
رئیس سازمان منطقه آزاد قشم با اعالم اینکه طرح جدید یارانه بنزین ابتدا در کیش 
آغاز و در ادامه در قشم در یک دوره یک ماهه اجرایی خواهد شد گفت که بعد از ارزیابی 
و انجام بررسی ها در کل کشور اجرایی می شود و سهمیه ۱۵ لیتری واریزی هم امکان 
استفاده دارد و هم قابلیت فروش به نرخ آزاد.به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر اعالم 
شد که دولت جهت اجرای طرح یارانه بنزین قرار است ابتدا در کیش و قشم به عنوان 
طرح آزمایشی اقدام کند که طی آن سهمیه بنزین در اختیار تمامی افراد با کد ملی قرار 
بگیرد و دیگر بنزین ســهمیه ای مختص افراد دارای خودرو نیست.آنچه که فتح الهی 
- رئیس منطقه آزاد قشم- امروز در نشســتی خبری اعالم کرد از این حکایت دارد که 
مقرر شــده به هر کد ملی ۱۵ لیتر بنزین اختصاص پیدا کند که مثال برای یک خانوار 
چهار نفره به ۶۰ لیتر خواهد رسید که می توانند از این ۱۵ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ لیتر برای 

خودرو استفاده کند یا اینکه آن را با نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومان بفروشد.وی با بیان اینکه در 
این طرح قیمت بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان خواهد بود گفت که بنابراین بنزین در این 
طرح گران نمی شود و در همین سقف قیمت متغیر خواهد بود.فتح الهی در مورد نحوه 
فروش سهمیه نیز گفت که اطالع دقیقی در این رابطه در اختیار وی نیست و  دستگاه 
های مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت نفت می توانند در مورد آن توضیح دهند.به 
گفته وی در حال حاضر حدود ۱۶۷ هزار نفر ساکن جزیره قشم هستند که به ازای کد 

ملی واریز سهمیه به حساب سرپرست خانوار انجام خواهد شد.

قاچاقدرقشمبهصفرمیرسد
رئیس منطقه آزاد قشــم در ادامه در رابطه با جریان تبادل کاال و حواشی که برای 

قاچاق کاال به مناطق آزاد وجود دارد، تاکید کرد که بطور حتم طی برنامه ریزی های 
صورت گرفته قاچاق در این منطقه آزاد به صفر خواهد رسید.وی همچنین با اشاره به 
اینکه مناطق آزاد از قوانین خاص خود تبعیت می کنند و نباید هیچگونه ممنوعیت 
ورود کاال در آن وجود داشته باشــد، گفت: به غیر از یک سری از کاالها که ممنوع 
هستند ما شاهدیم که در تصمیم گیری های مقطعی وقتی ورود کاال به کشور ممنوع 
می شــود، مناطق آزاد را نیز دربرمی گیرد. در حالیکه باید این مسئله مورد بررسی 

قرار گرفته و حل شود تا کمترین آسیب را برای جذب سرمایه گذاری داشته باشد.

نرخبیکاریدرقشمباالست
فتــح الهــی در ادامه بــا اشــاره بــه اینکه توســعه هایی کــه در ســال های 

قبل در قشــم اتفاق افتــاده بــدون برنامــه و نامتــوازن بــوده و دارای نقص 
اســت، گفت: ما در مدت اخیــر برنامه ریزی هــای کوتاه مدت، میــان مدت و 
 بلندمدت بــرای آینده جزیره قشــم داشــته ایم که طــی آن هدفگذاری هایی 
صورت گرفته اســت، از جمله کســب جایــگاه صادراتی با عنــوان اصلی ترین 
ســکوی صادراتی محصوالت پتروشــیمی، افزایش جذب ســرمایه خارجی و 
داخلــی و همچنین تبدیل به قطب گردشــگری داخلی و خارجی اســت.وی با 
تاکید بــر اهمیت ارتقای زندگی مردم در جزیره قشــم گفت که متاســفانه نرخ 
بیکاری در این جزیره باالســت و با وجود ارقامی که اعالم شده حدود ۱۰ درصد 
 اســت، بررســی های ما نشــان می دهد که میزان بیکاری به خصــوص در بین

 بومی ها باال بوده و باید حل شود.

 طبق اعالم سازمان اداری و استخدامی، رفیع زاده-معاون 
نوســازی اداری این ســازمان-  ضمن اعالم نارضایتی از 
وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک 
هویتی از مشتریان، گفته است که رویکرد سازمان اداری و 
استخدامی کشور در ابالغ این بخشنامه، سهولت دسترسی 
به خدمات دولت بوده است، اما علی رغم وجود زیرساخت ها 
و قوانین الزم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و 
متاسفانه بسیاری از بانک های خصوصی از اجرای قانون سر 
باز می زنند که باعث می شود خدمت گیرندگان این ضعف 
را به پای کل نظام اداری و دولت می نویسند.وی با تاکید بر 
اینکه بانک های خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند 
و اگر بخشنامه ای صادر می شــود باید هر دو از آن تبعیت 
کنند، تصریح کرد: نباید به بهانۀ خصوصی  بودن و مخاطب 
مستقیم بخشنامه ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. در 
برخی آیین نامه ها الزم است اصالحاتی صورت بگیرد و منعی 
برای این کار وجود ندارد، مقررات دست وپاگیر را می توان 
اصالح کرد تا خدمت رسانی به مردم تسهیل و تسریع شود. 
ما بیشتر از اینکه تالش کنیم قوانین و مقررات جدیدی وضع 
کنیم، باید مقرراتی که به درستی اجرا نمی شوند را اصالح و 
عملیاتی کنیم.رفیع زاده با درخوست از بانک مرکزی مبنی 
بر اینکه بخشنامۀ تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت 
کپی مدارک هویتی صادر کند. بدیهی اســت در صورت 

لزوم و قطع  بودن سامانه، بانک ها موظف هستند از مدارک 
هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان 

کاهش پیدا کند.

پاسخبانکمرکزی
در این نشست حنیفی - معاون نظارت بانک مرکزی نیز در 
پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانک ها، 
اظهار کرد: مطابق قانون مبارزه با پول شــویی، بانک مرکزی 
امر احراز هویت برخط را از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۸طی سه 
بخشنامه، اجرا کرده، اما در دسترسی به سامانۀ ثبت احوال 
محدودیت هایی نیز وجود داشــته که مانع اجرای مطلوب 

قانون شده است.

بخشنامهدر۹۹درصدبانکهایدولتیاجرا
میشود

قیطاسی-دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز با 
اعالم اینکه در بانک های دولتی همواره تأکید شده، احراز 
هویت از طریق استعالم از ســازمان ثبت احوال صورت 
گیرد، گفته است که گاهی اجرای قوانین باالدستی که در 
آن ها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح 
شده با برخی بخشنامه ها مانند ممنوعیت دریافت کپی 
مدارک هویتی، همسو نیســتند؛ با این حال بخشنامۀ 

ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتــی در ۹۹ درصد 
بانک های دولتی در حال انجام است و مشتریان بانک ها 
در صورت مشاهدۀ تخطی از قانون می توانند به واحدهای 
رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. معموالً 

ظرف ۲۴ ساعت به این شکایات رسیدگی می شود.

روزانه۱.۵میلیوناستعالمبانکیانجاممیشود
اما کریمی-مسئول فناوری اطالعات سازمان ثبت احوال 
کشور در این نشست با بیان اینکه موضوع احراز هویت 
مشتریان پیش از صدور این بخشنامه نیز اجرا می شد، 
گفت که مقرر بود با ابالغ بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی 
مدارک هویتی، احراز هویت استنادپذیر صورت گیرد. ما 
در سازمان ثبت احوال کشور، سرویس احراز هویت را به 
نقطۀ مرکزی دستگاه های اجرایی ارائه می دهیم و انتشار 
این سرویس بر عهدۀ خود دستگاه هاست.معاون امور اسناد 
هویتی سازمان ثبت احوال کشــور نیز  با انتقاد از اینکه 
برخی بانک های خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز 
هویت، بانک اطالعاتی از مشتریان خود تشکیل می دهند، 
اعالم کرد که روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعالم 
بانک ها از سامانه پاسخ داده می شود و سیستم احراز هویت 
برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در 
بازه های زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.

طبق برآوردهای صورت گرفته از میزان تولید، مصرف، واردات 
و صادرات انواع اشــکال فوالد طی هشت ماه امسال، مصرف 
ظاهری انواع فوالدها نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
کاهش ۱۰ تا ۱۸ درصدی داشته است؛ این در حالیست که در 
این مدت صادرات فوالدی ها ۲۷ تا ۱۰۵ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بیشتر شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس 
آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار 
ایسنا، قرار گرفت، طی هشت ماهه سال جاری ۱۸ میلیون و 
۵۲۹ هزار تن شمش فوالدی )اسلب، بیلت و بلوم( تولید گشته 
که ۱۳ میلیون و ۷۳۳ هزار تن آن با کاهش ۱۸ درصدی نسبت 
به مصرف ظاهری آن در هشت ماهه ابتدایی سال۱۳۹۹، صرف 
داخل شده است. در نیمه نخست سال گذشته میزان مصرف 
شمش فوالد معادل ۱۶ میلیون و ۸۱۴ هزار تن ثبت شده است.

همچنین از مجموع هفت میلیون و ۳۸۶ هزار تن مقاطع طویل 
فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی وسایر مقاطع( تولید 
شده در هشت ماهه سال جاری، پنج میلیون و ۶۶۵ هزار تن 
آن در داخل مصرف شده است. مصرف ظاهری فوالد در نیمه 
نخست امسال ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
که شش میلیون و ۴۵۰ هزار تن بوده، کمتر شده است.مصرف 
ظاهری کل مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، ورق سرد و ورق 
پوششدار( نیز در مدت مذکور سال جاری نسبت به هشت ماهه 
ابتدایی سال گذشته، ۱۰ درصد کمتر شده و از شش میلیون 
و ۱۲۸ هزار تن به پنج میلیون و ۵۰۵ هزار تن رسیده است.از 
ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، تولید محصوالت فوالدی 
نیز معادل ۱۲ میلیون و ۹۱۳ هزار تن ثبت شده که ۱۱ میلیون 
و ۲۵۹ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و 

بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال 
گذشته که ۱۲ میلیون و ۸۱۵ هزار تن بوده، ۱۲ درصد کاهش 
مصرف را تجربه کرده است.بر اساس آمار کمترین میزان افت 
مصرف ظاهری فوالدی ها در این مقایسه آماری متعلق به تولید 
آهن اسفنجی اســت که با کاهش پنج درصدی، در مجموع 
هشت ماهه سال جاری به ۱۹ میلیون و ۲۴۱ هزار تن رسیده 
اســت. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در مدت 
مشابه سال گذشــته معادل ۲۰ میلیون و ۳۰۱ هزار تن بوده 
است.این در حالیست که آمار تولید فوالدی ها نشان می دهد 
که از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، تمامی فرآورده های 
فوالدی اعم از شمش، مقاطع تخت و طویل، محصوالت و آهن 
اسفنجی با افت میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

روبرو شده اند.

تولیدات صنعتی ژاپن بیشترین رکورد را داشتند و بازده کارخانه های کره  جنوبی 
نیز به میزان زیادی رشد کردند که همه این موارد نشانه هایی از افزایش سرعت 
تولید با کاهش مشکالت زنجیره تامین است.به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، 

برخی از آخرین تحوالت اقتصاد جهانی در ذیل ارائه شده است.

آسیا
تولیدات صنعتی ژاپــن در ماه نوامبر با یک رکورد جهــش یافت و حاکی از آن 
است که بهبود تولید با رفع موانع زنجیره تامین پیش از شیوع سویه اُمیکرون، 
به طور کامل در جریان بوده است. بازگشت مجدد صنعت خودرو نیز به افزایش 
۷.۲ درصدی تولید نسبت به سطح اکتبر کمک کرد که بزرگ ترین افزایش داده 
از سال ۱۹۷۸ تاکنون محسوب می شود.تولیدات کارخانه های کره جنوبی در 

ماه گذشته بیشترین جهش را از اواسط سال ۲۰۲۰ نشان دادند و بیان می کند، 
اختالالت عرضه که به تولید در صنایع کلیدی لطمه می زند، قبل از افزایش موارد 

ابتال سویه امیکرون در جهان کاهش یافته است.
بخش تولید چین در ماه دسامبر به رشد خود ادامه داد و به اقتصاد پکن کمک 
کرد زیرا دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان با رکود مداوم بازار امالک مبارزه 

می کند.

