴۰۰، گفت:  چــرا باوجود رشــد عجیــب مصــرف گاز و یا 
کمبود ۱۱ هــزار مگاوات برق در تابســتان باید رشــد اقتصــادی ما در 
 حد صفر باشــد؟ این ارقــام بیانگر این موضوع اســت که شــیوه فعلی

 یارانه ها باید تغییر پیدا کند.
وی تاکیــد کــرد: در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ شــاخص های کالن 
از حاشــیه به متــن آمده اســت؛ مــا ابزارهــای الزم بــرای کنترل و 
کاهش نــرخ تــورم را در بودجــه دیده ایم، از ســوی دیگر برای رشــد 
اقتصادی متــوزان ۱۷۵ هزار میلیــارد تومان منابع در نظــر گرفته ایم؛ 
 به عبارت دیگــر ســاختار بودجــه بر اســاس رشــد اقتصادی شــکل

 گرفته است.
میرکاظمی بابیان اینکــه در تعرفــه بــاالی واردات در رتبه های باالی 
کشــورهای جهــان هســتیم؛ گفــت:  چــرا باوجــود یارانه ســنگین 
انــرژی و نیــروی کار ارزان بازهــم قیمــت تمام شــده کاال در ایــران 
 باال اســت؟ حلقه گم شــده، بهبــود بهره وری اســت که مــا در بودجه 

۱۴۰۱ برای آن برنامه داریم.

آيين تجليل از تالشگران حمل و نقل در ذوب آهن 
اصفهان برگزار شد

به مناســبت فرارســیدن ۲۶ آذرمــاه روز ملــی حمل و نقل، مراســم 
تجلیل از راننــدگان ذوب آهن اصفهان با حضور مهــدی بهرامی معاون 
پشتیبانی و خدمات اجتماعی ، ســرهنگ مهران مختاری فرمانده حوزه 
مقاومت بســیج شــهید تندگویان ، علیرضا امیری مدیر روابط عمومی 
، روح اله صالحی مدیر خدمــات و امور رفاهی، امیــن قنبری مدیرعامل 
شــرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان ، ســرهنگ علیرضا 
امینی جانشــین فرماندهی پلیس راه اصفهان ، ســرهنگ علی قاسمی 
رییس پلیــس راه اصفهان – شــهرکرد ، ســرهنگ محمدصادق رجب 
پور فرمانده فرمانده راهور شهرســتان زرین شــهر ، مهندس رضوی راد 
 مدیرعامل ســازمان حمل و نقل جمعی شهرســتان لنجان در تاالر آهن

 ذوب آهن اصفهان برگزار شد .
معــاون پشــتیبانی و خدمــات اجتماعــی ذوب آهن اصفهــان در این 
مراســم ضمــن تبریک ایــن روز بــه تالشــگران عرصه حمــل و نقل 
شــرکت گفت : ایثارگری و تالش شــما باعث می شــود صنایع بزرگی 
مانند ذوب آهن اصفهــان به تولیــد بپردازند و همــکاری پلیس راهور 
 در ایجــاد نظــم و قانــون در راه های کشــور نیــز در ایــن راه اهمیت

 ویژه ای دارد.
 بهرامــی با اشــاره به اینکــه در زمــان همه گیــری کرونــا رانندگان 
همچنان به تالش و کوشــش خود ادامــه دادند افزود : این تالشــگران 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی، حس مســئولیت و اخالق شایســته، 
به وظایــف خود عمل مــی کنند کــه این وظیفه شناســی شایســته 
 تقدیر اســت و امیدوارم همیشــه بــا چنین پشــتکاری بــه کار خود 

ادامه دهند.
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت از زحمات کسانی که با ارائه 
خدمت جهت رساندن کارکنان به کارخانه نقش به سزا و غیر قابل انکاری در 
تولید شرکت دارند باید قدردانی نمود وگفت : در همه گیری کرونا رانندگان 
ذوب آهن اصفهان پروتکل های بهداشتی را رعایت نمودند و به همین دلیل 
کمترین مورد ابتال به این بیماری را نسبت به سایر شرکت ها در ذوب آهن 

