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مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی هشدار داد

آثار تورمی بودجه 1401

سرمقاله

محدودیت منابع
در بخش مسکن

منصور غیبی ،کارشــناس
مسکن

نکته مهم در حــوزه اقتصاد
مسکن این اســت که نباید
تجربیــات و برنامــه هایی
کــه در دوره های گذشــته
وجود داشته تکرار شود .مشکالت و مصوبات قبلی
باید اصالح شود...
متن کامل د ر صفحه3

هوشمندسازیصدور
کارتبازرگانی
صفحه2

تعرفه پرمصرفها از
بهمنماه افزایش مییابد

غالمحسین شافعی میگوید :هوشمندسازی صدور
کارت بازرگانی به فروریختن بخشی از دیوار فساد
کمک میکند و سیستمی شدن این فرآیند بسیاری
از هزینههای اقتصادی را کاهش میدهد.با حضور
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت ،رئیــس اتاق ایران
و رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سامانه
صدور هوشــمند کارت بازرگانی رونمایی شــد .با
راهاندازی این سامانه فرآیند صدور کارت بازرگانی
هوشمندســازی و نقش عامل انسانی در صدور آن
حذف خواهد شد؛ به گونهای که ۲۵استعالم مختلف
از دستگاههای اجرایی برای صدور کارت بازرگانی
به صورت سیستمی و در کمتر از یک ساعت انجام
خواهد شد.در ابتدای این مراسم علی مویدی رئیس
ستاد مرکزی مبارزه با...
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صفحه 2

دالر
درانتظاربرجام

اختصاص ۱۵لیتر
بنزین ۱۵۰۰تومانی
به هر کارت ملی

صفحه 2

وزارت کشاورزی:

ارز  ۴۲۰۰نهادههای دامی و
ی ماه تامین شد
روغن در د 

سهم بخش مسکن از کل تسهیالت بانکی حدود  ۵درصد است

بنبست تامین مالی
پروژه های مسکن

صفحه 2

امیرعبداللهیان:

در مذاکرات وین ،سند
 ۲۰ژوئن را کنار گذاشتیم

صفحه3

صفحه 2

قیمت دالر در بازار متشــکل روز گذشته نسبت
به روز گذشته ثابت بود .قیمت سکه هم در حالی
ســرعت گرفت که قیمت طال افت را شاهد بود.
قیمت دالر در بازار متشکل روز گذشته نسبت به
عصر روز یکشنبه ثابت بود .این اسکناس آمریکایی
در بازار روز گذشته با قیمت  27هزار و  180تومان
معامله شد .صرافی ملی هم روز گذشته دوشنبه
 6دی  1400قیمت خرید و فروش دالر و یورو را
اعالم کرد .بر این اساس قیمت خرید دالر آمریکا
( ۲۶,۸۵۸بیست و شش هزار وهشتصد و پنجاه و
هشت تومان) و قیمت فروش دالر آمریکا ۲۷,۴۰۱
(بیست و هفت هزار چهارصد و یک تومان) اعالم
شد.همچنین براساس اعالم صرافی بانک ملی ایران
قیمت خرید یورو...
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تعداد و مبلغ چکهای برگشتی زیاد شد
آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در هشتمین ماه
سال جاری نشان میدهد که در این ماه معادل  ۶۳۰هزار فقره
چک برگشــت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل  ۳۲.۵و
 ۱۶.۳درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا ،تازهترین آماری که بانک مرکزی از جریان
مبادالت چک منتشر کرده است ،نشان میدهد که در آبانماه
ســال جاری حدود  ۷.۱میلیون فقره چک به ارزشی بیش از
 ۲۵۰هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان مبادله شــده است که از نظر
تعداد و مبلغ به ترتیب  ۳۰.۲و  ۲۴.۹درصد نسبت به مهرماه
افزایش دارد.
از سوی دیگر ،بیش از  ۶.۴میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۲۰
هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان از چکهای مبادلهای وصول شده
اســت که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیــب  ۳۰و  ۲۶.۳درصد
افزایش دارد.

در کنار چکهــای وصولی معادل  ۶۳۰هــزار فقره چک هم
برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی به
ترتیب با  ۳۲.۵و  ۱۶.۳درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت ،در استان تهران حدود  ۲.۲میلیون فقره
چک با ارزشی معادل  ۱۲۸هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان مبادله
شده که بیانگر صدرنشینی اســتان تهران در مبادله چک در
سطح کشور است.
چکهای وصول شده در تهران حدود  ۲میلیون فقره به ارزشی
حدود  ۱۱۴هزار میلیارد تومان و چکهای برگشتی بیش از
 ۱۷۲هزار فقره به ارزشی حدود  ۱۴هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
گزارش شده است .البته ،نسبت چکهای برگشتی به مبادلهای
از  ۸.۵درصد در آبان ماه سال گذشــته به  ۸.۸درصد در آبان
سال جاری رسیده که  ۰.۳درصد افزایش داشته است.
از ســوی دیگر ،ارزش چکهای مبادله شده در آبانماه امسال

نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۱.۷درصد با افزایش مواجه
شده و از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده  ۹۱.۱و ۸۷.۸
درصد وصولی و  ۸.۹و  ۱۲.۲درصد برگشت داده شده است.
میزان چکهای برگشتی به تفکیک علل
عالوه بر این ،در آبانماه امسال در کل کشور بیش از  ۶۰۸هـزار
فقـره چـک بـه ارزشی حدود  ۲۹هـزار و  ۴۰۰میلیـارد تومان
به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است
که در واقـع از نظـر تعـداد و ارزش  ۹۶.۵درصد از کل چکهای
برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر ،در استان تهران حدود  ۱۶۵هزار فقره چک به
ارزشی بیش از  ۱۳هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان به دالیل کسری
یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر
تعداد  ۹۵.۶و از نظر مبلغ نیز  ۹۶.۲درصد چکهای برگشتی

سود شرکتهای چینی به کمترین میزان خود رسید

رشد سود شرکتهای صنعتی چین در ماه نوامبر
کاهش یافت و به کمترین میزان بیش از یک سال
گذشته رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ ،اداره ملی آمار
چین ( )NBSاعالم کرد :رشد ســود صنعتی در
نوامبر نسبت به ســال قبل  ۹درصد کاهش یافته
که پایینترین سرعت رشد از ماه می تاکنون است.

میزان سود طی  ۱۱ماه اول سال نسبت به سال قبل
ت باالی کاالها از علل
 ۳۸درصد افزایش یافت و قیم 
کاهش سودآوری اعالم شده است.
ســود معدنچیان زغالســنگ و تامینکنندگان
نفتخام نیز در  ۱۱ماهه اول ســال جاری بیش از
 ۲۰۰درصد افزایش یافت و علــت آن افزایش نرخ
کاالها بود.

اما کاهــش ســود بــرق و گرمایــش ،موقعیت
شرکتهایی که از این محصوالت استفاده میکنند
تضعیف شده است .زو هونگ ،آمارگیر ارشد NBS
در بیانیهای گفت :هزینهها نسبتا زیاد است.
وی افزود :سود تولیدکنندگان خودرو و تجهیزات
عمومی نیز در ماه نوامبر بــه دلیل کاهش کمبود
تراشه و بهبود تقاضای بازار کاهش یافت.

اقتصاد خاورمیانه به کدام سمت میرود؟

اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش خود به
بررسیوضعیتاقتصادیکشورهایخاورمیانهوشمال
آفریقا پرداخته و از تداوم رشد مثبت آنها در سالهای
پیشرو خبر داده است.
به گزارش ایسنا ،بررســیهای اتاق بازرگانی تهران
نشان میدهد که اقتصاد منطقه خاورمیانه و آفریقای
شمالی(منا) در آینده نزدیک همچنان روند رو به رشد
خود را ادامه خواهد داد .بر این اساس میانگین رشد
اقتصاد این کشــورها در ســال  ۲۰۲۲به  ۵.۲درصد
میرسد و در سال  ۲۰۲۳نیز این رشد اقتصادی ۴.۶
درصد خواهد بود.
این پیشبینی در حالی محقق میشــود که افزایش
قیمت انرژی و رشد تولید نفت همچنان ادامه پیدا کند

لیر ترکیه پس از رشد کم سابقهای که هفته گذشته تحت
تاثیر تدابیر دولت تجربه کرد ،در معامالت روز دوشنبه در
برابر دالر آمریکا کاهش داشت.
به گزارش ایسنا ،لیر ساعت  ۱۰و  ۱۳دقیقه صبح به وقت
محلی در استانبول با ۵.۳درصد کاهش معامله شد و نرخ
برابری آن در برابر دالر آمریکا به  ۱۱.۳۳۶۶لیر رسید.
این ارز هفته گذشته رشــد هفتگی تاریخی را به ثبت

و واکسیناسیون علیه کرونا در سراسر منطقه ادامه پیدا
کند .همزمان با رونق اقتصادی ،اختالالت در زنجیره
تامین جهانی و پافشــاری بر افزایش قیمت انرژی،
احتمال سرریز شدن فشارهای رو به باال را بر قیمت
مصرف کننده افزایش میدهد و از این رو پیشبینی
میشود که نرخ تورم این منطقه در سال  ۲۰۲۲به ۵.۸
و در سال  ۲۰۲۳به چهار درصد برسد.
در این منطقه افزایش قیمــت نفت مانند تیغ دو لبه
عمل میکند .یعنی از یک سو کشورهای صادرکننده
نفت با افزایش درآمد ،خزانههایشان را تقویت کرده و
ظرفیت بیشتری برای جذب ارز خارجی پیدا میکنند
و از سوی دیگر ،کشورهای واردکننده نفت با ناترازی
مالی و فشارهای جدید اقتصادی رو به رو میشوند.

کاهش نرخ لیر ازسرگرفته شد
رسانده و روند نزولی هفت هفتهای خود را متوقف کرده
بود .تحت مکانیزمی که هفته گذشته اعالم شد ،دولت
ترکیه ضرر صاحبان سپردههایی که از ریزش ارزش لیر در
برابر ارزهای خارجی آسیب می بینند را عالوه بر نرخ بهره،
جبران خواهد کرد .اگرچه تدابیر مذکور هفته گذشته
ارزش لیر را تقویت کرد اما پرسشها درباره تاثیر احتمالی
این سیاست روی تورم و بودجه به قوت خود باقی ماند.

با این وجود ،نرخ رشد اقتصاد منطقه از  ۴.۱درصد در
سال  ۲۰۲۱به  ۵.۲درصد خواهد رسید و متوسط رشد
اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز از ۳.۸درصد
در سال  ۲۰۲۱به محدودهای بین پنج تا هفت درصد
میرسد .در میان کشورهای واردکننده نفت نیز رشد
اقتصادی از پنج درصد در ســال  ۲۰۲۱به حدود سه
درصد در سالهای آینده میرسد.
یکی از اصلیتریــن عوامل تاثیرگذار بر روند رشــد
اقتصادی کشورهای منطقه به واکسیناسیون کرونا
مربوط میشود .با افزایش واکسیناسیون پیشرفت قابل
توجهی در روند بازگشــت اقتصادها به شرایط عادی
به ثبت رسیده اما ســویههای جدید مانند امیکرون
میتواند در این روند اختاللهایی ایجاد کند.

رجب طیب اردوغان ،رییس جمهور ترکیه روز جمعه در
مصاحبهای با رسانهها اعالم کرده بود بانک مرکزی در
تثبیت نرخ مبادله عجله نخواهد کرد.
شاخص اعتماد تولیدکنندگان بانک مرکزی ترکیه در
دســامبر نزول کرد که بیانگر پیامدهای نوسان شدید
در این ماه بوده است .استفاده ظرفیت از  ۷۸.۱درصد در
نوامبر به  ۷۸.۷درصد در دسامبر افزایش یافت.

به دالیل کسری یا فقدان موجودی به کل چکهای برگشتی
بوده است.
چند درصد از چکهای وصولی رمزدارست؟
همچنین ،در این ماه در کل کشــور حدود  ۶.۹میلیون فقره
وصول شــده که از این تعداد بالغ بر  ۶.۴میلیون فقره عادی
و حدود  ۰.۵میلیون فقره رمزدار بوده اســت؛ بنابراین در کل
کشور  ۹۳.۲درصد از کل چکهای وصولی را چکهای عادی و
 ۶.۸درصد را چکهای رمزدار تشکیل میدهند.
از نظر مبلغی نیز ،از  ۴۱۹هزار میلیارد تومان چکهای وصولی
در کل کشــور حدود  ۲۲۰هزار و  ۱۰۰میلیــارد تومان برای
چکهای عادی و بالغ بر  ۱۹۸هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان خاص
چکهای رمزدار بوده است .بر این اساس ،در کل کشور ۵۲.۵
درصد از کل مبلغ چکهای وصولی را چکهای عادی و ۴۷.۵

درصد دیگــر را چکهای رمزدار به خــود اختصاص دادهاند.
طبق این گزارش ،در آبان امسال در کـل کشـور بیش از ۴۶۶
هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود  ۱۹۸هزار و ۹۰۰
میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و
مبلغ به ترتیب  ۱۲.۱و  ۳۱.۴درصد رشد داشته است.
اما در ماه مورد بررسی ،در استان تهران بیش از  ۱۵۰هزار فقـره
چـک رمـزدار بـه ارزشـــی حدود  ۱۴۱هزار و  ۹۰۰میلیارد
تومان وصول شد که در این ماه ۴۹.۳ ،درصد از تعداد چکهای
رمزدار وصولی در سه استان تهـران ( ۳۲.۲درصـد) ،اصفهان
( ۹.۳درصد) و خراسان رضوی ( ۷.۷۸درصد) وصول شده است
که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
همچنــــین ۷۹.۲ ،درصــــد از ارزش چــکهــای فــوق
در اســتانهــای تهــــران ( ۷۱.۳درصــد) ،اصفهان ( ۴.۳
درصد) و خراسان رضوی (  ۳.۶درصد) وصول شده است.

