
وزارت راه و شهرسازی با اعالم اینکه ثبت نام از افراد مجرد در 
طرح نهضت ملی مسکن پس از تصویب در شورای عالی مسکن 
اجرایی خواهد شد، از فراهم شــدن شرایط بازگشایی تمامی 

شهرها برای این طرح خبر داد.
به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرســازی از ثبت نام در ۷۲۶ 
شهر در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و اعالم کرد ثبت نام 
در ۶۷۴ شهری که هنوز بازگشــایی نشده در دستور کار قرار 
دارد. به محض تامین نیازهای  تجهیز و توسعه سامانه ثمن، 

امکان نام نویسی در شهرهای باقی مانده وجود دارد.

آخرین وضعیت ثبت نام مجردها
تازه ترین وضعیت ثبت نام مجردها در طرح نهضت ملی مسکن 
نیز گویای آن است که دستورالعمل مربوطه هنوز تدوین نشده 
و پس از تصویب در شــورای عالی مسکن اجرایی خواهد شد. 

در حال حاضر ثبت نام بانوان مجرد باالی ۳۵ سال، معلوالن، 
بیماران خاص و نخبگان علمی وآقایان مجرد باالی ۴۵ سال 
در سامانه میسر است. پس از ابالغ دستورالعمل مجردان باالی 
۲۵ سال می  توانند ثبت  نام کنند اما در زمان تحویل واحد باید 
متأهل باشند. همچنین پاالیش متقاضیان هم زمان با ثبت نام 
در حال انجام است. پاســخ اولیه تمامی استعالمات از جمله 
نداشتن سابقه فرم »ج«، ســابقه مالکیت و تسهیالت بانکی 

خرید و ساخت به طور کامل در سامانه آمده است.

ثبت نام حدود ۴ میلیون نفر در سامانه ثمن
بنا بر اعالم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از 
فاز اول تا پنجم طرح اقدام ملی مســکن یک میلیون و ۴۶۱ هزار 
و ۵۲۸ نفر و در طرح نهضت ملی مسکن طبق تازه ترین آمار یک 
میلیون و ۳۵۱ هزار و ۱۳۷ نفر ثبت نــام کردند که در مجموع ۳ 

میلیون و ۸۱۲ هزار و ۶۵۵ نفر متقاضی مسکن در سامانه نهضت 
ملی مسکن به نشــانی tem.mrud.ir ثبت نام کردند.   در حال 
حاضر ثبت نام در ۷۲۶ شــهر در حال انجام است و در ۶۷۴ شهر 
هنوز ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن آغاز نشده است. همچنین 
آخرین مهلت ثبت نام ۱۵ دی ماه اعالم شده است. بر اساس گزارش 
ارایه شده بازگشایی دیگر شهرها برای اجرای نهضت ملی مسکن 
نیز در دستور کار قرار گرفته است که طی دو مکاتبه در ۲۹ آبان و 
۲۷ آذر امسال نیازهای مربوط به تجهیز و توسعه سامانه اعالم شده 
 است. به محض تأمین این موارد آمادگی ثبت  نام در تمام شهرها 

وجود دارد.

اصالح اســتعالم های چهارگانه )سابقه سکونت، 
سابقه مالکیت، فرم »ج« و تاهل(

بر اساس اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت 

از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۴ آبان امسال هیئت وزیران، 
فاقدین مسکن افراد سرپرســت خانواری هستند که خود و 
افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مســکونی یا واحد مسکونی 
بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچیک از امکانات دولتی یا 
امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تأمین مسکن 
شامل زمین، واحد مســکونی و یا تسهیالت یارانه ای خرید و 
یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. اولویت بندی 
متقاضیان فاقد مسکن بر اســاس میزان تقاضای متوسط هر 
استان در سامانه درخواست مسکن و بر اساس شاخص هایی از 
قبیل نداشتن سابقه مالکیت، مدت زمان سکونت، میزان درآمد 
و تعداد افراد خانوار انجام می  شــود. بهره  مندی اشخاصی که 
مالک واحد مسکونی مشاعی هستند براساس متراژ و مرغوبیت 
در شهرها و روستاهای مختلف تعیین می شود. موضوع این بند 
ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین  نامه توسط وزارت راه 

و شهرسازی تدوین و ابالغ می  شود. بر این اساس دستورالعمل 
مربوط به اولویت بندی سابقه سکونت و مالکیت متقاضیان فاقد 
مسکن و دارای مالکیت مشاعی بر اساس شاخص های تعیین 
شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است که پس 

از تصویب در شورای  عالی مسکن قابل اجرا خواهد بود.
بر اســاس تصمیمات اتخاذشــده در جلسه شــورای عالی 
مسکن مورخ ۲۵ آبان امسال، دستورالعمل مربوط به ثبت نام 
متقاضیان مجرد از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین و پس 

از تصویب در شورای عالی مسکن قابل اجرا خواهد بود.
 بر اساس مفاد این دستورالعمل، متقاضیان مرد مجرد باالی 
۲۵ سال سن می توانند در طرح های حمایتی مسکن ثبت نام 
کند. همچنین تحویل واحــد به آنها پس از اتمام ســاخت 
 و ایفای تعهدات متقاضــی منوط به ارائه عقدنامه رســمی 

ازدواج است.

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از روز گذشته اجرا 
می شود که این قانون از مصوبه سال ۱۳۸۷ تغییرات 
قابل مالحظــه ای به خصوص در حــذف معافیت ها 

داشته است.  
به گزارش ایســنا، قانون مالیات بــر ارزش افزوده در 
سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشــی تصویب و هر ساله 
در بودجه تمدید شــد تــا اینکه برای بودجه ســال 
گذشــته این قانون تا مهرماه آن ســال اعتبار داشت 
اما در آبان ماه ســال ۱۳۹۹ تا زمــان تصویب و الزم 
االجرا شــدن الیحه اصالح و دائمی شدن این قانون، 
 توسط مجلس شــورای اســالمی به مدت یک سال 

تمدید شد.
پس از این، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در اوایل 
خرداد ســال جاری تصویب و در تیرماه نیز به رئیس 
جمهوری ابالغ شد که طبق اعالم سازمان امور مالیاتی 

این قانون از روز گذشته اجرا می شود.

معافیت مالیاتی قند و شکر حذف شد 
قانون جدید، تغییرات قابل مالحظه ای داشته که عمده 
این تغییرات در زمینه حــذف معافیت های مالیاتی 
اســت که طبق آن، از روز گذشــته معافیت مالیاتی 
قند و شــکر حذف می شــود و طبق ابالغیه انجمن 
صنفی کارخانه های قند و شــکر ایران، در این زمینه 
تولیدکنندگان باید از روز گذشته نسبت به وصول ۹ 
درصد بهای شکر در هر فروش اقدام و در موعد مقرر به 

حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
عالوه بر ایــن، واردات کاالهای موضوع جزءهای )۱(، 
)۳( و )۵( بند »الف« این ماده مشمول معافیت نبوده 
و مالیات و عوارض با نرخ ۹ درصد در مبادی گمرکی به 

آن تعلق می گیرد.  
البته، عرضه این کاالها در داخل کشور نیز، مانند عرضه 
کاالهای مشــابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض 

معاف است.

مالیات بر سود و اجرت طال و جواهر 
همچنین، در این قانون، عرضه کنندگان کاال و خدمات 
طال، جواهر و پالتین باید فقط برای اجرت ســاخت، 
حق العمل و سود فروشنده کاالهای موضوع این بند، 

۹ درصد مالیات برارزش افزوده از مشتریان بگیرند.  
این در حالی اســت که پیش از این، ۹ درصد مالیات 
برارزش افزوده از کل فاکتور خرید طال دریافت می شد.

الزام شرکت های هواپیمایی به پرداخت ۹ 
درصد مالیات 

از سوی دیگر، شرکت های هواپیمایی در قانون جدید 
ملزم به پرداخت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده هستند 
که پیش از این، آن ها باید ۵ درصد عوارض می پرداختند 
و طبق اعالم معاون سازمان امور مالیاتی، برآیند این 
اعمال نرخ ۹ درصدی مالیات بــر ارزش افزوده قطعا 
بیشــتر از ۵ درصد عوارض در قانون ســابق نیست و 
شرکت های هواپیمایی نباید افزایش قیمت بلیت از این 

بابت داشته باشند.
البته، معاون سازمان امور مالیاتی می گوید که در قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده اقالم مصرفی خانوار چون 
بیمه های عمر، زندگی، درمان و...، خدمات ورزشــی 
با اخذ مجوز از مراجع ذی صــالح، آب برای مصارف 
کشاورزی، بیمه محصوالت کشاورزی، هتل های سه 
ستاره و پایین تر، مهمانپذیرها به معافیت ها افزوده شده 
و  برنج، لبنیات، ماست،   روغن و... در صورت تولید داخل 

از پرداخت مالیات معاف هستند.  

 کاهش درآمدهای دولت در قانون جدید
طبق قانون مالیــات برارزش افزوده، ســهم دولت از 
درآمدهای این محل به نفع شهرداری ها کاهش پیدا 
کرده است زیرا، در قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 
ســال ۱۳۸۷، از نرخ ۹ درصدی این مالیات ۶ درصد 
سهم دولت و ۳ درصد سهم شهرداری ها بود اما در قانون 

جدید، سهم دولت یک درصد کاهش پیدا می کند و به 
سهم شهرداری ها افزوده می شود.

اســترداد مالیات بر ارزش افــزوده صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان از موضوعات حائــز اهمیت در قانون 
مالیات بر ارزش افزوده است که همواره فعاالن اقتصادی 
از تاخیر در استرداد این مالیات گله داشتند که در قانون 
جدید، استرداد علی الحساب مالیات بر ارزش افزوده 
فعاالن اقتصادی قبل از رسیدگی مالیاتی دیده شده 
است تا این روند تسهیل شود و امکان استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده ماشین آالت تولید نیز در نظر گرفته 

شده است.

الزام تولیدکنندگان به درج برچسب معاف 
از مالیات بر کاالها 

از ســوی دیگر، از روز گذشــته بــرای اتحادیه ها و 
کارفرمایان صنفی درج برچســب معاف از مالیات بر 
ارزش افزوده بــر کاالهای معاف از مالیــات بر ارزش 
افزوده الزامی است و صنوف در صورت دریافت مالیات 
از کاالهای معاف باید دو برابر مالیات و عوارض دریافتی 

جریمه پرداخت کنند.

چه کاالهایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف 
هستند؟  

بر اســاس بند »الف« ماده )۹( قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، محصوالت کشاورزی فرآوری نشده، دام زنده 
و خوراک آن، بذر- نشــاء- ســم- کود، آب مصارف 
کشاورزی، شیر- پنیر- ماست، آرد و نان، انواع گوشت 
برنج- حبوبات- سویا، انواع روغن خوراکی، شیر خشک، 
تخم مرغ نطفه دار، خمیر کاغــذ و کاغذ باطله، دفتر 
تحریر،   کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، کتاب، روزنامه، 
نشریه، فرش دستباف و مواد اولیه آن، صنایع دستی 
انواع دارو و واکسن انســانی و دامی و غیره از پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

سهمیه ای که دولت برای طرح اختصاص بنزین به 
افراد به جای خودروها اعــالم کرده باید با توجه به 
میزان کل بنزین سهمیه ای کشور و در نظر گرفتن 

تعداد خودروهای عمومی محاسبه شود.
به گزارش مهر، در روزهای گذشــته اعالم سهمیه 
۱۵ لیتری از سوی وزیر نفت با واکنش های مختلفی 
روبه رو شد. اختالف این مقدار با سهمیه اعالمی از 
سوی ســخنگوی دولت بحث های زیادی را میان 

مردم و کارشناسان حوزه اقتصاد به وجود آورد.
به گفته مســئولین در این طرح قرار است میزان 
کل بنزینی که دولت به صورت سهمیه ای به افراد 
می دهد بین همه مردم پخش شود. بنابراین میزان 
کل بنزین سهمیه ای که تا پیش از این در کارت های 

سوخت تزریق می شد اهمیت باالیی دارد.
بر اساس آمارهای واصله کل بنزین سهمیه ای توزیع 
شده در کشــور روزانه ۵۵ میلیون لیتر بوده است. 
از این میزان ۸ الی ۱۰ میلیــون لیتر آن مربوط به 

