
وزیر آموزش و پــرورش از حذف شــرط تزریق واکســن و ارایــه آزمایش 
منفی کرونــا برای کالس هــای حضوری دانــش آموزان خبر داد. یوســف 
نوری گفــت: آنچه که پیــش از ایــن مدیر کل آمــوزش و پرورش شــهر 
تهران اعالم کرده بود در جلســه ســتاد ملــی کرونا اصالح و شــرط تزریق 
 واکســن و ارایــه آزمایــش منفــی کرونا بــرای حضــور دانــش آموزان 

در مدارس برداشته شد.
یوســف نــوری گفــت: آنچه کــه پیــش از ایــن مدیــر کل آمــوزش و 
پرورش شــهر تهــران اعــالم کرده بــود در جلســه ســتاد ملــی کرونا 
 اصالح و شــرط تزریق واکســن و ارایه آزمایــش منفی کرونا بــرای حضور 

دانش آموزان در مدارس برداشته شد.
وی افــزود: تأکیــد ما این اســت کــه دانــش آمــوزان ۱۲ تا ۱۸ ســاله 

کــه تاکنون واکســن کرونــا را تزریــق نکــرده اند و یــا ُدز دوم واکســن 
 را نیز نزده اند با پیامکی که برای آن ها ارســال می شــود نســبت به تزریق

 واکسن اقدام کنند.
نوری گفت: شرط غیرحضوری شدن مهد های کودک و مدارس مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کروناســت و تا امروز تصمیمی در این باره گرفته نشده است و 

بنابراین فعالیت مدارس و مهد های کودک همچنان حضوری خواهد بود.
وی افزود: دســتورات ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر غیرحضوری شدن 
کالس ها، از فضای مجازی و شبکه شــاد برای آموزش دانش آموزان استفاده 

خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: تأکید ما این است که کالس های مدارس با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی حضوری برگزار شود.

نوری به رتبه بندی معلمان اشــاره کــرد و افزود: در صورت تأیید شــورای 
نگهبان، نــگارش آیین نامه رتبه بنــدی را آغاز خواهیم کــرد و من تاکنون 
 دو نامه بــه رئیس جمهــور در این باره نوشــته ام کــه به ســازمان برنامه

 و بودجه ارجاع شده است.
وی گفــت: بــرای اســتخدام معلمــان حــق التدریــس، نهضتــی 
و پیش دبســتانی که از بعد ســال ۹۲ فعالیت خــود را آغاز کــرده اند هنوز 
 قانونــی به مــا ابالغ نشــده اســت و ایــن معلمــان همچنان بــه صورت

 حق التدریس فعالیت خواهند داد.
نوری افزود: به شهریه مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: به مدارس غیردولتی 
که شهریه غیرقانونی و بیش از نرخ مصوب می گیرند اخطار می دهم و در صورت 

رعایت نکردن نرخ مصوب منتظر برخورد جدی ما باشند.

وی گفت: شــهریه پایه و فوق برنامه هر مدرســه غیردولتی باید مشخص و 
یک شهریه به خانواده ها اعالم شــود نه اینکه خانواده ها با مراجعه به مدرسه 

شهریه های دیگری را مشاهده کنند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: درصورتی که مدرسه شهریه اضافی دریافت و آن 

را به خانواده ها بازنگرداند حتما آن را پیگیری خواهیم کرد.
نوری به آموزش زبان های خارجی غیرانگلیســی در مدارس اشــاره و اضافه 
کرد: از گــزارش خوبی که خبر صدا و ســیما در این باره تهیــه و پخش کرد 
تشــکر می کنم و ما باید طبق ســند تحول آموزش و پــرورش آموزش زبان 
خارجی را منحصر به زبان انگلیســی نکنیم و آمــوزش زبان های دیگر را نیز 
 باید در مدارس داشــته باشــیم تا دانش آموزان براســاس عالقه خود یکی

 از زبان ها را انتخاب کنند.

معاونت مســکن و ســاختمان از ثبت نام بیش از ۲ 
میلیون و ۳۳۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن 
خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه 
و شهرســازی، طبق تازه ترین آمار ارایه شده توسط 
معاونت مسکن و ساختمان تاکنون ۲ میلیون و ۳۳۰ 
هزار و ۲۱۸ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کردند.ثبت نام نهضت ملی مســکن که تا ۱۵ دیماه 
تمدید شــده بود برای مجردان واجد شــرایط بعد از 
۱۵ دیماه انجام خواهد شــد واین دسته از متقاضیان 
باید با مراجعه به نشانی saman.mrud.ir نسبت به 
ثبت نام خود اقدام کنند.بر این اساس مجردها به شرط 
تنظیم تعهد نامه محضری برای ارائه عقد نامه در هنگام 
واگذاری واحد مسکونی می توانند در طرح نهضت ملی 
مسکن بعد از ابالغ نهایی دستورالعمل، ثبت نام کنند. 
مطابق متن پیشــنهادی برای ابالغ در صورتی که در 
هنگام واگذاری به تعهــد ازدواج عمل نکنند، قرارداد 
واگذاری واحد فســخ می شــود.یادآوری می شود در 
اســتان تهران امکان ثبت نام متقاضیان در ۱۲ شهر 
فراهم شده است که این شهرها شــامل اسالمشهر، 
پاکدشت، پیشوا، رباط کریم، ورامین، بومهن، دماوند، 
رودهن، فیروزکوه، شهر جدید هشتگرد، شهر جدید 
پرند و شهر جدید ایوانکی است. اما ساکنان شهر تهران 

صرفاً مجاز به ثبت نام در پاکدشت، رباط کریم، پرند، 
هشتگرد و ایوانکی هســتند و اگر ثبت نام اشتباه در 
سایر شهرهای استان داشــته اند در فرصت باقیمانده 
باید انصراف داده و مجدد شــهر درســت را انتخاب 
کنند.متقاضیان مابقی شــهرهای اســتان تهران )به 
غیر از شــهر تهران( صرفاً می توانند متقاضی ثبت نام 
در شهر محل ســکونت خود باشــند.گفتنی است، 
ثبت نام نهضت ملی مســکن یک ماه بعد ابالغ قانون 
جهش تولید توســط رییس جمهور از ۲۸ مهرماه در 
ســامانه saman.mrud.ir آغاز شــد. نهضت ملی 
مسکن یکی از سیاست های کالن دولت سیزدهم در 
حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث ۴ 
میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در برنامه دولت قرار 
گرفته اســت. متقاضیان با داشتن چهار شرط تاهل و 
سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت 
در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت 
عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقالب در حوزه 
مسکن، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.بر اساس 
این قانون، زنان خودسرپرســت مشــروط به داشتن 
حداقل ۳۵ ســال سن، معلوالن جســمی و حرکتی 
با ۲۰ ســال ســن، می توانند در قانون جهش تولید 
مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته باشند. 

همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت 
سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار 
تعریف می شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست 
خانوار بودن مالک است. در عین حال، زنان و مردان 
سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی 
زندگی می کنند و سرپرســت فرزندان خود هستند 
خانوار تلقی شده و بدون مالک سن می توانند ثبت نام 
کنند.بر اســاس مصوبه تازه شــورای عالی مســکن، 
مردان مجرد باالی ۴۵ سال ســن و بیماران خاص با 
تاییدیه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
امکان ثبت نام در نهضت ملی مســکن را دارند.بنا بر 
اعالم معاونت مسکن و ســاختمان، برای مهاجران از 
کالنشهرها، سابقه سکونت به یکسال تقلیل پیدا کرده 
است. بدین معنا اگر کسی ساکن کالنشهری بوده و در 
شهر دیگر، تقاضای مسکن دارد با حدود یکسال سابقه 
سکونت در همان شهر امکان ثبت نام در طرح نهضت 
ملی مســکن را دارد. همچنین برای کارکنان دولت و 
نیروهای نظامی و روحانیون بر اساس حکم اداری و یا 
بر اساس تشخیص حوزه های علمیه، سابقه سکونت ۵ 
ساله در طرح نهضت ملی مسکن مورد نیاز نیست. این 
افراد می توانند به جز تهران در سایر شهرهای کشور از 

این مزیت بهره مند شوند.

یک عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانــی گفت: چرا 
باید کســی که ســوار اتومبیل گران قیمت و می شــود 
یارانه ســوخت دریافت کند، این ســهمیه به فرد داده 
می شــود و به این ترتیب کســی که صرفه جویی کند 
می توانــد مابه التفاوت را در بورس انــرژی معامله کند.

علی شمس اردکانی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به طرح 
جدید عرضه یارانه بنزین اظهار داشت: اجرای این طرح 
اقدام خوبی است، اما پایلوت آن باید در قشم انجام می شد 
نه کیش. زیرا یکی از هدف هــای این طرح جلوگیری از 
قاچاق ســوخت بوده و قشــم نیز یکی از مناطق قاچاق 
است و این گامی در راستای جلوگیری از قاچاق خواهد 
بود. وی با طرح این سوال که چرا باید در مناطق آزاد که 

مالیات صفر است، یارانه سوخت هم تعلق بگیرد؟ افزود: 
مابه التفاوت سوخت آزاد و یارانه ای در این مناطق می تواند 
خرج عمران و توسعه همان منطقه شود، ضمن اینکه از 
قاچاق هم جلوگیری می کند.این عضو کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی تصریح کرد: در طرح جدید قرار است بنزین 
یارانه ای به جای خودرو به فرد داده شود، چرا باید کسی 
که ســوار اتومبیل گران قیمت می شــود یارانه سوخت 
دریافت کند، این ســهمیه به فرد داده می شود و به این 
ترتیب کسی که صرفه جویی کند می تواند مابه التفاوت 
را در بورس انرژی معامله کند.  وی گفت: 7۰ ســال یک 
ساختار اشتباه در کشور وجود داشته و گفته می شد که 
اگر سوخت را ارزان بدهند تولید باال می رود، مردم هم رفاه 

پیدا می کنند، اکنون سوال این است که آیا مردم ایران 
نسبت به کشورهایی که نفت ندارند رفاه بیشتری دارند؟ 
آیا این سوخت ارزان نسبت به کشورهایی که نفت را وارد 
می کنند منجر به توسعه شده اســت؟ قطعا پاسخ خیر 
است.شمس اردکانی یادآور شد: در حال حاضر در ترکیه 
قیمت بنزین به نرخ امروز لیتری ۲۴ هزار تومان اســت، 
در امریکا گالنی 6.۸ دالر )لیتری ۲ دالر(، افغانســتان و 
پاکستان لیتری ۲۲ هزار تومان است، همین تفاوت نرخ 
با همسایگان قاچاق سوخت را در کشور گسترش داده که 
امیدواریم با اصالحی که از این نقطه شروع شده و به کل 
کشور تسری پیدا می کند، چالش های ساختاری توزیع 

یارانه و همچنین قاچاق را حل کند.

فنــاوری مایکروچیپ آخریــن روز معامالتی را با 
قیمت ۸۸.۲۴ دالر و افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت 
به فصل قبل معامالت به پایان رســاند.به گزارش 
ایســنا به نقل از یاهوفایننس، این تغییر از رشــد 
روزانه ۰.۱۴ درصدی اس اندپی )S&P( پیشــی 
گرفت. در همین حال، داو ۰.۲۵ درصد رشــد کرد 
و نزدک )شاخص فناوری سنگین( ۰.۳۴ درصد از 
دست داد.امروز، سهام این سازنده تراشه که طی ماه 
گذشته ۵.۵۱ درصد افزایش یافته بود از رشد ۲.۸۵ 
درصدی بخش رایانه و فناوری و رشد ۴.۳۲ درصدی 

اس اندپی در آن زمان پیشی گرفت.وال استریت با 
نزدیک شدن به تاریخ گزارش درآمد بعدی خود، به 
دنبال مثبت  بودن فناوری مایکروچیپ خواهد بود. 
انتظار می رود این شرکت سود هر سهم را ۱.۱7 دالر 
گزارش کند که نسبت به سه ماهه سال قبل ۴۴.۴۴ 
 Zacks درصد افزایش داشته است.اجماع شرکت
ارزش تمام سال فناوری مایکروچیپ  را بر اساس هر 
سهم به قیمت ۴.۴۲ دالر و درآمد 6.7۳ میلیارد دالر  
ارائه کرده است. این نتایج به ترتیب تغییرات سال 
به سال افزایش ۳۳.۹۴ و ۲۳.77 درصدی را نشان 

می دهد.سرمایه گذاران باید هر گونه تغییر اخیر در 
برآوردهای تحلیلگران برای فناوری مایکروچیپ را 
در نظر بگیرند، زیرا این تجدیدنظرها به نشان دادن 
ماهیت همیشــه در حال تغییر روندهای تجاری 
کوتاه مدت کمک می کند.سرمایه گذاران همچنین 
باید توجه داشته باشند که فناوری مایکروچیپ در 
حال حاضر نسبت PEG  ۱.۰۴ را دارد. این معیار 
مهم مشابه نســبت P/E اســت؛ با این تفاوت که 
نسبت PEG نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت را 

نیز در نظر می گیرد.

