
اوپو موبایل جدیــد و ارزان قیمت A۱۶K را در 
هند عرضه کرد. این دستگاه برای افرادی مناسب 
اســت که به دنبال موبایلی سبک با طراحی زیبا 

هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، 
»اپو« موبایل جدید و ارزان قیمت A۱۶K برای 
بازار هند عرضه کرده است. طبق اعالم این شرکت 
چینی دستگاه مذکور برای افرادی مناسب است 

که دنبال موبایل سبک با طراحی زیبا هستند.
A۱۶K با وجود باتری ۴۲۳۰ میلی آمپری ۷.۸۵ 
میلیمتر ضخامت و ۱۷۵ گرم وزن دارد. وزن این 
دســتگاه حتی با در نظرگرفتن نمایشگر ۶.۵۲ 

اینچی آن نیز بســیار خارق العاده است. موبایل 
ارزان قیمت اپو با قابلیت های مخصوص»مراقبت 
روزانه از چشم« )All day Eye Care( مانند 
قابلیت خوانش صفحــه در نور زیــاد و نورپس 
 )AI Smart Backlight(زمینه هوشــمند
 بــرای اســتفاده راحت تــر از دســتگاه عرضه 

شده است.
داخل موبایل از تراشه هلیو G۳۵ مدیاتک استفاده 
شــده که عملکرد آن به وسیله ویژگی »سیستم 
بوســتر« ارتقا یافته اســت. این ویژگی در اصل 
مجموعه ای از قابلیت های ارتقایی سیستم است.

به طور مشــابه باتری موبایل نیز با ویژگی های 

 Super Night-time مشــخصی ماننــد
Standby، ارتقای شارژ در شب و حالت ذخیره 
شــارژ برای حداکثر کارآمدی و غیره عرضه می 
شــود. A۱۶K دارای یک دوربین پشتی ۱۳ و 

سلفی ۵ مگاپیکسلی است.
نرم افزار بــه کار رفتــه در موبایــل مذکور نیز 
OS ۱۱.۱ است. این سیستم عامل ColorOS
مجهز به ویژگی هایی مانند Flex Drop است.

این دســتگاه در رنگ های آبی، سفید و سیاه در 
هند عرضه می شود که بهای نسخه ای از آن با ۳ 
گیگابایتRAM و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی 

۱۰۴۹۰ روپیه است.

رگوالتــور ارتباطات کــره جنوبی اعــالم کرد 
اپل طرح هایی برای اســتفاده از سیستم های 
 پرداخــت طــرف ثالــث را در اپ اســتور ارائه 

کرده است.
به گزارش رویترز، طبق قانونی که سال گذشته 
میــالدی در کره جنوبــی وضع شــده، اپراتور 
فروشــگاه های بزرگ اپلیکیشــن نمی توانند 
توســعه دهندگان نرم افزار را وادار به استفاده از 

سیستم های پرداخت شان کنند.
کمیســیون ارتباطــات کــره)KCC( پــس 

از تصویــب ایــن قانــون در آگوســت ۲۰۲۱ 
میالدی از اپل و گوگل خواســت طــرح هایی 
برای پیروی از آن ارائه کننــد. قانون مذکور در 
حقیقت اصــالح قانون کســب و کار ارتباطات 
 بود و از ســپتامبر سال گذشــته میالدی اجرا 

شده است.
اپل در بیانیــه ای اعالم کرد: اپل بــه قانون کره 
جنوبی احترام می گــذارد و تاریخچه همکاری 
قدرتمندی با توسعه دهندگان نرم افزار این کشور 
دارد. ما مشتاق همکاری با کمیسیون ارتباطات 

کره جنوبی و توسعه دهندگان نرم افزار هستیم تا 
راه حلی بیابیم که به سود کاربران کره ای باشد.