خودروهای عمومی از جمله تاکسی ها است.
برای صحت ســنجی این رقم کافی است سهمیه 
روزانه خودروهای شــخصی، موتورســیکلت ها و 
خودروهای عمومی محاســبه و جمع زده شــود. 
هرچند آمار به روز خودروهای جدید اعالم نشــده 
ولی طبق آخرین آمار سال گذشــته ۱۷ میلیون 

خودروی شــخصی وجود داشــته که با احتساب 
میانگین ۱ الی ۱.۵ میلیون تقاضای مازاد سالیانه 
و ســهمیه ۶۰ لیتری این خودروها می توان گفت 
ســهمیه بنزین خودروهای شــخصی ۳۶ میلیون 

لیتر است.
همچنین حــدوداً ۶.۵ میلیون موتورســیکلت در 
کشور وجود دارد که با احتساب سهمیه ۲۵ لیتری، 

سهمیه آن نیز به روزانه ۶ میلیون لیتر می رسد.
طبق گفته ویس کرمی، مدیرعامل شــرکت ملی 
پخش بنزین اختصاصی به خودروهای عمومی نیز ۸ 
میلیون لیتر بوده است که با محاسبه افزایش سالیانه 
این مقدار و در نظــر گرفتن مقدار احتیاطی همان 

میزان ۵۵ میلیون لیتر به دست می آید.
با توجه به اینکه طبق گفته ســاالری، معاون وزیر 
نفت گفته میزان ســهمیه خودروهای عمومی در 
این طرح تغییری نمی کند، میزان ۸ الی ۱۰ میلیون 
لیتری که مربوط به خودروهای عمومی است را باید 
از این مقدار کم کرد کــه مقدار ۴۵ میلیون لیتر به 

دست می آید.
حاصل تقسیم ۴۵ میلیون لیتر بر جمعیت کل کشور 
)۸۵ میلیون نفر( میزان نیم لیتر در روز اســت که 

معادل همان ۱۵ لیتر بنزین ماهیانه می شود.
همچنین در حال حاضر طبق آخرین آمار که جلیل 

ساالری، مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی اعــالم کرد در حال حاضر تولید 

بنزین کشور ۱۰۳ میلیون لیتر است.
همچنین سعید مروج مداح، مدیر نظارت بر عملیات 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
در گفت وگو بــا خبرنگار مهر در رابطــه با آخرین 
آمار مصرف بنزین در کشــور گفت: در بازه زمانی 
امسال نسبت به سال گذشــته در پی مهار کرونا و 
بهبود ایمنی در کشور و تســهیل تردد خودروها، 
میزان مصرف بنزین ۱۵ درصد افزایش یافته است. 
به عبارتی متوســط مصرف روزانه کشور از ۷۵.۵ 
میلیون لیتر در سال گذشته به ۸۶ میلیون لیتر در 

روز رسیده است.
بنابراین همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد از 
کل ۱۰۳ میلیون لیتــر بنزین، ۸۶ میلیون لیتر آن 
در حال مصرف شدن است که ۵۵ میلیون لیتر آن 
به صورت سهمیه ای و باقی آزاد است. بنابراین ۱۰ 
الی ۱۵ میلیون لیتر برای صــادرات باقی می ماند. 
صادراتی که سال گذشته درآمد ۳ میلیارد دالری را 
برای کشور به همراه داشت. طبیعتاً افزایش سهمیه 
اختصاصی بنزین به افراد باعث کاهش درآمد ریالی 
و ارزی دولت می شود که با توجه به کسری بودجه 

شدید دولت در شرایط فعلی به صالح نیست.

امکانثبتنامنهضتمسکندرهمهشهرهافراهممیشود
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رییس سازمان برنامه و بودجه؛

تکرار دوشنبه های اوراقی بورس

رئیس سازمان بورس:

سالآیندهارز۲نرخی
نخواهیمداشت

کاهشارزش
معامالتخردسهام

بهدنبالایجادرانت
برایهیجصنعتینیستیم

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

ضرورت ساماندهی 
نظام بانکی 

نظام بانکی ساماندهی نشده 
و همین موضوع یکی از ابر 
چالشــهای اقتصاد است. 
قانون جدیــد نیز در جهت 
ســاماندهی نظام بانکی نهایی نشد بنابراین یک 
اقتصاد با ناترازی های مختلف و با مشــکالت بی 
شمار، فضای کشور را تحت تاثیر قرار داده است. 

دولت به بانک ها...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3
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هزینهواممسکن
دوبارهافزایشیافت

تورمکاالهایخوراکی
دراستانها

بانک ها  در پرداخت تسهیالت تکلیفی  بهانه تراشی و سنگ اندازی  می کنند

سرگردانی  متقاضیان  وام  ازدواج
صفحه3

صفحه3

کاهش تقاضا در  بازار طال 
پیش بینی   قیمت   سکه   تا   پایان   سال 

آیا   اجرای  قانون  جدید  مالیات  بر  ارزش افزوده    
رکود   بازار طال   را   کاهش   می دهد؟

نوســانات در قیمت هر برگ تســهیالت مسکن 
همچنان ادامه دارد و درحالی که قیمت این اوراق 
حدود سه هفته قبل از ۱۱۷ هزار تومان نیز گذشته 
بود، تا ۸۰ هزار تومان کاهش یافت، البته این کاهش 
قیمت عمری کمتر از ۱۰ روز داشــت و قیمت این 
اوراق دوباره از ۱۰۰ هزار تومان گذر کرده اســت.به 
گزارش ایسنا، آخرین قیمت هر برگ اوراق تسهیالت 
مسکن نشــان میدهد که اوراق مسکن فروردین، 
اردیبهشت  و خرداد امسال به ترتیب با قیمت های 
۱۰۴ هزار و ۷۰۰، ۱۰۴ هــزار و ۵۰۰ و ۱۰۵ هزار 
تومان معامله می شود. اوراق تیر با قیمت ۱۰۴ هزار و 
۷۰۰، اوراق مرداد با قیمت ۱۰۳ هزار و ۸۰۰ و اوراق 
شهریور نیز با قیمت ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان معامله 

می شوند.اوراق تسهیالت...

تورم نقطه به نقطه خانوار های کل کشور در بخش 
خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات در آذر سال 
جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 
۴۱.۵ درصد گزارش شده اســت. در آذر ماه ۱۴۰۰ 
عدد شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوار 
های کشور به ۳۷۹.۲ رســیده است. شاخص کل 
در آذر ســال جاری نســبت به ماه گذشته بیش از 
۱.۷ درصد افزایش داشته است. در آذر سال جاری 
بیشترین نرخ تورم ماهانه در میان استان های کشور 
مربوط به استان همدان است که نسبت به ماه قبل 
۳ درصد رشد داشته است.  رشد تورم ماهانه استان 
همدان در ماه آذر بیشتر به علت افزایش تورم ماهانه 
خوراکی ها،آشامیدنی ها و دخانیات است که در ماه 

آذر تورمی حدود ۳.۳ درصدی...

بانکمرکزی
ازخلقنقدینگی
ازسویبانکها
جلوگیریکند

رئیس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

کاهش ارزش معامالت خرد سهام؛
تکرار دوشنبه های اوراقی بورس

روز گذشته 98 درصد از معامالت بازار سهام 
بــه اوراق بدهــی اختصاص داشــت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 122 هزار 

و 720 میلیارد تومان بود.
بــه گــزارش اقتصادنیــوز، در معامالت روز 
دوشنبه، 13 دی 1400، شاخص کل بورس 
پایتخت با کاهــش 2 هــزار و 971 واحدی 
نسبت به روز گذشــته به رقم یک میلیون و 

376 هزار واحد رسید.  
شــاخص هم وزن نیز با کاهش 278 واحدی 
در ســطح 363 هزار و 241واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 
65 واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار و 595 

واحد قرار گرفت.   

رونق معامالت اوراق بدهی
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم 125 هزار و 878 میلیارد تومان کاهش 
یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 122 هزار و 720 میلیارد تومان بود که 
97 درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه 
را تشکیل می دهد. ارزش معامالت خرد سهام 
نیز افت کرد و با کاهش 3.5 درصدی نسبت 
به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 357 میلیارد 
تومان رســید که کمترین رقــم در 3 هفته 
اخیر اســت. معامالت خرد تنها 2 درصد کل 

معامالت بازار ثانویه را تشکیل می دهد.

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص ها
روز گذشــته نمادهای »نوری«، »فملی« و 
»تاپیکو« بیشــترین تأثیر را در افت شاخص 
کل داشتند و »برکت«، »شبندر« و »کگل« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در 
فرابورس نیز نمادهای »غصینو«، »زاگرس« 
و »آریا« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »حآفرین«، »بپاس« 
و »توریــل« بیشــترین تأثیر مثبــت را بر 
شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس شســینا صدرنشین است و 
برکت و خودرو در رتبه های بعدی هستند. در 
فرابورس نیز نمادهــای فرابورس، حآفرین و 

گدنا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

غلبه سمت قرمزپوش بازار
در پایان معامالت  روز یکشنبه، 165 نماد رشد 
قیمت داشتند که 111 نماد بورسی و 54 نماد 
فرابورسی بودند. همچنین 300 نماد کاهش 
قیمت داشتند که 215 نماد بورسی و 85 نماد 
فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 33 درصد 
بازار رشد قیمت داشتند و 60 درصد بازار افت 

قیمت داشتند.

رئیس سازمان توسعه تجارت طی نامه ای 
اعالم کرد

تشــریح شــرایط پرداخت 
تســهیالت ریالی صادرات با 

نرخ های ترجیحی
رئیس سازمان توســعه تجارت از امکان ارائه 
تسهیالت ریالی سرمایه در گردش صادرات 
با نرخ های ترجیحی در راستای کاهش هزینه 
صادرکنندگان در بازارهــای هدف خبر داد.
طی نامه ای از ســوی رئیس سازمان توسعه 
تجارت پرداخت تسهیالت ریالی سرمایه در 
گردش صادرات با نرخ های ترجیح در راستای 
کاهش هزینه صادرکننــدگان در بازارهای 
هدف ممکن است.بر این اســاس با توجه به 
اقدامات انجام شده در راستای سپرده گذاری 
ریالی صندوق توسعه ملی در بانک های عامل، 
امکان پرداخت تســهیالت ریالی سرمایه در 
گردش صادرات با نرخ های ترجیحی با هدف 
کاهش هزینه صادرکننــدگان در بازارهای 
هدف و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها میسر 
است.بدین ترتیب صادرکنندگان در صورت 
تمایل بــه دریافت تســهیالت مذکور ضمن 
مراجعه به سامانه بهین یاب )بخش تسهیالت 
ریالی صندوق توسعه ملی( می توانند نسبت 
به ثبت درخواســت خود اقدام کنند.در این 
بین پس از احراز اهلیت صادراتی متقاضیان 
توسط این سازمان نسبت به ارسال مشخصات 
صادرکنندگان واجد شــرایط بــه بانک های 
عامل )بــه صورت برخــط( با هــدف احراز 
 اهلیت اعتباری و پرداخت تســهیالت اقدام

 می شود.

خبر

تورم نقطه به نقطه خانوار 
های کل کشــور در بخش 
خوراکی ها، آشــامیدنی 
ها و دخانیات در آذر سال 
جاری در مقایسه با مدت 
زمان مشــابه سال گذشــته 41.5 درصد گزارش 

شده است.

تورم سرسام آور کاالهای خوراکی در 
استان ها

به گزارش اکو ایران، در آذر ماه 1400 عدد شاخص 
کل قیمت مصرف کننده برای خانوار های کشــور 
به 379.2 رسیده است. شــاخص کل در آذر سال 
جاری نسبت به ماه گذشــته بیش از 1.7 درصد 

افزایش داشته است.

معرفی اســتان های دارای بیشترین و 
کمترین تورم

در آذر سال جاری بیشــترین نرخ تورم ماهانه در 
میان استان های کشــور مربوط به استان همدان 
است که نســبت به ماه قبل 3 درصد رشد داشته 
است.  رشــد تورم ماهانه اســتان همدان در ماه 
آذر بیشــتر به علت افزایش تورم ماهانه خوراکی 
ها،آشامیدنی ها و دخانیات اســت که در ماه آذر 
تورمی حدود 3.3 درصدی داشــته است.کمترین 
رشد ماهانه نرخ تورم در میان استان های کشور در 
آذر ســال 1400 مربوط به استان کردستان است 
که 0.6 درصد افزایش نســبت به ماه قبل داشته 
است. این رشــد پایین قیمت ها به دلیل کاهش 
0.1 درصدی رشد تورم در کاال های غیر خوراکی 

و خدمات است.