اصفهان شاهد بودیم .
در ایــن آیین از ســرهنگ علیرضا امینــی جانشــین فرماندهی پلیس 
راه اصفهــان ، ســرهنگ علــی قاســمی رییــس پلیــس راه اصفهان 
– شــهرکرد ، ســرهنگ محمدصــادق رجب پــور فرمانــده فرمانده 
راهور شهرســتان زرین شــهر ، مهندس رضوی راد مدیــر حمل و نقل 
شهرســتان لنجان و ســروان محمدی فرمانده پلیس کنارگذر غرب به 
پاس خدمات شایســته با اهدا لوح ســپاس ، تجلیل به عمــل آمد و  به 
 تعــدادی از رانندگان حاضــر در این مراســم نیز به قید قرعــه هدایایی 
اهدا گردید .شایان ذکر است ۲۶ آذر سال ۱۳۶۲ یادآور ایامی است که در 
آن حضرت امام خمینی )ره(، بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران، فرمانی 
در زمینه اعزام کامیون ها به بنــادر جنوبی برای تخلیه کاالهای وارداتی و 
مایحتاج مردم صارد نمودند و کامیونداران سراسر کشور، آمادگی خود را 
برای تخلیه بنادر و حمل و نقل مواد ضروری مورد نیاز مردم اعالم کردند. 
 ۱۴ ســال پس از این اتفاق در ســال ۱۳۷۶ روز ۲۶ آذر ماه به عنوان روز

 حمل و نقل معرفی گردید.

اخبار

استان ها

پیشنهاد جست و جوی بینگ مایکروسافت در چین غیرفعال شد
موتور جست و جوی بینگ مایکروسافت که تنها موتور جست و جوی خارجی موجود در چین است، ملزم شد قابلیت پیشنهاد خودکار جست و جو در این کشور را به مدت ۳۰ روز معلق کند. بینگ در سایت جست و جوی چینی 

خود اعالم کرد بینگ یک پلتفرم جست و جوی جهانی است و متعهد است قانون و حق کاربران برای دسترسی به اطالعات را رعایت کند اما به دلیل این تعلیق اشاره ای نکرد.شرکتهای اینترنتی در چین طی سال گذشته با 
سخت گیری رگوالتوری روبرو شدند که محدودیتهای جدیدی در حوزه های مختلف از محتوا گرفته تا حریم خصوصی کاربران اعمال کرد. دولت چین همچنین اعالم کرد می خواهد پلتفرمها، ارزشهای سوسیالیست بنیادین را 

به شکل فعالی اشاعه دهند. بر اساس گزارش رویترز، مایکروسافت در اکتبر با اشاره به فضای فعالیت پرچالش و الزامات بیشتر، اعالم کرد پلتفرم شبکه اجتماعی حرفه ای لینکدین در چین را تعطیل خواهد کرد.

وزیر ارتباطات گفت: اعمال 
فیلترینگ و محدودیت در 
تمام دنیا وجود دارد و حتما 
برای سالم ســازی فضای 
مجازی الزم اســت. طرح 
صیانت باید اتفاق بیفتد، چــون فضای مجازی به 
محل زیســت مردم تبدیل شــده و اگر قاعده مند 
نباشــد ما به عنوان حاکمیت نمی توانیم از حقوق 

مردم دفاع کنیم و الزمه آن شفاف سازی است.
زارع پور گفت: یکی از برنامه های اساســی ما این 
است که شبکه ملی اطالعات را محقق کنیم چراکه 
باعث شده است بهره گیری از آن تبدیل به فرصت 
تمدن ساز شود.عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات اظهار کرد: در ایام شیوع ویروس 
کرونا بسیاری از عزیزان را از دست دادیم و امیدواریم 

شر این بال از سر کشور ما کم شود.
وی با بیان اینکه فناوری اطالعات و ارتباطات همه 
جوانب زندگی بشــر را در اختیار قرار داده اســت، 
افزود: در این دو سال این فناوری نقش خود را پیدا 
کرده است و با کمک متخصصان این حوزه ، تهدید 
کرونا را تبدیل به فرصت شد و بسیاری از زیرساخت 

ها را کمتر از چند ماه به منصه ظهور گذاشتند.
زارع پور گفت: نکته دولت ســیزدهم این است که 
فناوری اطالعات یک فرصت است و باید در راستای 
حل مشکل مردم و اثر بخشی بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد.وی با اشاره به اینکه همین چند روز گذشته 
مدیرعامل یکی از بزرگترین شبکه های اجتماعی 
را به کنگره آمریکا فراخواندند و از آسیب های این 
پلتفرم برای کودکان و نوجوانان از او پاسخ خواستند، 
تصریح کرد: این فناوری فرصت ســاز، تهدید های 
جدی دارد اما فرصت های آن بیشتر از تهدید های 
آن اســت و باید برای جبران عقــب ماندگی از آن 