شــاخص میلیاردرهای بلومبرگ نشان می دهد ۱۰ نفر از 
پولدارترین چهره های دنیای فناوری چین در سال ۲۰۲۱ 
جمعا ۸۰ میلیارد دالر از ثروتشان را از دست دادند.به گزارش 
ایسنا، این کاهش ثروت که معادل یک چهارم از ثروت آنها 
بوده است، بزرگترین کاهش ســاالنه ثروت از سال ۲۰۱۲ 
به شمار می رود که شاخص بلومبرگ بررسی پولدارترین 
مردم جهان را آغاز کرد.کالین هوانگ، موســس شرکت 
پین دوئودوئو ۴۲.۹ میلیارد دالر معادل دو سوم از ثروتش 
را در سال ۲۰۲۱ به دنبال سقوط 7۰ درصدی ارزش سهام 
این پلتفرم تجارت الکترونیکی از دست داد. ثروت جک ما، 

موسس علی بابا که به دنبال اقدام مقامات چین برای کنترل 
امپراتوری تجاری وی چندان در انظار عمومی ظاهر نمی 
شود، حدود ۱۳ میلیارد دالر کاهش پیدا کرد.وضعیت ِچنگ 
وی، موسس شرکت دی دی گلوبال هم تماشایی بود. در 
هفته های پیش از عرضه سهام شرکت دی دی در آمریکا، 
سرمایه گذاران به خرید سهام این شرکت در معامالت بازار 
ثانویه پرداختند و ارزش این شرکت تاکسی اینترنتی را به 
۹۵ میلیارد دالر و ارزش سهم ِچنگ را به 6.7 میلیارد دالر 
رساندند. اما این دوران شکوفایی و رونق کوتاه بود. پس از 
این که مقامات چینی تحقیقاتی را درباره این شرکت اعالم 

کردند و از این شرکت خواســتند از بازار سهام نیویورک 
خارج شود، ارزش سهامش بیش از 6۰ درصد کاهش پیدا 
کرد و ثروت ِچنگ را به ۱.7 میلیارد دالر تقلیل داد.افزایش 
تحقیقات ضد انحصارطلبی رگوالتورهای چینی از زمان 
توقف غیرمنتظره عرضه ســهام گروه مالی آنت در ســال 
۲۰۲۰، به شکل فزاینده ای متداول شده است. شرکتهای 
فناوری از جمله علی بابا، تنسنت هولدینگز، میتوآن و پین 
دوئودوئو شاهد افت ارزش سهامشان پس از جریمه شدن به 
دالیل مختلفی چون شیوه های انحصارگرایانه، مختل کردن 

نظم بازار و عدم اعالم قراردادها بوده اند.

حذف شرط واکسن و آزمایش منفی کرونا برای کالس های حضوری دانش آموزان

چرا یارانه سوخت به جای خودرو به فرد داده می شود؟بیش از ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند

٨۰ میلیارد دالر ثروت غول های فناوری چین دود شدسود فناوری مایکروچیپ از سود سهام پیشی گرفت
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 یارانه گندم و دارو
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ارز ترجیحی است
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 ملزومات حذف
 ارز  دولتی  دارو

در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش دارو 
باید گفت دغدغه ...
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میزان افزایش قیمت 
بنزین در سال آینده

 دالالن مسکن
 در تور مالیات می افتند؟

فضای مذاکرات به  چه سمتی حرکت می کند؟

افت    تقاضا    در  بازار   ارز
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زنگ  خطر کمبود   مواد   اولیه   تولید
از 3۹ کاالی صنعتی و معدنی ۱۶ کاال روند منفی تولید را در آبان تجربه کرده اند 

با وجود آنکه مسئوالن افزایش قیمت بنزین را تکذیب 
می کنند اما تاکید آنها بر کلمه »فعال« این پرسش 
را مطرح می کند که آیا سال آینده باید منتظر تغییر 
قیمت باشیم؟به گزارش اقتصاد آنالین طرح »بنزین 
برای همه« اگرچه در پیشنهاد اولیه آزادسازی قیمت 
را شامل می شد اما گویا دولت قصد دارد این طرح را 
با تغییرات ماهوی و بدون افزایش قیمت اجرا کند و 
اگر افزایش قیمتی هم برای بنزین قرار است در نظر 
گرفته شود به گفته عبدالعلی رحیمی مظفری عضو 
کمیسیون انرژی به زودی انجام نشود.یکی از اساسی 
ترین مشکالت نظام کنونی تخصیص یارانه سوخت، 
اثر بازتوزیعی آن به نفع دهک های پردرآمد است. این 
مسئله به طور خاص برای بنزین بسیار ملموس است. 

بر اساس داده های...

طرح مالیات بر عایدی ســرمایه که در کمیسیون 
اقتصادی مجلس نهایی شــده و آماده بررسی در 
صحن پارلمان اســت اگر به تصویب برسد طلسم 
۱۲ ســاله انتظار برای دریافت مالیات از سوداگران 
مسکن، طال و ارز شکســته خواهد شد. به گزارش 
ایسنا،  اخذ مالیات از معامله گران فعالیت های غیرمولد 
همچون طال،  سکه، ارز و مسکن، دست کم از سال 
۱۳۸۸ مطرح شده اما به دالیلی همچون مخالفت 
دولت ها با آن و عدم بررسی های همه جانبه طرح های 
پیشنهادی در این زمینه طی ۱۲ سال گذشته سه بار 
مطرح و رد شده است. حاال اما بنا بر اعالم مجتبی 
توانگرـ  عضو  کمیسیون عمران مجلسـ  این طرح 

نهایی شده و ۱۲ دی ماه ...

فضای مذاکرات چه سمتی حرکت می کند؟

انتظار معامله گران برای ریزش دالر

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

تیم اقتصادی دولت 
در عمل و اجرا 
هماهنگ است

رئیس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

معاون سازمان برنامه و بودجه:
یارانه گندم و دارو در سال آینده 
حذف نمی شود ولی شیوه عمل در 

این بخش متفاوت خواهد بود
ایرج دریالعل معاون ســازمان برنامــه و بودجه با 
بیان اینکه یارانه دارو و گندم حذف نشــده است 
گفت: مردم نگران نباشــند. یارانه گندم و دارو در 
ســال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت اما شیوه عمل و 
دستورالعمل ها در این بخش تفاوت پیدا خواهد 
کرد. ایرج دریالعل با حضور در نمایشگاه توانمندی 
ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در پاسخ به این 
این سوال که قرار بود دولت از ابتدای دی ماه یارانه 
جدیدی پرداخت کند ولی هنوز این طرح عملیاتی 
نشده است، گفت: هنوز تصمیم قاطعی در این مورد 
گرفته نشده اســت. تصمیمات ما باید در مجلس 
بررسی شود. در حال رایزنی با مجلس و دولت در این 
زمینه هستیم و امیدواریم به زودی به نتایج بهینه ای 
برسیم. وی ادامه داد: زمان پرداخت یارانه های جدید 
هنوز مشخص نیست ولی به زودی اعالم خواهد شد. 
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یارانه 
دارو و گندم حذف نشده است گفت: مردم نگران 
نباشند. یارانه گندم و دارو در ســال ۱۴۰۱ ادامه 
خواهد داشت اما شیوه عمل و دستورالعمل ها در 

این بخش تفاوت پیدا خواهد کرد.

افزایش 15  هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی
صادرات دام در ماه های پایانی 

سال منطقی نیست
رییس اتحادیه فروشــندگان گوشت گوسفندی 
خاطر نشان کرد: در یک هفته اخیر قیمت گوشت 
گوســفندی ۱۰ تا ۱5 هزار تومان افزایش نرخ را 
تجربه کرد. دلیل این افزایش نرخ را باید در قرنطینه 
گوســفندان برای صادرات به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس جست وجو کرد. علی اصغر ملکی در 
گفت وگو با ایلنا، با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت 
گوشت گوسفندی، گفت: دام ها با هدف صادرات 
در کرمانشاه و استان های جنوبی قرنطینه شده اند تا 
برای صادرات آماده شود؛ هر دام پیش از خروج باید 
۱۴ روز در قرنطینه بماند. وی با بیان اینکه دام ها از 
میادین جمع آوری شده اند، گفت: قرار است دام ها از 
مرز باشماق خارج شوند و همین مسئله باعث شده 
است که بازار داخلی دچار تنش شود. در حال حاضر 
دامدار دام خود را به فروشــنده داخلی نمی دهد. 
چراکه فروشــنده داخلی دام را کیلویی 62 هزار 
تومان خریداری می کند این در حالیست که قیمت 
دام صادراتی کیلویی 9۰ هزار تومان است. به عبارت 
دیگر دامدار می تواند دام را کیلویی 3 دالر به خریدار 
عرب عرضه کند. وی با بیان اینکه قیمت دام زنده 
کیلویی 62 هزار تومان اعالم شده است، گفت: هیچ 
دامداری به پایین تر از این نرخ راضی نمی شود. وقتی 
قیمت دام زنده این باشد بعد از اینکه سر دام بریده 
شود حداقل گوشت آن به ۱2۴ هزار تومان می رسد. 
هفته پیش شقه گوشت گوسفندی کیلویی ۱۱5 تا 
۱2۰ هزار تومان بود این در حالیست که با در پیش 
گرفتن سیاست صادرات قیمت گوشت گوسفندی 

به ۱3۰ تا ۱35 هزار تومان رسیده است.
به گفته ملکی؛ ظرف 5 روز گذشــته گوشــت 
گوسفندی کیلویی ۱۰ تا ۱5 هزار تومان افزایش 
پیدا کرده است. امروز قیمت ران گوسفند از ۱7۰ 
هزار تومان هم گذشت. وی با اشاره به باال رفتن نرخ 
گوشت در میدان بهمن، گفت: میدان بهمن یکی 
از اصلی ترین بازارهای عرضه گوشت است در این 
میدان قیمت ها به نسبت واحدهای صنفی بسیار 
مناسب تر است چراکه تعداد فروش باالست اما 8 
دی قیمت گوشت گوســفندی در این میدان به 
کیلویی ۱28 هزارتومان است تعدادی از همکاران 
ما نیاز واحد صنفی خود را از اینجا تهیه می کند با 
احتساب سود قانونی ۱۰ تا ۱5 درصد شقه گوشت 
گوسفندی حداقل ۱۴9  تا ۱5۰ هزار تومان بفروش 
می رسد. ملکی با بیان اینکه پاییز و زمستان باید 
روند صادرات متوقف شود، تصریح کرد: بهترین 
زمان برای صادرات ماه های ابتدای سال است یعنی 
اردیبهشت و خرداد است در این ماه ها ما مازاد دام 
داریم و صادرات دام خدشه ای در بازار داخلی ایجاد 
نمی کند. صادرات دام در مقطعی از سال در حال 
انجام شدن است که مسئوالن ارشد کشور تاکید 

دارند که نباید قیمت کاالی اساسی باال برود.
این فعال صنفی با اشــاره به پیشــنهاد خود به 
مسئوالن پشتیبانی امور دام، گفت: این سازمان 
متولی صدور مجوز برای صادرات دام است من بارها 
به آنها این موضوع را طرح کردم بنا به هیچ منطقی 
در ماه های پایانی ســال صادرات دام موضوعیت 
ندارد. بسیاری از دامداران در سال جاری به دلیل 
خشکسالی دام های مولد را سر بریدند این دامی 
هم که مانده است را برای کشورهای حاشیه خلیج 
فارس صادر کنند چیزی برای مردم باقی نمی ماند 

و آنها باید نظاره گر باشند.

خبر

بررســی وضعیت تولید در 
آبان ماه ســال جاری نشان 
می دهد کــه از 39 کاالی 
صنعتی و معدنــی ۱6 کاال 
روند منفــی تولید را تجربه 
کرده اند که اغلــب آنها نیز مواد اولیــه صنایع دیگر 

محسوب می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، مــروری بر آمارهای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در هشتمین ماه سال جاری 
نشان می دهد که 9 کاالی صنعتی و 7 کاالی معدنی 
نسبت به مدت مشابه پارســال روند نزولی را تجربه 
کــرده و ۱8 کاالی صنعتــی و 5 کاالی معدنی نیز 

افزایش تولید داشته اند.
بر این اســاس تولید کامیون، کامیونت و کشنده، در 
صدر رشــد تولیدات صنعتی و معدنی در 8 ماه اول 
سال ۱۴۰۰ با 75.5 درصد رشد قرار گرفته و پس از 
آن نام صنایعی همچون روغن نباتی با ۴۰.8 درصد، 
ماشین لباسشویی با 26.8 درصد، شمش آلومینیوم 
با 2۴.8 درصد، چرم با 2۴.3 درصــد، دوده با 2۰.۱ 
درصد، شیشه با ۱9.6 درصد، نخ فیالمنت پلی استر 
با ۱7.۴ درصــد، کمباین با ۱7.2 درصــد، اتوبوس، 
مینی بوس و ون با ۱6.2 درصد، ظروف چینی با ۱2.8 

درصد، نئوپان با 5.۴ درصد، یخچــال و فریزر با 7.8 
درصد، تراکتور با 6.6 درصد، کاتد مس با 6.2 درصد، 
پتروشیمی با 3 درصد، روغن صنعتی و موتور با ۴.7 
درصد، انواع سواری ۴.2 درصد، الیاف پلی استر با 2.2 
درصد، کاشی و سرامیک با 3.7 درصد، انواع کاغذ ۱.9 
درصد، کارتن ۱.۴ درصد، انواع پاپوش و کفش با ۰.5 

درصد به چشم می خورد.