کهگیلویه و سیستان رکورد زدند
از ســوی دیگر درصد تغییر شــاخص کل در آذر 
سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته) تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوار های کشور 35.2 درصد 
بوده است. تورم نقطه به نقطه استان کهگیلویه و 
بویراحمد در ماه آذر ســال 1400 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 45.6 درصد رشد را تجربه کرده 
است. این رشد نقطه به نقطه می تواند ناشی از تورم 
باالی کاال های خوراکی، آشــامیدنی و دخانیات 
باشد که در آذر سال جاری نســبت به ماه مشابه 
سال گذشــته تورمی 52.2 درصدی داشته است. 
استان سیستان و بلوچســتان کمترین رشد تورم 
نقطه به نقطه در آذر امســال در مقایســه با سایر 
استان ها داشــته و حدود 28 درصد رشد داشته 
است. کمتر بودن رشــد نقطه به نقطه این استان 

در مقایسه با استان های دیگر به دلیل کمتر بودن 
رشد تورم در بخش کاالهای غیر خوراکی و خدمات 
است که تورمی حدود 22 درصد در ماه آذر داشته 
اســت .افزایش درصد تورم اســتان های مختلف 
کشور بصورت ماهانه و نقطه به نقطه به سه بخش 

تقسیم می شود :

خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات
در بخش خوراکی ها، آشــامیدنی هــا و دخانیات 
تورم نقطه به نقطه خانوار های کل کشــور در آذر 
سال جاری در مقایســه با مدت زمان مشابه سال 
گذشته 41.5 درصد گزارش شده است. تورم نقطه 
به نقطه خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات در 
آذر امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت 
به سایر استان ها بیشترین رشد را داشته و حدود 

52.2 درصد رشد داشته است. اما استان سیستان 
و بلوچستان کمترین رشد تورم نقطه به نقطه در 
بخش خورآکی ها، آشــامیدنی هــا و دخانیات را 
داشته و تقریبا 34.1 درصد رشــد را تجربه کرده 
اســت. تورم ماهانه خانوار های کشــور در بخش 
خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در آذر امسال 
نسبت به ماه قبل 1.4 درصد رشــد داشته است. 
استان همدان با رشد 3.3 درصدی تورم ماهانه در 
میان استان های کشور بیشترین نرخ تورم ماهانه 
را داشته است و کمترین نرخ رشد تورم ماهانه در 
بخش کاال ها، آشامیدنی ها و دخانیات مربوط به 
استان مرکزی اســت با 0.2 درصد رشد نسبت به 

ماه گذشته.

کاال های غیر خوراکی و خدمات 
تورم نقطه به نقطه خانوار های کشور در بخش کاال های 
غیر خوراکی و خدمات در آذر ماه ســال جاری بیش 
از 31 درصد رشــد داشته اســت که در میان استان 
های مختلف کشور اســتان کهگیلویه و بویراحمد با 
41 درصد رشد نسبت به استان های دیگر  بیشترین 
درصد رشد تورم نقطه به نقطه در بخش کاال های غیر 
خوراکی و خدمات دارد. کمترین نرخ رشد تورم نقطه 
به نقطه به استان سیستان و بلوچستان تعلق می گیرد 
با رشــدی بیش از 22 درصد.  تورم ماهانه کل خانوار 
های کشور در این بخش در آذر سال جاری نسبت به 
ماه قبل 1.8 درصد رشد داشته است. بیشترین درصد 
رشد تورم ماهانه در میان استان های کشور متعلق به 
استان البرز و استان گلستان است که هرکدام بصورت 
ماهانه حــدود 3.1 درصد تورم داشــته اند. اســتان 
کردستان با تورم ماهانه در آذر امسال که حدود منفی 
0.1 درصد بوده، کمترین درصد رشد را در میان استان 
های مختلف کشور در تورم ماهانه به خود اختصاص 

داده است.

معرفی استان های دارای بیشترین و کمترین تورم

تورم کاالهای خوراکی در استان ها

رییس جمهور:
 بانک مرکزی از خلق نقدینگی 

از سوی بانک ها جلوگیری کند
رییس جمهور از بانک مرکزی خواست با افزایش 
نظارت بر عملکرد بانک هــای دولتی و خصوصی 
از خلق نقدینگــی جلوگیری کند.بــه گزارش 
ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت شب گذشته به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رییسی تشــکیل و در این نشســت گزارش های 
جداگانه بانــک مرکزی دربــاره وضعیت کنونی 
تورم، نقدینگی و بازار ارز ارائه شــد.گزارش بانک 
مرکزی در مورد تورم نشــان می دهد برنامه ها و 
سیاست های دولت برای مهار رشد تورم موفقیت 
آمیز بوده طوری که نرخ رشــد تــورم در ابتدای 
دولت سیزدهم که به رقم بی سابقه ای در 70 سال 
اخیر رسیده بود کاهش قابل توجهی داشته است.
رییس جمهور در این نشست با تاکید بر لزوم تالش 
بیشتر برای مهار رشــد تورم و نقدینگی، از بانک 
مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد 
بانک های دولتی و خصوصــی از خلق نقدینگی 
توسط بانک ها جلوگیری شود.آیت اهلل رییسی با 
تاکید بر اینکه بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند، 
گفت: ناترازی بانک ها تهدیدی برای نظام بانکی 
است و این موضوع باید جدی گرفته شود.رییس 
دولت سیزدهم موضوع کفایت سرمایه بانک ها را 
نیز از چالش های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد 
و دستور داد بانک مرکزی در خصوص بهبود کفایت 
سرمایه برنامه عملیاتی ارائه و اجرای آن را پیگیری 
کند.آیت اهلل رییسی حفظ ارزش پول ملی و نظارت 
بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست 
و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد.در این 
جلسه همچنین گزارش مشترک بانک مرکزی 
و وزارت صنعت، معــدن و تجارت در مورد تامین 
مالی زنجیره تولید ارائه شد. به موجب این گزارش 
اجرای برنامه تامین مالی زنجیره تولید آثار مناسبی 
در جهت کاهش ضریب فزاینده پولی و کاهش رشد 

نقدینگی خواهد داشت.

رییس سازمان برنامه و بودجه؛
سال آینده ارز ۲ نرخی نخواهیم 

داشت
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:سال آینده ارز 
2 نرخی در بازار وجود نخواهد داشت، یارانه ای که 
از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می شــد، در 
سفره مردم قرار نگرفته است.به گزارش ایرنا، مسعود 
میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه 
نشست  کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1401 
کل کشور در خصوص مطالب مطروحه در این جلسه 
گفت: بیشــتر مباحث پیرامون جهت گیری های 
بودجه ســال آینده بود و تحلیلی از آسیب های بی 
تدبیری در بودجه طی ســنوات گذشــته و اثرات 
مثبت یا منفی آن در زندگی مردم  ارائه شــد.وی با 
بیان اینکه از این آسیب شناسی به مسیری رسیدیم 
که جهت گیری های دولت و مجلــس باید به چه 
شکلی در سال آینده باشــد، تصریح کرد: یکی از 
مهم ترین محورها کنترل تورم است که ریشه های 
تورم شناســایی و دقیقا هدف گیری شده است و 
مشخص شــده که کنترل منابع و مصارف کشور 
نباید منجر به اســتقراض از بانک مرکزی شود و از 
سوی دیگر برای ایجاد انضباط بانکی شورای پول و 
اعتبار مکلف شده و دولت برای آن ها دیگر تکلیفی 
مشخص نمی کند.رییس ســازمان برنامه و بودجه 
ادامه داد: ما به این موضوع نیز توجه داشــتیم که 
خالص دارایی خارجی بانــک مرکزی افزایش پیدا 
نکند تا منجر به افزایش پایه پولی شود، بنابراین از 
ابعاد مختلف در بودجه سال آینده دقت شده که به 
یک ثباتی در اقتصاد کشور برسیم تا مردم احساس 
اطمینان کنند و این اقتصاد برای آن ها قابل پیش 
بینی باشد و بتوانند سرمایه گذاری کنند.میرکاظمی 
اظهار کرد: بخــش دیگری از جهــت گیری های 
 ما در بودجــه ســال 1401 بحــث جلوگیری از

توسعه نامتوازن در کشور است، متاسفانه اکنون این 
موضوع وجود دارد و تدابیری برای ایجاد یک توسعه 
متوازن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. 
در این راه صندوق پیشــرفت و عدالت در استان ها 
جانمایی شده تا بتواند در استان های محروم مانند 
دیگر اســتان های برخوردار توســعه ایجاد شود.
 وی در ادامه گفت: بحث حمایت از رشد اقتصادی

 در کشــور یکی دیگر از اولویت های ما در بودجه 
سال آینده اســت، ما در گذشته آنچنان به حاشیه 
می پرداختیم کــه از متن اصلی کــه در حقیقت 
همان رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار، بزرگ 
شدن ســفره مردم و  اســت، غافل می شدیم.این 
مســائل در متن بودجه قرار گرفته و تبصره های 
مختلفی برای ایجاد این رشــد اقتصــادی در نظر 
 گرفته شده است تا بتوانیم از ابتدای سال آینده بحث

 کسب وکار را مدیریت کنیم.
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نوســانات در قیمت هر برگ تسهیالت مسکن همچنان 
ادامه دارد و درحالی که قیمت این اوراق حدود سه هفته 
قبل از 117 هزار تومان نیز گذشته بود، تا 80 هزار تومان 
کاهش یافت، البته این کاهش قیمت عمری کمتر از 10 
روز داشت و قیمت این اوراق دوباره از 100 هزار تومان گذر 
کرده است.به گزارش ایسنا، آخرین قیمت هر برگ اوراق 
تسهیالت مسکن نشان میدهد که اوراق مسکن فروردین، 
اردیبهشت  و خرداد امسال به ترتیب با قیمت های 104 
هزار و 700، 104 هزار و 500 و 105 هزار تومان معامله 
می شود. اوراق تیر با قیمت 104 هزار و 700، اوراق مرداد 
با قیمت 103 هزار و 800 و اوراق شهریور نیز با قیمت 104 
هزار و 100 تومان معامله می شوند.اوراق تسهیالت مسکن 
مهرماه 104 هزار تومان، اوراق تسهیالت مسکن آبان ماه 
103 هزار و 600 تومان و تسهیالت مسکن آذرماه نیز 103 

هزار و 700 تومان قیمت دارند که این گزارش بر اســاس 
قیمت اوراق در آذرماه نوشته شده است.

هزنیه وام مسکن برای مجردها و متاهل تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 200 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 80 میلیون 
تومان وام جعاله می شود؛  لذا برای دریافت 200 میلیون 
تومان تســهیالت باید 400 برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند که با تخفیف در نظر گرفته شده تعداد 
اوراق 200 و هزینه آن با تسه 103 هزار و 700 تومانی، 
20 میلیون و 740 هزار تومان می شود.همچنین با در 

نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام جعاله که برای آن با 
تخفیف باید 80 برگه به مبلغ هشت میلیون و 296هزار 
تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق 29 
میلیون و 36هزار تومان می شود.زوج های تهرانی نیز 
برهمین اساس می توانند تا سقف 480 میلیون تومان 
شــامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
برای هر نفر و 80 میلیون تومــان وام جعاله دریافت 
کنند؛ که البته طبق تصمیم جدید، زوجین باید 400 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 41 
میلیون و 480 هزار تومان می شود که همراه با هزینه 
هشت میلیون و296  هزار تومانی وام جعاله در مجموع 

باید 49 میلیون و 776هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز اســتان و شهرهای با 
جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 و 
برای زوجین به 320 میلیون تومان رسیده است که با 
توجه به این که مجردها با تخفیف باید 160 و متاهل های 
ساکن این شهرها نیز باید 320  برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها بایــد 16 میلیون و 592هزار 
 تومان و متاهل ها نیز باید 33 میلیون و 184 هزار تومان

 پرداخت کنند.این وام برای مجردهای ســایر مناطق 
شــهری به 120 و برای زوجین این مناطق نیز به 240 
میلیون تومان رسیده اســت. بنابراین مجردها باید با 
پرداخت 12 میلیــون و 444 و متاهل ها نیز با پرداخت 
 24 میلیــون و 888هزار تومان نســبت بــه اخذ این

 وام اقدام کنند.