استفاده کرد.
زارع پور افزود: یکی از برنامه های اساســی ما این 
اســت که شــبکه ملی اطالعــات را محقق کنیم 
چراکه باعث شده اســت بهره گیری از آن تبدیل 
به فرصت تمدن ساز شــود.وی تصریح کرد: شبکه 

ملی اطالعات دو بال اساســی دارد که یکی شبکه 
پر ســرعت در سراسر کشور اســت و در این راستا 
ما پروژه فیبر نوری تا منازل و مناطق را در دستور 
کار قــرار دادیم و برنامه ریزی شــده اســت ۲۰ 
میلیون پورت پر ســرعت را در همه جای کشــور 
راه اندازی شــود، کار ســخت و پیچیده ای است 
و نیازمند عزم ملی اســت در این زمینه جلســات 
متعددی برگزار شده است تا نقشه راه را دربیاوریم 
 تا در دهه فجر ایــن موضوع فیبر نــوری را ایجاد

کنیم.
زارع پور ادامه داد: ردپایی این ساختار را برای توسعه 
این شبکه در قانون بودجه ســال بعد پیش بینی 
کردیم و آن الزام همه بخش های عمومی برای در 
اختیار گذاشتن فضاها برای توسعه فیبرهایی نوری 
در دســتور کار قرار گرفته است، شهرداری ها باید 

پای کار این پروژه مهم باشند تا محقق شوند.
وی با بیان اینکه بخش هــای دولتی و عمومی می 
توانند ظرفیتی را در اختیار ما قرار دهند، گفت: اگر 
این پروژه محقق شود مشــکل سرعت اینترنت به 
کلی حل خواهد شــد و باید بار را از شبکه اینترنت 
برداریم.وزیر ارتباطات گفت: خدمات و ســرویس 
های ارائه شــده راهبرد دوم است و ما می خواهیم 
انواع ســرویس های پر ســرعت و پر کیفیت را در 
اختیار مردم قرار دهیم همچنین سه دسته خدمت 
پیش بینی شــده است که شــامل خدمات دولت 
الکترونیک است که پیشرفت مناسبی در این سال 
ها نداشته اســت و در این زمینه حدود ۴۰ درصد 

دارای پیشرفت بوده است.
زارع پور افزود: در حوزه خدمات الکترونیک بسیاری 
از دســتگاه ها به صورت جزیره ای در سامانه های 
مختلف این امر را پیش گرفتــه اند.وزیر ارتباطات 
گفت: الزم است پنجره واحد هر دستگاه راه اندازی 
شود که در الیحه پیشنهادی دولت نیز به آن ذکر 
شده اســت که برای اولین بار است که برای حوزه 
ارتباطات کشــور مواردی در الیحــه بودجه ذکر 

شده است.
وزیر ارتباطات ادامــه داد: طبق الیحه بودجه همه 
دستگاه ها مکلف اند پنجره واحدی را اعالم کنند و 
در گام بعد همه خدمات را در اختیار ما قرار دهند تا 
در پنجره ملی قرار دهیم همچنین هر خدمتی که 

راه اندازی می شــود در منابع دستگاه ها می تواند 
صرفه جوی کند.وی با بیان اینکه اگر می خواهیم 
مردمی بودن دولت و شفافیت را محقق کنیم باید 
به ســمتی برویم که همه خدمات دولت به صورت 
هوشمند و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد، بیان 
کرد: تا پایان امســال به صــورت پایلوت این طرح 
اجرایی خواهد شد و پنجره ملی خدمات با مشارکت 

چند دستگاه محقق می شود.
زارع پور با اشــاره به اینکه بدون اجازه کمیسیون 
تنظیم مقررات و  ســتاد تنظیم بازار، کسی اجازه 
افزایش قیمت تعرفه های اینترنتی را ندارد، ادامه 
داد: کیفیت اپراتورهای مختلف را به طور مســتند 
اطالع رســانی می کنیم تا مردم وضعیــت آنها را 
بدانند.وزیر ارتباطات بیان کرد: اعمال فیلترینگ 
و محدودیت در تمام دنیــا وجود دارد و حتما برای 
سالم سازی فضای مجازی الزم است. طرح صیانت 
باید اتفاق بیفتــد، چون فضای مجــازی به محل 
زیست مردم تبدیل شده و اگر قاعده مند نباشد ما 
به عنوان حاکمیت نمی توانیم از حقوق مردم دفاع 
کنیم و الزمه آن شفاف سازی است.وی افزود: هر 
پلتفرم خارجی که قوانین و الزامــات ما را بپذیرد 
امکان فعالیت در کشور ما را دارد.زارع پور بیان کرد: 
سرعت اینترنت حق الناس است، در کشور ما فشار 
بر شبکه موبایل است که ظرفیت آن را نداریم. ۲۰ 
ترابیت بر ظرفیت شبکه زیر ساخت در سال ۱۴۰۱ 

