
سرپرست منطقه آزاد کیش با با اشاره به اجرای 
طرح "بنزین برای همه" در جزیره کیش، گفت: 
در این طــرح به مردم ســهمیه ۲۰ لیتری تعلق 

می گیرد.
محمد رضا لواســانی خبر افزایش قیمت بنزین 
را کذب دانست و با تاکید بر این که تغییر قیمت 
حامل های انرژی نیازمند مصوبه مجلس اســت 
گفت: در بودجه ۱۴۰۱ اشاره ای به افزایش قیمت 

بنزین و سهمیه سوخت نشده است.
وی تفاوت این طرح با طرح پیشین را تخصیص 
سهمیه بنزین به هر کد ملی عنوان کرد که پیش 

از این به هر خودرو تعلق می گرفت.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: 

از این پس سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی 
دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می گیرد، میزان 
یارانه تخصیصی به ازای هــر نفر معادل ۲۰ لیتر 

بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان است.
به گفته لواسانی یارانه سهمیه بنزین از هر کارت 
بانکی قابل برداشت است و افراد در صورت نداشتن 
خودرو می توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به 
همین منظور طراحی شــده به فروش برسانند. 
طبق این طرح، افرادی که به هــر دلیلی امکان 
فروش ســهمیه ی خود یا انتقال بــه دیگری را 
نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی مبلغ آن را 
به صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت 

خواهند کرد.

لواســانی با تاکید بر این که تمــام دارندگان کد 
ملی که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته 
باشند، مشــمول طرح هســتند اظهار داشت: با 
اجرایی شدن طرح جدید سهمیه بنزین، رانندگان 
وســائط نقلیه عمومی همچنان از سهمیه خود 
برخوردارنــد و هیچگونه تغییری در ســهمیه 
تاکســی ها، خودرو هــای عمومــی و گازوییلی 
ایجاد نمی شــود، و اعضــای خانواده هایشــان 
 نیز مشــمول دریافــت یارانه ســهمیه ۲۰ لیتر 

بنزین می شوند.
وی ابــراز امیداوری کــرد اجرای طــرح جدید 
تخصیص یارانه بنزین به الگویی در سطح کشور 

تبدیل شود.

درحالیکه برخی متقاضیان افتتاح حســاب با این 
مشکل مواجه شدند که به دلیل پرداخت نکردن قسط 
وام خود، در بانک دیگری موفق به افتتاح حساب نشده 
اند، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
در این باره می گوید: در راستای بخشنامه بانک مرکزی 
بدهکاران بانکی نمی توانند نسبت به افتتاح حساب 
جاری اقدام کنند اما می توانند حساب سپرده داشته 
باشند.  به گزارش ایســنا، یکی از متقاضیان افتتاح 
حساب در تماس با ایســنا اعالم کرده که به یکی از 
بانک های دولتی کشور مراجعه اما به دلیل تاخیر در 
پرداخت قسط یک وام در بانک دیگر، متصدی  بانک 
از افتتاح حساب برای این مشتری خودداری و اعالم 
کرده که طبق بخشنامه بانک مرکزی افتتاح حساب 

برای بدهکاران به نظام بانکی ممنوع است.  همچنین، 
متصدی بانک به این فرد گفته که ابتدا نســبت به 
پرداخت دو قسط پرداخت نشده خود در بانک اقدام 

کند، سپس برای افتتاح حساب اقدام کند.
در پی ایــن موضوع، محمدرضا جمشــیدی- دبیر 
کل کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی 
- در گفت وگو با ایســنا اظهار کــرد: این موضوع به 
بخشــنامه بانک مرکزی در این زمینه مربوط است 
و طبق این بخشنامه کسانی که اقساط بانکی خود 
را به موقع پرداخت نکرده باشــند، از افتتاح حساب 
محروم می شوند زیرا، آن ها بدحسابی خود به بانک 
را نشــان داده اند و برای پیشگیری از اینکه با افتتاح 
حسابی جدید، نسبت دریافت دسته چک و صدور 

آن اقدام کنند، بانک ها از ارائه این خدمت بانکی به 
این قبیل افراد منع می شوند. البته، بانک مرکزی در 
آخرین تغییراتی که در مقررات افتتاح حساب جاری 
با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون 
صدور چک ایجاد کرد، بر اساس یکی از بندهای این 
دستورالعمل افتتاح حساب جاری و همچنین تحویل 
دسته چک به اشخاص دارای »سابقه چک برگشتی« 
و یا »بدهی غیرجاری به بانک ها و یا مؤسسات اعتباری 
غیربانکی« ممنوع اعالم شــده اما ظاهرا براســاس 
این بخشنامه ای که دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی نیز از آن صحبت می کند، افتتاح 
حســاب برای افرادی که هر گونه بدهی به سیستم 

بانکی داشته باشند، ممنوع است.

سه منبع مالی اعالم کردند که قطر قصد دارد حداقل ۱۰ 
میلیارد دالر در بنادر ایاالت متحده سرمایه گذاری کند و 
به بانک های بین المللی برای کمک مالی مراجعه کرده 
است. به گزارش ایسنا به نقل از تایمز، منابع خاورمیانه و 
غربی آشنا به این موضوع گفتند: دوحه در بنادر اطراف 

ایاالت متحده سرمایه گذاری خواهد کرد.
صندوق سرمایه گذاری دولتی قطر و دفتر ارتباطات دولت 

قطر هر دو از اظهارنظر خودداری کردند. مایکل فرودل، 
مشاور مســتقر در ایاالت متحده اظهار کرد: »قطری ها 
تقریبا یک سال است که برای سرمایه گذاری های بندری 

در ایاالت متحده آماده شده اند.«
وی گفت: فکــر می کنیم کــه ســرمایه گذار زیرک 
با ۱۰ میلیــارد دالری که قطری هــا می خواهند برای 
زیرســاخت های بندری آمریکا در نظرگیرند، احتماال 

در وهله اول به سواحل شــرقی که کمتر از آن استفاده 
می کنند توجه خواهند کرد. فرودل ادامه داد: ساحل غربی 
تمام توجه دولت و سرمایه گذاری خصوصی ایاالت متحده 
را به خود جلب می کند، در حالی که ساحل شرقی مدت 
زیادی است که برای پیشرفت در انتظار است زیرا بنادر 
با دسترسی آسان به بزرگراه ها و خطوط ریلی در اولویت 

خواهند بود.

قیمت نفت روز چهارشنبه در پی افت ارزش دالر که ریسک پذیری 
سرمایه گذاران را بهبود بخشید، افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
۵۰ ســنت معادل ۰.۷ درصد افزایش پیدا کرد و به ۷۱ دالر و ۶۲ 
سنت در هر بشکه رسید. شــاخص نفت آمریکا روز گذشته ۳.۷ 

درصد صعود کرده بود.

بهای معامالت نفت برنت ۴۴ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش یافت 
و به ۷۴ دالر و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه شنبه 
۳.۴ درصد افزایش داشت. قیمت نفت معموال رابطه معکوس با دالر 
آمریکا دارد و افت ارزش این ارز، معامالت نفت را برای خریداران 

غیرآمریکایی این کاال ارزان تر می کند.
در این بین، یک مقام برنامه ریزی دولتی چین اعالم کرد پکن برای 

کمک به رشد اقتصادی تالش خواهد کرد که شامل هزینه مضاعف 
دولت و تحکیم حمایت از تولیدکنندگان و تثبیت زنجیره تامین 

صنعت خواهد بود.
این مقام چینی به خبرگزاری شینهوا گفت: این کشور که بزرگترین 
واردکننده نفت جهان است، تالش می کند فعالیتهای اقتصادی را 
در سه ماهه نخست، نیمه اول و حتی کل سال میالدی آینده تثبیت 

کند. در این بین، بعضی از دولت ها از جمله انگلیس و استرالیا تالش 
می کنند از اعمال محدودیتهای کرونایی جدید برای محدود کردن 
شیوع سریع واریانت اُمیکرون اجتناب کنند که این امر هم از تقاضا 

برای سوخت پشتیبانی می کند.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس اعالم کرد محدودیتهای 
کرونایی جدید را پیش از کریســمس اعالم نمی کند اما دولتش 

ممکن است الزم باشــد پس از تعطیالت اقدامی انجام دهد. بر 
اســاس گزارش رویترز، در استرالیا اســکات موریسون، نخست 
وزیر این کشــور با وجــود بیــش از ۵۰۰۰ مورد جدیــد ابتال، 
بازگشت قرنطینه ها را منتفی دانســت اما از مردم خواست برای 
 حفظ ســالمتی خود دوز تقویت کننده واکســن کووید ۱۹ را 

دریافت کنند.

با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ورود اطالعات 
حقوقی کارکنان دستگاه های اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایا 

بیش از ۱۳۰۰ دستگاه هنوز هیچ اطالعاتی وارد نکرده اند.
به گزارش ایســنا، بعد از آنکه پرداخت حقوق کارکنان در آبان ماه 
مشروط به ورود اطالعات حقوق و مزایا به سامانه مربوطه شد، سازمان 
اداری و استخدامی مهلت دو هفته ای برای دستگاه هایی تعیین کرد 
که هنوز اطالعات را وارد و یا تکمیل نکرده بودند و  با ارائه تعهد کتبی، 

امکان پرداخت حقوق برای آنها فراهم می شد.
در آذرماه بود که بار دیگر سازمان اداری و استخدامی با دستگاه های 
مربوطه مکاتبه و طی بخشنامه ای اعالم کرد که حداکثر تا ۱۵ آذرماه 
باید اطالعات در سامانه تکمیل شده باشد در غیر این صورت پرداختی 
برای مسئوالن مربوطه یعنی باالترین مقام دستگاه اجرایی به همراه 
معاونان مالی و اداری یا معاون توســعه منابع انســانی و همچنین 

ذی حساب صورت نمی گیرد.

گزارش از سازمان استخدامی به برنامه و بودجه و وزارت 
اقتصاد رفت

بررسی های نشان می دهد که در ۲۹ آذر ماه، مکاتبه ای بین لطیفی- 
رئیس سازمان اداری و استخدامی- با رئیس سازمان برنامه و بودجه- و 
همچنین وزیر اقتصاد صورت گرفته و ضمن ارائه گزارش این سازمان 
در رابطه با آخرین وضعیت ورود اطالعات به سامانه حقوق و مزایا و 
سامانه پاکنا، لیست دستگاه هایی که اطالعات حقوق و مزایای خود را 

در سامانه ثبت یا تکمیل نکرده اند، اعالم شده است.
گزارش دریافتی ایسنا در مورد لیست ارائه شــده از سوی سازمان 
اداری و استخدامی از این حکایت دارد که بیش از ۱۴۵۰ دستگاه در 
این لیست وجود دارد که در سال جاری اطالعات وارد شده آنها کمتر 
از ۵۰ درصد اســت؛ به طوری که از این حدود ۱۴۵۰ دستگاه ثبت 
اطالعات بیش از ۱۳۰۰ دســتگاه صفر درصد است و هیچ گزارشی 
اعالم نکرده اند و نزدیک به ۱۵۰ دستگاه دیگر نیز کمتر از ۵۰ درصد 

ورود اطالعات داشته اند. گرچه سامانه ثبت حقوق ومزایا از سال ۱۳۹۷ 
امکان در ج اطالعات حقوق و مزایا داشته است ولی ظاهرا اغلب این 
دستگاه هایی که آمارشان در سال جاری صفر است پیش از این هم  

ورود اطالعات نداشته اند.

