
بعد از یارانه معیشتی،  یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی هم فردا )دوشــنبه( به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شــود و با وجود اعالم اولیه، یارانه 
جدید که احتماال رقمی بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان 
است در دی ماه پرداخت نشده و به بهمن ماه موکول 
خواهد شد، این در حالی است که منابع پرداخت این 
یارانه باید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که 

هنوز این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۸۹ تاکنون، سالهاست 
که در بیســتم هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی به حساب میلیون ها ایرانی واریز می شود که 
تعدادشان به ۷۸ میلیون نفر در ماه می رسد. از آبان 
۱۳۹۸ نیز با افزایش قیمــت بنزین یارانه جدیدی 
تحت عنوان کمک معیشتی به چرخه یارانه ای ایران 
وارد شد و در دهم هر ماه مبلغ متفاوتی بنا به تعداد 

خانوار پرداخت می شود.
اما در چند ماه اخیر که دولــت بر برنامه خود برای 
اصالح وضعیت یارانه های پنهان تاکید داشــته و 

ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح اســت، از 
سوی چند مرجع دولتی اعالم شد که یارانه جدیدی 
در ازای این حــذف ارزی به صورت نقدی پرداخت 
خواهد شــد. میرکاظمی –رئیس سازمان برنامه و 
بودجه- گفته بود که حمایت نقدی بین ۹۰ تا حدود 
۱۲۰ هزار تومان است، پورمحمدی، معاون وی نیز 
بر پرداخت نقدی در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تاکید 
کرده بود،  اواخر آذرمــاه رضایی-معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری- از پرداخت یارانه نقدی در اوایل 
دی ماه خبر داد و گفت که مبلغ یارانه تا دو برابر رشد 
می کند اما ظاهرا زمان را مناسب اعالم نکرده بود و 
در ادامه خاندوزی-وزیــر اقتصاد- یارانه را رد نکرد 

ولی زمان آن را هم تائید نکرد.
پیگیری ها نشــان داده بود که دولت در نظر دارد 
یارانه جدید را بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان بین یارانه 
بگیران معیشتی که حدود ۶۰ میلیون نفر هستند 
پرداخت کند که برای ۳۰ میلیون نفر رقم ۹۰ هزار و 

۳۰ میلیون نفر دیگر ۱۲۶ هزار تومان است.

با این حال گفته می شد یارانه جدید همراه با یارانه 
معیشتی پرداخت خواهد شــد ولی در موعد واریز 
مشخص شد که خبری از این یارانه نیست، ولی این 
مطرح بود که احتماال تا آخرماه بررسی و پرداخت 
صورت گیرد که اکنون در آســتانه پرداخت یارانه 
نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم اعالم ســازمان 
هدفمندی یارانه ها نشان می دهد، پرداخت محدود 
به همان مبلغ نقدی اســت و یارانه جدید پرداخت 
نمی شود. بر این اساس با توجه به اینکه یارانه جدید 
برای یارانه بگیران معیشتی است احتماال همزمان 
با واریز همان نیز پرداخت خواهد شد که پیگیری 
ها نشان می دهد ممکن است در آینده این پرداخت 

صورت بگیرد.
اما موضوع قابل توجه این است که پرداخت یارانه  
جدید باید از محل منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰  
باشد که ظاهرا تاکنون حذفی صورت نگرفته است 
و احتماال با پرداخت این یارانــه، حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی هم باید آغاز شود.

رئیس سازمان توســعه تجارت می گوید که باید 
مقدمات الزم برای سرعت گرفتن فرایند تجارت 
آزاد میان ایران و اوراسیا در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، از ابتدای آبان سال ۱۳۹۸، ایران 
عضویت آزمایشــی خود را در اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا آغاز کرده و این فرایند ســه سال ادامه 

خواهد داشت.
بر اســاس توافقات دو جانبه، پس از این مدت، 
ایران و اوراسیا درباره عضویت دائم تصمیم گیری 
خواهند کرد و البته افزایش همکاری تا ســطح 

تجارت آزاد را نیز بررسی می کنند.
در حــال حاضر تجــارت ایــران و اوراســیا بر 
اســاس تعرفه ترجیحی در برخــی کاالها انجام 
می شــود. بررسی ها نشــان می دهد که با وجود 
کاهش نسبی ســطح تجارت در ســال گذشته 
تحــت تاثیر شــیوع ویــروس کرونــا، تجارت 
 مشــترک ایــران و اوراســیا رونــدی مثبــت 

داشته است.

جــدای از آن تراز تجــاری ایــران در معامله با 
کشــورهای عضو این اتحادیه نیز جز روســیه با 
دیگر اعضا مثبت بوده است اما با توجه به باال بودن 
میزان واردات از روســیه تراز تجاری کل منفی 

شده است.
ایران در ماه های گذشته بارها از لزوم نهایی شدن 
فرایند تجارت آزاد میان دو طرف خبر داده که با 
توجه به بزرگی بازار و حجم معامالت، احتماال بر 
روابط اقتصادی ایران و روسیه تاثیر جدی خواهد 

گذاشت.
علی رضا پیمان پاک – رئیس ســازمان توسعه 
تجــارت – بــا تاکید بر لــزوم افزایش ســطح 
همکاری ها میان ایران و اوراسیا، از لزوم تسریع در 
پیگیری امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان دو 

طرف سخن گفته است.
وی با اشاره به زمینه های توسعه تجارت با اوراسیا 
به عنــوان یک بــازار دارای پتانســیل باال برای 
کشــورمان، خواهان همکاری همه دستگاه ها به 

ویژه وزارت جهاد کشاورزی به دلیل اینکه عمده 
صادرات ایران در این بخش به اوراسیا انجام می 

شود، شد.
 معاون وزیــر صمت با اشــاره بــه الزامات یک 
موافقت نامه تجارت آزاد، به همراهی کامل بخش 
صنعت وزارت صمت در این خصوص اشاره کرده 
و بر شمول بیشتر کاالها در موافقت نامه تجارت 

آزاد تاکید کرد.
پیمان پاک همچنین در خصــوص همکاری ها 
به ویژه در حوزه بانکی و تبــادالت مالی، با بیان 
اینکه زمینه های این همکاری کاماًل فراهم است، 
ابراز امیدواری کرد در دوره جدید بانک مرکزی 

همراهی بیشتری را در این زمینه به عمل آورد.
بر اساس گزارش ســازمان توسعه تجارت، وی با 
اشاره به ســفر قریب الوقوع رئیس جمهوری به 
فدراسیون روسیه، یکی از موضوعات مهم مورد 
بحث طرفیــن را پیگیری جــدی موافقت نامه 

تجاری ایران و اوراسیا عنوان کرد.    

اونس طال هفته گذشــته در واکنش به ســیگنال 
بانک مرکزی آمریکا برای افزایش سریع تر نرخهای 
بهره، بیش از ۳۵ دالر ریزش کرد اما تحلیلگران می 
گویند انتظارات برای تحکیم سیاست پولی ممکن 
است به اوج خود رسیده باشد و فضا را برای این فلز 

ارزشمند مساعد کند.
به گزارش ایسنا، در معامالت روز جمعه بازار آمریکا 
هر اونس طال با هشت دالر و ۲۰ سنت معادل ۰.۵ 
درصد افزایش، در ۱۷۹۷ دالر و ۴۰ سنت بسته شد 

اما برای کل هفته ۱.۷ درصد کاهش داشت.
خبر مهمی که هفته گذشــته بازار طال را شــوکه 
کرد، انتشار جزئیات نشست دسامبر بانک مرکزی 
آمریکا بود که نشان داد بازار کار بهبود پیدا کرده و 
تورم مشکل زا ممکن است افزایش سریع تر نرخهای 
بهره را ایجاب کند. طال دارایــی امن در برابر تورم 
شناخته می شود اما به افزایش نرخهای بهره آمریکا 
که هزینه نگهداری این فلز ارزشــمند را افزایش 
می دهد، به شدت حساس است. جزئیات نشست 
ماه دسامبر بانک مرکزی آمریکا که روز چهارشنبه 
منتشر شد، نشان داد مقامات بانک مرکزی درباره 
کاهش مجموع دارایی هــای در اختیار این بانک و 
افزایش سریع تر از موعد نرخهای بهره برای مبارزه 

با تورم گفت وگو کرده اند.
تحلیلگران می گویند با توجه به افزایش موارد ابتال 
به واریانت اُمیکرون در دسامبر و ژانویه، این دیدگاه 

ممکن است تاریخ گذشته باشد.
بارت میلک، مدیر اســتراتژی جهانی شرکت "تی 
دی ســیکیوریتیز" به کیتکونیوز گفت: اُمیکرون 
بــدون تاثیر نبوده اســت و ما شــاهد تاثیر آن بر 

آمار اشــتغال بوده ایم. اقتصاد آمریکا در دسامبر 
۱۹۹ هزار شغل ایجاد کرد که بســیار پایین تر از 
پیش بینی اقتصاددانان برای اضافه شدن ۴۰۰ هزار 
شغل جدید بود. آمار اشتغال نوامبر هم به رقم ۲۴۹ 
هزار شغل بازبینی شــد. در این بین، نرخ بیکاری 
آمریکا به ۳.۹ درصد کاهش یافت که بهتر از پیش 

بینی نرخ ۴.۱ درصد بود.
بارت گفت: آمار اشتغال یاس بزرگی ایجاد کرد اما 
با وجود اشتغالزایی ضعیف، این دیدگاه وجود دارد 
که فشــارهای تورمی همچنان ادامــه دارند و طال 
همچنان می تواند در ســه ماهه نخست امسال به 
میزان ۴۰ تا ۵۰ دالر صعود کند. اما پس از آن قیمت 
احتماال پایین تر می رود. هیچ تضمینی وجود ندارد 
که فدرال رزرو خوددار باشد. بازار بر این باور است 
که فدرال رزرو با قدرت عمل می کند اما من مطمئن 

نیستم آنها قادر به انجام چنین کاری باشند.
فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد شرکت "بلو 
الین فیوچرز" بــه کیتکونیوز گفــت: طال از این 
ریزش قیمت بهبود خواهد یافت و ما از این اصالح 
قیمت، برای خرید طال استفاده می کنیم. در حال 
حاضر طال در کف محدوده قیمت اخیرش معامله 
می شود و خرید در این سطوح قیمت ارزش دارد اما 
ما همچنان عامل تاثیرگذار بزرگی نداریم تا قیمت 

طال به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
پرسشی که بازارها را مشغول کرده است این است 
که بانک مرکزی آمریکا در ســال ۲۰۲۲ چند دور 

می تواند نرخهای بهره را افزایش دهد؟
 OANDA ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار شرکت
اظهار کرد: طال هفته بدی داشت اما وقتی در نظر 

بگیرید که بــازده اوراق خزانه ۱۰ ســاله از ۱.۵۳ 
درصد بــه ۱.۷۵ درصــد افزایش پیــدا می کند، 
می تواند وضعیت بدتری پیدا کند. ســطح ۱۷۷۰ 
دالر می تواند ســطح حمایتی خوبی برای طال در 

معامالت هفته جاری باشد.
اورت میلمان، کارشناس فلزات ارزشمند شرکت 
"گینزویل کوینز" گفت: عوامل بلندمدت همچنان 
از قیمت های باالتر طال پشتیبانی می کنند. حتی 
اگر نرخهای بهره افزایش پیدا کنــد، تورم باال به 
معنای آن است که نرخهای واقعی منفی است. این 
امر برای طال مثبت اســت. همچنین در دو سیکل 
قبلی افزایش نرخهای بهره، طال عملکرد بســیار 
خوبی در ابتدای افزایش نرخها داشت و می توانیم 
شاهد تکرار این وضعیت در زمان افزایش نرخهای 
بهره در سال میالدی جاری باشــیم و اونس طال 

ممکن است تا سطح ۱۹۰۰ دالر صعود کند.
بر اســاس گزارش کیتکونیوز، هفته جاری یکی از 
آمارهای اقتصادی که مورد توجه بازار خواهد بود، 
جدیدترین نرخ تورم آمریکاست که روز چهارشنبه 
منتشر می شود. بازارها پیش بینی می کنند شاخص 
قیمت مصرف کننده در دسامبر بر مبنای ساالنه به 
هفت درصد رشد کرده اســت. همچنین شاخص 
قیمت تولیدکننده و آمار متقاضیان بیمه بیکاری 
روز پنج شــنبه و آمار خرده فروشــی آمریکا روز 
جمعه منتشــر می شــوند. بازارهــا همچنین به 
جلســه انتصاب جروم پاول، رئیس فدرال زرو در 
برابر کمیته بانکی، مســکن و امور شهری سنای 
 آمریکا که روز ســه شــنبه برگزار می شود، توجه 

خواهند داشت.

