
قیمت طــال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی 
به دلیل نگرانی ها نسبت به شــیوع سریع واریانت 
اُمیکرون که تقاضا برای خرید دارایی امن را تقویت 

کرد، افزایش یافت. 
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری با 
۰.۲ درصد افزایش، به ۱۸۰۱ دالر و ۲۱ سنت رسید. 
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ۰.۲ درصد 
کاهش یافت و به ۱۸۰۲ دالر رسید. طال روز جمعه به 
باالترین قیمت از ۲۶ نوامبر صعود کرده و بیش از یک 

درصد رشد هفتگی به ثبت رسانده بود.
به گفته اســتفن اینس، از شرکای شرکت مدیریت 
دارایی SPI، دالیل زیادی برای نگهداری طال وجود 
دارد زیرا نرخ های بهره واقعی حتی اگر بانک مرکزی 
آمریکا نرخ های بهره را افزایــش دهد، همچنان در 
سطح تاریخی پایینی خواهند بود. بازار اوراق قرضه 
هم از نظر نرخ های واقعی، بی تحرک مانده اســت. 
شیوع اُمیکرون ممکن اســت باعث شود بانک های 

مرکزی در سال ۲۰۲۲ موضع سیاست پولی تسهیلی 
را حفظ کنند. وی افزود: مســائل در واشــنگتن در 
خصوص الیحه ســرمایه گذاری داخلی و ریســک 
اوکراین هم تقاضا بــرای خرید طال به عنوان دارایی 

امن را تقویت کرده است.
بازارهای سهام آسیایی در معامالت روز دوشنبه عقب 
نشــینی کردند زیرا افزایش موارد ابتال به اُمیکرون 
باعث تشــدید محدودیتهای کرونایی در اروپا شده 
و ممکن است اقتصاد جهانی را در ابتدای سال نوی 

میالدی از مسیر رشد منحرف کند.
بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته اعالم کرد با نزدیک 
شدن اقتصاد به اشتغال کامل و تالش برای مقابله با 
افزایش تورم، زمینه سه دور افزایش نرخهای بهره به 
میزان یک چهارم درصد را تا پایان سال ۲۰۲۲ فراهم 
می کند. تعدیل تدابیر محرک مالی و افزایش نرخهای 
بهره، بازده اوراق قرضه دولتــی را باال برده و هزینه 
نگهداری طال را افزایش می دهد و در نتیجه جذابیت 

سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را کمتر می کند.
در این بین، شاخص دالر آمریکا نزدیک به باالترین 
رکورد ســه هفته اخیر که در معامــالت جمعه به 
آن صعود کرده بود، ماند و طال را بــرای خریداران 
غیرآمریکایــی گرانتــر ســاخت. دالر از احتمال 
وضع محدودیتهایی کرونایی بیشــتر در آســتانه 
ایام تعطیالت ســال نوی میالدی و کریسمس در 
کشورهای اروپایی متعدد، ســود برده و ارزش این 
ارز تقویت شده است. بر اساس گزارش رویترز، بازده 
اوراق خزانه ۱۰ ســاله آمریکا کاهش یافت و هزینه 

نگهداری طال را کمتر کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۲۲ دالر و ۳۳ 
سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 
۰.۶ درصد کاهش، به ۹۲۵ دالر و هفت سنت رسید. 
هر اونس پاالدیم برای تحویل فــوری با ۴.۹ درصد 

کاهش، به ۱۶۹۵ دالر و ۱۲ سنت رسید. 

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر افزایش موارد ابتال به واریانت اُمیکرون 
در اروپا و آمریکا که نگرانی سرمایه گذاران نسبت 
به احتمال اعمال محدودیتهای جدید و آســیب 
دیدن تقاضا برای ســوخت را برانگیخت، ریزش 

پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت یک 
دالر و ۹۲ سنت معادل ۲.۶ درصد کاهش یافت 
و به ۷۱ دالر و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا دو دالر 
و ۹ سنت معادل سه درصد کاهش یافت و به ۶۸ 

دالر و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید.
کلوین وانگ، تحلیلگر بازار شــرکت "ســی ام 
ســی مارکتس" در این باره گفت: بــه نظر می 
رســد فضای ضعیف بازار نفت در آسیای امروز 
همسو با ضعفی باشــد که در معامالت شاخص 
اس اند پی ۵۰۰ و نزدک ۱۰۰ مشــاهده شــد. 

این به دلیل نگرانیهــا از اعمال محدودیتها روی 
فعالیتهای اقتصادی به منظــور مهار موج جدید 
شــیوع واریانت اُمیکــرون در سراســر جهان 
 اســت که ممکن است ریســک کندی تقاضا را 

افزایش دهد.
هلند روز یکشــنبه به قرنطینه رفــت و احتمال 
وضعیت محدودیتهای کرونایی بیشتر در آستانه 
تعطیالت کریســمس و ســال نو در کشورهای 

اروپایی متعدد دیده می شود.
مقامات بهداشتی آمریکا روز یکشنبه از شهروندان 
این کشور خواستند دوز واکسن تقویت کننده را 
دریافت کرده، ماســک بزنند و اگر در تعطیالت 
زمســتانی به ســفر می روند، مراقب باشند زیرا 
واریانت اُمیکرون در سراســر جهان شیوع پیدا 

کرده و در آمریکا نوع قالب خواهد شد.
در این بین، شــرکتهای انــرژی آمریکایی هفته 
گذشته برای دومین هفته متوالی به شمار دکلهای 

حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند. شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیــوز روز جمعه اعالم کرد 
شــمار دکلهای حفاری نفــت و گاز طبیعی که 
معیاری برای سنجش تولید آینده است، در هفته 
منتهی به ۱۷ دسامبر، سه حلقه افزایش یافت و به 

۵۷۹ حلقه رسید.
با این حال انتظار می رود صادرات نفت روســیه 
کمتر شود. برنامه صادرات سه ماهه روسیه نشان 
می دهد صادرات و ترانزیت نفت از روسیه در سه 
ماه نخست سال ۲۰۲۲ حدود ۵۶.۰۵ میلیون تن 
در مقایسه با ۵۸.۳ میلیون تن در سه ماهه چهارم 

سال ۲۰۲۱ خواهد بود.
بر اســاس گزارش رویترز، صادرات دیزل چین 
در نوامبر ۶۹ درصد نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش یافت زیرا پاالیشگاههای چینی 
عرضه داخلی را در اولویت قــرار دادند تا کمبود 

سوخت برطرف شود.

طبق اعالم بانک مرکزی، در هفت ماهه سال جاری، 
بیش از ۷۲ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران 
فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۸.۸ 

درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، در مهر سال جاری بالغ بر ۱۲ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان ســفته و برات در شــهر تهران 
فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۸ درصد کاهش 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۹۰.۲ درصد افزایش 
یافت. همچنین در هفت ماه سال ۱۴۰۰ نیز، بیش از 
۷۲ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته 

شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۸.۸ درصد 
افزایش نشان می دهد.  از ســوی دیگر در مهرماه سال 
جاری، معادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل 
۲۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت 
خورد که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و 
برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۱.۶ و ۱۴۵.۸ 
رسید که در مقایســه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۸.۵ 
درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۶.۳ درصد افزایش داشت 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل شــاخص تعداد ۲۴.۷ 
درصد کاهش و شاخص مبلغ ۶۹.۷ درصد افزایش نشان 

می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات 
واخواست شـده در مهر مـاه ۱۴۰۰ به عدد ۲۳۶.۶ رسید 
که عدد شاخص مذکور در مهر ســال گذشته معادل 
۱۰۴.۹ بوده اســت. عالوه بر این، در هفت ماهه سال 
جاری معادل ۳۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی ۱۲۹ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت 
خورد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ 
سـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۹ و 
۱۰۰.۴ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ 

تعداد و مبلغ ۱۸.۹ و ۵.۶ درصد کاهش نشان می دهد.

متقاضیان وام جدید کرونا تا فردا مهلت دارند به سامانه کارا 
مراجعه و برای گرفتن وام ثبت نام کنند.

به گزارش ایسنا، از انجا آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت 
دریافت تسهیالت جدید کرونا را تا پایان آذر ماه تمدید 
کرده متقاضیان تا فردا فرصت دارند درخواســت خود را 

برای دریافت وام به ثبت برسانند.
کارگروه اقتصادی ســتاد ملی مقابله با کرونا در چهل و 
نهمین نشست خود به ریاســت معاون اقتصادی رئیس 
جمهور و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای تمدید زمان وام مشاغل آسیب  دیده از کرونا، مهلت 

پرداخت وام جدید کرونا را تا پایان آذر ماه تمدید کرد.
بر این اساس صاحبان مشاغل ۱۴گانه آسیب دیده از کرونا 
در چهار گروه فرهنگ و هنر، گردشگری، ورزش و جوانان و 
حمل و نقل ریلی و هوایی تا فردا مهلت دارند برای دریافت 
 https://kara.mcls.gov.ir وام به سامانه کارا به نشانی

مراجعه و ثبت نام کنند.
از اســفند ماه ۱۳۹۸، ســتاد ملی مقابله با کرونا برای 
کسب وکارهایی که به دلیل شــیوع کرونا شدیدا آسیب 
دیده بودند در نظر گرفت و دو گروه اصلی مشمول دریافت 

حمایتهای دولتی قرار گرفتند. دسته اول، مشاغل و کسب 
و کارهایی که مدت فعالیتشان محدود شده بود و دسته 
دوم، مشاغل و کسب و کارهایی مثل باشگاههای ورزشی، 
هتل ها، تاالرهای پذیرایی، مراکز اقامتی و گردشگری که 
با توقف فعالیت مواجه شــده و فعالیتشان به طور کامل 

تعطیل شده بود.
آنطور که مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های 
وزارت کار گفته آخرین مهلت ثبت نام دریافت تسهیالت 
کرونا برای تمامی مشاغل تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ است 
اما برای کسب وکارهای زیر نظر وزارت ارشاد تا پایان سال 

تمدید شده است.
به گفته حسین محمودی سفید کوهی، درخواست تمدید 
پرداخت تســهیالت و امهال بازپرداخت اقساط بانکی تا 
پایان سال ۱۴۰۰ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای کسب وکارهای فرهنگی و رسانه ای آسیب دیده از 

کرونا ارائه شد که به تصویب ستاد ملی کرونا رسید.
وی مبنای حمایت از بنگاه ها و کسب و  کارهای آسیب دیده 
را بانک اطالعاتی سازمان تامین اجتماعی ذکر کرده و می 
گوید: تمام بنگاه هایی که در سازمان تامین اجتماعی کد 

بیمه ای و کارگاهی داشتند، به ازای تعداد شاغالن مورد 
حمایت قرار گرفتند.

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار 
می گوید: برای بنگاه هایی که فعالیت شان به طور کامل 
تعطیل شده بود به ازای هر شــاغل ۱۶ میلیون تومان و 
برای بنگاه هایی که فعالیتشان محدود شده بود به ازای هر 
شاغل ۱۲ میلیون تومان و برای رانندگان ۶ میلیون تومان 

در نظر گرفته شد.
آنطور که محمودی گفته برای پرداخت تسهیالت حمایتی 
کرونان به مشاغل آسیب دیده، ۲۰ هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده و استقبال متوســطی از این تسهیالت 

صورت گرفته است.
در راستای تمدید زمان دریافت وام جدید کرونا، مقرر شد 
پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا از سوی بانک ها نیز تا 
پایان بهمن ماه ادامه یابد؛ در واقع با مصوبه اخیر کارگروه 
اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا،  اعطای تسهیالت به 
کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ 
تمدید شد و بر این اساس بانک ها تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ 

ملزم به پرداخت تسهیالت به آسیب دیدگان هستند.

چین در مــاه مه بــه مقابله با صنعت اســتخراج 
رمزارز برخاســت اما بســیاری از ماینرها راه هایی 
 را برای ادامه فعالیت و فرار از شناســایی شــدن 

پیدا کرده اند.
به گزارش ایســنا، یک ماینر رمزارز که به صورت 
زیرزمینی در اســتان ســیچوان چین فعالیت می 
کند، به شبکه CNBC گفت: تجهیزات استخراج 
رمزارز خود را در مکانهای متعــدد پخش کرده تا 
فعالیتش در شبکه برق کشور قابل تشخیص نباشد. 
وی همچنین به جای استفاده از کنتور، از برق منابع 
کوچکتر و محلی دیگری که به شــبکه بزرگتری 
مانند سد وصل نیستند، استفاده می کند و اقداماتی 
را بکار گرفته تا رد پای دیجیتالی خود را برای پنهان 

کردن مکانش مخفی کند.
اگر چه پکن ماینرهای بیت کوین خود را در ماه مه 
تبعید کرد و ســپس ممنوعیت استخراج رمزارز را 

در سپتامبر و سپس در نوامبر تشدید کرد، چندین 
منبع به شبکه ســی ان بی ســی گفتند: حداکثر 
۲۰ درصد از همه ماینرهــای بیت کوین جهان در 
چین مانده انــد. این رقم بســیار پایین تر از رکورد 
۶۵ تا ۷۵ درصد بازار جهانی اســت امــا به میزان 
قابل مالحظه ای بیشــتر از برآورد رسمی دانشگاه 
کمبریج بود که ســهم فعلی چیــن را صفر درصد 

برآورد کرده است.
 Qihoo۳۶۰ آمار شرکت امنیت سایبری چینی
نشان می دهد که اســتخراج زیرزمینی رمزارز در 
چین فعال و به خوبی در جریان اســت. این گروه 
تحقیقاتی در گزارش نوامبر خود برآورد کرد که به 
طور متوسط ۱۰۹ هزار آدرس IP استخراج رمزارز 
فعال در چین به صورت روزانــه وجود دارد. عمده 
این آدرس ها در استانهای گوانگ دانگ، جیانگسو، 

ژیجیانگ و شاندونگ هستند.