اضافه می شود.
وزیر ارتباطات ادامــه داد: اینترنت ثابت وضعیت 
بسیار نامناســبی داریم، در بین ۱۸۰ کشور رتبه 
۱۴۲ را داریم، همه متخصصیــن میدانند که این 
وضعیت یک شــبه به وجود نیامده است.زارع پور 
تصریح کرد: طرح صیانت پیشنهادی ما به آن دلیل 
مهر محرمانه خورده اســت که نگــران این بودیم 
حاشــیه بر متن غلبه پیدا کند. مــردم را نامحرم 
نمی دانیم فقط معتقدیم، قبــل از پذیرش مرجع 
 تخصصی، گذاشــتن آن در میــز عمومی موجب

هجمه می شد.
وی افزود: رســانه ای کردن موجب می شد به اصل 
طرح پیشــنهادی، صدمــه زده شــود. در صورت 
صالحدید کمیسیون مربوطه در مجلس می تواند 
آن را منتشر کند.وزیر ارتباطات گفت: با شماره های 
مختلف در فضای مجازی حاضرم و هر زمان توییتر 

رفع فیلتر شد در آنجا هم حضور خواهم داشت.
زارع پور درباره تصاویر منتشر شده مبنی بر آماده 
شــدن ایران برای پرتاب ماهواره، گفــت: تا اواخر 
امســال اخبار خوبی در خصوص پرتــاب ماهواره 
خواهیم شــنید.وی ادامه داد: اکنون ۱۰ کشــور 
می توانند ماهواره را با پرتابگر خود به فضا پرتاب کند 
که جمهوری اسالمی ایران نیز این توان را در الیه 
لئو دارد و برنامه این است که پس از تثبیت در این 

الیه به الیه  ژئو دست پیدا کنیم.

وزير ارتباطات:

اعمال فیلترینگ برای فضای مجازی الزم است
طرح صيانت هم بايد اتفاق بيافتد

هر پلتفرم خارجی كه قوانين ما را بپذيرد، امكان فعاليت در ايران دارد
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معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر 
لزوم اصالح تعرفه های ارتباطات سیار بیان کرد: به 
دلیل پایین بودن تعرفه در بخش موبایل، هم امکان 
سرمایه گذاری در ســال های اخیر وجود نداشته 
و هم فرهنگ مصرف عمومی به ســمت استفاده 
بیشتر از موبایل ســوق پیدا کرده است، در حالی 
که در سایر کشورها نیازهای روزافزون کاربران بر 
بســتر ارتباطات ثابت برطرف می شود. این روزها 
بیشتر استفاده کاربران اینترنتی به ارتباطات سیار 
محدود می شود، اما کارشناسان بر این عقیده اند 
که ارتباطات ثابت هــم در حوزه های پهن باند به 
ویژه خدمات ویدئویی و ابری الزم اســت و بدون 
آن تحول در کســب وکارها و صنایع و در نتیجه 
تحول دیجیتالی امکان پذیــر نخواهد بود و الزمه 
توسعه ی ارتباطات ثابت هم، ســرمایه گذاری با 

مدل اقتصادی است.
از طرفــی شــواهد نشــان می دهد ایــن روزها 
شــرکت های ارائه دهنــده اینترنــت ثابت دچار 
مشکالت مالی شــدند و برخی از آن ها بازار را به 
اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن 
تعرفه اینترنت در اپراتورهــای موبایلی، موجب 
شده تمایل افراد به اســتفاده از اینترنت موبایل 
به جای اینترنت ثابت باشد و در نتیجه شرکت های 
FCP در حــال از دســت دادن مشترکانشــان 
هستند و این موضوع به گفته کارشناسان، نه تنها 
موجب حــذف تدریجــی ارتباطات ثابت شــده 
بلکه به مرور ایــن صنف و ســایر خدماتی که به 
 ارتباطات ثابت وابسته هستند را به مشکل دچار

 خواهد کرد.
در واقع شــرکت های ارائه دهنــده اینترنت ثابت 
معتقدند دامپینگ و قیمت هــای کمتر از کف در 
شرکت های همراه در جشنواره ها موجب مهاجرت 
مشــترکین اینترنت ثابت به ســوی همراه شده 
است، در عین حال شرکت های خدمات ارتباطی 
ثابــت )SERVCO( اینطور عنــوان می کنند 