معاون وزیر نیــرو در امور برق و انــرژی گفت: از 
هم اکنون برنامه ریــزی برای پیک ســال آینده 
آغــاز شــده اســت و تمــام تــالش وزارت نیرو 
 این اســت که تابســتان بدون مشــکل ســپری 

شود.
همایون حائری در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
اقدامات صــورت گرفته برای پیک ســال آینده، 
اظهار کرد: وزارت نیرو برنامه منســجمی را برای 
پیک ســال آینده تدوین کرده که بر اســاس آن 
تا زمان پیک حــدود ۶۰۰۰ مــگاوات به ظرفیت 
 تولید کشــور اضافه خواهد شــد و این رقم قابل 

توجهی است.
وی با اشــاره به جزئیات اجرای ایــن طرح، گفت: 
بخشی از این برنامه برعهده نیروگاه های حرارتی، 
بخشــی برعهده صنایع و بخشــی دیگر توســط 
تجدیدپذیرها خواهد بــود و از  اکنون برنامه های 
آن نیز تنظیم شده و در دست اجرا قرار گرفته است.

معاون وزیــر نیرو در امــور برق و انــرژی درباره 
احتمــال وقــوع خاموشــی ها در تابســتان، 

اظهــار کــرد: تمــام تــالش وزارت نیــرو این 
 اســت که تابســتان بدون خاموشــی و مشــکل 

سپری شود.
بر این اســاس، در حال ظرفیت منصوبه مجموع 
نیروگاه های ایران بــه ۸۶ هــزار و ۲۱۵ مگاوات 
رســیده که از این میزان ۶۹ هزار و ۶۲۲ مگاوات 
آن ســهم نیروگاه های حرارتی بــوده و از ابتدای 
ســال تا نیمــه آذرمــاه ۹۵ درصد برق کشــور 
توســط نیروگاه های حرارتی تولید شــد؛ در این 
بازه زمانی ســهم این واحدها در تامین برق مورد 
 نیاز مشــترکان ۲۵۷ میلیارد کیلووات ســاعت 

بوده است.
براســاس برآوردهای صورت گرفته تا پیک سال 
آینده در ۲۸۶ واحد نیروگاهی کشــور طرح های 
ارتقای توان تولیــد به ظرفیــت ۱۱۱۳ مگاوات 
اجرایی می شــود، علی اکبــر محرابیــان - وزیر 
نیرو نیز چنــدی پیش از افزایــش ظرفیت تولید 
برق کشــور به ۶۰۰۰ مگاوات خبر داد و گفت: از 
این میزان ۴۵۰۰ مــگاوات از طریق نیروگاه های 

حرارتی، گازی و بخار تامین شود. برای تولید برق 
در کشور برنامه چهارساله ای پیش بینی شده است. 
براساس این برنامه کســری موجود در تولید برق 
کشور جبران خواهد شد. متاســفانه در تابستان 
گذشته شرایط سختی را پشــت سر گذاشته و در 
 قطعی برق مصارف خانگی و صنعتی با مشکالتی 

مواجه شدیم.
در این میــان بــرای توســعه تجدیدپذیرها نیز 
برنامه ریزی شــده اســت؛ درحال حاضر ظرفیت 
نیروگاه های تجدیدپذیر احداث شــده در کشور 
یک درصــد ظرفیت برق بــوده و ایــن درحالی 
اســت که براســاس قانون برنامه ششــم توسعه 
جمهوری اســالمی ایران، باید به سهم پنج درصد 
از ســبد انرژی الکتریکی کشــور ارتقاء می یافت. 
برنامه های دولت ســیزدهم در توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر بــرای احداث ۵۰۰ مــگاوات تا پیک 
تابســتان ۱۴۰۱ و احــداث ۱۰۰۰۰ مــگاوات 
 نیــروگاه تجدیدپذیــر تــا ســال ۱۴۰۴ تدوین 

شده است.

آزاد شدن تجارت ایران با روسیه سرعت می گیردیارانه جدید به دی نرسید، احتماال بهمن!

تابستانی خاموش در راه است؟ریزش قیمت طال شدت می گیرد؟
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وزیر اقتصاد:

رئیس سازمان امور مالیاتی:

نگران افزایش درآمد 
مالیاتی دولت نباشید

۵۵۰ هزار خودروی 
لوکس باید ۵۶۰۰ میلیارد 

مالیات دهند 

مذاکره، صحبت 
و تعامل با دشمن 
در مقطعی به معنای 
تسلیم شدن نیست

رهبر معظم انقالب :
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kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

يادداشت

مولفه های تعیین کننده 
نرخ ارز

کمبود منابع 
برای یارانه های جدید

نوسانات دالر طی چند وقت 
اخیر به صورتــی بوده که 
همواره روند افزایشی داشته 
اســت. اگر نمودار تغییر و 
تحوالت نرخ ارز بررسی شود، مشاهده می کنیم 
اگرچه افزایش یا کاهش هایی وجود داشته، اما روند 

به طور کلی...

  کمیل طیبی،  اقتصاددان

  مرتضی افقه، اقتصاددان
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دالر   روی 
موج  کاهش  قیمت

رکوددار  افزایش  و  کاهش 
قیمت کاالهای خوراکی

حذف دالر 4200 تومانی   به تعویق افتاد

حذف  مشروط  ارز  دولتی
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شیب  تند  گرانی  مصالح  ساختمانی
جهش   هزینه   نهاده های   ساختمانی  و  گرانی   زمین

ساخت   مسکن   در  سال   جاری    ۱۸درصد   کاهش   یافت

قیمت دالر از هفته گذشــته بیش از ۱۵۰۰ تومان 
کاهش قیمت داشته است. سیگنال های مثبت از 
مذاکرات و برخی از فعالیت های فعاالن بازار موجب 
کاهش قیمت دالر شــد.به گــزارش تجارت نیوز، 
قیمت دالر در بازار چند روز گذشته روند کاهشی 
ثبت کرده اســت. قیمت دالر در جریان معامالت 
چند روز گذشته روند نوســانی اما کاهشی را ثبت 
کرده است.کم تر شدن کاهش خرید و فروش دالر در 
بازار در کنار برخی از سیگنال های مثبت از مذاکرات 
دالیلی بود که قیمت دالر را کاهش داد.بازار ارز تهران 
همچنان در تصرف اخبار برجام است و معامله گران 
اخبار مذاکرات هســته ای را دنبال می کنند. دیروز 
مذاکره کننده ارشد کشورمان برای ادامه رایزنی های 

دیپلماتیک در چارچوب...

با توجه به آن که تورم نقطه ای در آذر امسال ۳۵.۲ 
درصد بوده، رشد ساالنه قیمت کاالها نشان می دهد 
از میان اقالم مختلف کاالیی مورد بررسی ۳۳ کاال 
تغییر درصد قیمت باالتری نسبت به تورم نقطه به 
نقطه آذر داشته اند.به گزارش اقتصادنیوز، آخرین 
ماه پاییز دو رکورد مهم در افزایش قیمت ها را ثبت 
کرد. سیب زمینی در بُعد ماهانه بیشترین افزایش 
و هندوانه نیز رکورد بعدی را در این بخش رقم زد.  
درصد تغییر متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب 
در آذر سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته اعالم شده 
و طی آن سیب زمینی و هندوانه باالترین رشدهای 
قیمتی، و هویج و فلفل دلمه ای بیشترین افت قیمت 
را تجربه کرده اند. قیمت سیب زمینی در این ماه در 

مقایسه با ماه قبل رشدی...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصاد:
نگران افزایش درآمد مالیاتی 

دولت نباشید
وزیر امور اقتصــاد و دارایی دربــاره افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده گفت: 
سیاست دولت تمرکز بر کاهش فرار مودیان و 
شناسایی افرادی است که مالیات نمی پردازند 
و بنابراین نیاز نیست افراد دیگر نگران باشند.

به گزارش ایسنا، سیداحســان خاندوزی در 
مراســم رونمایی از دو محصــول خودپرداز 
ارزی و کارت ارزی ریالــی بانک ملی با تاکید 
بر اینکه سیاســت دولت کاهش فرار مالیاتی 
اســت، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی که 
در الیحه بودجه سال آینده دیده شده متکی 
بر کاهش فرار مالیاتی است، نه افزایش فشار 
و بار مالیاتی بر مودیانی که مالیات خود را به 
صورت شــفاف پرداخت می کنند. این افراد 
نباید نگران افزایش درآمد مالیاتی باشــند.
وی ادامه داد: افزایــش مالیاتی دولت تمرکز 
بر کاهش فــرار مودیان و شناســایی افرادی 
اســت که مالیات پرداخت نمی کنند. درصد 
کمی از مودیان مالیاتی که بیشــترین درآمد 
را دارند مالیات پرداخت نمی کنند که تمرکز 
دولت روی این افراد است.خاندوزی در ادامه 
با اشاره به رونمایی از خودپرداز ارزی و کارت 
ارزی و ریالی بانک ملی گفت: ما از هر ابزاری 
که بتواند بــه کاهش تقاضای اســکناس ارز 
کمک کند اســتقبال می کنیم.همچنین در 
این مراســم محمدرضا فرزین - مدیرعامل 
بانک ملی در مورد رونمایــی از دو محصول 
مذکور توضیح داد: سامانه جدید تحت عنوان 
کارآ راه اندازی شده است که افراد می توانند 
در بانک ملی حســاب ارزی باز کنند و کارت 
عابربانک دریافت کنند کــه با این کار امکان 
خرید ریالی هم فراهم اســت و هر زمانی که 
بخواهند می تواننــد پول خود را برداشــت 
کنند.وی ادامه داد: همچنین افتتاح حساب 
غیرحضوری فراهم شــده و مردم و صرافی ها 
می توانند به صورت غیرحضوری افتتاح حساب 
ارزی داشته باشند. تعداد خودپردازهای ارزی 
فعال محدود است اما به زودی افزایش خواهد 
یافت.همچنین به گفته مصطفی تقی زاده - 
کارشناس اداره کل عملیات بانکی بانک ملی 
سقف برداشت از این دستگاه ها ۵۰۰ دالر یا 
یورو و ثبت واریز نیز ۱۰۰۰ دالر یا یورو است.

رئیس سازمان امور مالیاتی:
۵۵۰ هزار خودروی لوکس باید 

۵۶۰۰ میلیارد مالیات دهند 
رئیس سازمان امور مالیاتی از شناســایی ۵۵۰ هزار 
خودرو لوکس خبر داد و گفت: این خودروها باید ۵۶۰۰ 
میلیارد تومان مالیات بدهند و برای دریافت این مالیات 
به مالکان آنها پیامک می دهیم که پرداخت کنند.به 
گزارش ایسنا، داوود منظور در یک برنامه تلویزیونی 
با اشاره به دریافت مالیات از خودرو و خانه های لوکس 
اظهارکرد: افرادی کــه ارزش خودروی آنها باالی یک 
میلیارد تومان است، بر اساس جدولی نسبت به مازاد 
یک میلیارد باید مالیات بدهند؛ با تعاملی که با پلیس 
راهور داشتیم، اطالعات ۱۷.۵ میلیون خودروی سواری 
و دوکابین دریافت شد. آیین نامه این مالیات کمتر از 
۲۰ روز پیش ابالغ شده است و در همین مدت اقدامات 
خوبی صورت گرفته است.رئیس سازمان امور مالیاتی 
افزود: طبق محاسبات انجام شــده ۵۵۰ هزار خودرو 
مشمول مالیات شدند، جمع مالیات محاسبه شده نیز 
۵۶۰۰ میلیارد تومان است. برای دریافت این مالیات به 
مالکان آنها پیامک می دهیم که پرداخت کنند و اگر 
پرداخت نکنند، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا 
حساب مالیاتی را پرداخت کنند.معاون وزیر اقتصاد در 
مورد خانه های لوکس هم گفت: به دنبال آن هستیم که 
اطالعات الزم را از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری،  
وزارت کشور، دریافت کنیم. البته اطالعاتمان کامل 
نیست، بر این اساس پایگاه اطالعاتی سازمان بر اساس 
ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم که خرید و فروش 
خانه در دفترخانه ها ثبت می شود، اطالعات آن ارسال 
شده و آنهایی که قیمت ارزش باالی ۱۰ میلیارد تومان 
دارند را شناسایی کردیم، اما هنوز کامل نیست و باید تا 
پایان مهلت قانونی ثبت نام در سامانه امالک و اسکان 
برای خوداظهاری منتظر ماند.منظور  با اشاره به رواج 
پدیده حساب های اجاره ای در اقتصاد ادامه داد: افرادی 
که می خواهند فرار مالیاتی داشــته باشند، با حساب 
خودشان کار نمی کنند، بلکه فردی را پیدا می کنند و 
با مبلغ ناچیزی حجم باالیی از تراکنش را در حساب 
او انجام می دهند. وقتی بررسی می کنیم فرد صاحب 
حساب هیچ اطالعی از تراکنش های خود ندارد. یک 
پیرمرد یا یک پیرزن و یا جوان ناپخته ای حسابی را باز 
کرده و در اختیار افرادی که می توان آنها را کالهبردار 

نامگذاری کرد قرار داده و حاال گرفتار شده است.