برخی دستگاه های با اطالعات حقوقی صفر
در بین دستگاه هاو یا زیرمجموعه هایی که ورود اطالعات آنها صفر 
است به این موارد اشاره کرد: سازمان بازرسی کل کشور مانند اداره 
کل زندان ها، وزارت آموزش و پرورش مثــل اداره های کل پرورش 
فکری کــودک و نوجــوان، وزارت ارتباطات از جملــه ادارات کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت کشور، کانون وکالی دادگستری، 
زیرمجموعه شورای عالی انقالب فرهنگی مانند جهاد دانشگاهی و 
موسســه رویان، زیر مجموعه های وزارت اقتصاد از جمله اداره های 
جمع آوری و فروش اموال تملیکــی، اداره کل امور مالیاتی، مناطق 

آزاد کیش، قشم و ارس، شعب بانک توسعه صادرات، صندوق تامین 
خسارت بدنی، گمرک ها، شعب بانک مسکن، شعب بانک کشاورزی، 
وزارت بهداشت مثل بیمه سالمت، بهزیستی، وزارت تعان از جمله 
مدیریت تعاون روستایی، سازمان های دیگر مانند اداره کل راه آهن، 
خبرگزاری جهموری اسالمی در مراکز استانی، حج و زیارت از وزارت 
ارشاد، زیرمجموعه های وزارت نفت مانند شرکت بازرگانی گاز ایران 
و شــرکت های پاالیش نفت، زیرمجموعه های وزارت ورزش مانند 
فدراسیون های ورزشی و در سایر موارد شهرداری ها، دانشگاه امام 
صادق)ع(، شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، دبیرخانه مجلس 

خبرگان و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

حقوق ها طبق وعده واریز نشد؟
ثبت اطالعات کارکنان از جمله حقوق و مزایای آنها در سامانه پاکنا 
و حقوق مزایا بر اساس تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در 

راستای شفاف سازی پرداخت ها انجام می شود و در قانون بودجه در 
دو سال اخیر تاکید بر این بوده که دولت هر گونه پرداخت حقوق را بر 
اساس اطالعات درج شده در این سامانه انجام دهد و در سال جاری 
نیز تاکید شده بود که دولت پرداخت حقوق را از خرداد ماه به شرط 
اطالعات ثبت شده در سامانه انجام دهد. بر این اساس با توافق  بین 
سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت 
اقتصاد و دارایی از آبان ماه قرار بود که پرداخت ها مشــروط به درج 
اطالعات باشد، اکنون با توجه به لیستی که از سوی سازمان اداری و 
استخدامی به دو دستگاه دیگر ارائه شده اینکه نسبت به توافق صورت 
گرفته اقدام خواهد شد و حقوق مسئوالن مربوطه یعنی باالترین مقام 
دستگاه اجرایی، معاون مالی و ذی حساب پرداخت نشود، به تصمیم 

سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در اجرای قانون بر می گردد.
لیست حدود ۱۴۵۰ دستگاه و سازمان با ورود اطالعات صفر و یا کمتر 

از ۵۰ درصد در سامانه ثبت حقوق و مزایا اینجا قابل مشاهده است.

قسط وامتان عقب بیفتد، نمی توانید حساب جاری باز کنیدجزئیات اجرای طرح جدید بنزینی در کیش 

سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دالری قطر در بنادر ایاالت متحده

تداوم روند افزایشی نفت

اسامی ۱۳۰۰ دستگاه که حقوق کارکنان را اعالم نکردند
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سرمقاله

آینده تولید 
با حذف ارز 4200 تومانی

ارز دولتی برای چند ماه که 
بتواند قبل از تحریم انبوهی 
از کاالها را وارد کشور کند 
می توانست تصمیم مناسبی 
باشد. اما در ادامه بایستی با ارز شناور مدیریت شده 
تامین کاالها اتفاق می افتاد و رانت موجود حذف 
می شد. تخصیص ارز دولتی آسیب های بسیاری 
داشت. مدیریت نامناسب ۶۵ میلیارد دالر و هدر 
رفت منابع به صورتی که ما به التفاوت ارز به جای 

سفره مردم در جیب...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

3متن کامل  د ر صفحه 3

2

سردرگمی  
در  پرداخت یارانه

رشد قیمت 
خودروهای داخلی

با حذف ارز 4200 تومانی تولید از قیمت گذاری دستوری رها می شود؟

نفع  تولید  از حذف  ارز  رانتی
صفحه3

صفحه2

افت  عرضه  واحدهای  نوساز 
قدرت   چانه زنی   طرف   تقاضا   افزایش   یافته   است

در حالی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعالم کرد 
در خصوص زمان تغییر یارانه هــا و افزایش میزان 
پرداخت یارانه ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده که 
همچنان افزایش دو برابری مبلغ یارانه ها در دی ماه 
مطرح است. در برخی اخبار ادعا شده که قرار بوده 
از آذرماه میزان مبلغ پرداختی یارانه به مردم به دو 
برابر افزایش پیدا کند کــه به نقل از رضایی، معاون 
اقتصادی رییس جمهور به دلیل برخی مشــکالت 
برای صــدور کارت اعتباری انجــام آن به دی ماه 
موکول شده است. این در حالی است که خاندوزی، 
وزیر اقتصاد پرداخت یارانه جدید را فعال منتفی اعالم 
کرده اســت. اما معاون اقتصادی رئیس جمهور در 
جدید ترین اظهارات خود گفته است طبق الیحه 

بودجه قرار است یارانه ها...

پرونده پرتیراژهای ایران خودرو امروز ۱ دی ۱۴۰۰ 
برخالف روزهای گذشته با رشد قیمت در بازار بسته 
شــد. رصد بازار خودرو نشــان دهنده آن است که 
پرتیراژهای ایران خودرو که از ابتدای هفته جاری در 
بازار با افت قیمت عرضه می شدند، امروز و با افزایشی 
شــدن نرخ دالر شــکل معکوس به خود گرفتند. 
بطوریکه برخی از محصوالت این شــرکت با رشد 
قیمت در بازار عرضه شدند و برخی دیگر ثبات قیمت 
داشتند. به گفته فعاالن بازار خودرو تغییر جهت نرخ 
دالر از روز گذشته و افزایشی شدن آن عمده دلیلی 
اســت که موجب شد تا ســایر بازارها نیز صعودی 
 شوند که این امر بازار خودرو نیز درگیر کرد و امروز

 ۴ محصول پرتیراژ ایران خودرو رشد قیمت داشتند 
و ۴ محصول نیز بدون تغییر...

از آسان ترین 
روش ها برای رسیدن 
کاال به دست مردم 
استفاده شود

رئیس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

رونق به بورس بازگشت 
بازار سهام سبزپوش شد

در روز رونــق معامــات بازار ســهام تمام 
شــاخص های بازار رشــد کردنــد و بورس 
یکپارچه سبزپوش شد.به گزارش اقتصادنیوز، 
در معامات روز چهارشنبه، یکم دی 1400، 
شاخص کل بورس پایتخت با افزایش 40 هزار 
و 652 واحدی نســبت به دیروز به رقم یک 
میلیون و 359 هزار واحد رسید. شاخص هم 
وزن نیز رشــد کرد و با افزایش 9 هزار و 558 
واحدی در ســطح 357 هزار و 767 واحدی 
ایســتاد. همچنین شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 261 واحد باال آمد و در سطح 18 

هزار و 784 واحد قرار گرفت. 

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامات کل بازار سهام با 
رشــد 5 درصدی به رقم 6 هزار و 77 میلیارد 
تومان افزایش یافــت. ارزش معامات خرد 
سهام نیز رشــد کرد و با افزایش 29 درصدی 
نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 917 
میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در 20 

روز کاری اخیر است. 

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص ها
روز گذشــته نمادهای »فارس«، »فوالد« و 
»فملی« بیشــترین تأثیر را در رشد شاخص 
کل داشــتند و »امید«، »نمرینو« و »ثاباد« 
بیشــترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »زاگرس« 
و »کگهر« بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »بپاس«، »حآفرین« 
و »ســدبیر« بیشــترین تاثیر کاهنده را بر 
شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خودرو صدرنشــین است و 
فوالد و شتران در رتبه های بعدی هستند. در 
فرابورس نیز نمادهــای فرابورس، مدیریت و 

حسیر پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

دو سمت سبز و قرمز بازار سهام
در پایان معامات  روز چهارشنبه، 481 نماد 
رشــد قیمت داشــتند که 346 نماد بورسی 
و 135 نماد فرابورســی بودند. همچنین 15 
نماد کاهش قیمت داشتند که 7 نماد بورسی 
و 8 نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 96 
درصد بازار رشد قیمت داشتند و 3 درصد بازار 

افت قیمت داشتند.

دو شرط مهم برای بهبود وضعیت 
بورس

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح تاثیر 
10 تصمیمی که اخیرا توسط دولت برای بازار 
سرمایه گرفته شده است، حذف قیمت گذاری 
دستوری و توافق مذاکرات سیاسی را دو شرط 
مهم برای اصاح وضعیت این بازار عنوان کرد.
سعید جعفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
10 تصمیمی که اخیرا برای بازار سرمایه از سوی 
دولت اخذ شده است، اظهار کرد: این تصمیماتی 
که اعام شد، مربوط به الیحه بودجه  سال آینده 
بود که دولت تقدیم مجلس کرده بود و برخی از 
بندهای آن ابهام داشت که باعث نگرانی شده بود 
و افت قیمت ها در بازار را تشــدید کرده بود.وی 
ادامه داد: یکــی از مهم ترین تصمیماتی که بعد 
از ارائه الیحه گرفته شد، این بود که قیمت گاز 
خوراک پتروشیمی ها سقف ریالی داشته باشد. 
یعنی معادل قیمت گاز صادراتی تا حداکثر سقف 
5000 تومان و نرخ گاز سوخت هم معادل حدود 
40 درصد همین عدد است که 2000 می شود. 
این ارقام نســبت به ارقامی که در الیحه اعام 
شده بود منطقی تر اســت.این کارشناس بازار 
ســرمایه با تاکید بر اینکه عددی که اعام شده 
باز هم قابل توجه است، گفت: به طور کلی نرخ 
فرمول خوراک پتروشیمی از اساس مشکل دارد 
چراکه بر اساس قیمت گاز اروپا محاسبه می شود 
و این موضوع باعث می شود پتروشیمی های ما 
از رقبا عقب بمانند و جذابیت ســرمایه گذاری 
را از بین برده بود.جعفری با بیان اینکه مواردی 
که اعام شده است می تواند برای بازار سرمایه 
مسکن باشــد، عنوان کرد: اما از آنجایی که در 
قالب بودجه است، هر ســال این ریسک وجود 
دارد که ممکن اســت دولت مجددا عدد قابل 
توجهی اعام کند. به همین دلیل بحث خوراک 
پتروشیمی ها و سوخت صنایع فوالدی و سیمانی 
نیازمند این است که بر اساس یک فرمول بلند 
مدت تعیین شود تا سرمایه گذاری که قصد دارد 
سرمایه گذاری بلند مدت کند، بتواند راحت تر 

تصمیم بگیرد.

خبر

به دلیل باال بــودن حجم 
عرضــه آپارتمانهــای زیر 
قیمت، قــدرت چانه زنی 
طرف تقاضا افزایش یافته 
اســت؛ با اینکه متوســط 
قیمت هر متر خانه در شــهر تهــران 32 میلیون 
تومان اســت، نبض معامات در بازه قیمتی 15 تا 
25 میلیون تومان می تپــد و 62 درصد واحدهای 
مســکونی با قیمت کمتر از متوسط تهران معامله 
می شوند.بازار مسکن در آستانه ورود به فصل پایانی 
سال با افزایش تدریجی تمایل برای فروش مواجه 
شده اســت. با اینکه انتظار می رفت معامات رفته 
رفته باال برود طرف عرضه، فرصــت فعلی را زمان 
مناسبی برای خروج با سود از بازار مسکن ارزیابی 
کرده است. گزارشهای میدانی نشان می دهد اولین 
گروه از ســفته بازان مســکن، واحدهای خود را به 
بازار شــب عید که معموال بازه زمانی پرمعامله ای 
محسوب می شوند عرضه کرده اند. این افراد کسانی 
هســتند که عمدتا آپارتمانهای زیر قیمت را طی 
یک سال گذشــته خریداری کرده اند و با توجه به 
ثبات نسبی قیمتها در 9 ماه گذشــته چشم انداز 
افزایشــی برای بازار نمی بینند. بخصوص اینکه در 
یک سال اخیر قیمت مســکن حدود 40 درصد از 
تورم عمومی عقب مانده است.از سوی دیگر، طرف 
تقاضا بدون توجه به نوسانات ماهیانه بازار مسکن 
شهر تهران در جســت و جوی فایلهای زیر قیمت 
است. با اینکه متوسط قیمت هر متر خانه در شهر 
تهران 32 میلیــون تومان اســت، نبض معامات 
در بــازه قیمتی 15 تا 25 میلیــون تومان می تپد. 