ایاالتمتحده
کسری تجارت کاالی ایاالت متحده در ماه نوامبر با افزایش واردات به باالترین 
حد خود و رکوردی جدید رسید و این شــکاف از ۸۳.۲ میلیارد دالر ماه قبل به 

۹۷.۸ میلیارد دالر افزایش یافت.

اروپا
اروپا هرگز به اندازه ســال ۲۰۲۱ برای انرژی برق هزینه نکــرده بود. افزایش 
میانگین هزینه برق در کوتاه مدت بی ســابقه بود و در آلمان، فرانسه، اسپانیا و 
بریتانیا بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت. در منطقه نوردیک که با منابع عظیم 
برق آبی قصد دارد قیمت ها را محدود کند، هزینه ها نســبت به سال قبل ۴۷۰ 

درصد افزایش یافته است.

بازارهاینوظهور
بانک های مرکزی در سراســر بازارهای نوظهور با افزایش شــدید تورم جهانی، 
هزینه های استقراض را در ســال ۲۰۲۱ افزایش دادند و برزیل و روسیه شاهد 
بیشترین افزایش نرخ  بهره بودند البته  پیش بینی می شود برزیل در سال ۲۰۲۲ به 

این روند ادامه دهد.بارندگی ضعیف در بخش های وسیعی از جنوب آفریقا خطرات 
تورم موادغذایی را افزایش می دهد.نرخ بیکاری برزیل در ماه اکتبر بیش از حد 
انتظار کاهش یافت که این امر باعث تقویت بزرگ ترین اقتصاد آمریکای التین بود.

جهان
بر اساس گزارش اقتصاد بلومبرگ، انتظار می رود اقتصاد جهان در دهه پیش رو، 
به طور متوسط ساالنه حدود ۳.۲ درصد رشد کند که اندکی کمتر از میانگین ۳.۵ 
درصد دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ است. در این میان چین همچنان عملکرد بهتری 
خواهد داشت.بر اساس داده ها حجم کل پول ایاالت متحده، چین، منطقه یورو، 
ژاپن و هشت اقتصاد توسعه یافته دیگر در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به میزان ۲۰ 

تریلیون دالر افزایش یافت و به رکورد ۱۰۰ تریلیون دالر رسید.
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سرمقاله

 توزیع عادالنه 
یارانه دارو

قرار نیست یارانه ارزی دارو 
حذف شود اما مسیر تزریق 
آن از این شکل ناکارآمد به 
شکلی کارآمد و تاثیرگذار 
تغییر خواهد کرد. در شــکل فعلــی این یارانه 

پرفساد بوده...

هالهحامدیفر،عضوکمیسیون
سالمتاتاقبازرگانیتهران

ادامهدرصفحه؟
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 پیش بینی افزایش
 ۲۰ درصدی قیمت 
خودرو تا پایان سال

 مقدمات حذف
 ارز ۴2۰۰ تومانی

تقاضای دالر افت کرد

بازیگران   ارز  در انتظار  مذاکرات
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صفحه3

 دارو   گران  می شود؟
فعاالن  صنعت دارو  برحذف  رانت  ارز  4200 تومانی  تاکید  دارند

یارانه  دارو  به بیماران  نمی رسد

قیمت انواع خودرو پراید کماکان در حال گران شدن 
هستند. معامله کنندگان قیمت پراید صفر ۹۹ مدل 
SE ۱۳۱ را حوالی ۱۶۸ میلیــون تومان اعالم کردند 
که نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گران شده 
است. محاسبات حاکی از این است که قیمت این خودرو 
طی یک هفته اخیر حدود ۶ میلیون تومان افزایش یافته 
اســت. قیمت پراید صفر SE ۱۵۱ مــدل ۱۴۰۰ در 
  SE محدوده ۱۷۲ میلیون تومان و قیمت پراید صفر
۱۱۱ مدل ۹۹ در محــدوده ۱۸۵ میلیون تومان ثابت 
ماند. همچنین قیمت پراید صفر SE ۱۱۱ مدل ۹۹ با 
افزایش یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۸۷ 

میلیون تومان رسیده است...

مشاور ارشد رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید 
در برنامــه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید چند 
مقدمه مهم را رعایت کرد که فشــار شدیدی 
به مردم وارد نشــود. احمد پورفالح اظهار کرد: 
ایران در سال های گذشــته با معضل ارز چند 
نرخی مواجه بوده است. هرچه بخش خصوصی 
اصرار و تاکید کرد که نباید ارز چند نرخی شده و 
فضایی غیر شفاف و رانتی ایجاد شود، متاسفانه 
تصمیم گیران به شکل دیگری کار را جلو بردند 
که امروز نتایج این تصمیمات غلط خود را نشان 
می دهد.وی با بیان اینکــه جلوگیری از ایجاد 
شوک های منفی در اقتصاد ایران اهمیت فراوانی 

دارد، توضیح داد...



اقتصاد2
ایران وجهان

در پایان معامالت روز گذشته رقم خورد؛
رشد اندک ۲۲۳ واحدی بورس

شــاخص کل بورس در پایان معامالت ۱۲ دی ماه 
تنها ۲۲۳ واحد رشد کرد و در رقم ۱ میلیون و ۳۷۹ 
هزار واحد باقی ماند. روز گذشته، شاخص کل بورس 
در پایان معامالت روز گذشته )یکشنبه ۱۲ دی ماه( 
با افزایش ۲۲۳ واحدی به یک میلیون و ۳۷۹ هزار 
واحد رشــد کرد. شاخص در یک ســاعت ابتدایی 
معامالت روز گذشــته ۲۰۰۰ واحد رشد کرد اما تا 
پایان معامالت روند نزولی در پی گرفت و تقریباً به 
نقطه آغازین معامالت بازگشــت و تنها ۲۲۳ واحد 
نســبت به دیروز صعودی بود. شاخص هم وزن ۵۲ 
واحد مثبت شــد و در رقم ۳۶۳ هزار و ۵۲۱ واحد 
قرار گرفت. روز گذشــته ۳۲۴ هزار فقره معامله به 
ارزش ۲.۲ هزار میلیارد تومان انجام و ۳.۴ میلیون 
سهم جابجا شد. ارزش کل بازار نیز در کانال ۵.۵ هزار 
هزار میلیارد تومان باقی ماند. نماد »فملی« در رشد 
شاخص و »فخوز« در اُفت شاخص مؤثر بود. خودرو 
و فملی نیز پرتراکنش ترین نمادهای روز گذشــته 
بوده اند که اگرچه نماد خودرو کمتر از یک درصد اُفت 
ارزش سهام داشت، اما دو نماد خودرویی »خپارس« 
و »خساپا« رشــد کمتر از دو درصد ارزش سهام را 
تجربه کرده است. شــاخص فرابورس دو واحد اُفت 

کرد و در رقم ۱۸ هزار و ۶۶۰ واحد باقی ماند.

اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای 
باعث شفافیت و افزایش نظارت بر 

تخصیص منابع می شود
مراســم امضای تفاهم نامه اســتعالم صورتحساب 
الکترونیکی برای ارایه تســهیالت و خدمات تامین 
مالی زنجیره ای در ساخت مسکن میان بانک مسکن 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شــد،طرح 
تامین مالی یک شبکه الکترونیکی گسترده ای برای 
نظارت و اعمال صورت حساب ها و تامین منابع تولید 
ایجاد می کند که این طرح به طور آزمایشی با امضای 
تفاهم نامه میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل که بانک 
مسکن نیز میان این بانک ها حضور دارد، آغاز به کار 
کرد،سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و 
کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهم نامه 
ذکر شده است،محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن 
در اثنای این مراسم در گفت و گویی با خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ، درباره مشارکت بانک در 
این طرح گفت: تفاهم نامه ای بین وزارت صمت و ۷ 
بانک منعقد شد که از این پس به جای فاکتور کاغذی، 
صورت حســاب الکترونیکی از طریق سامانه جامع 

تجارت الکترونیک صادر می شود.

کمک به اشتغال و تولید از مسیر بخش 
تعاون دست یافتنی است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون به تبیین نقش بخش 
تعاون در کمک به اشتغال و تولید کشور پرداخت. 
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
در نشست هم اندیشی با مدیران ستادی و استانی 
به صورت ویدئو کنفرانس اظهار داشت: بخش تعاون 
از مزیت ها و امکانات بســیاری برای تحقق اهداف 
اقتصادی کشــور برخوردار اســت و بانک توسعه 
تعاون نیز در این بخش با حضور در طرح های ملی 
و اشتغال زایی دستاوردهای گوناگونی داشته است.
وی افزود: بانک توســعه تعاون در چارچوب های 
قانونی و برای ایفای نقش توسعه ای خود عملیات 
بانکــی را صورت داده اســت و مدیران ســتادی 
و اســتانی بانک درصدد هســتند تا با بهره مندی 
از نقش مهم ســرمایه انســانی، الگوهــای مؤثر 
 بانکداری توسعه ای را در بخش تعاون پیاده سازی 

نمایند.

مقصد دومین سفر استانی مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در یک 

ماه گذشته
دکتر سید ســعید شمســی نژاد، مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به منظور بررسی ظرفیت های 
اقتصادی و ارزیابی عملکرد مدیریت شعبه  های بانک، 
یزد را به عنوان مقصد دومین سفر استانی خود انتخاب 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایــران، بازدید از شــعبه های مرکزی، مدرس، 
بلوار ۲۲بهمن و همافر و همچنین دایره های ستادی 
مدیریت شــعب استان یزد، بخشــی از برنامه های 
دکتر شمســی نژاد در این سفر اســت.در این سفر 
یک روزه، شــعبه صابر یزدی نیز توسط مدیرعامل 
بانک قرض الحســنه مهر ایران و با حضور مسئوالن 
استانی افتتاح می شود.برگزاری جلسه هم اندیشی 
بین مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهــر ایران با 
 کارکنان صف و ستاد استان نیز از دیگر برنامه های

 این سفر خواهد بود.

خبر

قیمت دالر کــه در هفته 
گذشته به ســمت کانال 
۳۰ هزار تومان پیشــروی 
کرده بود در بازار ارز اولین 
روز هفته جاری از این مرز 
فاصله گرفت.این اســکناس آمریکایی روز شنبه 
شاهد ثبات نســبی بود و با ۲۹ هزار و ۷۵۰ تومان 
در بازار ارز معامله شــد. به گــزارش اقتصادنیوز 
این قیمت تا اواسط روز شــنبه تقریبا بدون تغییر 
ماند و معامــالت بازار تا ســاعت دو بعد از ظهر روز 
شــنبه در همان حوالی ۲۹ هــزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ 
تومان انجام می شــد. در نهایت بازار ارز روز شنبه 
 در قیمت ابتدای روز یعنــی ۲۹ هزار و ۷۵۰ تومان 

بسته شد.

سیگنال اروپایی برجام به بازار ارز
مذاکرات برجام به دلیل تعطیالت سال نو میالدی 
تا روز دوشــنبه به تعویق افتاده است اما در همین 
حین یک پیام جدیــد مورد توجــه معامله گران 

بازار ارز قرار گرفت. اروپایی ها برای نخستین بار از 
پیشرفت در مذاکرات وین سخن گفتند. رادیو ملی 
امریکا )ان.پ.آر( اعالم کرد نشانه هایی از پیشرفت 
مذاکرات وین به سمت توافق دیده می شود و برای 

نخستین بار، مذاکره کنندگان اروپایی از پیشرفت 
در روند این مذاکرات، گزارش داده اند.