خبر

قیمت دالر از هفته گذشــته 
تومــان   ۱۵۰۰ از  بیــش 
کاهش قیمت داشــته است. 
سیگنال های مثبت از مذاکرات 
و برخی از فعالیت های فعاالن 
بازار موجب کاهش قیمت دالر شد.به گزارش تجارت نیوز، 
قیمت دالر در بازار چند روز گذشته روند کاهشی ثبت کرده 
است. قیمت دالر در جریان معامالت چند روز گذشته روند 
نوسانی اما کاهشی را ثبت کرده است.کم تر شدن کاهش 
خرید و فروش دالر در بازار در کنار برخی از سیگنال های 
مثبت از مذاکــرات دالیلی بود که قیمــت دالر را کاهش 
داد.بازار ارز تهران همچنان در تصرف اخبار برجام است و 
معامله گران اخبار مذاکرات هســته ای را دنبال می کنند. 
دیروز مذاکره کننده ارشد کشورمان برای ادامه رایزنی های 
دیپلماتیک در چارچــوب گفت وگوهایی که با محور رفع 
تحریم ها جریان دارد وارد هتل کوبورگ وین شد.جلسات 
روسای هیات های مذاکره کننده و کارشناسان در روزهای 
اخیر شتاب تندی گرفته است و روند گفت وگوها رو به جلو 
اما محتاطانه و گام به گام پیش می رود. امروز دهمین روز از 
مذاکرات جریان دارد و هیات ها همچنان برای دست یابی به 

توافق نهایی تالش می کنند.

آزادسازی منابع دالری
احتمال آزاد ســازی منابع دالری بلوکه شده ایران توسط 
کشور های کره و عراق در کنار ســخنان رئیس کل بانک 
مرکزی در راستای سیاست های تقویتی بازار برای ماه های 
آتی، همگی خبر از افزایش میزان عرضــه دالر در بازار ارز 
ایران می دهد و به نظر کارشناسان این خود می تواند دلیل 
مهمی برای کاهش قیمت دالر در هفته های اخیر باشد.روز 
گذشته دالر در بازار آزاد با ورود به کانال ۲۷هزارتومان، در 
محدوده ۲۷هزار و ۷۰۰تومان معامله می شــود.در همین 
رابطه، میثم رادپور، کارشــناس بازار ارز درباره دلیل این 
ریزش به اقتصادآنالین گفت: اخباری در بازار دســت به 
دست می شــود مبنی بر اینکه دولت قصد دارد حتما در 
این مذاکرات دستاوردی داشته باشد. وی ادامه داد: به نظر 

می رسد ریزش های اخیر دالر به دنبال همین اخبار رخ داده 
اســت و معامله گران از این اخبار استقبال کرده  اند.رادپور 
درباره آینده قیمت دالر نیز افزود: درصورتی که توافق حاصل 
شود، احتمال ریزش قیمت ها تا ۱۰ تا ۱۵درصد وجود دارد. 
البته آنچه بیشتر اهمیت دارد، کیفیت توافقی است که انجام 
می شود و همچنین اتخاذ سیاست هایی صحیحی که تورم 
را در کشور کنترل کند و ابزارهای الزم برای مدیریت را به 

بانک مرکزی بدهد.

بالیی که عدم توافق احتمالی در وین بر ســر 
قیمت دالر می آورد

آلبرت بغزیان گفــت:  در طرف دیگــر زمانی که مذاکرات 
به بن بست می رسد ما شــاهد افزایش قیمت ارز هستیم و 
زمانی که از سر گرفته می شود ما شاهد کاهش نرخ ارز و یک 
ثبات نسبی در بازار هستیم و سرمایه گذاران در فاز احتیاط 
می روند و در خصوص خرید و فروش های خود دقیق تر عمل 
می کنند.به گزارش قرن نو، کارشناسان اقتصادی براین باورند 
که زمزمه های توافق در روزهای اخیر و تغییر دیدگاه دولت 
در خصوص مذاکرات، روند قیمت ارز را در بازار کاهشی کرده 
است.قیمت دالر در بازار ارز این روزها به شدت تحت ِتأثیر 
اخبار برجامی است و روند آن نزولی شده است. دالر برمبنای 
تازه ترین آمارها به زیر مرز ۲۸ هزار و پانصد هم آمد؛ حتی 
در معامالت پشت خطی دیشب هم دالر به زیر کانال ۲۸ 

هزار تومان آمد.
چرا روند نرخ ارز نزولی شده است؟

آلبرت بغزیان، اســتاد دانشگاه و کارشــناس اقتصادی، در 

ادامه پاسخ به این پرسش که چه عواملی قیمت ارز را در بازار 
تحت ِتأثیر قرار می دهند؛ به قرن نو گفت: قیمت ارز در وهله 
اول تحت ِتأثیر تحریم ها است و تا زمانی که ما نتوانیم نفت خود 
را بفروشیم و ارز با کمترین هزینه و سر وقت منتقل نشود روند 
بازار ارز صعودی خواهد بود و ازآنجاکه تحریمی برداشته نشده 
است کماکان این محدودیت اقتصادی برای کشور ما وجود 
دارد.وی در ادامه افزود: در طــرف دیگر زمانی که مذاکرات 
به بن بست می رسد ما شــاهد افزایش قیمت ارز هستیم و 
زمانی که از سر گرفته می شود ما شاهد کاهش نرخ ارز و یک 
ثبات نسبی در بازار هستیم و سرمایه گذاران در فاز احتیاط 
می روند و در خصوص خرید و فروش های خود دقیق تر عمل 
می کنند.بغزیان در ادامه افزود: درحال حاضر با توجه به اینکه 
تیم ایرانی ادعا می کند دارد به جاهای خوبی می رسد و طرف 
مذاکرات نیز ناامیدانه برخورد نکرده؛ نوسان ارز در دامنه ۲۸ 

تا ۲9 هزار تومان طبیعی است.

دالر 35 هزار تومانی تا پایان امسال؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه وزنه اصلی بازار ارز بانک مرکزی 
است؛ گفت: تا زمانی که بانک مرکزی تکلیفش را با رژیم ارزی 
کشور مشــخص نکند و اختیارش را به دست بازار متشکل 
ارزی بدهد، بازار ارز متشــنج خواهد بود. تا زمانی که خود به 
هر میزان ارزی که شهروندان می خواهند در اختیارشان قرار 
ندهیم عمالً یک بازار آزادی وجود خواهد داشت مانند همین 
اتفاقی که برای ارز مسافری افتاده است و مسافر اگر بیشتر از 
دو هزار و دویست دالر ارز بخواهد باید آن را از بازار آزاد تهیه 
کند. بانک مرکزی اگر ارز مسافرتی را تأمین کند دیگر بازار 

دومی به وجود نخواهد آمــد و حال در این بین بانک مرکزی 
نیز به نوبه خود رژیم ارزی نامشخصی دارد و خود عامل این باال 
بودن نرخ ارز است.وی در ادامه در خصوص پیش بینی روند نرخ 
ارز گفت: قیمت دالر تا پایان سال به نتیجه مذاکرات بستگی 
دارد. اگر مذاکرات به نتیجه و تفاهمی برسد درآمد ارزی ما را 
افزایش خواهد داد و دست دولت برای عرضه بیشتر باز خواهد 
شد وگرنه اگر یک بار دیگر مذاکرات به بن بست بخورد دالر 
روی سی تا 3۱ هزار تومان خواهد رسید و این کف قیمتی آن 
خواهد بود و هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که قیمت ارز 
34 تا 3۵ هزار تومان شود و این صحبت ها غیرحرفه ای است.

ریزش قیمت ارز ادامه خواهد داشت؟میثم رادپور، کارشناس 
اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی منجر به ریزش 
قیمت ارز در روزهای اخیر شده است؛ گفت: قیمت ارز می تواند 
در بازار نوسان داشته باشد و نمی توان برای هر نوسان تحلیل 
دقیقی ارائه داد و براساس عوامل بنیادین در خصوص روند بازار 
ارز اظهارنظر کرد؛ به هرترتیب ما کارشناسان انتظار افزایش نرخ 
ارز را داریم و در کشوری با چهل درصد تورم نیاز به این توضیح 
نیست که چرا تصور می کنیم قیمت ارز افزایش پیدا می کند.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که جابه جایی پنج درصدی 
قیمت ارز توضیحی ندارد؛ گفت: ممکن است در عرضه و تقاضا 
تغییری ایجاد شده باشــد که در نتیجه عوامل اقتصادی یا 
غیراقتصادی رخ داده؛ اما در برخی مواقع نیز ریزش و یا افزایش 
قیمت ارز تصادفی است و فشارهای لحظه ای فروش عمده تر 

می شود و قیمت قوسی پیدا می کند.

گارد دولت در قبال مذاکرات تغییر کرده است
وی در ادامه با اشــاره به ایــن موضوع که شــایعه اینکه 
دولت اصــرار دارد بــه یک شــکلی توافق کنــد نیز در 
روند بــازار ارز بی تأثیــر نبوده اســت، گفــت: واقعیت 
 این اســت کــه به نظــر می رســد ما بــه ایــن توافق
 نیاز داریم و وضعیت مالی دولت مناسب نیست و دولت خود 
را در جایگاهی نمی بیند که بتواند اقتصاد را در ســال های 
آینده اداره کند و به نظر می رسد دولت به یک جمع بندی 
رسیده و این شــایعه که دولت می خواهد به یک نحوی به 
توافقی برسد نیز در جامعه پیچیده اســت و به قول آقای 
محســن رضایی، یک خبر خوبی تولید کــرده  و به بازار 

فرستاده اند.

دالر تحت تاثیر اخبار مذاکرات روند کاهشی دارد

دالر روی موج کاهش قیمت

حضرت آیت اهلل خامنه ای :
مذاکره، صحبــت و تعامل با 
دشــمن در مقطعی به معنای 

تسلیم شدن نیست
رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم 
خطاب به دولت بر لزوم عمــل به وعده ها و ایجاد 
سازوکار استفاده از نظرات و مشارکت های مردمی 
تأکید کردند.به گزارش ایســنا، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز 
)یکشنبه( در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای 
مختلف مردم قم، قیام تاریخی ۱9 دی ۱3۵۶ قم 
را نشــان دهنده »عمق اعتقاد دینی« و »غیرت 
دینی همراه با عقالنیت« خواندند و با اشاره به کینه 
عمیق امریکا به نظام برخاسته از اعتقادات ملت 
ایران گفتند: باید با درک وظیفه کنونی، با امید و 
وحدت و قدرت به سمت چشم انداز روشِن آینده 
حرکت کنیم که در این مسیر مسئوالن نیز باید با 
تقویت و تکمیل ابعاد مردمی، تالش های مشهود 
خود را برای حل مشکالت گسترش دهند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در ادامه چند تذکر مهم خطاب 
به مردم و مســئوالن برای حفظ نشاط و حرکت 
رو به پیشرفت انقالب اسالمی بیان کردند.ایشان 
»غیرت دینی« را عامل نجات کشور در بزنگاههای 
مختلف و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت خواندند 
و افزودند: غیرت دینی را حفظ کنید زیرا این غیرت 
دینی مردم بود که کشور را در دفاع مقدس -یعنی 
آن جنگ بین المللی که آمریکا، شــوروی، ناتو و 
ارتجاِع آن روز برای به زانو در آوردن انقالب به راه 
انداخته بودند- پیروز کرد.رهبر انقالب، تشــییع 
تاریخی شهید سلیمانی را نمونه دیگری از فوراِن 
غیرِت فرصت ساز مردم دانستند و گفتند: در آن 
مراسم، ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت دینی 
و انقالبی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به 
سوریه، لبنان و پاکستان نیز می رفت، همانند ایران 
و عراق مورد اســتقبال عظیم ملت های مسلمان 
قرار می گرفت.ایشان 9 دی ۸۸ را مصداق دیگری 
از تجلّی غیرت دینی مردم خواندند و خاطرنشان 
کردند: در آن حادثه نیز غیرت دینی مردم آثار سوء 
تهدیدها را از بین برد و آنها را به فرصت تبدیل کرد، 
بنابراین باید گویندگان، نویسندگان و صاحبان 
نفوذ تالش کنند تا غیــرت دینی مردم محفوظ 
بماند.حضرت آیت اهلل خامنه ای »حساسیت زدایی 
از اصول و مبانی انقالب به وسیله تبلیغات وسیع در 
فضای مجازی و رسانه های بیگانه و برجسته سازی 
سخنان افراد کم مایه و پر ادعا« را از دیگر برنامه های 
دشمنان دانستند و گفتند: اصول انقالب از جمله 
»شکل گیری حکومت و جامعه بر اساس هندسه 
دینی«، »استقالل« و»مبارزه با فساد و بی عدالتی« 
نباید تضعیف شوند.ایشان در همین زمینه افزودند: 
»تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو« 
نیز جزو اصول انقالب است و اینکه در مقطعی با 
دشــمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای 
تسلیم شــدن در مقابل آن نیست، همچنانکه تا 

کنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد.
رهبر انقالب، حساســیت زدایی از اصول انقالب 
را بخشی از جنگ نرم وســیع و متنوع علیه ملت 
دانســتند و با دعوت از اهل فکر و قلم و صاحبان 
فعالیت های اجتماعی و مجازی بــرای مقابله با 
این نقشــه، افزودند: این تصور که اصول انقالب 
برای مردم و آینده سودمند نیست خالف واقع و 
بی انصافی محض است.ایشــان با تأکید بر اینکه 
پایبندی به اصول انقــالب از مهمترین ابزارهای 
پیشرفت کشور است، خاطرنشان کردند: در طول 
این 43 سال هر جا پیشــرفت و حرکت کرده ایم، 
محصول روحیه و مجاهدت افراد مؤمن و انقالبی 
بوده و هر جا کار زمین مانده، پای فرصت طلبی، 
فســاد، اشــرافی گری و نگاههای غیرانقالبی در 
میان است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در تذکری 
دیگر، همگان را به »حفظ وحدت و انسجام ملی« 
فراخواندند و تأکید کردند: البته در خصوص بعضی 
که در مقابل انقالب می ایستند، انقالب چاره ای جز 
ایستادگی ندارد اما نباید »اختالف نظر و سلیقه« 
به جبهه گیری در مقابــل یکدیگر، تضعیف امید 
و مخدوش شــدن انســجام عمومی منجر شود.
ایشان با اشاره به تخصص برخی دشمنان انقالب 
در سیاست »تفرقه بینداز و حکومت کن« و تالش 
آنها برای ایجاد اختالفهای مذهبی و درگیر کردن 
شیعه و سّنی، افزودند: نباید اجازه داد این مسائل 
در کشور اتفاق بیفتد و اوج بگیرد، همچنانکه قرن ها 
است شیعه و سّنی در کشور در کنار یکدیگر و بدون 
درگیری و اختالف زندگی کرده اند، بنابراین نباید 
برای اختالفها بهانه ای به وجود بیاید که خوشبختانه 
نیز به وجود نیامده اســت.رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: حاال یک کســی حرف غلطی می زند و 
یک نفر هم احساس تکلیف می کند اما این مسائل 
را نباید ادامه داد و همه باید انســجام عمومی را 

حفظ کنند.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2392| دوشنبه 20 دی ماه1400

رئیس جمهور در مجلس اعالم کرد حذف ارز ترجیحی بدون 
جبران برای مردم کار درستی نیست و این درحالی است که 
پیشتر دولت دنبال حذف ارز ترجیحی در سال جاری بود.به 
گزارش مهر، یکی از مصیبت های اقتصاد ایران عدم پیش بینی 
پذیری آن اســت، موضوعی که ناشی از ناهماهنگی تیم های 
اقتصادی دولت ها و اخذ تصمیمات عجوالنه و به دور از فضای 
کارشناسی است؛ این مساله به قدری در اقتصاد ایران عمق پیدا 
کرده که حاال تبدیل به یک رسم و سنت بین سیاستمداران 
شده است و بسیار عادی به نظر می رسد.اخذ تصمیمات یک 
شبه نه تنها یکی از موانع جدی افزایش تولید و صادرات است 
بلکه امنیت ســرمایه گذاری را نیز به صورت مستقیم نشانه 
می رود و در نهایت منجر به خروج سرمایه چه از کشور و چه 
از بخش های مولد اقتصاد می شود.نکته قابل توجه آنکه برخی 
ثبات اقتصادی را با پیش بینی پذیری برابر می دانند، در حالیکه 
ثبات در اقتصاِد تحریم شده ایران نمی تواند عینیت پیدا کند؛ 
بنابراین پیش بینی پذیری، اصطالحاً وضوح نسبی آینده کسب 
و کار برای فعال اقتصادی تعریف می شود و مترادف با باثبات 
بودن نیست بلکه ثبات، حالت خاصی از شرایط قابل پیش بینی 
محسوب می شود. به عبارت دیگر می توان اقتصادی بدون ثبات 

اما قابل پیش بینی داشت.

رفت و برگشت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال 
جاری

اگرچه تقریباً دو ماه پیش در محافل مختلف در مورد حذف ارز 
4۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران سخن گفته می شد و مسئولین 
مختلف دولتی و بخش خصوصی در مورد کم و کیف و حتی 
زمان حذف آن اظهارات گوناگونی می کردند و رسانه ها نیز 
به تبع آن گزارشات مختلفی در مورد ضرورت و نحوه حذف 
ارز ترجیحی منتشر کردند صبح امروز رئیس جمهوری در 
مجلس اعالم کرد فعاًل ارز 4۲۰۰ تومانی حذف نمی شــود 
و حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم کار درســتی 
نیست.ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مجلس گفته است 
»ادامه دادن ارز ترجیحی برای چند ماه آتی در دولت تصویب 
شد و دوم اینکه باید ببینیم در صورت حذف آن، جبرانش برای 
مردم چگونه باشد. حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم 
به ویژه خانواده های نیازمند کار درستی نیست. ما این کار را 
به مصلحت ندانسته و به نظر می رسد که این همان شوک وارد 
کردن به بازار است و طبیعتاً مرتبط با سفره و معیشت مردم 

است. این مساله خط قرمز ما است.«

برنامه دولت بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
چیست؟

رئیس جمهور اعالم کرده است که باید در مورد نحوه جبران 
زیان های وارده به مردم در صورت حذف ارز ترجیحی تصمیم 
گیری شــود؛ آن هم در حالی که تیم اقتصــادی دولت در 
هفته های گذشته به عناوین مختلف در مورد برنامه دولت 
برای ارائه یارانه به مردم صحبت کرده بودند.به عنوان نمونه 
محســن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری ۲9 آذر 
ماه اعالم می کند که »طبق الیحــه بودجه قرار بود یارانه ها 
را برای ســال آینده دو برابر کنیم، امــا آقای رئیس جمهور 
تاکید کرد که افزایش یارانه ها برای سه ماه باقی مانده سال 
نیز اعمال شود. مسئوالن اجرایی تالش خواهند کرد که در 
سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه ها را دو برابر کنند و اگر این 
طرح به خوبی انجام شود هر خانوار 4 نفره ۸۰۰ هزار تومان 
کاال و پول دریافت خواهند کرد.«فــردای آن روز یعنی 3۰ 
آذر ماه احسان خاندوزی ســخنگوی اقتصادی دولت اعالم 
می کند که »در خصوص زمان تغییر یارانه ها و افزایش میزان 
پرداخت یارانه ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.«این 

اظهارات نشان می دهد هنوز مشخص نیست سیاست دولت 
در خصوص حمایت از مردم بعد از حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 

چگونه خواهد بود.

ناهماهنگی، دولت را به دشواری می اندازد
حســن فروزان فرد رئیس کمیســیون حمایت قضائی و 
مبارزه با فســاد اتاق بازرگانی تهران در مورد تصمیمات 
یک شبه دولتمردان، به مهر می گوید: بیش از هر موردی، 
هماهنگی تیم اقتصادی دولت یک ضرورت است؛ متأسفانه 
طی روزهای گذشته تفاوت در اظهارات دولتمردان بسیار 
زیاد بوده، به گونه ای که نظر نهایی دولت مشخص نیست. 
نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصــادی دولت متفاوت بوده و 
به نظر می رسد این مساله دولت را به دشواری بیاندازد.به 
گفته فروزان فرد، آنچه که ما را نگران تر می کند ناهماهنگی 
در بیانات است؛ به این فکر می کنیم که وقتی در بیانات تا 
این حد ناهماهنگی وجود دارد، در عمل چقدر ناهماهنگی 
وجود خواهد داشت.وی تاکید می کند: بنابراین هر چقدر 
که این تیم هماهنگ تر و یکپارچه تر صحبت کنند هیجانات 
در جامعه کمتر می شود و همراهی عمومی بهتری نیز رخ 

می دهد.

با توجه به آن که تورم نقطه ای در آذر امسال 3۵.۲ درصد 
بوده، رشد ساالنه قیمت کاالها نشــان می دهد از میان 
اقالم مختلف کاالیی مورد بررسی 33 کاال تغییر درصد 
قیمت باالتری نسبت به تورم نقطه به نقطه آذر داشته اند.
به گزارش اقتصادنیوز، آخرین ماه پاییز دو رکورد مهم در 
افزایش قیمت ها را ثبت کرد. سیب زمینی در بُعد ماهانه 
بیشــترین افزایش و هندوانه نیز رکورد بعدی را در این 

بخش رقم زد.

چرخش هندوانه و ســیب زمینی به سمت 
افزایش قیمت

به گزارش اکــو ایران به نقل از مرکز آمــار، درصد تغییر 
متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در آذر سال ۱4۰۰ 
نسبت به ماه گذشته اعالم شده و طی آن سیب زمینی و 
هندوانه باالترین رشدهای قیمتی، و هویج و فلفل دلمه ای 

بیشترین افت قیمت را تجربه کرده اند.

رکورد زنی سیب زمینی و هندوانه در پایان 
پاییز

قیمت ســیب زمینی در این ماه در مقایســه با ماه قبل 
رشــدی معادل با ۲4.۲ درصد داشته، که باالترین رشد 
ماهانه قیمت در آخرین ماه پاییز بوده است. بعد از سیب 

زمینی نیز هندوانه با ۱۸.۷ درصد در ماه آذر نسبت به ماه 
قبل بیشترین درصد رشد را ثبت کرده است.در راستای 
علت افزایش در این بخش برخی تحلیل گران باور دارند 
دلیل این افزایش قیمت سیب زمینی در بُعد ماهانه، می 
تواند ریشــه در صادرات این کاال داشته باشد. بنابر آنچه 
مشاهده می شود بطور معمول در فصل سرد، سیب زمینی 
به کشور های همسایه صادرات بیشتری دارد. این افزایش 
در صادرات سیب زمینی در ابتدای این فصل می تواند از 
جمله عوامل به هم خوردن تناســب در عرضه و تقاضا و 
افزایش قیمت این محصول کشــاورزی داشته باشد. در 
بررســی قیمت هندوانه نیز می توان یکی از فرضیات را 

افزایش تقاضا در شب یلدا دانست.

رکوردهای افت قیمت در آذر 1۴۰۰
آمار قیمت ها نشان می دهد در رشد ماهانه قیمت 
کاال های خوراکی، هویج فرنگی بــا کاهش ۲3.۸ 
درصدی در ماه جاری نسبت به ماه قبل بیشترین 
درصد کاهش را در میان ســایر کاالهای خوراکی 
داشته اســت. پس از هویج فرنگی کاالی خوراکی 
فلفل دلمه ای نیز با ۱4.3 درصــد کاهش در رتبه 

دوم کاهش درصد قیمت خوراکی ها در آذر امسال 
نسبت به ماه قبل قرار گرفته است.این کاهش قیمت 
در هویج فرنگی ممکن است به علت این باشد که در 
ماه های گذشــته به خاطر ادعاهایی در مورد اینکه 
هویج خاصیت درمانی در مقابل ویروس کرونا دارد، 
یک شوک مثبت تقاضایی به این محصول وارد شده 
باشد. اما حاال با کاهش همه گیری کرونا این تقاضای 
کاذب به نحوی یا از بین رفته یا بسیار کاهش یافته 
است. اما در مورد کاهش درصد قیمت فلفل دلمه ای، 
گفته می شود یکی از مصارف عمده این خوراکی در 
حوزه صادرات است. سوالی  که وجود دارد این است 
که با وجود بازار برای صادرات و این که این محصول 
در این فصل به کشور های همسایه صادر می شود و 
تقاضا برای آن وجود دارد، چرا قیمت این محصول 
کاهش داشته است؟ برخی تحلیلگران این احتمال 
را می دهند که ممکن اســت کاهش قیمت در این 
محصول به دلیل افت در خریــد های صادراتی رخ 
داده باشد. به عبارت دیگر تاجرانی که قصد صادرات 
این کاال را در دی ماه داشته اند از سم موجود در این 
کاال باخبر شده و انتظار مرجوع شدن این کاال در دی 

ماه را داشته اند. این رویداد موجب شده تا در نهایت 
تقاضای خود را برای این کاال کم کــرده و در ادامه 

قیمت آن تقلیل پیدا کند.
بررسی افزایش قیمت ها با تورم نیز حائز اطالعات مهمی 
است. با وجود تورم ۱.۷ درصدی در آذر سال جاری نسبت 
به ماه قبل، در میان ۵3 قلم کاالی خوراکی مورد بررسی در 
مرکز آمار ۲۷ کاالی خوراکی درصد تغییر قیمتی باالتری 

نسبت به نرخ تورم ماهانه آذر داشته اند.

 قیمت عدس ۲ برابر شد/تورم خوراکی ها در 
تیر ماه

در تحلیل ساالنه نیز مشاهده می شود با توجه به آن 
که تورم نقطه ای در آذر امســال  3۵.۲ درصد بوده، 
رشد ساالنه قیمت کاالها نشان می دهد از میان اقالم 
مختلف کاالیی مورد بررســی 33 کاال تغییر درصد 
قیمت باالتری نسبت به تورم نقطه به نقطه آذر داشته 
اند. در ادامه بررسی نقطه ای کاالهای خوراکی مشاهده 
می شود، هندوانه با ۱۱9.۷ درصد رشد در آذر امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین رشد را 
میان سایر کاال های خوراکی مورد بررسی داشته است و 
همچنین لیمو ترش با ۰.۷ درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته کمترین درصد رشد را داشته است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه درآمدهای نفت ایران در ماه های 
اخیر افزایش قابل مالحظه ای داشته است، افزود: همه منابع 
حاصل از فروش نفت ایران وصول شــده و درآمد نفتی معوق 
در دولت سیزدهم نداریم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
وزارت نفت، محسن خجسته مهر با بیان اینکه بخشی از فروش 
نفت ما از سوی بخش خصوصی انجام می شود، گفت: در دولت 
سیزدهم بخشی از بازارهای از دست رفته نفت احیا شد و هرچه 
نفت می فروشیم، پولش را می گیریم.وی با بیان اینکه درآمدهای 

نفت ایران در ماه های اخیر افزایش قابل مالحظه ای داشته است، 
افزود: همه منابع حاصل از فروش نفت ایران وصول شده و درآمد 
نفتی معوق در دولت ســیزدهم نداریم.خجسته مهر از نحوه 
خنثی سازی تحریم های نفتی گفت و بیان کرد: نخستین فرض 
برای خنثی سازی تحریم ها، این است که ما اعتقاد نداریم فقط 

چند کشور در جهان هستند، از این رو راه های دیگری هم برای 
برقراری ارتباط با جهان وجود دارد. موضوع دوم درباره فروش 
نفت این است که اگر موفق شویم و دقیقاً از قاعده و سازوکار 
بازار بین المللی اســتفاده کنیم، می توانیم تحریم ها را خنثی 
کنیم و نفتمان را بفروشیم. به میزانی که ما از قواعد، تکنیک ها 

و تاکتیک های بازار استفاده کنیم، به همان میزان می توانیم 
موفقیت هایمان را افزایش دهیم.معاون وزیر نفت افزود: امروز 
بازاریابی برای فروش نفت شمایل مختلفی به خود گرفته و ما 
هم می توانیم از اشکال مختلف بازاریابی استفاده کنیم و مبتنی 
بر همین روش ها توانسته ایم مقدار فروش نفت خام و میعانات 
گازی را در مقایســه با چند ماه گذشته یا در مقایسه با قبل از 
دولت سیزدهم افزایش دهیم و مطالبات حاصل از فروش نفت و 

میعانات گازی مان را هم دریافت کنیم.