یک یارانه جدید برای محصوالت کشاورزی

سازمان توســعه تجارت از ابالغ شــیوه نامه پرداخت
یارانه حمل و نقل صادراتــی هواپیماهای باری حامل
محصوالت کشاورزی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم علی رضا پیمان پاک -
رئیس سازمان توسعه تجارت  -این یارانه با هدف توسعه
زیرساخت و لجستیک صادراتی کشور به طور خاص
در حوزه محصوالتی کشــاورزی پرداخت میشود .بر

اساس بند (م) تبصره ( )۱قانون بودجه و همچنین ماده
()۴بســته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ،۱۴۰۰
اعتباراتی جهت پرداخت یارانه حمل هوایی محصوالت
کشاورزی به کشورهای همسایه و حوزه اتحادیه اوراسیا
در نظر گرفته شده است که بر این اساس سازمان توسعه
تجارت ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ،شیوه
نامه اجرایی مربوطه را تدوین سپس توسط وزیر صنعت،

معدن و تجارت ابالغ شــد .کاهش هزینه های حضور
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی در بازار کشورهای
همسایه و کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا و افزایش
قدرت رقابت پذیری صادرات محصوالت کشاورزی با
هدف کاهش مدت زمان حمل این دسته از کاالهای
صادراتی به دلیل فساد پذیر بودن از جمله اهداف شیوه
نامه اجرایی است.

خودروهای تولیدی آبان ماه با چه کیفیتی تولید شدند؟

آخرین ارزیابی کیفی صورت گرفتــه از خودروهای
سواری تولیدی آبان ماه سال جاری نشان میدهد ،در
خودروهای تولیدی این ماه ،دو خودرو پنج ستارهای،
 ۹خودرو چهارســتارهای ،یک خودرو دوستارهای و
الباقی (  ۱۷مدل خودرو) ســه ستارهای شدهاند .این
در حالیست که تارا و شــاهین به عنوان تازه نفسان
خودروسازان داخلی با کسب چهار ستاره کیفی در این
ارزیابی سطح کیفیت حضور دارند.
به گزارش ایسنا ،بر اســاس ارزیابی شرکت بازرسی
کیفیت و اســتاندارد ایــران ( )ISQIاز خودروهای
ســواری تولیدی آبان ماه خودروســازان داخلی ،با
کیفیتتریــن خودروها دناپالس توربــو اتوماتیک
ایرانخودرو و دیگنتی بهمنموتور با کسب پنج ستاره

کیفی هســتند و پس از آن  ۹خودرو چهار ستاره و
 ۱۷خودرو سه ستاره قرار گرفتهاند .علیرغم اینکه در
ماههای گذشته خبری از خودروهای دوستاره نبود اما
مجدد در ارزیابی تولیدهای آبان ماهMVM X۳۳S ،
مدیرانخودرو متاسفانه با کسب دو ستاره کیفی ظاهر
شد ه اســت .نکته ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی
آبان ماه با بازگشت خودرو در کالس قیمتی ۳با حضور
خودروی  MVM X۲۲پس از ماهها است.
طبق ارزیابی صورت گرفته در سطح قیمتی  ۱تنها به
خودرو تیگو  ۷مدیرانخودرو اشاره شده که سه ستاره
از پنج ستاره کیفی را به خود اختصاص داده است.
در خودروهای در ســطح قیمتــی  ،۲محصول تازه
گروه بهمن موتور (دیگنتی) پنج ستاره و هایما S۷

اتوماتیک (ایرانخودرو خراسان) چهار ستاره کیفی
را کسب کردهاند.
پس از آنها در این سطح قیمتی ،محصوالتی همچون
آریزو  ،۶تیگو  ،۵جک  S۳و جک ( S۳بهمن موتور) و
( SWM G۰۱سیفخودرو) سه ستارهای شدهاند.
همانطور که اشاره شد ،در ارزیابی این ماه به خودروی
 MVM X۲۲پرداخته شده است که توانسته سه
ستاره از پنج ستاره کیفی را به خود اختصاص دهد.
در ارزیابی سطح کیفی خودروهای تولیدی هشتمین
ماه امسال در سطح قیمتی ۴سواریها ،در صدر جدول
دناپالس توربواتوماتیک با پنج ستاره کیفی قرار گرفته
و پس از آن تارا ،شاهین ،پژو  ،۲۰۷پژو  ۲۰۷پانوراما
و دناپالس موفق به کسب چهار ستاره کیفی شدهاند.
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قیمت سکه ۶دی ۱۴۰۰به ۱۳میلیون و ۳۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۰در بازار آزاد تهران به ۱۳میلیون و ۳۰هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
نیز ۱۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان ،نیم سکه ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان ،ربع سکه ۳میلیون و ۸۲۰هزار تومان و سکه یک گرمی ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان است.قیمت هر اونس طال
در بازارهای جهانی نیز  ۱۸۰۵دالر و  ۱۵سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار یک میلیون و  ۲۹۱هزار و  ۳۷۴تومان است.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی هشدار داد

اخبار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

امیرعبداللهیان:

در مذاکرات وین ،سند  ۲۰ژوئن
راکنارگذاشتیم

وزیر امور خارجه گفت که امروز سند مشترک و
قابل قبولی روی میز مذاکره کنندگان داریم که
آنها را اسناد یک دسامبر و  ۱۵دسامبر می خوانیم.
هم در موضوع هسته ای و هم تحریم ها یعنی دیگر
سند  ۲۰ژوئن را کنار گذاشتیم و به سند جدید و
مشترکی رسیدیم.به گزارش «انتخاب» ،حسین
امیرعبداللهیان وزیر خارجه صبح روز دوشنبه در
جمع خبرنگاران گفت :امروز دور جدید مذاکرات
در وین شروع می شود از جمله موضوعاتی که در
دستور کار ماست بحث تضمین و راستی آزمایی
است امروز سند مشترک و قابل قبولی روی میز
مذاکره کنندگان داریم که آنها را اسناد یک دسامبر
و  ۱۵دسامبر می خوانیم .هم در موضوع هسته ای
و هم تحریم ها یعنی دیگر سند  ۲۰ژوئن را کنار
گذاشتیم و به سند جدید و مشترکی رسیدیم .از
امروز مذاکرات ما حول آن سند مشترک شروع می
شود از جمله موضوعات در دستورکار در مذاکرات
جاری ما بحث تصمین و راستی آزمایی است.وی
گفت :باید در ذیل این واژه ها و موضوعات به نقطه
ای برسیم که نفت ایران به آســانی و بدون هیچ
منعی فروخته شــود و پول نفت به صورت ارزی
در حساب های بانکی ایران وارد شود و ما از همه
مزایای اقتصادی در برجام پیش بینی شده بتوانیم
اســتفاده کنیم.وی درباره زمان مذاکرات ایران و
عربســتان گفت گه هنوز نه ولی در حال تنظیم
کردن آن هستیم.

اختصاص ۱۵لیتر بنزین۱۵۰۰
تومانیبههرکارتملی

جواد اوجی وزیر نفت گفت :بــه تمامی افراد چه
صاحب خودرو باشند یا نه که یکســال در ایران
اقامت داشته باشند ،بر حسب کارت ملی  ۱۵لیتر
بنزین ۱۵۰۰تومانی تعلق میگیرد.
به گفته وزیر نفت ،افــراد میتوانند از این بنزین
اســتفاده کنند یا میتوانند از بخش اعتباری به
صورت ریالی استفاده کنند.

تعرفه پرمصرفها از بهمنماه
افزایشمییابد

وزیر نیرو با اشــاره بــه اینکه بخــش کوچکی از
مشترکینخانگیجزومشترکینپرمصرفهستند،
از افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف خانگی از
ابتدای بهمن  ۱۴۰۰خبر داد.علی اکبر محرابیان با
اشاره به اینکه بخش کوچکی از مشترکین خانگی
جزو مشترکین پرمصرف هســتند افزود :بخش
عمدهای از مشــترکین خانگی الگــوی مصرف را
رعایت میکنند بنابراین مشمول این افزایش قیمت
نخواهند شد.وی با اشــاره به اینکه هدف از اجرای
این طرح که شب گذشته به تصویب هیئت وزیران
رســیده کاهش مصرف برق در کشور است گفت:
الگوی مصرف برای ایام غیرگــرم  ۲۰۰کیلووات
ساعت برای هر دوره و در فصول سرد  ۳۰۰کیلووات
ساعت در اســتانهای غیر گرمســیری است که
استفاده بیشتر از این الگو شامل افزایش قیمتها
خواهد شد الگوی مصرف در استانهای گرمسیری
تا  ۳۰۰۰کیلووات ســاعت نیز تعیین شده است.
محرابیان با بیان اینکه قیمتها براســاس خرید
تضمینی برق که  ۴۰۰تومان است محاسبه خواهد
شــد ادامه داد :در زمســتان الگوی مصرف برای
استانهای غیر گرمسیری  ۲۰۰کیلووات ساعت
است ،اگر مشــترکی  ۱۰۰کیلووات ساعت بیشتر
استفاده کند تا  ۱.۵برابر یعنی  ۶۰۰تومان ،دوبرابر
الگوی مصرف کیلوواتی  ۱۰۰۰تومان و ســه برابر
الگوی مصرف با قیمت هر کیلووات ساعت ۱۴۰۰
تومان محاسبه خواهد شــد.وی با اشاره به اینکه
مشترکین پرمصرف باید تشویق شوند که میزان
مصرف خود را به میزان الگوی مصرف کاهش دهند و
البتهصرفهجویییکوظیفهملیگفت:مشترکینی
که خیلی پرمصرف هســتند از یارانه بیشتری هم
استفاده میکنند که این روند باید تغییر پیدا کند،
زیرا برخی از این افراد یا مصارف خیلی باالیی دارند
و یا به روشهای غیر قانونی استخراج رمز ارز انجام
میدهند که اینها باید رعایت حقوق عامه را داشته
باشند.وزیر نیرو ادامه داد :مشترکین درکی از میزان
الگو ندارند و باید این مصارف بصورت دقیق تشریح
شود ،ما برای توضیح این موضوع برنامه داریم ،زیرا
 ۲۰۰کیلووات برای اســتفاده از همه وسایل برقی
کافی است.وی در رابطه با مشترکین کم مصرف و
خوش مصرف که صرفه جویی میکنند گفت :اگر
مشترکین کمتر از الگوی مصرف برق مصرف کنند
تشویق خواهند شد ،همچنین مشترکین از طریق
سامانه میتوانند پله مصرف خود را مشخص کرده و
براساس آن تشویق شوند.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران
در گزارشــی ضمن تشریح
دیدگاه بخــش خصوصی به
الیحه بودجــه  ۱۴۰۱تأکید
کرده اســت نتیجه بسیاری
از سیاســتهای کلیدی بودجه  ،۱۴۰۱ایجاد محیط
تورمی و تا حدی رکود اســت.مرکز پژوهشهای اتاق
ایران در گزارشی به تشریح نقطه نظرات و پیشنهادات
بخش خصوصی درباره الیحــه بودجه  ۱۴۰۱پرداخته
اســت .این مرکز بــا تأکید بــر اینکه هــدف دولت
در تنظیم الیحــه بودجه  ۱۴۰۱کاهــش حداکثری
کســری بودجه بوده اســت و با یادآوری این نکته که
تنظیم بودجه اقدامی فراتر از تراز کردن جدول منابع و
مصارف دولت است تأکید کرده است :نتیجه بسیاری از
سیاستهای کلیدی بودجه ،۱۴۰۱ایجاد محیط تورمی
و تا حدی رکود است .افزایش قیمتها در سال ۱۴۰۱
موجب افزایش درآمدهای اســمی به ویژه مالیاتها از
جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات خواهد
شد.در ادامه این گزارش آمده است :هم به دلیل تداوم
تحریمها (کــه ظاهرا ً فرض اساســی در تنظیم الیحه
بودجه بوده است) و هم تورم ،فشــار بر نرخ ارز در بازار
آزاد همچنان وجود خواهد داشــت .صنایع و تولیداتی
که امکان صادرات دارند ،در چنــد ماهه اول -به دلیل
ال خریداری
اینکه استفاده از موجودی انبار نهادههای قب ً
شــده افزایش قیمتهای داخلی بر هزینه تولید آنها
اثر کمتری دارد  -منتفع خواهند شــد امــا تولیداتی
که امکان صادرات ندارند ،با توجه به محدودیت تقاضای
داخلی ،دچار مشــکل خواهند شــد.بر این مبنا مرکز
پژوهشهای اتاق ایران به مجلس شــورای اســامی
پیشنهاد کرده در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای

آثار تورمی بودجه 1401

سیاستها و قابلیت تحقق منابع را بهصورت واقعبینانه
مد نظر قرار دهد.
درآمدهــای مالیاتی بودجــه  ۱۴۰۱دارای
بیشبرآوردی جدی است
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تأکید بر اینکه درآمدهای
مالیاتی پیشبینیشده در الیحه بودجه  ،۱۴۰۱دارای
بیش برآوردی جدی است از مجلس خواسته تا درباره
قابلیت وصول منابع مالیاتی پیشبینیشده در الیحه
و آثار آن ،بررســیها و تعدیلهــای الزم را انجام دهد.
همچنین یادآوری کرده است که راه حل درست افزایش
درآمدهای مالیاتی ،طراحی و اجرای پایههای مالیاتی
(مانند مالیات بر عایدی سرمایه ،مالیات بر مجموع درآمد
البته به نحو صحیح و علمی) است.