برخی دیپلمات های حاضر در روند مذاکرات ضمن 
ابراز خوش بینی به حصول نتیجه در این دور از گفت 

و گوها، اعالم کرده اند ممکن اســت تــا قبل از فرا 
رسیدن ماه فوریه)کمتر از یک ماه دیگر(، مذاکره 

کنندگان به توافق دست یابند.
رابرت مالی هم درباره برجام گفت:ما با توافق بدتری 
موافقت نمی کنیم، زیرا ایران برنامه هسته ای خود 
را توسعه داده است. به زودی تالش برای احیای این 
توافق معادل تالش برای دوباره جان دادن به یک 
مرده خواهد بود. در این صــورت، ایاالت متحده و 
متحدانش ممکن است مجبور شوند که با ترفند های 
ایران در برنامه هسته ای اش روبرو شوند.مذاکرات 
غیر مستقیم ایران و امریکا ممکن است باعث شود 

هر دو طرف قبل از اتمام کار، بازی را متوقف کنند.
به گفته فعــاالن حجم خرید و فروش هــا در بازار 
ارز بسیار پایین آمده اســت و به نظر می رسد که 
بازیگران بزرگ در انتظار آشــکار شدن نتایج دور 

هشتم مذاکرات هسته ای هستند.
در چنین فضایی این انتظــار وجود دارد که دالر از 
محدوده ۲۹ هزار و ۵۰۰ الی ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان 
خارج نشود. اما معامله گران قیمت دالر در دومین 
 روز بــازار ارز این هفتــه ۱۲ دی ۱۴۰۰ را چگونه 

پیش بینی کرده اند؟

تقاضای دالر افت کرد

بازیگران   ارز  در انتظار  مذاکرات

بررسی وضعیت مسکن در بهار ۱۴۰۰
براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت 
مسکن در بهار امسال، حداقل قیمت یک متر 
مربع مسکن ۱۰۴ هزار تومان و حداکثر قیمت 

۱۹ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان است.
به گزارش ایرنا، براســاس اعــالم مرکز آمار 
متوســط قیمت فروش یک مترمربع مسکن 
شهری در بهار امســال با عمر بنای ۱۳ سال 

۱۱.۵ میلیون تومان بود.
براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت 
مسکن در بهار امسال، حداقل قیمت یک متر 
مربع مسکن ۱۰۴ هزار تومان و حداکثر قیمت 

۱۹ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان است.
متوسط قیمت مســکن در بهار امسال نسبت 
به سال گذشته ۱۰۰.۲ درصد افزایش و تعداد 

معامالت ۳۱.۶ درصد کاهش یافت.
همچنین متوسط قیمت مسکن در بهار امسال 
نســبت به فصل قبل از آن ۱۲.۲ درصد رشد 

داشت.
حداکثر اجاره بهای یک مترمربع  مســکن در 

بهار امسال ۶۵۷ هزار تومان بود
براساس اعالم مرکز آمار، حداکثر قیمت اجاره 
ماهانه یک مترمربع مسکن شــهری در بهار 

امسال ۶۵۷ هزار و ۱۳۱ تومان بود.
متوســط اجاره بهای مسکن شــهری در بهار 
امســال ۲۸ هــزار و ۱۹۲ تومان بــود که در 
مقایسه با بهار سال گذشته ۶۳.۷ درصد رشد 

داشت.
متوســط قیمت فروش یــک مترمربع زمین 
در بهار ۱۴۰۰ برابــر ۱۱ میلیون و ۶۹۴ هزار 
تومــان و حداکثر قیمــت ۱۶ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان بود. متوسط فروش زمین در بهار 
امسال نسبت به ســال گذشته ۱۰۴.۷ درصد 
 افزایــش و به تبع آن معامــالت ۲۲.۵ درصد 

کاهش داشت.
 

رئیس  اتاق  ایران  تاکید کرد
 رعایت اصل ســه جانبه گرایی 

در تامین اجتماعی
رئیس اتاق ایران در نشست با هیات نمایندگان 
اتاق همدان، صاحبان اصلی تامین اجتماعی 
را کارگــران، کارفرمایان و دولت دانســت و 
 خواستار رعایت اصل سه جانبه گرایی در این 

حوزه شد.
به اعتقاد او، یکی از چالش های اصلی، ادعای 
درست بخش خصوصی درباره تامین اجتماعی 
اســت. صاحبان اصلــی تامیــن اجتماعی، 
کارگران، کارفرمایان و دولت اســت، درحالی 
که با کمال تاسف شــاهد حکم فرمایی دولت 
بر این بخش هستیم. سه جانبه گرایی خواسته 

اصلی بخش خصوصی است.
شافعی به مشکالت ریشه ای در حوزه صنعت 
اشاره کرد. بر اســاس اظهارات او مدت هاست 
نرخ ســرمایه گذاری در کشــور صفر و حتی 

پایین تر از نرخ استهالک است.
از طرفی در برخی بخش ها بــه جای صنعت 
دچار مونتاژکاری شــدیم که هیچ ره آوردی 
برای اقتصــاد هم نــدارد. این مســائل باید 
شناســایی و گزارش شــوند. صنایع بزرگی 
هســتند که در طــول یک ســال بالــغ بر 
۳ میلیــارد یــورو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت 
 کرده اند. این اتفاقات وجــود دارد و باید مانع 

آنها شد.
رئیس اتاق ایران درباره تعهدات ارزی و به طور 
کلی مباحث ارزی، از رسیدن به هم نوایی در 
بدنه دولت خبر داد و گفت: به نظر می رســد 
طی ماه های آینده، شــاهد گشایش هایی در 

این بخش باشیم. 
شــافعی درباره قیمــت گاز در بودجه ۱۴۰۱ 
که حدود چهار برابــر افزایش یافته نیز گفت: 
هرچند با واقعی شــدن بهــای انرژی مخالف 
نیستیم؛ اما با وارد شــدن شک در این بخش 
مخالفیم. شیوه واقعی کردن قیمت انرژی باید 
اصولی باشد، نه اینکه به یکباره و همراه با شک 

شدید باشد.
بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران در الیحه 
این بودجه به توســعه متوازن توجه نشــده و 
این یک ســئوال جدی اســت که چرا توسعه 
متوازن در کشــور دیده نشــده است؟ طبق 
الیحه ارائه شده، کم ترین سرانه به استان هایی 
اختصاص پیدا کرده که جزو استان های کم تر 

توسعه یافته هستند.
او بــاور دارد بهبــود پایدار معیشــت بدون 
توجه به مســائل اقتصادی ممکن نیســت و 
در عین حال سیاســت پخش پــول برخالف 
 این هدف واالســت و تنها منجر به بدتر شدن 

شرایط می شود.

اخبار
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مشاور ارشد رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید در برنامه حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی باید چند مقدمه مهم را رعایت کرد که فشار شدیدی 

به مردم وارد نشود.
به گزارش ایسنا، احمد پورفالح اظهار کرد: ایران در سال های گذشته 
با معضل ارز چند نرخی مواجه بوده اســت. هرچه بخش خصوصی 
اصرار و تاکید کرد که نباید ارز چند نرخی شده و فضایی غیر شفاف 
و رانتی ایجاد شود، متاســفانه تصمیم گیران به شکل دیگری کار را 

جلو بردند که امروز نتایج این تصمیمات غلط خود را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه جلوگیری از ایجاد شوک های منفی در اقتصاد ایران 
اهمیت فراوانی دارد، توضیح داد: حال که پس از چند سال دولت به 

این نتیجه رسیده که باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کند و الاقل 
ارز دولتی را حذف کند باید توجه داشــت که اگر تصمیمات در این 
زمینه به ایجاد شوک جدید اقتصاد منجر شود، نه تنها اثرات مثبت را 

تحت الشعاع قرار می دهد که می تواند تبعات منفی نیز داشته باشد.
مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر مستقیم ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بر زندگی مــردم، بیان کرد: با توجه به اینکــه ارز دولتی در 
حوزه هایی مانند دارو یا مواد غذایی سفره مردم پراخت شده، حذف 
ناگهانی آن می تواند برای بخشی از جامعه شوک منفی ایجاد کند، 
برای عبور از این شوک نیاز به آن وجود دارد که دولت سیاست هایی 
گام به گام را در این بخش اجرایی کرده و حمایت هایی تاثیر گذار را از 

مردم به عمل آورد. این جدای از تبعاتی است که برای تولیدکنندگان 
به وجود خواهد آمد.

پور فالح افزود: برای انجام حمایت های الزم باید منابع اعتباری الزم 
وجود داشته باشد و این موضوع با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای 
و دست یابی به منابع ارزی جدید ممکن خواهد بود. وی خاطرنشان 
کرد: ما همواره این را گفته ایم که اگر ارز تک نرخی باشد حتی اگر در 
رقم باال این نرخ ثابت شــود خیلی بهتر از ارز چند نرخی خواهد بود 
اما با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم تاثیر دارد، نحوه 
برنامه ریزی برای حذف آن و البته فراهم کردن مقدمات مانند کنار 

زدن تحریم ها اهمیت زیادی خواهد داشت.

مقدمات حذف  ارز ۴۲۰۰ تومانی
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وزیر راه و شهرسازی گفت: هنوز به طور دقیق مبلغ آورده 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مشخص نشده اما 
فکر می کنم متقاضیان شــهر تهران اگر ۱۵۰ میلیون 
تومان بیاورند می توانند در این طرح صاحب خانه شوند. 
قاسمی همچنین درباره این شائبه که آیا در این سمت 
باقی می ماند یا خیر؟ بیان کرد: ما داریم کار می کنیم و 
باید جواب این سوال را از کسانی که آن را مطرح می کنند 
بپرسید. به گزارش ایسنا، رستم قاسمی شنبه شب در 
یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: با توجه به تورم باالی 
۴۰ درصد، سود ۱۸ درصد که شورای عالی پول و اعتبار 
برای تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته 
خودش یک مزیت است. نکته دیگر اینکه تسهیالت ۲۰ 
ساله است. امروز اگر یک نفر این وام ۱۸ درصد را دریافت 
کند و به طور مثال ۵ میلیون تومان بپــردازد با توجه 
به تورم کشور ما تا ۱۵ ســال آینده پرداخت اقساط ۱۰ 
میلیون تومان رقم قابل توجهی نیست. ضمن اینکه کاری 

می کنیم تا متقاضیان، اقساط را پلکانی پرداخت کنند.
وی افزود: ممکن است کســی که امروز ۴۵۰ میلیون 
تومان دریافت می کند در ۲۰ ســال آینده ۱.۵ میلیارد 
تومان پس بدهد ولی اقساط حتما پلکانی خواهد بود. 
اوال کسانی که امروز ثبت نام می کنند قسطشان دو سال 
پس از تحویل واحد شروع می شود. یعنی دو سال آینده 
مبلغ ۴ یا ۵ میلیون تومان یــا هر عدد دیگری که هنوز 
تعیین نشده اقساط باالیی نخواهد بود. قاسمی درباره 
رقم آورده متقاضیان نیز گفت: فکر می کنم کســی که 
در تهران زندگی می کند اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورد 
صاحب خانه می شود. البته هنوزعددش تعیین نشده 
ولی پیش بینی های اولیه این است که تا همین حد باشد. 
زمین این طرح مجانی است، قیمت پروانه ساخت ارزان 
است و سهم نظام مهندسی کمتر خواهد بود. کسی که 
می خواهد مسکن بسازد باید ۴۰ میلیون تومان مالیات 
بدهد که در نهضت ملی مسکن فقط یک میلیون تومان 

است و ۳۹ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود.

جواب سوال ماندن یا نماندن من را از کسانی 
که آن را مطرح می کنند بپرسید

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این شائبه که هرازگاهی 
نسبت به ماندن یا نماندن او صحبتهایی شنیده می شود 
گفت: جواب این موضوع را بایــد از آنها که آن رامطرح 
می کنند بپرسید. ما که داریم کار می کنیم و از آنها باید 

بپرسید این سواالت را از کجا آورده اند.
قاسمی در تشــریح وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن 
اظهارکرد: ما ثبت نام شــدگان طرح اقدام ملی مسکن 
را با نهضت ملی مســکن تلفیق کردیم. در طرح اقدام 
ملی، تعداد متقاضیان بعد از پاالیش خیلی کم شده بود. 
برای اینکه مردم بتوانند استفاده بیشتری از طرح کنند 
محدودیت فرم »ج« که قبال اتفاق دوردستی بود را کوتاه 
کردیم. کسی که ۱۵ سال پیش خانه ای دریافت کرده بود 
دیگر نمی توانست مسکن بگیرد. در شورای عالی مسکن 
فرم »ج« را اصالح کردیم که در شهرهای بزرگ، کسانی 
که فرم »ج« آنها قرمز است می توانند بعد از به ۵ سال و 
افرادی که در شــهرهای کوچک هستند بعد از ۳ سال 

ثبت نام کنند.

وی تصریح کرد: ثبت نام شــدگان اقدام ملی را در سامانه 
نهضت ملی مسکن آوردیم و در مجموع حدود ۳ میلیون و 
۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کننده در سامانه نهضت ملی مسکن 
داریم که آمار باالیی است. در ۸۰۰ شهر ثبت نام انجام دادیم 
که تا یک ماه آینده در کل شهرها ثبت نام صورت می گیرد.