آبان امسال 34 درصد قراردادهای خرید و فروش 
مسکن در تهران مربوط به این محدوده قیمتی بود 
و به طور کلی 61.6 درصد واحدهای مســکونی با 
قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد 
مسکونی شهر تهران معامله شدند.اگر چه ممکن 
اســت تا انتهای ســال با مقداری رونق معامات 
مواجه شویم اما عرضه بیش از تقاضا در بازار مسکن 
نشان از آن دارد که معامله گران با دید سرمایه ای به 
مقطع کنونی نگاه نمی کننــد. بجز منطقه یک که 
تابلوی معامات آن به نوعی نشان دهنده تقاضای 
ســرمایه گذاری در بازار مسکن محسوب می شود 
و آبان امسال باالترین میزان رشد ماهیانه و سالیانه 
قیمت را به خــود اختصاص داد در ســایر مناطق 

عمده خریدها از نوع مصرفی اســت. هرچند اغلب 
فایلهای زیر قیمت مرغوبیت الزم را ندارند.بررسی 
ها نشان می دهد تحت تاثیر کاهش تا 80 درصدی 
ساخت و ساز نسبت به اوایل دهه 90 بازار مسکن 
به لحاظ حجم واحدهای نوســاز با افت محسوسی 
مواجه شده است. در حال حاضر اغلب واحدهایی 
که به بازار عرضه می شود فاقد امکانات کافی است. 
بدین صورت که دست کم یکی از امکانات مورد نیاز 
مثل آسانسور، پارکینگ و انباری را ندارد. واحدهایی 
که سال ساخت آنها مربوط به دهه 80 و قبل از آن 
است اکثرا فاقد آسانسور هستند.مطابق آمار بانک 
مرکزی از بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه 1400 
واحدهای 50 تا 60 متر مربع از نظر سطح زیربنا و 

خانه های 15 تا 20 میلیون تومان از نظر قیمت هر 
متر مربع رتبه های اول معامات را به خود اختصاص 
داده اند. با توجه به ایــن آمار محدوده قیمتی 750 
میلیون تا 1.2 میلیارد تومان می تواند بازه متعادل 
قیمتی تلقی شود. در واقع خانه های این بازه قیمتی 

خوش فروش محسوب می شود.
در خصوص وضعیت این روزهای بازار مسکن باید 
گفت تحرک چندانی وجود نــدارد و بازار کماکان 
کســاد اســت. قیمتها در آذرماه افزایش چندانی 
نداشــته و البته با کاهش هم مواجه نشده است. به 
نظر می رسد میانگین 30 میلیون تومان در هر متر 
مربع، مقاومت معتبری برای بازار مسکن شهر تهران 
محسوب می شــود. مطابق آمار آبان ماه متوسط 
قیمت مســکن در تهران متری 32 میلیون تومان 
بوده و هنوز آمار آذرماه ارایه نشده است اما بررسی ها 

از ثبات بازار حکایت دارد.
با توجه به نصف شدن هزینه خرید امتیاز تسهیات 
اوراق مســکن انتظار می رود معامات شهر تهران 
حدود 10 درصد افزایش پیــدا کند. از روز 23 آذر 
سال 1400 به مناســبت هشتاد و سومین سالگرد 
تاسیس بانک مســکن هزینه دریافت وام اوراق که 
هم اکنون تا ســقف 480 میلیون تومان در تهران 
است به نصف کاهش پیدا کرد. به دنبال این خبر، 
قیمت هر برگه اوراق تــا میانگین 111 هزار تومان 
افزایش یافت اما در ادامه کاهش پیدا کرد و روز 30 
آذرماه به حدود 91 هزار تومان رسید. بر این اساس 
زوجین تهرانی با پرداخت حدود 43 میلیون تومان، 
وام 480 میلیون تومانــی را دریافت خواهند کرد. 
بررسی ها نشــان می دهد اگر حدود 200 میلیون 
تومان به آن اضافه کننــد می توانند در مناطقی از 

جنوب تهران آپارتمان خریداری کنند.

قدرت چانه زنی طرف تقاضا افزایش یافته است

افت عرضه واحدهای نوساز 

رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار؛
از آســان ترین روش ها برای 
رســیدن کاال به دست مردم 

استفاده شود
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت قیمت گذاری 
عادالنه کاالها بــه ویژه اقام اساســی مورد نیاز 
مــردم، اظهــار داشــت: کرامت و عــزت مردم 
خط قرمز دولــت اســت و نباید مورد آســیب 
قرار گیــرد و الزم اســت کاالها با آســان ترین 
 روش و مناســب ترین قیمــت به دســت مردم 

برسد.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی 
روز چهارشــنبه در جلســه ســتاد تنظیم بازار 
تقویت و توسعه سامانه های هوشمند توزیع کاال 
در سراسر کشــور را برای ایجاد آرامش در بازار و 
اطمینان مردم ضروری دانســت و گفت: شرایط 
رهاشــدگی و قیمت های دلخواه در بازار به هیچ 
عنوان پذیرفتنی نیست و در این راستا راه اندازی 
و توسعه ســامانه های هوشــمند توزیع کاال به 
ویژه کاالهای معیشــتی و روزمره مردم می تواند 
 نقش مهمــی در کنترل بازار و قیمت ها داشــته 

 باشد.
رئیســی بر اســتفاده از بهترین روش هــا برای 
رسیدن کاال به دســت مردم تاکید کرد و گفت: 
برنامه و سیاست دولت رســیدن عادالنه کاال به 
دست مردم است و هیچ تعصب یا محدودیتی بر 
اســتفاده از روش خاصی وجود ندارد و مهم این 
اســت که کاالی مورد نیاز مردم با حفظ کرامت 
و عزت به دســت آنان برســد و مــواردی که در 
گذشــته مردم را به حضور در صف های طوالنی 
 کشانده و کرامت شان را خدشــه دار کردند نباید 

تکرار شود.
رئیس جمهــور با تاکیــد بر اینکــه تصمیمات 
ســتاد تنظیم بازار باید به طور کامل اجرا شود، 
خاطرنشــان کرد: اگر برخاف تصمیمات ستاد 
تنظیم بــازار مدیــر مجموعه یــا کارخانه ای بر 
اساس مصلحت ســنجی کاالی تولیدی خود را 
به بازار عرضه نکند تا بعداً با قیمت باالتری آن را 
بفروشد،  چنین فردی حتی یک روز هم صاحیت 
 حضــور در آن مجموعه را نــدارد و بایــد با وی

 برخورد شود.
رئیســی تاکیــد کــرد: مجموعه هایــی که به 
موجــب مقــررات، اختیاراتــی بــرای افزایش 
قیمت ها دارند حــق ندارند خودســرانه در این 
رابطه اقــدام کنند و باید پیشــنهاد خــود را به 
ســتاد تنظیم بازار ارائه کند تا پس از بررســی و 
 با توجه به شــرایط بازار نســبت به پیشنهاد آنها 

تصمیم گیری شود. 
رئیــس جمهــور اهمیــت نظــارت بر بــازار و 
اســتفاده از اتحادیه های صنفی در این زمینه را 
مورد تاکید قــرار داد و گفت: بــرای نظارت بازار 
اگر از مــردم و بازاری هــا و اتحادیه های صنفی و 
شــرکت های تولید کاال و خدمات استفاده شود 
 در کنترل بازار، تولید و توزیع بسیار موثر و موفق

 خواهیم بود.
رئیســی تصریح کرد: نظارت بر بــازار از اهمیت 
بســیار زیادی برخوردار اســت و الزم اســت به 
طور روزانــه قیمــت کاال و خدمــات پیگیری 
 و کنتــرل شــود و حتــی یــک روز هــم از آن

 نباید غفلت شود.
رئیســی با تاکید بر ضرورت توجه بــر اقلیم هر 
منطقه و استان در قیمت گذاری کاال و خدمات، 
اظهار داشــت: حتی االمکان باید از قیمت گذاری 
سراسری روی کاالهای اساسی و معیشتی مردم 
پرهیز شــود چرا که بعضاً قیمت یک نوع کاال در 
اســتانی پایین تر از قیمت  آن در پایتخت باشد و 
 قیمت گذاری سراسری به نوعی اجحاف در حق

مردم آن استان است.
رئیس جمهور بر نظارت و کنتــرل قیمت لوازم 
خانگی تاکید کــرد و گفــت: لوازم مــورد نیاز 
در تهیه جهیزیــه از جمله کاالهای اساســی و 
ضروری مردم محســوب می شــود لذا ضرورت 
 دارد روی قیمــت ایــن لوازم نظارت بیشــتری

 اعمال شود.
رئیس جمهور همچنین بــر پیگیری و عملیاتی 
شدن طرح جامع تجارت در کمترین زمان ممکن 

تاکید کرد.
رئیســی در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
وزیر جهاد کشاورزی، استانداران و اعضای ستاد 
را مخاطب قــرار داد و تاکید کرد: در شــرایطی 
که با واکسیناســیون عمومــی موفقیت حاصل 
شــد از جاِن مردم صیانت گردید، نان مردم هم 
بســیار اهمیت دارد و باید با کنتــرل، پیگیری و 
نظارت بــر حلقــه تامیــن، توزیــع و مصرف 
مراقبت شــود تا بــه مــردم اجحاف نشــود و 
 ســوداگران نتوانند نان مردم را با مشکل مواجه 

کنند.
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پرونده پرتیراژهــای ایران خــودرو امروز 1 دی 
1400 برخاف روزهای گذشته با رشد قیمت در 

بازار بسته شد.
به گزارش اقتصادنیوز ؛ رصد بازار خودرو نشــان 
دهنده آن است که پرتیراژهای ایران خودرو که 
از ابتدای هفته جاری در بازار با افت قیمت عرضه 
می شــدند، امروز و با افزایشی شــدن نرخ دالر 
شکل معکوس به خود گرفتند. بطوریکه برخی از 
محصوالت این شرکت با رشد قیمت در بازار عرضه 

شدند و برخی دیگر ثبات قیمت داشتند.
به گفته فعاالن بازار خودرو تغییر جهت نرخ دالر از 
روز گذشته و افزایشی شدن آن عمده دلیلی است 
که موجب شد تا ســایر بازارها نیز صعودی شوند 
که این امر بازار خودرو نیــز درگیر کرد و امروز 4 
محصول پرتیراژ ایران خودرو رشد قیمت داشتند 

و 4 محصول نیز بدون تغییر در بازار عرضه شدند.
از ســوی دیگر نوســان قیمت در بازار خودرو در 
حالی حاکم شده که به گفته فعاالن بازار خودرو، 
در روزهای اخیر این بازار نــه خریداری دارد و نه 
فروشنده ای وارد بازار می شود، با این شرایط می 
توان گفت در حال حاضر خریداران و فروشندگان 
نیز در انتظار رسیدن به یک ثبات هستند و فعا 

تمایلی برای ورود به بازار ندارند.

قیمت های جدید محصــوالت ایران 
خودرو

 از جمله محصوالت پرتیراژ ایران خودرو می توان 
به »پژو 206 تیپ 2«، »پژو 206 تیپ 5«، »پژو 

 »EF7با موتور LX 206 صندوقدار« ، »سمند
و »ســمند ســورن پاس«، »رانا پاس«، »دنا 
معمولی«، »دنا پاس توربو اتوماتیک« اشاره کرد.

براســاس ارزیابی بازار خودرو »دنــا پاس توربو 
اتوماتیک« که در هفته ســپری شــده رکوردار 
رشــد قیمت بود امروز هم افزایشی یک میلیونی 
در بازار داشــت و قیمــت آن بــه 499 میلیون 
تومان رســید تا به ایــن طریق تنها یــک گام تا 
نیم میلیاردی شــدن فاصله داشــته باشد. »دنا 
معمولی« هم امروز با رشــدی یــک میلیونی در 
بازار با قیمت 354 میلیون تومان عرضه شــد و 
»رانا پاس« هم تغییر قیمت در بازار نداشت و با 
 قیمت 307 میلیون تومان در بازار قیمت گذاری 

شد.از سوی دیگر امروز »»ســمند LX با موتور
EF7« « هم رشــدی یــک میلیونــی در بازار 
داشــت و قیمت آن بــه 280 میلیــون تومان 
رسید و »سمند ســورن پاس« هم بدون تغییر 
 در بــازار 307 میلیــون تومانی قیمــت گذاری

 شد.
رصد بازار نشــان دهنده آن اســت که در میان 
پرتیراژهای ایران خودرو امروز خانواده پژو 206  
هم رشد قیمت داشتند و هم بدون تغییر در بازار 
عرضه شدند. با این شرایط شرایط »پژو 206 تیپ 
5« با رشــد یک میلیونی در بازار به 309 میلیون 
تومان رسید. از سوی دیگر »پژو 206 صندوقدار« 
و »پژو 206 تیــپ 2« هم بدون تغییــر در بازار 
 به ترتیــب 306 و 272 میلیون تومــان در بازار 

قیمت گذاری شدند.