برنامه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

رکوددار افزایش و کاهش قیمت کاالهای خوراکی
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کمبود منابع برای یارانه های جدید
مرتضی افقه، اقتصاددان

دولت به دلیل اینکه با کمبود بودجه مواجه بود با هر پیشنهادی برای جبران این کسری موافقت می کرد. بسیاری از اقتصاددان ها در این بین اصرار بر این داشتند که ارز دولتی باید حذف 
شود. اما کامال مشهود بود جرات انجام این کار وجود ندارد. حذف این ارز در شرایط فعلی شوک قیمتی جدیدی را در شرایطی که بسیاری از مردم زیر خط فقر قرار دارند، ایجاد می کرد و 

فاصله مردم با خط فقر بیشتر و بیشتر می شد. در شرایط فعلی این اقدام و هر گونه اقدامی که افزایش قیمت ها را به دنبال داشته باشد، به صالح کشور نیست. 
هنگامی که موضوع حذف ارز دولتی به میان آمد مجلس سعی می کرد به دولت برای حذف این ارز فشار بیاورد و بار مسوولیت خود را سبک تر سازد. در طرف مقابل مجلس نیز با انداختن 

بار این مسوولیت بر دوش مجلس، سعی بر این داشت تا از بار سنگین انجام این مهم فرار کند. 
این اواخر ترفندی برای کم تر شدن تبعات حذف ارز دولتی ارایه شد که سرانجامی هم نداشت. دولت اعالم کرد قرار است یارانه های جدید پرداخت شود. در واقع قصد دولت این بود که 
با یارانه های جدید کام مردم را شیرین کند تا از تلخی حذف ارز دولتی تا اندازه ای بکاهد. اما به نظر می رسد دولت نتوانست منابع الزم را برای پرداخت یارانه قبل از حذف ارز ترجیحی 
را پیدا کند. عقب نشینی دستپاچه وار از تصمیمات دستپاچه گرفته شده به دلیل عدم تامین منابع مالی است. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت نیم نگاهی حتی تمام نگاهی به رفع 
مشکالت تحریم ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات دارد تا با آزادسازی ارزهای بلوکه شده منابع پرداخت یارانه جدید فراهم شود تا پس از آن ارز دولتی حذف شود. بنابراین به نظر می رسد 

حذف ارز دولتی پس از بازگشت به برجام عملی شود. 
به هر ترتیب با توجه به موارد ذکر شده به این نتیجه می رسیم که حذف کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام مناسبی نخواهد بود و فعال، وجود این ارز ضروری است. طبق آمار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک های حمایتی دولت می شوند و به این معنی است که ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. پس در شرایط فعلی این اقدام 

و هر گونه اقدامی که افزایش قیمت ها را به دنبال داشته باشد، به صالح کشور نیست.

عضو کمیســیون اقتصادي مجلس در مورد نظارت بر 
فروشگاه هاي زنجیره اي گفت: خوشبختانه قانون نظام 
صنفي در مجلس در حال بازنگري است و مدت ها روي آن 
کار شده است و هم اکنون یک مجموعه فعال با هماهنگي 
اتاق اصناف و کمیته اي به سرپرستي اتاق اصناف در حال 
رسیدگي مجدد بر روي این قانون است. شهباز حسن پور، 
عضو کمیسیون اقتصادي مجلس با بیان اینکه در حال 
حاضر بررسي وضعیت بودجه در دستور کار مجلس است 
و بقیه مسائل تا پایان وضعیت تصویب بودجه از اولویت 
باالیي برخوردار نیســتند، ابراز امیدواري کرد در آینده 
نزدیک این قانون در صحن علني مطرح و مصوب شود تا 
مشکالت اصناف رفع شود. وي بیان داشت: در بحث گراني 
ها اصناف هیچ نقشي ندارد و متاسفانه با توجه به سیاست 
ها و بحث تورمي که وجود دارد بعضي افراد به صورت ناآگاه 
آن را مرتبط به اصناف مي کنند در صورتي که اصناف ما از 
مومن ترین و متدین ترین مردم کشور هستند و متاسفانه 
به دلیل وضعیت نامساعد بازار هر ساله چراغ تعداد زیادي 

از اصناف خاموش مي شود. حسن پور در ادامه با بیان اینکه 
متاسفانه امروزه برخي از فروشگاه هاي زنجیره اي با یک 
سري تبلیغات عوام فریبانه در ابتدا باعث جذب مشتري 
مي شوند و بعد از یک مدت قیمت ها را افزایش مي دهند 
گفت: فروشــگاه ها حق قیمت گذاري ندارند و بایستي 
براساس مقررات و تابع قانون عمل کنند و اگر بر خالف 
قانون عمل کنند مردم باید به دستگاه هاي نظارتي شکایت 
کنند و دستگاه هاي نظارتي موظف به رسیدگي به شکایات 
مردم هستند. عضو کمیسیون اقتصادي مجلس در ادامه 
گفت: درج قیمت هاي سفارش شده فروشگاه هاي زنجیره 
اي روي کاال، توسط واحدهاي تولیدي به طور کلي تقلب 
محسوب مي شود. وي با بیان اینکه قیمت گذاري باید بر 
اساس قانون و ضوابط خاص نرخ گذاري انجام شود و در 
غیر این صورت حق قیمت گذاري به صورت خودسرانه را 
ندارند گفت: در سال ۹۱ و ۹۲ سامانه اي تعریف شده است 
که بایستي کاال از مبدا ورود تا زماني که به دست مصرف 

کننده مي رسد رصد بشود.

رئیس اتحادیه دارندگان سوپرمارکت و مواد پروتئیني 
تهران، فروشگاه هاي زنجیره اي را به ماهي هاي بزرگي 
تشبیه کرد که با کاله گذاشتن برســر مردم در نوِع 
قیمت گذاري و جلب مشــتري، خرده  فروشــان را 
مي بلعند. سعید درخشاني، رئیس اتحادیه دارندگان 
سوپرمارکت و مواد پروتئیني تهران با بیان اینکه بارها 
در زمینه فروشگاه هاي زنجیره اي تذکر داده است 
ولي گوش شنوایي نبوده، گفت: این فروشگاه ها سر 

مردم کاله مي گذارند و مشتري را دور مي زنند.
وي افزود: مگر مي شود در این مملکت یک جنس ۷۰ 
درصد سود داشته باشد که ۵۰ درصد تخفیف بخورد؟ 
این مسئله اصال شدني نیست. این قیمت اصال وجود 
ندارد اال اینکه فروشــنده با تولیدکننده بده بستان 
هایي داشته باشد که روي کاالي ۱۰۰ توماني قیمت 
۲۰۰ تومان درج شود.درخشاني در واکنش به اینکه 
این فروشگاه ها نیز باالخره راهي براي سودآوري پیدا 
کرده اند، گفت: این راه، دور زدن مردم است.وي ادامه 
داد: در یک خیاباني که ۲۰ خرده فروش وجود دارد با 
تاسیس دو فروشگاه زنجیره اي، سوپرمارکت ها از بین 

مي روند. چون ماهي هاي بزرگ ماهي هاي کوچک 
را مي خورند. درخشاني فروشگاه هاي زنجیره اي را 
سرمایه داراني دانست که بر کسب خرده فروشي را 
بشدت تاثیر مي گذارند و این مسئله را با ذکر مثالي 
توضیح داد: در روزهاي اخیر ۲۰۰ تن برنج در اختیار 
سوپرمارکت ها قرار دادند؛ اما چون نتوانستیم پول 
آن را تهیه کنیم، دریافت نکردیم ولي فروشگاه هاي 
زنجیره اي ۱۰۰۰ تن دریافت مي کنند.رئیس اتحادیه 
دارندگان سوپرمارکت و مواد پروتئیني تهران تصریح 
کرد: فروشگاه هاي بزرگ خرده فروشي ها را مي بلعند 
چون سرمایه در اختیار دارند ولي سوپرمارکت هاي 

خرده فروش نیز باید در این کشور زندگي کنند.
وي همچنین از عدم مکان یابي درست و دقیق براي 
تاسیس فروشگاه هاي زنجیره اي انتقاد کرد و گفت: 
مغازه داران خرد نمي توانند در برابر فروشگاه هاي قوي 
دوام بیاورند.درخشاني با رد این ادعا که سوپرمارکت 
داران در حال حذف یکدیگر هستند گفت: زیر نظر 
اتحادیه چنین مسائلي اتفاق نمي افتد. امکان دارد 

شرکت هاي خصوصي این کار را صورت دهند.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران بیان کرد: قرار بود مرکز ملي فرش 
ایران از کارشناسان و فعاالن باسابقه صنعت فرش تشکیل شود؛ ولي االن رئیس این 

مرکز کسي است که اصال فرش را نمي شناسد و به هیچ وجه کارشناس فرش نیست.
مجتبي عراقچي، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران اظهار داشت: ۲ 
میلیون کارگر هنرمند فرش باف در ایران داریم و مجموعا ۱۰ میلیون ایراني در صنعت 
فرش از پشم چیني تا صادرات فعالیت دارند.وي بیان کرد: صنعت به این بزرگي در 
کشور ما متصدي درست و حسابي ندارد. قرار بود مرکز ملي فرش ایران از کارشناسان 
و فعاالن باسابقه صنعت فرش تشکیل شود ولي االن رئیس این مرکز کسي است که 

اصال فرش را نمیشناسد و به هیچ وجه کارشناس فرش نیست. عراقچي افزود: مرکز 
ملي فرش از زمان تأسیس تا امروز هیچگونه کارایي نداشته و در قبال بودجه هنگفتي 
که دریافت کرده براي بهبود وضعیت صنعت فرش تالشي نکرده است.رئیس اتحادیه 
فروشندگان فرش دستباف تهران گفت: در تمام این سال ها صادرات فرش دستباف رو 
به نزول بوده و وزارت صمت هیچ تالشي براي حمایت از صنعت فرش نکرده است. وي 
بیان کرد: وزارت صمت همه جانبه از خودروسازان حمایت مي کند در حالي که تعداد 
کارگران فعال در صنعت فرش بسیار بیشتر از صنعت خودرو است؛ ولي این کارگران 

روزانه در حال بیکار شدن هستند.