اقتصادنیوز: فعاالن بازار خــودرو اعتقاد دارند خبری از 
رونق معامالت نیست و با وجود اینکه قیمت ارز کاهشی 
بود اما عرضه محدود محصوالت خودروسازان به بازار 
عاملی شــده تا قیمت انواع خودروهای داخلی رشــد 
داشته باشد.به گزارش تســنیم، در طول یک ماه اخیر 
بازار خرید و فروش خودرو متأثر از نوسانات ارز هر روز 
با تنش های قیمتی روبه رو و هنوز رنگ آرامش ندیده 
اســت. به اعتقاد فعاالن بازار خبری از رونق معامالت 
نیســت و با وجود کاهش قیمــت ارز ، عرضه محدود 

محصوالت خودروســازان به بازار عاملی شده تا قیمت 
انواع خودروهای داخلی رشــد داشته باشــد. البته در 
بخش خودروهای خارجی شــاهد افزایش چندانی در 
قیمت خودروها نیستیم.خودروســازان در این شرایط 
نبود نقدینگی را بهانه کــرده و عرضه خودرو را به بازار 
افزایش نمی دهند این در حالی است که در روند کسب 
مجوز افزایش قیمت ها تعهداتی در افزایش عرضه برای 
کاهش شکاف قیمتی انواع محصوالت از کارخانه تا بازار 
مطرح شده است اما در عمل این تعهد نیز به مرحله اجرا 

نرسیده است.در حال حاضر سمند ال ایکس با افزایش 
دو میلیون تومانی با قیمت 260 میلیون تومان، پژو 405 
جی ال ایکس با افزایش یــک میلیون تومانی با قیمت 
275 میلیون تومان، پژو پارس 284 میلیون تومان، پژو 
206تیپ دو با رشــد دو میلیون تومانی با قیمت 275 
میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک با رشــد 4 میلیون 
تومانی 505 میلیون تومان، پژو 206 صندوقدار با رشد 
یک میلیون تومانی 332 میلیون تومان، رانا پالس 270 
میلیون تومان، پراید 111 با رشــد 1 میلیون تومانی 

189 میلیون تومان، ساینا با رشد دو میلیون تومانی با 
قیمت 191 میلیون تومان، مورد معامله قرار می گیرد.

همچنین تیبا افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 180 
میلیون تومان، تیبادو 185 میلیون تومان، کوئیک دنده 
ای 195 میلیون تومان، دنا پالس دنده ای توربور 478 
میلیون تومان، دنا معمولی 360 میلیــون تومان، رانا 
ال ایکس 248 میلیون تومان، هایما اس 7 توربو 820 
میلیون تومان، پژو 206 تیپ پنج 325 میلیون تومان 

به فروش می رسد.

رئیس ســازمان بورس گفت: به هیچ وجــه به دنبال 
رانت برای هیچ صنعتی نیستیم اما نمی توانیم شاهد 
آن باشیم که یک صنعت رقابتی با تصمیمات اشتباه 
از صحنه خارج شود.به گزارش سازمان بورس و اوراق 
بهادار، ششمین میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار 
با موضوع مشکالت صنعت پتروشیمی و با حضور رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونان و مدیران سازمان 
بورس و تعدادی از مدیران و فعاالن صنعت پتروشیمی 
برگزار شــد.در ابتدای این گردهمایی مجید عشقی، 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هدف 

از برنامه های مدنظر آن اســت که چالش های صنایع 
شنیده و با همفکری طرفین تصمیماتی اتخاد شود که 
در نهایت به نفع سرمایه گذاری در کشور و مردم باشد، 
اظهار کرد: یکی از رسالت های سازمان بورس و اوراق 
بهادار بحث شفاف سازی صنایع پذیرفته شده و حاضر در 
بورس است.وی افزود: به طور معمول، ابهام در صنایع، 

مشکالتی را ایجاد می کند که منجر به زیان سهامداران 
می شود؛ بنابراین وظیفه خود می دانیم ابتدا مشکالت 
و چالش ها صنایع مختلف را شناسایی و گام به گام به 
سمت اصالح آنها حرکت کنیم.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بیان اینکــه در چند ماه اخیر چندین 
مشکل در رابطه با پتروشیمی ها رخ داد اما جای هیچ 

نگرانی نیست، تشریح کرد: اولین موضوع در رابطه با 
حواشی پیرامون بودجه سال 1401 و افزایش قیمت 
سوخت پتروشیمی ها بود که تغییر محسوسی لحاظ 
شده بود.عشقی افزود: محاســبات ما حاکی از آن بود 
که در صورت اجرایی شدن متن الیحه بالغ بر 350 هزار 
میلیارد تومان هزینه در سال آینده به صنعت تحمیل 
می شد که نســبت به هزینه 85 هزار میلیارد تومانی 
کنونی بسیار باالتر اســت.وی افزود: با پیگیری های 
انجام شده در نهایت هزینه سوخت پتروشیمی ها تغییر 

اندکی پیدا کرد.

پبه دلیل رشد سنگین قیمت ها و پر شدن ظرفیت بازار 
مسکن در شمال شــهر تهران تورم بازار مسکن طی 9 
ماه گذشته نزدیک به صفر بوده است.به گزارش ایسنا، 
قیمت خانه در سه منطقه ی شمالی شهر تهران از اسفند 
سال گذشته تاکنون در یک محدوده قیمتی مشخصی 
حرکت کرده است. آمار نشان می دهد با وجود نوسانات 
ماهیانه، رشد قیمت مسکن طی 9 ماه گذشته در مناطق 
1، 2 و 3 نزدیک به صفر بوده اســت. مناطق مذکور از 
اسفند پارسال تا آذر امسال به ترتیب رشد 0.5 درصد، 
4.7 درصد و 2- درصد را به ثبت رسانده اند.متوســط 
قیمت هر متر مسکن در منطقه 1 شهر تهران که عنوان 
گرانترین محدوده پایتخت را یدک می کشــد از 68.7 
میلیون تومان در اسفند 1399 به 69 میلیون تومان در 
آذر 1400 رسیده که از رشد ناچیز 0.5 درصد طی 9 ماه 
گذشته حکایت دارد.در منطقه 3 نیز تورم نقطه به نقطه 

مسکن منفی شــده و از میانگین متری 62.2 میلیون 
تومان به 61 میلیون تومان کاهــش یافته که حدود 2 

درصد منفی شده است.
قیمت هر متر خانه در منطقه 2 که اسفندماه پارسال به 
طور میانگین 48.1 میلیون تومان بود، آذرماه امسال به 
50.4 میلیون تومان رسید که افزایش 4.7 درصدی را 
نشان می دهد.تورم مســکن در دو منطقه گران قیمت 
شهر تهران در حالی نزدیک صفر و منفی بوده که طی 9 
ماه گذشته قیمت خانه در شهر تهران به طور متوسط 7.6 
درصد افزایش داشته و از میانگین 30.2 میلیون تومان 

در هر متر مربع به 32.5 میلیون تومان رسیده است.

تورم صفر بازار مسکن در شمال پایتخت
ســه منطقه شــمالی تهــران بــه ترتیــب رتبه های 
اول تا سوم قیمت مســکن در شــهر تهران را به خود 
اختصــاص می دهنــد. با این حــال بازار مســکن در 
مناطق مذکور تحــت تاثیر جهش ســنگین قیمتها، 
ناتوانی متقاضیــان واقعی و خروج ســفته بازان از بازار 
 به ثبات قیمتی رسیده اســت. از بین این مناطق فقط

 منطقه 2 جزو مناطق پرمعامله محســوب می شــود 
که آذر امســال با 829 فقــره رتبه ســوم از نظر تعداد 
معامالت را در بین مناطق 22 گانه شهر تهران به خود 
اختصــاص داد.علت اصلی رشــد 4.7 درصدی قیمت 

مسکن منطقه 2 در مقایســه با مناطق 1 و 3 می تواند 
رتبه باالی آن در تعــداد خرید و فروش ها باشــد. این 
در حالی اســت که مناطق 1 و 3 به ترتیــب با 413 و 
 338 فقره معامله در آذرمــاه 1400 جایگاههای دهم
و یازدهم را از نظر تعداد معامالت به خود اختصاص دادند 
و در واقع جزو مناطق پرمعامله محســوب نمی شوند.

مهمترین علت رکود بازار مســکن در شمال تهران به 
عرضه بیش از تقاضا مربوط می شــود کــه باعث ایجاد 
حجم قابل توجهی واحد مســکونی خالی از سکنه در 
مناطق 1 تا 3 شــده و بنا به گفته مشاوران امالک پس 
از تصویــب قانون مالیات بر خانه های خالی، بســیاری 
از آنها برای فروش عرضه شــده اســت. در حال حاضر 
حدود 70 درصــد واحدهای موجود در بازار مســکن 
 شــهر تهــران را واحدهــای واقــع در نیمه شــمالی 

تهران تشکیل می دهد.

هزینه وام مسکن دوباره افزایش یافت

آخرین وضعیت بازار خودرو؛

االکلنگ قیمت  خودرو با عرضه خودروسازان ،پژو 207 اتوماتیک 4 میلیون گران شد

رئیس سازمان بورس:

به دنبال ایجاد رانت برای هیج صنعتی نیستیم

رصد بازار ملک؛

میزان تورم مسکن در تهران طی ۹ ماه گذشته

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان سکه در کانال ۱۲ میلیون تومان 
قیمت سکه در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون 

و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۸۳ هزار تومان رسید و قیمت هر 
مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۵۶۱ هزار تومان شد.
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ضرورت ساماندهی نظام بانکی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

نظام بانکی ساماندهی نشده و همین موضوع یکی از ابر چالشهای اقتصاد است. قانون جدید نیز در جهت ساماندهی نظام بانکی نهایی نشد بنابراین یک اقتصاد با ناترازی های مختلف و با مشکالت بی شمار، فضای کشور را تحت تاثیر قرار داده است. 
دولت به بانکها بدهکار است و این بدهی روز به روز بیشتر می شود. همین موضوع موجب شده تا پرداخت تسهیالت تکلیفی با مقاومت بانکها روبرو شده و متقاضیان با سخت گیری های عجیب و غریب مواجه شوند. هنگامی که دولت و شرکت های 
دولتی به بانکها بدهی دارند الجرم با تراز بسیار منفی به بانک مرکزی بدهکار می شوند. این موضوع موجب می شود با افزایش نقدینگی، تورم بیشتر شود. از سوی دیگر بانکها با کمبود منابع مواجه می شوند و طبیعی است با تورم 50 درصدی ارایه 

تسهیالت ارزان قیمت توجیه اقتصادی ندارد.  
دولت بایستی خطوط اعتباری برای تسهیل کار ایجاد کند. اما دولت به دلیل بدهکاری و کسری بودجه سنگین توان ایجاد این خطوط را ندارد. هر خط اعتباری نیز از محل استقراض از بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. در مجموع بانکها چون سهامدار دارند 
و بایستی در مقابل سهامداران نیز پاسخگو باشند بنابراین برای مولد کردن دارایی ها و نجات بانک به دنبال بنگاه داری هستند. تسهیالت ارزان قیمت نیز بدون پرداخت بدهی دولت به بانکها و ایجاد خط اعتباری همین وضعیت طاقت فرسا را خواهد داشت. 
سال گذشته 75 هزار میلیارد تومان تسهیالت و کمک معیشت کرونایی که از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شد تورم شدیدی ایجاد کرد. بی تردید کنترل تورم و کنترل قدرت خرید بایستی بیشتر از ارایه تسهیالت مورد توجه قرار گیرد. چراکه 
تسهیالت میزان تورم های جدید را نیز پوشش نمی دهد. مردم نیز با دریافت وام ازدواج و البته وام های دیگر نه تنها به جبران هزینه ها نمی رسند بلکه هزینه ها مضاف تر می شود. بدون شک در ودیعه مسکن نیز تورم جدید ایجاد شده بیش از 50 درصد 

بر اجاره خانه ها افزوده است. ودیعه مسکن قدرت خرید را نه تنها افزایش نداد بلکه قدرت مستاجری هم کاهش یافته است. 
البته بانکها اگر از دامن فساد دور شوند و تسهیالت کالن به بخش واقعی تولید برسد و رانت خواران و سوداگران از تسهیالت محروم شوند، بی تردید دست بانکها برای ارایه تسهیالت به مردم باز می شود. این امر می تواند به تعادل در قدرت خرید مردم نیز 
کمک کند. چراکه دالالن با اخذ وام های کالن به داللی های بزرگتر و وسیع تر می پردازند. در این شرایط تورم بیشتری بر مردم تحمیل می شود. مدیریت نظام بانکی قطعا به کنترل تورم نیز کمک می کند و وام دهی به کف جامعه روند بهتری خواهد گرفت.

دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت، شیرینی و 
شکالت ایران از کمبود روغن صنعت، افزایش بیش 
از دو برابری قیمت این ماده اولیه و کاهش تولید این 
محصوالت خبر داد و علت آن را بالتکلیفی حذف ارز 
۴۲00 تومانی عنوان کرد. جمشید مغازه ای با بیان 
اینکه مشکل اصلی صنایع شــیرینی و شکالت در 
حال حاضر تامین روغن است، گفت: روغن صنعتی 
از حدود ۴5 روز گذشــته در بازار نیست و قیمت هر 
کارتــن ۱۶ کیلویی روغن صاف )روغــن قنادی( از 
حدود ۲00 هزار تومان بــه بیش از 500 هزار تومان 
رسیده است. وی با اشاره به برگزاری جلساتی و نامه 
نگاری برای حل این مشکل، تصریح کرد: هیچ کدام از 
تالش های فعاالن صنایع مصرف کننده روغن تاکنون 

به جواب نرسیده است. بنابراین تولیدکنندگان تحت 
فشار شــدید قرار دارند و اکثر آنها با حداقل ظرفیت 
فعالیت می کنند، چرا که روغــن یکی از مواد اصلی 

تولید شیرینی و شکالت است.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت، شیرینی و 
شکالت درباره علت کمبود روغن صنعت نیز گفت: 
ظاهراً علت این وضعیت، تصمیم در رابطه با حذف 
ارز ۴۲00 تومانی روغن است که مشخص و قطعی 
نیست. پیش تر اعالم شده بود از اول دی ماه ارز ۴۲00 
تومانی حذف می شــود. در این راستا از کارخانجات 
روغن درخواست شــده بود موجودی خود را اعالم 
کنند. در این شرایط تولیدکنندگان روغن، تمایلی به 

عرضه روغن ندارند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از 
ثبت نام بیش از ۲ میلیون و ۳۸7 هزار نفر در سامانه 
نهضت ملی مســکن خبر داد.ثبت نام نهضت ملی 
مسکن که تا ۱5 دی ماه تمدید شده بود برای مجردان 
واجد شرایط بعد از ۱5 دی ماه انجام خواهد شد و این 
saman. دسته از متقاضیان باید با مراجعه به نشانی

mrud.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
بر این اســاس مجردها به شــرط تنظیم تعهد نامه 
محضری برای ارائه عقدنامه در هنگام واگذاری واحد 
مسکونی می توانند در طرح نهضت ملی مسکن بعد 
از ابالغ نهایی دســتورالعمل، ثبت نام کنند. مطابق 
متن پیشنهادی برای ابالغ در صورتی که در هنگام 
واگذاری به تعهد ازدواج عمل نکنند، قرارداد واگذاری 

واحد فسخ می شود.
یادآوری می شــود در اســتان تهران امکان ثبت نام 
متقاضیان در ۱۲ شهر فراهم شده است که این شهرها 
شامل اسالمشــهر، پاکدشت، پیشــوا، رباط کریم، 
ورامین، بومهن، دماوند، رودهن، فیروزکوه، شــهر 
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 هستند 
و اگر ثبت نام اشتباه در سایر شهرهای استان داشته اند 
در فرصت باقیمانده باید انصراف داده و مجدد شهر 
درست را انتخاب کنند.متقاضیان مابقی شهرهای 
استان تهران )به غیر از شهر تهران( صرفاً می توانند 

متقاضی ثبت نام در شهر محل سکونت خود باشند. 
گفتنی اســت، ثبت نام نهضت ملی مسکن یک ماه 
بعد از ابالغ قانون جهش تولید توسط رئیس جمهور 
از ۲۸ مهرماه در ســامانه saman.mrud.ir آغاز 
شد. نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کالن 
دولت ســیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس 
این سیاست، احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ 
سال در برنامه دولت قرار گرفته است. متقاضیان با 
داشتن چهار شــرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، 
حداقل سابقه 5 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 اســاس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط 
به داشتن حداقل ۳5 سال سن، معلوالن جسمی و 
حرکتی با ۲0 سال سن، می توانند در قانون جهش 
تولید مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته 
باشــند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، 
محدودیت سنی نگذاشته اســت چرا که این افراد 
سرپرست خانوار تعریف می شــوند و برای قانونگذار 
متأهل یا سرپرســت خانوار بودن مالک اســت. در 
عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل 
متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند و سرپرست 
فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون مالک 

سن می توانند ثبت نام کنند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت: علی رغم 
تالطم قیمت گوشت در بازار، واسطه ها و دالالن اجازه 
ثبات و آرامش قیمت گوشت را نمی دهند. مدیرعامل 
اتحادیه مرکزی دام سبک گفت: تالطم قیمت گوشت 
در بازار ادامه دارد؛ چرا که واســطه ها و دالالن در بازار 
اجازه ثبات و آرامش عرضه گوشــت به نرخ واقعی در 
بازار را نمی دهند. دام های مولد با قیمت هر کیلو ۳0 
تا ۳5 هزار تومــان از دامدار خریداری شــده و با نرخ 
۹0 هزار تومان باید به دســت مصرف کننده برسند 
که متاسفانه در بازار کمتر از ۱۱0 تا ۱۲0 هزار تومان 
نیست. مدیرعامل اتحادیه دام سبک قیمت هر کیلو دام 

سبک را 5۲ تا 5۶ هزار تومان اعالم کرد.
صدردادرس گفــت: اخیرا رئیس اتحادیه گوشــت 

گوسفندی اظهاراتی داشته که نهاده با ارز ترجیحی 
به دامدار می رسد، به همین خاطر نباید گوشت را صادر 
کرد. او گفت: رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم هم 
باعث شده که تولید دامداران بفروش نرسد، لذا تنها راه 
برون رفت از این وضعیت ایجاد بازار جدید برای این 
بخش است که تنها از طریق صادرات امکان پذیر است.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو 
شقه گوسفندی ۱۳0 تا ۱۴0 هزار تومان و سردست 
گوسفندی ۱50 تا ۱۶0 هزار تومان بوده که نسبت به 
هفته های اخیر افزایش داشته است. مصوبه صادرات 
دام ۱۴ مهر امسال در راستای حمایت از دامدار توسط 
وزیر ابالغ شد که بنابر آمار از روز گذشته صادرات اولین 

محموله دام سبک به کشور عراق آغاز شد.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است: کسانی که از امید 
به زندگی سخن می گویند امید به زندگی خودشان 
باال رفته اســت. وی از نمایندگان مجلس خواســت 
تا ضمن پایدارســازی منابع صندوق های بیمه ای و 
بازنشستگی، کمک کنند ســاختار صندوق تامین 
اجتماعی از حالت هیات امنایی به شورایی تغییر یابد تا 

جلوی برداشت های متعدد از آن گرفته شود.
ناصر چمنی با اشــاره به افزایش سن بازنشستگی در 
الیحه بودجه ۱۴0۱ و پیشــنهاد حذف آن از سوی 
کمیسیون اجتماعی مجلس به ایسنا، گفت: درست 
است که کمیســیون اجتماعی مجلس آن را حذف 
کرده ولی می تواند در کمیسیون تلفیق مصوب شود 
و برای رأی گیری بــه صحن علنی بیاید لذا رأی کلی 
مدنظر است اما معتقدم به چنین موضوعی باید از تمام 
زوایا نگاه کرد. کسانی که پیشنهاد کرده اند باید سن 
بازنشستگی را باال ببریم دیدگاهشان این است که با 
این کار به صندوق ها کمک می شود اما نه تنها کمکی 
نمی کند بلکه به ضرر صندوق ها به خصوص صندوق 

تامین اجتماعی اســت. وی ادامه داد: در حال حاضر 
در بحث منابع صندوق ها بــا دو معضل بزرگ روبه رو 
هستیم؛ یکی دست اندازی و برداشت مکرر دولت ها 
از منابع صندوق ها و دوم تحمیل تعهدات و هزینه های 

متعدد که هر دو به زیان صندوق ها تمام شده است.
به گفته این کارشــناس حــوزه کار، صندوق تامین 
اجتماعی متعلق به جامعه کارگــری و کارفرمایی و 
بزرگترین صندوق کشور است که بیش از ۴۸ میلیون 
نفر عضو دارد.چمنی از مجلس خواست تا راهکارهایی 
برای حفظ و پایدارسازی منابع صندوق ها پیش بینی 
کند و ادامه داد: یکی از راهکارها برگرداندن صندوق 
تامین اجتماعی به حالت شورایی است متاسفانه تامین 
اجتماعی از دولتهای قبل هیات امنایی شــد و بعدها 
دیدند که در حالت هیات امنایی دســت دولت بازتر 
است و می توان به راحتی از صندوق برداشت کرد لذا 
علیرغم آنکه پیشنهاد دادیم و درخواست کردیم که از 
حالت هیات امنایی خارج و به شورایی برگردد همچنان 

مقاومت می شود.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: براساس 
قانون مالیات، ایرالین ها از امــروز در پروازهای خود 
باید تنها ۴ درصد نرخ بلیت خود را افزایش دهند. دبیر 
انجمن شــرکت های هواپیمایی گفت: قیمت بلیت 
هواپیما پــس از تصویب ۱5 درصــدی نرخ بلیت در 
جلسه شورای عالی هواپیمایی تغییری نکرده و افزایش 
۴ درصدی که بر روی بلیت ها از امروز اعمال می شود، 
مربوط به مالیات است که باید ایرالین ها به سازمان امور 

مالیاتی پرداخت کنند.
به گفته سامانی این ۴ درصد افزایش به هیچ عنوان در 
جیب ایرالین ها نمی رود و مربوط به قانون مالیات بر 

ارزش افزوده ای است که پیش از این مصوب شده بود. 
در حال حاضر ایرالین ها حق ندارند، بیش از این میزان 
نرخ های خود را افزایش دهند و باید تمامی آنها سقف 
قیمتی را رعایت کنند. به طور مثال نرخ بلیت مسیر 
تهران -مشهد در حال حاضر ۸0۱ هزار تومان است که 
با احتساب ۴ درصد افزایش می شود ۸۳۲ هزار تومان، 
همچنین نرخ بلیت مسیر تهران -کیش با احتساب این 
۴ درصد افزایش، 7۹۹ هزار تومان می شود. براساس 
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۲ خرداد 
امسال بخش حمل ونقل هوایی از امروز مشمول مالیات 

بر ارزش افزوده می شود.

در حالی قیمــت هر قطعه 
ســکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید بر اساس نرخ اتحادیه 
طال، جواهر و ســکه تهران 
۱۲ میلیــون و ۹۸0 هــزار 
تومان است که رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران می 
گوید: افزایــش قیمت دالر منجر به ایجــاد التهاب در 
بازار سکه و طال نشده که ناشــی از مدیریت دولت در 
این بازار اســت، انتظار می رود مدیریت دقیق از طریق 
بانک مرکزی، دولت و مسئوالن اقتصادی انجام شود و 
 سیاستی به کار گرفته شود که نوسانات بازار طال و سکه 

کاهش یابد.
در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲  
میلیون و ۹۸0  هزار تومان و طرح قدیم به ۱۲ میلیون و 
700  هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه ۶ میلیون و 7۸0 

هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۴0 هزار تومان و سکه 
یک گرمی ۲ میلیون و ۳00 هزار تومان است. همچنین 
قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی به ۱.۸۲۴ دالر 
)یک هزار و ۸۲۴ دالر( رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار 
به مبلغ یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان معامله می شود. 
قیمت سکه نسبت به آخرین معامالت روز گذشته ۲5 

هزار تومان افزایش داشته است.  
در همین رابطه رئیس اتحادیــه طال و جواهر تهران در 
گفت و گو با "کسب و کار" گفت: در حال حاضر نسبت 
به برخی مواقع همچون چند ماه پیش یا نسبت به اواخر 
سال گذشته که بازار با التهابات زیاد روبرو شده بود، اکنون 
آن التهاب ها وجود ندارد و بازار با نوسان های آرام پیش 

می رود و آرامش بر بازار سکه و طال حاکم است.
ابراهیم محمدولی اضافه کرد: افزایش قیمت دالر منجر به 
ایجاد التهاب در بازار سکه و طال نشده که ناشی از مدیریت 
دولت در این بازار است، انتظار می رود مدیریت دقیق از 
طریق بانک مرکزی، دولت و مسئوالن اقتصادی انجام 

شود و سیاستی به کار گرفته شود که نوسانات بازار طال 
و سکه کاهش یابد.