دولت  ۴۰درصد سهم صندوق توسعه ملی را
کامل پرداخت کند
این مرکز با تأکید بر اینکه دولت در ســال  ۱۴۰۱طبق
قانون برنامه ششم توسعه ،میبایست  ۴۰درصد از منابع
حاصل از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی
واریز کند اما در الیحه بودجه اجازه خواســته است که
فقط  ۲۰درصد از منابع مزبــور را به صندوق واریز کند
پیشنهاد کرده است :اوالً ســهم صندوق توسعه ملی از
منابع حاصل از نفت و گاز به طور کامل پرداخت شــود
( ۴۰درصد) و هدف دولت برای ایجاد رشد اقتصادی از
طریق این صندوق تعقیب شود .دولت میتواند کسری
بودجه جاری خود را از طریق انتشار اوراق قرضه جبران
کند .ثانیاً به جای آنکه منابع از بخش خصوصی برداشت
شده و با واریز به صندوق دولتی و با صالحدید مقامات

خبر

صرف سرمایهگذاری شود ،دولت این منابع را به بانکها
بدهد تا با ســازوکار نظارتی دقیق ،صرفاً به طرحهای
سرمایهگذاری مولد و رقابتپذیر اختصاص یابد.
تمهیدات حمایتی برای تأمین ســرمایه
درگردش بخشهای تولیدی در نظر گرفته شود
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با اشاره بهاحتمال حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی و افزایش قیمتها و تالش دولت برای
کنترل قیمتها در این گزارش تأکید کرده است :یکی
از نگرانیهای بخش خصوصی ،شــدت یافتن اینگونه
اقدامات در ســال آتی با توجه به حساس بودن افزایش
قیمت کاالهای اساسی است که در نهایت به ضرر بخش
حقیقی اقتصاد (تولید) خواهد بود.
این مرکز در ادامه گــزارش با تأکید بــر اینکه اجرای
سیاستهای اصالحی به شکل تدریجی اولویت بیشتری
دارد آورده اســت :ضروری اســت در زمان اجرای این
سیاست بهصورت تدریجی تمهیدات حمایتی ویژهای
برای تأمین ســرمایه درگردش با نرخ مناســب برای
بخشهای تولیدی در نظر گرفته شود.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گــزارش خود تأکید
کرده اســت :با عنایت به آنکه تصمیم دولت در الیحه
پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی در
اتمام طرحهای عمرانی ماهیت بودجهای نداشــته و بر
اساس تجربه سنوات گذشته میتوان نتیجه گرفت که
این نوع سیاستگذاری اثربخشی الزم را نخواهد داشت
و با توجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش خصوصی در
اجرای طرحهای عمرانی ،در قالب ماده  ۲۷قانون الحاق
 ۲به دولت داده شده اســت ،لذا پیشنهاد مشخص در
خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل
طرحهای عمرانی ،تســریع در تکمیل الیحه مشارکت
عمومی و خصوصی و تصویب هرچه سریعتر این الیحه
است.

مسکن همچنان در مدار صعود

قیمت مسکن در شهر تهران به ۳۲میلیون و ۵۹۰هزار تومان رسید

در آذر ماه امســال متوســط قیمت خرید و فروش
یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده
از طریق بنگاههای معامالت ملکی شــهر تهران ۳۲
میلیون و  ۵۹۰هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل
 ۱.۸درصد افزایش نشان می دهد.براساس گزارش
بانک مرکزی در آذر ماه امســال تعــداد معامالت
مسکن تهران به حدود  ۹هزار و  ۸۰۰واحد رسید که
این تعداد معامالت مسکن نسبت به ماه قبل ۳۳.۸
درصد رســید .همچنین حجم معامالت مسکن در
آذر ماه امسال نسبت با آذر ماه سال گذشته با جهش
 ۲۸۲.۵درصدی مواجه شــده اســت.بر اساس این
گزارش میانگین قیمت هر مترمربع مســکن که در
آبان ماه به حدود  ۳۲میلیون و  ۹هزار تومان رسیده
بود در آذر  ۱۴۰۰با افزایش  ۱.۸درصدی نسبت به
ماه قبل به  ۳۲میلیون و  ۵۹۰هزار تومان رســیده
است .همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل
معادل  ۲۱.۱درصد افزایش داشته که در مقایسه با

رشد نقطه به نقطه آذرماه سال ( ۱۳۹۹معادل ۹۸.۹
درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ
رشد قیمت مسکن در سال جاری است.

معاملهخانههایقدیمیبیشترشد
بر اســاس گزارش بانک مرکزی بررسی توزیع تعداد
واحدهای مســکونی معامله شده در شــهر تهران به
تفکیک عمر بنا در آذرماه ســال  ۱۴۰۰حاکی از آن
اســت که از مجموع  ۹هزار و  ۷۷۲واحد مســکونی
معامله شده ،واحدهای تا  ۵سال ساخت با سهم ۳۳.۲
درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند که
البته سهم معامالت مسکن نوساز  ۵.۹درصد کاهش
داشته است و در مقابل به ســهم معامالت خانههای
قدیمیتر افزوده شده اســت .توزیع تعداد معامالت
انجام شده بر حســب مناطق مختلف شهر تهران در
آذرماه ســال  ۱۴۰۰حاکی از آن اســت که از میان
مناطق ۲۲گانه شــهر تهران ،منطقه  ۵با سهم ۱۴.۳

درصدی از کل معامالت ،بیشترین تعداد قراردادهای
مبایعهنامه را به خود اختصاص داده اســت.همچنین
مناطــق  ۱۰و  ۲بــه ترتیب با اختصاص ســهمهای
۱۰.۱و  ۸.۵درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده
بر حســب قیمت یک متر مربع بنا در آذرماه ســال
 ۱۴۰۰حاکی از آن اســت که واحدهای مســکونی
در دامنه قیمتی هر متر  ۲۰تــا  ۲۵میلیون تومان با
سهم  ۱۶.۸درصد ،بیشــترین سهم از تعداد معامالت
شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنههای
قیمت متری  ۱۵تــا  ۲۰میلیون تومــان و  ۲۵تا ۳۰
میلیون تومان بــه ترتیب ســهمهای  ۱۶.۲و ۱۳.۸
درصــدی در رتبههای بعدی قــرار گرفتهاند .در این
ماه ،توزیع حجم معامالت به گونهای بوده اســت که
 ۶۱.۹درصد واحدهای مســکونی با قیمتی کمتر از
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران
معامله شدهاند.

خانههای نقلی در صدر معامالت
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شده بر
حسب سطح زیربنا در آذرماه سال  ۱۴۰۰نشان میدهد،
بیشترین سهم از معامالت انجام شده به واحدهای مسکونی
با زیربنای  ۵۰تا  ۶۰مترمربع با سهم  ۱۵.۹درصد اختصاص
داشته اســت .واحدهای دارای زیربنای  ۶۰تا  ۷۰و  ۷۰تا
 ۸۰مترمربع به ترتیب با سهمهای  ۱۵.۱و  ۱۲.۸درصدی
در رتبههای بعدی قارار گرفتهاند .در مجموع در این ماه،
واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از  ۸۰متر مربع،
 ۵۸درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
رشد ۵۴.۲درصدی اجاره مسکن در آذر
همچنین بررسی شــاخص کرایه مســکن اجارهای در
شهر تهران و کل مناطق شــهری در آذرماه سال ۱۴۰۰
نشاندهنده رشــد به ترتیب معادل  ۵۱.۲و  ۵۴.۲درصد
نسبت به ماه مشابه سال قبل است .و در ادامه روی اینجا
کلیککنید.

افزایش اجارهبهای مسکن ،عامل تورم آبان ماه اعالم شد

بانک مرکزی عامل تورم آبان ماه امسال را افزایش نسبتا باالی «ارزش اجاری مسکن» اعالم کرد.
به گزارش مهر ،بانک مرکزی در گزارشی در خصوص شاخصهای اقتصادی آبان ماه اعالم کرد :علی رغم اینکه در آبانماه  ۱۴۰۰روند تورم متوسط دوازدهماهه و نقطه به نقطه (نسبت به آبان  )۱۳۹۹همچون ماه گذشته (مهر
 )۱۴۰۰کاهشی بوده ،با این حال تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً باالیی قرار داشته است.بانک مرکزی میگوید :عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروهها در شاخص قیمت مصرفکننده) ،همچون روند چند ماه
اخیر به افزایش نسبتاً باالی قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط مییابد.نگونه بانک مرکزی در خصوص وضعیت بازارهای دارایی از جمله مسکن تحلیل کرده ،بررسیها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده
با افزایش مواجه شده است.ر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور ،متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی آبان ماه نسبت به ماه
قبل (مهر  ۱.۲ )۱۴۰۰درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان  ۱۷.۷ )۱۳۹۹درصد افزایش را تجربه کرد.اطرنشان میشود پیش از این نیز بانک مرکزی در گزارشی رشد اجاره بها در آبان ماه امسال در تهران نسبت
به آبان ماه سال گذشته را  ۵۱.۶درصد اعالم کرد .این شاخص (رشد اجاره بها) در کل کشور  ۵۴.۹درصد برآورد شده بود.گفتنی است نرخ تورم آبان ماه سال جاری  ۴۴.۴درصد اعالم شده بود.
أکید بانک مرکزی بر ادامه روند افزایشی اجاره بهای مسکن در ماههای اخیر در حالی است که در  ۲۳خرداد ماه امسال در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ،سقف افزایش اجاره بهای مسکن را برای تهران ،سایر کالنشهرها و سایر
شهرها به ترتیب  ۲۰ ،۲۵و  ۱۵درصد اعالم کرده بود.
معاون بازرگانــی وزیر جهاد کشــاورزی گفت :برخالف
شــایعاتی که این روزها در برخی محافل مطرح میشود
ارز ترجیحی تامین گندم ،دانههــای روغنی و نهادههای
دامی برای دی مــاه تخصیص یافت .عباس عســگرزاده
اظهار داشــت :با توجه به این که در شش ماهه دوم سال
براســاس قانون ارز ترجیحی کاالهای اساسی به صورت
ماه به مــاه تخصیص مییابد ،ارز ترجیحی این ســه قلم
ذکر شــده مانند ســابق برای دیماه تامین شده است و
هیچ مشــکلی در این زمینه وجود ندارد.وی ادامه داد :با
توجه به ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی به این کاالهای

وزارت کشاورزی:

ی ماه تامین شد
ارز  ۴۲۰۰نهادههای دامی و روغن در د 

اساســی ،هیچ افزایش قیمتی در خصــوص محصوالت
اساسی از جمله مرغ و گوشــت قابل قبول نیست.معاون
بازرگانی وزیر جهادکشــاورزی گفت :در حال حاضر در
سامانه بازارگاه نهاده دامی مورد نیاز دامداران و مرغداران
با قیمت ســابق بارگذاری شــده و آنها میتوانند مثل
گذشته نهاده مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت کنند.

قیمت دالر در بازار متشــکل روز گذشــته نسبت به روز
گذشته ثابت بود .قیمت سکه هم در حالی سرعت گرفت
که قیمت طال افت را شــاهد بود.به گزارش اقتصادنیوز ،
قیمت دالر در بازار متشــکل روز گذشته نسبت به عصر
روز گذشته ثابت بود .این اسکناس آمریکایی در بازار روز
گذشته با قیمت  27هزار و  180تومان معامله شد.

خرید یورو  ( ۲۹,۸۷۱بیست و نه هزار و هشتصد و هفتاد
و یک تومان) و قیمت فروش یورو (۳۰,۴۷۴ســی هزار و
چهارصد و هفتاد و چهار تومان) است.