در حال بررسی حقوقی برای ثبت نام افراد 
مجرد هستیم

وزیر راه و شهرسازی در تشریح پیشنهاد ثبت نام از افراد 
مجرد در نهضت ملی مسکن گفت: مقررات قبل از مجوز 
جدید این بود که خانمهای مجرد باالی ۳۵ سال و آقایان 
باالی ۴۵ سال می توانستند ثبت نام کنند. ما برای اینکه 
ترویج ازدواج صورت گیرد تصمیم گرفتیم که افراد مجرد 
بتوانند ثبت نام کنند ولی در موقع تحویل باید مستندات 
ازدواجشان را ارایه دهند. حاال داریم فکر می کنیم که 
سن این افراد ۲۲ یا ۲۵ سال باشــد. وی ادامه داد: ما به 
لحاظ حقوقی در حال کار بر روی این موضوع هستیم که 
با افراد مجرد قرارداد مناسبی امضا کنیم. تیم حقوقی در 
حال کار است که به کسی که ازدواج کرد زمین مجانی 
داده شــود ولی اگر ازدواج نکرد زمین مجانی نیســت. 
قاســمی در خصوص مهلت پایان ثبت نام مرحله اول 
طرح نهضت ملی مسکن گفت: ما با استفاده از سیستم 
سامانه، پاالیش را همزمان انجام می دهیم. متقاضیان به 
پروژه معرفی و مشخص می شود افراد در کدام این پروژه 

صاحب ملک هستند و می توانند شرایط آن را ببینند.

فقط مسکن نمی سازیم بلکه شهر می سازیم
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه مسکن مهر بعضا در 
مناطق فاقد متقاضی ساخته شد، تاکید کرد: مسکن مهر 
خوب بود ولی نقایصی هم داشت. طبق آخرین آمار بیش 
از ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر به نوعی مشکالت حقوقی 
دارد که تیمی گذاشتیم تا آنها را تعیین تکلیف کند. ولی ما 
در طرح نهضت ملی مسکن با استفاده از تجربه مسکن مهر 
به صورت متقاضی محور، کار را با اسم و مشخصات افراد 
شروع کردیم. نکته دیگر اینکه ما در نهضت ملی مسکن، 
فقط مسکن سازی نمی کنیم بلکه شهرسازی می کنیم. 
این خیلی مهم است در جاهایی مردم اسکان پیدا کنند 
که دارای زیرساختها و روبناهای شهری مثل مدرسه و 
درمانگاه باشد. وی تصریح کرد: فقط یک صدم مساحت 
کشور زیر ساخت و ساز شهری است. در حالی که نباید 
جاهایی که مشکل زمین نداریم به ارتفاع سازی برویم. 
مثال در شهر بم که اصال مشــکل زمین نداریم تصمیم 
گرفتیم به مردم ۲۰۰ متر زمین بدهیم تا ویالیی بسازند. 
سیاست ما االن بلندمرتبه سازی نیست؛ مگر در جاهایی 
که محدودیت زمین داشــته باشیم. به گفته قاسمی، از 
چهار میلیون مسکنی که باید ســاخته شود بیش از دو 
میلیون زمین تدارک دیده شــده که عموما از زمینهای 
راه و شهرسازی است که یا الحاق شده یا در حال الحاق 
است. در شهر قم ۴۱ هزار واحد مسکونی را شروع کردیم. 
در یزد ۲۰ هزار واحد آغاز شــده که در حال آماده سازی 
ساخت است. در شــهر اراک ۱۰ هزار واحد آماده شروع 
عملیات اجرایی است. در زنجان ۲۰ هزار واحد را در سفر 

رییس جمهور عملیات اجرایی اش را آغاز کردیم.

در نشست اعضای کمیته اقتصاد هنر اتاق بازرگانی 
تهران و نمایندگان تشکل های حوزه فرهنگ و هنر، 
از سینما، تئاتر، خوشنویســی، گالری داران و ... با 
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت و 
حضور رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت 
امور خارجه، راه های تسهیل صادرات محصوالت 
فرهنگی و هنری و چالش های آن مورد بررســی 
قرار گرفت. در این نشســت مقرر شــد کاگروهی 
مشــترک با هدایت کمیته اقتصاد هنر اتاق تهران 
و حضور تشــکل های فرهنگی-هنری و سازمان 
توسعه تجارت تشکیل شود.  نمایندگان انجمن ها 
و تشــکل های حوزه فرهنگ و هنر در جلسه اخیر 
کمیته اقتصاد هنر اتاق بازرگانی تهران که با حضور 
رئیس سازمان توســعه تجارت و سخنگوی اسبق 
وزارت امور خارجه برگزار شــد، گردهم آمدند تا 
ضمن بیان دغدغه ها و انتظــارات خود، چگونگی 
ورود و توسعه حضور اصحاب این حوزه و محصوالت 
فرهنگی و هنری ایرانی در بازارهای بین المللی را 
مورد بررسی قرار دهند. در این نشست که با هدف 
بررسی راهکارهای توســعه تجارت اقتصاد خالق 
برگزار شــد، بر ایجاد کارگروهی مشــترک میان 
اصناف هنر، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی 

تهران برای پیگیری این امر توافق شد.

سهم اندک هنر در اقتصاد ایران
در ادامه این جلســه،  هادی حدادی، دبیر کمیته 
اقتصاد فرهنگ اتاق تهران، گزارشــی از وضعیت 
اقتصاد محصــوالت خالق در ســال ۲۰۱۹ ارائه 
کــرد و گفت: ســهم اقتصــاد خــالق در اقتصاد 
کشــورهای در حال توسعه و توســعه یافته از زیر 
یــک درصد به حدود ۳۷ درصد رســیده اســت؛ 
برای مثال در کشــوری مانند ترکیه، سهم اقتصاد 
خــالق در تولید ناخالــص داخلی این کشــور به 
بیــش از ۱۸ میلیــارد دالر رســیده کــه نمود 
آن در تولیــد و صــادرات محصــوالت فرهنگی 
 ماننــد فیلم ها و ســریال های تولیــد ترکیه قابل 

مشاهده است.
او با بیان اینکه سهم اقتصاد هنر در اشتغال نیروی 
کار کشورها به شدت رو به توسعه است، ادامه داد: 
متاسفانه سهم اقتصاد هنر در اقتصاد ایران همچنان 
کمتر از یک درصد است. مساله این است که ایران 
به رغم برخورداری از جایگاه فرهنگی و بعد تمدنی 
به نسبت به رقبای منطقه ای، فاقد برنامه منسجم 
برای رونق بخشیدن به اقتصاد خالق بوده و در این 

حوزه کم کاری صورت گرفته است.
حدادی در ادامه از ضرورت ترسیم یک چشم انداز 
با محوریت سهم صادرات، سهم اشتغال و افزایش 
مخاطبان آثار فرهنگی و هنری سخن گفت و نسبت 
به تثبیت جایــگاه فرهنگ و هنر در دیپلماســی 
تاکید کرد. او همچنین با اشــاره به اینکه تمرکز 
روی برخــی شــرکای منطقه ای مانند روســیه، 
هند، چین و منطقه اوراســیا و قفقاز می تواند در 
توســعه تجارت اقتصاد خالق در کوتاه مدت موثر 

واقع شــود، پیشنهاد کرد که در ســازمان توسعه 
تجــارت، میــز تجــارت محصــوالت فرهنگی و 
هنری راه اندازی شــود. پیشــنهاد دیگر حدادی 
ایجاد کارگروهی مشــترک میــان اصحاب هنر، 
ســازمان توســعه تجارت و اتاق بازرگانی تهران 
 بود که این پیشنهاد با اقبال حاضران این نشست 

مواجه شد.

پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی از آثار 
هنری

مهدی کرباســیان، رئیس کمیته اقتصاد هنر اتاق 
تهران، نیز در سخنانی با تاکید بر توسعه صادرات 
آثار هنری، عنــوان کرد که یکــی از راهکارهای 
افزایش صادرات این محصوالت آن اســت که این 
آثار در داخل ایران نیز مــورد حمایت قرار گیرند. 
کرباسیان پیشــنهاد برگزاری نمایشگاهی از آثار 
هنری با حمایت اتاق تهران و ســازمان توســعه 
تجارت را مطرح کرد که به موجب آن سرمایه وارد 
این بخش شده و سپس محصوالت تولید شده، وارد 

عرصه بین الملل شود.

محصوالت خالق، مزیت رقابتی ایران در 
صادرات است

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان توسعه تجارت 
پشــت تریبون قرار گرفت تا از امکانات نهاد تحت 
مدیریت خود برای حمایت از اقتصاد خالق سخن 
بگوید. علیرضا پیمان پاک با اشــاره به اینکه دفتر 
صنایع خالق به عنــوان زیرمجموعــه اداره کل 
خدمات فنی و مهندسی ســازمان توسعه تجارت 
در حدود دو ماه اخیر فعال شده است، گفت: طی 
این مدت به مســائلی چون بازگشت ارز صادرات 
این محصــوالت، بالکچین و رمزارز، انیمیشــن 
و ... ورود پیــدا کرده ایــم. ضمن آنکــه، به دنبال 
تغییر ســاختار وزارت صمت، میزهای کاالیی در 
سازمان توسعه تجارت برچیده شــده و ما بیشتر 
روی مســایل بین الملل متمرکز شده ایم. در واقع 
مسائل مربوط به کاالها را وزارتخانه دنبال می کند 
و اتفاقا وزیر محترم صنعت، معــدن و تجارت نیز 
 از گذشــته توجه ویژه ای به بخــش اقتصاد خالق 

داشته است.
او با بیان اینکه صادرات آثار خالق به عنوان مزیت 
رقابتی ایران محسوب می شود، توضیح داد: ادارات 
کل ســازمان توســعه تجارت آمادگی دارند که 
بــه صادرکنندگان این محصــوالت خدمات ارائه 
کنند. در این زمینه می توان در قالب نشست های 

تخصصی تصمیم گیری کرد.
پیمان پاک در ادامه، اســتفاده از ظرفیت رایزنان 
بازرگانی و فرهنگی برای توسعه تجارت محصوالت 
خالق را نیز مورد تاکید قرار داد. رئیس ســازمان 
توسعه تجارت همچنین با اشــاره به فرصت های 
اشــتغال و ارزآوری صادرات آثار هنری، نســبت 
به همراهی در برگزاری نمایشــگاه های داخلی و 

خارجی اعالم آمادگی کرد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

آورده متقاضیان نهضت مسکن در تهران ۱۵۰ میلیون تومان
نشست کمیته اقتصاد هنر اتاق تهران با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و سخنگوی اسبق وزارت خارجه برگزار شد

همگرایی سه جانبه برای توسعه تجارت و صادرات محصوالت خالق

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید به ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، 

ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۲۹ دالر و ۹۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در 
بازار تهران یک میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۵ تومان است.

بانک ها
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توزیع عادالنه یارانه دارو
هاله حامدی فر، عضو کمیسیون سالمت اتاق بازرگانی تهران

قرار نیست یارانه ارزی دارو حذف شود اما مسیر تزریق آن از این شکل ناکارآمد به شکلی کارآمد و تاثیرگذار تغییر خواهد کرد. در شکل فعلی این یارانه پرفساد بوده است که باید در مسیر مناسب خود به دست مصرف کننده واقعی و مستحق 
دریافت آن برسد. یارانه در صورتی صحیح است که تمامی منافع آن متوجه ذی نفع نهایی و فرد مستحق واقعی باشد. هر چه زنجیره پرداخت یارانه از فرد مصرف کننده نهایی فاصله بگیرد اندازه و امکان ایجاد فساد افزایش خواهد یافت.

احتمال دارد مسیر تخصیص به مصرف کننده نهایی از مجاری بیمه ها به سرانجام برسد. اینکه حمایت باید وجود داشته باشد شکی در آن نیست اما شکل حمایت در شرایط فعلی اشتباه است. در حالت فعلی دولت در حال هزینه کردن است 
اما مصرف کننده ناراضی است و صنعت تولید دارو نیز به شدت تحت فشار و دارای مشکالت زیادی است. 

وقتی دولت هزینه می کند انتظار این است که آرامش در بازار دارو حکمفرما باشد اما به دلیل ناکارآمدی در تخصیص ارز دولتی وضعیت برعکس شده است. با اصالح روند تخصیص ارز بازار دارو از آشفتگی خارج خواهد شد. متاسفانه بی نظمی 
در تخصیص ارز روند منظم تولید را گاه و بی گاه با بحران مواجه کرده و در نهایت رانت و بی عدالتی ناشی از تخصیص ارز متوجه تولید کننده شده است. 