این روزها شــیب تند گرانی 
مصالح ساختمانی، ساخت 
و ســاز را دچار مشکل کرده 
اســت. اگر این محصوالت 
ســاختمانی با روش صحیح 
تعیین قیمت شوند، می تواند بر قیمت تمام شده مسکن 
تأثیر چشــمگیری بگذارد.  آمارها حکایت از افت ۱۸ 
درصدی حجم ساخت مسکن در نخستین سال اجرای 
برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال دارد. قیمت 
مصالح ســاختمانی مانند میلگــرد، تیرآهن، پروفیل 
و...  به دلیل تورم های موجود در بــازار های داخلی به 
شــدت افزایش یافته و این وضعیت ساخت و سازهای 
مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است.  در برخی موارد 
هزینه های ساخت و ســاز تا ۳۰۰ درصد توسط برخی 
سازمان ها و دستگاه های دولتی افزایش یافته است. حتی 
سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها در برخی موارد 

هزینه خدمات خود را تا ۳۵۰ درصد افزایش داده اند. 
در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی خراسان 
شمالی می گوید: آمار ساخت و ســاز در این استان از 
ابتدای سالجاری تاکنون بر اســاس صدور نقشه های 
ساختمانی ۵۸ درصد کاهش یافته است. کیان حصاری 

اظهار داشت: در مجموع در این بازه زمانی سال گذشته 
۲ هزار مراجعه کننده برای صدور خدمات مهندســی 
از جمله طراحی، نظارت و اجرا در استان صادر شد که 

امسال طی این مدت به ۸۶۰ مورد کاهش یافت.
کارنامه شش ماه اول ۱۴۰۰ بازار ساخت وساز در کشور 
از رکود ساختمانی در سال جهش تولید مسکن حکایت 
دارد. این موضوع نشان دهنده کارنامه مردودی متولی 
مســکن در ســاخت نیمی از برنامه تعیین شده برای 
خانه  سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ است. بررسی  ها نشان 
می دهد در سال اول اجرای برنامه ساخت یک میلیون 
مسکن در کشور، در شش ماه اول تنها ۱۹۷ هزار واحد 
مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرد و در پروسه 
احداث قرار گرفت. این در حالی است که براساس تکلیف 
قانون مبنی بر ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی، 
باید ۵۰۰ هزار واحد در برنامه ساخت نیمسال اول ۱۴۰۰ 
قرار می گرفت.اگرچه قانون جهش تولید مســکن که 
متولی مسکن را مکلف به ساخت ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی در سال کرده است، تابستان امسال تصویب و 
ابالغ شد اما از سال گذشته متولی مسکن ساخت حدود 
یک میلیون واحد مســکونی در قالب طرح اقدام ملی 
مسکن و ساخت بر روی زمین  های متعلق به دستگاه ها و 

ارگان های دولتی را آغاز کرده بود.
به این ترتیب برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی 

درهمان سال ۹۹ در کشور آغاز شده بود. تابستان امسال 
با تصویب و ابالغ قانون جهش تولید مســکن، قرار شد 
تمام برنامه های قبلی و جدید خانه  ســازی دولتی در 
طرح ساخت ســاالنه یک میلیون مسکن قرار گرفته و 
این تیراژ ساالنه، برای چهار سال متوالی ادامه یابد. در 
واقع اگرچه قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی دولتی  ساز از تابستان امسال 
تصویب و ابالغ شد اما با توجه به اینکه در سال قبل حدود 
یک میلیون واحد مســکونی در دستور ساخت متولی 
مسکن قرار داشــت و در ســال جاری به برنامه جدید 
منتقل شد، می توان گفت کارنامه مسکن سازی دولتی 
در نیم سال اول ۱۴۰۰، عمال نشان دهنده مردود شدن 
عملکردهاست. مطابق با آمارهای رسمی، در شش ماه 
اول سال جاری و در حالی که انتظار می  رفت دست  کم 
۵۰۰ هزار واحد مســکونی در کشور ساخته شود، تنها 
۱۹۷ هزار واحد مسکونی در پروسه ساخت قرار گرفت. 
این میزان نشان دهنده تحقق تنها ۳۹ درصد از برنامه 
ساخت ۵۰۰ هزار واحد مســکونی در شش ماه است و 
نشان می دهد ۶۱ درصد از برنامه مذکور در نیمسال اول 
۱۴۰۰ عمال محقق نشده است. آمارها همچنین نشان از 
تشدید رکود ساختمانی در کشور در نیمسال اول جاری 
دارد. در شش ماه اول سال جاری در حالی تنها ۱۹۷ هزار 
واحد مسکونی در پروسه ســاخت قرار گرفت که سال 

گذشته در همین بازه زمانی-نیمسال اول ۹۹- حدود 
۲۴۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد.

آمارهــا حکایــت از کاهــش ۱۸ درصــدی حجــم 
ساخت وســازهای کشوری در نخســتین سال اجرای 
برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال دارد. در واقع 
آمارها نشان می دهد رکود ساختمانی سال گذشته در 
سال جاری نیز به میزان ۱۸ درصد تشدید شده است.

روز گذشته مرکز آمار ایران، اطالعات مربوط به ساخت 
واحدهای مسکونی در تابســتان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. 
براین اســاس و در حالی که در بهار امسال ۱۰۳ هزار و 
۴۰۰ واحد مسکونی در کشــور مجوز ساخت دریافت 
کرده بود این میزان با کاهش ۵/ ۹ درصدی، به ۹۳ هزار 
و۵۷۸ واحد افت کرد.تیراژ عرضه جدید به بازار مسکن 
براساس اطالعات مربوط به واحدهای مسکونی که در 
تابستان امسال مجوز ساخت دریافت کرده  اند همچنین 
در مقایسه با تابستان سال گذشــته ۹/ ۳۱ درصد افت 
کرد. این موضوع حاکی از افزایــش عمق رکود در بازار 
فعالیت  های ساختمانی در سال جاری است. در حالی 
که در نیمسال اول امسال هم مطابق با آمارهای رسمی 
حجم ساخت وسازها در مقایسه با شش ماه اول سال ۹۹، 

معادل ۱۸ درصد کاهش یافته است.
در همین رابطه رئیس اتحادیه ابزار و مصالح ساختمانی 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: تورم شدید یکی از 
عوامل مهم در افزایش قیمت مصالح ساختمانی و وجود 
رکود در بازار مسکن است. محمد محمودآبادی اضافه 
کرد: وقتی تورم ایجاد می شود رکود تورمی باعث می شود 
در بازار با دو مسئله روبرو شــویم. از یک طرف رکود در 
ساخت و ساز مسکن ایجاد می شود و از طرف دیگر ابزار و 
مصالح ساختمانی قیمت نجومی پیدا می کند و برآیند این 

دو، به کاهش فروش مسکن منجر خواهد شد.
به گفته وی، نســبت به سال گذشــته فروش مصالح 
ساختمانی کاهش شدیدی داشته که در قبال افزایش 
چشمگیر قیمت آن چیز عجیبی نیست. تا زمانی که رکود 
فعلی در بازار جریان داشته باشد بر فروش تمامی تولیدات 

از جمله مصالح ساختمانی تاثیر خواهد داشت.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

مجلس در حالی به کلیات 
الیحه بودجه رای داده که با 
انتقاد از حذف ارز دولتی، به 
فوریت حذف آن رای نداد. 
جنجــال ها بر ســر حذف 
یا ادامه تخصیــص ارز دولتی ادامــه دارد. موافقان و 
مخالفان بســیاری در رابطه با حــذف ارز ترجیحی 
هســتند که تا به امروز نظرات خــود را اعالم کرده 
اند و رانت و فساد ناشــی از تخصیص این ارز موجب 
شــد هدف اصلی این طرح، که ارزان سازی کاالهای 
اساسی است تحقق پیدا نکند. از طرفی دیگر بسیاری 
از اقتصاددان ها نیز در شرایط کنونی حذف این ارز را 

آسیب زا دانسته اند و تبعات زیادی را در صورت عدم 
تخصیص ارز دولتی پیش بینی کرده اند. 

در تازه ترین اظهارات، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
اعالم کرد بنا نیســت ارز ترجیحی در چند ماه آینده 
حذف شود و تخصیص آن ادامه خواهد داشت. رئیسی 
افزود: حذف ارز ترجیحی در چند ماه آینده را صالح 
ندانستیم چون شــوک به مردم و ســفره مردم بود. 
براساس فرمایش رهبری نظر مجلس برای تخصیص 
ارز ترجیحی مــورد توجه دولت بوده اســت. اگر ارز 
ترجیحی حذف شــود حتما حمایت از نیازمندان در 
دستور کار اســت. حذف ارز ترجیحی بدون در نظر 

نگرفتن سفره مردم اشتباه است.
قالیبــاف، رئیــس مجلس نیز در جلســه بررســی 
الیحه بودجــه ۱۴۰۱ که در حضــور رئیس جمهور 

انجام شــد اظهار داشت: در بودجه ســال ۱۴۰۰، ۸ 
میلیارد دالر پیــش بینی برای ارز ترجیحی شــده 
بــود. مجلس به دولــت اختیــار داده بــود که این 
کمک معیشــتی را مســتقیم به مردم بدهد.بخش 
قابل توجهــی از بودجه ارز ترجیحی در شــش ماه 
اول ســال هزینه شــد.دولت یک الیحه دو فوریتی 
به مجلس داد و توقع داشــتند که ظرف ۴۸ ساعت 
در مجلس تصمیم گیــری شــود، طبیعتا مجلس 
برای یک امر مهم تصمیــم عجوالنه نخواهد گرفت.
مجلس به فوریت حــذف ارز ترجیحــی رای نداد و 
دولت باید اصالحیه بودجه را تقدیم مجلس می کرد 
که چنین نشــد.دغدغه مجلس نیز معیشــت مردم 
 است، اولویت ما در بودجه ۱۴۰۱ توجه به محرومان

 و مستضعفان است.

حذف دالر 4200 تومانی   به تعویق افتاد

حذف  مشروط  ارز  دولتی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

کاله گشاد فروشگاه هاي زنجيره اي برسر مردم

فعاليت ۱۰ ميليون ايراني در صنعت فرش

ساخت مسکن در سال جاری ۱۸درصد کاهش یافت

شیب  تند  گرانی  مصالح  ساختمانی
جهش هزینه نهاده های ساختمانی و گرانی زمین

هر ساله چراغ کسب وکار تعداد زیادي از اصناف خاموش مي شود

اصالح قانون نظام صنفي؛ مطالبه بحق اصناف
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خسارت 5.5 ميليارد دالری قطعی های اينترنت به 
اقتصاد جهانی

گزارش یک گروه حقوق دیجیتالی نشان داد تعطیلی های اینترنت ۵.۵ میلیارد دالر ضرر 
به اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ تحمیل کرده است.گزارش ساالنه گروه حقوق و امنیت 
دیجیتالی Top۱۰VPN نشان داد قطعی های اینترنت، تعطیلی های شبکه اجتماعی 
و محدود کردن دسترسی به پهنای باند از سوی دولت ها جمعا ۵.۵ میلیارد دالر هزینه به 
 ،Top۱۰VPN اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ تحمیل کرده است.طبق گزارش گروه
اقتصاد میانمار از تعطیلی های اینترنت شدیدترین آسیب را دید. ارتش میانمار در فوریه 
سال ۲۰۲۱ در کودتایی به قدرت رسید و پس از آن قطعی گسترده اینترنت و بستن 
شبکه های اجتماعی روی داد. اقتصاد میانمار در نتیجه تعطیلی اینترنت ۲.۸ میلیارد دالر 
خسارت دید.نیجریه دومین کشوری بود که بیشترین ضرر اقتصادی را از محدودیت های 
اینترنتی متحمل شد و پس از این که دسترسی به توییتر در ژوئن مسدود شد، ضرر 
اقتصادی این کشــور به ۱.۵ میلیارد دالر بالغ شــد.بنا بر این گزارش ساالنه، هزینه 
اقتصادی قطعی اینترنت از سوی دولت، سال گذشــته ۳۶ درصد در مقایسه با سال 
۲۰۲۰ رشد کرد. گروه Top۱۰VPN برآورد کرد قطعی اینترنت توسط دولت ها در 
سال ۲۰۲۱ حدود ۴۸۶ میلیون نفر را از دسترسی به اینترنت محدود کرد که در مقایسه 
با ۲۶۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰، افزایش ۸۱ درصدی داشت.ساموئل وودهامز، یکی 
از نویسندگان این گزارش به بیزنس اینسایدر گفت: از تبلیغات تا حمایت مشتری، 
پلتفرمهای شبکه اجتماعی ابزار حیاتی برای شرکتهای سراسر جهان هستند و هنگامی 
که قطع می شوند، این شرکتها به شدت آسیب می بینند. با محدودیتهای اینترنتی که 
امسال در قزاقستان و سودان ایجاد شده است، قطعی های اینترنت به این زودی تمام 
شدنی نیستند.بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، گروه Top۱۰VPN با برآورد مدت 

قطعی ها در سراسر جهان، به برآورد تاثیر اقتصادی تعطیلی های اینترنت می پردازد.

طراحی پلتفرم چندزبانه بــرای معرفی و فروش 
محصوالت دانش بنيان

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی پلتفرمی چند زبانه به عنوان بستری 
برای معرفی و فروش کاال و خدمات انواع تامین کنندگان شدند.به گزارش  صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، الهام معین پور مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان گفت: شرکت ما فعالیت 
خود را از ســال ۸۳ در حوزه IT و ICT آغاز و در ســال ۹۴ دانش بنیان شد که با توجه به 
تولید انواع نرم افزارهای دانش بنیان، توانست سهمی از کســب و کار کشور در حوزه IT را 
به خود اختصاص دهد.وی با بیان اینکه شرکت ما نرم افزارهای موردنیاز ادارات، سازمان ها، 
وزارتخانه ها و بخش های خصوصی را به شکل سفارشی طراحی و در اختیارشان قرار می دهد، 
اظهار کرد: بخش دیگر شــرکت ما در زمینه تجاری ســازی محصوالت شرکت های فناور و 
دانش بنیان و ارائه خدمات کارگزاری به این شــرکت ها فعالیت می کند.مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان، دلیل ورود این شــرکت به حوزه تجاری ســازی محصوالت دانش بنیان ها را 
فقدان فضای متمرکز و یکپارچه برای معرفی و فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان 
در کشور اعالم کرد و گفت: بر این اساس تصمیم به طراحی پلتفرمی چند زبانه با فیلترهای 
خاص گرفتیم که شامل شرکت ها به عنوان تامین کنندگان از یکســو و خریداران از سوی 
دیگر می شود.معین پور در مورد ویژگی های این پلتفرم ســه زبانه گفت: در حال حاضر این 
محصول به زبان های انگلیسی ، فارســی و عربی روی سایت قرار گرفته و شرکت های دانش 
 بنیان می توانند با ورود بــه این آن، محصوالت و خدمات خــود را به چندین روش مختلف 
ثبت و معرفی کنند.وی افزود: با توجه به اینکه برای معرفی محصوالت دانش بنیان فضایی به 
جز شرکت در نمایشگاه های صندوق نوآوری و معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری وجود 
ندارد، اما این پلتفرم سه زبانه با اتصال به درگاه های بانکی و پستی و نیز سرویس هایی داخلی 
و خارجی به شرکت ها کمک می کند تا محصوالت خود را معرفی کنند. مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان ادامه داد: ما درگاه های بانکی و پستی را به صورت اختصاصی در اختیار هر یک از 
 شرکت ها قرار داده ایم که می توانند موضوع فروش و ارسال کاال و سایر فعالیت های خود را در آن 

مدیریت کنند.