کاهش قیمــت، کاهــش مدت زمان ســاخت، 
ارتقای کیفیت و امکان تهاتــر نفت از مهم ترین 
اهــداف دولت بــرای اســتفاده از شــرکتهای 
 خارجــی در طرح نهضــت ملی مســکن عنوان

 می شود.
در کنــار اســتفاده از تــوان بخــش خصوصی، 
وزارتخانه تحت امر رســتم قاســمی نیم نگاهی 
هم به شــرکت های خارجــی دارد. در ماه های 
اخیر هــر از گاهی اعــام می شــود وزارت راه 
وشهرســازی با شــرکت های چینی و ترک در 
 حال مذاکــره بــرای ورود فناوری هــای نوین 

ساخت مسکن است.
 چند روز قبل، یکی از اعضای شورای عالی مسکن 
اعام کرد که شــرکت های اروپایــی نیز مدنظر 
هســتند. با این حال به نظر می رسد گزینه های 
دولت به شــرکت های چینی و یک شرکت ترک 
که در طرح مســکن مهرنیز از آن استفاده شد و 
هم اکنون در ایران حضور دارد ختم می شود.یکی 
از دالیلی که دولت، مذاکره با شرکت های خارجی 
را در دســتور کار خود قرار داده پایین بودن عمر 
مفید ســاختمان ها در ایران است. رستم قاسمی 
ـ وزیر راه و شهرســازی با تاکیــد براینکه باید به 

سمت سیســتم های نوین در بخش حمل و نقل 
و مسکن حرکت کنیم، می گوید: دربخش ساخت 
و ساز مســکن کیفیت خوبی نداریم. امروز عمر 
ساختمان های کشــور 15 تا 20 سال است.وی 
با اشاره به اینکه زمان ســاخت مسکن در کشور 
حداقل دو سال اســت، افزود: این درحالی است 
که در دنیا ساختمانی های 12 طبقه را در شش 
ماه می ســازند. بنابراین ما به دنبال وارد کردن 
فناوری صنعتی سازی ساختمان به ایران هستیم.

تفاوت قیمت ارایه شــده از ســوی شرکت های 
خارجی با شرکت های داخلی از دیگر انگیزه های 
 دولت برای مذاکــره با خارجی ها عنوان شــده

 است. 
بنا به گفته احمد دنیامالیـ  عضو شــورای عالی 
مسکنـ  ســازندگان داخلی برای ساخت پروژه 
نهضت ملی مسکن پیشنهاد 5.5 میلیون تومان 
در هر متــر مربع ارایــه کردند. حــال آن که در 
مذاکره با شــرکت های خارجی برای ساخت به 

عدد کمتر از ســه میلیون تومان رسیده ایم. البته 
کار با خارجی ها تابعی از قیمت دالر اســت و در 
این مورد نگران پایه دالری آن هســتیم چراکه با 
 رشد نرخ دالر طبیعتا قیمت  این قراردادها هم باال 

می رود. 
گفته می شود با توجه به محدودیت های قانونی، 
مذاکره با شــرکتهای چینی و ترکیــه ای برای 
اســتفاده از آنها در بخش کوچکی بــه اندازه 10 
درصد پروژه نهضت ملی مسکن در موضوع انتقال 

تکنولوژی ساخت مسکن است.
موضوع کاهش مدت زمان ساخت هم از چند ماه 
قبل توســط وزارت دفاع دنبال می شود و در این 
خصوص وزارت دفاع »کارخانه صنعتی ساختمان« 
را ایجاد کرده اســت.بنا به گفته امیر ســرتیپ 
آشتیانیـ  وزیر دفاعـ  هدف اجرای این طرح تولید 
ساختمان های پیش ساخته فلزی به روش نوین 
است که به منظور تسریع در تحقق اهداف مزبور 
قرارگاهی تحت عنوان »قرارگاه ساخت« در وزارت 

دفاع تشکیل شــده تا با ایجاد ظرفیت های الزم 
مسیر پیشرفت فرایند صنعتی سازی ساختمان 
را دنبــال نماید. در این روش عمر ســاختمان از 
 25 تا 30 ســال به متوسط 100 ســال افزایش

 می یابد.
با توجه بــه کمبود منابع مالــی دولت، مجلس و 
وزارت نفــت در حال تهیه چارچوبــی به منظور 
تهاتر نفــت با پیمانــکاران پروژه هــای عمرانی 
وزارت راه و شهرســازی از جملــه طرح نهضت 
ملی مسکن هســتند. محمودزادهـ  معاون وزیر 
راه و شهرســازیـ  این موضــوع را اعام کرده و 
گفته است اگر این مســاله محقق شود گشایش 
 خوبــی در زمینه تامیــن مالی پروژه هــا ایجاد

 خواهد کرد.
او البته عنــوان کرد ورود شــرکت های خارجی 
بــرای ســاخت واحدهــای طرح نهضــت ملی 
مســکن به بهانه تهاتر نفت نیســت، بلکه هدف 
اصلی این اقدام ورود تکنولوژی ســاخت صنعتی 
ســاختمان اســت اما اگر امــکان تهاتــر نفت 
با انبوه ســازان به عنوان یکــی از راه های تامین 
 منابع مالی ساخت مســکن فراهم شوند، اتفاق 

خوبی خواهد بود.

معاون وزیر صمــت گفت: حذف واســطه های 
غیرضرور، روزآمدسازی شــیوه های نظارت در 
بازار، روان سازی نظام قیمت گذاری و کاهش بهای 
پرداختی توسط مصرف کنندگان از جمله اهداف 

درج قیمت تولیدکننده روی کاالهاست.
عباس تابش در گفت و گو با مهــر در مورد طرح 
درج قیمت تولید کننده بر روی کاالها، اظهار کرد: 
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر قیمت 
مصرف کننده درج شــده روی بسیاری از کاالها 
واقعی و قانونی نیســتند و اکثر آنها قیمت هایی 
است که با توافق واحدهای تولیدی و واسطه ها و 

فروشگاه درج می شود.
رئیس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان افزود: با توجه به اینکه شــفاف 
ســازی اولویت ماســت، وزارت صمت با هدف 
شفاف سازی قیمت ها، بهره مندی قانونی و منطقی 
هر یک از عوامل زنجیره تولیــد، توزیع و عرضه 

از ســودهای مصوب قانونی، حذف واسطه های 
غیرضرور و کاهش قیمت تمام شــده کاال برای 
اصناف، روزآمدسازی شیوه های نظارت در بازار، 
روان ســازی نظــام قیمت گــذاری و همچنین 
کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان، 
طرح درج قیمت تولیدکننده بــر روی کاالها را 
در دســتور کار قرار داد.وی با بیــان اینکه درج 
قیمت تولیدکننده روی کاالها دست واسطه ها را 
کوتاه کرده و قیمت های کاذب را از میان می برد، 
گفت: بر اســاس این طرح، تولیدکننــده باید بر 
روی کاالهای خود، قیمــت درب کارخانه را درج 
کرده و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف 
به درج قیمت مصرف کننده هستند.معاون وزیر 
صمت گفت: برای اجرای این طرح، کاالهایی که 

بازارشان رقابتی است انتخاب خواهند شد که البته 
در فاز اول کاالهایی انتخاب شــده اند که سهم و 
نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوارها ندارند. 
این کاالها شامل 7 کاالی ســوپرمارکتی شامل 
دســتمال کاغذی، آب معدنی، آبمیوه ها، نوشابه 
گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی و پوشک بچه و 
همچنین 7 قلم کاالی سرمایه ای شامل انواع لوازم 
خانگی کوچک و بزرگ از جمله غذا ساز، نوشیدنی 
ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال 

فریزر و ماشین لباسشویی می شود.

فروشگاه ها باید قیمت غیرواقعی را از 
قفسه ها حذف کنند

وی ادامه داد: یکی از مشــکات در سطح عرضه، 

درج قیمت هــای غیرواقعی در فروشــگاه های 
زنجیره ای است. 

شواهد نشــان می دهد که فروشــگاه ها در قالب 
طرح هــای تخفیفــی و حــراج، حجــم باالیی 
از کاالهــا را با تخفیف هــای غیرواقعــی 20 تا 
50 درصدی و عرضــه می کنند. بــا اجرای این 
طرح، فروشــگاه های زنجیره ای ملزم می شــود 
کــه برچســب تخفیفات قیمــت غیــر واقعی 
را از روی قفســه ها حذف کننــد و همان قیمت 
 مصــرف کننــده روی کاال، در معــرض دیــد 

عموم قرار گیرد.
تابش افزود: پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان 
در برخی مواقع کاالهای خود را با تخفیف ویژه و 
حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می رساندند که 
به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کاالها، این 
تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه 
توزیع خرده فروشی می رســید و مصرف کننده 

هیچ سودی نمی برد.

رشد قیمت خودروهای داخلی

دولت در مذاکره با شرکت های خارجی چه در سر دارد؟

برنامه کاهش قیمت و رشد کیفیت مسکن

جزئیات درج قیمت تولیدکننده روی کاال

 قیمت های کاذب از بین می رود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ادامه روند افزایشی نرخ سکه/ قیمت ۱۳ میلیون تومان را رد کرد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه اول دی ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به دیروز ۱۷۰ هزار تومان افزایش 
دارد.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک 

گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۸۷ دالر و ۱۳ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۴۵۶ تومان است.
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دست خالی تولید از ارز دولتی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

ارز دولتی برای چند ماه که بتواند قبل از تحریم انبوهی از کاالها را وارد کشور کند می توانست تصمیم مناسبی باشد. اما در ادامه بایستی با ارز شناور مدیریت شده تامین کاالها اتفاق می افتاد و رانت موجود حذف می شد. تخصیص ارز دولتی آسیب 
های بسیاری داشت. مدیریت نامناسب 65 میلیارد دالر و هدر رفت منابع به صورتی که ما به التفاوت ارز به جای سفره مردم در جیب دالالن و رانت خواران رفت نمونه آن است. 

همچنین بخشی از کاالهای اساسی وارد شده با قاچاق معکوس به یک دهم قیمت به کشورهای همسایه رسید. به عنوان مثال واردات قلم انسولین از سال 98 از سه میلیون دالر به 55 میلیون دالر رسید. این بدان معناست که بخش اعظم این کاال قاچاق 
شده است. در زمانی هم که ممنوعیت و محدودیت کاالهای اساسی که حجیم هستند اعمال شد کاالهای واسطه ای مانند شکالت و شیرینی به ارزش 880 میلیون دالر به صورت رسمی صادر شد. در حالیکه این پدیده در اصل قاچاق معکوس بود. 

از سوی دیگر کاالهای یارانه ای به یک پنجم قیمت و بیشتر به دست دالالن و سوداگران افتاد. موضوع دیگر توجه دولت به ارایه ارز ارزان برای واردات بود. این امر موجب آسیب دیدگی بخش تولید داخلی شد. زمانیکه محصولی با ارز 4200 تومانی وارد 
می شود تولیدکننده با بهای تمام شده با دالر باالی 20 هزار تومان توان رقابت نخواهد داشت. همچنین کاهش تولید محصوالت کشاورزی و از جمله گندم به جز خشکسالی تحت تاثیر این امر بوده است. آسیب دیگر ارز دولتی انتقال 600 هزار میلیارد 
تومان از سفره مردم به جیب دالالن  و رانت خواران بوده است. این امر ضمن آسیب به معیشت مردم موجب هدایت این حجم از منابع توسط دالالن و سوداگران به بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، خودرو، ارز و طال شد. تورم مضاعف نیز شکل گرفت. 
بنابراین هزینه های مردم و فشارهای وارده بر آنها دو چندان و برداشت از جیب مردم توسط دالالن بیشتر شد. طبیعتا ثروتمندان یک شبه ساختارها اجتماعی را نیز بر هم زدند و ضمن آسیب رسانی به هنجارهای اجتماعی، فاصله طبقاتی و گسترش 

فقر انگیزه های کسب و کار حالل و تالش منطقی را از جوانان گرفتند و موجب رشد فساد و ناهنجاری های اجتماعی شدند. 
بی تردید با توجه به پرونده های مختلف در رابطه با ارز دولتی، بخش تولید یا هیچ استفاده ای از این ارز نداشته و یا بخش کوچکی از نیازهای اولیه تولید توسط این ارز تامین شد. بخش عمده ارز دولتی نصیب دالالن و سوداگران شد. بنابراین نیازهای 
بخش تولید عموما در مجموع با ارز حدود 20 هزار تومان برطرف شده است. به همین جهت فشار بر تولید زیاد نخواهد بود. از سوی دیگر به دلیل وجود ارز دولتی محصوالت تولیدی مشمول قیمت گذاری شد که ضرر و زیان را برای تولید به ارمغان 

آورد. با حذف این ارز تولید از قیمت گذاری دستوری رهایی خواهد یافت. 
در مجموع می توان گفت برنده ارز دولتی رانت خواران و دالالن بوده اند و بازندگان مردم و بخش تولید هستند. بی تردید با حذف این ارز جای برنده و بازنده تغییر خواهد کرد. الزم به ذکر است نظر کارشناسی این است که یارانه مستقیما به قشر هدف 
و مردم به صورت نقدی پرداخت شود. اما اینکه دولت نتواند منابع الزم را در این خصوص مهیا کند دور از ذهن نیست. اما واقعیت این است که الزام به پرداخت کامل ارز دولتی به مردم می تواند موجبات افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی را فراهم 

آورد و تورم مضاعفی به ضرر مردم ایجاد کند. بنابراین ضمن کمک به معیشت مردم از طریق پرداخت نقدی می بایست دولت به فکر رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد درآمدهای صادراتی باشد. 