قیمت دالر و قیمت یورو در صرافی ملی
صرافی ملی هم روز گذشته دوشنبه  6دی  1400قیمت
خرید و فروش دالر و یورو را اعالم کرد .بر این اساس قیمت
خرید دالر آمریکا ( ۲۶,۸۵۸بیست و شش هزار وهشتصد
و پنجاه و هشــت تومــان) و قیمت فــروش دالر آمریکا
( ۲۷,۴۰۱بیست و هفت هزار چهارصد و یک تومان) اعالم
شد.همچنین براساس اعالم صرافی بانک ملی ایران قیمت

قیمت درهم پایین رفت
روز گذشــته همزمان با ثبات قیمت دالر در بازار متشکل
 ،قیمت درهم پایین رفت .درهم روز گذشــته نســبت به
عصر روز گذشته  40تومان ارزان شــد و با قیمت  8هزار و
 180تومان معامله شد .با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ
تبدیل درهم به دالر ( )3.673عدد  30هزارو  45تومان به
دست میآمد.

عسکرزاده افزود :تمامی ذخایر استراتژیک کشور نیز در
شرایط بسیار مطلوبی قرار دارند و تامین آنها به صورت
مستمر ادامه دارد و در این زمینه نیز هیچگونه کمبودی
وجود ندارد.وی گفت :به طور کلی در خصوص کاالهای
اساسی هیچ نقصان و کمبودی نیست و همه محصوالت
و کاالهای اساسی به میزان بیش از نیاز تامین شده است.

دالر در انتظار برجام
طال دنده معکوس رفت /قیمت سکه سرعت
گرفت
قیمت اونــس طال در بــازار جهانی روز گذشــته باالی
مرز  1800دالر ایســتاد .این فلز گران بهای جهانی روز
گذشــته در محدوه  1807دالر بود .در بازار داخلی ایران
هم روز گذشــته قیمت طال دنده معکوس زد و با  1هزار
و  800تومان کاهــش بر روی  1میلیــون و  296هزار و
 100تومان قرار گرفــت .همزمان با افــت قیمت طال ،
قیمت سکه به سرعت روز گذشــته خود افزود و  5هزار
تومان باال رفت .قیمت ســکه روز گذشــته  13میلیون
و  95هزار تومان بود.

معاون بازرگانی وزیر جهادکشاورزی افزود :با توجه به این
که تمامی زنجیره تولید ،تامین و توزیع کاالهای اساسی
براســاس قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار
شده ،نظارت بر بازار کاالهای اساسی نیز به شکل مستمر
در حال پیگیری است.عسکرزاده گفت :به هیچ وجه اجازه
برهم زدن ثبات بازار کاالهای اساســی را نمیدهیم و با
اندک کسانی که قصد شایعه پراکنی و ایجاد اخالل داشته
باشــد برخورد جدی صورت میگیرد.وی افزود :به مردم
اطمینان میدهیــم که در خصوص تامیــن و همچنین
قیمت کاالهای اساسی هیچ چالشی وجود ندارد.
دالر به تماشای برجام نشست
هیئت مذاکرهکننده ایران روز گذشــته بــرای پیگیری
دور هشتم مذاکرات احیای برجام وارد وین شد و معاون
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده
کمیسیون مشــترک برجام در حســاب کاربری خود به
مذاکرهکننــدگان خوشآمد گفت و از آغاز دور هشــتم
مذاکرات در روز جاری خبر داد.واکنــش قیمت دالر به
اولین اخبار خارج شده از مذاکرات میتواند تعیینکننده
باشد .بانک مرکزی قاعدتا از دور قبلی و واکنش قیمت دالر
در دوره قبل اطالعاتی استخراج و طرحهایی برای کنترل
نوسانات اختاللزا ریخته است .ناپایداری قیمت دالر در
دور قبلی مذاکرات قابل توجه بود.در این دور جهت حرکت
مذاکرات و عملکرد بانک مرکزی نوســان قیمت دالر را
کنترل خواهد کرد.

غالمحسین شافعی در مراسم رونمایی از
سامانهصدورهوشمندکارتبازرگانی

هوشمندســازی صدور کارت
بازرگانی

غالمحسین شافعی میگوید :هوشمندسازی صدور
کارت بازرگانی به فروریختن بخشــی از دیوار فساد
کمک میکند و سیستمی شدن این فرآیند بسیاری
از هزینههای اقتصادی را کاهش میدهد.با حضور
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رئیــس اتاق ایران و
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سامانه صدور
هوشمند کارت بازرگانی رونمایی شد .با راهاندازی این
سامانه فرآیند صدور کارت بازرگانی هوشمندسازی و
نقش عامل انسانی در صدور آن حذف خواهد شد؛ به
گونهایکه ۲۵استعالممختلفازدستگاههایاجرایی
برای صدور کارت بازرگانی به صورت سیستمی و در
کمتر از یک ساعت انجام خواهد شد.در ابتدای این
مراسم علی مویدی رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه هوشمندسازی صدور
کارت بازرگانی یکی از گلوگاههای فساد را مسدود
خواهد کرد گفت :فساد معلول بیانضباطیها ،عدم
هوشمند سازی و دخالت افراد در فرآیندهای صدور
کارت بازرگانی است .همچنین کارت بازرگانی موقت
بستری برای ورود کاالی قاچاق به کشور شده بود .اما
با هوشمند سازی صدور کارت بازرگانی ،ورود کاالی
قاچاق به کشور کم میشود.او ادامه داد :درگاههای
ورود قاچاق را شناســایی کردهایــم و این درگاهها
یکی پس از دیگری در حال مسدود شدن هستند.
هوشمند سازی موجب افزایش آرامش بازار و تجارت
و بهبود امنیت تجاری کشور میشود .از وزیر صنعت
درخواست میکنم سامانه جامع تجارت تا پایان سال
تکمیلشود.
حذف هر امضایی به منزله فروریختن
بخشی از دیوار فساد است
در ادامه این نشســت غالمحسین شــافعی رئیس
اتاق ایران با بیان اینکه هوشمندسازی صدور کارت
بازرگانی دو اثر قابل توجه در اقتصاد کشــور خواهد
داشت ادامه داد :اولین اثر آن این است که حذف هر
مجوز و امضایی به منزله فروریختن بخشی از دیوار
فساد است .دومین اثر آن هم این است که سیستمی
شدن این فرآیند بسیاری از هزینههای اقتصادی را
کاهش میدهد .زمانی برای گرفتن یک استعالم ،فرد
مجبور بود از دورترین نقاط ایران به تهران بیاید و بعد
از چند سفر درونشهری در نهایت جواب استعالم را
بگیرد .اما حاال با چند کلیک همه چیز انجام میشود.
شافعی افزود :هوشمندسازی به لحاظ اقتصادی در
کل کشور اثرگذار است .از سوی دیگر میتواند فضای
کسبوکار کشور را که به شدت نامناسب شده ،بهبود
بخشــد و رتبه ما را در دنیا ارتقا دهد.او تأکید کرد:
متأسفانه ما هنوز در حوزه هوشمندسازی ،تجارت
الکترونیک و سایر مؤلفههایی که به این حوزه مربوط
میشود ،از دنیا عقب هستیم.شافعی گفت :معموالً
در ابتدای هر تغییری ،افراد مقاومت میکنند و بعد از
اینکه تغییرات اعمال شد شروع به خودزنی میکنند.
قطعاًدربرابراینهوشمندسازیها شاهد مقاومتهای
زیادی خواهیم بود اما نباید به آنها اعتنایی شود.
صدور و تمدید کارت بازرگانی منوط به
پرداخت مالیات است
در پایان این نشست سیدرضا فاطمیامین وزیر صنعت،
معدن و تجارت هم با بیان اینکه حاکمیت باید  ۴اقدام
شــامل اولویتگذاری ،تنظیمگری ،تسهیلگری و
نظارت را انجام دهد ،گفت :اگر ســامانه جامع تجارت
که دســتگاههای متعددی درگیر آن هستند به طور
کامل راهاندازی شود ،روش حکمرانی ما تغییر میکند.
اسفند ماه خبر تکمیل ســامانه را میدهیم.او با بیان
اینکه پیش از این در شهرهای کم بضاعت به نام افراد
مختلف همچون کودکان کارت بازرگانی صادر شده
و فســاد صورت میگرفت ،افزود :هدف ما این است
که ضوابطی قرار دهیم تا اگــر فردی مالیات پرداخت
نکرده و یا شــرایط الزم برای دریافت کارت بازرگانی
را ندارد نتواند ایــن کارت را دریافت کند .همچنین
تالش میکنیم با این هوشمندســازی فرآیند صدور
کارت برای افراد دارای صالحیت تســهیل شود .مث ًال
در فرایند جدید صدور کارت بازرگانی  ۲۵اســتعالم
از  ۲۰دســتگاه در کمتر از یک ســاعت اخذ خواهد
شــد.فاطمیامین ادامه داد :با هوشمندسازی صدور
کارت بازرگانی فرآیند نظارت به شــدت قوت خواهد
گرفت و راههای فساد بســته خواهد شد .این فرآیند،
موجب حذف رانت و امضای طالیی میشود .تالش ما
ایناستکهبهسمتاقتصادسالمحرکتکنیم.اوتأکید
کرد :صدور و تمدید کارت بازرگانی منوط به پرداخت
مالیات است و کسی نمیتواند به شکل صوری اقداماتی
برای دریافت آن انجام دهد .دیگر یک کودک  ۱۰ساله
نمیتواند صادرات  ۵۰۰میلیون دالری انجام دهد زیرا
با هوشمندسازی ،امضای طالیی از فرآیند صدور کارت
بازرگانی حذف شد.
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اقتصاد
ایران

برنج کیلویی ۷۲هزار تومانی از سبد خرید مردم حذف شد

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

یک کیلــو برنج هاشــمی
ممتاز  ۷۲هــزار تومان در
بازار به فروش می رسد که
به دلیل گرانی از سبد خرید
بســیاری از خانوارها خارج
شده اســت .مســئوالن دلیل گرانی برنج را کاهش
تولید عنوان کرده انــد و معتقدند مردم برای تأمین
برنج خارجی مشکلی ندارند.
اما در کشوری که برنج یکی از اصلی ترین محصوالت
کشاورزی بوده و ایران یکی از مهم ترین قطب های
تولید برنج درجهان است چرا باید مردم به دلیل گرانی
های سرسام آور ،مجبور به تهیه برنج خارجی باشند.
این سوالی است که بارها مطرح شده و هنوز جوابی
قانع کننده برای آن داده نشده است.
به گفته مســووالن برنج ایرانی به دلیل خشکسالی،
کاهش کشت و دو برابر شدن هزینههای تولید ،امکان
ارزانتر شدن را ندارد و حتی کشاورزان از این قیمت
فعلی هم ناراضی هستند.

برنج روی موج گرانی

عضو کمیســیون کشــاورزی ،آب ،منابع طبیعی و
محیط زیست مجلس در این رابطه گفته است بخشی
از افزایش قیمت برنج به دلیل باال بودن قیمت تمام
شده برای کشاورزان داخلی اســت ،درحال حاضر
کشاورزان نمیتوانند ماشین آالت و نهادههای مورد
نیاز خود را با نرخ دولتی دریافت کنند .به گفته جالل
محمودزاده ،باید در شرایط فعلی با توجه به افزایش
قیمت شــدید برنج اجازه واردات این محصول با ارز
دولتی داده شود و بر واردات و نحوه توزیع آن توسط
شرکتهای وارد کننده نظارت جدی صورت بگیرد تا
بازار به نقطه تعادل برسد.
اما ساداتی نژاد ،وزیر جهادکشاورزی معتقد است به
دلیل خشکسالی تولید برنج ایرانی  ۲۰درصد کاهش
داشته است وقتی محصولی کمتر تولید شود طبیعتاً
قیمت آن افزایش می یابد در برنج خارجی نیز هیچ
محدودیتی در میزان عرضه به بازار نداشتیم.
در حال حاضر برنج هاشــمی درجه یک زرین دانه
برند زنگبار ۵ ،کیلوگرمــی  ، ۴۱۰,۰۰۰برنج طارم
امراللهــی کشــت اول برند برنــج تو۱۰کیلوگرمی
 ، ۶۲۰,۰۰۰برنــجنیمدانــه طــارم برنــد برنج تو