مولفه های تعيين كننده نرخ ارز
کمیل طیبی، اقتصاددان

نوسانات دالر طی چند وقت اخیر به صورتی بوده که همواره روند افزایشی 
داشته اســت. اگر نمودار تغییر و تحوالت نرخ ارز بررســی شود، مشاهده 
می کنیم اگرچه افزایش یا کاهش هایی وجود داشــته، اما روند به طور کلی 
افزایشی بوده اســت و این نمودار با شــیب مالیم همواره به سمت افزایش 
حرکت کرده است.نوســان و افزایش نرخ دالر دالیل مختلفی دارد. از یک 
طرف برجام و اخبار مذاکرات، بر روند دالر تاثیــر دارد و از طرف دیگر یک 
سری شاخص های اقتصادی تعیین کننده نرخ دالر است.وقتی روند مذاکرات 
مثبت است، این چشــم انداز ایجاد می شــود که در آینده با برداشته شدن 
تحریم ها، صادرات نفت و کاالهای غیرنفتی افزایش پیدا می کند و زمینه های 
ســرمایه گذاری ریالی و ارزی به وجود می آید. در این شرایط خب طبیعتا 
عرضه ارز در بازار زیاد می شود و نگرانی نسبت به آینده و ریسک آتی کاهش 
می یابد و انتظارات نگران کننده کاهش می یابد. در این شرایط انتظارات به 
ســمت تعدیل و ثبات نرخ ارز می رود.  همان طور که طی روزهای اخیر و با 
اخبار مثبت مذاکرات نرخ دالر روندی کاهشی داشته است.اما از سوی دیگر 
به دلیل شرایط تورمی، رکود و رشد اقتصادی پایین و بعضا منفی و همچنین 
ضعف در بخش خارجی اقتصاد، یعنی واردات و صادرات، دالر همچنان در 
مسیر افزایشــی قرار می گیرد. به عبارتی این مولفه های اقتصادی بر ریزش 
ارزش پول ملی اثرگذار است و این ریزش به منزله افزایش نرخ دالر، یورو و ارز 
است.بنابراین حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد، برجام احیا شود و تحریم ها 
حذف شود. اما تورم مهار نشود، همچنان دالر افزایشی خواهد بود و طبیعتا 
ارزش ریال در مقابل ســایر پول ها ریزش پیدا می کنــد. بنابراین به غیر از 
مذاکرات شاخص های مهمی مثل تورم باال، نرخ رشد اقتصادی پایین یا نرخ 
رشد پایین سرمایه گذاری بر نرخ ارز اثرگذار است و نباید با به نتیجه رسیدن 
مذاکرات انتظار ادامه کاهش نرخ ارز را داشت.اما اگر فرض کنیم یک تعامل 
بین این دو جریان یعنی جریان مذاکرات و مشکالت مربوط به شاخص های 
اقتصادی وجود دارد، می توانیم بگوییم با برداشته شدن تحریم و ایجاد یک 
فضای بهتر و مناسب تر از لحاظ سیاسی، فضای اقتصادی نیز تلطیف می شود 
و روند افزایشی نرخ ارز با شیب تند به یک شیب مالیم تبدیل می شود.این 
روند به این دلیل است که آثار و نتایج برداشته شدن تحریم ها منجر به تعدیل 
انتظارات ســوداگرانه می شود و چشــم اندازی برای توسعه صادرات نفت و 
کاالهای غیرنفتی به وجود می آورد. اما در هر صورت عوامل ایجاد شــرایط 
تورمی و رشد اقتصادی اهمیت بیشتری دارد و منجر به افزایش نرخ ارز خواهد 
شد.کاهش نرخ ارز با لغو تحریم ها منوط به این است که سیاست های افزایش 
رشد اقتصادی و کنترل تورم با ابزارهای اقتصادی از جمله عدم دخالت دولت 
در قیمت گذاری، استقالل بانک مرکزی و فاکتورهای اقتصادی دنبال شود.

به طور کلی باید گفت درست است که برداشته شدن تحریم زمینه را برای 
فعالیت اقتصادی جدید ایجاد می کند، اما باید اصالح کلی در شاخص های 
اقتصادی به وجود آید که موثر واقع شود.همچنین باید به این موضوع توجه 
داشــت که اگر در فردای لغو تحریم ها، تقاضاهای جدی ارزی و درخواست 
منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری به وجود  آید، در صورت کمبود منابع 

ارزی، منجر به افزایش نرخ دالر خواهد شد. 

اخبار

سرمقاله

چین رکورد سرعت نسل ششم تلفن همراه را شکست
چین در زمینه ارائه خدمات نسل ششم تلفن همراه توانست رکورد جدیدی را ثبت کند و در آزمایش های انجام شده به سرعتی بین ده تا بیست برابر خدمات نسل پنجم دست پیدا کرد.

چین سرعت انتقال داده با استفاده از خدمات نسل ششم تلفن همراه را بر روی باند فرکانسی بی سیم تراهرتز شکست و این سرعت ده تا بیست برابر بیشتر از سرعت انتقال داده از طریق 
شبکه های نسل پنجم تلفن همراه بوده است.پیش از این ارتباطات بی سیم خانگی در چین بر روی باند فرکانسی 360 تا 430 گیگاهرتز انجام می شد و در جریان یک آزمایش در نانجینگ 

چین این سرعت به 100 تا 200 گیگابیت بر ثانیه بر روی باند تراهرتز رسید.

وزیر اقتصاد با ارسال نامه ای 
به مجلس از اینماد اجباری 
دفــاع کرد. بــه اعتقاد وی 
کســب وکارهای اینترنتی 
بایســتی نزد دولت احراز 
هویت شــوند تا اعتماد و امنیت بیشتری بر خرید 
و فروش های اینترنتی حاکم شــود. وزارت اقتصاد 
همچنین احراز هویت کسب وکارها را بر عدم سقوط 

بیشتر بورس و ارزش پول ملی موثر می داند. 
اجباری شدن اینماد طی ماه های گذشته تبدیل به 
یکی از چالش های بزرگ کسب وکارهای آنالین شده 
است؛ موضوعی که با مخالفت نمایندگان مجلس و 
فعالین این حوزه همراه بوده اســت. اواسط آذرماه، 
»محســن دهنوی« عضو هیئت رئیســه مجلس از 
وزارت اقتصاد خواســت تا آیین نامــه الزام دریافت 
اینماد را اصالح کند. اما اکنون »احسان خاندوزی« 
وزیر اقتصاد با ارسال نامه ای به دهنوی و پورابراهیمی 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اجباری بودن 
اینماد دفاع کرد. این درحالی اســت که نمایندگان 
وزارت اقتصاد در جلسات مختلف نقد اجباری شدن 
اینماد، مایوس کردن بخش خصوصی را خط قرمز 
خود دانسته بودند و بر اختیاری بودن اینماد تاکید 
داشــتند و حاال به نظر می رســد یک تغییر موضع 

اساسی در وزارت اقتصاد رخ داده است.
آن طور کــه در این نامــه آمده اســت وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به دلیل وقوع مکرر کالهبرداری 
در فضای مجازی و اهمیت ایجــاد فضای امن برای 
کســب وکارهای اینترنتی، بر ضرورت احراز هویت 
کســب وکارهای آنالین تاکید کرد. به اعتقاد او این 
موضوع ســبب شــده تا اعتماد و امنیت بیشتری 
بــر خریــد و فروش هــای اینترنتی حاکم شــود، 
کسب وکارهای سالم در فضای مجازی رونق بگیرند 
و کالهبرداران از اکوسیســتم اســتارتاپی پاالیش 
شوند. یکی از نکات قابل تامل این نامه موثر دانستن 
احراز هویت فعاالن کسب وکار بر عدم سقوط بیشتر 

بورس و ارزش پول ملی است:
 »احراز هویت فعاالن کسب وکار در فضای مجازی 
از نظر ثبات اقتصــاد کالن هم الزم اســت چرا که 
اگر صاحبان درگاه پرداخــت در فضای مجازی نزد 
حاکمیت احراز هویت نشوند، بستر خروج سرمایه از 

بورس به سمت مبادالت رمزارز و نیز جریان خروج 
سرمایه از کشور فراهم می شود. این امر خطر سقوط 
بیشــتر بورس و ارزش پول ملــی را در پی خواهد 
داشت.« او در این نامه تاکید دارد که اینماد اجباری 
سبب خواهد شــد از منافع »کســب وکار رسمی« 
بهره مند شــوند؛ که از جمله این منافع می توان به 
مزایای دولتی دریافت وام و تســهیالت، شرکت در 

نمایشگاه های صادرات و.. اشاره کرد.
پس از تاکید بر لزوم اجباری شدن اینماد، خاندوزی 
در این نامه از تســهیل فرآیند آن خبــر می دهد:  
»وزارت امــور اقتصادی و وزارت صمت بر اســاس 
ماده 7 قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴، 
شرایط صدور مجوز را طوری تعیین کرده اند که هر 
داوطلب بتواند با ارائه کد ملی، آدرس اینترنت، نوع 
محصوالتش مجوز درگاه ملی مجوزهای کشــور را 

به صورت آنی و غیرحضوری دریافت کند.«
ثبت محور شدن شروع کسب وکارهای اینترنتی با 
دریافت حداقل اطالعات؛ شناسنامه، شماره موبایل و 
آدرس اینترنتی که هم اکنون با مفهوم »نماد اعتماد 
بی ستاره« شباهت دارد، توسط وزارت صمت انجام 
خواهد شــد. در ادامه این نامه تاکید شــده از نگاه 
دولت »صدور مجوز کســب وکار« با »اعتبار مجوز 
کســب وکار« تفاوت ماهوی دارد. بنابراین فروش و 
دریافت وجه در فضای مجازی ملزم به دریافت مجوز 
کسب وکار اینترنتی است و داشتن »نماد اعتباری« 
اختیاری اســت. آنطور که در این نامه آمده است از 
نظــر وزارت اقتصاد، درگاه تخصصــی صدور مجوز 
برای کسب وکارها در فضای مجازی، وزارت صمت 
بوده و این وزارتخانه بایستی در چارچوب ارائه شده 
در درگاه ملی مجوزها، برای این کسب وکارها مجوز 
صادر کند.نکته قابل تامــل دیگر در نامه خاندوزی، 
تاکید وی بر عدم اتخاذ تصمیماتی است که موجب 
شود نخبگان فعال در کسب وکارهای اینترنتی، نگران 
و مایوس شوند. این سخنان او در حالی مطرح شده 
که کارشناسان این حوزه بارها تاکید کرده اند اینماد 
اجباری موجب تشدید ســیل مهاجرت و ناامیدی 

فعالین اقتصادی خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنیــن صیانت از مجــاز ماندن را 
اصل مهم اجــرای اینمــاد اجباری عنــوان کرده 
اســت:    »وزارت اقتصاد با کمک همه دستگاه های 
صادر کننــده مجوز تالش می کنــد از مجاز ماندن 
کســب وکارها صیانت کند. این صیانــت می تواند 
مبتنی بر پایه تایید استعالمات قانونی کسب وکارهای 

خاص مجوز محور یا تایید اعتبار اعالمی اپراتورهای 
غیردولتی رتبه بندی که بر پایه مشــارکت عمومی 
در سنجش رضایت و گزارش های تخلفات هستند، 
باشــد.«از نگاه وزارت اقتصاد، شــروع کسب وکار 
اینترنتی با حداقل دسترســی به خدمات تراکنش، 
تبلیغات و تســهیالت باید بسیار با تساهل و تسامح 
باشد تا مشــاهده پذیری اقتصاد افزایش پیدا کند و 
فعالیت غیررســمی به فعالیت رسمی تبدیل شود: 
»این رویکرد تسامح آمیز در ســال های گذشته با 
اختصاص پوز فیزیکی بدون شــرط انجام شده، که 
عالوه بر فراگیری سریع دستگاه و امکان تنظیم گری 
تراکنش هــای آن، حــذف اســکناس از مبادالت 
پولی خرد کشــور را در پی داشته است.« طبق نامه 
خاندوزی، برای ســطوح بعدی ســطح دسترسی 
کســب وکارهای اینترنتی به انواع خدمات در حوزه 
پرداخت و تسهیالت مبتنی بر کیفیت رفتار گذشته 
و بر اساس الگوریتم های هوشــمند وب بدون نیاز 
به مراجعه و بررســی کارشناسی، به صورت خودکار 
قابل افزایش است.وزیر اقتصاد در بخش پایانی نامه 
اعالم می کنــد از دیدگاه وزارت خانــه متبوع وی، 
شناسایی و منع سوء استفاده از درگاه های پرداخت 
توســط کالهبرداران امری ضروری است؛ اما برای 
تحقق این هدف بایستی استفاده از »فنون حکمرانی 
نــرم« جایگزین برخورد تحکم آمیــز با فعاالن این 
حوزه شود. پیشنهادات خاندوزی در راستای اجرای 
فنون حکمرانی نرم شامل سه بخش می شود: درگاه 
پرداخت بر مبنای احراز هویت صورت گرفته توسط 
بانک و با اتصال به حســاب شــخص در مجوزهای 