نایب رئیس اتحادیه باغــداران تهران گفت: با توجه 
به تنوع و تولید مناسب محصوالت جالیزی و باغی، 
مناســبت های مختلف نباید بهانه ای برای افزایش 
قیمت باشــد. مجتبی شــادلو نایب رئیس اتحادیه 
باغداران تهران گفت: با توجه به شــرایط اقلیمی و 
دمای نسبی باالتر از نرمال امسال شاهد فراوانی تولید 

هندوانه بودیم.
او ادامه داد: با توجه به گرانی و تورم شدید، قیمت تمام 
شده محصوالت باغی و جالیزی باالست و نباید قیمت 
سال گذشته محصوالت را مالک قرار دهیم. شادلو 
گفت: مقایسه قیمت محصوالت کشاورزی نسبت 
به سال قبل منطقی نیست چرا که قیمت نهاده های 

کشاورزی افزایش چشمگیری داشته است.
نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: با توجه به افزایش 
هزینه های تولید از سایر قسمت های زنجیره همچون 
واسطه ها و خرده فروشــان انتظار می رود که افراد 

انصاف را به خرج دهند و در مناســبت های مختلف 
به بهانه  مختلف قیمت ها را افزایش ندهند. به گفته 
او، تولیدکنندگان به واسطه شرایط سخت اقتصادی 
نگران فروش هستند چرا که در شرایط فعلی، بسیاری 

از خانوارها توان خرید ندارند.
نایب رئیس اتحادیــه باغداران ادامــه داد: از خرده 
فروشــان انتظار می رود که قیمت ها را متعادل نگه 
دارند تا با افزایش مصرف روبه رو شویم. شادلو با تاکید 
بر تنوع بی نظیر تولید محصوالت جالیزی و خانواده 
مرکبات گفت: با توجه به تنوع اقلیمی و تولید مناسب، 
کمبود خاصی در بحث عرضه نداریم و قیمت های باال 

ناشی از حلقه های متعدد تولید است.
این مقام مســئول گفت: گرچه در فصل بهار تگرگ 
و ســرمازدگی تا حدودی بر تولید اثر گذاشــت، اما 
برآوردها حاکی از آن است که تولید مرکبات نسبت به 

سال قبل ۱0 درصد رشد داشته باشد.

عضو هیئت مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشــاک با بیان اینکه هنوز شناسه 
دار کردن کاال در بخش پوشــاک، اجبار نشــده، 
تصریح  کرد: شناســه کاال در کنار صندوق های 
مکانیزه و نظارت در سطح عرضه می تواند با قاچاق 

مقابله کند.
مجید افتخاری اظهار کــرد: تبصره 4 ماده ۱8 در 
زمینه شناسه کاال برای پوشاک هنوز ابالغ رسمی 
نشده، اما شنیده ها حاکی از این است که احتماال 
تا سه ماه آینده ابالغ شود. وی با بیان اینکه اخیراً 
معاون اول رئیس جمهور دستوراتی به وزارتخانه ها 
ابالغ کرده که بخش عمده ای از دســتورات ابالغ 
شده به وزارت صمت، شناســه دار کردن کاالها 
در حوزه های مختلف بوده است، تصریح کرد: اما 
هنوز شناسه دار کردن کاال در بخش پوشاک، ابالغ 

رسمی و اجبار نشده است.
افتخاری با بیان اینکه شناسه کاال بخشی از یک 
فرایند است، تصریح  کرد: شناســه کاال در کنار 
صندوق های مکانیزه و نظارت در ســطح عرضه 
می تواند با قاچاق مقابله کند. شناسه کاال صرفاً زبان 
واحد دستگاه های حاکمیتی راجع به یک محصول 

است. بنابراین تا زمانی که صندوق های مکانیزه راه 
اندازی و سطح عرضه شفاف نشود، شرایط تغییر 

نمی کند.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک، با راه اندازی صندوق مکانیزه، 
تولید، موجودی انبار و فروش واحدهای تولیدی 
و صنفی در صندوق ثبت می شــود. اما تا زمانی 
که میزان فروش مشــخص نیست، واحد صنفی 
می تواند برای ۱00 کاال شناسه بگیرد و روی ۱0 

هزار کاال درج کند.
آئین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری کاال 
موضوع مــاده )۱۳( قانون مبارزه بــا قاچاق کاال 
و ارز اواخر شــهریور ماه ۱۳95 از ســوی اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا 
ابالغ شد. ماده 20 این آئین نامه مسئولیت اجرای 
آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده 
و طبق ماده ۱2 آن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( موظف است "امکان ثبت شناسه رهگیری 
و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع 
تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه های رهگیری 
را در سطح تمامی کاالهای مشمول، تضمین کند".

نایب رئیس اتحادیه آهن فروشان اهواز با اشاره به تداوم 
روند کاهش قیمت آهن در بازار گفت: اگر قیمت آهن 
به صورت پیوسته کاهش یابد، عالوه بر ایجاد تورم در 
دیگر بازارها، باعث فراهم شدن شرایط قاچاق آهن به 
کشورهای همسایه می شود. رضا نادری درباره وضعیت 
بازار آهن در اهواز اظهار کرد: سرمایه ها به دلیل اعمال 
کردن سامانه های مختلف برای کنترل بازار آهن، از این 
بازار خارج شده و سمت دیگری سوق پیدا کرده است.

وی افزود: متاسفانه پس از خروج سرمایه ها از بازار آهن، 
بازار ارز اولین هدف برای ورود نقدینگی قرار گرفت و 
با این روال، پس از اشباع شدن بازار ارز، سرمایه ها به 
بازار طال و در آخر به بازار مســکن روانه خواهد شد. 
نایب رئیس اتحادیه آهن فروشــان اهواز با اشاره به 
تداوم روند کاهش قیمت آهن گفت: اگر قیمت آهن 
به صورت پیوسته کاهش یابد، به غیر از ایجاد تورم در 
دیگر بازارها، باعث فراهم شدن شرایط قاچاق آهن به 

کشورهای همسایه می شود. نادری تصریح کرد: تقاضا 
در بازار آهن به میزان نرمال است اما به دلیل خروج 
سرمایه گذاران از این بازار، قیمت آهن رو به کاهش قرار 
گرفته و شرایط را رو به بحران برده است.  وی با اشاره 
به قیمت آهن عنوان کــرد: قیمت هر کیلوگرم آهن 
از ۱۷ هزار و 500 در دو ماه گذشــته، به هر کیلوگرم 
۱5 هزار و 600 تومان کاهش یافته است. نایب رئیس 
اتحادیه آهن فروشــان اهواز ادامــه داد: با توجه به 
شرایط به وجود آمده و روانه شدن سرمایه ها به سمت 
بازارهای دیگر از جمله بازار مســکن، قیمت مسکن 
 تا شب عید و یا در ســال آینده، قطعا دچار افزایش 

خواهد شد.
نادری گفت: پس از افزایش قیمت مسکن، تقاضا برای 
پیش فروش واحدهای مسکونی افزایش می یابد که 
این موضوع باعث افزایش نیاز به مصالح ساختمانی و در 

نتیجه افزایش قیمت این اقالم از جمله آهن می شود.

رئیس اتحادیه صنف پارکینگ گفت: پارکینگ های 
خصوصی اجازه ندارند بیشــتر از نرخ مشــخص از 

مشتریان وجه دریافت کند.
محســن فقیهی رئیس اتحادیه صنــف دارندگان 
اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش گفت: نرخ 
پارکینگ های خودرو از اول سال ۱400 تاکنون تغییر 
نکرده است و مبلغ  5 هزار تومان برای ورودی است که  

به ازای هر ساعت توقف 2 هزار تومان و برای  24 ساعت 
توقف 20 هزار تومان مشخص شده است. 

این مقام مسئول گفت: پارکینگ های خصوصی اجازه 
ندارند بیشتر از نرخ مصوب از مشتریان وجه دریافت 
کنند. شــهرداری ها باید با پارکینگ های خصوصی 
که بیشتر از نرخ مشــخص وجه دریافت می کنند، 

برخورد کنند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: با مازاد 
تولید پشم در کشور مواجه هستیم و صنایع داخلی نیز 
توان جذب آن را ندارند. افشین صدر دادرس با بیان اینکه 
مقدار پشم تولیدی گوسفندان در داخل کشور بسیار 
زیاد است، گفت: در داخل توان جذب این پشم ها وجود 
ندارد و به نوعی با مازاد تولید مواجه هستیم. به دنبال این 
هستیم که مسیرهای صادراتی را هرچه سریعتر باز کنیم.
وی ادامه داد:قبل از سال ۱۳9۷ ممنوعیتی برای صادرات 
پشم وجود نداشت. اما از سال ۱۳9۷ به بعد با اوج گیری 
تحریم ها و اینکه ممکن بود طرف خارجی پشم ظریف 
تحویل ایران ندهد ممنوعیت صادرات لحاظ شد. اما اخیرا 
بر اساس آمار چهار ماهه ابتدایی سال که توسط گمرک 
منتشر شده بیش از هزار تن پشم سفید وارد کشور شده 
است و  به نظر می رسد که این نگرانی از لحاظ تامین پشم 

برطرف شده باشد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با بیان اینکه 
سه سال است صادرات پشم متوقف شده است، گفت: تا 
پیش از ممنوعیت صادرات، بازارهای هدف پشم رنگی و 
سفید هند، چین و کشورهای آسیایی که تولید قالی و 
صنایع دستی دارند، بودند. اما بایستی پس از بازگشایی 

مسیر صادرات بر روی بازارهای هدف بیشتری تمرکز 
کنیم. صدر دادرس در ادامه گفت: موانع صادرات پشم 
رنگی برداشته شده است و امیدواریم در کمتر از یک ماه 

دیگر شاهد از سرگیری صادرات باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است از مغولستان 
پشم وارد کنیم یا خیر؟ افزود: موضوع واردات پشم از این 
کشور فعال در حد یک پیشنهاد به اتاق بازرگانی بوده که 
یعنی این امکان هم وجود دارد ولی هنوز وارداتی صورت 

نگرفته است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در حال حاضر 
قیمت پشم رنگی در کشور کیلویی 800 تا ۱000 تومان 
و قیمت پشم سفید بسته به نژاد دام متفاوت است. یعنی 
ظریف ترین پشم ســفید که متعلق به گوسفندان نژاد 
بلوچی در منطقه سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی 
است کیلویی۱6 تا ۱۷ هزار تومان قیمت دارد و قیمت 
پشم نژادهای دیگر در استان های کرمانشاه، لرستان، 
همدان و اصفهان کیلویی4000 تا 8000 تومان است. 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک در پایان گفت: 
صادرات پشم می تواند هر چند اندک ولی برای صنعت 

دامپروری کشور ارز آوری داشته باشد.