این مقام صنفی در رابطه با وضعیت میزان تقاضا در بازار 
نیز گفت: در اینگونه موارد که نوسان بر بازار وجود دارد، 
به ویژه زمانیکه نوسان ها کاهشی هستند، چندان انتظار 
تقاضا و دادوستد باال وجود ندارد. چراکه در مسیر نوسان 
کاهشی، مشــتریان و مصرف کنندگان برای رسیدن 
قیمت ها به قیمت های نزدیک به واقعیت دســت نگه 
می دارند. اما بطور کلی طی چند ماهه اخیر آن تقاضایی 
که برای بازار سکه و طال انتظار همیشه مرسوم بوده است، 
وجود ندارد. البته صفر نیست اما تقاضای قابل توجهی 
که سال های گذشته دیده می شد، وجود ندارد. در حال 
حاضر حدود ۲0 الی ۳0 درصد داد و ستد در بازار انجام 

می شود.
ابراهیم محمدولی در ادامــه در رابطه با تأثیر مذاکرات 
بر قیمت طال و سکه، اظهار کرد: این مذاکرات طبیعتاً 
بر بازار طال و به طور کلی اقتصــاد ایران تأثیر گذارد، در 

هفته گذشته شاهد افزایش قیمت طال و سکه بودیم که 
بی تأثیر از نتایج مذاکرات نبوده است. قیمت طال از قیمت 
ارز تأثیر مستقیم می گیرد که منجر شده افزایش قیمت 

دالر، افزایش قیمت سکه و طال را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: با شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحد های 
صنفی طی هفته های اخیر فرصت مناسبی برای جوالن 
سودجویان در این شرایط فراهم شده، یکی از این موارد، 
فروش اینترنتی و آنالین سکه و یا افرادی است که پروانه 

فروش سکه را ندارند مواجه هستیم.
محمدولی اظهار داشت: طال و سکه فلز گرانبهایی است 
و مردم دقت بیشتری داشته باشــند و آنچه الزم دارند 
خریداری کنند و از فروشندگانی که مجوز و دارای پروانه 
کسب همان کاال را دارند مراجعه و خریداری کنند مثال 
برای خرید طال از سکه فروشان خرید نمایند ویا بلعکس 
برای خرید سکه از طال فروشان خرید نکنند. وی گفت: 
مشتریان مراقب باشند که سکه حتما دارای هولوگرام 

باشد و از دست و یا دالالن و افراد متفرقه خرید نکنند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

وام ازدواج، وام ودیعه مسکن، 
وام کرونا و... از جمله تسهیالتی 
هستند که بانکها از پرداخت آن 
به مردم سر باز می زنند. این در 
حالی است که همواره شاهد 
تخلف بانکها در محاسبه نرخ سود تسهیالت و سپرده ها 
هستیم. بانکها خودسرانه و با سرپیچی از نرخ سود مصوب، 
سودهای باالتری را تعیین کرده و حاضر به پاسخگویی نیز 
نیستند.  البته سال هاست دولتها پرداخت انواع وام به مردم 
را در قالب تسهیالت تکلیفی به بانکها اعالم کرده اند. این 
در حالی است که دولت بدهی های کالنی به سیستم بانکی 

دارد و همین امر موجب سرپیچی بانکها از پرداخت وام به 
متقاضیان شده است. سنگینی مطالبات معوق دولت به 
بانکها موجب سختگیری بانکها و عدم تمایل این نهادها 
برای پرداخت تسهیالت تکلیفی شده و متقاضیان هر روز 
با بهانه های جدیدی از سوی بانکها برای به تاخیر انداختن 
پرداخت وام مواجه می شوند.  در حالیکه بانک مرکزی به 
تازگی در نامه ای به بانک ها نسبت به بررسی و اعطای وام 
ازدواج در چارچوب اخــذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید 
کرده و خواستار تسریع در این امر شد، برخی بانک ها بهانه 
جدیدی برای نپرداختن این وام پیدا کرده اند و زوج هایی 
که ازدواج دوم آن هاســت را به این بهانه که ازدواج اولی ها 
در اولویت پرداخت هســتند، معطل می کنند. وام ازدواج 
یکی از وام های پرتقاضای بانکی است اما سنگ اندازی های 

برخی بانک ها برای متقاضیان، دریافت این وام را زمانبر و 
طاقت فرسا می کند که در سال گذشته فقط ۶۶ درصد از 
متقاضیان وام ازدواج گرفتند و ۳۴ درصد از این افراد موفق 
به دریافت این تسهیالت نشدند. از سوی دیگر، از ابتدای 
ســال جاری تا آذرماه 700 هزار فقره تسهیالت ازدواج، 
معادل ۶0 هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت 
شده است. سخت گیری های بانک ها در راستای پرداخت وام 
ازدواج از تعداد ضامن ها گرفته تا رسمی بودن آن ها، سهولت 
دریافت این وام را  غیرممکن کرده است که در پی تشدید 
سخت گیری بانک ها، بانک مرکزی در نامه ای به بانک ها بر 
بررسی و اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در چارچوب 
اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرد و خواستار تسریع 
در این امر شد.    اما اخیرا یکی از متقاضیان وام ازدواج اعالم 

کرده که چندین ماه است توسط بانک ها برای پرداخت وام 
ازدواج به دلیل ازدواج دوم این فرد معطل شده است. طبق 
گفته وی، بانک اعالم کرده که اولویت پرداخت وام ازدواج 
با ازدواج اولی هاســت و فعال نمی تواند برای این اشخاص 
پرداختی داشته باشد و باید صبر کنند تا وام ازدواج اولی ها 

پرداخت شود که نوبت به آنها برسد.
این در حالی اســت که هر فردی فقط یکبــار می تواند از 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج استفاده کند و ازدواج اول یا 
دوم تاثیری در این موضوع ندارد و قرار نبوده که متقاضیان 
به این بهانه معطل شوند. اما اینطور که شواهد نشان می دهد، 
برخی از بانک ها بهانه جدیدی برای نپرداختن وام ازدواج 
پیدا کرده اند و بخشنامه ها و نامه های ارسالی مبنی بر تسریع 

در پرداخت این وام کارساز نبوده است.

بانک ها  در پرداخت تسهیالت تکلیفی  بهانه تراشی و سنگ اندازی  می کنند

سرگردانی  متقاضیان  وام  ازدواج
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

کمبود روغن تولیدکنندگان را زمین گیر کرد

ثبت نام ۲.۳ میلیون نفر در نهضت ملی مسکن

تالطم قیمت گوشت در بازار

نرخ منطقی هر کیلو گوشت ۹۰ هزار تومان

افزایش سن بازنشستگی به زیان نیروی جوان آماده کار

بلیت هواپیما مشمول ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده شد

آیا  اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده  رکود  بازار طال  را  کاهش  می دهد؟

کاهش تقاضا در بازار طال 
پیش بینی قیمت سکه تا پایان سال 
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اينترنت همراه با نرخ آزاد چه هزينه ای دارد؟
تعرفه باالی اینترنت آزاد در مقایسه با بســته های اینترنتی، کاربران را به 
غیرفعال کردن اینترنت آزاد تشــویق می کند تا بتوانند از دریافت قبوض 

باالی ناخواسته جلوگیری کنند.
اگرچه اپراتورها در حــال حاضر از تعرفه های اینترنتی راضی نیســتند و 
البته بیشتر کاربرانی که با استفاده از اینترنت همراه به فعالیت های روزانه 
خود مشغولند، از بسته های اینترنتی استفاده می کنند، اما زمانی که این 
بسته های اینترنتی برای کاربر تمام شــود و بسته ای جایگزین آن نباشد، 
اینترنت با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد که مبالغی بسیار باالتر در مقایسته 

با بسته های اینترنتی ندارد.
سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه با توجه به تعرفه کمیسیون تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، برای ســیم کارت های دائمــی به ازای هر 
کیلوبایت، ۰.۴ ریال و برای ســیم کارت های اعتباری ۰.۶ ریال است. این 
یعنی در ســیم کارت دایمی، هزینه هر گیگابایت اینترنت آزاد حدود ۴۲ 
هزار تومان و در سیم کارت اعتباری هر گیگابایت اینترنت آزاد حدود ۶۳ 
هزار تومان محاسبه می شود که هزینه های باالیی در مقایسه با بسته های 

اینترنتی است.
بر این اساس در حال حاضر بیشتر افراد از دیتای موبایل و خصوصا بسته های 
ارائه شده توســط اپراتورها اســتفاده می کنند. با وجوداین، با تمام شدن 
بســته های اینترنتی، تعرفه آزاد اپراتورها فعال می شود. یکی از مشکالت 
کاربران تلفن های همراه که بار مالی زیادی به آنها تحمیل می کند، قطع 
نشــدن اینترنت همراه بعد از تمام شدن بســته های اینترنتی و مصرف 
اینترنت به نرخ آزاد است، در حالی که کابران می توانند با استفاده از کدهای 

دستوری، اینترنت آزاد را غیرفعال کنند.
به دلیل شکایت های متوالی کاربران از اپراتورهای تلفن همراه، رگوالتوری 
امکانی را فراهم کرده است تا مشترکان اپراتورها بتوانند مصرف اینترنت 
با تعرفه آزاد را غیرفعال کنند. نحــوه غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد 
پس از اتمام بسته اینترنت، برای مشترکان همراه اول با شماره گیری کد 
دستوری #۱۱۳*۱۰۰* و برای مشترکان ایرانســل با شماره گیری کد 

دستوری #۳*۲*۳*۵۵۵* است.

چين يارانه خودروهای برقی را قطع می كند
وزارت اقتصاد چین اعالم کرد یارانه های مربوط به وســایل نقلیه انرژی 
نو)NEVs( مانند خودروهــای برقی را در ۲۰۲۲ میــالدی ۳۰ درصد 
کاهش می دهــد و تا پایان ســال آن را به طور کامل قطــع می کند. این 
وزارتخانه در آوریل ۲۰۲۰ میالدی اعالم کرد یارانه های NEV از ۲۰۲۰ 
تا ۲۰۲۲ میالدی به ترتیب ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد کاهش می یابد. همچنین 
یارانه NEVهایی که در حمل ونقل عمومی به کار می روند نیز در ۲۰۲۱ 

میالدی ۱۰ و در ۲۰۲۲ میالدی ۲۰ درصد کاهش می یابد.
هم اکنون چین بزرگترین کشور خودروســاز جهان است و اهدافی برای 
اســتفاده از خودروهای انرژی نو تعیین کرده است از جمله آنکه تا ۲۰۲۵ 
میالدی خودروهای هیبریدی و وسایل نقلیه سلول سوخت هیدروژنی، ۲۰ 
درصد خودروهای فروشی را تشکیل می دهند. خودروسازان جهانی مانند 
فولکس واگن، جنرال موتورز، تویوتا و تسال مشغول افزایش تولید خود در 

چین هستند.
همچنین وزارت اقتصاد چین اعالم کرد نظارت های ســختگیرانه تری بر 
موضوعات ایمنی انجام می دهد تا از تصادف هــا جلوگیری کند. انجمن 
خودروسازان چین در دســامبر ۲۰۲۱ میالدی تخمین زد میزان فروش 
NEV ها در چین در ۲۰۲۱ میالدی ۴۷ درصد افزایش یافته و به ۵ میلیون 

دستگاه رسیده است.