کاهش قابل توجه تولید مواد اولیه صنایع
اما در طرف دیگر تــرازو، فوالد خام بــا 2.7 درصد، 
محصوالت فوالدی با 7.5 درصد، الستیک خودرو با 
2.9 درصد، آلومینا با ۰.9 درصد، کنسانتره ذغالسنگ 
با ۱2 درصد، نخ سیســتم پنبه ای بــا ۱۴.6 درصد، 
سیمان با ۱۰.6 درصد، انواع تلویزیون با ۴.9 درصد، 
وانت با 7.7 درصد، پودر شــوینده بــا ۱2.9 درصد، 

فیبر با 6 درصد، ســموم دفع آفات بــا 3۴.۱ درصد، 
الکتروموتور با ۱7.2 درصد، ظروف شیشــه ای ۰.3 
درصد، چینی بهداشــتی بــا ۱6.5 درصــد و الیاف 
اکریلیک با 63.۴ درصد قرار دارند که با کاهش تولید 

مواجه شده اند.
نکته قابل توجه آنکه از ۱2 محصول معدنی و صنایع 

معدنی 7 کاال کاهش تولید را تجربه کرده اند.
این کاهش تولید که بیشــتر هم در مواد اولیه برخی 
صنایــع رخ داده می تواند در ادامــه تبعاتی را برای 
اقتصاد کشــور در پی داشته باشــد؛ به عنوان مثال 
در حوزه هایی همچون ســیمان، فوالد، کنســانتره 
که مواد اولیه صنایع دیگر محســوب می شوند تولید 
کاهش یافته که همین امــر می تواند توازن بازارهای 
مختلف را بر هم بزند و در حوزه ارزآوری نیز دولت را 
با مشکل مواجه کند؛ از ســویی دیگر این افت تولید، 
 خود را در بازار و قیمت کاالها طی ماه های آتی نشان 

خواهد داد.
به گزارش مهر، تولیدات صنعتی بــه ویژه در بخش 
مواد اولیه به عنوان ستون فقرات اقتصاد هر کشوری 
محسوب می شود بنابراین نکته حائز اهمیت این است 
که دولت ســیزدهم باید با یک تدبیر دقیق و علمی، 
سطح تولیداتی که نه تنها متوقف نمانده اند؛ بلکه رشد 
تولیدات آنها به شــدت منفی شده است را سرپا نگاه 

دارد و به وضعیت آنها رسیدگی کند. 

از ۳۹ کاالی صنعتی و معدنی ۱۶ کاال روند منفی تولید را در آبان تجربه کرده اند 

زنگ خطر کمبود مواد اولیه تولید

رئیس جمهور ی:
تیم اقتصادی دولت در عمل و 

اجرا هماهنگ است
رئیس جمهور ماموریــت دولت را ایجــاد تحول با 
محوریت اجرای عدالت در جامعه  دانست و بر اهمیت 
نقش حوزه های علمیه در رفع مشکالت کشور تاکید 
کرد. به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
روز پنجشــنبه در ادامه برنامه های ســفر به قم در 
دیدار با فعاالن فرهنگی و اجتماعی این استان گفت: 
ســازوکاری را طراحی می کنیم که بتوان از طریق 
آن از نظرات و تجربیات اهالی فرهنگ و جهادگران 
عرصه های اجتماعی اســتفاده کرد. رئیس جمهور 
افزود: ماموریت دولت، ایجاد تحول با محوریت اجرای 
عدالت در جامعه است و مســیر تحول با استفاده از 
ظرفیت های کشور به خوبی طی خواهد شد. رئیسی 
با تاکید بر اینکه در جایی که اخالص، برنامه و حضور 
مردم باشد، کارها به خوبی انجام خواهد شد، اظهار 
کرد: در چهار دهه گذشــته، اقدامات مهمی برای 
پیشرفت کشور انجام شده، اما عقب ماندگی هایی هم 

وجود دارد که باید جبران شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه کار سلیقه ای دوام 
ندارد، اظهار داشــت: برای عبور از کار سلیقه ای 
باید توجه جــدی به نقش حوزه هــای علمیه به 
خصوص حوزه علمیه قم شود؛ زیرا نگاه حوزه های 
علمیه به مسائل، نگاه واقعی و جهانی است و نگاه 
عالمان و فقیهان حوزه علمیه می تواند نسخه های 
ارزشمندی برای دولت ایجاد کند. رئیسی با اشاره 
به برخی نظرات مطرح شــده دربــاره بانکداری 
اســالمی، زنان و خانواده و آسیب های اجتماعی 
گفت: بسیاری از این نظرات ارزشمند هستند که 

باید با کمک مردم، اجرایی و عملیاتی شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود 
درباره حضور دو دهه ای بیــش از چهار میلیون 
افغانستانی در کشور گفت: برای حل مشکل اتباع 
غیرایرانی در کشــور، باید کار متمرکزی صورت 
گیرد. رئیســی، مســائل زنان و خانواده را جزو 
اولویت های دولت دانســت و گفت: آسیب های 
اجتماعی دغدغه ای است که باید با کمک حوزه های 
علمیه راه کارهایی برای حل آنها ارائه شود، زیرا فقه 
ما غنی است و برای مسائل روز پاسخ دارد و ما دفتر 

دولت در حوزه علمیه قم را فعال خواهیم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به برخی ضعف ها در ادارات 
و وزارتخانه تصریح کرد: در دولت سیزدهم سند 
تحول دولت را آماده کردیم که الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

مبتنی بر این سند تحول تدوین شده است.
رئیسی درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت هم 
گفت: ممکن است اختالف نظرهایی وجود داشته 
باشــد اما تیم اقتصادی دولت در عمل و اجرای 

تصمیمات اقتصادی، هماهنگ عمل می کند.
رئیس جمهور با اشاره به هجمه های صورت گرفته 
به دولت ســیزدهم گفت: متاســفانه نقاط قوت 
این دولت را با عملیــات روانی، نقاط ضعف جلوه 
می دهند و برای مثال در حالی که این دولت به دور 
از فامیل بازی تشکیل شده اما تالش می کنند طور 

دیگری آن را به مردم معرفی  کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار؛
از تشــکیل کانون سهامداران 

حمایت می کنیم
رییس سازمان بورس ایران در برنامه تهران2۰ شبکه 
تهران سیمای جمهوری اسالمی ایران گفت: سازمان 
بورس و اوراق بهادار از تشــکیل کانون سهامداران 
حقیقی حمایت می کند. به گزارش اقتصادآنالین، 
مجید عشقی رییس ســازمان بورس در سیمای 
جمهوری اسالمی ایران گفت: ماهیت بازارهای مالی 
بحث ریسک است نمی توانم بگوییم بازار به صورت 
دائم در چه زمانی رشد خواهد کرد. وی ادامه داد: 
قیمت های بازار حاصل عرضه و تقاضای سهام است. 
بازار به حدی رسیده که قیمت های ذاتی سهام باالتر 

از قیمت های موجود است.
رییس ســازمان بورس ایران بیان کرد: بازار ثبات 
خوبی دارد ولی زمان می برد تا این قیمت ها رشد 

کند و متناسب با سودآوری شرکت ها شود.
عشقی با اشاره به مشــکالتی که در بازار سرمایه 
وجود دارد و ریشه در اتفاقاتی که پیشتر رخ داده، 
اظهار کرد: اتفاقات گذشته با گذشت یک یا دو هفته 
درست نمی شود و زمان می برد. تا پنج یا شش ماه 
آینده می شود شاهد ثبات قیمتی در سهم ها باشیم.
وی ضمن اشــاره به تشــکیل کمیته مشترکی 
برای هماهنگی های بیشــتر بین دو بــازار پول 
و ســرمایه گفت: بــا بانــک مرکــزی کمیته 
 مشــترک طراحی کردیم و یکی یکــی موارد را 

بررسی می کنیم.
رییس سازمان بورس ایران در پایان گفت: در حال 
حاضر داریم در حوزه دامنه نوسان نیز اقداماتی را 

انجام می دهیم.
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ســخنگوی دولت با بیان این که »دولت مصمم به 
حمایت یارانــه ای در حوزه های اساســی همانند 
گندم و دارو اســت«، در عین حال گفت: شــیوه 
اعطای یارانه که یا به شــیوه ارز ترجیحی باشــد و 
یا شــیوه های دیگری باشــد، منــوط به تصمیم 
 گیری مجلــس شــورای اســالمی در خصوص 

بودجه ۱۴۰۱ است.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، علی بهادری 
جهرمی در برنامه »بدون خــط خوردگی« رادیو 
گفت وگو  با تاکید بر این که »دولت هیچ برنامه کوتاه 
مدتی در خصوص حذف ارز ترجیحی گندم و دارو 
ندارد«، اظهار کرد: در برنامه بلند مدت نیز طبیعتا 
تا زمانی که مجلس شــورای اسالمی در خصوص 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار نظر نکند و نسبت به 
سیاست های ناظر به حمایت های یارانه ای در این 
دو حوزه و شیوه اش تصمیم گیری نکند، نمی توان 
اظهار نظر کرد و باید منتظر تصمیم گیری مجلس 

در خصوص الیحه بودجه ۱۴۰۱ ماند.
وی با بیان این که :دولت مصمم به حمایت یارانه ای 
در حوزه های اساسی همانند گندم و دارو است«، در 
عین حال گفت: شیوه اعطای یارانه که یا به شیوه ارز 
ترجیحی باشد و یا شیوه های دیگری باشد، منوط به 
تصمیم گیری مجلس شورای اسالمی در خصوص 

بودجه ۱۴۰۱ است.
وی با اشــاره به مصاحبه معاون ســازمان برنامه و 
بودجه با برنامه گفت وگوی ویــژه خبری مبنی بر 
حذف یارانه گندم و دارو تصریح کرد: معاون سازمان 
برنامه و بودجه در آن گفت گو در مقام تبیین الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ این موضوع را بیان کرد. یک زمان در 
خصوص سال ۱۴۰۰ صحبت می کنیم که برنامه 
کوتاه مدت می شود، در رابطه با ۱۴۰۰، معاون اول 
رئیس جمهور تاکید کردند هیچ گونه برنامه ای برای 

حذف وجود ندارد.
سخنگوی دولت افزود: در خصوص ۱۴۰۱ معاون 
ســازمان برنامه مطرح کرد که شیوه اعطای یارانه، 
پیشنهادی ســازمان برنامه برای مجلس این بوده 
که در سال ۱۴۰۱ به شــیوه متفاوتی اعطای یارانه 
صورت بگیرد یعنی در قالب ارز ترجیحی نباشد و تا 

زمانی که مجلس تصمیمی گیری نکند توانایی اجرا 
نخواهد داشت.

وی با بیان این که »مفاســد و مشــکالت ناشی از 
اقتصاد ارز ترجیحی از کســی پوشــیده نیست«، 
عنوان کرد: استفاده دالالن و واسطه گران، افزایش 
قیمت های کاذب، افزایش مصرف های غیر واقعی 
و یا بهره برداری از کاالهای اساســی در سایر حوزه 
ها امر روشنی اســت که در تخصیص ارز ترجیحی 
وجود دارد یعنی میــزان تاثیرگذاری ارز ترجیحی 
صددرصدی نیســت و بخش زیادی از آن در حوزه 

های دیگر می رود یا قاچاق معکوس می شود.
وی اظهار کرد: مســئله اصلی این است که شیوه 
بازتوزیع یارانه چگونه باشــد تا ثمره بیشتری برای 
مردم در حفظ قدرت خرید داشته باشد. این یارانه 
ها چند سال به شــیوه ارز ترجیحی اعطا شده و ما 
می بینیم که قدرت خرید مردم حفظ نشده حتی 
در همین کاالها. لذا معیوب بودن این شیوه بر کسی 
پوشیده نیست و  مسئله آن است که اوال در چه بازه 
زمانی زمانبندی باشد دوما شیوه بازپرداختی جبران 

چگونه باشد.
بهادری جهرمی افزود:  در خصوص سایر کاالها دولت 
نیازمند زمان الزم برای برنامه ریزی برای باز توزیع 
یارانه ها بود که الیحه دو فوریتی تقدیم مجلس کرد 
ولی متاسفانه مجلس دو فوریت الیحه را نپذیرفت و 
دولت را وادار تا امسال بتواند نسبت به باز توزیع یارانه 
ها تصمیم بگیرد و اقدام الزم را داشته باشد دولت هم 
در حال برنامه ریزی است تا هم شیوه و هم کم و کیف 

کار نهایی شود.
وی در مورد برنامه جایگزین حمایتی نیز گفت: اساسا 
مسئله آن است که شیوه حمایت چگونه باشد، یک 
شیوه حمایت اختصاص یارانه به واردکننده است 
که عنوانش ارائه ارز ترجیحی است، یک شیوه دیگر 
حمایت از تولید کننده است، شیوه دیگر این است 
که منابع یارانــه ای را در اختیار مصرف کننده قرار 
دهیم یعنی به خود مردم واگذار کنیم. در جلسات 
کارشناسی، شیوه ای که به مصرف کننده اعطا می 
شود را مثمرثمرتر می دانند و فساد هم به حداقل می 

رسد و توزیع نیز عادالنه تر صورت می گیرد.

 روز چهارشنبه هفته گذشته بعد از هفته ای پر 
تالطم آرامش نسبی بر بازار ارز ، حکمفرما شد. 
نرخ دالر در بازار آزاد تهــران از ابتدای هفته در 

روند کاهشی قرار گرفت.
به گــزارش تجارت نیــوز، ثبات نســبی بعد از 
حرکات هیجانی دالر آنچنان دور از ذهن نبود و 
از دید برخی کارشناسان این سکون قیمت دالر 
می تواند ناشی از مکانیزم دست نامرئی بازار برای 
هماهنگی میزان عرضه و تقاضا بعد از روز های 

هیجانی بازار ارز تهران باشد.
این مکانیزم کــه با باال بردن قیمــت در مواقع 
کمبود عرضه و حرکت برعکس آن یعنی پایین 
آمدن قیمــت در حالت مــازاد عرضه صورت 
می پذیرد می تواند عامل مهمی در تعادل قیمتی 

بازار ارز باشد.
اما برخی دیگــر از تحلیلگران ســکون قیمت 
دالر را در روز چهارشنبه همسو با سیاست های 

بازارساز می دانستند.
آنها بر این باورند در صورتی که بازارساز مایل به 
ثبات قیمت ارز در بازه زمانی بلندمدت باشــد، 
باید تا حد امکان از حرکات هیجانی قیمت ارز 
جلوگیری کرده و این روند کاهشی را از حالت 

هیجانی به حالت پله ای درآورد.
در نتیجه این ســکون قیمتی در پله 29 هزار و 
7۰۰ تومان می تواند با حمایت بانک مرکزی و 
صرافی ملی در جهت ثبات بخشی به قیمت ارز 

در ماه های آتی همراه شود.
از طرف دیگر طبق انتظارات کاهشی ایجاد شده 
ناشــی از اخبار مذاکرات کمیســیون مشترک 
برجام احتمال تالش بازارســاز برای مدیریت 
بازار ارز و تخلیه قیمتی اصولی در بســتر زمانی 

بلندمدت افزایش می یابد.