در حالی احســان خاندوزی، 
وزیــر اقتصاد اعــالم کرد در 
خصوص زمان تغییــر یارانه 
ها و افزایــش میزان پرداخت 
یارانه ها، هیــچ تاریخ دقیقی 
تعیین نشده که همچنان افزایش دو برابری مبلغ یارانه ها 
در دی ماه مطرح است. در برخی اخبار ادعا شده که قرار 
بوده از آذرماه میزان مبلغ پرداختی یارانه به مردم به دو 
برابر افزایش پیدا کند که به نقل از رضایی، معاون اقتصادی 
رییس جمهور به دلیل برخی مشکالت برای صدور کارت 
اعتباری انجام آن به دی ماه موکول شــده است. این در 
حالی است که خاندوزی، وزیر اقتصاد پرداخت یارانه جدید 

را فعال منتفی اعالم کرده است. 
اما معاون اقتصادی رئیس جمهور در جدید ترین اظهارات 
خود گفته اســت طبق الیحه بودجه قرار است یارانه ها 
را برای ســال آینده دوبرابر کنیم. محسن رضایی افزود: 
مســئوالن اجرایی تالش خواهند کرد که در ســه ماه 
باقی مانده سال نیز یارانه ها را دوبرابر کنند. البته اما منابع 

پرداختی برای این یارانه های جدیــد از محل حذف ارز 
4200 تومانی باید صورت بگیرد که فعال چنین حذفی 
صورت نگرفته ولی ظاهرا توافقاتی بین دولت و مجلس 
برای تأمین منابع تا زمان حذف ارز 4200 تومانی وجود 

داشته است. 
قرار بر این بود افزایش دو برابری یارانه ها به زودی اتفاق 
بیفتد که تا به امروز خبرهــای متناقضی درباره افزایش 
حمایت ها شنیده شده اســت. گویا قرار بر این است که 
دریافت کنندگان یارانه معیشتی، گروه پرداخت این یارانه 
باشند. به این شکل که دهک های یک تا چهار مبلغ ۱26 
هزار تومان و پنج تا هفت، مبلغ 90 هزار تومان دریافتی 
خواهند داشت. به این ترتیب، با پرداخت یارانه 90 تا ۱26 
هزار تومانی به خانوارهای دریافت کننده کمک معیشتی 
که مقادیر متفاوتی بین 55 تا 205 هزار تومان به همراه 
یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر دریافتی 

دارند، جمع یارانه در ماه به 800 هزار تومان هم می رسد.
این در حالی است که ســال 90 که برای اولین بار یارانه 
نقدی پرداخت شد ارزش آن به اندازه خرید ۳۷.۷ دالر بود. 
در نتیجه تورم شدیدی که در این ده سال بر اقتصاد کشور 
حاکم بوده ارزش این 45 هزار تومان به ۱.5 دالر رسیده 

است. این ارقام به این معنی است که با یارانه نقدی در سال 
۱400 فقط به اندازه ۱800 تومان در ســال 90 توانایی 
خرید داریم. در حال حاضر یک خانواده چهار نفره ۱82 
هزار تومان یارانه نقدی 45 هزار و 500 دریافت می کند و 
۱۷۳ هزار تومان نیز یارانه معیشتی بنزین می گیرد که در 

مجموع حدود ۳50 هزاز تومان است.
در بودجه یارانه نقدی دو نکته وجود دارد که نشان می دهد 
دولت به دنیال ایجاد تغییر در برنامه پرداخت یارانه هاست. از 
یک طرف بودجه دو یارانه ادغام شده و از سوی دیگر دولت 
فوریت سه ماهه برای حذف سه دهک از یارانه بگیران در 
نظر گرفته است. دولت در الیحه بودجه سال آینده بودجه 
یارانه های نقدی و معیشتی به صورت تفکیک شده نیاورده 
و در مجموع ۷۳ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت 
یارانه های نقدی درنظر گرفته است. احتماال قصد دولت 
این است که این دو یارانه را در هم ادغام کند. با پرداخت 
ماهانه ۳50 هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی به صورت 
یکجا، حدود 450 هزار تومــان از کل یارانه ای که معاون 
اقتصادی رئیس جمهور گفته باقی می ماند که به گفته او 
به صورت بن خرید کاال در اختیار خانوارها قرار می گیرد. 
یک نماینده مجلس در رابطه با چگونکی تخصیص یارانه 

جدید و گروه های هدف آن در گفت و گویی با "کسب و 
کار" گفت: منابع افزایش یارانه ها را قرار است از مابه التفاوت 
نرخ ارز و محل هدفمندی یارانه ها در نظر بگیرند. محسن 
علیزاده همچنین درباره افزایــش دو برابری یارانه ها که 
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرده 
از دی ماه اجرایی خواهد شد و اینکه آیا چنین مطلبی قبل 
از ارائه بودجه توسط دولت به مجلس عنوان شده بود، گفت: 
این مطلب به دفعات، قبل از تقدیم الیحه بودجه به مجلس 

توسط دولت مطرح شده بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیش بینی 
ما این بود که حتماً دولت با حذف ارز 4200 تومانی بیاید 
مابه التفاوت آن را در قالب یک یارانه به خانواده ها بپردازد 
اما مکانیسم اینکه به ازای هر فرد چقدر در نظر گرفته شده 
و چگونه پرداخت شود تاکنون به طور شفاف اعالم نشده 
است ولی کلیات همان شکلی است که آقای رضایی به آن 
اشاره کرده اند و تا این لحظه شنیده ها حاکی از آن است 
که به احتمال زیاد افزایش یارانه ها را داشته باشیم و از آن 
سمت ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف شود. وی تاکید کرد: 
منابع افزایش یارانه ها را هم قرار است از مابه التفاوت نرخ ارز 

و محل هدفمندی یارانه ها در نظر بگیرند.

افزایش دو برابری یارانه ها منتفی شد؟

سردرگمی  در  پرداخت یارانه
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

اظهارات ضــد نقیضی که در 
رابطه با حذف یــا عدم حذف 
ارز دولتی شــنیده می شود 
موجــب نگرانی بســیاری از 
فعاالن اقتصــادی بخصوص 
تجار و تولیدکنندگان شده است. به دلیل اختالف قیمت 
ارز دولتی و آزاد، در صورت حذف این ارز از چرخه اقتصادی 

شرایط برای تجار و بازرگانان بسیار دشوار خواهد شد. 
در شرایط فعلی نیز تجارت و تولید در بالتکلیفی و سردرگمی 

به سر می برد و هنوز مشخص نیست دولت قصد دارد این ارز 
را در همین روزها و یا برای سال آینده حذف کنذد. به عقیده 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگر این ارز حذف شود تولید 
دچار مشکالت جدیدتر و جدی تری خواهد شد و در این 
صورت نیاز واحدهای تولید به تأمین نقدینگی 5 برابر می 
شــود.  در همین رابطه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
گاوداران ایران با تاکید بر اینکه سیاست ارز 4200 تومانی 
از ابتدا اشــتباه بود، گفت: در حال حاضر به دلیل اختالف 
قیمت ارز دولتی و آزاد، شرایط برای حذف آن دشوار شده 
است. سید احمد مقدسی درباره مباحث مطرح شده مبنی 
بر حذف ارز 4200 تومانی از واردات کاالهای اساسی، گفت: 

تولیدکنندگان و تجار کاماًل بالتکلیف هستند و مشخص 
نیست که وضعیت در نهایت به چه صورت خواهد بود؟ وی با 
تاکید بر اینکه سیاست ارز 4200 تومانی از ابتدا اشتباه بود، 
اضافه کرد: دولتمردان نباید اجازه می دادند اختالف قیمت 
ارز دولتی و بازار آزاد این همه زیاد شــود و باید زودتر این 
سیاست را اصالح می کردند. مقدسی تصریح کرد: در حال 
حاضر با حذف ارز 4200 تومانی شوک بزرگی به تولید وارد 
می شود چرا که در این صورت نیاز واحدهای تولید به تأمین 
نقدینگی 5 برابر خواهد شد و دولت باید برنامه ریزی می کرد 

این نقدینگی چطور تأمین شود؟
وی با بیان اینکه باید دولتمردان با کل زنجیره تولید مشورت 

می کردند و نظرات آنان را جویا می شدند، گفت: در حال حاضر 
مباحث بسیار زیادی مبهم است و تکلیف آن مشخص نیست، 
بعنوان مثال اگر دولت ارز نیمایی را حدود 24 هزار تومان 
عرضه می کند تا چه مدت قیمت آن 24 هزار تومان خواهد 
بود؟ چون این قیمت با نرخ ۳0 هزار تومانی بازار آزاد نیز حدود 
شش هزار تومان فاصله دارد. این فعال بخش خصوصی ادامه 
داد: همچنین باید به این نکته مهم توجه شود که احتمال 
کاهش قدرت خرید مردم بسیار زیاد است، اگر مردم نتوانند 
محصوالت تولیدی را خریداری کنند، تولیدکننده باید چه 
کند، آنها را دور بریزد؟ تمام اینها مواردی است که باید برای 

آنها برنامه ریزی و بعد اقدام شود.

با حذف ارز 4200 تومانی تولید از قیمت گذاری دستوری رها می شود؟

نفع  تولید  از حذف  ارز  رانتی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

تداوم روند کاهشی قیمت آهن در بازار

نرخ پارکینگ ها از ابتدای سال تغییر نکرده است

صنایع داخلی توان جذب پشم تولیدی در کشور را ندارند

توقف سه ساله صادرات پشم

پیش بینی رشد ۱۰ درصدی تولید مرکبات 

ملزومات مقابله با قاچاق پوشاک
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اجرای فاز پایلوت در چهارمحال و بختیاری
پارک های فناوری كشور به "پرديس فناوری" مجهز 

می شوند
معاون فنــاوری و نوآوری وزیر علــوم از اجرای پایلوت طــرح راه اندازی 
"پردیس فناوری" در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری خبر داد 
و گفت: این پردیس های تخصصی به تدریج در همه پارک های کشور راه 

اندازی خواهد شد.
دکتر علی خیرالدین با بیان اینکه "پردیس های فناوری" با "مناطق ویژه 
علم و فناوری" مفاهیم جداگانه ای هستند که در زیست بوم فناوری مطرح 
شــده اند، افزود: در خصوص مفهوم جدید پردیس های علم و فناوری این 
موضوع مطرح است که در استان ها معموال مجموعه های قوی و توانمند در 
حوزه های علمی در زمینه هایی چون خودرو، سالمت و غیره وجود دارند 
و می توانند با پارک علم و فناوری همان اســتان، بخش پردیس فناوری را 

راه اندازی کنند.
وی با بیان اینکه این رویکرد با پهنه فنــاوری و مناطق ویژه علم و فناوری 
متفاوت است، اظهار کرد: پردیس های علم و فناوری ذیل پارک های علم 
و فناوری قرار خواهند گرفت و بــه صورت تخصصی فعالیت خواهند کرد. 
خیرالدین با تاکید بر اینکه اولین پردیس فناوری در پارک علم و فناوری 
استان خراسان رضوی راه اندازی شده اســت، خاطر نشان کرد: پردیس 
فناوری این پارک علم و فناوری با همکاری آستان قدس رضوی، پردیس 

فناوری حوزه سالمت با عنوان "سالمت ثامن" را راه اندازی کرده است.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با بیان اینکه در این پردیس، آستان قدس 
در زمینه سالمت سرمایه گذاری کرده است، خاطر نشان کرد: مدیریت این 
پردیس ها مشترک است. خیرالدین با اشاره به توسعه همکاری پارک ها با 
شهرک های صنعتی، از برگزاری جلســه ای با معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت خبــر داد و در این باره گفت: برخــی از پارک های علم و فناوری 
استانی اراضی مناسبی ندارند و برخی از پارک های فناوری نیز به تازگی به 
تصویب رسیده اند و تاکنون موفق به ایجاد زیر ساخت الزم نشده اند؛ از این 
رو اعالم کردیم شهرک صنعتی که امکانات، زیر ساخت و اراضی مناسبی 
دارند، می توانند در قالب پردیس فناوری مشترک با پارک های فناوری وارد 

همکاری شوند.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم اضافه کرد: اولین پایلوت این برنامه در 
پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است.به گفته وی، 
فاز پایلوت ۶ هکتاری برای تاسیس پردیس شهرک صنعتی با پارک علم و 

فناوری چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شده است.
خیرالدین با تاکید بر اینکه ما به دنبــال راه اندازی این پردیس ها در کلیه 
پارک های علم و فناوری هستیم، یادآور شد: حوزه فعالیت این پردیس ها 
بر اساس مزیت اســتانی اســت و می تواند در حوزه های خودرو، سالمت، 
کشاورزی و یا صنعتی باشد؛ ولی از ســوی دیگر اعتقاد ما بر این است که 
در حوزه فناوری های نرم چون هنر، معماری، علوم انسانی و علوم ورزشی 
کمتر کار شده که ما در صدد توسعه فناوری های این حوزه ها نیز هستیم.   