ادامه اســتخراج رمزارز در چین تا حدودی به این 
دلیل بود که ماینرها مطمئن نبودند آیا پکن درباره 
این ممنوعیت جدی است یا خیر. اما به نظر می رسد 
مقابله با رمزارز این بار به چند دلیل مهم فرق داشته 
باشــد. یکی این که چین با کمبود نیرو روبروست 
که منبع مهم در فرآیند استخراج رمزارز است. این 
کشور با بزرگترین کمبود انرژی در یک دهه اخیر 
روبرو شده که به قطعی برق منجر شده است. پکن 
همچنین روشن کرده که اســتخراج رمزارز مانع 
اهداف اقلیمی این کشور است که به سوی دستیابی 
به سطح کربن خنثی تا سال ۲۰۶۰ گام برمی دارد.

بر اســاس گزارش شــبکه CNBC، سخنگوی 
دولت چین در نوامبر از اســتخراج رمزارز به شدت 
انتقاد کرد و آن را شــیوه فوق العاده مضری خواند 
و وعده داد تدابیر اجرایی سخت گیرانه تری اعمال 

خواهد شد.

شیب سقوط نفت تندتر شدتداوم صعود طال در بازار جهانی

فروش سفته و برات بیش از ۲ برابر شد

جزییات آخرین فرصت مشاغل آسیب دیده برای دریافت حمایت دولتی فعالیت زیرزمینی ماینرهای بیت کوین در چین
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معاون اقتصادی رئیس جمهوری خبر داد:

کارشناسان 9.5  میلیون، وزرا 20 میلیون 
و استانداران 24 میلیون تومان

افزایش ۲ برابری 
یارانه ها از دی ماه

بازگشت شاخص بورس 
به کانال 1.3 میلیونی

»میانگین حقوق« 
چقدر است؟
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سرمقاله
ضرر تولید 

از بنگاه داری بانک ها

کار موسســات مالــی و 
سیستم بانکی واسطه گری 
مالی است. یعنی سیستم 
بانکی پول را می گیرد و به 
متقاضی وام می دهد. کار این موسسات این نیست 
که سرمایه گذاری و بنگاه داری انجام دهد و امالک 
و مستقالت راه اندازی کند. اما این اتفاق چندین 

سال است که...

آلبرت بغزيان، اقتصاددان
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شکاف نرخ تورم 
و دستمزد کارگران

کسری 704 هزار میلیاردی  
بودجه ساختاری 
در سال آینده 

کاهش ارزش لیر چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت

تهدید صادرات  با  سقوط لیر
صفحه2

صفحه3

زنجیره  ناقص  تامین  مالي  بنگاه ها
سهم   ناچیزی   از    منابع   بانکی     به    

  بنگاه های   کوچک   و   متوسط   می رسد 

بر اساس آماری که چندی پیش یکی از دستگاه ها 
ارائه داد که قیمت کاال با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به میزان ۱۹۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و در 
عوض کاالهایی کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دریافت 
نکرده بودند رشد قیمت ۴۰۰ درصدی داشتند. با 
این اوصاف حذف این ارز می تواند در زندگی مردم 
بخصوص کارگران و روزمزدها تاثیرات بسیار ناگواری 
داشته باشد. از سوی دیگر بســیاری از فعاالن بازار 
کارگری معتقدند دولت اگر قصد جدی برای حذف 
این ارز را دارد می بایست راهکاری جدی برای جبران 
خسارت این اقدام برای اقشار آسیب پذیر بخصوص 
کارگران داشته باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
بازگشت کوپن را راه حل جبران آسیب های حذف 

ارز دولتی عنوان کرده اند...

در بررسی الیحه بودجه ســال آینده توسط مرکز 
پژوهش های مجلس، منابع درآمد های پایدار را ۶۶۸ 
هزار میلیارد تومان و مصارف را ۱۳۷۲ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی کرده است. به گزارش اکو ایران، 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی 
وضعیت الیحه بودجه ســال آینده پرداخته است. 
بودجه کل کشور برای ســال آینده سه هزار و ۶۳۱ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این مقدار 
بودجه پیش بینی شده از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس نسبت به سال جاری که دو هزار و ۸۸۲ هزار 
میلیارد تومان است حدود ۳۰ درصد نسبت به سال 

جاری افزایش خواهد داشت...



اقتصاد2
ایران وجهان

بازگشت شاخص بورس به کانال 1.3 میلیونی؛
تعادل نسبی در بورس

روز گذشته بورس به مصوبات ستاد اقتصادی دولت 
واکنش مثبت نشان داد و نیمی از نمادهای بازار 
سبزپوش شدند. شاخص کل و شاخص هم وزن 
بورس تهران افزایش یافتند. به گزارش اقتصادنیوز، 
با تصویب بسته 10 بندی حمایت از بورس در ستاد 
اقتصادی دولت، روز گذشته بازار سهام به تعادل 
رسید و شاخص کل سبزپوش شد. در معامالت 
روز دوشنبه، 29 آذر 1400، شاخص کل بورس 
پایتخت بار دیگر به کانال 1.3 میلیونی پا گذاشت 
و با افزایش 9 هزار و 841 واحدی نسبت به دیروز به 
رقم یک میلیون و 301 هزار واحد رسید. شاخص 
هم وزن نیز رشد کرد و با افزایش 406 واحدی در 
سطح 343 هزار و 901 واحدی ایستاد. اما شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 9 واحــد پائین آمد و در 

سطح 18 هزار و 439 واحد قرار گرفت. 

افزایش ارزش معامالت اوراق
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
120 هزار و 736 میلیارد تومــان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه 116 
هزار و 401 میلیارد تومان بود کــه 96 درصد از 
ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.
ارزش معامالت خرد سهام نیز رشد کرد و با افزایش 
15 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار 
و 399 میلیارد تومان رسید که 3 درصد از ارزش 

کل معامالت بازار را شامل می شود. 

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص ها
روز گذشته نمادهای »فوالد«، »پارسان« و »فارس« 
بیشــترین تأثیر را در رشد شــاخص کل داشتند و 
»کاال«، »برکت« و »خودرو« بیشترین تأثیر منفی را بر 
شاخص داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »زاگرس«، 
»ســمگا« و »مادیرا« بیشــترین تاثیر کاهنده را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »شگویا«، »شجم« و 
»کگهر« بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس خودرو 
صدرنشین است و کاال و شســتا در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای فرابورس، توسن و 

مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

دو سمت سبز و قرمز بازار
در پایان معامالت  روز شنبه، 239 نماد رشد قیمت 
داشتند که 172 نماد بورسی و 67 نماد فرابورسی 
بودند. همچنین 242 نماد کاهش قیمت داشتند 
که 165 نماد بورسی و 77 نماد فرابورسی بودند. به 
عبارت دیگر، 48 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 

49 درصد بازار افت قیمت داشتند.

ابالغ دســتورالعمل تسهیالت 
مسکن ملی به ۲۶ بانک  

جزئیات پرداخت تسهیالت جهش تولید و تامین 
مســکن، در قالب دســتورالعمل بانک مرکزی 
مشخص و ابالغ شــد. به گزارش تجارت نیوز، به 
استناد نامه مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری 
اداره اعتبارات بانکی مرکزی، دستورالعمل اجرایی 
پرداخت تســهیالت احداث و نوســازی مسکن 
بر اســاس طرح جهش تولید و تامین مسکن به 
بانک های عامل ابالغ شــد و از این پس 26 بانک 
تعیین شده برای پرداخت 360 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت ساخت مسکن بر مبنای دستورالعمل 
اعالم شده موظف به پرداخت سهم مسکن معادل 

20 درصد تسهیالت نظام بانکی هستند.
بر اســاس جزئیات این دستورالعمل، تسهیالت 
موضوع طرح جهش تولید و تامین مسکن پس از 
تایید وزارت راه و شهرسازی به متقاضی تعلق گرفته 
و وزارت راه و شهرســازی موظف است حداکثر 
ظرف 10 روز کاری، متقاضیان دریافت تسهیالت 

موضوع این دستورالعمل را تعیین تکلیف کند.
بر همین اساس، تسهیالت ساخت مسکن موضوع 
قانون جهــش تولید و تامین مســکن در تهران 
معادل 450 میلیون تومان، در شهرهای باالی 1 
میلیون نفر جمعیت معادل 400 میلیون تومان، 
در مراکز اســتان  ها 350 میلیون تومان در سایر 
شهرهای کشور 300 میلیون تومان و در روستاها 
250 میلیون تومان اســت. بر همین اساس این 
تســهیالت مطابق با پیشــرفت پروژه به صورت 
تدریجی معادل پرداخت 10 درصد در مرحله پی 
کنی و فنداســیون، 40 درصد در مرحله اسکلت 
و ســقف، 25 درصد در مرحله سفت کاری و 25 

درصد در مرحله نازک کاری پرداخت می شود.
مجموع دوران مشارکت و بازپرداخت تسهیالت 
معادل 20 سال با در نظر گرفتن حداکثر 3 سال 
مشارکت مدنی در نظر گرفته شده است، همچنین 
امکان تقسیط پلکانی تسهیالت بنا بر درخواست 

متقاضی قابل اقدام است.

خبر

سخنگوی گمرک ایران اعالم 
کرده است در 8 ماه ابتدایی 
سال جاری )1400( واردات 
این کشور از ترکیه 24 درصد 
رشــد و صادرات نیــز 128 
درصد رشد داشته است. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، 
ســقوط ادامه  دار نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دالر 
آمریکا به دلیل سهم پررنگ ترکیه در تجارت ایران و نیز 
رقابت جدی دو کشور در بازار عراق، قصه و ماجرایی تازه 
برای تجارت خارجی ایران و نرخ ریال محسوب می شود. 
اما سوال اصلی این است که سقوط لیر به نفع اقتصاد ایران 
است یا به زیان؟ ترکیه پس از چین، عراق، امارات عربی 
متحده مهمترین بازار صادراتی کاالهای ایرانی اســت. 
مطابق اعالم گمرک ایران، ارزش صادرات ایران به ترکیه 
در 11 ماهه سال 1399 حدود 2 میلیارد و 200 میلیون 
دالر بوده اســت. این رقم پیش از شیوع کرونا، کاهش 
صادرات گاز ایران و افزایش فشار تحریم های آمریکا طی 
11 ماهه ســال 1398 نزدیک به چهار میلیارد و 200 
میلیون دالر بوده است. همچنین سخنگوی گمرک ایران 
اعالم کرده است در 8 ماه ابتدایی سال جاری )1400( 
واردات این کشور از ترکیه 24 درصد رشد و صادرات نیز 

128 درصد رشد داشته است.
اما در چنین شــرایطی که ایران با افزایش صادرات به 
ترکیه رو به رو هست، استمرار ســقوط نرخ برابری لیر 
می تواند مزیت قیمتی کاالهای صادراتی ایران به ترکیه 
را کاهش دهد و در مقابل موجب تشویق واردات بیشتر 
کاال از ترکیه به ایران شود که در نهایت به افزایش کسری 
تجاری ایران در برابر ترکیه منجر می شود؛ این کسری 
مطابق اعالم اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در سال 2019 
حدود 2.3 میلیارد دالر بوده و بر پایه آمار گمرک ایران 
در 11 ماهه سال گذشته خورشیدی 1.6 میلیارد دالر 

بوده است.
همچنین عراق در سال 2020 مقصد 5.4 درصد صادرات 
ترکیه به ارزش 9.1 میلیارد دالر بوده است؛ چهارمین 
مقصد کاالهای ترک پس از آلمــان، بریتانیا و آمریکا. 
همزمان عراق به مقصــد 20 درصد صادرات ایران بدل 
شده و پس از چین دومین مقصد کاالهای ایرانی است. 
مطابق گزارش گمرک ایران، طی 11 ماهه سال 1399 
نزدیک به 6.8 میلیارد دالر کاالی ایرانی به عراق صادر 
شده است. ترکیه همچنین در فاصله سال های 2019-
2018 در کنــار امارات عربی متحــده و چین در حال 