اعالنی اعطا شود. در مجوزهای تایید محور نیز درگاه 
پرداخت تا زمان اراده مجوزهای موردنیاز، متناسب با 
حوزه کسب وکار محدودیت منطقی سقف تراکنش 
داشته باشد. درگاه پرداخت باید روی شماره حساب 
بانکی متناظر بــا هویت ثبت شــده در مرحله قبل 
اختصاص پیدا کند. همچنین سقف و تعداد تراکنش 
محدود بــه تایید هیئــت مقررات زدایــی و بهبود 

کسب وکار برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با ایجاد بستر 
حساب امانی )Escrow Account( ابزاری برای 
ضمانت مجوزها باهدف صیانــت از کاربران در برابر 
کاله برداران و عدم انجام تعهد توسط فروشنده ایجاد 
کند. همچنین برمبنای تراکنش ها با تخصیص حق 
رای به کاربر، امکان نظــارت عمومی و ثبت گزارش 
تخلف در ارائــه کاال و خدمــات را غیرمجاز درازای 
پاداش را فراهم آورد تا نهادهــای نظارت به راحتی 
بتوانند تخلفات احتمالی را کشف کنند. برای ایجاد 
امنیت هرچه بیشــتر در محیط کســب وکارهای 
اینترنتی، بستر رشد کسب وکارهای اعطاکننده نماد 
و بیمه های کســب وکار داخلی فراهم شود.با وجود 
مخالفت های گسترده استارتاپ ها و کسب وکارهای 
آنالین با اجباری شــدن نمادی کــه از ابتدا قرار بر 
اختیاری بودن آن بود، به نظر می رسد وزارت اقتصاد، 
صمت و بانک مرکزی با همدیگــر در جهت اجرای 
قانون اینماد اجباری هم گام شده اند.بایســتی دید 
نمایندگان مجلس که اجباری شدن اینماد را خالف 
قانون دانســته بودند پس از نامه وزیــر اقتصاد چه 

تصمیمی در این باره خواهند گرفت.

كسب و كارها نماد اعتماد بگيرند تا ارزش پول ملی افت نكند

نامه وزیر اقتصاد در دفاع از اینماد به مجلس
News kasbokar@gmail.com

سامسونگ سرانجام دسترسی به پلتفرم فروشگاهی 
تایزن خود را برای همیشــه متوقف کــرد. با این 
وجود دیگر هیــچ کاربری نمی تواند از این اســتور 

اپلیکیشن های خود را دانلود یا به روزرسانی کند.
غول فناوری مســتقر در کره جنوبــی، از ماه ژوئن 
سال گذشته این سرویس را برای کاربران جدید به 
منظور استفاده از استور تایزن برای دانلود اپلیکیشن 
یا بازی های جدید متوقف کرده بــود. در آن زمان 
کاربران قبلی این پلتفرم همچنان می توانســتند 
نسبت به نصب اپلیکیشن های از پیش دانلود شده 
اقدام کنند اما اکنون این سرویس دیگر برای تمام 

کاربران از دسترس خارج شده است. بنابراین، اگر 
اکنون از اپلیکیشن یا وب سایت استور تایزن بازدید 
کنید با یک کــد خطا روی نمایشــگر خود مواجه 

خواهید شد.
 Z با این وجود اگر مالک یکی از گوشــی های سری
سامسونگ هستید، زمان آن رســیده تا به اندروید 
یا iOS مهاجرت کنید. آخرین گوشــی این سری 
سامسونگ Z۴ بود که در سال ۲۰۱7 روانه بازار شد 

و این شرکت از آن زمان تاکنون هیچ مدل دیگری از 
سری Z را معرفی نکرده است.

عالوه بر این، ساعت های هوشــمند این کمپانی از 
جمله سری گلکسی واچ ۴ دیگر از تایزن پشتیبانی 
 Wear نمی کننــد و آن ها را به سیســتم عامــل
OS گوگل مجهز کرده اســت و این امــر در تمام 
ســاعت های آینده نیز تکرار خواهد شــد. از جمله 
دالیل چنین تصمیم به پشــتیبانی اپلیکیشن های 

شخص ثالث اشاره شــده است. سامسونگ در سال 
 ۲ Gear ۲ و Gear ۲۰۱۴، ساعت های هوشمند
Neo را با سیستم عامل تایزن رونمایی کرده بود و 
به فاصله شش ماه بعد نیز گلکسی Gear را با همان 
سیستم به بازار عرضه کرد.ظاهرا تصمیم سامسونگ 
برای تعطیل کردن اپ اســتور تایزن به ســال ها 
قبل تر برمی گردد، زیرا در سال ۲۰۱۸، این شرکت 
اپلیکیشــن محبوب ACL که برای دانلود برخی 
اپلیکیشن ها و بازی های معروف اندروید در تایزن 
مانند فیسبوک، واتســاپ و Asphalt ۸ ضروری 

است را در این پلتفرم تعطیل کرده بود.

شــکاف درآمدی در اپل میان کارمنــدان عادی و 
مدیران ارشد این شرکت در حال افزایش است و در 
سال گذشته تیم کوک مدیرعامل اپل ۱۴۰۰ برابر 
یک کارمند عادی این شــرکت درآمد داشت. تیم 
کوک مدیرعامل اپل در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۱۴۴7 
برابر متوسط پرداختی به کارکنان اپل درآمد داشت. 
علت رشد شــدید درامد تیم کوک، افزایش ارزش 
ســهام شــرکت اپل در بازار بوده که درآمد وی به 
عنوان مدیرعامل اپل را به نزدیک ۱۰۰ میلیون دالر 

رسانده است.در ســال ۲۰۲۱ متوسط پرداختی به 
کارکنان اپل در سال برابر با ۶۸۲۵۴ دالر بوده است. 
این رقم در سال ۲۰۲۰ برابر با ۵77۸۳ دالر بوده و 
درآمد تیم کوک نیز ۲۵۶ برابر این متوسط حقوق 
بوده اســت. یکی از عوامل مهم افزایش رشد سهام 

اپل، تشدید دورکاری ناشی از شیوع کرونا و بیشتر 
شدن تقاضا برای خرید آیفون و رایانه های مک بوده 
که موجب رشد ۳۰ درصدی درآمد اپل در سال مالی 
۲۰۲۱ و رسیدن آن به ۳۶۵.۸۲ میلیارد دالر شده 
است. همچنین ارزش این شرکت در بازار سرمایه 

در هفته قبل از مرز ۳ تریلیون دالر عبور کرد.کوک 
که در سال قبل ۳ میلیون دالر حقوق گرفته، ۸۲.۳ 
میلیون دالر پاداش ســهام دریافت کرده است. ۱۲ 
میلیون دالر نیز به علت تحقق اهــداف اپل به وی 
پرداخت شده است. ۱.۴ میلیون دالر بابت سفرهای 
هوایی به وی رســیده و با احتساب برخی پرداخت 
های متفرقه او ۹۸.7 میلیون دالر به جیب زده که در 
مقایسه با رقم ۱۴.۸ میلیون دالر سال ۲۰۲۰ رشد 

چشمگیری داشته است.

ستاد توســعه فناوری های فضایی و حمل و نقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برای دسترسی کشاورزان و شرکت ها به پهپادهای 
ایرانی، تســهیالت لیزینگی را بــه فعاالن حوزه 
کشاورزی ارائه می کند.به گزارش معاونت علمی 
و فناوری، یکی از چالش های موجود برای توسعه 
نسل جدید کشاورزی، عدم دسترسی فعاالن این 
حوزه به تجهیزات و فناوری های کاربردی است. 
ستاد توســعه فناوری های فضایی و حمل و نقل 

پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برای رفع 
این چالش، بــه میدان آمدند تا تســهیالتی را به 
فعاالن حقیقی و حقوقی حوزه کشاورزی بپردازند.

بر اساس این همکاری قرار است، تسهیالت لیزینگ 

به فعاالن حقیقــی و حقوقی حوزه کشــاورزی 
پرداخت شود. کشاورزان حقیقی نیز می توانند با 
ارائه پروانه کسب از خدمات مذکور بهره مند شوند 
تا بتوانند خدمات پهپادی را با شــرایط مناســب 
دریافت کنند.با توجه به توانمندی های تخصصی 

موجود در کشــور این امکان فراهم است که همه 
نیاز داخل به این پهپادها توسط شرکت های ایرانی 
تامین شود. ســاخت و طراحی اجزای پهپاد برای 
نیازهای خاص، توسط شــرکت های دانش بنیان 
داخلی صورت می گیرد.در همین راســتا و با دو 
هدف »بازارسازی برای طراحان و سازندگان این 
پهپادها« و »توسعه کشاورزی مدرن در کشور«، 
طرح پرداخت لیزینــگ به فعاالن ایــن حوزه و 

متقاضیان دریافت خدمات پهپادی ارائه می شود.

عضو هیأت مدیره ی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران اعالم کرد امکان افزایش سقف و سابقه ی واردات 
برای تأمین کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای تلفن 
همراه و یا بانک های خصوصی قرارداد داشــته باشند، 
ایجاد شده است.به اعتقاد کارشناســان حوزه فناوری 
اطالعات، اگر پیش از آماده سازی زیرساخت ها و پیش 
از آنکه تولید به حد مطلوبی برســد، واردات را محدود 
کنیم، اجناس نایاب می شود، قیمت ها افزایش می یابد 
و در تأمین تجهیزات در بازار خلل ایجاد می شــود. در 
این شــرایط پس از وارد شــدن ضربه ی حداکثری به 
تأمین کننده ها، واردات آزاد می شود، اما نوسانی که پیش 
از این وضعیت رخ داده، نه به نفع تولیدکننده است و نه به 
نفع واردکننده.از طرف دیگر، در شرایطی به سر می بریم 
که منابع مورد نیاز در کشــور محدود است و به همین 

دلیل باید با وسواس و دقت نظر بیشتری آنها را مصرف 
کنیم. در عین حال که ماهیت آی تی با ســایر صنایع 
متفاوت است، اما عموما همان نسخه ای که برای صنایع 
مختلف پیچیده می شــود، برای صنعت فاوا هم تجویز 
می شــود.  فناوری اطالعات مانند یک داشبورد عمل 
می کند و از این طریــق تصمیم گیران با رصد اطالعات 
می تواننــد منابع موجــود را به بخش های مــورد نیاز 
تخصیص دهند. اما وقتی مانیتورها و سنسورها خاموش 

شوند، دیگر متوجه نمی شوند چه اتفاقی رخ می دهد. 
وزارت صمت در یک ســال اخیر اعالم کــرده بود که 
اگر قرار است ســقف و سابقه ی شــرکت ها برای اخذ 

ثبت ســفارش افزایش پیدا کند، این شــرکت ها باید 
با دســتگاه های اجرایــی و حاکمیتی قرارداد داشــته 
باشــند. در همین مصداق، اپراتورهــای تلفن همراه، 
بانک های خصوصی و طیف وسیعی از مصرف کنندگان 
از این امکان حذف می شــدند، زیرا طیف کسانی که از 
فناوری اطالعات استفاده می کنند، بسیار وسیع بوده و 
محدود به دستگاه های اجرایی نمی شود. در این شرایط، 
تأمین کنندگان وقتی با چنین بخش نامه هایی روبه رو 
شــوند، برای ادامه حیات شرکت  هایشــان به ناچار به 
سمت قاچاق سوق داده می شوند.اما در نهایت سازمان 
نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران اعــالم کرده که با 

پیگیری این ســازمان با قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، امکان افزایش سقف و سابقه ی واردات برای 
تأمین کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای تلفن همراه 
و یا بانک های خصوصی قرارداد داشــته باشند، ایجاد 
شده است.احســان زرین بخش - عضو هیأت مدیره ی 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در این باره 
گفت: براساس گزارشی که اواسط تابستان سال جاری 
از برخی از اعضای ســازمان دریافــت کردیم، متوجه 
شدیم که امکان افزایش سقف و سابقه ی واردات برای 
تأمین کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای تلفن همراه و 
یا بانک های خصوصی قرارداد داشته باشند وجود ندارد. 
به عبارتی وزارت صمت تنها به افزایش ســقف سابقه ی 
تأمین کنندگان دارای قرارداد با دســتگاه های اجرایی 

اقدام می کند.

سامسونگ اپ استور تایزن را برای همیشه تعطیل کرد

درآمد مديرعامل 1400 برابر كارمند عادی

افزایش شکاف درآمدی در اپل 

توسط معاونت علمی انجام می شود؛

ارائه تسهیالت لیزینگ به کشاورزان برای تهیه پهپادهای ایرانی

مشکل سقف و سابقه ی واردات تجهیزات فناوری حل شد