۱۰کیلوگرمی ، ۴۱۰,۰۰۰برنج ایرانی برند گلستان
 ۴کیلوگرمــی ،۲۸۰,۰۰۰برنج طــارم ممتاز برند
گلســتان ۱۰کیلوگرمــی  ، ۶۴۰,۰۰۰برنج دودی
هاشمی برند خمام تی تی  ۱۰کیلوگرمی ۷۵۰,۰۰۰
 ،برنج طارم قهوه ای ممتاز برند برنج تو  ۱کیلوگرمی
 ،۶۹,۰۰۰برنــج هاشــمی ممتــاز برند گلســتان
۱کیلوگرمــی  ۷۲,۰۰۰و برنج برند شــاهپخت ۱۰
کیلوگرمی ۳۶۲,۰۰۰هــزار تومان در بازار به فروش
می رسد.
در همین رابطه نایب رئیــس انجمن واردکنندگان
برنج در گفت و گویی با "کسب و کار" گفت :در حوزه
برنج کسری داریم و نیازمند واردات هستیم .ضمن
اینکه در سال جاری ستاد تنظیم بازار و گمرک اعالم
کردند با توجه به وضعیت واردات و خشکسالی که در
کشور اتفاق افتاده نگرانیهای زیادی درباره تأمین
برنج مورد نیاز وجود دارد.
محمد مختاریانی اضافه کرد :همچنین از زمانی که
ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات کاالهای اساسی تخصیص
پیدا کرد حضــور دولت در زمینــه واردات کاالهای
ال جایگزین بخش
اساسی بســیار پررنگ بوده و عم ً

رئيس اتحاديه فروشــندگان گل وگيــاه تهران در
خصوص انفجار پنج شبنه هفته گذشته بازار گل شهيد
محالتي اظهار داشت :اين انفجار ساعت  ۳بعد از ظهر
سوم دي ماه ۱۴۰۰در ميان انبوهي از جمعيت رخ داد و
متاسفانه منجر به فوت دو نفر و مجروح شدن هشت نفر
گرديد .انفجار در اثر استفاده از گاز هليوم صورت گرفت.
نداشتن متولي مشخص ،عدم وجود هرگونه امکانات و
تجهيزات ايمني و معماري و ساختار پر نقص و باريک
اين بازار باعث شد آتش نشاني با مکافات و مشکالت
زيادي بتواند ورود و آتش را خاموش کند.
اکبر شاهرخي ،رئيس اتحاديه فروشندگان گل وگياه
تهران گفت :سال هاســت که در تمامي مصاحبه ها
به شرايط بالتکليفي بازار گل شهيد محالتي اشاره و
تاکيد کرده ام که اين بازار هيچ متولي مشخصي ندارد.
 ۵۰۰غرفه در حدود  ۳۰هزار متر مربع در حال فعاليت
در حوزه گل و گياه هستند ،اما هيچ سازمان ،وزارت
خانه و نهادي به اين اتحاديه پاسخ درستي نداده است.
افرادي که در اين مکان ،واحد صنفــي و غرفه دارند
بدون اينکه پروانه کسب داشته باشند سال هاست به
فروش و عرضه گل و گياه مشغول بوده و به هيچ کسي
هم جوابگو نيستند .شهرداري نيز پاسخ مناسبي به
اتحاديه نمي دهد.
شاهرخي تاکيد کرد :شــهرداري بر فعاليت اين افراد
ال اشــراف دارد و مي داند تمامي افــراد فعال در
کام ً
اين حيطه طبق قانون نظام صنفي بايد از اتحاديه ها
پروانه کسب اخذ کنند تا در اين موارد اتحاديه بتواند
ساماندهي کرده و پاسخگو باشد .جان مردم در اين بازار
روزپنجشنبهبهخطرافتادوهيچکسيهيچمسئوليتي

بر عهده نگرفته است .وي توضيح داد :اساساً گاز هيلوم
جزو رسته هاي اين اتحاديه قرار ندارد و اگر پروانه کسب
داشتند حتما اتحاديه با آموزش هاي الزم و نظارت و
بازرسي هاي بموقع از بروز چنين حوادثي جلوگيري
مي کرد ،امــا تالش هاي اين اتحاديــه تا کنون براي
ساماندهي اين بازار بي نتيجه مانده است .ملکيت اين
زمين بزرگ که در آن کسب و کار مي شود مشخص
نيست که به چه سازمان و ارگاني تعلق دارد .غرفه ها و
مغازه ها هر يک داراي برق شهري هستند که اين امکان
را شهرداري در اختيارشان گذاشته در حاليکه مي داند
بايد از اتحاديه پروانه بگيرند و بعد اجازه برق داشــته
باشند .شاهرخي ادامه داد :از سوي ديگر با وجود اينکه
تهران جزو شهرهاي کم آب است ،اما اين زمين داراي
چاه عميقي است که هر يک از واحدها از آن براي خود
لوله کشي آب کرده و بدون اينکه متعهد باشند از آب
هاي زيرزميني به راحتي و بي تعهد استفاده مي کنند،
نه پول آب مي دهند ،نه اجاره بها و نه ماليات.
شاهرخي تصريح کرد :اگر متولي اين واحدهاي صنفي
معلوم شــود مي توان به ديگر ساختارهاي پر نقص و
بدون قانون آن هويت داد .در حاليکه اين ملک عريض با
 ۵۰۰غرفه باالي ۱۲متر متراژ داراي ۱۶سالن مي باشد
که هر سالني يک نفر مسئول اخذ شارژ است؛ حال آنکه
اساساً ساختار و تعريف بازار واقعي راندارد .هر يک از اين
غرفه ها تنها با يک تکه کاغذ و دو امضاء اجاره داده و
خريد و فروش مي شوند .تابع هيچ قانوني نيستند .هيچ
مسئوليتي بر عهده نمي گيرند .بازاري که بايد از ساعت
 ۵صبح تا ۱۱صبح فعال باشد و راس ساعت ۱۲تعطيل
شود تا ۶بعد از ظهر فعاليت مي کند.

ضرورت فرهنگ سازی استفاده از عينک آفتابي

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينک تهران
اظهار داشت :عينک آفتابي حکم لباس ايمن براي
چشم است .اگر مي خواهيم از چشمان مان مراقبت
کنيم بايد از سنين بســيار کم تا آخر عمر از عينک
آفتابي در مقابل اشــعه مضر آفتاب استفاده کينم.
کشورمان طي سال ۳۰۰روز آفتاب شديد دارد .چشم
بدون عينک مانند خودروي بــدون کمربند ايمني
اســت .حميد ثابت قدم ،رئيس اتحاديه سازندگان
و فروشــندگان عينک تهران در مضرات استفاده از
عينک هاي آفتابي بدون اســتاندارد بيان کرد :هر
فردي که از عينک آفتابي بدون استاندارد استفاده مي
کند چشمان خود را گول مي زند .چشم شعور ندارد
تا درک کند عينک استانداردهاي الزم را دارد يا خير،
بنابراين مردمک چشم باز مي شود و اشعه مضر که از
عدسي عينک آفتابي به راحتي عبور مي کند به چسم
زيان مي رساند.
وي ادامــه داد :افرادي که از عينک هــاي آفتابي با
استاندارد الزم استفاده مي کنند کمتر دچار بيماري

هايي نظير آب مرواريد و يا ناخنک مي شــوند .تمام
افرادي که عمل چشــم مانند ليزيک ،اليزيک و آب
مرواريد داشــته اند بايد از عينک آفتابي استاندارد
اســتفاده کنند .ثابت قدم تاکيد کرد :بايد در کشور
فرهنگ استفاده از عينک آفتابي هر روز تمرين شود.
رسانه ها و شبکه ها برنامه بسازند .نبايد جزو کاالهاي
لوکس در نظر گرفته شــود .چرا مردم را به اشــتباه
بيندازيم که هر کس عينک آفتابي مي زند از تزيينات
شخصي براي زيبايي استفاده مي کند؟ در حالي که
اليه ازون آسيب ديده و اشعه آفتاب بسيار زيان بارتر
شده ،پس اين اشــعه نبايد به مردمک چشم برسد.
متاسفانه مردم به کاالهايي که نبودشان مهم نيست
بيشتر از عينک آفتابي اهميت مي دهند.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينک تهران
در پايان تصريح کرد :محافظت و ســامتي يکي از
مهمترين اعضاي بدن از وظايف انسان است .چشم
ويترين بدن است.تمام زيبايي هاي دنيا را با چشم مي
توانيم ببينيم .پس واجب است از آن محافظت شود.

با افزايش استانداردهاي خريد خوب قطعا کيفيت توليدات ارتقاء مي يابد

لوازم ايمني مکمل ايمن سازي

خصوصی شده اســت .در این مدت دولت به شدت
تقویت و بخش خصوصی به شدت ضعیف شده است
که این یکی از بزرگترین ایرادات تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانی برای واردات کاال بوده است.
وی تاکید کرد :این مباحث خســارت سنگینی هم
به تجار و هم به مصرف کننده وارد کرده و مشخص
نیست که چه کسی باید پاسخگوی وضعیت فعلی و
افزایش حدود قیمت برنج ایرانی (از حدود  ۴۰هزار
تومان به باالی  ۶۰هزار تومان) باشد .سرانه مصرف
برنج در ایران حدود  ۴۰کیلوگرم در ســال اســت و
 ۳میلیون و  ۲۰۰هزار تن در ســال برنج نیاز داریم.
امســال به دلیل کاهش ســطح زیر کشت به خاطر
خشکسالی و شرایط بد آب و هوایی در ماه آخر کاشت
برنج ،حدود  ۴۰درصد کاهش تولید برنج داشــتیم.
البته تصمیمهای وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای
ذیربط هم متناسب با شرایط اقلیمی امسال نبود.
مختاریانی در خصــوص قیمت برنــج توضیح داد:
در ســطح بازار قیمت یک کیلو برنج مرغوب ایرانی
هاشمی باالی  ۶۰هزار تومان و قیمت برنج خارجی
هندی و پاکستانی  ۲۷هزار تومان است.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان لوازم
ايمني و آتش نشــاني تهران با تاکيد بــر اين نکته
که داشــتن لوازم و ملزومات ايمني تنها بخشي از
بسترسازي براي ايمن سازي است بيان داشت :لوازم
ايمني مکمل ايمن سازي اســت و براي بسياري از
مشاغل نداشــتن برخي از لوازم ايمني امکان پذير
نيســت و در همان لحظه کار ،فرد را دچار آســيب
مي کند.
حسين مصطفي زاده ،رئيس اتحاديه توليدکنندگان
و فروشندگان لوازم ايمني و آتش نشاني تهران بيان
داشت :داشتن لوازم ،ابزار و ماشين آالت ايمني براي
مشــاغل تعريف خاص خود را دارد؛ چه آنکه براي
بسياري از مشــاغل نبود برخي از لوازم ايمني مانند
عينک جوشکاري و يا دستکش تراشکار امکان پذير
نيست؛ چرا که فرد را دچار آسيب مي کند؛ اما اينکه در
حادثه اي مانند آتش سوزي تنها به ابزار و لوازم ايمني
بدون در نظر گرفتن شرايط محيط توجه شود ،کار
اشتباهي است .وي تاکيد کرد :ايجاد امکانات و شرايط
امن براي افراد آتش نشان از واجبات است .در غير اين
صورت جان نجات دهنده که آتش نشان است نيز به
خطر خواهد افتاد .
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان لوازم
ايمنيوآتشنشانيتهراندرخصوصسطحپيشرفت
در توليد لوازم و ابزار ايمني کشــور بيان داشت :در
ســال هاي اخير که کشــور با تحريم و محدوديت
هايي در واردات برخي از کاالها مواجه شــد نياز به
اين کاالها ،اقدام و تمرکز نخبگان کشور در خصوص
توليد باعث شد دست متخصصان و کارشناسان اين
حوزه براي توليد باز شود .بطوريکه تا کنون در توليد
ابزار و ملزومات کاالهاي حوزه ايمني و آتش نشاني به
پيشرفت هاي بسيار قابل توجهي دست پيدا کرده
اند .اين درحالي است که سابقاً از کشورهاي اروپايي
واردات داشــتيم .توليدات متخصصان امر تا حدي
با کيفيت است که مي توانيم در مقايسه با برخي از
کشورها اذعان کنيم در رتبه بسيار خوبي قرار داريم.
مصطفي زاده در خصوص اســتانداردهاي مورد نياز
براي لوازم ايمني و ايمن سازي محيط تصريح کرد:
در حوزه ابزار ،تجهيزات ،ماشين آالت ،ايمني محيط
و آموزش هاي الزم در خصوص استانداردهاي مورد

نياز نبايد کشورمان با کشورهاي بسيار پيشرفته اي
مانند آمريکا و اروپا مقايسه شود .باور اينکه بايد براي
ايمن سازي از علوم ،تجهيزات و لوازم مجهز استفاده
کنيم نياز به در نظر گرفتن بودجه الزم ،آموزش ها،
واردات ماشين آالت و تجهيزات براي ساخت ابزارهاي
مورد نياز است.
وي تاکيد کرد :ايمن سازي ســاختمان ها و ايجاد
محيط امن براي آتش نشان ها در ساختار مهندسي
ساختمان از مهمترين هاســت .هر استانداردي در
حوزه ايمني با عالمت اختصــاري  ENو کد دنباله
داري اســت که به همان ابزار اختصــاص دارد و هر
يک با ديگــري تفاوت دارد .در ســال هــاي اخير
در کشــورمان بــا تدويــن اســتاندارهايي در اين
خصوص ســعي کرده اند اســتانداردهاي خوبي را
تعريف کنند؛ اما امکانات اســتاندارد ســازي بسيار
محدود است.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان لوازم
ايمني و آتش نشاني تهران افزود :عدم وجود آزمايشات
قوي ،تجهيزات الزم و دستگاه هاي مورد نياز ،امکان
حساسيت هاي اســتاندارد را قطعاً محدود خواهد
ساخت که در اين حوزه بايد کار و تالش شود .مصطفي
زاده تصريح کرد :ايمني در خصوص هر موردي منجر
به امنيت و اعتماد خواهد شد؛ خصوصاً که با جان افراد
رابطه داشته باشد .آتش نشان جان افراد را نجات مي
دهد ،اول بايد محيط را بــراي ايمني خودش فراهم
کنيم تا انتظار داشته باشيم بتواند با امکاناتي که در
اختيــار دارد جان ديگران را نجــات دهد .هرچقدر
هم آموزش هاي خوبي ديده باشــد؛ محيط ،ابزار و
تجهيزات بسيار مهم است .
وي در خصوص حساســيت افــراد و ايجاد فرهنگ
اســتفاده از لوازم با اســتاندارد خوب در کشور بيان
داشت :اگر در کشور کاالها و لوازمي توليد مي شود
که از اســتاندارد خوبي برخوردار نيســت و يا توقع
خريدار و مصرف کننده را تامين نمي کند برمي گردد
به نوع نگرش ،توقع و آموزش افراد در اينکه کاالي با
استاندارد هاي باال را از توليدکنندگان بخواهند .اگر
هر چه توليد شود مردم استفاده کنند و توقع شان در
همان حد بماند ،پيشرفتي در توليدات باکيفيت باال
ايجاد نخواهد شد.