برنامه اپراتورهای همراه برای بهبود كيفيت اينترنت
معاون رگوالتوری نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به باند فرکانسی ۲۳۰۰ و 
استفاده از این باند را به عنوان یکی از راهکارهای بهبود کیفیت اینترنت عنوان 
کرد و گفت: باند فرکانسی ۲۳۰۰ در تیرماه سال جاری در اختیار اپراتورهای 
تلفن همراه قرار گرفته و آنها برای خرید تجهیزات مربــوط به این باند اقدام 

کرده اند.
شیوع کرونا از اسفند ۹۸، بسیاری از فعالیت ها را مجازی و آنالین کرد. در ابتدای 
مجازی شدن فرآیندهای آموزشی و اداری که اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات 
اینترنتی، انتظار آن حجم باالی مراجعه کاربران را نداشتند، کیفیت و سرعت 
اینترنت دچار اختالل بود و البته با گذشت زمان، ظرفیت های ارتباطی افزایش 
یافت اما در ماه های گذشته و با شروع مدارس و دانشگاه ها و آموزش مجازی و 

افزایش مصرف کاربران، کیفیت اینترنت باز هم دچار اختالل شد.
تا جایی که در پی دریافت برخی گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعــات و گالیه برخی کاربران فضــای مجازی درباره 
کندی شبکه در ساعات پیک مصرف در برخی از نقاط کشور، عیسی زارع پور 
-وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- برای پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به 
موضوع دستور داد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد با 
همکاری شرکت زیرساخت، پس از بررسی دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای 
رفع ســریع اشــکاالت ارتباطی را ارائه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم 

اطالع رسانی کنند.
پس از آن صادق عباسی شاهکو- رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی با بیان اینکــه ارتقای کیفیت اینترنت و افزایــش رضایت کاربران از 
اولویت های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است، گفت: جلسات کمیته 
ویژه پایش و بررسی کیفیت اینترنت با هدف بررسی دقیق وضعیت موجود و 
احصای مشــکالت و ارایه برنامه زمان بندی برای رفع آنها از سوی اپراتورها به 
صورت مســتمر در رگوالتوری برگزار می شــود و اپراتورهایی که کمترین و 
بیشترین میزان پیشرفت در اجرای برنامه زمان بندی رفع مشکالت را داشته 

باشند، به مردم معرفی می شوند.
در این راستا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دومین جلسه 
کمیته پایش کیفیت اینترنت، وضعیت اشباع لینک های سرویس اینترنت و 
انتقال شرکت های ارتباطات زیرســاخت و مخابرات ایران، خرید و راه اندازی 
تجهیزات باند فرکانسی ۲۳۰۰، استان های دارای مشکل در نصب سایت های 
BTS و نحوه اجرای قراردادهای بیت اســتریم اپراتورهای ارتباطات ثابت با 

شرکت مخابرات بررسی شد.

مرکز پژوهش های مجلس: 
طرح صيانت اشكاالت جدی دارد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه 
بررسی طرح صیانت از فضای مجازی، ضمن بر شمردن اشکاالت عدیده متن 

طرح، خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصالح آن شد.
مرکــز پژوهش های مجلــس شــورای اســالمی در نامــه ای بــه رئیس 
کمیســیون ویژه بررســی طرح صیانت از فضای مجازی، ضمن بر شمردن 
 اشــکاالت عدیــده متن طــرح، خواســتار تخصیص زمــان بیشــتر برای

 اصالح آن شد.
در متن این نامه از کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی ثباتی در قوانین 
و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه گذاری، مداخله بسیار 
زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام 
و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین و ... به عنوان اشکاالت جدی این طرح 

ذکر شده است.
این طــرح ۲ هفته پیش بــا پیگیــری رئیس مجلــس به مرکــز پژوهش 
ها برگشــت خــورد تــا اصــالح شــود. گفتــه می شــود در پیش نویس 
 پیشــنهادات مطرح شــده مباحث مربوط بــه اینســتاگرام و پلتفرم های

 پرمخاطب تغییرات جدی دارد.

اخبار

محقق امنیتی نتیجه تست خانگی کووید ۱۹ را هک کرد
یک محقق امنیتی توانست نتایج آزمایش خانگی کووید ۱۹ را تغییر دهد و با رهگیری و اصالح ترافیک بلوتوث از دستگاه قبل از رسیدن به برنامه آن را تأیید کند. کن گانون محقق امنیتی مذکور یک شکاف امنیتی در تست سواب 

بینی الوم) Ellume( پیدا کرد. این تست سواب طوری طراحی شده تا داده ها را تحلیل و به یک برنامه همراه انتقال دهد. نتایج تست مذکور پس از نمایش ذخیره نیز می شوند. طبق بیانیه شرکت »اف-سکیور«) F-Secure، شرکت 
امنیتی گانون که فعالیت می کند( اکنون الوم شکاف مذکور را ترمیم کرده است.البته فرایند تغییر نتایج کار ساده ای نبود. این محقق از یک دستگاه روت شده اندروید برای دسترسی و تحلیل داده هایی استفاده کرد که به اپ ارسال 

شده بود. پس از آن گانون توانست تشخیص دهد اطالعات چگونه ارسال و هویت آنها ارسال شده اند.

حداقــل هزینــه برگزاری 
مراســم شــب یلدا در سال 
۱۳۹۴ برای یــک خانواده 
چهار، پنج نفــره ۱۰۰ هزار 
تومان می شــده، اما االن در 
یلدای ۱۴۰۰، محاسبه ها از رقم ۶۰۰، ۷۰۰ هزار تومان 
خبر می دهند. بورس ظرف همین شــش سال به طور 

متوسط دو هزار درصد بازدهی داشته است.
یلدای ۱۴۰۰ را احتماال با ترس و لرز جشن می گیریم؛ 
ترس از ســویه جدید کرونا با نام امیکــرون که هنوز 
نمی دانیم چقدر کشــنده است و چقدر شرارت در سر 
دارد. تا االن بیش از ۱۳۱ هــزار هموطن جان خود را 
به خاطر این بیماری از دســت داده اند و معلوم نیست 
کی می توانیم واقعا از شــر ویــروس و بیماری راحت 
شــویم. یلدای ۱۴۰۰، غیر کرونا، چیز های ترسناک 
دیگری هم کنارمان حضور خواهند داشت. از دالر ۳۰ 
هزار تومانی )با گرد کردن عدد به سمت پایین( گرفته 
تا سکه ۱۳ میلیونی، پراید ۱۸۵ میلیونی، آجیل ۱۵۰ 
هزار تومانی، برنج ایرانی ۷۰ هزار تومانی و... این نوشته 
با زبانی ساده قرار است ما را فارغ از همه چیز به یلدای 
ســال ۱۳۹۴ ببرد. به روز و روزگاری کــه خبر توافق 
برجام اعالم شده بود و منتظر بودیم مفاد توافقنامه در 

اواخر دی اجرا شود.

داستان کوتاه اول؛ مقایسه وضعیت بورس با 
طال و ارز

به گزارش فرارو، شب یلدای سال ۱۳۹۴ دالر در بازار 
آزاد ســه هزار و ۶۴۲ تومان قیمت داشــت. باورتان 
نمی شود نه؟ حق دارید. از آن زمان تا االن قیمت دالر 
بیش از هشت برابر افزایش پیدا کرده و با رشد حدود 
۷۳۲ درصدی روبرو است. ســکه تمام بهار آزادی که 
امروز ۳۰ آذرماه ســال ۱۴۰۰ با قیمت ۱۳ میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان فروخته می شد، در شب یلدای ۱۳۹۴ 
با قیمت ۹۲۰ هزار تومان فروخته شده است. قیمت این 
یکی ظرف شش سال گذشته هزار و ۳۲۴ درصد رشد 
کرده. ارزش سکه نیم بهار آزادی با هزار و ۳۷۰ درصد 
رشــد طی همین مدت از ۴۶۶ هزار تومان به شــش 

میلیون و ۸۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
رشد قیمت ســکه ربع بهار آزادی هزار و ۳۸۶ درصد 
برآورد می شود. ســکه ربع بهار آزادی امروز سه شنبه 
۳۰ آذر ۱۴۰۰، معادل سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان 
قیمت داشت در حالی که دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ برای 
خرید آن باید ۲۵۹ هزار تومان پرداخت می کردید. هر 
گرم طالی ۱۸ عیــار در آن روز ۹۴ هزار و ۲۰۰ تومان 

بود. امروز قیمت همین مقدار طــال به یک میلیون و 
۲۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده بود که با افزایش یک 
میلیون و ۱۹۶ هزار و ۲۵۶ تومانی معادل ۱۲۷۰ درصد 

رشد داشته است. 
شاخص بورس امروز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در ارتفاع 
یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۴۶۷ واحــدی به کار خود 
پایان داد. در حالی که شش سال پیش در آستانه شب 
یلدای ۱۳۹۴ ارتفاع آن نهایتا به ۶۱ هزار و ۵۱۸ واحد 
می رسید. کسی که پول و سرمایه خودش را ظرف مدت 
شش سال گذشته در بورس نگهداری کرده، االن به طور 

متوسط دو هزار و ۴۳ درصد منفعت داشته است.

داستان کوتاه دوم؛ رشد ارزش مسکن
شــب یلدای ۱۴۰۰ را در حالی پشت سر می گذاریم 
که متوســط قیمت هر مترمربع واحد مســکونی در 
شهر تهران به عنوان شــاخص بازار کل کشور، معادل 
۳۲ میلیون تومان است. یعنی اگر بخواهید یک خانه 
۱۰۰ متری معمولی خریداری کنید، باید دست کم سه 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه داشته باشید. سال 
۱۳۹۴، در شب دوشنبه ۳۰ آذر بخشی از مردم دور هم 
جمع شده بودند و احتماال ظریفی آن وسط به قیمت 
مسکن اشاره کرده تا بقیه سرشــان را به نشانه تاسف 
تکان دهند و بعد نچ نچ گویان، شکستن پسته را از سر 
بگیرند. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 
آن شب ســه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده و ظرف 

شش سال ۷۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
متقاضیان دریافت وام مســکن در سال ۱۳۹۴ طبق 
قانون می توانســتند بــا خرید اوراق گواهی )تســه( 
۶۰ میلیون تومان وام دریافت کننــد. این رقم در آن 
زمان هزینه مورد نیاز برای خریــد ۱۵، ۱۶ متر خانه 
را در تهران تامین می کرد. سقف رقم وام مسکن قابل 
پرداخت به زوج های جوان در شــب یلدای امسال به 
۴۸۰ میلیون تومان رسیده است. میزان رشد آن را باید 
۷۰۰ درصد درنظر گرفت و گفت زود و توان آن معادل 

همان ۱۵ مترمربع شش سال پیش باقی مانده است.

داستان کوتاه سوم؛ روند بازار خودرو
پورشه ۹۱۱ کررا در انتهای آذرماه سال ۱۳۹۴ با قیمت 
یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بازار حضور داشته 
است. یک دستگاه ب. ام؛ و مدل آی هشت که آن زمان 
برای خودش کلی سروصدا کرده بود را در بازار آزاد یک 
میلیون و ۵۲۰ هزار تومان می فروختند. یک دستگاه 
هیوندای i۳۰ صفر کیلومتر را آن زمان می توانستید 
با پرداخت ۱۱۷ میلیون تومان خریداری کنید. قیمت 
ســایپا ۱۱۱ در نمایندگی به ۲۰ میلیون و ۳۵۰ هزار 
تومان و در بازار آزاد به ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 

می رســید )بله! در آن زمان به خاطر میزان تولید باال، 
گاهی قیمت کارخانه از بازار آزاد جلــو می زد(. برای 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ بایــد در بازار آزاد 
به ترتیب ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۳۶ میلیون 

هزینه می کردید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در آخریــن روز آذر ۱۴۰۰ در 
بازار آزاد به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است و اگر کسی 
طالب خرید پژو ۲۰۶ تیپ ۵ باشد باید برای آن ۳۱۰ 
میلیون تومان پرداخت کند. ارزان ترین خودروی تولید 
داخل امروز بازار آزاد تیبا صندوق دار اســت که االن 
۱۸۰ میلیون تومان فروخته می شود. در روز دوشنبه 
۳۰ آذر ۱۳۹۴ برای خرید ایــن خودرو به ۲۳ میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان بودجه نیاز داشتید. قیمت تیبا در 
شش سال گذشته ۶۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

داستان کوتاه چهارم؛ قیمت گوشت و برنج
قیمت گوشت گوسفندی در حال حاضر به طور متوسط 
کیلویی ۱۴۰ هزار و ۶۰۰ تومان است و برای خرید یک 
کیلو گوشت گوساله باید تقریبا ۱۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان 
پول خرج کرد. شش سال پیش در آذرماه سال ۱۳۹۴ 
متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی ۳۴ هزار 
و ۶۸۴ تومان بود و می شــد یک کیلو گوشت گوساله 
را تقریبا ۳۶ هزار تومان خرید. بــه این ترتیب قیمت 
گوشت گوسفندی در این مدت ۳۰۵ درصد و قیمت 
گوشت گوساله ۳۰۳ درصد افزایش پیدا کرده است. اگر 
قیمت یک کیلو گوشت را در یلدای ۱۴۰۰ حدود ۳۵ 
هزار تومان در نظر بگیریم، آن موقع یک کیلو گوشت 
قرمز، ۱۰ دالر ارزش داشت )با احتساب دالر سه هزار 
و ۶۰۰ تومانی(، ولی االن همان مقدار گوشــت حدود 

پنج دالر می شود.
قیمت برنــج در بــازار آزاد با نــرخ اعالم شــده در 

گزارش های بانک مرکزی متفاوت است، اما اگر همان 
عدد رسمی را در نظر بگیریم، قیمت برنج ایرانی طی 
شش سال گذشته ۵۰۰ درصد رشد داشته و از کیلویی 
هشت هزار و ۳۳۴ تومان در یلدای ۱۳۹۴ به ۵۰ هزار 
تومان در یلدای ۱۴۰۰ رسیده است. مرکز آمار قیمت 
مرغ گرم را در آخرین گزارش خــود ۳۱ هزار و ۷۴۲ 
تومان در نظر گرفته که نسبت به نرخ پنج هزار و ۷۹۲ 
تومانی ســال ۱۳۹۴ حداقل ۴۴۸ درصد افزایش پیدا 

کرده است.
رسانه ها همچنین در ســال ۱۳۹۴ نوشته اند حداقل 
هزینه برگزاری مراسم شب یلدا در سال ۱۳۹۴ برای 
یک خانواده چهار، پنج نفره ۱۰۰ هزار تومان می شده، 
اما االن در یلدای ۱۴۰۰، محاسبه ها از رقم ۶۰۰، ۷۰۰ 

هزار تومان خبر می دهند.