در حال حاضر کمبود داروی فاحشی نداریم. در مقاطع زمانی مختلف شاهد کمبود چند قلم دارو هستیم اما برخی توقع دارند که علی رغم تولید چندین داروی تولید داخل با کیفیت، برند داروی خارجی با ارزبری باال و قیمت چندین برابر، وارد 
شود که این توقع نابجایی است. یک برند آمریکایی یا اروپایی ممکن است موجود نباشد اما معادل تولید داخل آن در کشور وجود دارد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به ناپایداری درآمدهای ارزی کشور از یک منطق مشخص و با ثبات پیروی نمی کند، و گاها برخی از ما یحتاج اولیه تولید دارو که مشمول تخصیص بوده اند از این شمول مستثنی می شوند و نتیجه نهایی 
آن است که قیمت تمام شده برای تولید کننده قابل پیش بینی نیست و از طرفی همواره تولید کننده با سیاست های انقباضی سیاست گذاران در راستای سرکوب قیمت تمام شده و پیشگیری از افزایش قیمت دارو مواجه است بنابراین آسیب 

اصلی این بی ثباتی نهایتا متوجه تولید کننده خواهد بود.  

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: قانون 
جدید مالیات بــرارزش افــزوده از ۱۳ دی ماه 
سال ۱۴۰۰ اجرا می شــود و توصیه ما به مردم 
این اســت که مردم طال را گران نخرند. ابراهیم 
محمد ولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
گفت: از ۱۳ دی ماه قانون مالیات بر ارزش افزوده 
اجرایی و طال از سیســتم آن حذف می شــود، 
 اما تا این تاریــخ روند معامالت بــه روش قبل 

محاسبه می شود.
محمدولی گفــت: از تاریخ مذکــور در فاکتور 

خرید طال تنها اجرت مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده خواهد شد و به نظر می رسد این روش به 
نفع مردم و فروشــندگان بازار طالست. حذف 
مالیات بر ارزش افــزوده از طال، بازار این کاال را 

گرم می کند.
گفتنی اســت، پیش از این ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده از کل فاکتور دریافت می شــد. اما 
حاال اصل طال از پرداخــت مالیات ۹ درصدی 
معاف شده و فقط اجرت ساخت و سود مشمول 

مالیات ۹ درصدی می شود.

افزایش عرضــه به بازار اجــاره از ناحیه تقاضای 
مســکن اولی ها، باعث شده اســت مستاجر ها 
این روز ها به تنوع بیشتری از فایل های کوچک 
متراژ با شــرایط رهن کامل دسترســی داشته 
باشــند. فایل رهن کامل در بــازار اجاره مناطق 
۹ و ۱۰ شــهر تهران افزایش یافت. از تازه ترین 
تحوالت بازار اجاره مســکن در مناطق واقع در 
مرز دو نیمه شــمالی و جنوبی شهر تهران نشان 
می دهد، روز گذشــته عرضه فایــل رهن کامل 
 به بازار اجاره این مناطــق به میزان قابل توجهی 

افزایش یافته است.
اســتارت افزایش عرضه فایل های رهن کامل به 
بازار اجاره این مناطق از روز های پیش زده شده 
بود، اما در روز گذشته بیش از ۸۰ درصد فایل هایی 
که در سامانه های مجازی معرفی مسکن به بازار 
اجاره این مناطق عرضه شد، واحد های مسکونی 
با شــرایط رهن کامل بود. عمده این فایل ها نیز 
ریزمتراژ و با مساحت کمتر از ۶۰ مترمربع بودند.

این موضوع نشــان دهنده بازگشــت برخی از 
متقاضیان خانه اولی به بازار مســکن اســت که 
اقدام به خریــد آپارتمان های ریزمتــراژ در این 
مناطق کرده وبرای جبران کسری نقدینگی خود 
در زمان خرید مســکن این واحد ها را حداقل به 
مدت یکسال با شرایط رهن کامل به بازار اجاره 
عرضه کرده اند.افزایش عرضه به بــازار اجاره از 
ناحیه تقاضای مسکن اولی ها، باعث شده است 
مستاجر ها این روز ها به تنوع بیشتری از فایل های 

کوچک متراژ با شــرایط رهن کامل دسترسی 
داشته باشــند. این شــکل عرضه به بازار اجاره، 
به دنبال جهش قیمت مســکن وخروج تقاضای 
مصرفی و سرمایه گذاری )سرمایه گذاری از جنس 
خرید از سوی مســکن اولی ها به قصد تبدیل به 
احسن در سال های بعد(، از بازار ملک، دست کم 

طی دو سال گذشته، نایاب شده بود.
اما هم اکنون و همزمان با بازگشــت تعدادی از 
مسکن اولی ها به بازار و خرید از مناطق مصرفی 
جنوب شهر تهران به خصوص مناطق مرز نیمه 
شــمالی و جنوبی )مناطق ۹ و ۱۰(، این شکل 
عرضه به طور مجــدد در بازار ملک مشــاهده 
می شود. بخش زیادی از این واحد ها نیز حاصل 
عرضه آپارتمان های کوچک متراژ به بازار فروش 
از سوی متقاضیان تبدیل به احسن و خرید آن ها 
از سوی متقاضیان خانه اولی با سطح بودجه های 
محدود اســت.به همین دلیل این افراد ناچارند 
حداقل برای یک سال این واحد ها را به بازار اجاره 
عرضه کنند تا در سال بعد بتوانند پس از تامین 
کسری مبلغ خرید، اقدام به ســکونت در واحد 

خود کنند.
عده دیگری نیز با هدف حفظ ارزش دارایی های 
خود اقدام به خرید ایــن واحد ها و عرضه به بازار 
اجاره می کنند تا در ســال های بعد بتوانند این 
واحد ها را به واحد مطلوب خود برای ســکونت 
 تبدیــل کننــد. در زیر برخــی از ایــن فایل ها 

آمده است.

رئیس اتحادیه نقاشان خودرو تهران در خصوص اهم 
مشکالت اتحادیه و اعضاي این صنف بیان داشت: از 
مهمترین مشــکالت اتحادیه، سازمان هایي هستند 
که به جاي همراهي با اصناف مشکالت شان را بیشتر 
مي کنند. سازمان بیمه تامین اجتماعي و سازمان امور 

مالیاتي از این دست مراکز مي باشند.
احمدمحمد طــاري مقدم،رئیس اتحادیه نقاشــان 
خودرو تهران گفت: سازمان امور مالیاتي بدون توجه به 
مشکالتي که طي دو سال اخیر براي تمامي کسبه به 
جهت شیوع ویروس کرونا رخ داده بر حسب سلیقه و 
تشخیص خود به اخذ مالیات اقدام مي کند، حال اینکه 
کسب و کار در این مدت کســاد و داد و ستدي وجود 
نداشت. این در حالي اســت که مالیات باید از درآمد 
 افراد محاسبه و دریافت شــود. کسبه اي که درآمدي 

نداشته اند چگونه از پس پرداخت مالیات برآیند؟

طاري مقدم از شهرداري به عنوان دیگر ارگاني که هر 
ساله میزان عوارض خود را افزایش مي دهد یاد کرد و 
گفت: شهرداري از دیگر مراکزي است که به هر طریق و 
دلیل ممکن سعي در افزایش دریافتي هاي خود با نام 
عوارض دارد. عوارض شهرداري ۱۰ برابر شده و به هیچ 
کسي نیز پاسخگو نیست. وي تصریح کرد: کاسب مغازه 
خود را باز مي کند که مطالبات سازمان ها و ارگان هاي 
دولتي را پرداخت کند. کسب و کار کساد شرایط را براي 
تمامي صنوف خصوصاً صنوفي مانند نقاشان خودرو که 
با مشتریان گذري امرار معاش مي کنند سخت کرده 
است. تمام خودروهایي که در جاده ها و اتوبان ها دچار 
مشکل و تصادف مي شوند با امداد خودرو به تعمیرگاه 
ها برده مي شوند و متاسفانه اکثریت صافکاران خودرو، 
پس از صافکاري، خودرو را نقاشــي هم مي کنند در 

حالیکه باید تنها در رسته صنفي خود فعالیت کنند.

یک مقام مسئول گفت: برای هر شــهر از زمان قرار 
گرفتن در سامانه، ۲ ماه مهلت ثبت نام وجود دارد که 
ممکن است برای برخی از شهر ها ۴۰ روز باقی مانده 
باشد. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان  
وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، گفت: ثبت نام برای ۴۶۰ شهر که از ابتدا در طرح 
نهضت ملی مسکن جانمایی شده بودند، همچنان در 
سایت امکان پذیر است و ثبت نام برای ۴۶۰ شهر برای 
آخرین بار تا ۱۵دی ماه تمدید می شود. محمود زاده 
با بیان اینکه در بسیاری از شهر ها اراضی تامین شده 
و در برخی از شــهر ها هم اراضی کمتری تامین شده 

است، ادامه داد: استقبال متقاضیان از طرح نهضت ملی 
مسکن بسیار باال بوده و توجه به تسهیالت و همچنین 
تفاوت قیمتی که در این بخش وجود دارد، خود می تواند 
نقش بسیار مؤثری در اجرای این پروژه ها داشته باشد. 
او ادامه داد: برای سایر شهر هایی که به مرور به سامانه 
اضافه شدند ۲ ماه مهلت ثبت نام داده می شود. معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برای هر 
شهر از زمان قرار گرفتن در سامانه، ۲ ماه مهلت ثبت نام 
وجود دارد که ممکن است برای برخی از شهر ها ۴۰ روز 
باقی مانده باشد و ممکن است برای برخی ۲۰ روز، که 

این زمان برای هر شهری متفاوت است.

قیمت میوه در بازار نسبت به شب یلدا ۱۰ درصد ارزان 
شده، اما هنوز موانع زیادی در برابر ارزانی وجود دارد، 
تفاوت قیمت ها از میدان مرکزی تا مغازه ها و نیز از پایین 
تا باالی شهر بسیار است. از مغازه های سطح شهر تهران 
حاکی است، قیمت ها نسبت به شب یلدا از تب و تاب 
افتاده و ثبات نسبی بر بازار حاکم است، اما همچنان 
نسبت به نرخی که از کشاورز و یا از میدان مرکزی میوه 

و تره بار خریداری می شود، تفاوت های بسیاری دارد.
این وضعیت نشــان می دهد، همچنان ســهم دالل، 
واسطه و یا مغازه دار از سود فروش میوه بیشتر است. در 
حالی که سیب در استانهای شمال غرب کشور کیلویی 
7 هزار تومان به فروش می رسد، اکنون در مغازه های 
سطح شهر بیش از ۲۰ هزار تومان است. عالوه بر آن 
تفاوت بین قیمت های میدان مرکزی میوه و تره بار و 

مغازه میوه فروشی سطح شهر که طبق مصوبه نباید 
بیش از ۳۰ درصد باشد، در برخی موارد بیش از ۱۰۰ 
درصد است، آنها نسبت به اینکه مغازه شان باال یا  پایین 
شهر است، قیمت میوه را تعیین می کنند، پول اجاره 
مغازه  را در نرخ میوه تاثیر می دهند و به این دلیل است 
که تفاوت فاحشی بین میوه فروشی های باال و پایین 
شهر وجود دارد. میوه در سطح شهر فراوان و هر گونه 
محصولی وجود دارد، میوه های پاییزه از انار و ســیب 
گرفته تا پرتقال و نارنگی و همه گونه سبزی و صیفی در 
طبق عرضه مغازه ها جا خوش کرده است، حتی میوه 

جالیزی مانند هندوانه هم از بازار رخت نبسته است.
قیمت سیب زمینی نسبت به هفته های اخیر گران تر 
است و دلیل عمده آن صادرات است، صادرات عمده 

این محصول به کشورهای حاشیه دریای خزر است. 