سهم بخش مسکن از کل تسهیالت بانکی حدود ۵درصد است

بازاري بي قانون و بدون متولي مشخص

معماري و ساختار بازار گل شهيد محالتي فاجعه آفرين شد
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بنبستتامین مالی پروژههایمسکنی
شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

گزارش هایی که توسط بانک
مرکزی منتشــر شــده نشان
می دهد سهم بخش ساختمان
و مسکن از کل تسهیالت بانکی
همچنان در سطح  ۵درصد قرار
دارد .کارشناسان بازار مسکن معتقدند دلیل این اتفاق تعدد
متقاضی و محدودیت منابع مالی در این بخش است .عدم

سرپیچی بانک ها از تسهیالت دهی به بخش مسکن

توانایی دولت برای تامین اعتبار پروژه های بازار مســکن و
از سوی دیگر متقاضیان بسیار موجب شده تا روند پرداخت
تسهیالت چه به سازنده و چه به مشتری بسیار کند شود.
بر اساس قانون بودجه ســال جاری باید بانکها  ۳۶۰هزار
میلیارد تومان به ســاخت مســکن اختصاص میدادند.
همچنین بر اســاس قانون جهش تولید مسکن ،باید ۲۰
درصد تسهیالت بانکی به بخش مسکن منتقل شود .این در
حالی است که بر اساس اعالم بانک مرکزی در ۸ماهه نخست
امسال بیش از  ۱,۷۲۷هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی

به بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت ،کشاورزی،
بازرگانی ،خدمات و مسکن پرداخت شده که سهم بخش
مسکن و ســاختمان بیش از  ۹۰هزار میلیارد تومان (۹۰
هزار و  ۶۸۹میلیارد تومان) بوده است .بنابراین سهم بخش
مسکن و ساختمان از کل تسهیالت بانکی  ۸ماهه امسال
 ۵.۲درصد بوده که با سهم  ۲۰درصدی مقرر در قانون فاصله
زیادی دارد .اگر قرار بود  ۲۰درصد تسهیالت بانکی  ۸ماهه
امسال به بخش مسکن و ساختمان برسد ،سهم این بخش از
تسهیالت بانکی تا پایان آبان ۱۴۰۰باید به ۳۴۵هزار میلیارد

تومان میرسید که تقریباً اندازه همان رقم مذکور در قانون
بودجه سال جاری و قانون جهش تولید مسکن میبود؛ ضمن
اینکه میبایست  ۱۵هزار میلیارد تومان مابقی هم در طول
ماههای باقی مانده امسال به بخش مسکن تعلق میگرفت.
از سوی دیگر از  ۹۰هزار میلیارد تومانی که بانکها به بخش
مسکن و ساختمان دادهاند ،حدود  ۱۷هزار میلیارد تومان
( ۱۶هزار و  ۹۵۲میلیارد تومان) ســهم تســهیالت خرید
مسکن و معادل  ۱۸.۷درصد کل تسهیالت بخش مسکن و
ساختمان بوده است.

محدودیت منابع در بخش مسکن
منصور غیبی ،کارشناس مسکن
نکته مهم در حوزه اقتصاد مسکن این است که نباید تجربیات و برنامه هایی که در دوره های گذشته وجود داشته تکرار شود .مشکالت و مصوبات قبلی باید اصالح شود .افراد بسیار زیادی وجود دارند که در زمان مسکن مهر از طریق خود
مالکی درخواست وام مسکن مهر کردند .با پیشرفت اندک پروژه ها دولت نتوانست تامین اعتبار کند ،واحدها ناقص مانده و تکمیل نشدند و سرگردانی متقاضیان رقم خورد .شواهد نشان می دهد حتی پس از گذشت ده سال از ساخت برخی
واحدهای مسکن مهر ،این واحدها هنوز آماده تحویل نشده است.
بنابراین در حال حاضر اینکه وزارت راه و شهرسازی اعالم می کند در طرح نهضت ملی مسکن ،افرادی که بتوانند ساخت و ساز کنند تسهیالت ساخت مسکن دریافت می کنند دقیقا مصداق همان وام خود مالکی مسکن مهر را پیدا می کند.
همان سرنوشت در انتظار این پروژه ها است .اینکه اعالم می کنند تمامی کسانی که قصد ساختوساز دارند یا پروژهشان نیمهکاره مانده میتوانند از سقف تسهیالت نهضت ملی مسکن استفاده کنند و یا افراد مجرد نیز می توانند ثبت نام
کنند و هر روز یک بند به این طرح اضافه می کنند تامین اعتبار آن ابهامات بسیاری دارد .در تجربه مسکن مهر هنوز بسیاری از واحدها تکمیل نشده و نه کسی به ملک خود رسیده و نه دولت توانست تسهیالت را تامین کند .لذا باید به جای
شعارها و قول ها افراد و پروژه های آسیب دیده و تکمیل نشده را حمایت کرد .در واقع می بایست با به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام قبلی مردم متقاضیان را از سرگردانی نجات داد.
احساس می کنیم پول و منابع مالی که وجود دارد باید به ده ها پروژه تزریق شود .اما گنجایش آن وجود ندارد .نباید شعار بدهیم که به همه تسهیالت می دهیم چه سازنده ،چه مجرد چه مستاجر و متقاضی .تمامی این منابع باید از بودجه
تقسیم شود بنابراین کیفیت پروژه پایین پایین آمده و نارضایتی ایجاد می شود .باید متوجه بود که نمی توان همه را راضی نگاه داشت و تمامی این مبالغ را پرداخت کرد .شعار زیاد است و در مقابل متقاضی نیز زیاد است .این در حالی است که
منابع محدود است و نمی توان همه را راضی نگاه داشت .اینجاست که سهم منابع بانکها نیز برای حوزه مسکن و ساخت و ساز به زیر 5درصد کاهش پیدا می کند .تعدد متقاضی و منابع محدود موجب کمرنگ تر شدن تسهیالت خواهد شد.
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آیفون 15بدونقابلیتنصبسیمکارتفیزیکیعرضهمیشود
منابعنزدیکبهشرکتاپلمدعیشدهاندکهمدلجدیدگوشیهوشمنداینشرکتبدوندرگاهنصبسیمکارتفیزیکیعرضهمیشود.درشرایطیکههنوزبیشازیکسالتازمانعرضهآیفون 14باقیمانده،
اطالعاتمنحصربهفردوعجیبیدرموردگوشیآیفون  15منتشرشدهکهبراساسآنگوشیمذکورتنهاقابلیتاستفادهازسیمکارتمجازیراداردکهبهایسیممشهوراستونصبسیمکارتفیزیکیبرروی
اینمدلازآیفونممکننخواهدبود.البتهکاربرانمیتواننددوسیمکارتمجازیرابررویآیفون 15نصبکنندتابتوانندازهریکازآنهادرصورتتمایلاستفادهکنند.همچنینگفتهمیشودحذفدرگاهسیم
کارتفیزیکیتنهامربوطبهمدلپرویآیفون 15استومدلسادهآیفون 15کماکانقابلیتنصبسیمکارتفیزیکیراخواهدداشت.
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تبعات اجرای همزمان تغییر سهمیه بنزین و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی

اخبار

پیدانوپنهانطرحبنزینیدولت

ضررمردمازکیفیتنامناسب

تغییرتعرفههایاینترنتیازسالآینده

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،اگر قیمت اینترنت آنقدر پایین باشد
که مردم کیفیت مناسبی دریافت نکنند ،بیشتر متضرر میشوند ،بنابراین برای سال
آینده باید مدل مناسبی تهیه شود که هم مردم به سرویس مناسب با قیمت مناسب
برسند ،هم اپراتورها بتواند سرمایهگذاری الزم را انجام دهد.شواهد نشان میدهد
این روزها شرکتهای ارائهدهنده اینترنت ثابت دچار مشکالت مالی شدند و برخی
از آنها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند ،زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت
در اپراتورهای موبایلی ،موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل بهجای
اینترنت ثابت باشد و در نتیجه شرکتهای  FCPدر حال از دست دادن مشترکانشان
هستند و این موضوع به گفته کارشناسان ،نهتنها موجب حذف تدریجی ارتباطات
ثابت شده بلکه به مرور این صنف و سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت وابسته هستند
را به مشکل دچار خواهد کرد.عیسی زارعپور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات-
چندی پیش با بیان اینکه تعرفه اینترنت ثابت ،طبق قانون مجلس امسال افزایشی
نخواهد داشت ،گفت :ما برای افزایش کیفیت تالش میکنیم ،کما اینکه در دو هفته
گذشته وضعیت پهنای باند بینالملل را ترمیم کردیم ،اما در  ۱۰سال گذشته در حوزه
اینترنت ثابت در کشور اتفاقی نیفتاده است .رتبه اینترنت ثابت ما در دنیا  ۱۴۲از میان
 ۹۰کشور اســت و اگر اقدام قابل توجهی صورت گرفته بود ،باید در رتبهبندیهای
بینالمللی و احساس مردم خودش را نشان میداد ،در حالی که اکنون بخش قابل
توجهی از اعتراضات مردم نسبت به اینترنت ثابت است.در این راستا صادق عباسی
شاهکوه -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تا پایان
سال  ۱۴۰۰برای افزایش قیمت اینترنت ثابت و سیار ،منع قانونی از سوی مجلس
شورای اسالمی وجود دارد ،گفت :اما برای سال جدید ،مدل جدید قیمتی خواهیم
داشت ،مدلی که هم برای مردم مفید باشد و هم برای اپراتورها ،اکنون هم در حال
بررسی مدلهای قیمتی هستیم و هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم .قیمت بستههای
اینترنتی اپراتورها هم باید اصالح شود و اپراتورها باید پیشنهادات جدیدی دهند و ما
این پیشنهادات را بررسی میکنیم و اگر تناقضی با مقررات نداشته باشد ،آنها را تایید
میکنیم.وی ادامه داد :قیمت اینترنت موبایل پایین است ،به همین دلیل گرایش به
استفاده از اینترنت ثابت کم شده و بخش ثابت از این بخش ضربه خورده است ،در
این بخش هم باید اصالحاتی انجام دهیم که این قیمتها با هم تناسب داشته باشند.
در کشورهای دیگر هم اینترنت موبایل در مقایسه با اینترنت ثابت به این اندازه ارزان
نیست ،البته اینترنت ثابت هم بهخوبی در دسترس مردم است.