داستان کوتاه پنجم؛ حداقل حقوق کارگری
حداقل حقوق کارگران در ســال ۱۳۹۴ معادل ۷۱۲ 
هزار و ۴۲۵ تومان بوده که ایــن عدد با درنظر گرفتن 
مواردی مثل بن خواروبار، حق اوالد )به ازای یک و دو 
فرزند( و حق ســنوات برای فردی متاهل با دو فرزند 
تا یک میلیون و ۳۴ هــزار و ۹۰۰ تومان افزایش پیدا 
می کرده است. شش ســال بعد یعنی در ابتدای سال 
۱۴۰۰، حداقل حقوق کارگری با رشد ۲۷۳ درصدی 
به دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان رسیده است. با 
درنظر گرفتن سایر مزایا، کارگری که دست کم یکسال 
سابقه کار در گارگاهی را دارد امســال نباید کمتر از 
سه میلیون و ۷۰۷ هزار و ۹۲۵ تومان دریافتی داشتی 
باشد. حقوق کارگر با یکسال سابقه کار، و در نظر گرفتن 
یک فرزند حداقل چهار میلیــون و ۱۱۱ هزار تومان و 
حقوق همان کارگر با دو فرزند حداقل چهار میلیون و 
۲۳۶ هزار و ۵۹۱ تومان خواهد بود که البته حق بیمه 

از آن کسر می شود.

مردم ايران در فاصله دو يلدا چه چيزهايی تجربه كردند؟

افزایش هشت برابری نرخ ارز در 6 سال 
News kasbokar@gmail.com

طبق قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، شــرکت های 
مخابراتی بایــد ۱۰ درصد حق الســهم بیش تر 
بــه دولــت بپردازند؛ امــا اغلب شــرکت های 
مخابرات ثابت و موبایل تا زمــان تمدید قرارداد 
 خود مهلــت دارند و فعال مشــمول ایــن قانون

 نمی شوند.
سهیل  یحیی زاده، دبیر کمیته ICT فراکسیون 
راهبــردی مجلــس از نهایــی شــدن و ارجاع 
استفســاریه طرح افزایش حق الســهم دولت از 
اپراتورهای مخابراتی به هیات رئیســه مجلس، 
خبر داد و گفت: طرح با ۲۰ امضا با طراحی آقایان 

میرتاجدینی و رضاخواه ارجاع شد.
وی گفت: در این استفساریه تاکید شد که مفاد 
جز )۲( بنــد )ی( تبصره ۶ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ کل کشور، صرفا شامل پروانه هایی است 
که در قرارداد آنها ارائه خدمات مخابراتی تصریح 
و درج شده و دارای شبکه ارتباطی و زیرساخت 
دسترسی نهایی هســتند و به این ترتیب شامل 

شرکت های بدون زیرساخت ارتباطی دسترسی 
نهایی از جمله ســروکوها و MVNO که فاقد 

شبکه دسترسی نهایی هستند نمی شود.
وی در توضیح بیشــتر درباره شــرکت هایی که 
مشــمول این مصوبه هســتند، گفت: با مصوبه 
مجلس درباره اخذ ۱۰ درصد حق السهم بیشتر از 
شرکت های مخابراتی، عمال شرکت های ارتباطات 
ثابت، شرکت های ارتباطات همراه و شرکت هایی 
که شبکه دسترسی و زیرساخت دارند، مشمول 

این قانون می شوند.
وی توضیــح داد: اغلب شــرکت های مخابرات 
ثابت و موبایل چند ســال تا زمان تمدید قرارداد 
مهلت دارند.به گفتــه وی، به دلیــل اینکه این 
قانون عمال شــامل تعهداتی اســت که در زمان 
انعقاد قرارداد منعقد می شــود و تعهدات قبلی 
شــرکت ها طبــق قــرارداد قبل نهایی شــده، 
 عمــال تعهــدات جدیــد بایــد در قراردادهای 

جدید لحاظ شود.

چین یک اینفلوئنســر معروف را به دلیل فرار مالیاتی 
۲۱۰ میلیون دالر جریمه کرد. اداره امور مالیاتی چین 
در بیانیه ای اعالم کرد "هوآنگ وی" که به "ویا" هم 
معروف اســت باید ۱.۳۴ میلیارد یوان مالیات معوقه، 
جریمه و دیرکرد بپردازد. وی بــا پنهان کردن درآمد 
شــخصی و اظهارنامه دروغین در ســالهای ۲۰۱۹ و 
۲۰۲۰، از پرداخت مجموعا ۶۴۳ میلیون یوان مالیات 
طفره رفته است.ارزش ســهام بزرگترین اپراتورهای 
پخش زنده آنالین و خدمات چین در نیویورک سقوط 
کرد. ارزش سهام شرکت بیلی بیلی ۱۱.۶ درصد، گروه 
هولدینگ علی بابا ۵.۸ درصد و شرکت جوی ۴.۷ درصد 
ریزش کرد.هوآنگ پس از اعالم این مجازات، در حساب 
ویبوی خود عذرخواهی کرد و گفت عمیقا احســاس 
گناه می کند و تصمیم رگوالتور مالیاتی را پذیرفته و 
برای پرداخت جریمه در مهلت تعیین شده، پول تهیه 
خواهد کرد.این بزرگترین جریمه صادره تاکنون برای 
فروشــنده های آنالین مانند "ویا" است که هر شب 
تالش می کنند خریداران را مجاب کنند میلیونها دالر 

برای اقالمی مانند وسایل آرایشی، دستگاههای برقی و 
پوشاک هزینه کنند. این اینفلوئنسر یکی از بزرگترین 
ستارگان بازار تائوبائوی علی بابا بوده و ترافیک زیادی 
جذب کرده و عامل رشد مصرف بوده است.خبرگزاری 
شینهوا در گزارشی اعالم کرد دپارتمانهای دولتی باید 
هماهنگی بهتری ایجاد کرده و تالشها برای ساماندهی 
صنعت پخش زنده آالین را تقویت کرده و با فرار مالیاتی 
مقابله کنند.این جریمه نشان می دهد دولت چین توجه 
خود را به حوزه تجارت پخش آنالین معطوف کرده که 
با مقررات اندکی که در خصــوص آن وجود دارد، در 
سالهای اخیر شکوفا شده اســت. پرونده اخیر ممکن 
است باعث وحشــت بازرگانان و برندهایی شود که از 
این قالب برای فروش در علــی بابا و پلتفرمهای رقیب 
این شرکت استفاده می کنند.مقامات مالیاتی چین در 
سپتامبر مقررات سخت گیرانه تری برای سلبریتیها و 
الیو استریمرها اعالم کردند و ماه گذشته دو فروشنده 
آنالین به دلیل فرار مالیاتی مجموعا ۱۵ میلیون دالر 

جریمه شدند.

به گفته محققان حفره امسال الیه ازون که بزرگتر 
از قطب جنوب است، سرانجام در چند روز آینده 
بسته می شود.الیه ازون مانند یک سپر محافظتی 
عمل و اشعه ماورای بنفش خورشید را جذب می 
کند. عدم وجود این الیه باعث می شود اشعه های 
فضایی پر انرژی سریع تر به زمین برسند و ممکن 
است به سلول های زنده آسیب برسانند.الیه ازون 
در نتیجه واکنش های شــیمیایی ناشی از انرژی 
خورشیدی از بین می رود. در این فرایند برخی مواد 
شیمیایی ساخت انسان در اتمسفر باقی می مانند.

سوراخ شدن الیه ازون در تابستان نیمکره جنوبی 
زمین اتفاق می افتد. اندازه این ســوراخ نیز تا حد 
زیادی به شرایط آب و هوایی وابسته است و به دلیل 
سرما بیشــتر می شود.کارشناســان با وجود این 
نوسان های طبیعی معتقدند تا ۲۰۵۰ میالدی این 
سوراخ به طور کامل بسته می شود. دلیل این امر 
نیز محدودیت های استفاده از مواد شیمیایی است 
که به تبخیر ازون منجر می شود. این محدودیت 

ها در سال ۱۹۸۷ میالدی وضع شده اند.
ســوراخ فعلی ازون که بــه طرز غیــر معمولی 
بســیار بزرگ اســت، فقــط چنــد روز زودتر از 
سوراخی بسته می شود که ســال گذشته ایجاد 
شــده بود. ســوراخ الیه ازون در ســال گذشته 
بزرگترین مــورد ثبت شــده در تاریخ از ســال 
۱۹۷۹ میالدی تاکنون بوده اســت.به گفته مرکز 
ECMWF اروپــا، اندازه ســوراخی که ســال 

 جــاری در الیه ازون ایجــاد شــده ۸.۸ میلیون 
مایل مربع است.

در حقیقت اندازه حفره در کل معادل مســاحت 
قطب جنوب و اروپا اســت. حال آنکه مســاحت 
ســوراخ ازونی که در ۲۰۲۰ به وجــود آمد، ۸.۷ 
میلیون مایل مربع بود. وینســنت هنر پیوچ مدیر 
بخش CAMS این ســازمان اروپایی می گوید: 
هر دو سوراخ ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میالدی 
بسیار بزرگ هستند و مدت زیادی طول کشید تا 

بسته شوند.

شــمار معامالت رمزارز در ترکیه بــه دنبال افت 
ارزش لیر، به باالی یک میلیــون در روز افزایش 
پیدا کرده اســت. نگرانی ها نســبت به سیاست 
اقتصــادی ترکیه باعث افــت ۴۰ درصدی ارزش 
لیر از ماه ســپتامبر شــده و مردم ترکیــه را به 
ســمت دارایی هایی برای حفظ پس اندازشــان 
 در برابــر اثــرات افزایش تــورم هدایــت کرده

 است.
بــالک چیــن  تحلیــل  آمــار شــرکتهای 
ChainAlysis و Kaiko نشان داد سقف یک 

میلیون معامله در روز برگشــته است. این سقف 
اوایل ســال میالدی جاری پس از این که تغییر 
ناگهانی رییس بانک مرکزی ترکیه باعث نخستین 
ریزش بزرگ لیر در سال ۲۰۲۱ شد، شکسته شده 
بود. پس از آن شمار معامالت به پایین ۵۰۰ هزار 
کاهش پیدا کرد تا این که نوسان ارزش لیر دوباره 

عالقه به رمزارزها را برانگیخت.
تبدیل لیر به دالر آمریکا یا طال برای مردم ترکیه 

که شــاهد افت ۹۰ درصدی ارزش لیر از ســال 
۲۰۰۸ بوده انــد، امری متداول اســت. اما دولت 
ترکیه به دنبال سخت تر کردن این شیوه هاست. 
قیمت رمزارز امسال رشد چشمگیری پیدا کرده 
و معامالت رمزارز محبوبیت یافته اند.آمار نشــان 
داد که بیت کوین و تِتر که ارزش ثابتی داشته و در 
معامالت رمزارز به طور گسترده استفاده می شوند، 
برای تبادل لیر از سال ۲۰۱۹ محبوبیت داشته اند. 

بیت کوین در نوامبر به رکورد باالی ۶۹ هزار دالر 
صعود کرد.

بر اســاس گزارش رویتــرز، افزایــش معامالت 
رمزارز ترکیه، توجه مقامات دولت این کشــور را 
جلب کرده اســت. معاون وزیــر دارایی ترکیه در 
ســپتامبر اعالم کرد مقررات دارایی های نوظهور 
اعالم خواهند شــد. بــا این حال بانــک مرکزی 
ترکیه در آوریل با اشــاره به ضرر غیرقابل جبران 
 و ریســکهای معامالت، رمرزارز را برای برای انواع

 خریدهای سنتی ممنوع کرد.

جریمه ۲10 میلیون دالری اینفلوئنسر چینی برای فرار مالیاتیاپراتورهای مخابراتی 10 درصد حق السهم بیش تر به دولت نمی پردازند

سوراخ بزرگ الیه ازون تا چند روز دیگر بسته می شود

افزایش دوباره معامالت رمزارز در ترکیه