قیمت انواع خــودرو پراید 
کماکان در حال گران شدن 
هستند. معامله کنندگان 
قیمت پراید صفر ۹۹ مدل 
SE ۱۳۱ را حوالــی ۱۶۸ 
میلیون تومان اعالم کردند که نسبت به روز گذشته 
یک میلیون تومان گران شده است. محاسبات حاکی 
از این است که قیمت این خودرو طی یک هفته اخیر 
حدود ۶ میلیون تومان افزایش یافته اســت. قیمت 
پراید صفر SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ در محدوده ۱7۲ 
میلیون تومان و قیمت پراید صفر SE  ۱۱۱ مدل ۹۹ 

در محدوده ۱۸۵ میلیون تومان ثابت ماند. 
همچنین قیمت پراید صفــر SE ۱۱۱ مدل ۹۹ با 
افزایش یک میلیون تومانی نســبت به روز گذشته 
به ۱۸7 میلیون تومان رسیده است. پراید وانت صفر 

۱۴۰۰ در محدوده ۱۸۳ میلیون تومان ارزش گذاری 
شد و پراید صفر SE ۱۳۲ مدل ۹۸ هم در محدوده 
۱۵۴ میلیون تومان روانه بازار شده است. این خودرو 

نیز افزایش قیمت یک میلیون تومانی داشته است. 
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه 
با گرانی های بازار خودرو می گوید: خودروســازان 
توان تولید ۲٫۲میلیون دســتگاه خــودرو را دارند، 
اما کمتر از یک میلیــون خودرو تولیــد می کنند 
و تازه بخشــی از آن را نیــز به صــورت ناقص و به 
بهانه کمبود قطعات دپو می کننــد. قطعا این کار، 
 زمینه کمبــود در بــازار و افزایش قیمــت خودرو 

را فراهم می کند.
جواد حسینی کیا افزود: اشراف و نظارت دستگاه های 
نظارتــی می تواند به حرکت دســتگاه های اجرایی 
در مســیر درســت کمک کند.  او افزود: تا چندی 
پیش تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ های 
خودروســازان بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار دســتگاه بود، 

خودروسازان با افزایش ۱۸درصدی قیمت، حرکت 
به سمت تجاری سازی  این خودروها را وعده دادند، 
اما چون بازار، انحصاری اســت، خودروسازان برای 
رشد تیراژ تولید و عرضه، بهبود کیفیت محصوالت 
و تولید خودروهای ارزان قیمت انگیزه ای ندارند. او 
افزود: اقدام سازمان بازرسی به تکمیل و تجاری سازی  
خودروهــای ناقص و دپوشــده در خطــوط تولید 
خودروســازان کمک خواهد کرد. به نظر می رســد 
صنایع خودروســازی باید دســتگاه های نظارتی را 
باالی سر خود ببیند و در قبال عملکردشان پاسخگو 

باشند. 
به عقیــده فعاالن بازار خــودرو، اقتصــاد ایران در 
خصوص قیمت محصوالت از جمله خودرو همگام با 
ساختار مدیریت اقتصادی و بودجه ای افزایشی بوده 
است. پیش بینی می شــود قیمت خودرو احتماال تا 
پایان سال، ۱۵ تا ۱۸ درصد دیگر افزایش یابد. برای 
سال ۱۴۰۱ انتظار نمی رود که میزان افزایش قیمت 

خودرو کمتر از ۴۰ درصد باشــد. گر قیمت خودرو 
براساس حاشیه بازار شود، حداقل صنعت خودرو از 
ذخایر بانکی استفاده نمی کند که تورم مجدد ایجاد 
کند، دولت مالیات بگیرد از خودروسازان، این شیوه 
مستقیما علیه مردم به اســم مردم است. همچنین 
با توجه به اینکه دولت از بدنه کارشناســی قوی ای 
برخوردار نیســت، شاهد هســتیم که طی ۴ ماهه 
گذشته تمامی بازار ها با نوسانات شدیدی روبرو بوده، 
در حال حاضر نیز باید تورم کنترل و مدیریت شود 
تا تمامی بازار ها آرام بگیرند، از سویی وزارت اقتصاد، 
ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نهاد هایی 
هستند که می توانند در زمینه مهار تورم بسیار تعیین 
کننده باشند، این ســه نهاد و وزارتخانه باید با ارائه 
یک برنامه درست اقتصاد کشــور را مدیریت کنند، 
هرچند که تاکنون در این چند ماه چنین چیزی را 

مشاهده نکرده ایم.
در همین رابطه یک کارشناس بازار خودرو در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: آن چیزی که تعیین کننده 
قیمت بازار است رتبه  قابل معامله در سهم بازار است. 
تصور تحویل خودرو در سه ماه دیگر منجر به تعدیل 
قیمت در بازار نمی شود. احتماال تا انتهای سال نرخ 
خودرو در بازار آزاد، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا 
کند تا متناسب با شاخص های کالن اقتصادی کشور 

به تعادل برسد. 
فربد زاوه ادامه داد: ریشــه گرانی خودرو به تورمی 
مربوط است که در کشور وجود دارد. ریشه تورم هم 
به کسری بودجه، تحریم ها، موضوع FATF و… 
بستگی دارد. گرانی خودرو به هیچ عنوان به میزان 
تولید خودرو ربطی ندارد. حل مشکل تورم ریشه در 
اصالحات داخلی و هم حل مشکالت بیرونی دارد که 
متاســفانه دولت، اصل هر دوی این گزاره ها را انکار 
می کند. دولت در حالی تورم را منکر اســت که هر 
روز اقالم تازه ای از ســفره های عمومی مردم حذف 
می شوند و مشخص نیست که تا چه زمانی دهک های 

پایینی بتوانند این  بار سنگین را به دوش بکشند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

محدودیت هایی که بر سر راه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
وجود آمده یکی از اصلی ترین 
دالیل افزایش قیمت برخی از 
داروها در مدت اخیر است. حال 
اظهارنظرهای متفاوتی در رابطه با حذف یا ادامه تخصیص 
ارز دارو وجود دارد. ارز دولتی واردات دارو برای حمایت از 
مصرف کننده تخصیص یافته و در شرایطی که این ارز حذف 

شود ممکن است هزینه های تهیه دارو برای مردم چندین 
برابر شود. هرچند بسیاری از فعاالن بخش داروی کشور با 
حذف این ارز موافق هستند اما کارشناسان اقتصادی شرایط 
فعلی کشور را برای حذف این ارز در حوزه دارو که با سالمت 

و جان مردم ارتباط دارد، مناسب ندانسته اند. 
گزارش های میدانی منتشر شــده از حوزه دارو نشان می 
دهد در ماههای اخیر کمبود دارو بسیار جدی بوده و ذخایر 
دارویی نیز رو به اتمام است. حال اگر قرار بر این شود که ارز 
۴۲۰۰ تومانی از بخش حذف شود چه سرنوشتی در انتظار 

قیمت داروها خواهد بود. 

در همین رابطه وزیر بهداشــت با بیان اینکه مردم نگران 
افزایش قیمت دارو نباشند، می گوید: ارز کافی برای دارو 
در اختیار ما قرار گرفته اســت. در مورد داروهای اساسی 
کمبودی وجود ندارد و مردم در این زمینه نگرانی نداشته 
باشند. عین اللهی افزود: مردم در زمینه دارو مراعات حال 
یکدیگر را بکنند. اگر کسی میزان زیادی دارو را در خانه اش 
نگهداری کند دارو به بقیه افراد نمی رســد. مردم نگران 
افزایش قیمت دارو نباشــند و به تولیدات داخلی اعتماد 
کنند و پزشکان نیز داروهایی که مشــابه داخلی دارند را 

تجویز نکنند.

اما مجتبی سرکندی، داروساز درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از بودجه سال آینده و تاثیر آن بر سبد دارویی می 
گوید: چنانچه ارز دولتی داروها حذف شود و این داروها با ارز 
نیمایی یا آزاد تأمین گردند، در این صورت قیمت دارو به ۴ تا 
۶ برابرمی رسد اما می توان مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی را 
به سازمان های بیمه گر پرداخت کرد تا بیمه ها بتوانند میزان 
پوشش داروها را باالتر ببرند و به بیماران فشار مضاعف مالی 
وارد نشود، در این صورت قاچاق معکوس دارو نیز به دلیل 
باالتر رفتن قیمت نهایی دارو کاهش می یابد و نشت آن به 

بازار سیاه نیز تا حد زیادی کم می شود.

فعاالن  صنعت دارو  برحذف  رانت  ارز  4200 تومانی  تاکید  دارند

 دارو   گران  می شود؟
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

مالیاتبرارزشافزودهطالاز۱۳دیچگونهاخذمیشود؟

افزایشفایلرهنکاملدرمناطق۹و۱۰تهران

مراکز دولتي فقط به دنبال درآمدهاي خود از اصناف

عوارضشهرداري۱۰برابرشدهوبههیچکسينیزپاسخگونیست

ارسال پیامک به ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن

فرصتدوماههبرایثبتنامدرشهرهایجدید

فراوانی و ثبات قیمت میوه در بازار

نرخاجارهغرفهازعواملافزایشقیمتمیوه

آیا گرانی خودرو به دلیل کاهش میزان تولید است؟

پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو تا پایان سال
خیز پراید به سمت قله 200 میلیونی
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8 برنامه حمايتی از ايرانيان متخصص خارج برای 
فعاليت در كشور

معاون روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعامالت بین الملل معاونت علمی 
و فناوری ۸برنامه حمایتی از ایرانیان متخصص و کارآفرین خارج از کشور را 
تشریح کرد. سید علی حسینی اظهار کرد: برنامه همکاری با متخصصان و 
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشم 
انداز علمی کشــور و بهره گیری از ذخایر علمی و حرفه ای سرمایه انسانی 
خارج از کشور و به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده های فناورانه به داخل 

از سال ۱۳۹۳ اجرایی شد.
معاون روابط علمی و سرمایه انســانی مرکز تعامالت بین الملل معاونت 
علمی و فناوری افزود: تاکنون به واســطه این برنامه، بیش از ۸۵۰۰ نفر از 
متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور ثبت نام کرده اند؛ همچنین 
همکاری بیش از ۲۴۰۰ نفر با مراکز علمی و صنعتی داخل کشور رقم خورده 
است. حسینی خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از ۲۰۰ استارت آپ از طریق 
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در ایران راه اندازی شده که برای ۲۴۰۰ نفر 

از دانش آموختگان داخلی فرصت شغلی ایجاد کرده است..
وی با اشــاره به برنامه »حمایت نظام وظیفه تخصصی در خارج از کشور« 
در قالب طرح همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خاطر نشان کرد: 
متخصصان و کارآفرینان ایرانی، دانش آموخته مقطع کارشناســی ارشد 
یا دکتری از ۱۰۰ دانشــگاه برتر دنیا شــاغل در ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا یا 
شاغل در حوزه کسب و کارهای موفق و شناخته شده حوزه تخصصی خود 
می توانند با انجام پروژه ای تحقیقاتــی در مرز دانش یا با انتقال تکنولوژی 

روز به ایران کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی را کسب کنند.
به گفته معاون روابط علمی و سرمایه انســانی مرکز تعامالت بین الملل 
معاونت علمی و فناوری، در سال جاری بیش از ۳۵ نفر از متقاضیان نظام 
وظیفه، شناسایی شده اند که ۱۵ نفر از این افراد با صدور مجوز ستاد کل در 
پایگاه های میزبان برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج 

از کشور پروژه خود را شروع کرده اند.
وی گفت: در قالب این طرح ۸ برنامه حمایتی از ایرانیان غیر مقیم »استاد 
مدعو و معین«، »حمایت فرصت مطالعاتی«، »حمایت سخنرانی و برگزاری 
کارگاه«، »حمایت نظــام وظیفه تخصصی در داخل کشــور«، »حمایت 
اشتغال در شــرکت های فناور«، »حمایت تأسیس شــرکت«، »حمایت 
پسادکتری«، »حمایت نظام وظیفه تخصصی در خارج از کشور« اجرایی 
می شود. وی با اشاره به »حمایت پسادکتری« گفت: در سال جاری ۵۲ نفر 
از متقاضیان فعالیت خود را با حمایت مذکور در پایگاه های میزبان برنامه 

آغاز کرده اند.
حسینی افزود: یکی دیگر از برنامه های این طرح »حمایت از شرکت دانش 
بنیان« اســت؛ در این حمایت در کنار ســیدمانی ۲۰۰ میلیون تومانی، 
خدماتی شامل مشاوره، ارائه فضای اســتقرار، تیم اجرایی و فنی و … به 
متقاضیان ارائه می شود. در سال جاری ۳۵ نفر از متقاضیان فعالیت خود را 
با حمایت مذکور در پایگاه های میزبان برنامه آغاز کرده اند. معاون روابط 
علمی و سرمایه انسانی مرکز تعامالت بین الملل معاونت علمی و فناوری در 
خصوص برنامه حمایتی تأسیس شرکت دانش بنیان گفت: در سال جاری 
۱۴ نفر از متقاضیان فعالیت خود را با حمایت مذکور در پایگاه های میزبان 

آغاز کرده اند.
حســینی درباره »حمایت فرصت مطالعاتی« گفــت: در حمایت مذکور 
متخصصان ایرانی، دانش آموخته مقطع دکتری از ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا 
یا شاغل در ۱۰۰ دانشــگاه برتر دنیا می توانند با یکی از پایگاه های میزبان 
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور قرارداد 
یکساله پژوهشی با حقوق معادل پایه مرتبه خود و دریافت پژوهانه را داشته 
باشند. در سال جاری ۵ نفر از متقاضیان فعالیت خود را با حمایت مذکور در 
پایگاه های میزبان برنامه آغاز کرده اند. وی عنوان کرد: در سال جاری ۱۰۵ 
نفر از متقاضیان فعالیت خود را با حمایت سخنرانی و برگزاری کارگاه در 

پایگاه های میزبان برنامه آغاز کرده اند.
معاون روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعامالت بین الملل معاونت علمی 
و فناوری افزود: در سال جاری ۵۳ نفر از متقاضیان از حمایت نظام وظیفه 
تخصصی در داخل کشور بهره مند شده اند. حسینی ادامه داد: همچنین 
امسال در قالب حمایت »اشتغال در شرکت های فناور« ۱۳ نفر از متقاضیان 
فعالیت خود را با حمایت مذکور در پایگاه های میزبان برنامه آغاز کرده اند.