سیگنال رئیس بانک مرکزی
به گــزارش دنیــای اقتصاد، ســخنان رئیس 
کل بانــک مرکزی مبنــی بر تــالش این نهاد 
در جهــت ثبات بــازار ارز و همچنیــن تزریق 
9 میلیــارد دالر درآمــد حاصــل از فــروش 

محصوالت پتروشــیمی به بازار هــم می تواند 
 ســند دیگری در راســتای همیــن مدیریت 

اصولی باشد.

اما سوال فعاالن این است که فضای 
مذاکرات چه سمتی حرکت می کند؟

ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در نشست مطبوعاتی خود در شامگاه سه شنبه 
با اشاره به مشخص نبودن نتیجه دقیق مذاکرات 
افزود: در هفته های اخیر پیشرفت های خوبی در 
مذاکرات وین رخ داده اما هنوز برای اظهارنظر 

درباره نتیجه قطعی این مذاکرات زود است.
همچنین دمیتری پولیانســکی معاون نماینده 
روســیه در ســازمان ملل متحد ضمــن ابراز 
امیــدواری از حصول یک توافــق مثبت گفت: 
تمامی شــرایط موردنیاز برای رسیدن به یک 
توافق جدید موجود اســت. ایــن اخبار مثبت 
منتشر شده از مقر مذاکرات فارغ از افزایش ۱5۰ 
تومانی نرخ ارز نسبت به روز سه شنبه، انتظارات 
اکثر فعاالن بازار ارز را همچنان کاهشــی و در 
راستای ریزش بیشتر قیمت اسکناس آمریکایی 

در روز های آتی نگاه داشت.
پیش بینی های بازیگران بازار ارز از قیمت دالر 
برای روز های پایانی هفته و همچنین اوایل هفته 

آینده هم آنچنان به دور از شرایط کنونی نبود.
طبق بررســی گفت وگو های هســته مرکزی 
بازار این طور به نظر می رســد که اخبار داخلی 
و خارجی منتشر شده در هفته جاری توانسته 
مانع جدی ای مقابل افزایشــی های بازار باشد و 
دست این افراد را از افزایش شدید نرخ دالر کوتاه 
کند. همچنین احســاس می شود که عمومیت 
فعاالن این بازار از این ثبات نســبی و مقطعی 

قیمت دالر رضایت دارند.
با بررسی تمام مسائل ذکر شده در این گزارش 
باید دید این کاهش نوســانات و سکون نسبی 
قیمت دالر تا کی ادامه خواهد یافت و در روز های 
آخر هفته جاری شــاهد چه نمایشی از بازار ارز 

تهران خواهیم بود.

شاید رد کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱ با توجه به آغاز به 
کار دولت و همسویی مجلس به آن، فرضیه ای بعید به 
نظر برسد اما این احتمال همچنان وجود دارد که مجلس 
الیحه را با تغییرات زیاد نسبت به الیحه دولت به تصویب 
برساند. به گزارش اکوایران، نخستین تجربه دولت سید 
ابراهیم رئیســی در تدوین الیحه بودجه، با اصالحیه 
زودهنگام همراه شد؛ الیحه بودجه سال آینده 2۱ آذرماه 
امسال به مجلس رســید و حاال چند روز مانده به آغاز 
بررسی کلیات آن در کمیسیون تلفیق، نامه اصالح آن 

از سازمان برنامه و بودجه به مجلس تقدیم شده است.
دولت رئیسی با وجود آنکه وعده داده بود الیحه بودجه 
را در موعد قانونی ارائه می کند اما یک هفته دیرتر آن را 
به بهارستان فرســتاد؛ تاخیری که البته ازمنظر برخی 

ناظران، به دلیل دوره انتقال دولت، قابل توجیه است.

اصالحات بودجه ای نامه میرکاظمی
در نامه سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه 
بودجه به مجلس برای اصالح الیحه بودجه۱۴۰۱، نکاتی 
وجود دارد که می توان در دو محور به آن اشاره کرد. محور 
نخست به محتوای این نامه مربوط است؛ نامه ای که در 
۴ بند، جزئیات اصالحی مد نظر دولت در »ماده واحده«، 
»پیوست ۱«، »پیوست 2« و »اطالعات تکمیلی بودجه« 
را بیان می کند. البته بررسی اصالحات مندرج در متن 
نامه میرکاظمی نشان می دهد که موارد اصالحی بیشتر 

به صورت جزئــی و مربوط به ارقام خــرد برخی ردیف 
هاست و در مواردی دیگر نیز اصالح از ویرایش نگارشی یا 
تایپی اعداد برخی ردیف ها یا عناوین آنها فراتر نمی رود.

محور دوم اما به موضوع اصالح ساختار بودجه نویسی 
باز می گردد؛ موضوعی که با وجــود اصرار مجلس، در 
محتوای نامه میرکاظمی مشاهده نمی شود. مجلسی 
ها اخیرا در نامه ای خطاب به مســعود میرکاظمی به 
سازمان برنامه و بودجه گوشزده کرده و خواستار اعمال 
قانون »احکام اصالح ساختار بودجه« در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ شــده بودند. در این باره می تــوان به اظهارات 
محســن زنگنه رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه به 
میرکاظمی اشاره کرد که گفته بود: بی توجهی دولت به 
قانون مذکور در الیحه بودجه سال آینده، از شفافیت این 

الیحه کاسته است.
با این حال، میرکاظمی ۱۰ روز پس از دریافت این نامه 
تذکر مجلس، نامه ای به پارلمان می نویســد و موارد 
اصالحی مدنظر دولت را به بهارستان اعالم می کند اما 

در آن خبری از موارد اصالحی مدنظر مجلس نیست.
اما ظاهرا این همه ماجرا نیست و موارد اصالحی اعالم شده 
از دولت به مجلس برای اعمال در الیحه بودجه ۱۴۰۱، به 

آنچه در نامه میرکاظمی آمده و انتشار یافته، محدود نمی 
شود. شنیده ها حکایت از اعمال اصالحاتی دارد که خبری 
از آنها منتشر نشده است. شنیده های اکوایران در گفت 
و گو با برخی کارشناســان، حاکی از آن است که دولت 
اصالحات دیگری نیز در الیحه بودجه ۱۴۰۱ صورت داده 

است که در ۴ محور قابل تفکیک است.
محور اصالحی اول کــه در نامه میرکاظمی به مجلس 
نیامده، به تغییر فرم الیحه بودجه در قالب دستگاه های 
اصلی و دستگاه های تابعه باز می گردد. به گفته برخی 
کارشناسان، سازمان برنامه و بودجه نتوانست به صورت 
کامل، ایده تفکیک ردیف دســتگاه ها به دستگاه های 
اصلی و تابعه را در سند بودجه ۱۴۰۱ پیاده سازی کند؛ از 
این رو پس از تقدیم این الیحه به مجلس ناچار به اعمال 

تغییراتی با هدف سازگار کردن برخی موارد شد.
محور اصالحی دوم کــه در نامه میرکاظمی به مجلس 
نیامده، مربوط به جدول 7 )از جداول کالن بودجه( است؛ 
جدولی که خالصه بودجه دستگاه های اصلی و توزیع 
اعتبارات هر یک به تفکیک اعالم شده و پس از انتشار 
الیحه، با انتقادات جدی روبرو شد. ازجمله آنکه شاخص 
های دقیقی برای اعتبارات برآوردشــده دستگاه های 

اصلی اعالم نشده بود. شنیده های اکوایران در گفت و گو 
با برخی کارشناسان حاکی از آن است که دولت به اصالح 

این شاخص ها مبادرت کرده است.
محور اصالحی سوم که در نامه میرکاظمی به مجلس 
نیامده، مربوط به تبصره ۱۰ ماده واحده الیحه بودجه 
است. ظاهرا بند »ی« تبصره ۱۰، از ماده واحده بودجه 
حذف شد. در بند »ی« این تبصره آمده بود: »به منظور 
افزایش مسیرهای پروازی و تسهیل عبور و مرور پروازهای 
بین المللی از فضای جمهوری اسالمی ایران و افزایش 
درآمدهای ارزی، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح 
و وزارت راه و شــهر سازی، مســیرهای پروازی اصالح 
و افزایش یافتــه و درآمد حاصل از ایــن افزایش پرواز، 
5۰ درصد در اختیار صندوق حمــل و نقل وزارت راه و 
شهرســازی و 5۰ درصد در اختیار ستاد کل نیروهای 
مسلح قرار می گیرد.« شنیده های اکوایران حکایت از آن 
دارد این بند از تبصره ۱۰ به دلیل مخالفت وزارت راه و 

شهرسازی با آن از الیحه حذف شده است.
گرچه نامه مسعود میرکاظمی درباره الیحه بودجه _که 
بیشتر تصحیح اشتباهات بودجه نویسی است تا اصالح 
بودجه_ به مجلس ارسال شــده اما احتماال عدم توجه 
تدوین کنندگان الیحه بودجه ۱۴۰۱ به قانون مصوب 
مجلس یازدهم )در ابتدای گزارش به آن اشاره شد( مسیر 
تصویب کلیات الیحه را به نحوی که دولت مد نظر دارد با 

مشکالتی مواجه کند.

سخنگوی دولت مطرح کرد؛

افزایش قیمت های کاذب نتیجه تخصیص ارز ترجیحی است
فضای مذاکرات چه سمتی حرکت می کند؟

افت  تقاضا  در  بازار  ارز

صالح زودهنگام اولین بودجه دولت رئیسی؛

اختالف دو عضو کابینه رئیسی در الیحه بودجه 1401

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه روی کانال ۱۳ میلیون تومان ایستاد
روز پنج شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است.

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید، نیم سکه ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی به یک هزار و ۷۹۹ دالر رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و۲۸۴ هزار تومان معامله می شود. قیمت سکه 

نسبت به آخرین معامالت روز گذشته حدود ۸ هزار تومان کاهش یافته است.



3 اقتصاد
ایران

بــا وجود آنکه مســئوالن 
افزایش قیمــت بنزین را 
تکذیب می کنند اما تاکید 
آنها بر کلمــه »فعال« این 
پرسش را مطرح می کند 

که آیا سال آینده باید منتظر تغییر قیمت باشیم؟
به گزارش اقتصاد آنالین طرح »بنزین برای همه« 
اگرچه در پیشنهاد اولیه آزادسازی قیمت را شامل 
می شــد اما گویا دولت قصد دارد ایــن طرح را با 
تغییرات ماهوی و بدون افزایش قیمت اجرا کند و 
اگر افزایش قیمتی هم برای بنزین قرار است در نظر 
گرفته شود به گفته عبدالعلی رحیمی مظفری عضو 

کمیسیون انرژی به زودی انجام نشود.
یکی از اساسی ترین مشکالت نظام کنونی تخصیص 
یارانه سوخت، اثر بازتوزیعی آن به نفع دهک های 
پردرآمد است. این مسئله به طور خاص برای بنزین 
بســیار ملموس است. بر اســاس داده های هزینه 
و درآمد خانوار در ســال ۱۳۹۹ که توســط مرکز 
آمار ایران منتشر شده اســت، از میان خانوارهای 
شهری حدود ۵۳.۱ درصد دارای اتومبیل شخصی 
بودند که این رقم برای خانوارهای روســتایی برابر 
با ۳۴.۱ درصد بود.  همچنیــن خانوارهای دارای 
موتورسیکلت در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 
برابر با ۱۲.۷ و ۲۴.۷ درصد بوده است؛ بنابراین گروه 
عمده ای از خانوار که وســیله نقلیه ندارند از یارانه 
انرژی بی بهره هستند. بر اساس همین در استفاده 
از خودروهای شخصی، دهک دهم درآمدی حدود 
۱۱ برابر دهک اول درامدی از مواهب یارانه بنزین 
بهره مند می شوند. این آمارها نشان دهنده توزیع 

ظالمانه یارانه بنزین در بین آحاد جامعه است.
به عبارت دیگر بیت المال عمومی جامعه که همه آحاد 

در آن سهیم هستند، در قالب یارانه ناعادالنه بنزین به 
ثروتمندان تخصیص داده شده و فقرا از آن کمترین 
بهره را می برند. درحالی که براساس آمار سال ۱۳۹۵، 
۸۶ درصــد خانوارهایی کــه در ثروتمندترین دهک 
شهری قرار می گیرند الاقل یک خودروی بنزین سوز 
دارند، این میزان برای خانوارهای واقع در دهک فقیر 
روســتایی کمتر از یک درصد و تنها برابر ۷ /۰ درصد 
است. این مسئله از آنجایی وخیم تر می شود که بخشی 
قابل توجهی از تورم ناشی از کسری بودجه ای است که 
به دلیل چتر یارانه ای بسیار گسترده دولت ایجاد شده 
است. اما بخش تلخ ماجرا آنجاست که این قشر نه تنها 
کمترین بهره را از یارانه مزبور می برند، بلکه در عمل 
بیشترین فشار را از تورم حاصل شده بر دوش خواهند 
کشید؛ زیرا ارزش دارایی های اقشار ثروتمند در زمان 
تورم افزایش می یابد در حالی که اقشار مستمند عموما 

از چنین دارایی هایی بی بهره اند.
در مــاه هــای پایانی ســال گذشــته در مجلس 
طرحــی در خصــوص تغییــر ســهمیه بنزین از 
خودرو به افراد بررسی شــد اما نهایتا در اسفند ماه 
 کمیسیون انرژی با این طرح مخالفت کرد. در این 

طرح آمده بود:
از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ به هر خانوار مشمول 
دریافت یارانه فاقد خودرو، بــه ازای هر نفر، پانزده 
)۱۵( لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه ای اختصاص 
می یابد. همچنین به خانوارهای دارای خودرو که 
تعداد اعضای آن بیشتر از چهار )۴( نفر باشد، به ازای 
هر نفر بیشتر، پانزده )۱۵( لیتر در ماه سهمیه بنزین 

یارانه ای تعلق می گیرد.
 در ادامه ذکر شــده بود: در ســال ۱۴۰۰، ســایر 
ســهمیه هــای بنزین وســایل نقلیه شــخصی 
و عمومــی )از جمله انواع تاکســی، وانــت بار و 
 موتورسیکلت( مانند گذشــته به قوت خود باقی 

می ماند.
با رد این طرح از سوی مجلس جریان سهمیه های 

خودروها برقرار ماند ولی دولت تصمیم گرفت این 
طرح را راسا آغاز کند اما برای برآورد آثار آن، دستور 

به اجرای آزمایشی آن داده شد.