گســترش ترین بازار وارداتی و صادراتی عــراق بوده و 
رقابتی جدی با ایران را برای توسعه سهم بازار خود در 
عراق آغاز کرده است. در چنین شرایطی، ادامه سقوط 
نرخ برابری لیر با دالر می تواند نفوذ کاالهای ترکیه در 
بازار عراق را به زیان کاالهای ایرانی تسهیل کند. بدین 
ترتیب با وجود ادامه تحریم های آمریکا و رکود حاصل از 
شیوع کرونا، سقوط ادامه دار لیر تامین ارز از بازار ترکیه 
و عراق را برای ایران دشوار خواهد کرد و این احتمال به 
وجود خواهد آمد که سقوط لیر ترکیه به کاهش بیشتر 
نرخ برابری ریال نیز منجر شود. اردوغان در ماه های اخیر 
در چندین سخنرانی خود را به عنوان مخالف نرخ بهره باال 
معرفی کرده است. استدالل وی و موافقان آن بر این اصل 
استوار است که با کاهش نرخ بهره می توان سرمایه گذاری 
و در نتیجه تولید و صادرات این کشور را افزایش داد. اما 
در نقطه مقابل مخالفان باور دارند که کاهش نرخ بهره 
در شرایط کنونی که کشور با تورم تقریبا 20 درصدی 
دســت و پنجه نرم می کند می تواند تورم را در ماه های 
آینده تشدید کند به طوری که بر اساس پیش بینی بانک 
سوسیت ژنرال در صورت این اتفاق نرخ تورم در ترکیه 
به شدت افزایش خواهد یافت و حتی تبدیل به ابرتورم 
می شــود. از همین رو این موضوعات موجب نارضایتی 
شهروندان از سیاست های اقتصادی دولت شده است. بر 
اساس تئوری های اقتصادی کاهش ارزش پولی ملی به 
معنای رشد صادرات و کاهش واردات است این موضوع 
برای ترکیه که به عنوان کشــور صادرات محور تعریف 
می شود می تواند تا حدودی نتایج مثبتی داشته باشد. به 
ویژه آنکه این کشور صادرات ساالنه 500 میلیون دالری 
را هدف گذاری کرده است. البته باید دید که این کشور 
می تواند از این فرصت بهره ببرد یا خیر؟ زیرا در سال های 
گذشته که در ایران هم به دلیل سقوط ارزش پول ملی 
چنین شرایطی حاکم شد، ایران نتوانست از این فرصت 

بهره ای در جهت جهش صادرات ببرد.

کاهش ارزش لیر با اقتصاد ایران چه می کند؟
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران می گوید با پایین 
آمدن ارزش لیر در مقابل دالر، زنگ خطری جدید برای 

اقتصاد ایران به صدا در خواهد آمد.
به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته اقتصاد ترکیه با 
معضالت و مشکالتی جدید دســت و پنجه نرم کرده و 
در کنار افزایش کم سابقه نرخ تورم در این کشور، ارزش 

لیر نیز در بازار جهانی به شدت کاهش پیدا کرده است.
هر چند این موضوع می تواند به ایجاد مشکالتی جدید 
برای اقتصاد ترکیه منجر شود اما در عین حال امکان فراهم 
کردن بستری جدید در حوزه صادرات را نیز خواهد داشت 
و کاهش ارزش لیر، قدرت رقابت کاالهای ترک در بازار 
منطقه را افزایش می دهد. اتفاقی که چند سال قبل برای 
ریال نیز رخ داد اما با توجه به تحریم ها و مشکالت سیاست 
گذاری داخلی، تجار ایرانی امکان استفاده کامل از آن را 
پیدا نکردند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید 
با توجه به اینکه ترکیه در بازارهای مختلف منطقه رقیب 
ایران به شمار می رود و در کشورهایی مانند روسیه و عراق، 
رقابت سنگینی میان کاالهای صادراتی دو کشور وجود 
دارد، کاهش ارزش لیر اگر با واکنش درست ایران مواجه 

نشود، می تواند به کاهش صادرات کشور منجر شود.
الهوتی با اشاره به بستر صنعتی و صادراتی اقتصاد ترکیه، 
اظهار کرد: با توجه به کاهش ارزش لیر، قطعا فرصت بسیار 
مناسبی برای صادرکنندگان ترکیه فراهم شده است؛ از 
یک ســو قدرت رقابت صادرکنندگان ترکیه از گذشته 
نسبت به صادرکنندگان ایرانی بیشتر بوده و حاال با وجود 
فراهم بودن زیرساخت ها و با کاهش ارزش لیر فرصت 
بیشتری برای توسعه بازار در اختیار صادرکنندگان این 
کشور قرار می گیرد. مساله این است که ایران در زمان 
کاهش ارزش ریال به دلیل بازگشــت تحریم ها ناگزیر 
به اعمال برخی سیاست ها شد و این سیاست ها صادرات 
کشور را نیز تحت الشــعاع قرار داد. اما صادرکنندگان 

ترکیه با این مشکالت مواجه نبوده و سیستم اقتصادی 
آنها به شکلی روان در حال فعالیت  است. بنابراین، به طور 

قطع افزایش صادرات در تجارت ترکیه رخ خواهد داد.
وی گفت: با توجه به اهمیت حفظ بازارهای پیرامونی به 
ویژه کشورهای حوزه CIS، عراق و روسیه، ضرورت دارد 
که دولت حمایت های الزم را از صادرکنندگان به ویژه 
صادرکنندگان حوزه کشاورزی و محصوالت غذایی به 
صورت مضاعف به عمل آورد؛ اگر چه تاکنون حمایت ها 
و مشوق های خاصی به صادرکنندگان ارائه نشده است. 
اما با توجه به کاهش ارزش لیر و افزایش صادرات ترکیه 
پرداخت مشــوق ها دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک 
الزام است. دولت باید این الزام را در نظر بگیرد و حمایت 
های ویژه ای چه در حوزه حمل و نقــل و چه در حوزه 
مشوق های نقدی در نظر بگیرد که صادرکنندگان بتوانند 
در مقابل افزایش قدرت صادرکنندگان ترکیه، کماکان 

بازارهای خود را حفظ کنند.
 رئیس کمیسیون تســهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق تهران با اشــاره به افزایش هزینه حمل و نقل پس 
از پاندمی کرونا، گفت: یکی از حوزه هایی که با افزایش 
هزینه دو تا سه برابری مواجه شد، حمل و نقل است. از 
این رو، دولت در این شرایط، می تواند با پرداخت نقدی 
مشوق ها به صادرکنندگان بخشی از این افزایش قیمت 
در حوزه حمل  ونقل یا حتی بسته بندی را پوشش دهد. یا 
چنانچه، برای صادرات یک سری از کاالهای صادراتی به 
بازارهای مشخص، مشوق های مستقیم پرداخت شود، 
قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی افزایش پیدا می کند.

او به ســایت اتاق بازرگانــی تهران گفت: اگــر چه، در 
بسته های حمایتی صادرات، حمایت های مورد اشاره قید 
شده است، اما به دلیل آنکه منابع آن به طور کامل تامین 
 نمی شود، سازمان توسعه تجارت نمی تواند این مشوق ها 
را به موقع پرداخت کند. پرداخت مشوق و اعمال حمایت 
باید در زمان خود اتفاق بیفتد تا اثر گذار باشــد. اینکه 
پرداخت این مشوق ها به سال های بعد موکول می شود، 
تاثیری نخواهد داشــت، چرا که صادرکننده، مطمئن 
نیست که این اعداد و ارقام در آینده پرداخت خواهد شد و 
صرفا تعیین مشوق ها در قیمت تمام شده محصول اثری 
نخواهد داشــت.  الهوتی تاکید کرد: با توجه به اهمیت 
ارزآوری صادرات، حمایت از صادرکنندگان برای رقابت 
با صادرکنندگان ترکیه،   یک الزام است، نه یک انتخاب 
و دولت باید هر چه زودتر به این حوزه ورود کند و منابع 
حمایتی خود را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار 
دهد و ســازمان نیز بالفاصله این منابع را با وسواس به 

صادرکنندگان تخصیص دهد.

کاهش ارزش لیر چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت

تهدید صادرات   با  سقوط لیر

واگذاری ۴۰ درصد از ســهام 
معدن جانجا به مردم

وزیر صنعت، معدن و تجــارت از برگزاری مزایده 
برای معدن جانجا خبر داد و گفت: یکی از شروط 
مزایده این بود که باید 40 درصد از سهام این معدن 
به مردم واگذار شود. به گزارش ایسنا، رضا فاطمی 
امین در آئین افتتاح معامالت آتی مس و معامالت 
گواهی سپرده مس و میلگرد در بورس کاالی ایران 
با بیان این که در اقتصاد ایران مشکالت ساختاری 
وجود دارد، اظهار کرد: یکی از این مشــکالت در 
حوزه بازارهــا اســت. در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت روی سه بازار متمرکز شده ایم که یکی از 
این بازارها بازار کاالهای پایه اســت که مواد اولیه 
واحدهای تولیدی را شامل می شود. وی ادامه داد: 
در این وزارتخانه برای مدیریت بازار کاالهای پایه 
فضای بورس را انتخاب کرده ایم چرا که معامالت 
خارج از بورس قابل ضابطه گذاری نیســت. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: نقطه مقابل 
این که گفته می شود اقتصاد نباید دستوری باشد 
این نیست که اقتصاد رها شود بلکه باید ضوابطی 
برای قیمت گذاری دستوری در نظر بگیریم و آن 

ضوابط را اجرایی کنیم.
فاطمی امین از طراحی 25 ابزار برای مدیریت بازار 
کاالهای پایه خبر داد و گفت: امروز دو ابزار رونمایی 
شد و سایر ابزارها نیز به مرور رونمایی خواهد شد. 
این ابزارها به شفافیت کمک می کند و به حاکمیت 
قدرت اعمال تنظیم گری می دهــد. وی ادامه داد: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از 30 گروه 
کاالیی ســهمیه بندی بیش از 20 گروه را بردارد 
تا تولید کننده دغدغه نداشــته باشد این موضوع 
نویدبخش کاهش تورم مصرف کننده در ماه های 
آتی است چرا که تورم تولید کننده پایین آمده است.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در ادامه از برگزاری 
مزایده برای معدن جانجــا خبر داد و گفت: انتخاب 
سرمایه گذار و ارزیابی های فنی و مالی برای این معدن 
آغاز شده است یکی از شروط مزایده هم این بود که 
باید 40 درصد از سهام این معدن به مردم واگذار شود. 
فاطمی امین ادامه داد: در دی ماه نیز سه بسته معدن 
و پس از آن نیز شش بســته معدنی به روش مذکور 
مزایده خواهد شــد. در واقع معادن کوچک در یک 

بسته قرار گرفته و با هم مزایده می شوند.