معاونت علمی اعالم کرد؛
تاب آوری ملی با توسعه اقتصاد زيستی ارتقا می يابد

معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری اعالم کرد بــرای حمایت از 
شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور و افزایش تاب آوری ملی 

پروژه هایی در همه ستادهای معاونت علمی اجرایی می شود.
به گزارش معاونت علمی و فناوری، یکی از اهداف معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری برای حمایت از شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری 
در کشور، افزایش تاب آوری ملی اســت. این هدف چند سالی است که با 
اجرای برنامه ها و پروژه های داخلی در ستادهای معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری دنبال می شــود. کاری که قرار است ارزش افزوده قابل 
توجهی به اقتصاد کشور تزریق و با کمک فناوری، دانش، نوآوری و استفاده 

از ظرفیت های علمی به تاب آوری ملی کمک کند.
برخی کارشناسان معتقدند که زیست فناوری می تواند نقطه اتکایی برای 
رهایی از اقتصاد نفتی باشــد. این فناوری را عامل بروز تغییرات جدی در 
علوم مختلفی چون کشاورزی، پزشــکی، محیط زیست، صنایع غذایی و 
غیره می دانند بر همین اســاس و با توجه به نقــش و جایگاه این فناوری 
در توسعه اقتصادی و علمی کشور، ســتاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری ۴ پروژه تعریف کرده است تا به کمک 
آن ۲ هدف »توسعه فرهنگ ســازی اقتصاد زیستی« و »ارتقای تاب آوری 

ملی« را محقق کند.
»ایجاد و راه انــدازی پایــگاه داده ذی نفعان زیســت فناوری کشــور«، 
»توســعه زیرســاخت اطالع رســانی ســریع و موثر آخریــن تحوالت 
زیســت فنــاوری در کشــور«، »الگوســازی و ترویــج خطــوط اصلی 
فناوری زیســتی در کشــور« و »معرفــی فرصت های نــو در حوزه های 
تحقیقاتی و کســب و کار زیســت فناوری«، ۴ پروژه ای اســت که قرار 
 اســت طی ۵ ســال با ایجاد ۴۰ اشــتغال پایدار به فرهنگ سازی اقتصاد 

زیستی در کشور کمک کند.
افزایش بالیای طبیعی و انســانی و پیامدهای گســترده آنها، دولت ها و 
کشــورها را به فکر افزایش تاب آوری جوامع انداخته اســت. این مفهوم 
بیش از ۴۰ سال پیش برای نخســتین بار در ادبیات روانشناسی استفاده 
شــد و بالفاصله به همه علوم تســری یافت. این مفهوم به معنای داشتن 
مقاومــت کافی برای جلوگیری از شکســتن یا حتی فروپاشــی اســت. 
به همیــن دلیل با افزایش مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی، دولت ها 
 در تالش هســتند تا با اقداماتــی بومی ســعی کنند تــاب آوری های

 ملی خود را ارتقا دهند.

اخبار

روسیه نتفلیکس را مجبور به پخش ۲۰ کانال تلویزیونی داخلی کرد
نتفلیکس از ماه مارس موظف به پخش زنده ۲۰ کانال تلویزیونی داخلی روسیه از طریق سرویس آنالین خود برای تداوم فعالیت در این کشور است.خدمات فدرال نظارت بر ارتباطات، 

فناوری اطالعات و رسانه های جمعی روسیه موسوم به Roskomnadzor که نهاد ناظر بر رسانه های این کشور است، پلتفرم نتفلیکس را به عنوان »سرویس سمعی و بصری« در این هفته ثبت 
کرد. از جمله کانال هایی که نتفلیکس باید پوشش دهد می توان به کانال اول روسیه، شبکه سرگرمی NTV و یک کانال متعلق به کلیسای ارتدکس روسی به نام Spas )به معنی نجات یافته( 

اشاره کرد. تمامی سرویس های پخش زنده آنالین که در روز بیش از صد هزار کاربر در روسیه داشته باشند، موظف به ثبت مشخص خود هستند.

وام ازدواج سال ۱۴۰۱ اگر 
دو برابر شود و برای هر نفر 
به حداقــل ۱۴۰ میلیون 
تومان برســد، با شــرط 
بازپرداخــت ۱۲ ســاله، 
یک میلیــون و ۲۲۵ هزار تومان اقســاط ماهیانه 
خواهد داشــت. در صورت بازپرداخت ۱۰ ســاله، 
دریافت کننده وام باید ماهــی یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان قسط بدهد.وام ازدواج ۱۴۰۱ در سال 
آینده احتمــاال دو برابر می شــود و از ۷۰ میلیون 
تومان فعلی به ۱۴۰ میلیون تومان خواهد رســید. 
این رقم کف میزان تسهیالت پیشنهادی است و در 
صورت موافقت به هر نفر تعلق می گیرد، یعنی یک 
زوج جوان دوتایی می تواننــد روی عددی نزدیک 
۳۰۰ میلیون تومان حساب باز کنند. همچنین اگر 
سن داماد زیر ۲۵ سال و عروس زیر ۲۲ سال باشد، 
رقم وام ازدواج هریک از آن ها می تواند ۱۰۰ میلیون 
افزایش پیدا کند و تا ۵۰۰ میلیون تومان برسد. در 
این گزاش همه چیز درباره تســهیالت وام ازدواج 
و احتماالت درباره افزایش آن در ســال ۱۴۰۱ را 

بررسی می کنیم.
به گزارش فرارو، سرنوشت تسهیالت ازدواج هر سال 
همین موقع، مشخص می شد. دولت رقم پیشنهادی 
خود را همراه الیحه بودجه تقدیم مجلس می کرد، 
معموال نمایندگان در همان ابتدا مخالفت می کرند 
و چانه زنی کلید می خورد. در نهایت هم زور مجلس 
می چربید و زوج های جوان از یکی، دوماه قبل سال 
جدید می دانستند ســال بعد قرار است چقدر وام 
بگیرند. امسال، اما وضع فرق می کند، چون دولت 
به کل موضــوع وام ازدواج را از الیحه ازدواج حذف 
کرده و اختیاراتی را خواستار شده تا تصمیم گیری 
درباره وام ازدواج در خود هیات دولت انجام شــود. 
چند نماینده گفته اند این موضــوع را قبول ندارند 
و تالش می کنند در خالل جلسات بررسی الیحه، 
از دولت بخواهند مانند گذشته عمل کند. آخرین 
نفر، ولی اســماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلس اســت که گفته با وجود غیبت مسئله وام 
ازدواج در الیحه بودجه، اعضای این کمیسیون به 
روال سال های قبل عمل کرده اند و میزان وام ازدواج 
را افزایش داده اند. پیشنهاد قرار است به کمیسیون 

تلفیق ارائه شود و سرنوشت آن رقم بخورد.

پیشــنهاد نمایندگان برای پرداخــت وام ازدواج 
در ســال ۱۴۰۱ چقدر اســت؟ رییس کمیسیون 
اجتماعی در این مورد می گوید بر اساس پیشنهاد 
موجود، میزان وام ازدواج برای هــر کدام از زوج و 
زوجه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده که روی 
هم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بــرای دو نفر خواهد 
شد. همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نیز 
برای تشــویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر 
از ۲۵ ســال و دختران کمتر از ۲۳ سال پیشنهاد 
دادیم به این صورت که هر کدام از زوج و زوجه واجد 
این شرایط ســنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام 
ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله بهره مند شوند. این در 
حالی است که سال گذشته مدت تعیین شده برای 

بازپرداخت وام ازدواج هفت سال تعیین شده بود.
وام ازدواج ســال ۱۴۰۱ اگر دو برابر شــود و برای 
هر نفر به حداقــل ۱۴۰ میلیون تومان برســد، با 
شرط بازپرداخت ۱۲ ســاله، ماهی یک میلیون و 
۲۲۵ هزار تومان قســط خواهد داشت. در صورت 
بازپرداخت ۱۰ ســاله، اقســاط ماهیانه وام ۱۴۰ 
میلیونی ازدواج به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
می رســد. در حالت اول هــر نفر در پایان ســال 
دوازدهم، ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بانک 
برمی گرداند کــه ۳۶ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 
آن ســود وام خواهد بود. با توجه به ســرعت رشد 
تورم عدد یک میلیون و ۲۰۰ هــزار تومانی در ماه 
 احتماال در ســال های پایانی پول خرد به حساب 

می آید.
وام ازدواج در ســال ۱۴۰۰ برای هــر نفر رقم ۷۰ 
میلیون اســت و دریافت کنندگان آن تا ۱۰ سال 
ماهی ۷۰۰ هزار تومان قسط می پردازند. قسط وام 
ازدواج ۵۰ میلیون تومانی در سال ۱۳۹۹ ماهی ۶۸۰ 
هزار تومان بود، چون در آن سال باید وام ازدواج را 
ظرف هفت سال تسویه می کردید. کسی که سال 
۱۳۹۸ مبلغ ۳۰ میلیون تومان وام ازدواج می گرفت 
ماهی ۵۵۲ هزار تومان به بانک قسط می داد. قسط 
وام ۱۵ میلیــون تومانی وام ازدواج ســال ۱۳۹۷ 
معادل ۲۷۶ هزار تومان بود. در هر دوی این سال ها 
مهلت بازپرداخت وام ازدواج پنج ســال بود. سال 
۱۳۹۶، این مهلت به چهار سال می رسید و رقم هر 

قسط ماهیانه معادل ۲۲۶ هزار تومان بود.
صف دریافت وام ازدواج در ابتدای ســال ۱۳۹۵ به 
حدود ۵۰۰ هزار نفر می رســید. با افزایش نظارت 
از ســوی بانک مرکــزی و راه اندازی ســامانه ای 
الکترونیکی، رونــد پرداخت وام ازدواج ســرعت 

گرفت و در نهایت با وجود دو برابر شــدن رقم وام 
ظرف چنــد دوره متوالی، در نیمه ســال ۱۴۰۰ 
اعالم شــد، صف وام ازدواج به حــدود ۱۰۰ هزار 
نفر رســیده اســت. قانون می گوید بانک ها ملزم 
هستند بخشــی از ســپرده های قرض الحسنه را 
برای پرداخت وام ازدواج اســتفاده کنند. امســال 
برای اولیــن بار حــدود ۲.۵ درصــد از این منابع 
برای پرداخت تســهیالت قرض الحسنه استفاده 
شــده اســت. مزیت اســتفاده از حســاب های 
قرض الحســنه به عنوان منبع پرداخت وام ازدواج 
این اســت که از خــود مردم به مردم تســهیالت 
پرداخت می شــود. حســاب های قرض الحسنه، 
سپرده هایی هســتند که با مجوز بانک مرکزی و 
نرخ سود صفر درصد جذب می شود. سپرده گذاران 
 این حســاب ها ســود خود را در انجــام کار خیر 

می دانند.
سه  عامل باعث می شوند نسبت به آینده پرداخت 
وام ازدواج امیــدوار بمانیــم؛ نخســت آنکه طبق 
برآوردها، ســاالنه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل 
تسهیالت قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت 
شــده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در 
اختیار بانک ها قرار می گیرد؛ بنابراین از این محل 
در سال آتی، حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان 
منابع جهت اعطای تســهیالت قرض الحسنه در 
اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت. مورد دوم رشد ۵۱ 
درصدی میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز 
در شهریورماه ۱۴۰۰ نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته است. آمار های سال های گذشته نیز نشان 
می دهد که ســپرده های قرض الحسنه در هر سال 

حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشــد داشته است. بر این 
اساس و با درنظر گرفتن رشد حداقل ۴۰ درصدی 
سپرده های قرض الحســنه پس انداز، در سال آتی 
حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه 
جدید جهت اعطای تســهیالت قرض الحسنه در 

اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.
ثبت نــام وام ازدواج نیازمنــد مراجعه حضوری به 
بانک ها نیســت. متقاضیــان در مرحلــه اول باید 
درخواست خود را در سامانه ve.cbi.ir ثبت کنند. 
در فرآیند ثبت نــام متقاضیــان می توانند از بین 
بانک های عامل، یکی را انتخاب کنند. خود سامانه 
توصیه می کند بانکی را انتخــاب کنید که امکان 
تامین ضامن را داشته باشید. این پیام یعنی قبل از 
انتخاب بانک عامل از شرایط بانک برای اخذ ضامن 
اطالع پیدا کنید تا فرآیند دریافت تسهیالت برای 
شما تسهیل شــود. بانک مرکزی می گوید منابع 
بانک های عامل برای پرداخت وام ازدواج از ســوی 
بانک مرکزی در هفته اول هر ماه شــارژ می شود. 
هر بانکی بســته به تعداد ثبت نام هایی که دریافت 
می کند، ســهمیه می گیرد. به این ترتیب انتخاب 
مجدد آن ها به عنوان بانک عامل پرداخت وام ازدواج 
در اوایل ماه بعد و پس از شارژ شدن سهمیه آن ها 
برای متقاضیان امکان پذیــر خواهد بود، اما گاهی 
ممکن است با درخواســت بانک هایی که سهمیه 
آن ها برای پرداخت وام ازدواج به پایان رسیده است، 
بانک مرکزی پیش از ابتدای ماه با درخواست آن ها 
موافقت کند و با تمدید سهمیه برای پرداخت وام 
ازدواج بتوان آن ها را در سامانه به عنوان بانک عامل 

انتخاب کرد.
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مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره تضمین وعده 
ایجاد یک میلیون پورت فیبر نوری درصورت افزایش 
تعرفه های تلفن ثابت گفت: هر طــرح و انتظاری که 
ابالغ می شــود، الزاماتش هم پیش بینی  شده است، 
بنابراین ما همانطور که سالیان متمادی در این زمینه 
کار کرده ایم، برای توسعه فیبر نوری نیز اعالم آمادگی 

کردیم.
از زمان شروع دولت ســیزدهم هم وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعــات به موضوع توســعه اینترنت ثابت 
تاکید کرده است. او در این زمینه اظهار کرد: نخستین 
راهبرد، توسعه دسترسی  به شبکه پرسرعت داخلی تا 
دورافتاده ترین نقاط کشور خواهد بود. به طور طبیعی 
و مثل سایر کشورهای پیشــرفته در حوزه ارتباطات، 
اولویت ما در توسعه دسترســی ارتباطی شبکه ثابت 
است.عیسی زارع پور چندی پیش با اشاره به مشکالت 
شرکت مخابرات ایران، گفته بود: بخشی از مشکالت 
مربوط به مخابرات است که باید تغییرات اساسی در 
آن اتفاق بیفتد و بخشی مربوط به کم کاری حاکمیت 
اســت. برای مثال باوجود تورم ۳۰ برابری در برخی 
خدمات در ۱۰ سال گذشــته، تعرفه های مخابراتی 
تغییری نکرده است، در حالی که اگر تعرفه ها افزایش 

پیدا نکند، نمی توان انتظار توسعه داشت.
وی همچنین پــس از آن درباره اصــالح تعرفه های 
مخابراتی و برنامه مخابرات برای صرف این درآمد در 
حوزه فیبر نوری بیان کرد: اصالح تعرفه ها در مســیر 
تصویب است و شرکت مخابرات نیز باید تضمین دهد 
که حداقل سالی یک میلیون پورت فیبر نوری در کشور 
راه اندازی کند، بدین صورت که یا ســیم مســی های 
موجود به فیبر نوری تبدیل شود یا در نقاطی که اصال 

ارتباطی وجود ندارد، فیبر نوری راه اندازی کند.
در این راســتا مجید ســلطانی -مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران در پاسخ به این ســوال که آیا شرکت 
مخابرات ایران به وعــده  ایجاد یــک میلیون پورت 
فیبر نوری در سال عمل  می کند، گفت: هر سیاستی 
که وزارت ارتباطــات ابالغ کند، شــرکت مخابرات 
انجام می دهد. البته هــر طرح و انتظــاری که ابالغ 
می شود، الزاماتش هم پیش بینی  شده است، بنابراین 
ما همانطور که ســالیان متمادی در ایــن زمینه کار 

کرده ایم، برای این توسعه نیز اعالم آمادگی کردیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش تعرفه های نگهداری 
از خطوط تلفن ثابت می تواند ســرمایه گذاری الزم را 
برای ایجاد این تعداد پورت فیبر نــوری فراهم کند، 
گفت: توسعه الزامات دارد و این الزامات را سیاست گذار 
که وزارتخانه است، تشخیص می دهد. بنابراین نه تنها 
برای شــرکت مخابرات، بلکه برای بقیه بازیگران این 
صنعت و باقی اپراتورها، وقتی که طرحی برای توسعه 
داده می شود، الزاماتش هم دیده می شود. ما هم با این 
کلیات هماهنگیم و پیشروی این صنعت هستیم و برای 

توسعه خودمان بیش از همه انگیزه داریم.
مدیرعامل شــرکت مخابرات درباره علت عدم تحقق 
پنج میلیون پورت فیبر نــوری و تضمین ایجاد یک 
میلیون پورت ســالیانه، اظهار کرد: وقتی شما برنامه 
سالیانه می دهید، باید الزامات و امکانات بر اساس آن 
برنامه مهیا شود و اگر مهیا نشــود، این برنامه محقق 
نمی شود. اما اگر طرحی و برنامه ای می دهید و جامع 
به آن برنامه نگاه می کنید، ینی همه چیز را پیش بینی 
کردید و در آن صورت می توان انتظار تحقق برنامه را 

داشت.سلطانی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک 
با وزارت ارتباطات بیان کرد: ما کمیته های تخصصی 
مشــترک داریم و روی طرح هــا کار میکنیم و کامال 
هماهنگ هســتیم. شــرکت مخابرات یک شرکت 
بزرگ اســت و برای کار و اجــرای پروژه های بزرگ 
هیچ دغدغه ای ندارد، ۳۱ اســتان وجود دارد و ما در 
مخابرات، منابع انسانی متخصص و باتجربه و سالها کار 
تخصصی در تکنولوژی های مختلف داریم و شــرکت 
مخابرات هیچ محدودیتی در خصوص منابع انسانی 
و اجرا ندارد واگر الزامات آماده باشد، ما آماده هستیم.

این در حالی است که مدیرعامل شــرکت مخابرات 
ایران درباره عدم تحقق وعده پنج میلیون پورت فیبر 
نوری تا ســال ۱۳۹۸، گفته بود: برای تحقق شــبکه 
دسترسی در شبکه ملی اطالعات، به ۵۰۰۰ میلیارد 
هزینه نیاز بــود، برای تامین ایــن هزینه، طرح چند 
راه وجود داشــت، اصالح تعرفه های مخابرات، کمک 
سهامداران و فروش بخشــی از اموال شرکت و چون 
توافق بین وزارت و سهامداران، انجام نشد، این اتفاق 
رخ نداد و ما از سمت خودمان یک میلیون پورت را مهیا 
 کردیم و تا پایان امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پورت دیگر

 اضافه خواهد شد.

گزارش تحلیلی مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع( 
از بودجه فناوری اطالعــات و ارتباطات در الیحه 
۱۴۰۱، از افزایش ۲ برابری بودجه ICT و افزایش 
۳.۵ برابری اعتبارات تملک دارایی این بخش خبر 
می دهد. گزارش سیاستی در موضوع تحلیل امور 
فناوری اطالعــات و ارتباطــات در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ توسط هسته خط مشــی فضای مجازی 
)سپهرا( مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السالم 
تدوین و منتشر شد.الیحه بودجه مهم ترین سند 
اقتصادی دولت است که هرساله دخل وخرج دولت 
را مشخص کرده و با نظر مجلس به قانون الزم االجرا 
تبدیل می شود. یکی از امور مهمی که ذیل فصل 
اقتصادی به آن پرداخته می شود، مسئله فناوری 
اطالعات و ارتباطات اســت که مشــخص کننده 

برنامه اجرایی دولت در یک سال آتی خواهد بود.
در این گزارش ضمن بررسی و تحلیل الیحه بودجه 
۱۴۰۱ فناوری اطالعات و ارتباطات، مقایســه ای 
اجمالی با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز انجام شده 

اســت که در آن افزایش بیش از دو برابری بودجه 
امور فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش حدود 
۳.۵ برابــری اعتبارات تملک دارایی ســرمایه ای 
قابل توجه است. کمتر شدن اعتبارات هزینه ای و 
رشد قابل توجه اعتبارات سرمایه ای بیانگر آن است 
که دولت فعالیت های توسعه ای و زیرساختی خود 
را در این حوزه از سر گرفته و دو سیاست »کاهش 
هزینه« و »تمرکز بر توســعه زیرساخت ها« را در 
دســتور کار خود قرار داده است.با این حال سهم 
بیش از ۹۵ درصدی اعتبــارات متفرقه )در برابر 
اعتبارات برنامــه ای( در الیحــه بودجه ۱۴۰۱، 
تردیدهایی را نسبت به واقع بینانه بودن برآوردها و 
تأمین بودجه در شرایط فعلی کشور ایجاد می کند 
و ابهام برنامه ای در حجم عمده ای از بودجه را پیش 

روی کارشناسان این حوزه قرار می دهد.
عالوه بــر موارد فــوق، در این گــزارش تحلیلی 
تالش شــده اســت تا در مورد دو برنامه مهم این 
حوزه یعنی »شــبکه ملی اطالعــات« و »دولت 
الکترونیک« تحلیل های دقیق تری صورت گیرد 
و متناسب با چالش ها و مسائل تشخیص داده شده، 
پیشنهادهایی نیز ارائه شــود؛ به عنوان مثال در 
شــبکه ملی اطالعات با چالش هایــی همچون 
اتخاذ راهبرد مشخص برای توســعه شبکه ملی 
اطالعات، جایگاه قانونی نظارت بر توســعه شبکه 
ملی اطالعات، تقلیل شبکه ملی اطالعات به توسعه 
شبکه انتقال و دیتای کشور، مدل اقتصادی توسعه 
شبکه ملی اطالعات و مسئله توسعه اینترنت ثابت 
مواجه هســتیم که بهبودبخشــی به این مسائل 

نیازمند اصالحاتی در پیشنهادهای ارائه شده برای 
ردیف بودجه های مرتبط اســت؛ لذا بزنگاه تغییر 
عملیاتی در این مسائل »الیحه بودجه« است که 

باید با تغییراتی، این دغدغه ها را مرتفع کند.
از نظر ساختار بودجه ریزی و نظام بودجه فاوا نیز با 
توجه به ماده ۳ آئین نامه مرکز ملی فضای مجازی، 
توجه به جایــگاه این مرکــز در فرآیند تصویب و 
نظارت بر هزینه کــرد بودجــه طرح های کالن 
فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین محور قرار 
گرفتن توسعه اجزای مختلف شبکه ملی اطالعات، 
به عنوان منطق و برنامه اصلی بودجه ریزی فناوری 
اطالعات و ارتباطات کشور از جمله مسائل مهمی 
است که در نظام بودجه ریزی فاوا باید به آن توجه 
کرد. برخی چالش ها را می تــوان در الیحه فعلی 
برطرف کرد و برخی از آن ها باید در احکام دائمی 
بودجه همچون الحاقات »قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت« بیان شود تا به صورت دائمی 

حاکم بر بودجه ریزی این حوزه باشد.

۷آخریــن وضعیــت بومی ســازی محصوالت 
دانش بنیان حوزه سالمت نشان می دهد ۶ برنامه 
برای تولید دارو، ملزومات پزشکی، واکسن، لوازم 
آرایشــی، فراورده های طبیعی و مکمل ها توسط 
ستاد توسعه زیست تدوین شده است. تولید داروها، 

واکسن ها، فراورده های طبیعی، مواد اولیه دارویی 
ارزبر با هدف تأمین امنیت دارویی کشور و کاهش 
وابستگی به واردات صنعت داروی ایران در سال های 

اخیر، با قرارگیــری در رتبه ۲۰ جهانی و جایگاه ۴ 
آسیا پیشرفت قابل توجهی داشته است. بر اساس 
اعالم ستاد توسعه زیست فناوری، از لحاظ تعدادی، 

۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشــور در داخل تولید 
می شود. اما این میزان تولید، ۷۰ درصد ارزش مالی 
داروهای کشور اســت.به طور متوسط ارزش هر 
واحد داروی وارداتی، ۱۷ برابر ارزش داروی تولید 

داخل است. 

تضمین ایجاد ساالنه یک میلیون پورت فیبر نوری
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چالشهای تخصیص اعتبار برای شبکه ملی اطالعات 

۶ برنامه دانش بنیان برای بومی سازی محصوالت حوزه سالمت