که بر اساس مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات بایستی از بستر اپراتورهای میزبان شامل 
شرکت های FCP، FWA و شــرکت مخابرات 
ایران اســتفاده کنند تا خدمات خود را آسان تر از 
گذشته به مشترکان خود برسانند، اما این موضوع 

محقق نشده است.
این در حالی اســت که کارشناســان مخابراتی 
معتقدند مجموعه مخابرات در حال حاضر در حوزه 
بیت اســتریم بر طبق مصوبات کمیسیون تنظیم 
مقررات با پنج شرکت طبق مقررات قرارداد امضا 
کرده و بازار رقابتی و اشتراکی موجود در حوزه باند 
پهن بین همه اپراتورها نشــان می دهد هیچ گونه 

انحصاری وجود ندارد. 
از این رو بــه نقل از ســازمان تنظیــم مقررات 
و ارتباطــات رادیویــی، اعضــای انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکت های SERVCO در نشست 
با رئیس رگوالتــوری، عدم تدویــن دقیق نحوه 
اجرا و تعرفه خدمات عمده فروشی در کمیسیون 
تنظیم مقــررات ارتباطات، قیمت باال و شــرایط 
پرداخت ســخت در خدمات نوین )LTE(، عدم 
اختصاص شبکه ها و ســرویس های ایجادشده از 
سوی اپراتورهای میزبان، ایجاد محدودیت برای 
 Core در حق داشتن SERVCO شرکت های
و Accounting، عدم الزام شرکت مخابرات ایران 
به عقد قرارداد با شــرکت های SERVCO را از 
 SERVCO دالیلی عنوان کردند که اپراتورهای
 ICT نتوانستند بر اساس مصوبه کمیسیون در بازار

به شکل مطلوب فعالیت کنند.
در این نشســت، آزادســازی تعرفه های فروش 
شرکت های SERVCO به دلیل نداشتن انحصار 
و سهم بازار عمده، اصالح مصوبات مغایر با اصول 

رقابتی و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، تدوین دقیــق و منطقی الزامات امنیتی در 
خدمات عمده فروشی، تعیین تکلیف قراردادهای 
عمده فروشی و نحوه واگذاری امکانات در هنگام 
صدور پروانه ها و اختصاص منابع ملی از مواردی بود 
که اعضای انجمن کارفرمایی شرکت های خدمات 
ارتباطی در قالب راهکارهای پیشنهادی برای حل 

مشکالتشان عنوان کردند.
صادق عباسی شــاهکوه -رئیس سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویی- نیز با اشــاره به 
اهمیت توســعه ارتباطات ثابت مبتنــی بر فیبر 
نوری در کشور به عنوان اولویت وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات در شــرایط حاضر گفت: عدم 
توســعه ارتباطات ثابــت در ســال های اخیر به 
دلیل عدم افزایش تعرفه و فراهــم نبودن امکان 
ســرمایه گذاری، تاثیر منفی در ارائه خدمات در 
بخش ارتباطات سیار نیز داشــته است. در حال 
حاضر مصرف کاربران بر بستر تلفن همراه، دو برابر 
حوزه ارتباطات ثابت در کشور است در حالی که 
این روند در سایر کشورها معکوس است و نیازهای 
 روزافزون کاربران بر بســتر ارتباطــات ثابت رفع

 می شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره 
به اینکه موانع و مشــکالت طرح شــده از سوی 
اپراتورهای ثابت از دغدغه هــای رگوالتوری نیز 
هســت، تصریح کرد: موضوع اصالح تعرفه مهم 
اســت و در حال حاضر به دلیل پایین بودن تعرفه 
در بخــش موبایل، هم امکان ســرمایه گذاری در 
سال های اخیر وجود نداشته و هم فرهنگ مصرف 
عمومی به سمت اســتفاده بیشتر از موبایل سوق 

پیدا کرده است.