درخواست خودرویی رئیس سازمان 
بورس از وزیر صمت

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از وزیر صمت 
درخواســت کرد همکاری های الزم برای عرضه 

خودرو در بورس کاال صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا، مجید عشــقی در آیین افتتاح 
معامالت آتی مس و معامالت گواهی سپرده مس 
و میلگرد در بورس کاالی ایران با بیان اینکه یکی از 
رسالت های بورس کاال، تبدیل معامالت فیزیکی به 
معامالت اوراق بهادار است،   اظهار کرد: مشکالت 
زیادی در راه اندازی اوراق بهادار محصوالت صنعتی 
وجود داشت اما در نهایت این اتفاق افتاد. وی با بیان 
اینکه بورس کاال راه پر فراز و نشیبی را طی کرده 
است، اظهار کرد: با این حال درحال نزدیک شدن 
به معامله 50 میلیون محصول در بستر این بازار 
هســتیم و بخش عمده ای از محصوالت صنعتی 
و پتروشیمی در فضای شــفاف معامله می شود. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره 
به موضوع قیمت گذاری دستوری گفت: شرایط 
اقتصادی کشور به نحوی است که روی دارایی های 
فیزیکی مخصوصا مواد اولیه کارخانه ها حساسیت 
وجود دارد اما فضای بورس کاال به شکلی است که 
محصول به دست تولید کننده می رسد و فضای 

رقابتی برای قیمت گذاری وجود دارد.
عشــقی ادامه داد: هرچند ممکن است تناقضاتی 
ایجاد شــود اما به نظر من این تناقضات به خوبی 
مدیریت شده است. همه معامالت به صورت شفاف 
بوده و قابل رصد است. وی با اشاره به عرضه سیمان 
در بورس کاال عنوان کرد: عرضه سیمان در بورس 
کاال با قطعی برق صنایع همزمان و با چالش هایی 
رو به رو شــد اما اکنون با افزایش عرضه ها انحصار 
در خرید از بین رفته است. رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهــادار ادامه داد: بحث برداشــتن مالیات 
روی معامله گواهی سپرده کاالیی صنعتی در حال 
پیگیری است. بهتر اســت محصوالت صنعتی به 
صورت گواهی سپرده معامله شوند. عشقی درمورد 
عرضه ســیمان در بورس گفت: مس در اوایل راه 
اندازی بورس کاال در این بازار عرضه شد اما موفق 
نبود. اما این بار امیدواریم با مدلی که تعریف شده 
اســت موفق باشــد. همچنین گواهی سپرده در 
میلگرد باعث می شود خریداران خرد نیز موفق به 
خرید میلگرد شوند. رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار درمپرد راه اندازی رینگ صادراتی محصوالت 
نیز گفت: امیدواریم محصوالت بیشتری عالوه بر 
فراورده هاس نفتی، از جمله زعفران و محصوالت 

صنعتی در رینگ صادراتی بورس کاال عرضه شود.
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یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ایده هایی 
برای جبران حذف ارز 4200 تومانی مطرح شــده و 
ممکن اســت به دهک های پایین برای رفع نیازهای 

ضروری کارت اعتباری داده شود.
»مهدی طغیانی« با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی 
نیازمند سلسله مقدماتی است که برای فراهم شدن آن 
نیازمند حدود 2 ماه زمان هستیم، افزود: در این میان 
و برای مواجه با حاشیه ها بحث انبارداری مطرح است؛ 
انبارهای کشور به عنوان زیرساخت باید از ذخایر کافی 
برخوردار باشند، زیرا عده ای سودجو همیشه از خالهای 
بوجود آمده بیشترین استفاده را کرده و فضای جامعه را 
ملتهب می کنند و بازارها را در شوک قیمتی محصوالت 

فرو می برند.
طغیانی افزود: از طرف دیگر باید بازار ارز مدیریت شود 
تا نقدینگی به وجود آمده در نزد مردم به سمت این بازار 
نرود و شوک افزایش قیمت ارز را شاهد نباشیم. تدابیر 
دیگری نیز باید همزمان با تصمیم گیری در مورد حذف 

ارز 4200 تومانی در کشور اتخاذ شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: نگه داشتن و ادامه دار 
بودن این سیاست در شــرایط فعلی کشور که دولت 
ســیزدهم با انبوهی از بدهی دولت قبل روبه روست و 
کسری بودجه شدیدی نیز اکنون وجود دارد، شاید به 
زیان کشور و مردم باشد زیرا به طور قطع تورم تداوم ارز 

ترجیحی بیشتر از تورم ناشی از حذف آن است.
وی افزود: هنوز دولت و مجلــس درباره نحوه جبران 
حذف ارز 4200 تومانی به جمع بندی نرسیده اند و در 
حال حاضر این بحث ها تنها پیشنهادهایی است که افراد 

ارائه می دهند تا بهترین تصمیم ممکن گرفته شود.
طغیانی همچنین در خصوص سیاســت تخصیص 
ارز 4200 تومانی به واردات کاالهای اساســی یادآور 
شــد: حذف ارز 4200 تومانــی از دارو و گندم جزو 
پیشنهادهای دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی 
نیست و به نظر می رسد تا پایان سال شاهد آن باشیم 
که ارز ترجیحی به این دو کاالی اساســی تخصیص 

داده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در مورد گندم 

دو اتفاق صورت گرفته است؛ به طوری که خشکسالی ها 
خرید تضمینی گندم را دچار چالش اساســی کرده و 
میزان خرید تضمینی گندم در ســال زراعی گذشته 
بسیار کمتر از نیاز کشور بود؛ به همین دلیل باید برای 

تامین نیازهای کشور واردات گندم صورت گیرد.
وی گفت: قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
به خصوص گندم نیز اثر زیادی بر این محصول گذاشت 
اما اثر آن به قبل از کشت کشاورز اختصاص داشت، در 
آخر فصل زراعی هم اندکی تاثیر داشت و دامداران از 

کشاورزان گندم را خریداری کردند.
طغیانی بیان کرد: از طرف دیگر شیوع بیماری کرونا 
سبب افزایش قیمت جهانی محصوالت کشاورزی شده 
و به همین دلیل دولت متقاعد شــده که سیاست ارز 

4200 تومانی را برای این محصوالت ادامه دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: حذف ارز 
4200 تومانی از دارو با استفاده از توسعه نسخه های 
الکترونیکی در کشور میسر خواهد بود. یارانه افراد را می 
توان از طریق سیستم بیمه ای هر شخص واریز کرد تا 

به تولید کننده و وارد کننده مواد اولیه دارویی بدهند و 
زیرساخت این امر در کشور به لطف نسخه الکترونیکی 

فراهم است.
وی با بیان اینکه در بلندمدت بایــد برای دارو و گندم 
تدابیری اندیشید اما اولویت با پنج محصول دیگر است، 
اظهار داشت: ترجیح این اســت که کارت اعتباری به 
دست مصرف کننده واقعی برسد تا مردم از جهت غذایی 
تامین شوند، زیرا اگر یارانه به طور پولی پرداخت شود 
شاید این پول صرف تامین نیازهای اساسی مردم نشود 
و دولت نیز به دنبال افزایش تامین امنیت غذایی است.

سید ابراهیم رییسی هفته گذشته با حضور در جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی الیحه بودجه 1401 را 

تقدیم مجلس کرد.
بر اساس ماده واحده الیحه بودجه پیشنهادی دولت، 
بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف 
افزون بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد 
و چهار میلیارد و ششصد و بیســت و هشت میلیون 

)36.310.704.628.000.000( ریال است.

در بررسی الیحه بودجه سال آینده توسط مرکز پژوهش های 
مجلس، منابع درآمد های پایدار را 668 هزار میلیارد تومان و 
مصارف را 1372 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. 
به گزارش اکو ایران، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
به بررسی وضعیت الیحه بودجه سال آینده پرداخته است. 
بودجه کل کشور برای سال آینده سه هزار و 631 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده است. این مقدار بودجه پیش بینی 
شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس نسبت به سال جاری 
که دو هزار و 882 هزار میلیارد تومان است حدود 30 درصد 

نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت.
مقدار درآمد های پیش بینی شده برای سال آینده 664 هزار 
میلیارد تومان و هزینه های پیش بینی شده 965 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده است . برحسب این ارقام هزینه ها ودرآمد 
های منتشر شده در مرکز پژوهش های مجلس برای سال 
آینده 301 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی پیش بینی 
شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1400 
بیشتر از 464 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی وجود دارد، 
به این معنی است که کســری تراز عملیاتی در سال آینده 
نسبت به سال جاری حدود 35 درصد کاهش خواهد داشت.

منابع عمومی دولت شامل سه بخش اصلی  درآمد ها، واگذاری 
درآمد های ســرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است. 
بخش درآمد ها در الیحه بودجه برای سال آینده رقم 664 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سقف 
اول قانون بودجه سال جاری 48 درصد رشد دارد و در بخش 
واگذاری درآمد های سرمایه ای رقم 408 هزار میلیارد تومان 

برای سال آینده پیش بینی شده است که نسبت به سقف اول 
قانون بودجه امسال 81 درصد رشد برای آن پیش بینی شده 
است. و در بخش آخر منابع عمومی دولت که واگذاری دارایی 
های مالی است، درآمد حاصل از این بخش 299 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده است و نسبت به سقف اول قانون بودجه 

1400 تقریبا 46 درصد رشد خواهد داشت.
مصارف عمومی نیز  شامل سه بخش اصلی  هزینه ها، تملک 
دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی است. بخش 
هزینه ها در الیحه بودجه برای ســال آینده رقم 965 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سقف اول قانون 
بودجه سال جاری 38 درصد رشــد دارد و در بخش تملک 
دارایی های ســرمایه ای رقم 252 هزار میلیارد تومان برای 
سال آینده پیش بینی شده که نســبت به سقف اول قانون 
بودجه امسال 73 درصد افزایش داشته است. در بخش تملک 
دارایی های مالی ، مصارف حاصل از این بخش را 155 هزار 
میلیارد تومان قید شده که نسبت به سقف اول قانون بودجه 

1400 تقریبا 68 درصد رشد خواهد داشت.
در بررسی الیحه بودجه سال آینده توسط مرکز پژوهش های 
مجلس، منابع درآمد های پایدار را 668 هزار میلیارد تومان و 
مصارف را 1372 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. 
بر طبق این ارقام کسری بودجه ساختاری دولت در بودجه 
سال 1401 بدون نفت 704 هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
این کسری بودجه ساختاری با علم به اینکه در سال جاری 
کسری بودجه ساختاری 488 هزار میلیارد تومان است بیش 

از 44 درصد، نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما در خصوص مذاکرات 
وین هیچ گفتگوی مستقیمی با آمریکا انجام ندادیم و برخی 

پیام ها به واسطه »انریکه مورا« رد و بدل شده است.
به گزارش تجارت نیوز، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه در پاسخ به واکنش به اظهارات جیک سالیوان 
مشاور امنیت ملی آمریکا در خصوص ارسال پیام مستقیم 
به تهران گفت:  ما در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت 
مســتقیمی با آمریکا طی این  ماه ها که مذاکرات در وین در 

جریان بوده، نداشتیم.
وی ادامه داد: برخی پیام ها به واســطه آقای »انریکه مورا« 
به صورت مکتوب و غیرمکتوب از ابتدای مذاکرات در وین 
درباره موضوعات مذاکراتی دریافت و جواب  آن ها نیز در جا 

داده شده است.
خطیب زاده در واکنش به رویکرد سه کشور اروپایی در حین 
مذاکرات وین نیز گفت: سه کشــور اروپایی وارد کارزارهای 
رسانه ای شــدند و اطالعات غلط و برســاخته به رسانه ها 

می دهند.
وی ادامه داد: ما امروز دو متن توافق شــده جدید داریم که 
ماحصل گفتگوهای بسیار فشرده ای است که طی چند روز 
گذشته در وین همراه با تنفس چند روزه به دست آمده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: متن هایی 
است که نظرات ایران به همراه متون قبلی در آن لحاظ شده 
است و االن می توانیم براســاس آن به گفتگوهای آتی ادامه 
دهیم. اگر طرف های مقابل با همین رویکرد که وارد شدند 
از ابتدا وارد می شدند زودتر می توانستیم به این متون برسیم.

خطیب زاده درخصوص ادعای آمریکا مبنی بر اسکان ایران به 
سران القاعده تصریح کرد: این ها ادعاهایی است که به صورت 
ادواری وجود دارد و هر از چندگاهی منتشر می شود و پاسخ 

این ادعاهای بی اساس ضروری نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیشنهادات آمریکا در 
مذاکرات وین افزود: بر خالف آنچه امروز آمریکا بیان می کند، 
هیچ پیشنهاد یا متن ملموسی به 1+4 ارائه نکرده است. این 

مساله بر روی نیت آمریکا عالمت سؤال بزرگی می گذارد.
خطیب زاده تصریح کرد: در خصوص آغاز گفتگوهای وین، 
ایران آمادگی دارد براســاس توافقی که صورت می گیرد و 
»انریکه مورا« اعالم می کند به گفتگوها ادامه دهد. ما تمام 

انرژی خود را صرف می کنیم که به توافق برسیم.
وی افزود: اگر طرف مقابل با پیشنهادات ملموس به وین بیاید 

در کمترین زمان ممکن می توانیم به توافق برسیم.
آمریکا برای عضویت در برجام، در مســیر قطعنامه 2231 

قرار گیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 1+4 درباره خروج آمریکا 
از برجام موضع واحــدی دارد. روش مقامات آمریکایی بر ما 
پوشیده نیست. از تالش هایشــان برای این که کشورهای 
اروپایی را در ارکســتر مصنوعی علیه ایــران ترغیب کنند 

اطالع داریم. 
خطیب زاده افزود: این ها مســیرهای اشــتباهی است که 
واشــنگتن می رود. آزموده را آزمودن خطاست. مسیر فشار 
حداکثری به شکست حداکثری انجامیده و مسیر کارزاهای 

رسانه ای و تصمیم در اتاق های بسته نیز همین است.