ارزش آفرینی در صنعت از مسیر دانشگاه محقق می شود

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

چاپ :تکتم
پيامك30004800:

پژوهش های کاربردی در این زمینه انجام دهند و ذوب
آهن نیز از چنین رویکردهایی استقبال می کند .وی
همچنین گزارشــی از فرایند تولید ریل در ذوب آهن
اصفهان و نقش حیاتی آن در توسعه صنعت فوالد ارائه
کرد.حجت االسام صادقی امام جمعه شهر سده نیز در

این آیین گفت :جوانان ایرانی ،توانمندی ها و پتانسیل
های فراوانی دارند بنابراین نیاز است مسئولین به این
سرمایه های ارزشــمند اعتماد کنند و شرایط الزم را
برای به منصه ظهور رســاندن ایده های این عزیزان
فراهم نمایند.وی افزود :شهرســتان لنجان با صنایع

سردبیر :مریم بابائی

در آیین اختتامیه هفته پژوهش عنوان شد :

مختلف همجوار است و این فرصتی است تا دانشجویان
بتوانند پایان نامه های خود را به صورت عملیاتی در
چنین محیط هایی انجام دهند و از محل تعامل صنعت
و دانشگاه ارزش آفرینی در بخش های مختلف ایجاد
شود.سید مسعود داودی رییس دانشگاه آزاد اسالمی
واحد لنجان نیز گفت :دانشگاه آزاد اسالمی با گذشت
بیش از  ۴۰ســال از تاســیس آن ،یکی از مولودهای
انقالب اسامی ایران به شمار می رود و سند تحول آن
در مهرماه سال جاری نیز رونمایی شد تا بتواند موثرتر
از گذشــته در کلیه عرصه ها فعالیت داشته باشد.وی
افزود :از هفته پژوهش سال گذشته تا امسال،اساتید
این واحد دانشــگاهی در زمینه انتشار مقاالت  ISIو
علمی پژوهشی عملکرد بســیار خوبی داشتند و در
سال جاری نیز برنامه ریزی های خوبی در این زمینه
صورت گرفته است .رییس دانشگاه آزاد اسامی واحد
لنجان تصریح کرد :دو سال گذشته تفاهم نامه خوبی
را با حضور دکتر طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسامی
کشــور با ذوب آهن اصفهان منعقدکردیم که نتایج
خوبی را برای این شــرکت مادر صنعتی و همچنین
دانشگاه به همراه داشته است و هم اکنون نیز طرح ها و
پروژه های بسیاری را در دست اقدام داریم.

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

سایبری بحثی بســیار گســترده و نیازمند زمان است.
به یاد داشته باشید که تفاوت بســیاری میان سرکوب
آزادی عمل آنالین و پاسخگویی مؤثر به امکان حمالت
آنالین است و منظور ما سرکوب نیست».هانری وردیه،
سفیر امور دیجیتال فرانسه نیز در جریان سخنان خود،
اعالم کرد که امــروز تهدیدهای اصلــی فضای مجازی
عبارتند از« :عدم تعادل فضای سایبری و موقعیت نابرابر
دولت-ملتها در فضای آنالین ،استفاده از اینترنت برای
نشر اخبار جعلی ،حمالت سایبری و… محدودیت آزادی
آنالین توسط شرکتهای بزرگ».به گفته وی اروپا باید
چارچوبهایی مشخص برای فضای سایبری تعیین کند
و برای تحقق این امر همکاریهای عمیقتری الزم است.
کریگ جونز ،مدیر بخش جرایم سایبری در اینترپل نیز،
در جریان سخنرانی خود گفت« :اخیرا تعداد حمالتی که
زیرساختهای حیاتی از جمله بیمارستانها و شبکههای
مخابراتی را هدف قرار میدهند افزایش یافته اســت .در
دوران همهگیری ،انواع جدیــدی از تهدیدات و جرایم
سایبری ظاهر شده و عامالن آن تهاجمیتر شدهاند .به
عنوان مثال ،حمالت هکرهای باج گیر روز افزون شــده.

این هکرها دسترسی به دادهها را مســدود کرده و برای
دسترسی مجدد به دادهها درخواست باج میکنند».وی
در ادامه افزود« :مجرمین ســایبری در این حمالت که
سراسر جهان با آن ســرو کار دارند ،اغلب از فناوریهای
جدید مانند دارک وب یا رمزارزها استفاده میکنند .برای
مبارزه مؤثر با این نوع تهدیدات ،هماهنگی بینالمللی الزم
است .حاکمیت و اجرای قانون نکته حائز اهمیتی است که
میتواند مانع مکانیسمهایی شود که مجرمین سایبری
از آن اســتفاده میکنند».مارکوس کومر از کارشناسان
شــاخص حوزه فضای مجازی در این مــورد گفت« :ما
در حال بررســی میزان بهرهوری و مؤثر بودن قوانین و
هنجارهای تدوین شــده از سوی کشــورهای مختلف
بر مبارزه با تهدیدات امنیت ســایبری هستیم».توسعه
پویای اینترنت در دوران همهگیری نشان داد که نوعی
تغییر بزرگ متوجه زندگی تمام اقشار جامعهی جهانی،
اعم از مشاغل و دانشآموزان و دانشــجویان ،مقامات و
افراد معمولی است .زندگی بشــر به صورت گستردهای
دیجیتالی شده و این یکی از بحثهای مهم روز جمعه بود.
همانطور که ساندرا هویفشتر از پلتفرم «یورو دیج» خاطر

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

افزایش حمالت سایبری به زیرساختهای حیاتی

فاکس88260447 :

عامالن تهاجمیتر شدهاند

نشان کرد در زمان قرنطینه اینترنت ثابت کرد که تنها و
مؤثرترین راه ارتباطی ماســت .وی همچنین اشاره کرد
که از طرفی مزایای آشکاری که اینترنت در دنیای درگیر
پاندمی و قرنطینه شده داشت و باعث شد تا ما بتوانیم با
به اشتراک گذاری شرایط و احساساتمان کمتر احساس
تنهایی کنیم غیر قابل انکار است و از طرفی توسعه اینترنت
باعث بهوجود آمدن چالشهای متعددی شد که امروز کل
جامعهی جهانی باید با آن روبهرو شود.لورا پاالسیوس به
نمایندگی از سازمانهای دانشجویی از کلمبیا تاکید کرد:
«دلبستگی روز افزون مردم به اینترنت و بعضاً لزوم استفاده
از آنکه تنها وسیله ارتباطی و کاری است ،به این معنی است
که افراد بیشازپیش در برابــر نفرتپراکنیهای فضای
مجازی و خطراتی مانند حمالت سایبری قرار میگیرند
و به این ترتیب نه تنها ما نمیتوانیم اینترنت را ابزاری بی
نقص تصور کنیم بلکه باید هر روز از جنبههای منفی یا بد
آن آگاه باشیم تا بتوانیم به طور مؤثر در برابر آنها از خود
دفاعکنیم».باتوجهبهتغییراتاخیرجهانکنونیازطرفی
اینترنت به صورتی فراگیر در حال افزایش سهم اهمیت
خود در زندگی بشر اســت و از طرفی در مقابل خدماتی
که ارائه میدهد بعضاً صدماتی جبــران ناپذیر به دنبال
دارد و تنها راهی که ممکن است هم از مزایای بهرهمند
شد و هم سپری در مقابل آسیبهای آن در دست گرفت
چهارچوبمند کردن آن است.

هماهنگی امور استان ها ،آگهی و تبلیغات :مسعود شریعت زاده 09123906054

درمانعفونتهایمقاومبهداروسرعتگرفت

یک فرآورده آنتیبیوتیکی ایران ساخت با تامین نیاز بازار ،ضمن جلوگیری
از خروج ارز از اولویت واردات خارج شده است.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ،ســپیده کریمی افشار مدیرعامل یک
شرکت دانش بنیان با بیان اینکه مهمترین فراورده این شرکت آنتیبیوتیک
تیکومیکــس یا تیکوپالنیــن ،در درمــان عفونتهای مقــاوم به درمان
بیمارستانی کاربرد دارد ،گفت :مکانیسم عمل تیکوپالنین مهار سنتز دیواره
سلولی باکتری است.وی گفت :تیکوپالنین ،مانع از ساخت دیواره سلولی
و در نتیجه سبب مرگ سلول باکتری میشود .این فراورده خوشبختانه به
علت تامین بازار مناسب از سوی این شرکت ،واردات نمی شود.
وی با بیان اینکه دو شرکت دارویی دیگر جهت تامین بخشی از بازار ،اقدام
به تولید فراورده نیمه آماده آن میکنند ،گفت :با توجه به توقف تخصیص
ارز ترجیحی به مــاده اولیه این فرآورده ،قیمت تمام شــده آن در صورت
واردات بدون ارز ترجیحی در ازای هر ویال نیمی از قیمت نمونه خارجی
است .میزان مصرف این فراورده که دارای نمونه مشابه خارجی است ،بالغ
بر ۵۰۰هزار ویال و این شرکت در تامین حدود ۷۰درصد از آن سهم دارد.
این فعال فناور با اشــاره به اهمیت ثبات سیاســت گذاریهای سازمان
غــذا و دارو به ویــژه در موضــوع تخصیــص ارز گفــت :قیمتگذاری
متناســب و پذیرش فناوری هــای اســتاندارد و به روز بــه هنگام ثبت
فراوردههــای فناورانه و صــدور مجوزها ،مهم ترین مــوارد در خصوص
رونق تولیــد ،صــادرات و توســعه فنــاوری محصوالت ایرانســاخت
است.

آییــن اختتامیه هفتــه پژوهش با حضــور مرتضی
یزدخواســتی عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان
حجت االســام صادقی امام جمعه شــهر سده ،سید
مســعود داودی رییس دانشــگاه آزاد اسامی لنجان،
تنی چند از مســئولین شهرســتان لنجان ،اساتید و
پژوهشگران ،بیست و هشــتم آذرماه در محل سالن
اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.مرتضی یزدخواستی
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در این آیین گفت:
معموالً زمانی که دانشجویان وارد محیط دانشگاه می
شــوند ،یکی از مهمترین دغدغه های آن ها انتخاب
موضوع پایان نامه و انجام آن به شــیوه مطلوب است
تا بتوانند نتایج پژوهش خود را متناســب با موضوع،
در بخش های مختلف جامعه به کار بگیرند .وی افزود:
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد
در کشور از دیرباز تاکنون به مبحث ارتباط صنعت و
دانشگاه توجه ویژه ای داشــته که مصادیق عملی آن
انعقاد تفاهم نامه های متعدد با دانشــگاه های مطرح
کشــور در جهت بهره مندی صنعت از دانش روز می
باشد.عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان خاطر نشان
کرد :تولید ریل در این شرکت در کنار ابعاد ملی و بین
المللی ،فضایی بسیار خوبی است تا پژوهشگران بتوانند

وجود در نامهای که اخیرا ً منتشر شــده است ،به این طرح
ایرادات کارشناسی گرفته است .کما اینکه این مرکز شأن
قانونگذاری ندارد و تنها از حیث مشورتی میتواند در مورد
طرح نظر دهد.یزدی خواه با اشاره به اینکه در جلسه صبح
امروز کمیســیون ،آخرین نســخه از طرح که با همکاری
کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی ،مرکز پژوهشهای
مجلس و دستگاههای ذیربط تهیه شده و موسوم به ویرایش
جدید  ۵دی ماه است ،در اختیار اعضای کمیسیون مشترک

قرار گرفت ،گفت :در این ویرایــش جدید ،مفاد طرح از ۳۷
ماده بــه  ۲۱ماده کاهش یافته اســت.وی گفت :در همین
حال مطابق با این نسخه جدید ،به دولت پیشنهاد شده که
برخی آئین نامههای مربوط را ظرف مدت  ۳تا  ۶ماه تهیه و
ابالغ کند.عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران
فضای مجازی با بیان اینکه نام این طرح نیز در نسخه جدید به
«طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» تغییر یافته است،
خاطرنشان کرد :در جلسه آتی کمیسیون که فردا سه شنبه

روزنامه کسب و کار 88261037 :

باتولیدیکفراوردهدارویی؛

تغییر نام طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی»

نشاني:تهران ،خیابان بزرگراه جالل آل احمد ،بعد از پل آزمایش،
روبروی خیابان سرسبز جنوبی ،ساختمان امام رضا (ع)،طبقه سوم
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

ســند سیاســتها و الزامات کالن خدمات ابری در پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات تهیه شــد.به گزارش پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات ،با پایان پروژه «اســتخراج طرح کالن و الزامات امنیتی خدمات
ابری و خدمات امنیتــی ابری» ضمن تهیه مدل مرجــع امنیت خدمات
ابری شــامل بازیگران ،اهداف و کنترلهای امنیتی و سطوح حساسیت
بهرهبرداران ،سند سیاستها و الزامات کالن خدمات ابری تهیه شد.
محســن مؤذن مجری پروژه با بیان این مطلب افزود :بــرای این منظور،
لیست خدمات ابری و ارائهدهندگان خدمات ابری و ارائه دهندگان خدمات
ممیزی ابری در پژوهشگاه  ICTمورد بررسی قرار گرفت.وی افزود :سپس
نسبت به شناسایی تهدیدات و چالشهای امنیتی از دیدگاه بهره برداران
مختلف بر اساس سطح حساسیت و نوع نهاد بهرهبردار (دولتی ،خصوصی
یا واسطهها) اقدام شد.
مؤذن گفــت :در ادامــه ،سیاســتهای کالن ،الزامات امنیتــی ،اهداف
امنیتی و کنترلهای مربوطه در چارچــوب یک مدل مرجع امنیتی برای
سطوح حساســیت مختلف تدوین شد.وی خاطر نشــان کرد :با توجه به
حساسیتهای باالتر ارائه دهندگان خدمات امنیتی مبتنی بر ابر ،به طور
خاص برای اینگونه عرضهکنندگان الزامات اضافی امنیتی و به عالوه الزامات
کارکردی این دسته از خدمات ابری مورد بررسی عمیقتر قرار گرفت.