ستاد هوشمندسازی معاونت علمی اعالم کرد؛
برنامه ريزی برای تعامل با پيشگامان اقتصاد ديجيتال

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
برای کمک به گسترش حضور در بازارهای جهانی، بهره گیری از ظرفیت  
نهادهای بین المللی را در دســتور کار گذاشت.به گزارش معاونت علمی، 
گسترش فناوری های دیجیتال سبب شده تا کشورها به چشم یک فرصت به 
این امکان نگریسته و زمینه های بهره برداری حداکثری از آن را فراهم کنند.
ترویج و توانمندســازی عمومی، یکی از اولویت هایی اســت که با اجرای 
برنامه های مختلف دنبال می شود. این رویکرد شــامل توانمندسازی در 
سطوح دانش آموزان و ترویج در سطح مدارس و مکان های عمومی است. 
همچنین ترویج و توانمندسازی تخصصی، دیگر برنامه ای است که ستاد 
توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری آن را بر عهده دارد.نخستین گام این ستاد شامل 
توانمندسازی در سطوح دانشجویان و اساتید و ترویج در سطح دانشگاه ها 

از طریق رویدادهای مختلف و شتابدهنده های اشتغال است.
ضرورت جهت دهی به پژوهش و خلــق دانش، دیگر برنامه مهم ســتاد 
اســت. این برنامه، اهمیت خــود را در قالــب حمایــت از پژوهش های 
دانشــگاهی در حوزه هــای فناوری محور اولویت دار ســتاد در ســطوح 
تحصیــالت تکمیلــی و همچنیــن پژوهش هــای دارای مشــتری در 
 حوزه هــای اولویت دار از طریق تأمین مالی مشــترک بــا نهادهای مالی

 و یا مشتریان نشان می دهد.
از دیگر برنامه ها و اقدامات ستاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی، گســترش فضاهای مربوط به شرکت های خالق و کمک 
به متنوع سازی آنها است. این برنامه شــامل حمایت از توسعه و گسترش 
فضاهای مربوط به شرکت های خالق به ویژه شتابدهنده ها، آزمایشگاه های 
زنده و ارائه خدمات متنوع در این زمینه با رویکرد متنوع سازی مساله محور 
و متنوع سازی فناورانه است.به ثمر نشستن تمامی این برنامه ها، مرهون 
جهت دهی به تأمین مالی این زیست بوم است. این برنامه شامل مشارکت و 
حمایت از نهادهای تأمین مالی موجود در زیست بوم در جهت متنوع سازی 

مساله محور و فناورانه است.
ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی 
برنامــه، تعامل ســازنده با شــرکت های بــزرگ و پیشــگامان اقتصاد 
دیجیتــال را بــه منظــور افزایــش نفــوذ فناوری هــای دیجیتــال و 
 پیشــبرد برنامه هــای متنوع ســازی، توســعه بــازار و صــادرات، بــا

 جدیت دنبال می کند.
همکاری در سطح ملی در جهت بهبودی فضای کسب و کار و رگوالتوری 
زیست بوم که شــامل تعامل با انجمن ها، اتحادیه ها و نهادهای حاکمیتی 
در جهت کمــک به بهبود فضای کســب و کار و رگوالتوری زیســت بوم 
اســت، از دیگر برنامه های این ســتاد محسوب می شود.ســتاد توسعه 
فناوری هــای اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی معاونــت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری برای تعامل با نهادهای بین المللی و کمک به 
گســترش حضور در بازارهای جهانی، همکاری هایی بــرای بهره گیری 
 از ظرفیت های نهادهــا و بازارهای بیــن المللــی را در برنامه های خود 

قرار داده است.

اخبار

ارایه خدمات کافی نت در دفاتر پیشخوان دولت ممنوع است
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت رگوالتوری از ممنوعیت ارائه خدمات کافی نت در دفاتر پیشخوان خبر داد.شهرام حی شاد گفت: مشخص نبودن تعرفه های این 
خدمات، نبود نظارت بر تسهیم درآمد و تراکنش های مربوط به خدمات کافی نت از جمله دالیل این ممنوعیت است.طبق اعالم سازمان تنظیم مقرات ارتباطات رادیویی، وی با اشاره به اینکه به 
دلیل ارایه خدمات در فضای اینترنت، در صورت بروز تخلف و شکایت مشتریان، رگوالتوری نمی تواند به تخلفات رسیدگی کند، عنوان کرد: دفاتر پیشخوان دولت موظف هستند تنها خدمات 

شناسنامه دار دستگاه های اجرایی که از رگوالتوری ابالغ می شود را ارایه کنند.

وضعیت دو شاخص »نرخ 
بیکاری« و »نرخ مشارکت 
اقتصــادی« در ایــران به 
ســطوح نگران کننده ای 
رســیده اســت. از طرفی، 
دولت می خواهد در ســال ۱۴۰۱ حدود ۵۳۲ هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که بخش 
عمده آن را قرار اســت نیــروی کار تامین کند. در 
چنین وضعیتی که کار پیدا کردن هم دشوار است، 
دولت ایران باید خودش دست به کار شود و نیروی 

کار را به مهاجرت شغلی تشویق کند. اما چرا؟
اقتصــاد ایران آن قدر مشــکل و بحــران دارد که 
پرداختــن به یکی، توجــه را از دیگــری منحرف 
می کند. از بحران ارزی و نــرخ باالی تورم گرفته تا 
بحران کمبود دارو و بحران بانک ها و صندوق های 
بازنشستگی، حاال کمتر حوزه ای هست که نیاز به 
اصالحات اساسی و ساختاری در آن احساس نشود. 
به گزارش فرارو، یکی از حوزه هــای کمتر کاویده 
شده هم حوزه اشتغال )و شاید بهتر باشید بگوییم 
عدم اشتغال( اســت که به مثابه هیزمی در آتش 
دیگر بحران های اجتماعی عمل خواهد کرد. اما این 
بحران چقدر عمیق است و از دریچه اعداد و ارقام، 

چه تفسیری از آن می توان به دست داد؟
داده هــای مرکز آمار ایــران نشــان می دهند که 
در تابســتان ســال ۱۳۹۸ و در میان جمعیت ۱۵ 
سال به باالی کشور، »نرخ مشــارکت اقتصادی« 
حدود ۴۴.۹ درصد )تقریبــا ۴۵ درصد( و در میان 
جمعیت ۱۰ ســاله به باال، حدود ۴۰.۸ درصد بوده 
 Labor Force( »است.»نرخ مشارکت اقتصادی
Participation Rate( نشان دهنده این است که 
از میان تمام جمعیت ۱۵ سال به باال )یا ۱۰ سال به 
باال( در کشور، چه کسری در فرآیند های اقتصادِی 

کشور دخیل هستند.
بر این اساس، آمار این دسته از افراد، که خود شامل 
افراد شاغل و افراد در جســت و جوِی کار است، بر 
کل جمعیت افراد بالغ در کشور تقسیم می شود. به 
این ترتیب، بر اساس این داده ها، در تابستان سال 
۱۳۹۸، تنهــا حدود ۴۵ درصــد از ایرانی هایی که 
می توانستند کار کنند، به کار مشغول بوده اند و ۵۵ 

درصد اساسا حتی به دنبال کار هم نمی گشته اند.

در ۲ ســال اخیر، وضعیت بهتر شده یا 
بدتر؟

باید دقت کرد کــه »بیکاری« و »نرخ مشــارکت 
اقتصادی« متفاوت هستند. بر اساس تعاریف این 
حوزه، کسی که به دنبال کار می گردد، ولی کاری 
پیدا نمی کند، »بیکار« محســوب می شــود، ولی 
پایین بودن »نرخ مشــارکت اقتصــادی«، به این 
معنا اســت که فرد کار نمی کند و اساسا به دنبال 

کار هم نمی گردد. با قطعیت نمی توان گفت که از 
آن ســال تاکنون، وضعیت چقدر بهتر یا بدتر شده 
است. اقتصاددانان می گویند که با کاهش دستمزد 
کارگران )اتفاقی که در ایران، با کاهش دستمزد ها 
در مقابل ســایر هزینه های شــرکت ها رخ داده(، 

ممکن است تقاضا برای نیروی کار بیشتر شود.
مثال، شــرکت صادرکننده ای که ساالنه ۲ میلیون 
دالر صادرات داشته و با نرخ دالر ۱۰ هزار تومانی، به 
کارگر خود ۴ میلیون تومان حقوق می داده، با همان 
صادارت ۲ میلیون دالری و با دالر ۳۰ هزار تومانی، 
۳ برابر افزایش درآمد داشــته، اما همچنان همان 
حقوق ۴ میلیون تومانی را به کارگر خود می دهد؛ 
بنابراین )دست کم روی کاغذ(، این شرکت می تواند 
کارگران بیشــتری را اســتخدام کند. از آن ســو، 
وضعیت می توان بدتر هم شده باشد: با ورشکستگی 
شرکت ها، بســیاری از فرصت های شغلی از بین 
می روند و در این ســال ها، عامل مهاجرت سرمایه 
و سرمایه گذار به خارج از کشور هم به ماجرا اضافه 

شده است.
بیکاری یا نرخ مشارکت پایین به کجا ختم می شود؟

اما چرا باید نگران نرخ مشــارکت اقتصادی یا آمار 
بیکاری در ایران باشــیم؟ حتی اگــر از منظر بی 
مسئولیت ترین دولت های جهان هم به ماجرا نگاه 
کنیــم )دولت هایی که نگران وضعیت معیشــتی 
شهروندان شان نیستند(، نرخ مشارکت اقتصادِی 

پایین نگران کننده است.
وقتی مردم کار نمی کنند و یــا کاری که می کنند 
دست کم در آمار ها منعکس نمی شود، یعنی دولت 
نمی تواند از فعالیت شــهروندانش درآمد مالیاتی 
داشته باشــد. بررســی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
)که هنوز تصویب نشده(، نشان می دهد که دولت 
ســیزدهم انتظار دارد در ســال آینده ۵۳۲ هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشــته باشد.در دِل 
مبلغ فوق، مالیات اشــخاص حقوقی )حدود ۱۳۵ 
هزار میلیارد تومان(؛ مالیات بر درآمد ها )۸۵ هزار 
میلیارد تومان(؛ مالیات بر کاال ها و خدمات )۲۰۵ 
هــزار تومان( و مالیــات بر ارزش افــزوده )حدود 
۱۵۰ هزار میلیارد تومان(، به صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم به جیب مردم بستگی دارد. شما اگر 
درآمدی نداشــته باشــید، مالیاتی هم نمی توانید 
بدهید. بنابراین، به همین سادگی، محاسبات دولت 
در بودجه سال آینده به هم می ریزد و کسری بودجه 
ایجاد می شود. کسری بودجه دولت هم بعدا در قالب 

تورم، دوباره به جیب من و شما بر می گردد.
از آن باالتر، اگر درآمدی نداشــته باشــید، قدرت 
خریدتان کم می شــود کــه این به نوبــه خود به 
کاهش مصرف )کاهش تقاضــای کل( می انجامد 
و نتیجه هم تشــدید رکود اقتصــادی خواهد بود. 
در اقتصاد ایــران که عالوه بر رکــود، تورم باالیی 
هم دارد، ماحصل این وضعیــت، »رکود تورمی« 
)Stagflation( اســت که یک بیماری با درماِن 
بسیار دشوار در اقتصاد به حســاب می آید. اما این 

تنها ایران نیســت که با این مشــکل مواجه شده 
و طبیعتا راه حل هــا هم پیش تــر در جایی دیگر 
آزموده شــده انــد. مهاجرت نیــروی کار، یکی از 
ساده ترین راه حل ها است و البته، صرفا آن بخش از 
 نیروی کار را شامل می شود که مهارت داشته باشد. 

)Skilled Worker(
به عنوان نمونه، همین چنــدی پیش بود که ایران 
اعالم کرد که برای اعزام نیروی کار به فنالند آمادگی 
دارد. حامد فروزان، مدیرکل امور بین الملل وزارت 
تعاون کار و رفــاه اجتماعی در دیدار بــا نماینده 
فنالند، گفته بود که »بیــش از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر مهندس حرفه ای، بیش از یک میلیون نفر 
فارغ التحصیل رشته های معماری، بیش از یک هزار 
متخصص جنگلداری و بیش از ۳۵۰ هزار نفر نیز در 
بخش مرتبط با کشاورزی آماده به کار در ایران وجود 
دارد.«این در حالی است که بسیاری از کشور های 
توسعه یافته، برای نیروی کاِر ماهر و حتی غیرماهِر 
خارجی سر و دست می شــکنند. مثال همین چند 
هفته پیش، رئیس آژانس فــدرال کار آلمان اعالم 
کرد که این کشور در مجموع به ۱.۲ میلیون نیروی 
کار نیاز دارد و اکنون، حدود ۷۰ حرفه و رده شغلی 
در آلمان، با کمبود نیروی کار مواجه اند. آمار های 
وزارت کار نشان می دهند که در ایران اکنون حدود 
۱۷۰ کاریابی خارجی وجود دارد که کارکرد آنها، 
در واقع اعزام نیروی کار به خارج از کشور، از طریق 
طی کردن فرآیند های قانونی است. به عبارت ساده، 

ظاهرا زیرساخت ها هم آماده هستند.