یارانهناشیازحذفارز۴۲۰۰تومانی؛چطوربهدستدهکهایپایینمیرسد؟

ایرانوآمریکادروینمذاکرهمستقیمداشتند؟کسری704هزارمیلیاردیبودجهساختاریدرسالآینده

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ با ۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. 
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۰۱ دالر و ۹۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۲۷۹ هزار و ۶۰۱ تومان است.
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ضرر تولید از بنگاه داری بانک ها
آلبرت بغزيان، اقتصاددان

کار موسسات مالی و سیستم بانکی واسطه گری مالی است. یعنی سیستم بانکی پول را می گیرد و به متقاضی وام می دهد. کار این موسسات این نیست که سرمایه گذاری و بنگاه داری انجام دهد و امالک و مستقالت راه اندازی کند. اما این 
اتفاق چندین سال است که در کشور و سیستم بانکی افتاده است. بنابراین منابع بانکی به جای اینکه به سمت تولید برود به سمت انبوه سازی، برج سازی و تجاری سازی رفته است. همچنین به جای انتقال این پولها به سمت طرح های خرد 

و تولید برود صرف سرمایه داری موسسات مالی شده است. بنگاه های کوچک و متوسط هم به همین دلیل ورشکسته شده و در گردش مالی کم می آورند. 
افزایش بیکاری هم نتیجه دیگر این اتفاقات است. بانکها با شراکت در پروژه های کالن سود کالنی می برند و دردسرهای کاغذ بازی اعطای وام به تولید و طرح های خرد را نیز ندارند. امالک مازاد بانکها یکی از سودهای این اتفاق برای سیستم 

بانکی است. این موسسات هیچگاه حتی با اجبار نیز حاضر به انتشار اموال و مستقالت خود نیستند.
برای اصالح این فرآیند می بایست تمامی مدیران بانکی و هیات مدیره ها بازنگری شود و افرادی در راس کار قرار بگیرند که به جای منافع بانک به فکر منافع تولید باشند. در این بین انتقاداتی هم به عملکرد بانک مرکزی وارد است. چرا بانک 
مرکزی تحت سلطه سیستم بانکی است و کاری به کار این موسسات ندارد. این فرآیند باید اصالح و بازنگری شود. به جای اینکه همواره از ضرورت استقالل بانک مرکزی از دولت صحبت شود باید استقالل بانک مرکزی از سیستم بانکی 

بررسی شود. 
از طرفی دیگر مسئوالن اجرایی باید اقتصاد مقاومتی و بندهای مربوط به تولید را جلوی چشم خود بگذارند تا اقتصاد به یک سروسامان برسد. اختصاص پول به بخش تولید بدون بررسی مانند ریختن یک لیوان آب در کویر است در حالی 
که اگر این هزینه در جای درستی صرف شود به میوه تبدیل خواهد شد. ما با اصول غیراقتصادی رفتیم تعادل را بر هم زدیم و اکنون می خواهیم با اصول اقتصادی کار را درست کنیم که این کار سختی خواهد بود، اما شدنی است. دولت اگر 

می خواهد بنگاه ها را از رکود خارج کند، باید انرژی بگذارد و بنگاه هایی را که فعالیت تولیدی ندارند از فهرست حمایتی خود خارج کند. 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران گفت: واردات هر کیلو تخم مرغ با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نهایتا ۷ هزار تومان تمام می شود در حالیکه 
آن را بیــن ۱۷ تا ۱۸ هــزار تومان در بــازار عرضه 
می کنند. ناصر نبی پور با اشاره به اینکه قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ درب مرغــداری بین ۱۶ هزار تا 
۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اســت، گفت: در حال حاضر 
قیمت تخم مرغ حــدوداً ۲۵ درصــد کمتر از نرخ 
 مصوب آن )۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان در هر کیلوگرم( 

است.
وی دلیل این اتفــاق را واردات تخم مرغ و افزایش 

تولید این محصول اعالم کرد و افزود: علی رغم افت 
قیمت تخم مرغ به زیر نرخ مصوب، واردات آن متوقف 
نشده و در نهایت نیز خسارت این کار به تولیدکننده 

وارد می شود.
این فعال بخش خصوصی اضافــه کرد: دولت تخم 
مرغ را بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کند که قیمت 
آن بین ۶ تا ۷ هزار تومان تمام می شود اما آن را در 
بازار حداقل بین ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان در هر کیلوگرم 
عرضه می کنند. وی از سیاست های اتخاذ شده در 
این حوزه انتقاد کرد و گفــت: این اقدامات تولید را 

دچار مشکل می کند.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی، خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن 
سیاست اصالح نظم پرداخت یارانه دیگر ذرت با قیمت 
۱۹۰۰ تومانی عرضه نخواهد شد و باید برای خرید یک 

کیلو ذرت، حداقل ۸ هزار تومان هزینه کرد.
حسن عباســی معروفان در پاســخ به این پرسش که 
اصالح نظام پرداخت یارانه چه تاثیری روی قیمت نهایی 
نهاده های دامی می گذارد؟ گفت: نهاده های دامی با ارز 
۴۲۰۰ تومانی وارد و به همین دلیل قیمت ذرت در بندر 
امام، کیلویی ۱۹۰۰ تومان تمام می شد که با احتساب 
کرایه حمل بر اساس دوری و نزدیکی به مقصد، نرخ ذرت 

به ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان می رسید.
این مقام مســئول ادامه داد: قیمت ذرت در استان های 
مختلف متفاوت اســت چراکه کرایه حمل این بار مثال 
برای یزد و خوزستان فرق دارد.به گفته وی، نهاده های 
دامی عبارتند از کنجاله سویا، ذرت، جو و کنجاله روغن. 
باید بگویم بعد از اینکــه از دانه های روغنی روغن گیری 

می کردند کنجاله آن قابلیت خوراک دام شدن را دارند.
معروفان تصریح کرد: اگر نهاده های دامی با ارز نیمایی 
مثال ۲۵ هزار تومانی وارد شود باید قیمت کیلوی ۱۹۰۰ 
تومانی ذرت را ضرب در ۵ کرد و این چنین قیمت ذرت 

و جو کمتر از ۸ هزار تومان نخواهد بود. حاال این پرسش 
مطرح است که چه کسی می خواهد فاصله بین ۱۹۰۰ تا ۸ 
هزار تومان را جبران کند؟ پاسخ روشن است بدون تردید 
این مصرف کنندگان هســتند که باید این مابه التفاوت 
قیمتی را پرداخت می کنند.این مقام مسئول با اشاره به 
نرخ مصوب نهاده های دامــی در بندر امام، تصریح کرد: 
ذرت کیلویی ۱۹۰۰ تومــان، جو کیلویی ۱۸۵۰ تومان 

و کنجاله سویا کیلویی ۳۴۰۰ تومان به فروش می رسد.
وی با بیان اینکه کاالی حاصل از نهاده دامی مرغ و گوشت 
قرمز می شود، تصریح کرد: امروز مرغ کیلویی ۳۱ هزار 
تومان خرید و فروش می شود که با اصالح نظام پرداخت 
یارانه دیگر نمی توان مرغ با چنیــن قیمتی خریداری 
کرد و در صورت عدم حمایت دولت احتماال باید منتظر 

قیمت های باالتری باشیم.
این مقام مسئول درباره میزان واردات نهاده های دامی 
در سال جاری، گفت: ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن نهاده 
دامی تا آذر وارد و در بین دامداران و مرغداران توزیع شده 
است. این میزان واردات نیاز ما را تا این مقطع زمانی تامین 
می کند و برای ماه های آینده باید واردات صورت بگیرد 
در مجموع برای هر ماه باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن 

نهاده وارد شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای کاهش ریسک عدم 
پاســخگویی در روش درج قیمت تولیدکننده به جای 
مصرف کننده روی کاالها، مقرر شد تا این مدل به صورت 
آزمایشی و شش ماهه، بر روی کاالهای معدودی اجرا 
شود.سعید ممبینی در مورد برگزاری نشست بررسی 
درج قیمت تولید بر کاال در اتاق اصناف ایران، با حضور 
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف 
تهران و اعضای هیات مدیره فروشگاه های زنجیره ای، 
گفت: در این جلســه مصوبه اخیر وزارت صمت مبنی 
بر درج قیمت تولید بر برخــی از کاالهای تند مصرف 
)FMCG( و تعــداد محدودی از لــوازم خانگی مورد 
بررســی قرار گرفت. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: به 
دستور وزارت صمت از امروز به مدت شش ماه و به صورت 
آزمایشی تولیدکنندگان »آب معدنی«، »انواع آب میوه«، 
»نوشابه گازدار«، »ماالشعیر و نوشیدنی مالت« از گروه 
کاالهای مصرف و »غذاساز«، »نوشیدنی ساز«، »چرخ 
گوشت« و »ماکروویو« از گروه کاالهای سرمایه ای وارد 
مرحله اول این طرح خواهند شــد و احتماال طی هفته 

جاری کاالهای دیگری به این اقالم اضافه خواهند شد.
ممبینی تصریح کرد: طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی 
در نحوه ارائه کاال و خدمات به ویژه در حوزه کســب و 
کارهای مجازی و فروشــگاه های زنجیــره ای بوده ایم. 

آن ها با روش ها و تکنیک های بازاریابی به دنبال جذب 
و حفظ مشتری بوده اند و اگرچه این روش به نوبه خود 
فاقد اشکال است اما گاها این کســب و کارها خارج از 
مدار منطقی به ارائه تخفیف های نجومی و غیر واقعی 
پرداخته اند که بارها از طریق رســانه ها مورد نقد قرار 
گرفت و به اطالع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده 
بی اعتمادی مصرف کنندگان به برخی از فروشگاه ها و 
تولیدی ها شد. وی با بیان اینکه یکی از روش های این 
گونه واحدهای تولیدی درج قیمت باالتر از نرخ واقعی 
بر روی کاال و در مرحله بعد، ارائه تخفیف های غیر واقعی 
توسط فروشندگان به مصرف کننده بود، اظهار کرد: به 
این ترتیب وزارت صمت قصد دارد، برای پایان دادن به 
این مسئله و مشــکالت دیگری که درج قیمت مصرف 
کننده بر روی کاال به وجود آورده بود، طرحی در راستای 
درج، »قیمــت تولید« بــر روی کاال را اجرایی کند و با 
رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه های مختلف، به 

تقویت بازار رقابتی کمک کند.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، بــا اجرای این طرح، 
تولیدکنندگان موظفند قیمت تولیــد را که به معنای 
قیمت فاکتور است، بر روی کاال درج کرده و فروشگاه ها 
نیز موظفند قیمت فروش )مصــرف( را روی کاال یا بر 
قفسه و شــلف مخصوص آن محصول در معرض دید 

مشتری بگذارند.

نائب رئیس اتحادیه پوشاک با اشــاره به افزایش ۳۰ 
درصدی نرخ مواد اولیه پوشاک، گفت: طی ۲ هفته 
گذشته، وزارت صمت با صدور مجوزهایی، به صورت 
نسبی واردات مواد اولیه پوشاک را تسهیل کرده است.

مجید نامی در مورد علت گرانی پوشــاک زمستانه، 
اظهار کرد: از تابستان تاکنون نرخ مواد اولیه به شدت 
باال رفته که همین امر موجب شد قیمت تمام شده 
پوشاک افزایش یابد. به صورت میانگین می توان گفت 
که قیمت مواد اولیه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته 
است؛ به عنوان مثال قیمت پنبه و مخلوط هایی از پنبه 
که عمدتاً وارداتی است، دو ماه پیش ۱۲۰ هزار تومان 

هم اکنون به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران با بیان اینکه اغلب مــواد اولیه مورد مصرف در 
پوشاک وارداتی است، افزود: تنها ماده ای که به صورت 
صد در صدی در داخل کشور تولید می شود پلی استر 
اســت که آن هم در بورس عرضه می شود و به دلیل 
اینکه قیمت گذاری ها بر اساس نرخ دالر است، قیمت 
این ماده بسیار باالست؛ به گونه ای که اگر پلی استر وارد 

کنیم برای ما ارزان تر تمام می شود.
وی ادامه داد: در صنعت پوشاک به شدت وابسته به 
واردات مواد اولیه هستیم و وقتی مواد اولیه ای که به 
عنوان سرزنجیره سبد پوشاک محسوب می شود با 
مشکل مواجه شود، طبیعتاً قیمت تمام شده محصول 

باال می رود و باالخره با توجه بــه نرخ تورم، بهره های 
بانکی و هزینه های تولید و فروش، تولید باید صرفه 

اقتصادی داشته باشد.
نامی گفت: یکی از عمده مشکالتی که وزارت صمت 
نیز با آن مواجه بوده و موجب تخصیص دســتوری و 
سخت ارز برای واردات شــده، محدودیت های ارزی 
است. اما نکته مهم این است که باید وضعیت به گونه ای 
مدیریت شود که اگر زمانی با کمبود مواد اولیه مواجه 
شدیم، واردات تسهیل شود تا تولیدکننده برای تولید 

به مشکل نخورد.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران با بیان اینکــه وزارت صمت باید به نگرانی های 
بخش خصوصی پاســخ دهد و به نظرات کارشناسی 
آنها توجه کند، افزود: البته طی ۲ هفته گذشته، وزارت 
صمت با صدور مجوزهایی، به صورت نسبی واردات 
مواد اولیه پوشاک را تسهیل کرده است؛ به عنوان نمونه 
واردات نخ از سال های گذشته با محدودیت مواجه بود، 
این محدودیت ها را برداشته اند و سعی کردند از این 

طریق بازار را بهتر تنظیم کنند.
وی در مورد وضعیت تقاضا در بازار پوشاک زمستانه 
نیز گفت: به هر حال قدرت خریــد مردم کاهش و از 
آن طرف نیز قیمت پوشــاک افزایش یافته است که 
همزمانی این دو اتفاق، تقاضا را به صورت نسبی نزولی 

کرده است.