عباسی شاهکوه با تاکید بر اســتفاده از پتانسیل 
فکری و مشــورتی بخــش خصوصی افــزود: با 
توجه به ســرعت تغییرات تکنولــوژی و افزایش 
روزافــزون کاربرد ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
در زندگی روزمــره، مقررات این حوزه بایســتی 
متناســب با شــرایط زمانی بازنگری شــود که 
ما اعتقــاد داریم ایــن فراینــد باید بر اســاس 
 ICT بازخوردهــای دریافتی از فعــاالن بخش
 و در مشــارکت و همفکری با بخــش خصوصی

 انجام شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
همچنین در نشســت با مدیــران مناطق نه گانه 
رگوالتوری در کشور، با بیان اینکه توسعه ارتباطات 
ثابت مبتنی بــر فیبرنوری و دسترســی مردم به 
خدمات با کیفیت در حوزه اینترنت پرســرعت و 
تلفن همراه نیازمند برنامه ریزی و عزم جدی تمامی 
مدیران رگوالتوری در سراسر کشور است، گفت: 
توســعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری یک 
پروژه ملی است و اجرای آن در طی سه سال آینده 
مســتلزم تدوین برنامه دقیق و تالش و مشارکت 
همه جانبه مدیران و دســت اندرکاران این حوزه 

است.
عباســی شــاهکوه تاکید کرد: در تدوین برنامه 
جامع  توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری، 
برش اســتانی انجام کارها در سراســر کشور نیز 
مد نظر قــرار می گیرد تا مدیــران مناطق نه گانه 
رگوالتوری بر اســاس آن، اجرای این پروژه ملی 
را درتعامل بــا نهادهای مرتبط در اســتان ها، در 
بازه زمانی مشخص شــده به نتیجه برسانند. وی 
با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیت های موجود 
در ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
در کشــور اظهار کرد: برای پیشــبرد درســت و 
دقیق این پروژه ملی، در صــورت نیاز، اختیارات 
 الزم بــه مدیران رگوالتوری در سراســر کشــور

 تفویض می شود.

دکتر سید سعید شمسی نژاد به صورت سرزده از ستاد 
مدیریت شعب و شعبه مرکزی استان اصفهان بازدید 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، در این بازدید سرزده، شمسی نژاد ضمن بررسی 
شاخص های مختلف عملکرد شعب استان اصفهان به 
گفت وگو با مدیر شــعب بانک در این استان پرداخت.
وی تأکید کرد: ضروری است مردم نسبت به ابزارهای 
نوین بانکداری که از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران 

ارائه شده، آگاه شوند.شمسی نژاد ادامه داد: در صورتی 
که مشتریان از این ابزارها استفاده کنند، هم کارها با 
سرعت و دقت بیشــتری صورت می گیرد، هم هزینه 
و زحمت مراجعه شعب برای مشتریان از بین خواهد 
رفت.وی همچنین درباره اولویت های مدیریت بانک 
گفت: بازنگری در فرآیندها، بهبــود و اصالح روش ها 
و همچنین توسعه و به روزرسانی ســامانه ها از جمله 

مواردی است که اهمیت باالیی دارد.

پیام مدیر عامل بانک توسعه تعاون به مناسبت روز پژوهشمدیر عامل 
بانک توسعه تعاون طی پیامی فرا رسیدن روز پژوهش را بر دانش پژوهان 
و محققان تبریک گفت.در تقویم رسمی کشور ما ۲۵ آذر ماه به عنوان 
روز پژوهش ثبت شده اســت، امری که نشان از اهمیت فعالیت های 
دانش بنیان دارد. پژوهش، به معنای تالش سخت کوشانه، هدفمند و 
جامع با هدف  کشف راه حل های بدیع و قابل اطمینان برای مشکالت 
پیش رو به گونه ای برنامه ریزی شــده و نظام مند است و زمانی که از 
اهمیت پژوهش در بنگاه های اقتصادی و به ویژه بانک ها ســخن می 

گوییم مقصود تولید دانش و تبدیل آن به ثروت از درجه اول اهمیت 
برخوردار است؛ رویکردی که در مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه 
تعاون مورد توجه و اهتمام ویژه بوده و تالش شــده است از دو مسیر 
کلیدِی استقرار نظام مدیریت دانش و طراحی و مدیریت پروژه های 
پژوهشی در حوزه هایی چون ارتقای سواد مالی کارکنان و مشتریان، 
مدیریت یکپارچه ریسک ارزی، آشنایی ذینفعان با تاریخ شفاهی بانک 
و مسئولیت های اجتماعی آن و همچنین بررسی مطالبات غیرجاری و 

خدمات غیرحضوری و آنالین بانک به منصه ظهور برسد.

تعرفه های اينترنت موبايل پايين است

بازی تعرفه اینترنت موبایل پیچیده می شود؟

پیام مدیر عامل بانک توسعه تعاون به مناسبت روز پژوهش بازدید سرزده مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از ستاد اصفهان