فعال روی تغییر سهمیه ها کار می کنیم
عبدالعلی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی 
نیز در گفــت و گو با اقتصاد آنالیــن گفت: اگرچه 
بحث اجرای پایلوت تخصیص ســهمیه بنزین به 
افراد مطرح شده است اما شرایط برای اجرا در کوتاه 

مدت امکان پذیر نیست.
به گفتــه رحیمی مظفری یکــی از مالحظاتی که 
وجود دارد و باید پیش از اجرای طرح بررسی شود 
این است که با آزاد شــدن بنزین در جزیره کیش 

 و قشــم آیا زمینه اتفاقاتی که در حوزه قاچاق رخ 
می دهد بین این جزایر و ســرزمین مادری فراهم 
می شود یا خیر؟ همچنین یکی دیگر از مالحظات 
بررسی میزان عادالنه بودن این طرح است. اینکه آیا 
واقعا با اختصاص ســهمیه بنزین به هر فرد عدالت 

بیشتری اجرا خواهد شد؟
نماینده مــردم سروســتان اظهار کــرد: قاعدتا 
اختیاراتی بــرای افزایش قیمــت بنزین در دولت 
وجود ندارد. لذا اگر دولت بنا داشــته باشد قیمت 
بنزین را افزایش دهد الزم است با مجلس هماهنگ 
شود و از مجلس مجوز بگیرد. چرا که این موضوع در 

حیطه اختیارات مجلس است.
رحیمی مظفری متذکر شــد: هنــوز صحبتی در 

خصوص افزایــش قیمت بنزین صــورت نگرفته 
است. هرچند ما معتقد هســتیم که اصالح قیمت 
بنزین ضروری است اما هنوز پیشــنهادی در این 
خصوص طرح نشده است. او عنوان کرد: فعال بحث 
در خصوص چگونگی تغییر تخصیص یارانه هاست. 
ابتدا باید نحوه تخصیص یارانه ها در کمیســیون 
تلفیق بررسی شود و مشخص شود که آیا سهمیه 
ها به افراد تعلق گیرد یا به خودروها و میزان سهمیه 
ها چه میزان باشد. پس از آن روی قیمت بنزین و 

افزایش آن بررسی صورت خواهد گرفت.
رحیمی مظفری تاکید کرد: با توجه به شرایط شاید 
سال بعد هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم و فقط 

روی تغییر سهیمه بنزین تصمیماتی گرفته شود.

جزئیات طرح بنزین برای همه

میزان افزایش قیمت بنزین در سال آینده

دلیل برگشت خوردن فلفل دلمه ای 
از روسیه مشخص شد

در دیدار نمایندگان ایران و روســیه، راه های رفع 
مشکل ممنوعیت موقت صادرات فلفل  دلمه ای 
ایران به روسیه بررسی شد. به گزارش ایسنا به نقل 
از وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی، 
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ایران در 
دیدار با لوان جاگاریان، ســفیر روسیه در تهران 
توسعه همکاری ها با همســایگان به ویژه روسیه 
را از برنامه های دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: 
ســاالنه ۱۳۵ میلیون تن محصوالت کشاورزی 
در ایران تولید و حــدود ۱۰ میلیون تــن از این 

محصوالت به کشورهای مختلف صادر می شود.
وی با شــاره به این که ســازمان حفظ نباتات دو 
کشور ایران و روسیه با هم همکاری مستمر دارند 
و پروتکل ها را به صورت مداوم به اشــتراک می 
گذارند، خاطرنشان کرد: در یکی از محموله های 
فلفل دلمه ای از سموم دفع آفات نباتی استفاده 
شده بود که در اتحادیه اروپا مورد استفاده و تایید 
بوده اما در روسیه ثبت نشده است و موجب شد که 
صادرات محصوالتی که برای روســیه تولید شده 
بود با ممنوعیت موقت مواجه شود؛ در حالی که 
همین محصوالت به سایر کشورها به راحتی صادر 
می شود. برومندی گفت: با توجه به این که ۲۰۰۰ 
هکتار گلخانه در ایران محصوالت تولیدی خود را 
به روسیه صادر می کنند، پیشنهاد ما این است که 
سموم مورد استفاده برای این محصوالت از کشور 

روسیه تامین شود.
وی در ادامه خواستار اســتمرار همکاری ها برای 
رفع ممنوعیت موقت صادرات فلفل  دلمه ای ایران 
به روسیه شد. در این دیدار، لوان جاگاریان سفیر 
روسیه در تهران اظهار کرد: کشور روسیه مخالف 
روابط دو جانبه نیســت و تالش می کنیم تا این 

صادرات به روسیه دوباره رونق گیرد.

شــرایط پرداخــت وام ۴۵۰ 
میلیونی مسکن چیست؟

نحوه اعطای تسهیالت در طرح نهضت ملی مسکن 
به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی 

پروژه است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ، محمود محمودزاده، 
معاون وزیر راه وشهرسازی درباره آخرین وضعیت 
تسهیالت نهضت ملی مسکن و تسهیالتی که به 
خود مالکان پرداخت می شود گفت: از هفته پیش 
امکان پرداخت این تسهیالت به متقاضیان فراهم 
شــده و مالکان می توانند مــدارک را بارگذاری و 
بالفاصله بانک عامل هم نوع بانک و هم شعبه بانک 
را انتخاب کنند. او افزود: این افراد به بانک ها معرفی 
می شوند و با مراجعه به شعبه بانک نسبت به تکمیل 

مدارک اقدام می کنند.
محمودزاده بیان کرد: اسناد مالکیت پروانه ساخت 
از موارد اصلی برای دریافت این تسهیالت است. این 
مقام مسئول گفت: تسهیالت نهضت ملی مسکن 
به خود مالکی واگذار می شود نیاز به خرید اوراق و 
سپرده گذاری ندارد و می توانند این تسهیالت را 
عینا برای ساخت و ساز استفاده کنند.  او گفت: این 
تسهیالت در چهار مرحله و متناسب با پیشرفت 

پروژه توسط بانک عامل به حساب واریز می شود.

اعطای تسهیالت مسکن عامل رونق 
بخش های مختلف اقتصاد

محمود جامساز کارشناس اقتصاد مسکن با بیان 
اینکه تولید یک میلیون واحد مســکن در سال 
می تواند تاثیر بسزایی در رونق اقتصاد کشور داشته 
باشــد گفت: اگر هدف دولت یعنی ساخت یک 
میلیون مسکن در سال و ســاخت چهار میلیون 
مسکن در چهار سال محقق شود می توان انتظار 
داشت که با حرکت روبه جلوی بخش مسکن، شاهد 

رشد شاخص های اقتصادی باشیم.
او افزود: با در نظر گرفتن رقم شش میلیون تومان 
برای ساخت هر متر مسکن، سرمایه بسیار هنگفتی 
برای ساخت این واحدهای مسکن در نظر گرفته 
شده اســت؛ اگر هر کدام از بخش های مسکن با 
ساخت این واحدها رونق بگیرد، صدها نفر در هر 
کدام از بخش های ساخت این واحدها مشغول به 
کار می شوند و اشتغال برای افراد ایجاد شده و در 
نتیجه شاهد رونق تولید و اشتغال در اقتصاد کشور 

خواهیم بود.
جامســاز یادآور شــد: با ارائه تسهیالت به بخش 
مسکن می توان در جهت رونق آن قدم های موثری 
برداشــت چرا که در حال حاضر نقدینگی در این 
بخش وجود ندارد و با سرازیر شدن پول می توان 
رونق را به بازار مسکن و بخش های مختلف اقتصاد 
رساند؛ از سوی دیگر دولت باید به بخش مسکن 
نگاه ویژه ای داشته باشد چرا که این بخش می تواند 

لوکوموتیو بخش اقتصاد را به حرکت در بیاورد.

خبر

سرمقاله

  ابوالفتح صانعی، فعال اقتصادی
در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش دارو باید گفت دغدغــه ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیست. دغدغه ما عدم توجه کافی به شــکاف نرخ پایه ارزی از ۴۲۰۰ به نیمایی است. دغدغه 
ما عدم امکان استفاده از تسهیالت بانک ها و وجود ضوابط و ساز و کار مناسب برای بنگاه های 
اقتصادی است که بتوانند کاالیی با قیمت شــش برابری را تامین کنند. دغدغه ما توان پایین 
مشتری تجهیزات پزشکی از لحاظ پرداخت است که همواره اقالم مورد نیاز را نسیه خریداری 
 می کرده و امروز با چند برابر شــدن قیمت و ارزش کاال برای تسویه حساب با تامین کننده ها 

مشکل دارد.
شکل حمایت در موضوع بیماران و مراکز درمانی باید تغییر کند و ارز ۴۲۰۰۰ تومانی حذف شود 
و در نقطه مناسب تر و موثرتر قرارگیرد و از طرفی شاهد کوچک و ضعیف شدن اقتصاد و نزول 
کیفیت در تجهیزات و ملزومات پزشکی نشویم اما مشروط به اینکه مولفه ها و برنامه خروج از 

این شرایط دیده و پیش بینی شود. برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید یک برنامه خروج داشته 
باشیم تا در چرخه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در دو بعد عرضه کننده و تامین کننده، به 
مشکل برنخوریم و در زمان مناسب کاالها را عرضه و تامین کرد و در دسترس مراکز درمانی و 

بیماران قرار داد.
در حال حاضر که شکاف نرخ دالر نیمایی و دالر دولتی نزدیک به شش برابر شده است، بدون در 
نظر گرفتن و پیش بینی ملزومات تامین این شکاف، مشکالت قبل چند برابر خواهد شد و قطع به 
یقین در بخش درمان که متوجه وزارت بهداشت و مسئوالن است، با چالش سرنوشت ساز رو به 
رو خواهیم شد و بیماران و مراکز درمانی با محدودیت هایی جدی در تامین اقالم ضروری مواجه 
می شوند و تامین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز در معرض کوچک شدن ، افزایش 

ریسک زیان و حتی ورشکستگی قرار می گیرند.
پرسش  اساسی این است که آیا اعتبار الزم برای پر کردن شــکاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز 

۲۵-۲۶ هزار تومانی و این فاصله چند برابری وجود دارد؟ آیا نقدینگی مراکز درمانی برای خریدها 
پیش بینی شده است؟ آیا شرکت ها نقدینگی الزم برای این اختالف چند برابری نرخ ارز را دارند. 
این شکاف را چه کسی قرار است پر کند؟ آیا از سوی بیمه پیش بینی شده که این شکاف پرداخت 
شود؟ در حوزه تجهیزات پزشکی که ارتباطی به بیمه ندارد و به وزارت بهداشت و مراکز درمانی 
مربوط است، آیا این شکاف به لحاظ اعتباری پیش بینی شده است؟ آیا بیمه این اختالف ملزومات 

را پرداخت می کند یا برعهده بیمار است؟
بنابراین مهمترین تدبیری که برای حل و پیشگیری از این مشکل و بحران باید در نظر گرفت، پر 
کردن شکاف و اختالف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی است که باید به طور جدی مورد توجه 
قرار گیرد. در حوزه تجهیزات، باید اعتبارات الزم به وزارت بهداشت برای پر کردن این شکاف 
داده شــود. در بعد اقالم یک بار مصرف و ملزومات پزشکی نیز این اختالف قیمت باید به بیمه 

پرداخت شود.

دبیــر انجمن تولیدکننــدگان لوازم صوتی و تصویری کشــور 
گفت: وفــور لوازم خانگــی قاچاق در بــازار، در کنــار کاهش 
قدرت خرید مــردم، ۲ عاملی اســت کــه این روزهــا منجر 
 به بروز مشــکل بــرای تولیدکننــدگان لوازم خانگــی ایرانی 

شده است.
»محمدرضا شــهیدی« در گفت وگو با ایرنا افزود: روند کاهشی 
تولید تلویزیون که در مهرماه امســال در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال ۱۳ درصد بود، در آبان ماه اندکی جبران شد و به ۶ درصد 

کاهش یافت.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: این روند کاهشی تولید تا پایان 
ســال جبران خواهد شــد، اما موضوعی که این روزها به شدت 

تولیدکنندگان داخلی را آزاد می دهد مساله قاچاق است.
وی گفت: اکنون در تلویزیون، بیــش از ۴۰ درصد محصوالت 
موجود در بازار از اجناس قاچاق است و همین مساله سبب شده 

تا تولیدکنندگان با مشکل فروش مواجه شوند.