بر اساس آماری که چندی 
پیش یکــی از دســتگاه ها 
ارائه داد که قیمــت کاال با 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به میزان ۱۹۰ درصد افزایش 
قیمت پیدا کرده و در عــوض کاالهایی که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیز دریافــت نکرده بودند رشــد قیمت ۴۰۰ 

درصدی داشتند.
با این اوصاف حذف ایــن ارز می تواند در زندگی مردم 
بخصوص کارگران و روزمزدها تاثیرات بسیار ناگواری 
داشته باشد. از ســوی دیگر بســیاری از فعاالن بازار 
کارگری معتقدند دولت اگر قصــد جدی برای حذف 
این ارز را دارد می بایست راهکاری جدی برای جبران 
خســارت این اقدام برای اقشار آسیب پذیر بخصوص 
کارگران داشته باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی 

بازگشت کوپن را راه حل جبران آسیب های حذف ارز 
دولتی عنوان کرده اند. 

همچنیــن در بســیاری از اظهارنظرهــا در رابطه با 
تاثیرپذیری زندگی کارگران از حذف ارز دولتی اعالم 
شده است ســوال این اســت که دولت برای مدیریت 
این وضعیت چه برنامه ای دارد؟ آیا می خواهد کاال را 
مستقیماً در اختیار مردم قرار دهد؟ اگر چنین برنامه ای 
نداشته باشد، طبیعتاً باید دستمزدها را افزایش دهد. 

یعنی اکنون چاره ای جز افزایش دستمزد وجود ندارد.
استاد اقتصاد دانشــگاه تهران در این رابطه می گوید: 
حقوق کارگر ۴ میلیون تومان در ماه است. قبل از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا تصمیمی برای بهبود معیشت این 
افراد گرفته اند؟ اگر این گونه است ابتدا این تصمیم را 
اجرایی کنند و بعد به دنبال اصالح نرخ ارز باشند زیرا 

مردم هم اکنون گرفتار معیشت هستند.
ابراهیم رزاقی گفت: یکی از سیاســت هایی که دولت 
می تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کاالبرگ 

است و دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع مقدس 
پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستور کار 
دولت قرار گیرد. به طوری که کاالها از طریق تعاونی ها 
و بر اساس نظام عرضه کاالبرگی در اختیار اقشار آسیب 

پذیر جامعه قرار گیرد.
اما یک کارشناس بازار کار در گفت و گویی با "کسب 
و کار" ســناریوهای پیش روی دولت برای کارگران را 
توصیف کرده و گفت: اگــر دولت قصد حمایت نقدی 
از کارگران را ندارد نباید دستمزد آنها را کمتر از تورم 
افزایش دهد. در واقع افزایش دستمزد کارگران مطابق 
با تورم بر اساس اصل ۴۱ قانون کار جزو حقوق کارگران 

است.
حمید حاج اســماعیلی اضافه کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای کاالهای اساسی حتما ایجاد تورم می کند 
چون بخشی از مواد اساسی و بخشی از مواد غذایی نیز به 
صورت مستقیم از خارج وارد می شود. متاسفانه تولید 
به اندازه کافی در جامعه نداریم و زمانی که دولت در مبدا 

تخصیص ارز را حذف می کند، تولید کننده مجبور است 
با ارز گرانتری که نهایتا ارز نیمایی یا ارز آزاد خواهد بود 
محصول خود را تهیه کند که بر روی قیمت کاالها نیز 

تاثیر بسزایی دارد.
به گفته وی، اثر دالر ۲۸ هزار تومانــی و باالتر بر روی 
سطح زندگی حقوق بگیران و بخصوص کارگران کامال 
مشهود است. با وجود افزایش سطح درآمد حقوق بگیران 
و بازنشستگان، اما تورم ناشــی از رشد نرخ ارز، هزینه 
خانوار را باال برده و نشانی از افزایش حقوق ها در سطح 

زندگی خانوار دیده نمی شود.
وی همچنین اظهار داشــت: به طور قطع اولین آثار 
تورم در کشور بر روی زندگی و معیشت حقوق بگیران، 
بازنشستگان و دهک های پایین خود را نشان خواهد داد 
و آنها هستند که به سرعت دچار کاهش قدرت خرید 
می شوند و داراریی های خود را از دست می دهند؛ به 
طوری که پس انداز آنها در مدت کوتاهی استفاده و دچار 

مشکالت شدید تامین معیشت خواهند شد.

تصمیمات دولت برای کنترل پیامدهای حذف ارز دولتی

شکاف نرخ تورم و دستمزد کارگران
شايلی قرايی

News kasbokar@gmail.com

محمد جلیلی، استاد دانشگاه 
و تحلیلگر مسائل اقتصادی 
می گوید: بیش از ۵۰ درصد 
اشتغال در هر کشوری توسط 
بنگاه های کوچک و متوسط 
تامین می شود. این در حالی است که در کشور ما ۵ درصد 
منابع بانکی هم به سمت این بنگاه ها نمی رود. به عبارت 
دیگر اهمیت این صنایع در توسعه اقتصادی کشور است 
که بیش از ۹۸ درصد از صنایع را شامل می شود )حدود 
۹۲ درصد صنایع کوچک و ۶ درصد صنایع متوسط(. به 
عبارتی از مجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی داخلی حدود 

۸۱ هزار واحد را صنایع کوچــک و حدود ۶۰۰۰ واحد 
تولیدی را صنایع متوســط تشکیل می دهند. به گفته 
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن، رکود چندین 
ساله در بخش تولید، صنعت و معدن قابل مشاهده است. 
در اواخر دولت دهم شاهد تشدید تحریمها بودیم. پس از 
آن هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد و منابع مالی کشور رو به 
تحلیل رفت. از سوی دیگر رشد شدید قیمتها را داشتیم و 

ارزش پول ملی نیز افت زیادی را تجربه کرد. 
خالقی افزود: تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا 
رکودی چندین ساله بر تولید و صنایع حکمفرما شود. به 
عبارتی تمامی این عوامل شرایطی را ایجاد کرد که بخش 
تولید از نظر نقدینگی مــورد نیاز و تحلیل رفتن قدرت 
خرید مردم، دچار مشکالت فراوانی شد. این شرایط در 

کنار رکود در بازارها را رقــم زد. از طرفی دیگر تورم هم 
ایجاد شد. به شکلی که در سال ۹۰ و ۹۱ شاهد اوج گرفتن 
رکود تورمی بودیم. بعد از آن نیز در دولت های بعد تشدید 
تحریم ها اتفاق افتاد. شرایط اقتصادی در ۱۰ سال اخیر 
افت و خیزهایی داشته اما گشایشی برای رونق بازارها 
نداشتیم. تامین بودجه در شــرایطی می تواند به رونق 
تولید و صنایع منجر شود که به سمت ایجاد پروژه های 

اقتصادی محرک بخش صنعت و معدن برود.
در همین رابطه فرهاد محمدخــواه می گوید: اهمیت 
صنایع کوچک و متوسط در ایران بســیار باال است. به 
همین منظور می بایست بانک صنایع کوچک و متوسط 
)SME بانک( راه اندازی شود. متاسفانه بانک ها بیشتر 
به واحدهای صنعتی بزرگ اعتماد می کنند تا واحدهای 

کوچک و متوسط. اگر این واحدها بانکی داشته باشند که 
از آنها حمایت کند، بهتر می توانند مشکالت مالی خود 
را برطرف کنند. لذا تامین مالی صنایع کوچک و متوسط 

باید از طریق بانک تخصصی صورت گیرد.
بدین معنی که تامیــن کننده مالــی صنایع کوچک 
ومتوســط باید از جنس تولید باشد نه موسسات مالی 
و اعتباری که صرفاً به دنبــال درآمد به همراه تضمین 
امنیت سرمایه و سود خود هستند که به تبع آن مشکالت 
عدیده ای برای صاحبان صنایع کوچک از جمله در تامین 
وثایق و ضامنین پیش می آید. حال آنکه به فرض تامین 
تضامین الزم، مشکل اساسی دیگر، بازپرداخت تسهیالت 
با سودهای غیر متعارف به ویژه زمانی که در بازپرداخت 

وجه از سوی صنعتگر تاخیر صورت گیرد.

سهم  ناچیزی  از  منابع بانکی   به  بنگاه های کوچک و متوسط می رسد 

زنجيره ناقص تامين مالي بنگاه ها
شايلی قرايی

News kasbokar@gmail.com

اصالح نظام پرداخت یارانه قیمت ذرت را  ۸ هزار تومان می کند

ازسالآیندهنهادههایدامیباارزنیماییواردمیشود

رئیس اتاق اصناف ایران اعالم کرد؛

اجرایآزمایشیدرجقیمتتولیدکنندهبهمدت۶ماه

گران فروشی دولت در بازار

تخممرغوارداتیباارزترجیحینهایتا۷هزارتومانمیشود

واردات مواد اولیه تسهیل شد

افزایش۳۰درصدینرخمواداولیهپوشاک
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مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد که متقاضیان طرح 
نهضت ملی مسکن در شــهر تهران صرفا مجاز به انتخاب شهرهای 
پرند، هشتگرد، ایوانکی، پاکدشــت و رباط کریم هستند و اگر شهر 
خود را اشتباه انتخاب کرده اند آن را اصالح کنند یا درخواست خود را 

حذف و مجددا نام نویسی کنند.
به گزارش ایسنا، در مرحله اول ثبت نام طرح جهش  تولید و تامین 
مسکن )نهضت ملی مســکن( امکان مشاهده بســیاری از شهرها 
برای ســاکنان مراکز اســتان ها وجود دارد و در صــورت انتخاب 
هریک از شهرهای غیرمرتبط نیز ســامانه با خطا مواجه نمی شود. 
اما اگر متقاضیان بجز شهرهای مجاز، شهر دیگری را انتخاب کنند 

درخواست آنها در مرحله پایش و بررسی حذف خواهد شد.
البته شــنیده ها حاکی از آن اســت که برای ســاکنان شهر تهران 
درخواست شــده تا بجز پنج شهر مجاز پرند، هشــتگرد، ایوانکی، 
پاکدشــت و رباط کریم، امکان ثبت نام در برخی از شهرهای شرق 
تهران نیز فراهم شود که هنوز این موضوع محقق نشده و ممکن است 

اصال محقق نشود.
بر این اســاس خلیــل محبت خواهـ  مدیــرکل راه و شهرســازی 
اســتان تهرانـ  به ایســنا اعالم کرد کــه افراد ســاکن در تهران 

می توانند صرفــا برای شــهرهای جدید پرند، هشــتگرد، ایوانکی 
و همچنین پاکدشــت و ربــاط کریــم تقاضا بدهند. کســانی که 
شــهر خود را اشــتباه انتخاب کرده اند نســبت به اصالح آن اقدام 
 کنند یــا اگر این امــکان وجود نداشــت انصراف بدهنــد و دوباره 

ثبت نام کنند.

آورده دهک های اول تا سوم ۲۰ میلیون، سایر دهکها ۴۰ 
میلیون تومان

طبق اعالم وزارت راه و  شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن برای 
دهکهای اول تا سوم ۲۰ میلیون تومان آورده تعیین شده است. سایر 
دهکها ۴۰ میلیون تومان پرداخت خواهند کرد. قیمت واحدها نیز بر 

اساس متراژ یا تعداد طبقات، متغیر است.
در حال حاضر ســقف تســهیالت واحدهای نهضت ملی مســکن 
در شــهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان و برای پنج شــهر مذکور ۳۰۰ 
میلیون تومان است که پیشنهاد شده به شــهرهای اطراف  تهران 
نیز وام بــه ۴۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. تســهیالت برای 
شــهرهای باالی یک میلیون جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز 
استان ها ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شــهرهای کشور ۳۰۰ میلیون 

تومان و برای مسکن روســتایی ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته 
شده است. اگر کســی در شهر تهران زمین داشــته و قصد ساخت 
داشــته باشــد و همچنین از شــروط پنج گانه نهضت ملی مسکن 
 برخوردار باشــد می تواند بــه ازای هر واحــد ۴۵۰ میلیون تومان 

دریافت کند.
بنابراین گــزارش، از روز ۲۸ مهرماه ثبت نام اجــرای قانون جهش 
تولید مسکن در ســامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی 
saman.mrud.ir در ۳۱ اســتان آغاز شده که تا ۱۵ دی ماه ادامه 
دارد. متقاضیان پس از ورود بر روی گزینــه »ثبت نام نهضت ملی 
مسکن« کلیک کنند. عدم استفاده از تسهیالت یارانه ای دولتی در 
بخش مسکن و سبز بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت خصوصی و سابقه 
حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا سه شرط اصلی خواهد 
بود. قبال برای مردان شرط تأهل وجود داشــت که اخیرا به مردان 
باالی ۱۸ سال به شــرط تاهل در زمان تحویل واحد، اجازه ثبت نام 
داده شده است. خانم های مجرد باالی ۳۵ سال نیز می توانند ثبت نام 
کنند. همچنین درباره نداشتن مالکیت، برخی گروه های درآمدی 
در بعضی مناطق بر اساس تشــخیص وزارت راه و شهرسازی از این 

شرط معاف هستند.