همه گیری ویروس کرونا به انقالب دیجیتال ســرعت
بخشید .یکی از جنبههای این رشد سریع ،توسع ه انواع
جدیدی از جرایم سایبری نیز بوده است که مبارزه با آن
مستلزم اقداماتی قدرتمند است.کارشناسان و متخصصان
حوزه حکمرانی فضای مجازی ،معتقدند که با توســعه
روزافزون اینترنت در عصر حاضر ،با وجود ایجاد تحوالت
مثبت اساسی و بسیار در فرایند امور روزمره ،خطر وقوع
حمالت گسترده سایبری را نیز تا حدود زیادی افزایش
میدهند.چالش افزایش خطر وقوع حمالت ســایبری
از ســوی گروههای هکری و مجرمان در فضای مجازی
به حدی برجســته و حائز اهمیت است ،که کارشناسان
شــاخص جهان ،آخرین روز از برگزاری نشست جهانی
مجمع حکمرانی اینترنت  ۲۰۲۱را به بحث و تبادل نظر
در این زمینه ،اختصاص دادنــد .متخصصان متعددی
در این روز و طی سخنرانیهای مجزا و گروهی به اظهار
نظر کارشناســی در مورد تهدیدات سایبری پرداختند.
شــیتال کومار از ســازمان غیرانتفاعی شرکای جهانی
دیجیتال در جریان قســمت اول جلسه که موضوع آن،
لزوم ایجاد فضای مجازی امن بــود بر همکاری دولتها
و سازمانهای غیر دولتی بر سر این موضوع تاکید کرد.
وی بیان کرد« :همکاری نزدیک تر و بهتری برای تضمین
امنیت سایبری جهانی نیاز است .معرفی چهارچوبها و
استانداردهایی روشن و مؤثر برای پاسخگویی به تهدیدات

کلیات «تنظیم مقررات فضای مجازی» به رای گذاشته می شود

ساعت  ۱۶برگزار میشود ،مقرر شده که اعضای کلیات این
نسخه جدید را مطالعه کرده و کلیات را در این جلسه به رأی
بگذاریم.وی افزود :در خالل رســیدگی بــه این  ۲۱ماده
صاحبنظران و نمایندگان مرکــز پژوهشهای مجلس نیز
میتوانند در صوری که نظرات جدیدی برای کمک به بهبود
این طرح دارند آن را اعالم کنند تا در نهایت یک طرح جامع و
کاملی را برای تأیید به شورای نگهبان ارائه دهیم.یزدی خواه
گفت :نسخه جدید پس از تصویب کلیات ،انتشار عمومی
خواهد یافت.وی اظهار امیدواری کرد با توجه به مشغله برخی
نمایندگان عضو کمیسیون مشترک در کمیسیون تلفیق،
جلسه کمیسیون مشترک تحت الشعاع قرار نگیرد و تعداد
اعضا به حدنصاب رأی گیری برسد.
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عضو کمیسیون مشترک بررســی طرح حمایت از حقوق
کاربران فضای مجازی از تغییر نــام و تعداد مفاد این طرح
در جلســه امروز این کمیســیون خبر داد و گفت :کلیات
نسخه جدید فردا به رای گذاشته می شود.علی یزدی خواه
در مورد جزئیات جلســه امروز کمیســیون بررسی طرح
حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی اظهار داشــت :با
توجه به حاشیههایی که نامه اخیر رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس در خصوص طرح داشت ،جلسه صبح امروز بیشتر
پیرامون این موضوع گذشــت.وی با بیــان اینکه این نامه
غیرکارشناســی بود ،افزود :متأســفانه به رغم اینکه مرکز
پژوهشهای مجلس پیش از این ۲بار طرح حمایت از حقوق
کاربران فضای مجازی را مورد بررسی قرار داده بود اما با این

اجرای طرح تغییر نحوه سهمیهبندی بنزین باید به دو نکته
مهم اشــاره کرد ،اگر در حال حاضر افزایش قیمت بنزین
مطرح نباشد ،همین اجرای طرح نحوه تغیر سهمیه بندی
بنزین میتواند تبعات تورمی به دنبال داشــته باشد ،زیرا
اگر قرار باشــد به  ۶۰میلیون نفر از افراد جامعه قرار باشد،
یارانه بنزین داده شــود ،با توجه به اینکه بخش زیادی از
جامعه در حال حاضر از این یارانه پنهان استفاده نمیکنند،
باید ســهمه  ۶۰لیتــری بنزیــن  ۱۵۰۰تومانی کاهش
پیدا کند.این اســتاد دانشــگاه اضافه کرد :به بیان دیگر
دولت نمیتواند ،به این  ۶۰میلیون نفر بنزین  ۶۰لیتری
اختصاص دهــد ،بنابراین باید میزان بنزین ســهمیهای
را کاهش دهد ،تــا بتواند به تمامی جامعــه هدف یارانه
پرداخت کند که ایــن موضوع خود اثراتی روانی بســیار
شدیدی دارد و باعث ایجاد یک شوک تورمی میشود ،زیرا
رانندهای که ســهمیه  ۶۰لیتری آن کاهش پیدا میکند،
باید مابهالتفاوت این کم کردن سهمیه را بنزین آزاد بزند
که همین موضوع کرایههای حمل و نقل عمومی را افزایش
میدهد و همین موضوع به ســایر بازارها و اقالم اساسی
مردم نیز ســرایت خواهد کرد.وی ادامه داد :بنابراین در
حال حاضر زمان اجرای این طرح االن نیست ،زیرا چنین

اصالحاتی باید در زمان آرامش و ثبات اقتصادی انجام نشود،
نه در موقعی که اقتصاد متالطم اســت و ما با نوسانهای
زیادی در بازارهای مختلف روبرو هســتیم ،این در حالی
است که دولت میخواهد ارز ۴۲۰۰تومانی را برای کاالهای
اساسی در بودجه سال آینده حذف کند که این خود یک
شوک قیمتی به اقتصاد وارد میکند و باعث افزایش تورم
خواهد شد ،حال شما در کنار اجرای این طرح بخواهید،
ســهمیه بنزین را نیز تغییر دهید این خود نیز باعث یک
شوک دیگر خواهد شد و انجام این دو طرح به طور همزمان
نباید انجام شــود ،زیرا باعث افزایش تورم و گرانتر شدن
کاالها خواهد شد.این اقتصاددان با اشاره به اینکه طرحهای
این چنین باید با تدبیر و مدیریــت و به صورت گام به گام
اجرا شود ،خاطر نشــان کرد :متوسط تورم یک دهه اخیر
در اقتصاد ایران حــدود  ۲۴درصد بوده ،اما میانگین تورم
در سه ســال گذشــته بالغ بر  ۳۵درصد و برآوردهای از
نرخ تورم در سالجاری حاکی از  ۴۳درصد است ،بنابراین
در چنین تورم باالیی نباید دو شــوک تورمی را به جامعه
داد ،یعنی اجرای همزمــان حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و
نحوه تغییر یارانه بنرین میتواند تبعــات تورمی زیادی
به دنبال داشته باشد.

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

پیمانکاراپلکارخانهعظیمدرچینمیسازد

«لوکس شیر» یکی از تهیه کنندگان تجهیزات اپل مشغول ساخت یک کارخانه بزرگ
تولیدآیفوندرچیناست.اینروندنشاندهندهتغییریبزرگدرانتقالخطتولیدآیفون
از تایوان به چین است .این کارخانه جدید قابلیت های شرکت برای تولید آیفون را ارتقا
می دهد تا بهتر بتواند با تهیه کنندگان دیگر اپل مانند فاکس کان و پگاترون رقابت کند.
طبق گزارش نشریه «نیکی آسیا» این تهیه کننده قصد دارد یک واحد عظیم با مساحت
 ۲۸۵هزار متر مربع در شهر کانشان چین بسازد .عالوه بر آن شرکت نخستین مرحله از
ساختمان جدیدی را تا نیمه سال آینده تکمیل می کند و تولید مدل های آیفون در آنجا
احتماال سال آینده انجام می شود.لوکس شایر ۱.۷۳میلیارد دالر برای این پروژه سرمایه
گذاری کرده است .ین شرکت با کمک واحد جدید می تواند حجم تولید آیفون را از۶.۵
میلیوندستگاهبه ۱۲یا ۱۵میلیوندستگاهتاپایان ۲۰۲۲برساند.بهطوردقیقترکارخانه
جدید به اندازه ۴۰زمین فوتبال است .خبر ساخت چنین کارخانه بزرگی احتماال نشان
دهنده تغییری بزرگ در انتقال خط تولید اپل از تایوان به چین است.در اوایل سال جاری
میالدیشرکتهایچینیحدود ۳۳درصدازپیمانکارانجدیداپلراتشکیلمیدادند.
در حال حاضر اپل برای تولید بخش اعظم آیفون های خود به شرکت های تایوانی مانند
فاکسکانوپگاترونوابستهاست.

وحیدشقاقیشهریکارشناس
مسائل اقتصادی گفت"در مورد
جنبه منفی اجرای طرح تغییر
نحــوه ســهمیهبندی بنزین
باید بــه دو نکته مهم اشــاره
کرد ،اگر در حال حاضــر افزایش قیمــت بنزین مطرح
نباشد ،همین اجرای طرح نحوه تغیر سهمیه بندی بنزین
میتواند تبعات تورمی به دنبال داشــته باشــد ،زیرا اگر
قرار باشــد به  ۶۰میلیون نفر از افراد جامعه قرار باشــد،
یارانه بنزین داده شــود ،با توجه به اینکــه بخش زیادی
از جامعــه در حال حاضــر از این یارانه پنهان اســتفاده
نمیکنند ،باید ســهمه  ۶۰لیتری بنزین  ۱۵۰۰تومانی
کاهش پیــدا کند.ابالغ اجرای طرح اختصاص ســهمیه
بنزین به افراد بر اســاس کــد ملی به جــای خودروها
به صورت پایلوت در کیش و قشــم از ســوی محســن
رضایی معاون اقتصــادی دولت ،این شــائبه را به وجود
آورده بــود ،که قرار اســت بنزیــن دوباره گران شــود،
هرچند ســخنگوی دولت این موضــوع را تکذیب کرده،
اما برخــی از کارشناســان اقتصــادی معتقدند ،همین
نحوه تغییر سهمیهبندی باعث شــوک تورمی و افزایش
قیمتها خواهد شد.به گزارش فرارو ،علی بهادری جهرمی
ســخنگوی دولت میگوید :قرار نیست بنزین گران شود
و تصمیمات دولت یک شبه نیســت .حتما اگر قرار باشد
تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم
اثر بگذارد جوانب مختلف آن ســنجیده میشود .او ادامه
داد :درباره این طرح نیز مقرر شــده بصورت آزمایشی در
دو جزیره قشم و کیش ،ســهمیه بنزین بهجای خودروها
به افراد اختصــاص پیدا کند و قیمــت عرضه همان نرخ
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عادی  ۱۵۰۰تومان برای بنزین سهمیهای و  ۳۰۰۰تومان
برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد
داشــت.ی افزود :در حال حاضر اگر کسی خودرو نداشته
باشد نمیتواند از سهمیه بنزین هم استفاده کند در حالیکه
سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است ،اما کسی
کهمثالچهارخودروداشتهباشد،چهاربرابرسهمیهاستفاده
میکند .طبیعتا این روش ناعادالنه است و سهم کسی که
توان خرید خودرو ندارد در سوخت دیده نمیشود.وحید
شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه
افزایش طرح دولت برای تغییر نحوه سهیمهبندی بنرین
را باید از جوانب مختلف ســنجید ،اظهار داشت :در وهله
اول میتوان در مورد جنبه مثبت این مسئله گفت این کار
باعث میشود که عدالت یارانهای در جامعه ایجاد شود ،زیرا
در حال حاضر یارانههای پنهان در حوزه حاملهای انرژی
تنها به کسانی پرداخت میشود که دارای خودرو هستند،
این در حالی است که بیش از  ۴۰درصد مردم ایران اساساً
خودرو ندارند ،بنابراین بســیاری از افراد و خانوارها از این
یارانه محروم هستند.وی همچنین در پاسخ به این سوال
که هر از گاهی شنیده میشود ،قیمت بنزین در ایران ارزان
اســت و باید به نرخ فوب خلیج فارس برسد ،آیا این اقدام
شدنی است ،پاسخ داد :اگر قرار باشد قیمت بنزین و سایر
حاملهای انرژی در ایران با بهای کشورهای منطقه برابری
کند ،باید از لحاظ نظام پرداخت حقوق و دستمزد و وجود
نظام رفاهی و تامین اجتماعی مناســب در ایران شرایط
و امکانات کشــورهای منطقه نیز حاکم باشــد ،به بیان
دیگر زمانی که شــما میخواهید قیمت بنزین را به نرخ
فوب خلیج فارس برسانید ،باید نرخ حقوق و دستمزد نیز
همسطح کشــورهای همسایه و منطقه باشــد؛ بنابراین
نمیتوان قیمــت بنرین را آزاد کرد و بــه نرخ فوب خلیج
فارس رســاند ،امــا در مقابل وضعیــت حقوقها تغییر
نکند.شــقاقی گفت :اما در وهله دوم در مورد جنبه منفی