شــهیدی اظهار داشت: نیاز ســالیانه کشــور به تلویزیون بین 
۲ میلیون تــا ۲.۲ میلیون دســتگاه اســت، امــا اکنون فقط 
 ۱.۵ میلیون دســتگاه آن از داخــل تامین و بقیــه مربوط به 

قاچاق است.
شهیدی خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخالف سال های 
اخیر که همواره تولیدکنندگان با مشــکالت تامین مواد اولیه، 
تامین ارز و غیره مواجه بودند، امروز مشکلی از این بابت نداریم و 
قاچاق در حد وسیع سبب شده تا فروش و کاهش حجم انبارها به 

مشکل اول تولیدکنندگان تبدیل شود.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که شــرکت ها، بــا برگزاری 
جشنواره های متعدد و اعمال تخفیفات ویژه به دنبال کاستن از 

حجم کاالها در انبارهایشان هستند.
دبیــر انجمن تولیدکننــدگان لوازم صوتی و تصویری کشــور 
یادآور شــد: عمده محصوالت قاچاق را همــان اجناس ُکره ای 
تشکیل می دهند که در گذشــته در کشورمان تولید می شدند، 

اما امروز با خروج از ایران ســایت تولیدی شان در کشور مصر را 
 فعال تر کرده و عمده کاالهای قاچاق از آنجا به کشورمان ارسال 

می شود.
وی یادآوری کرد: محصوالت در ســایت مصر با قیمت هایی که 
برای آفریقایی ها طراحی شده )که به طور معمول کمتر از دیگر 
نقاط جهان است(، همچنین با سطح کیفی پایین تری تولید و 
پس از آن بدون پرداخت گمرکی، مالیات و غیره وارد کشورمان 

می شود.
شهیدی اضافه کرد: اکنون شاهد سوء استفاده از قوانین و مقررات 
در مناطق مرزی و واردات گســترده کاالها به صورت ته لنجی، 
کولبری و غیره هســتیم که فقط به کام عده ای خاص در کشور 

است.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: روزانه فقط هــزاران پیامک و 
پیام از طریق فضای مجــازی برای خرید محصــوالت قاچاق 
در سراسر کشور ارســال می شــود که قابل رصد هستند. دبیر 

انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشــور ادامه داد: 
عمــده قاچاق چیان از سیســتم بانکــی برای تبــادالت پولی 
 خود اســتفاده می کننــد و تراکنش های آنان نیــز قابل دنبال 

کردن است.
وی همچنین بخش دیگری از کاهش فروش شرکت های داخلی 
را ناشی از تورم قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد.

به گــزارش ایرنا، مطابــق آمارهــای وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت، از ابتدای امســال تــا پایــان آبان مــاه ۷۶۲ هزار 
و ۷۰۰ دســتگاه تلویزیون توســط کارخانجات داخلی تولید 
 شــد. این آمار در هم ســنجی با پارســال افــت ۴.۹ درصدی 

نشان می دهد.
در این مدت همچنین یک میلیون و ۴۴۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه 
یخچال و فریزر )رشــد ۷.۸ درصــدی( و ۹۱۵ هــزار و ۹۰۰ 
 دستگاه ماشین لباس شویی )رشــد ۲۶.۸ درصدی( در کشور 

تولید شد.

ملزومات حذف  ارز  دولتی  دارو

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور:

وفور لوازم خانگی قاچاق در بازار
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یک عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: چرا باید کسی 
که سوار اتومبیل گران قیمت و می شــود یارانه سوخت دریافت 
کند، این سهمیه به فرد داده می شــود و به این ترتیب کسی که 
صرفه جویی کند می تواند مابه التفاوت را در بورس انرژی معامله 

کند.
علی شــمس اردکانی در گفت وگــو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا، 
با اشــاره به طرح جدیــد عرضه یارانــه بنزین اظهار داشــت: 
اجرای ایــن طرح اقدام خوبی اســت، امــا پایلــوت آن باید در 
قشــم انجام می شــد نه کیش. زیرا یکی از هدف های این طرح 
جلوگیری از قاچاق ســوخت بوده و قشــم نیز یکــی از مناطق 
 قاچاق اســت و این گامــی در راســتای جلوگیــری از قاچاق 

خواهد بود. 
وی با طرح این ســوال که چرا باید در مناطــق آزاد که مالیات 
صفر است، یارانه ســوخت هم تعلق بگیرد؟ افزود: مابه التفاوت 
ســوخت آزاد و یارانه ای در این مناطق می توانــد خرج عمران 
 و توســعه همــان منطقه شــود، ضمن اینکــه از قاچــاق هم 

جلوگیری می کند.
این عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: در طرح 
جدید قرار است بنزین یارانه ای به جای خودرو به فرد داده شود، 

چرا باید کسی که سوار اتومبیل گران قیمت می شود یارانه سوخت 
دریافت کند، این ســهمیه به فرد داده می شــود و به این ترتیب 
کسی که صرفه جویی کند می تواند مابه التفاوت را در بورس انرژی 

معامله کند. 
 وی گفت: ۷۰ ســال یک ســاختار اشــتباه در کشــور وجود 
داشته و گفته می شد که اگر ســوخت را ارزان بدهند تولید باال 
می رود، مردم هم رفاه پیدا می کنند، اکنون ســوال این اســت 
که آیا مردم ایران نســبت به کشــورهایی که نفــت ندارند رفاه 
بیشتری دارند؟ آیا این سوخت ارزان نســبت به کشورهایی که 
 نفت را وارد می کنند منجر به توســعه شده اســت؟ قطعا پاسخ 

خیر است.
شــمس اردکانی یادآور شــد: در حال حاضــر در ترکیه قیمت 
بنزین به نرخ امــروز لیتری ۲۴ هــزار تومان اســت، در امریکا 
گالنی ۶.۸ دالر )لیتری ۲ دالر(، افغانســتان و پاکســتان لیتری 
۲۲ هزار تومان اســت، همین تفاوت نرخ با همســایگان قاچاق 
ســوخت را در کشــور گســترش داده که امیدواریم با اصالحی 
که از این نقطه شروع شده و به کل کشــور تسری پیدا می کند، 
 چالش هــای ســاختاری توزیــع یارانــه و همچنیــن قاچاق 

را حل کند.

طرح مالیات بر عایدی ســرمایه که در کمیســیون اقتصادی مجلس 
نهایی شده و آماده بررسی در صحن پارلمان است اگر به تصویب برسد 
طلسم ۱۲ ساله انتظار برای دریافت مالیات از سوداگران مسکن، طال 
و ارز شکسته خواهد شد. به گزارش ایسنا،  اخذ مالیات از معامله گران 
فعالیت های غیرمولد همچون طال،  سکه، ارز و مسکن، دست کم از سال 
۱۳۸۸ مطرح شده اما به دالیلی همچون مخالفت دولت ها با آن و عدم 
بررسی های همه جانبه طرح های پیشنهادی در این زمینه طی ۱۲ سال 
گذشته سه بار مطرح و رد شده است. حاال اما بنا بر اعالم مجتبی توانگر 
ـ عضو  کمیسیون عمران مجلسـ  این طرح نهایی شده و ۱۲ دی ماه به 
هیات رییسه مجلس ارجاع می شود. او ضمن تاکید بر تاثیر طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت ها یادآور شد: این طرح در مجالس و 
دولت های گذشته با ابعاد ضعیف تری مطرح بوده که هر بار به دالیل 
مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ 
برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا داللی مسکن بود که علی رغم ابالغ 

آن، با نامه آقای الریجانی، رییس وقت مجلس لغو شد.
توانگر خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل الیحه 
اصالح مالیات های مستقیم، الیحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس 
ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت 
با نامه آقای آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور الریجانی این بند 

حذف شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجددا نمایندگان 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه امالک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح 
کردند که باز هم به نتیجه نرسید. اکنون این طرح با پیگیری های رییس 
کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار 
گرفت. کمیســیون اقتصادی از ابتدای هفته جاری در دو شیفت آن را 
بررسی کرد و یکشنبه هفته آینده رای گیری نهایی در کمیسیون برای 

ارجاع  به صحن علنی انجام می شود.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های مالیاتی است که بنا به گفته ی 
کارشناسان، اگرچه می تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، اما عمدتاً 
کارکرد تنظیم گری داشته و می تواند با تضعیف فعالیت های غیرمولد و 
کاهش انگیزه های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف 
از جمله مســکن، خودرو، طال و ارز ایفا کند. پنجم خردادماه امســال 
نمایندگان مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر عایدی ســرمایه را 
تصویب کردند. طبق این طرح اگر یک فرد خانه ، طال، ارز یا خودرویی را 
خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از 
محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند که از این 
طریق تقاضای سوداگرایانه و داللی کنترل می شود تا بازارهای مسکن، 
طال، ارز و خودرو از حالت ســرمایه محور بــودن به مصرف متقاضیان 

نیازمند تغییر کند.

دالالن مسکن باالخره در تور مالیات می افتند؟چرا یارانه سوخت به جای خودرو به فرد داده می شود؟
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قوانین ترکیه علیه مهاجران تبعیض آمیز است
در تركيه چه می گذرد؟/ امالک ايرانی ها را به نصف 

قيمت می خرند
یک کارشناس مسائل ترکیه با بیان اینکه قوانین ترکیه در قبال مهاجران یک سویه و 
تبعیض آمیز است، گفت: بسیاری از شهروندان ترکیه بیکار هستند و اخذ اقامت در این 
کشور هیچ تضمین شغلی برای ایرانیان به همراه ندارد.به گزارش خبرآنالین، در چند 
سال اخیر تبلیغات رسانه ای قابل توجهی در خصوص مهاجرت و سرمایه گذاری در ترکیه 
به گوش ایرانیان رسیده است. این در حالی است که با توجه به کاهش تاریخی ارزش 
لیر، اقتصاد ترکیه یکی از حساس ترین مقاطع زمانی خود را سپری می کند. همزمانی 
افزایش تبلیغات برای خرید مسکن در ترکیه و وقوع بحران ارزی در این کشور این شائبه 
را تقویت کرده است که سیاست گذاران اقتصادی در این کشور برای جذب سرمایه داران 
کشورهای همسایه نقشه های خطرناکی در سر دارند.در حالی که برخی اخبار حکایت 
از افزایش مهاجرت ایرانیان به ترکیه دارد؛ »افزایش تورم ساالنه«، »رکوردشکنی بدهی 
خارجی«، »افزایش بیکاری«، »وضع قوانین تبعیض آمیز علیه مهاجران« و »کاهش 
قابل توجه و نوسانات شدید ارزش لیر در یک ســال اخیر« از جمله مواردی است که 
اقتصاد ترکیه را بیش از گذشته برای ســرمایه گذاری نامطمئن کرده است. از طرف 
دیگر سرمایه گذاری در کشوری که در آستانه وقوع بحران ارزی است، ریسک بزرگی 
محسوب می شود چرا که در چنین مواقعی به تدریج با تشدید مشکالت اقتصادی و 
اعمال سیاست های الزم برای جلوگیری از خروج سرمایه، در نهایت سرمایه افراد در آن 
کشور حبس می شود. نرخ بیکاری در ترکیه طی ۱۲ ماهه منتهی به جوالی ۲۰۲۱ به 
۱۲ درصد رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته 
است. این رقم، بیشترین نرخ بیکاری ثبت شده ترکیه در ۳ ماه اخیر محسوب می شود. 
طی این مدت، جمعیت افراد بیکار ۵۰۶ هزار نفر افزایش یافته و به ۳ میلیون و ۹۰۲ 

هزار نفر رسیده است.

خطرات سرمایه گذاری در امالک ترکیه
پیش از این عبداهلل مشــکانی، کارشــناس اقتصادی گفته بود که قیمت بسیاری از 
خانه های خریداری شده توسط ایرانیان در ترکیه بسیار بیشتر از ارز واقعی آن ها است. 
»ارزش این ملک های ۲۵۰ هزار دالری ۱۷۰ تا ۸۰ هزار دالر بیشتر نیست و استنباط 
من این است که مردم در خرید این ملک ها حدود ۴۰ درصد ضرر می کنند.«به گفته وی 
با بررسی بازار چند کشور می توان به کسانی که صرفاً برای سرمایه گذاری ملک می خرند، 
توصیه کرد که در ایران سرمایه گذاری کنند؛ چرا که اجاره ملک در ایران ارزش بیشتری 

دارد و مردم در  کشور خود به قوانین مسلط تر هستند.

امالک مهاجران به نصف قیمت به ترک ها فروخته می شود
سیدعلی قائم مقامی، کارشناس مسائل ترکیه نیز در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین، 
با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری در امالک ترکیه جهت اخذ اقامت، در گذشته یک 
میلیون دالر بود، خاطر نشان کرد: این رقم بعد از مدتی به ۵۰۰ هزار دالر کاهش پیدا 
کرد و اکنون این رقم به ۲۵۰ هزار دالر رسیده است.وی با بیان اینکه طبق قوانین ترکیه 
هر مهاجر دارای خانه، حق فروش ملک و زمین خود را تا ۳ سال ندارد، گفت: اگر شخص 
اقدام به فروش امالک خود کند بالفاصله مجوز اقامتش باطل می شود.قائم مقامی با 
اشاره به اینکه بعد از ۳ سال، خریداران خارجی ملک، می توانند ملک خود را به اتباع 
ترکیه به فروش برسانند، گفت: این محدودیت باعث شده تا بعضاً اتباع ترکیه خانه های 

مهاجران را تا نصف قیمت از آنان خریداری کنند.