در طرح نهضت ملی مسکن

تهرانی ها فقط این پنج شهر را انتخاب کنند
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کارشناسان 9.5  میلیون، وزرا ۲۰ میلیون و استانداران ۲۴ میلیون تومان
»ميانگين حقوق« چقدر است؟

جریان ثبت حقوق و مزایای دســتگاه های اجرایی نشــان می دهد که باالترین 
میانگین خالص حقوق در پست های مختلف ، ۲۴ میلیون تومان برای استاندار و 
همتراز آن بوده است. ثبت جزئیات حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی براساس 
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه انجام می شود و در همین راستا سامانه ثبت 
حقوق و مزایا در اواخر سال ۱۳۹۶ راه اندازی شد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ دستگاه های 
مشــمول باید برای ورود اطالعات حقوق اقدام می کردند.بــا این وجود گزارش 
سازمان اداری و استخدامی نشان داد که حتی تا سال جاری تعدادی از دستگاه ها و 
زیرمجموعه های آنها هنوز ورود اطالعات نداشته اند، از این رو جهت اجرای تکلیف 

قانون بودجه پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطالعات در سامانه شد.
اما گزارش دریافتی از وضعیت حقوق و مزایای ثبت شــده دستگاه های اجرایی 
)سه قوه( به تفکیک سطح پست آنها در سال جاری حاکی از آن است که باالترین 
میانگین خالص حقوق )حقوق منهای کســورات( مربوط به استاندار و همتراز 
آن با بیش از ۲۴.۳ میلیون تومان در هر ماه اســت.میانگین خالص حقوق برای 
وزیران بیش از ۲۰ میلیون تومان ثبت شــده و این در حالی اســت که میانگین 
خالص دریافتی معاون وزیر و همتراز آن بیش از وزیر بوده و تا ۲۱.۷ میلیون تومان 
اعالم شده است.میانگین خالص پرداختی به نمایندگان مجلس نیز ۱۷.۴ میلیون 
تومان ثبت شده است. براساس این گزارش میانگین خالص حقوق معاون موسسه 
یا معاون ســازمان و همتراز آن ۱۹.۷ میلیون، مدیرکل و همتراز ۱۷.۲ میلیون، 
معاون مدیرکل و همتراز ۱۳.۱ میلیون تومان است.در سایر پست ها نیز میانگین 
خالص حقوق رئیس اداره و همتراز آن ۱۲.۸، رئیس گروه و همتراز ۱۳.۲ میلیون و 
کارشناس و همتراز ۹.۵ میلیون تومان ثبت شده است. در رابطه با جزئیات پرداخت 
حقوق در پست های مختلف، نیز باالترین میانگین اضافه کار برای استاندار و همتراز 
آن با بیش از ۷.۹ میلیون تومان اعالم شده است.میانگین اضافه کار وزیر ۶.۱ میلیون 
و معاون وزیر نیز به ۶.۲ میلیون تومان می رسد که بعد از استاندار، باالترین متوسط 
اضافه کار است. همچنین وضعیت میانگین رفاهی پرداخت شده بین پست های 
مختلف نشان می دهد که رقم پرداخت شده برای وزیر و همتراز آن ۷.۴ میلیون و 
معاون وزیر ۱۲ میلیون تومان است ولی باالترین میانگین به معاون موسسه با ۱۳ 
میلیون تومان اختصاص دارد.میانگین رفاهی که برای نمایندگان مجلس پرداخت 
شده به ۸.۱ میلیون تومان می رسد و برای استاندار ۸.۵ میلیون تومان است.الزم 
به یادآوری است که این آمار ثبت شده به تدریج و با ورود کلیه دستگاه ها و درج 

اطالعات تکمیلی می تولند دستخوش تغییراتی شود.

در دولت مطرح شد؛
پيشنهاد اجرای آزمايشی »طرح اختصاص سهميه 

بنزين به افراد به جای خودرو« در كيش و قشم
پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص ســهمیه بنزین به افراد به جای خودروها 
در دو منطقه آزاد کیش و قشم در دولت مطرح شده است تا در صورت اجرای موفق 
در خصوص گسترش این طرح تصمیم گیری شود. پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح 
اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در دو منطقه آزاد کیش و قشم در 
دولت مطرح شده است.طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها که از 
دو سه سال پیش به طور جد از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی مطرح شده است، 
و در دولت قبل هم تا آستانه اجرا پیش رفت، ولی عملی نشد؛ بار دیگر در دستور کار 
مسئوالن قرار گرفته است. در همین راستا پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص 
سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در دو منطقه آزاد قشم و کیش در دولت مطرح 
شده است تا در صورت اجرای موفق در خصوص گسترش این طرح تصمیم گیری شود.

پرداخت یارانه 8۰۰  هزار تومانی از دی
يارانه جديد به كدام خانوارها تعلق می گيرد؟

معاون اقتصادی رئیس جمهور از خبر خوش آذرماه رونمایی کرد و گفته از ابتدای 
دی ماه مبلغ یارانه ها دو برابر می شود و برای یک خانوار ۴ نفره به ۸۰۰ هزار تومان 
می رسد. به نظر می رسد مشموالن یارانه جدید همان افرادی هستند که یارانه 
معیشتی دریافت می کنند. به گزارش تجارت نیوز، یارانه خانوارها قرار است از ماه 
آینده دو برابر شود. اما به نظر می رسد کل یارانه پرداختی به مردم، نقدی نیست و 
قرار است بخشی به صورت نقدی پرداخت شود و بخشی در قالب کاال یا بن کارت.

مبلغ یارانه جدید چقدر است؟
محسن رضایی جزئیات بیشتری از افزایش یارانه جدید در دی ماه اعالم نکرده اما 
گفته طبق پیش بینی ها و برآورد ها به طور مثال یک خانوار چهار نفره رقمی معادل 

۸۰۰ هزار تومان یارانه می گیرد.

اما یارانه جدید نقدی است یا در قالب کاال؟
آنگونه که معاون اقتصادی دولت خبر داده بخشــی از این یارانه مانند گذشته به 
صورت نقدی پرداخت می شود و بخش دیگر در قالب کاال و یا بن کارت. افزایش 
یارانه ها و دو برابر شدن آن همان خبر خوشی است که محسن رضایی وعده اجرا 
شدن آن را داده بود. اما او گفته قرار بود از آذرماه ماه رقم یارانه ها دو برابر شود، اما 
به علت مشکالتی که در تهیه بن کارت ایجاد شد این روند به دی ماه منتقل شد. 
گفته ای که نشان می دهد بخشی از این یارانه در قالب بن کارت پرداخت می شود.

مشموالن یارانه جدید چه کسانی هستند؟ اما سوال مهم این است که یارانه جدید 
به چه کسانی تعلق می گیرد؟ رضایی اطالعات دقیقی در این باره نداده است. اما به 
نظر می رسد که مشموالن یارانه جدید همان افرادی هستند که یارانه معیشتی 
می گیرند. از طرف دیگر، در بودجه ســال ۱۴۰۱ مساله پرداخت یارانه جدید در 
بودجه مطرح شده است. آنگونه که جعفر قادری، نماینده مجلس اعالم کرده یارانه 
جدید قرار است به هفت دهک اول جامعه پرداخت شود. در الیحه بودجه سال آینده 
هم مساله حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی جامعه مطرح شده بود. یعنی 
قرار بود که یارانه سه دهک باال حذف شود و فقط هفت دهک پایین یارانه بگیرند. از 
دو سه سال گذشته هم کمک های معیشتی و حمایتی دولت مشمول ۶۰ میلیون 
نفر شده است. احتماال همان هفت دهکی که جعفر قادری عنوان کرده بود. بر این 
اساس به نظر می رسد که همان افرادی که تا پیش از این یارانه معیشتی یا همان 

یارانه بنزین را دریافت می کردند، می توانند از دی ماه منتظر افزایش یارانه باشند.

20 سال زندان برای ناشران محتوای ديجيتالی مسروقه 
مالزی اصالحاتی به قانون کپی رایت خود اضافه کرده است که در نتیجه آن افراد 
ارائه کننده سرویس ها و دستگاه هایی که محتوای مسروقه را پخش می کنند، با 
جریمه و ۲۰ سال زندان روبرو می شوند.از این پس پخش غیرقانونی محتوا در مالزی 
با هزینه های گزافی روبرو خواهد شــد. طبق گزارشی که نشریه »تورنت فریک« 
منتشر کرده این کشور اصالحاتی به قانون کپی رایت خود برای مجازات افرادی که 
محتوای سرقت شده را منتشر می کنند، اضافه کرده است. افرادی که سرویس های 
پخش محتوا و دستگاه هایی عرضه کنند که به طور تبعیض آمیز به مالکان کپی 
رایت آسیب برساند، با جریمه ای ۲۳۷۷ دالری یا بیشتر، تا سقف ۲۰ سال حبس یا 
هر دو محکوم می شوند. با اصالح این قانون همچنین شرکت ها از همکاری در پخش 
محتوای سرقت شده یا حفظ آن نهی شده اند. مگر آنکه مدیران شرکت های مذکور 
نشان دهند آنها از نقض قانون مطلع نبوده اند و تمام احتیاط ها برای متوقف کردن 

چنین اقداماتی را اتخاذ کرده اند.

اخبار

اپل خواستار رد تحقیقات آنتی تراست در هند شد
اپل از ناظر آنتی تراست هند خواسته تا پرونده ای درباره سوءاستفاده این شرکت از قدرت در بازار اپلیکیشن ها را تایید نکند. زیرا شرکت آمریکایی ادعا می کند سهم کوچکی از بازار هند 
دارد. پس از آنکه اپل متهم شد با اجبار اپلیکیشن ها به استفاده از سیستم پرداخت خود و دریافت کمیسیونی تا سقف ۳۰ درصد از خرید در اپ، به رقابت آسیب می زند، کمیسیون رقابت 

هند )CCI( اعالم کرد دراین باره تحقیقی انجام می دهد. اپل اتهامات مطرح شده را رد و تاکید می کند سهمش از بازار هند ناچیز و حدود صفر تا ۵ درصد ارست. حال آنکه سهم گوگل از این 
بازار ۹۰ تا ۱۰۰ درصد است زیرا سیستم عامل اندروید آن روی بیشتر موبایل ها نصب شده است. شرکت آمریکایی در این باره می گوید: اپل در بازار هند سلطه ای ندارد. بدون سلطه نیز 

سوءاستفاده از قدرت وجود نخواهد داشت. این یک واقعیت تایید شده است که گوگل در بازار هند سلطه دارد.