از ترکیه تا هند: دالر هایی که به خانه بر 
می گردند

در این میان، نمونه های بسیاری از مهاجرت گروهِی 
کارگران برای پیدا کردن فرصت های شــغلی بهتر 
در کشور های دیگر در تاریخ وجود دارد. یک نمونه 
جالب، مهاجرت نیــروی کار از ترکیه به آلمان در 
دهه ۱۹۶۰ میالدی است. در دهه ۱۹۶۰ میالدی، 
به دنبال ناآرامی های سیاسی در ترکیه از یک سو 
و نیاِز آلمان غربی به نیروی کار از سوی دیگر، موج 

مهاجرت نیروی کار از ترکیه به آلمان )که آن زمان 
دو نیمه غربی و شرقی داشت( کلید خورد.

جمعیت تُرک های مقیم آلمان )از نســل های اول، 
دوم، ســوم و حتی چهارم و پنجــم( حاال حدود ۵ 
میلیون نفر تخمین زده می شود که با کل جمعیت 
مهاجِر ایرانی در سرتاســر جهان برابری می کند. 
در واقع، شــهروندان ترکیه ای مقیــم آلمان، حاال 
بزرگ ترین اقلیت مهاجر در این کشور هستند که 
در ابتدا، صرفا به خاطر کار و درآمد به این کشــور 

آمده بودند.
از آن سو، برآورد های »ســازمان بین المللی کار« 
 )International Labour Organization(
در ســال ۲۰۱۷ میــالدی نشــان می دهــد که 
جمعیــت نیــروی کار خارجــی در کشــور های 
عرب زبــان، به حــدود ۲۳ میلیون نفر می رســد 
که عمده آن هــا از هند، پاکســتان، ســریالنکا، 
فیلیپین و بنــگالدش مهاجرت کــرده اند. )این 
جمعیت، تقریبا معادل جمعیت کشــوری مانند 
 »تایوان« یا کمــی کمتر از جمعیت »اســترالیا«

 است.(
تجربه هندوســتان، اما شــاید به کاری که ایران 
می توانــد در این خصوص بکند، نزدیک تر باشــد. 
اکنون حدود ۱۸ میلیون هنــدی در خارج از این 
کشــور کار می کنند و عمده آنها، بخشی از درآمد 
خود را به خانواده خود در هنــد انتقال می دهند. 
نشریه »بیزینس اســتاندارد« تخمین می زند که 
تنها در سال ۲۰۲۰ میالدی، حدود ۸۳ میلیارد دالر 

حواله ارزی، از این طریق به هند وارد شده است.
ایــران را نمی توان با هند مقایســه کــرد، چرا که 
۱۸ میلیــون نفر نیــروی کاِر شــاغل در خارج از 
هند، تنها کمی بیــش از تماِم نیــروی کار ایران 
)حــدود ۲۶ میلیــون نفر( اســت. با ایــن همه، 
مهاجرت قانونی و تــوام با همکاری میــان ایران 
و کشــور های دیگر، می تواند همزمــان هم از درد 
بیکاری و نبود مشــارکت اقتصــادی بکاهد و هم 
 جریانی از ورود ارز های خارجی بــه اقتصاد ایران

 را تضمین کند.

چرا دولت ايران بايد نيروی كار را به مهاجرت تشويق كند؟

اما و اگرهای مهاجرت نیروی کار 
News kasbokar@gmail.com

اگر سال ۲۰۲۰ سال هک قرنطینه پاندمی کووید ۱۹ بود، 
ســال ۲۰۲۱ فصل جوالن هکرها در سراسر جهان بود. 
خالفکاران سایبری به شکل شــوکه کننده ای تهاجمی 
بودند و تاسیسات درمانی، مدارس و زیرساخت حساس 
را با نرخ هشداردهنده ای هدف گرفتند و هکرها به انجام 
حمالت سایبری علیه زنجیره تامین ادامه دادند. با توجه 
به این که پاندمی همچنان ادامه دارد، مدیران سیستم و 
پاســخ دهندگان وقایع و مقامات اجرای قانون جهان بی 
وقفه برای مقابله با موج این حمــالت تالش می کنند و 
دولتها تالش می کنند  اقدام عینی تری در برابر تهدیدهای 
آنالین انجام دهند. با این حال فعال این بازی موش و گربه 
ادامه دارد. جان اسکات ریلتون، محقق ارشد سیتیزن لَب 
دانشگاه تورنتو چنین می گوید سال ۲۰۲۱ سالی بود که 
دریافتیم مشکالتی که ترجیح دادیم سالها یا دهه ها حل 
نشده باقی بگذاریم، دوباره به سراغمان برمی گردند.پایگاه 
خبری وایرد در گزارشی به بررسی بدترین وقایع هک سال 

۲۰۲۱ پرداخت که عبارتند از:

کلونیال پایپ الین
اوایل ماه مه حمله باج افزاری علیه شرکت کلونیال پایپ الین 

صورت گرفت که اپراتور خط لوله ای به طول ۵۵۰۰ مایل 
است که تقریبا به نیمی از کرانه شرقی آمریکا سوخت رسانی 
می کند و بنزین، دیزل و گاز طبیعی از تگزاس تا نیوجرسی 
منتقل می کند. در نتیجه این حملــه، کلونیال پایپ الین 
بخشهایی از این خط لوله را برای مهار بدافزار تعطیل کرد و 
این حمله باعث غیرفعال شدن سیستم بیلینگ این شرکت 
شد. با طوالنی شدن صفها در پمپ بنزینها در جنوب شرقی 
آمریکا، وزارت حمل و نقل یک دستور اضطراری صادر کرد 
تا توزیع سوخت با استفاده از تانکرهای سوخت انجام شود. 
اف بی آی گروه هکری دارک ساید را عامل این حمله خواند.

کلونیال پایــپ الین ۷۵ بیت کوین معــادل بیش از چهار 
میلیون دالر آن زمان باج پرداخت کرد تا این واقعه را حل و 
فصل کند. مقامات اجرایی بعدا توانستند بخشی از این پول 
را از هکرها پس بگیرند و گروه دارک ساید برای اجتناب از 
شناسایی شدن ناپدید شد. در نوامبر وزارت خارجه آمریکا 
یک جایزه ۱۰ میلیــون دالری برای اطالعاتی درباره حلقه 
های اصلی این گروه اعالم کرد. این حمله یکی از بزرگترین 

اختالالت زیرساخت حساس آمریکا توسط هکرها و بخشی از 
سلسله حمالت هشداردهنده سال ۲۰۲۱ بود که نهایتا باعث 
احساس خطر آمریکا و متحدانش و ضرورت اقدام جامع آنها 

برای مقابله با حمالت باج افزاری شد.

کاسیا
هک گروه سوالرویندز فراموش نشــدنی ترین حمله به 
زنجیره تامین نرم افزار در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بود اما 
آلوده شدن شرکت نرم افزار مدیریت IT کاسیا هم مورد 
مهم دیگری در حمالت به زنجیره تامین در سال جاری بود.

در ابتدای ژوییه هکرهای مرتبط با گروه باج افزاری روسی 
REvil از یک حفره در ابزار مدیریت سیستم مجازی کاسیا 
بهره برداری کردند. این ابزار در میــان فراهم کنندگان 
 IT خدمات مدیریت شــده شــرکتهایی که زیرساخت
سازمانها را برای آنها اداره می کنند  محبوب بود. در نتیجه 
این اکوسیستم وابسته به یکدیگر، هکرها موفق شدند از 
حفره امنیتی در این ابزار برای آلوده کردن حداکثر ۱۵۰۰ 

سازمان در سراسر جهان به باج افزار استفاده کنند. گروه 
REvil برای بسیاری از قربانیان پایین دستی حدود ۴۵ 
هزار دالر باج و برای فراهم کنندگان خدمات مدیریت شده، 
پنج میلیون دالر باج خواست. این گروه همچنین پیشنهاد 
کرد یک ابزار رمزگشایی جهانی در ازای دریافت ۷۰ میلیون 
دالر منتشر کند. اما در آن زمان این گروه باج گیر ناپدید شد 
و همه را سرگردان نگه داشت. در اواخر ژوییه کاسیا یک 
رمزگشای جهانی دریافت نمود و آن را در میان قربانیان این 
حمله توزیع کرد. در ابتدای نوامبر وزارت دادگستری آمریکا 
اعالم کرد در اکتبر یکی از عوامل کلیدی حمله به کاسیا را 
دستگیر کرده که مردی با تابعیت اوکراینی بوده و در حال 

حاضر در انتظار استرداد از لهستان است.

توئیچ
ســرویس پخش زنــده توئیچ کــه متعلق بــه آمازون 
اســت، پس از این که منبع ناشناســی ۱۲۸ گیگاوات 
اطالعات به ســرقت رفته از این شــرکت را منتشر کرد، 
تایید کرد در اکتبر هدف حمله ســایبری قــرار گرفته 
 است. اطالعات نشتی شــامل کد منبع کامل توئیچ بوده 

است.

طرحی به دولت انگلیس ارائه شده تا برای محافظت 
از زنانی که شب ها پیاده در خیابان تردد می کنند 
از پهپاد استفاده شود.بسیاری از زنانی که از حمله 
مهاجمان بیم دارند می توانند با اســتفاده از یک 
اپلیکیشــن موبایل پهپادی را فــرا بخوانند. این 
گجت پس از چند دقیقه مجهــز به دوربین های 
گرمایشــی و نورافکن از راه می رســد تا هرگونه 

مهاجم احتمالی را دور کند.سیستم پهپاد ابتدا در 
یک پردیس دانشگاه برای محافظت از دانشجویان 
و کارمندان آزمایش می شــود. گروهی از افسران 
سابق پلیس و کارشناسان اداره هوانوردی شهری 
این پــروژه را پیشــنهاد کرده اند که قرار اســت 

 برای دریافت بودجه به طــرح تحقیقات نوآورانه 
دولت ارائه شود.

ریچاد گیل بنیان گذار شــرکت »درون دفنس« 
که فنــاوری پهپاد مذکــور را توســعه داده، در 
این باره می گویــد: آزمایش پروژه در دانشــگاه 

ناتینگهام با هدف نشان دادن قابلیت های پهپاد 
برای ارائه سرویســی ارزان تر، کم ســروصدا تر و 
حافظ محیط زیست جهت حفاظت از مردم انجام 
می شود.مبدعان این سیســتم معتقدند پهپادها 
می توانند بســیاری از قابلیت های جســتجو و 
 نظارت هلی کوپترهــای پلیس را بــا هزینه ای 

کمتر برعهده گیرند.

معاون وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات ســهم 
ظرفیت مسیرهای کابل های دریایی از کل ظرفیت 
اینترنت بین الملل کشور را ۳۰ درصد عنوان کرد و 
گفت: کشورهایی که وابستگی بیشتری به مسیرهای 
دریایی داشته باشند، از قطعی ها بیشتر دچار آسیب 
می شوند.حمید فتاحی، رییس هیات مدیره شرکت 

ارتباطات زیرســاخت و معاون وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعــات در گفت وگو بــا خبرنگار علم و 
پیشرفت خبرگزاری فارس، اظهار داشت: ۳۰ درصد 
از ترافیــک ایران از ظرفیت مســیرهای کابل های 
دریایی تأمین می شــود.وی گفت: بــرای پایداری 
شبکه زیرساختی کشور موظف هستیم که پهنای 

باند اینترنت بین الملل را از مسیرهای مختلف تأمین 
کنیم که مسیر کابل های دریایی یکی از آنها است.
فتاحی گفت: بخشــی از ظرفیت کابل های دریایی 
از قبل فراهم شده اســت و بخشی هم در دوره های 
جدید به عنوان مسیرهای پشــتیبانی توسعه داده 
شده است. وی تصریح کرد: قطعی کابل های دریایی 

هر از چند گاهــی رخ می دهد و کشــورهایی که 
وابستگی بیشــتری به مســیرهای دریایی داشته 
باشند، بیشتر دچار آســیب می شوند. همچنان که 
کشــورهای حوزه خلیج فارس که بیشتر ارتباطات 
شان از طریق مسیرهای دریایی است،  از قطعی های 

کابل های دریایی بیشتر دچار آسیب می شوند.

بزرگترین حمالت سایبری در سالی که گذشت

طرح انگلیس برای محافظت از زنان با پهپاد

30  درصد از ظرفیت اینترنت ایران از مسیر کابل های دریایی تأمین می شود