قوانین تبعیض آمیز علیه مهاجران
این کارشناس مســائل ترکیه با عنوان اینکه عمده دالالن و فروشندگان امالک به 
مهاجران از شرکت های وابسته حزب عدالت و توسعه اردوغان هستند، گفت: بیش 
از ۴۰ درصد سیاست اقتصادی اردوغان را انبوه سازی و خانه سازی در بر می گیرد.قائم 
مقامی با اشاره به اینکه دولت ترکیه برای مهاجران خانه دار، سیاست های یک سویه و 
تبعیض آمیزی را وضع کرده است، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر به وسیله حوادث 
غیرمترقبه مثل سیل و زلزله امالک تخریب شوند، دولت ترکیه برخالف اتباع خود به 

مهاجران هیچگونه تسهیالت حمایتی ارائه نمی دهد.

بدهی خارجی سنگین در موازات کمبود منابع ارزی
وی بیان اینکه ترکیه حدود ۴۵۰ میلیارد دالر بدهی خارجی دارد، گفت: در حال حاضر 
سررسید بازپرداخت ۲۲۰ میلیارد دالر آن که شامل اصل بدهی و سود آن می شود، فرا 
رسیده است.این کارشناس مسائل ترکیه با بیان اینکه طبق اعتراف اردوغان، ترکیه تنها 
۱۲۷میلیارد دالر ذخیره ارزی در کشورش دارد و این قضیه حاکی از کمبود ذخایر ارزی 
در این کشور است، گفت: صادرات این کشور نیز در سال گذشته ۲۱۶ میلیارد دالر بوده 
است که در مقایسه با میزان واردات در حدود ۴۰ میلیارد دالر کسری تراز تجاری دارد.

اقامت در ترکیه به معنای تضمین اشتغال مهاجران نیست!
این کارشناس مسائل ترکیه در ادامه گفت: ایرانیان به هیچ عنوان نباید تصور کنند که 
با خرید ملک و دریافت اقامت در ترکیه، اشتغال آنان در این کشور تضمین خواهد شد؛ 
اکنون بسیاری از جوانان ترکیه از بیکاری رنج می برند و به همین خاطر فرصت اشتغال 
برای مهاجران به مراتب محدود شده است.وی در پایان با بیان اینکه در سال های اخیر 
ترکیه با مهاجرت ثروتمندان و خروج سرمایه مواجه بوده است، گفت: عمده ثروتمندان 

ترکیه، آینده مطلوبی را برای این کشور متصور نیستند.

شاخص تحقق نسخه الكترونيك در كشور، به بيش 
از 78 درصد رسيد

با گذشت کمتر از یک سال از طرح نسخه نویسی الکترونیکی، اکنون بیش از 
۷۸ درصد نسخه های کشور الکترونیکی و نیمه الکترونیکی نوشته می شوند.

طرح استفاده از نسخه های الکترونیکی تقریبا یک سال قبل در ایران به طور 
جدی کلید خورد. چنین طرحی در بســیاری از کشورهای دنیا حداقل پنج 
سال طول کشیده تا به این نقطه برسد اما ایران، در کمتر از یک سال توانست 
میزان نسخه نویســی الکترونیکی را به بیش از ۷۸ درصد برساند.آخرین آمار 
متعلق به هفتم دی از تحقق ۷۸.۲۷ درصدی شاخص های تحقق نسخه نویسی 
الکترونیکی در کشور حکایت دارد. کل نســخه های نوشته شده ۴۵۱ هزار و 
۱۵۱ عدد اســت. از این میان ۳۵۳ هزار و ۱۰۶ نسخه تمام الکترونیک و ۹۸ 
هزار و ۴۵ نسخه نیمه الکترونیک نوشته شده اند.نسخه های الکترونیک سه 
اســتان اصفهان، خراســان رضوی و تهران به باالی ۹۰ درصد رسیده است. 
اصفهان با ۸۰.۳۱ درصد، خراسان رضوی با ۸۲.۳۳ درصد و تهران با ۶۰.۹۱ 
درصد توانســته اند به ترتیب در صدر فهرست نسخه نویسی الکترونیکی قرار 
بگیرند.بر اساس آماری که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات منتشر 
کرده، طرح نسخه الکترونیکی در کشور با پیگیری وزارت ارتباطات و مشارکت 
دستگاه های مسوول در اجرای این طرح به ویژه در استان ها رشد چشمگیری 
گرفته است.بر اساس گزارش بیمه ســالمت ایرانیان در آذرماه سال جاری تا 
پیش از آغاز رسمی این طرح، استفاده از نسخه نویسی الکترونیکی ۷۶ درصد 
بود که اکنون این آمار به ۹۵ درصد رسیده است.اکنون ۱۳ استان کشور، تا ۹۰ 
درصد تحت پوشش نسخه الکترونیکی قرار گرفته اند. بیمه سالمت ایرانیان 
در ۲۸ استان ۹۰ درصد نسخه ها را الکترونیکی ارائه می کند. داده های سالمت 
تاکنون غیرشفاف بود که پس از اجرای طرح نسخ الکترونیکی این جریان به 

نفع مردم می شود.

اخبار

دبیر شورای عالی فضای مجازی:
توسعه اقتصادی بدون توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ممکن نیست

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدون توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال امکان پذیر نیست.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی سید ابوالحسن فیروزآبادی، در 
مراسم رونمایی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی با حمایت مرکز ملی فضای مجازی و همکاری انجمن تجارت الکترونیک تهران با بیان این مطلب افزود: در عصر حاضر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

بدون توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال امکان پذیر نیست و در صورت محدود سازی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، اصل ضرورت توسعه برای کشورها در صحنه رقابت جهانی انکار شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهــور و رئیــس هیئــت 
عامل صندوق توســعه ملی 
تفاهم نامــه ای برای حمایت 
تســهیالتی از شــرکت های 
دانش بنیان منعقد کردند.به گــزارش معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور، سورنا ســتاری در بازدید رئیس 
هیئت عامل صندوق توسعه ملی از نمایشگاه محصوالت 
و دستاوردهای دانش بنیان صادراتی »ایران ساخت«، 
با بیان اینکه صندوق توســعه ملی، از گذشــته، یکی از 
محورهای توسعه اقتصاد دانش  بنیان بوده است، گفت: 
این صندوق، کمک های بســیاری به توســعه اقتصاد 
دانش بنیان داشته و به  تعهداتش عمل کرده، به گونه ای 
که تاکنون بیش از ۳ هــزار میلیارد تومان برای صندوق 
نوآوری و شــکوفایی تامین شده است.ســتاری با بیان 
اینکه دستاوردهای صادراتی ارائه شده در این نمایشگاه 
ماحصل اقدامات و حمایت های صندوق توســعه ملی 
اســت افزود: بخش عمده ای از عملکرد درخشانی که 
در نمایشگاه مشاهده شــد، در نتیجه تسهیالتی است 
که صندوق به این شرکت ها اعطا کرده و این تسهیالت 
سبب شده تا این شرکت ها، به تدریج بزرگ شده و امروز 
به تولید چنین محصوالتی در ابعاد صادراتی همت کنند.

ضرورت ایجاد زیرساخت های صادراتی
معــاون علمــی و فناوری رئیــس جمهــور از وجود 
پیچیدگی های صــادرات محصوالت دانــش  بنیان و 
ضرورت توجه به استانداردها و سازوکارهای صادراتی 
گفت و ادامه داد: یکی از بزرگترین مشــکالت در این 
زمینه، رقبای قدیمی و بزرگی است که در بازار وجود 
داشته دارد و همین، زمینه ظهور یک رقیب جدید را 
با مشکالت و سختی هایی مواجه می کند. همچنین 
شرکتی که می خواهد وارد زیست بوم کشوری که می 
خواهد صادرات به آنجا صورت بگیرد، شود، تائیدیه ها 
و استانداردهای خاصی را می خواهد که اخذ آنها، گاه تا 
سال ها زمان می برد.ستاری با بیان این که شرکت های 
حاضر در این نمایشــگاه، از بخش خصوصی هستند، 
افزود: ما هم اکنون شــرکت هایــی خصوصی داریم 
که مشغول تولید واکسن انسانی هستند در حالی که 
چنین رویکردی در کشور ما سابقه نداشته است. این 
شرکت های خصوصی، امسال ۳ واکسن انسانی تولید 

کرده و یک واکسن دیگر هم تا پایان امسال تولید می 
کنند.ستاری بر لزوم جذب کمک ها از سوی صندوق 
توسعه ملی در بخش صادرات تاکید کرد و گفت: ما هم 
اکنون شرکت های دانش بنیانی داریم که فناوری تولید 
یک محصول، به طور کامل متعلق به  خودشان است و 
کارخانه نیستند. این شــرکت ها در داخل خودشان، 
سیستم تحقیق، توســعه و طراحی دارند.وی رویکرد 
صندوق صندوق توسعه ملی برای تامین منابع جدید 
بخش اقتصاد دانــش  بنیان، را قابل تقدیر دانســت و 
گفت: امیدورایم بتوانیم ضمــن اینکه منابع را خیلی 
سریع جذب کنیم،  در بخش صادرات هم با کمک های 

حمایت گرانه صندوق مواجه شویم.

اعطای منایع جدید حمایتی به شرکت های 
دانش بنیان و خالق

مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توســعه 
ملی در این بازدیــد گفت: منابع جدیــدی در بحث 
حمایــت از محصوالت صادراتی شــرکت های دانش 
بنیان در نظر گرفته ایم که اگر این منابع، زودتر از انتظار 
پایان یافت، باز نیاز شرکت ها را تامین می کنیم. به این 
منظور باید به یک جدول و مدل برسیم که بر اساس آن، 
به شرکت  های دانش  بنیان، تسهیالت با سود مختلف 
بدهیم به طوری که بر اســاس اعالم معاونت علمی و 
فناوری، شرکت های قوی تر، پا پیش گذاشته و شرکت 
های ضعیف تر، تسهیالتی بیشتر با سود کمتری بگیرند.

غضنفری با بیان این که در جریان بازدید از نمایشگاه، با 
حجمی از فعالیت های ارزشمند آشنا شده ام که شعف 
آفرین است، گفت: وقتی دکتر ستاری به این سمت در 
معاونت علمی منصوب شد، خوشحال شدیم که دوره 
جدیدی در معاونت در حال شکل گیری است. همین 
 اتفاق هم افتاد و نگاه عمیق و بینش گســترده ایشان، 
فضای خوبی در صنــدوق ایجــاد کرد.رئیس هیئت 
عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پس از تجاری 
ســازی کارهای پژوهشــی، نوبت به فرآیند صادراتی 
آنهاست، گفت: امروز در نمایشگاه متوجه شدم که گام 
بلند صادرات برداشته شــده و با گذر از مرحله تجاری 
سازی داخلی، وارد صادرات شده ایم که نقش فناورانه 
کشورمان را در خارج، تثبیت می کند.وی با اعالم اینکه 
از ابتدای سال ۹۴ تاکنون، ۴۳ قرارداد با بانک ها برای 
وام های ارزان به افرادی که  کار دانش بنیان می کنند، 
اعطاء شده، گفت: تاکنون حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان 
در اختیار بانک ها قرار گرفته  که غالبا در بخش صنعت 
و معدن بوده و سرمایه در گردش، بیش از سرمایه ثابت 

شده که اتفاقی خوشحال کننده است.غضنفری با اعالم 
اینکه باید ترتیباتی اتخاذ شود که شرکت های ضعیف 
تر، تسهیالتی با بهره پایین تر دریافت کنند، گفت: هیچ 
ریالی در صندوق توسعه ملی، در جایی پس انداز نمی 
شود و همواره به دنبال این هستیم تا هر مقدار مبلغی 
که در بانک داریــم، به صورت تســهیالت در اختیار 
شــرکت ها قرار دهیم.وی با بیان این که به پشــتوانه 
توسعه شرکت های دانش بنیان، آینده ای نویدبخشی 
با نرخ رشد خوب و توســعه اقتصادی باال را می توان 
احساس گرفت، گفت: ما برای تنظیم  بازار کشورمان، 
 نیاز به ارزآوری داریم و بــرای ارزآوری، باید صادرات 
انجام دهیم که با فعالیت های ارزشمند معاونت علمی 
و فناوی  می توانیم به اقتصاد دانش پایه برســیم که از 
طریقی غیر از فروش نفت، گازوئیــل و بنزین برای ما 

ارزآوری به همراه دارد.

حمایت از تولید محصــوالت دانش بنیان 
ایران ساخت

محمد حسین بهشتی سرپرســت معاونت نوآوری و 
تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
از رویکرد رفع نیازهای کالن و فناورانه کشــور گفت 
و ادامه داد: معاونــت علمی، با هدف تجاری ســازی 
محصوالت دانش بنیان اوری و تجاری سازی فناوری 
مرکز طرج های کالن ملی فناوری، رفع نیازهای مهم 
در حوزه هایی چون ســالمت، محیط زیست، امنیت 
غذایی و ســایر حوزه های راهبردی را در دستور کار 
قرار داده است و در حال حاضر با ده ها طرح فناورانه به 
سرانجام رسیده، بیش از ۱۶۹ طرح  کالن ملی فناورانه 

را در جریان اجرا دارد.وی با بیان این که معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان مشارکت کننده 
مالی در کنار ایــن طرح های حضــور دارد، ادامه داد: 
مجری طرح هــا، بخش خصوصی اســت و الزاماً برای 
تمامی طرح ها، بهره بردار وجــود دارد. معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، از رســیدن طرح ها به 
نمونه اولیه حمایت می کند و بلوغ و صنعتی ســازی 
این طرح هــا، در قالب حمایت های مالی، تســهیالت 
قرض الحسنه و حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی 
دنبال می شود.وی با بیان این که نمایشگاه تجهیزات و 
مواد آزمایشگاهی ایران ساخت، بستری برای معرفی 
دستاوردهای دانش بنیان این حوزه و تامین نیاز مراکز 
پژوهشی، دانشگاهی و صنعتی است، افزود: امسال و در 
نهمین دوره این نمایشگاه، بیش از ۳۷۰ شرکت حضور 
داشتند و بیش از ۱۱هزار محصول ایران ساخت را ارائه 
دادند. مجموع فروش شــرکت ها در ۸ دوره گذشته، 
۱۱۰۰ میلیارد تومان بوده که در تامین ۳۶ درصد از این 
میزان، معاونت علمی و فناوری سهم داشته که میزان 
آن معادل ۴۰۰ میلیارد تومان است.به گزارش مهر، در 
این مراسم تفاهم نامه ای بین معاونت علمی و صندوق 
توسعه ملی برای حمایت های تسهیالتی از شرکت های 

دانش بنیان منعقد شد.
موضوع این تفاهمنامه، اعطای تسهیالت بانکی از محل 
منابع ریالی صندوق توسعه ملی به متقاضیان حقوقی 
طرح های دانش بنیان در بخش های اقتصادی صنعت 
و معدن، آب و کشــاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشاورزی، صادرات که طبق ضوابط صندوق، از سوی 

معاونت تعیین و به بانک های عامل معرفی می شوند.