تخمین زده می شــود که 
گردش مالی بــازار جهانی 
VPN تــا ســال ۲۰۲۷ 
میالدی ممکن اســت به 
۷۵ میلیارد دالر برسد. در 
شهریورماه ســال ۱۳۹۸ خورشیدی، محمدجواد 
آذری جهرمــی، وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، 
از وجود مافیاِی فیلترشــکن و تجــارت چند صد 

میلیاردی فروش فیلترشکن سخن گفته بود.
به گزارش فرارو، بســیاری از ایرانی ها، به صورت 
روزانه از VPN اســتفاده می کنند و با این همه، 
استفاده از VPN، تنها مختص کاربران اینترنت در 
ایران نیست. اما VPN اساسا چیست و جایگاه آن 

در زندگی اینترنتِی ما کجا است؟
 Virtual private سرواژه ای است برای VPN
network که می توان آن را »شــبکه خصوصی 
مجازی« ترجمه کــرد. VPN، اما بر خالف آنچه 
که کاربران عادی تصــور می کنند، صرفا برای دور 
زدن فیلترینگ مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه 
کارکرد اصلی آن، انتقال امن داده ها در شبکه های 

اطالعاتی است.
عالوه بر این، VPN معموال یک محیط آنالین مجزا 
برای زیرساخت سازمان ها ایجاد می کند تا احتمال 
 VPN ورود افراد غیرمجاز را کاهش بدهد. مثال، از
می توان به عنوان شیوه ای برای ایجاد ارتباط بین 
شعبه های مختلف شــرکت ها یا فعالیت از راه دور 
میان دفاتر شرکت ها استفاده کرد. به عنوان نمونه، 
شعبات بانک ها معموال از طریق VPN اختصاصی 

با یکدیگر در ارتباط هستند.
سرویس دهنده VPN داده های کاربر را رمزگذاری 
می کند و از تونل های امن و غیرقابل ردیابی به مقصد 

می رســاند. به این ترتیب، اطالعات کاربر محفوظ 
می ماند و البته، موضوع نگران کننده این است که 
خود VPN ممکن اســت بتواند در صورت برنامه 
ریزی، بر همه فعالیت های کاربر نظارت کرده و حتی 

آن ها را ذخیره کند.
بازار تولید و اســتفاده از VPN هــم طبیعتا بازار 
بزرگ و از قضــا رو به رشــدی اســت. داده های 
 VPN نشان می دهد که بازار Statista وب سایِت
در جهان، طی سال های اخیر دائما رو به گسترش 
بوده است. بر این اســاس، در حالی که ارزش بازار 
خرید و فروش VPN در دنیا در سال ۲۰۱۹ حدود 
۲۵.۴ میلیارد دالر بوده، تا ســال ۲۰۲۷ میالدی، 
ارزش این بازار به حدود ۷۵.۶ میلیارد دالر خواهد 
رسید. )منابع دیگر، ارزش این بازار در سال ۲۰۲۷ 

میالدی را تا ۹۲ میلیارد دالر هم تخمین زده اند.(
از باب مقایسه، پیش بینی می شود که درآمد نفتی 
ایران در صورت رفع تحریم هــای اقتصادی و باقی 
ماندن قیمت هر بشکه نفت در کانال ۷۰ دالری، در 
سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد دالر باشد. همزمان، 
 VPN پیش بینی شده که »نرخ رشد مرکب« بازار
تا سال ۲۰۲۷ میالدی، ســاالنه بیش از ۱۷ درصد 
خواهد بود. این در حالی است که تعداد شرکت های 
ارائه دهنده VPN هم روز به روز گســترش پیدا 
VPN می کند و این، رقابت بر سر سرعت و امنیت

های موجود در بازار را هم افزایش می دهد.
اما شهروندان کدام کشور ها بیشــتر از سایرین از 
VPN اســتفاده می کنند؟ داده های آماری نشان 
می دهند که کشــور های واقع در آسیا و آمریکای 
التین، بیشتر از ســایر کاربران اینترنت در دنیا، از 

VPN استفاده می کنند.
بر خالف انتظار، اما ایران جایی در میان ۱۰ کشور 
نخسِت اســتفاده کننده از VPN ندارد. در واقع، 
شهروندان کشور هایی که میزان آزادی دسترسی 
به محتوای اینترنتی در آن ها باالتر است، به مراتب 

بیش از ایرانی ها از VPN استفاده می کنند.

 Global Web داده هــای آمــاری وب ســایت
Index نشــان می دهد کــه حــدود ۳۵ درصد 
از کاربران اینترنت در سراســر جهان، مشــتری 
ثابت انواع VPN هســتند. جالب اینکه وضعیت 
 همــه گیــری کرونــا، اســتفاده از VPN را 

افزایش داده است.
شهروندان اندونزی، جایگاه نخست را در استفاده از 
VPN دارند و حدود ۶۱ درصد از شــهروندان این 
کشــور، از VPN برای اتصال به اینترنت استفاده 
می کنند. هند و عربستان سعودی هم در جایگاه های 
دوم و سوم قرار دارند. شــهروندان مالزی، امارات 
متحده عربی، فیلیپین، ترکیــه، آفریقای جنوبی، 
تایلند و ویتنام هــم در جایگاه های چهام تا دهم از 

منظر استفاده از VPN جای گرفته اند.
اســتفاده از VPN عمال در سراســر جهان و در 
بسیاری از صنایع مرتبط با حوزه IT رایج است. از 
طرفی، بسیاری از نرم افزار هایی که همین حاال روی 
 VPN گوشی های موبایل ما هســتند، در عمل از

استفاده می کنند.
عالوه بر این، اســتفاده از VPN در بســیاری از 

کشــور ها )مانند آمریکا( کامال قانونی اســت، اما 
اگر کاربــر از VPN برای دسترســی به محتوای 
غیرقانونی اســتفاده کند، مرتکــب اقدامی خالف 
قانون شده است. به عنوان مثال )باز هم در آمریکا(، 
استفاده از VPN برای دانلود غیرقانونی محتوا یا 
دور زدن قانون »کپی رایــت«، عمال خالف قانون 

است.
با این همه، در کشور هایی که دسترسِی آزادانه به 
محتوا )مثال محتوای سیاســی( منع قانونی ندارد، 
استفاده از VPN برای دسترسی به این داده ها هم 
منع قانونی ندارد. در مقابل، در کشــور هایی که به 
نوعی محتوای اینترنتی را »سانســور« یا »فیلتر« 
می کنند، اصلی ترین مورد اســتفاده از VPN هم 

دور زدن همین سانسور است.
در شــهریورماه ســال ۱۳۹۸ خورشــیدی، 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیــر وقت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات، در جلســه علنــی مجلس 
شــورای اســالمی، از وجود مافیاِی فیلترشکن و 
 تجارت چند صــد میلیاردی فروش فیلترشــکن 

سخن گفته بود.

بازار جهانی VPN تا سال 2027 ميالدی به 75 ميليارد دالر خواهد رسيد

در بازار »فیلترشکن « چه می گذرد؟
تجارت 92 ميليارد دالری VPN تا سال 2027 

News kasbokar@gmail.com

معاون وزیــر ارتباطات از افزایــش ۵ برابری بودجه 
بخش فضایی کشــور و افزایش بیــش از ۳ برابری 
اعتبارات برای توسعه شبکه ملی اطالعات در الیجه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ خبر داد. علی اصغــر انصاری با 
تاکید بر اینکه مطابق اعتباراتی که دولت در جدول 
ماده واحده بودجه برای بخــش ارتباطات و فناوری 
اطالعات دیده اســت، توجه ویژه ای بــه این بخش 
شده اســت، افزود: مقایســه اعداد و ارقام نسبت به 
بودجه ۱۴۰۰ و ســال های قبل از آن نشان می دهد 
که الیحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ در بخش شبکه 
 ملی اطالعات و صنعت فضا چند برابر ســال ۱۴۰۰ 

است.
وی با بیان اینکه اگر این الیحــه تصویب و به قانون 
تبدیل شود، توسعه چشمگیری را برای سال ۱۴۰۱ در 
بخش های مختلف حوزه ICT  مشاهده خواهیم کرد، 
گفت: این بودجه صرف عناوین مختلفی در الیه های 
شــبکه ملی اطالعات، اقتصاد دیجیتــال، خدمات 
یکپارچه دولت هوشمند و صنعت فضایی خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات 
ادامه داد: در الیحه بودجه ۱۴۰۱ بسیاری از عناوین 
طرح ها و ردیف های مستقل کاهش پیدا کرده است 
و به نوعی اعتبارات بســیاری از طرح ها تجمیع شده 
 ICT اســت. با این وجود اعتبارات مربوط به حوزه
به مراتب بیشتر از سال گذشته اســت. وی با اشاره 
به طرح های زیرساختی و خدماتی که در موضوعات 
مربوط به شــبکه ملی اطالعات، اقتصــاد دیجیتال، 
صنعت، دولت الکترونیک و توسعه ارتباطات روستایی 
و صنعت فضایی دیده شده است، گفت: بودجه صنعت 

فضایی حداقل ۵ برابر نســبت به بودجه سال ۱۴۰۰ 
افزایش یافته است.

انصاری با تاکید بر اینکه بودجه مربوط به شبکه ملی 
اطالعات نیز بیش از ۳ برابر در سال ۱۴۰۱ شده است، 
ادامه داد: حمایت از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 
و سایر خدمات کاربردی در قالب این بودجه دیده شده 
است. وی با اشاره به اینکه در بحث اقتصاد دیجیتالی 
نیز موضوع حمایت از صنعتی سازی و ایجاد و توسعه 
کریدورهــای فناوری و توســعه و تجهیز پارک های 
فناوری پایه مدنظر است، تصریح کرد: مطابق بودجه 
پیشنهادی، توســعه فناوری های جدید مانند هوش 
مصنوعی هم در این حوزه دیده شده است. معاون وزیر 
ارتباطات در مورد حذف بودجه شورای اجرایی فناوری 
اطالعات نیز در جدول بودجه گفت: شورای اجرایی 
فناوری اطالعات بودجه دارد اما ردیف مستقلی برای 
آن دیده نشده اســت. همانطور که گفته شد بودجه 
دولت الکترونیکی در ســال ۱۴۰۱ به مراتب بیشتر 
از سال جاری خواهد بود و این به معنای آن است که 
شورای اجرایی فناوری اطالعات هم حذف نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بودجه پیشنهادی دولت نشان 
می دهد که فناوری اطالعات و ارتباطات مورد توجه 
ویژه بوده و از سال آینده از منابع خوبی در این حوزه 
برخوردار خواهیم شــد، خاطرنشــان کرد: حتی در 
برخی تبصره ها به وزارت ارتباطات برای فروش زمین 
و تسهیالت مجوزهایی داده شده است که این مساله 
می تواند برای تأمیــن منابع مالی برخــی اقدامات 
توســعه ای و مشــارکت در برخی پروژه ها مثمرثمر 

واقع شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفــت: راه اندازی 
پردیس  پارک های علم و فناوری در شهرک های صنعتی 
با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
کشور در دستور کار قرار گرفته است. نشست مشترک 
علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با علی 
رسولیان معاون وزیر صمت به همت پارک علم و فناوری 
چهارمحال و بختیاری و شــرکت شهرک های صنعتی 
استان در محل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران و با حضور مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و 
کارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و سرپرست دفتر سیاســتگذاری، برنامه ریزی و توسعه 

فناوری و نوآوری وزارت علوم برگزار شد.
در این نشست دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری 
وزارت علوم گفت: یکی از مهترین مشکالت کشور بحث 
اشتغال اســت و یکی از بهترین بسترهای ایجاد اشتغال 
برای قشر تحصیل کرده جامعه پارکهای علم و فناوری و 
شرکتهای دانش بنیان هستند. معاون فناوری و نوآوری 
وزیر علوم با اشاره به توانایی تبدیل ایده به محصول توسط 
فارغ التحصیالن دانشگاه افزود: فعالیت بیش از ۵۰ هزار 
نفر از فارغ التحصیالن دانشــگاه در شرکت های دانش 
بنیان موجب ارتقا ۲۰ پلــه ای رتبه فناوری ایران در بین 

کشورهای جهان طی ۱۰ سال گذشته شده است.
معاون فناوری وزیر علوم یکی از مشکالت پارک های علم 
و فناوری و شرکت های دانش بنیان را نبود فضای مناسب 
توســعه عنوان کرد و گفت: فضاهای خالی موجود و بال 
استفاده در شهرک های صنعتی می تواند در حل این مسئله 
موثر باشد که با تعریف سازکاز مناسب می توان زمینه در 
اختیار قرار دادن این فضاها به پارک های علم و فناوری و 

شرکت های دانش بنیان را فراهم کرد. معاون فناوری و 
نوآوری وزارت علوم گفت: راه اندازی پردیس  پارک های 
علم و فناوری در شهرک های صنعتی با همکاری سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در دستور کار 
قرار گرفته است. وی در پایان تاکید کرد: انعقاد تفاهم نامه 
سه جانبه بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت می تواند 
موجب هم افزایی بیشتر در کمک به توسعه شرکت های 
دانش بنیان و ایجاد پردیس پارک های علم و فناوری در 
شهرک های صنعتی شــود. در ادامه این نشست، علی 
رسولیان معاون وزیر صمت با اشــاره به واگذاری زمین 
در شهرک های صنعتی از طریق مزایده خواستار تعریف 
بسته حمایتی متفاوت برای شرکت های دانش بینان شد.

معاون وزیر صمت گفت: با توجه به کار متفاوت و علمی 
شرکت های دانش بنیان باید متفاوت از دیگر شرکت ها 
دیده شــود و این نیاز به تعریف شاخص برای مشخص 
نمودن شــرکت های هایتک دارد. رسولیان درخصوص 
واگذاری زمین در شهرک های صنعتی به پارک های علم 
و فناوری تاکید کرد: از همه ظرفیت های قانونی برای این 

موضوع استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به بازدید از مدل موفق مرکز نوآوری صنعتی 
پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری این موضوع را 
نشان وجود عزم جدی در برای توسعه شرکت های صنعتی 
در شهرک های صنعتی دانست. معاون وزیر صمت در پایان 
خواستار همکاری جدی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای توسعه 

شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی شد.

راه اندازی پردیس پارک های علم و فناوری در شهرک های صنعتی افزایش قابل توجه اعتبار شبکه ملی اطالعات