در قالب تفاهم نامه مقرر شد؛

حمایت  صندوق توسعه ملی از شرکت های دانش بنیان با اعطای تسهیالت
News kasbokar@gmail.com

کسب اینماد یک تکلیف قانونی است اما ابهاماتی برای فعاالن 
اقتصادی دارد از این رو تسهیل فرآیند اخذ اینماد در دستور 
کار مسئوالن قرار دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در 
سال های اخیر شاهد رشد و رونق کسب وکارهای اینترنتی 
و افزایش آمار اشتغال در فضای مجازی بوده ایم؛ به طوریکه 
ارزش معامالت آنالین در سال گذشته نزدیک به ۱۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با عملکرد سال ۹۸، حدود 
۱۶۰ درصد افزایش داشته است. البته در کنار مزیت های قابل 
توجه رونق کسب و کار  های جدید، معایب و مشکالت بسیاری 
نیز وجود دارد که به صورت مستقیم بر رضایت و اعتماد مردم 
اثر دارد.به گفته ســرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز 
تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، روند جرایم 
مرتبط با کالهبرداری در فضای مجــازی صعودی بوده و در 
سال های اخیر به دلیل افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و 
توسعه خدمات و پلتفرم ها، شاهد فعالیت برخی کسب و کار های 
غیرقانونی در فضای مجازی بوده ایم.نکته قابل توجه این است 
که برخی از کســب و کار های غیرقانونی و کالهبرداری های 
اینترنتی برای اعتمادسازی نزد مشتریان خود بعضاً از خدمات 
پرداخت بانک مرکزی نیز استفاده می کنند؛ معضلی که انتظار 
می رفت با تصویب برخی مقررات همچــون قانون مبارزه با 
پولشویی دیگر شاهد وقوع آن نباشیم.طبق ماده۱۰۳ آیین نامه 
اجرایی قانون مبارزه با پولشــویی )مصوب مهرماه ۹۸(، ارائه  
دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه 
ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطالعات هویتی و اطالعات 
مربوط به کسب وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع ذیربط 
استعالم کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش نیاز 
دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد 

اعتماد الکترونیکی )اینماد( و یا پروانه کسب پذیرنده است. 

دریافت اینماد برای کسب و کارها الزامی است؟
گفتنی است این تکلیف قانونی از اواخر سال ۱۳۹۸، در مورد 

شرکت های PSP )درگاه مســتقیم( اجرایی شده است، اما 
اجرای آن در مــورد پرداخت یارها )درگاه واســط(، با توجه 
به شــرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت  ها به تاخیر 
افتاد. اما سرانجام پس از گذشت ۲ سال از تصویب آیین نامه 
اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت 
کارت)شاپرک( در تابستان امسال طی ابالغیه ای، شرکت های 
پرداخت یار را موظف کرد که از مردادماه ســالجاری صرفاً به 
متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان 

اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

دریافت اینماد برای کسب و کارها الزامی است؟
مقاومت  پرداخت یارها در برابر اجرای قانون

علیرغم ابالغیه شــاپرک در تیرماه ، اما برخی از شرکت های 
پرداخت یار نســبت به اجرای تکالیف قانونــی خود مبنی بر 
منوط ســازی ارائه درگاه پرداخت به اخــذ اینماد بی اعتنایی 
کردند. همین موضوع باعث شــد تا شاپرک با ارسال پیامی به 
شــرکت های پرداخت یار اعالم کند که از روز چهارشنبه سوم 
آذر، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پذیرندگان پشتیبانی 
شده الزامی است. برخی از پرداخت یارها و انجمن های صنفی 
ضمن مطرح کردن  ابهاماتی نسبت به ضرورت الزام اینماد، به 
صورت گسترده ای نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعالم 
کردند و حتی در حرکتی نمادین، نشان اینماد را از وبسایت خود 
حذف کردند. این در حالی بود که الزام اینماد صرفاً برای ارائه 
درگاه پرداخت به کسب  و کارهای جدید اجرایی شده و قرار نبود 
درگاه پرداختی غیرفعال  شود.برخی از معترضان، ضمن اشاره به 
فرآیند پیچیده و زمان بر اخذ اینماد، معتقدند الزامی کردن آن 
مانعی برای رشد و توسعه کسب وکارهای خرد محسوب می شود؛ 
این در حالی است که بر اساس اظهارات مسئوالن مرکز توسعه 

تجارت الکترونیکی، فرآیند اخذ اینماد نسبت به گذشته آسان تر 
و سریع تر شده است؛ به طوری که میانگین زمان اعطای اینماد از 
۵ روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و همین عامل موجب شده 
است که تعداد اینمادهای صادرشده در سال ۹۹ نسبت به سال 
قبل از آن، افزایش ۲ برابری را تجربه کند.در همین خصوص، 
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای 
حل مشکل کسب وکارهای خرد و کوچک، اینماد بدون ستاره به 
گونه ای طراحی شده که اخذ آن تنها با یک احراز هویت اینترنتی 

ساده و در عرض ۱۰ دقیقه میسر است.

اثر مثبت اینمــاد در جلوگیــری از تخلفات 
کسب و کار های مجازی

از همین رو، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان در خصوص الزام اجرای اینماد و حواشی پیرامون آن در 
هفته های اخیر، گفت: در حال حاضر حاکمیت برای نظارت 
بر کسب وکارها نیاز به ایجاد شفافیت اقتصادی دارد؛ چرا که 
تشخیص فعالیت های قماربازانه و نامشروع در بستر اینترنت 
غیرممکن شــده اســت.طاهری ادامه داد: با اجرای اینماد، 
کسب وکارهای مغایر با قوانین کشور شناسایی خواهند شد و 
از تداوم فعالیت آنان جلوگیری می شود. الزامی شدن ثبت نام 
اینماد برای همه فعاالن اقتصادی در فضای مجازی به همین 

جهت انجام شده است.

تأکید مجلس بر تسهیل دریافت اینماد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به انتقادات 
برخی کســب وکارها و پرداخت یار ها به اینماد و همچنین 
ایجاد موانع مختلف از ســوی حاکمیت برای تولید در سال 

مانع زدایی ها گفت: مجلس برای آنکه ایرادات به حداقل برسد، 
جلسات متعددی با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت 
برگزار کرده و تصمیمات مهمی در این خصوص گرفته شده 
است.وی افزود: کسب وکارها به چند دسته تقسیم شده اند؛ 
کسب وکارهای خرد در عرض ۱۰ دقیقه می توانند از طریق 
سامانه اقدام به دریافت اینماد کنند. دسته دیگری از مشاغل 
که به صورت مستقیم با سالمتی مردم در ارتباط هستند، بر 
اساس قانون باید نوع دیگری از اینماد که حدود ۱ روز فرآیند آن 
به طول می انجامد را دریافت کنند؛ چرا که مالحظات بیشتری 
برای فعالیت آنان وجود دارد.طاهری خاطر نشان کرد: هرچه 
تعداد ستاره اینماد افزایش پیدا کند، اعتبار آن کسب وکار نزد 
مشتری بیشتر خواهد شد و ریسک وقوع کالهبرداری و انجام 
فعالیت های غیرقانونی نیز کاهش می یابد.عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در پایان با بیان این که اجرای اینماد 
یک تکلیف قانونی است، گفت: البته ضروری است تا اشکاالت 
وارد به اینماد برطرف شود و درباره نحوه ثبت نام و اخذ اینماد 
به مردم اطالع رسانی شود. همچنین می بایست کارشناسان 
مرکز تجارت الکترونیک به صورت حضوری و تلفنی پاسخگوی 
مشکالت کسب وکار های مجازی و اینترنتی باشند.بررسی ها 
نشان می دهد با تمهیدات صورت گرفته از سوی وزارت صمت 
از جمله ابتکار اینماد بدون ستاره، الزام اینماد برای ارائه درگاه 
پرداخت، مانع جدی در جهت توسعه کسب و کارهای اینترنتی 
محسوب نمی شــود. حتی می توان ادعا کرد با جلوگیری از 
ارائه خدمات بانکی به کســب وکارهای غیرقانونی همچون 
فروش کاالی قاچاق و ممنوعه، قمار و شرط بندی اینترنتی، 
دست سیاســت گذار برای حمایت از کسب وکارهای قانونی 
در آینده بازتر می شود؛ اما در عین حال با اجرایی شدن الزام 
اینماد و جلوگیری از ارائه درگاه پرداخت به کسب وکارهای 
غیرقانونی، طبیعتاً برای مدتی سود حاصل از کارمزد دریافتی 
پرداخت یارها کاهش می یابد و به نظر می رســد ریشه اصلی 
اعتراضات صورت گرفته را باید در همین مسئله جستجو کرد.

وزارت صمت در واکنــش به گزارش خبرگــزاری مهر در 
مورد احتمال انحالل سازمان حمایت به واسطه نامه معاون 
اول رئیس جمهور جهت تغییر ماهیت این ســازمان، اعالم 
کرد که ســازمان حمایت منحل نمی شود.خبرگزاری مهر 
با محوریت نامه محمد مخبر معــاون اول رئیس جمهور در 
مورد تغییر ماهیت ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گزارشی با عنوان »ماهیت سازمان حمایت 
تغییر می کند / احتمال انحالل قوت گرفت« نوشت که این 
گزارش واکنش وزارت صمت را در پی داشت.این وزارت خانه 
ضمن تکذیب خبر انحالل ســازمان حمایت، اعالم کرد که 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان 
یک سازمان حاکمیتی است و منحل نمی شود. در خصوص 
تفسیر اشتباه از مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران به شماره 
۱۱۷۹۰۵ مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ و متعاقب آن شایعه منتشره 
در رسانه ها و فضای مجازی در مورد انحالل سازمان حمایت، 
مواردی به شــرح زیر که داللت بر رد شایعه و حتی تقویت 

ادامه فعالیت ســازمان با وظایف حاکمیتی می باشد، اعالم 
می گردد.۱-و زارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تکلیف 
مقرر در جزء ۹ بند )ی( تبصره ۲ قانون بودجه ســال جاری 
مکلف به احصاء، شرکت های دولتی با وظایف سیاستگذاری 
و حاکمیتی گردیده و در همین راستا با تشکیل کارگروهی 
متشــکل از وزارت امور اقتصاد و دارایی و ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور و نماینده وزارتخانه مربوطه و در اجرای 
بند )الف( مــاده ۱۳ قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی، شرکت های مورد نظر را مشخص و طی 
نامه شماره ۶۱/۷۱۲۸۶ مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۰ به معاون اول 
رئیس جمهور اعالم می نماید.۲- هیئت وزیران به استناد نامه 
وزارت دارایی وظایف و اختیارات سازمان های حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان را از مصادیق وظایف سیاستگذاری 
و حاکمیتی محسوب و با تعیین مهلت سه ماهه، وزارت صمت 
و سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف می نماید تا با ارائه 
پیشنهادهای الزم به شورای عالی اداری برای تغییر ماهیت 
سازمان های مذکور )نه انحالل آنها( اقدام نمایند.۳- با توجه 
به پاراگراف آخر جزء ۹ بند )ی( تبصره ۲ قانون بودجه سال 
جاری که اشــعار می دارد که اساسنامه شرکت های دولتی 
که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده از شمول این 
حکم مستثنی هستند و از آنجا که اساسنامه سازمان حمایت 
مصوب مجلس شورای اسالمی می باشد در نتیجه مفاد این بند 
مشمول سازمان حمایت نخواهد بود.۴َ- ماده ۱۳ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشعار می دارد که 

کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی 
را که به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب دولت تعیین می شود 
طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت دولتی منفک 
و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول 
کند در این خصوص نیز سازمان حمایت به استناد مصوبه 
شماره ۲۵۸۷۴ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ هیئت محترم وزیران از 
شمول اصل ۴۴ قانون اساسی خارج گردیده و در نتیجه ماده 
۱۳ این قانون که در بند یک این گزارش آمده است مشمول 
سازمان حمایت نمی باشــد.نتیجه اینکه سازمان حمایت 
وظایف حاکمیتی داشته و به تأیید هیئت وزیران نیز رسیده و 
نهایتاً با تأکید بر این نکته که وظایف حاکمیتی قابل واگذاری 
نیست.سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به 
عنوان متولی امور نظارت و کارشناسی قیمت و یک دستگاه 
حاکمیتی است که در دولت مردمی مستقر با برنامه ریزی 
نظام شفاف ســازی قیمت وظیفه مهمی را در اصالح نظام 

توزیع برعهده دارد.

دریافت اینماد برای کسب و کارها الزامی است؟

واكنش وزارت صمت 

سازمانحمایتمنحلنمیشود