شــرکت آمریکایــی جزئیاتــی ماننــد زمان 
اجــرای تغییــرات یا نــرخ کمیســیون های 
دریافتــی را اعــالم نکــرده اما تصمیــم دارد 
 دربــاره جزیئــات بیشــتر بــا KCC مذاکره 

کند.
گوگل در ماه نوامبــر ۲۰۲۱ میالدی طرح های 
خود برای سیســتم های پرداخت جایگزین در 

گوگل پلی را اعالم کرده است.

طبق یک بررسی جدید، شرکت هواوی تکنولوژیز 
همچنان در فهرســت شــرکت هایی که بیشترین 
پتنت )امتیاز انحصــاری( آمریــکا را دریافت می 
کنند، باال می رود که نشــان می دهد شرکت های 
 چینی به میزان فزاینده ســهم بزرگتری از نوآوری 

جهان دارند.
به گزارش ایسنا، بررسی جدید سرویس درخواست 
ثبت پتنت IFI "فیرویو ریسرچ"  حاکی از آن است 
که هواوی سال میالدی گذشته ۲۷۷۰ پتنت آمریکا 
را دریافت کرد و در رتبه پنجم قرار گرفت. موفقیت 
هواوی در کسب پتنت ها در حالی بوده که این سازنده 
تجهیزات شبکه توسط دولت بایدن از بازار آمریکا 

بیرون رانده شده و از دسترسی به قطعات مورد نیاز 
برای ساخت تلفنهای هوشمند محروم شده است. 
دولت آمریکا این شــرکت را که در شنزن مستقر 
است، متهم به جاسوســی و تهدیدی برای امنیت 
ملی قلمداد کرده اســت، در حالی که هواوی منکر 
اتهامات مذکور شده است. هواوی به دلیل افول سایر 
شرکت ها از رتبه نهم به پنجم صعود کرد زیرا دفتر 
پتنت و تریدمارک آمریکا در سال ۲۰۲۱ پتنت های  

کمتری را صادر کرد. 
شرکت سامســونگ الکترونیکس، کنون و شرکت 
TSMC تایوان در جمع پنج دریافت کننده بزرگ 
پتنت های ثبت شــده بودند. طبق یافته های این 

بررسی، شــرکت هایی چینی از نظر مالکیت پتنت 
در سطح جهانی در رده باالیی قرار دارند. سامسونگ 
در سطح جهانی دارنده بزرگترین اختراعات به ثبت 
رسیده است. اما شش شرکت چینی شامل هواوی 
و آکادمی علوم چین پتنت های  بیشــتری را برای 
نوآوری هایشان در مقایسه با IBM داشته اند که در 

رتبه هشتم این فهرست قرار دارد.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، هــوش مصنوعی و 
یادگیری ماشــینی همچنان مهمترین حوزه های 
 ،IBM رشــد برای نوآوری مانده و شــرکت های
سامســونگ، گوگل آلفابت و مایکروسافت در این 

حوزه پیشتاز هستند.

اپو موبایل ارزان قیمت عرضه کرد

اپ استور سیستم های پرداخت طرف ثالث را در کره جنوبی مجاز می کند

صعود هواوی در رده بندی ثبت امتیاز انحصاری آمریکا
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معاون  وزیر صمت مطرح کرد

قیمت مصرف کننده کاال 
حداکثر ۳۰ درصد باالتر 

از قیمت تولیدکننده

بسیاری از نانوایان 
نرخ مصوب 

را رعایت نمی کنند

کسری منابع تامین 
اجتماعی به ۱۱هزار میلیارد 

تومان  در ماه  می رسد
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سرمقاله

ماندگاری 
انتظارات تورمی

باید فرآیند اجرا و تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی را بــه 
درستی اجرا کنیم نه اینکه 
به طور کلی صورت مساله 
حذف شــود. چرا که تضمینی وجــود ندارد که 

قیمت ها و تورم...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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تعرفه مواد اولیه و 
ماشین آالت صفر شود

۱88هزار خودروی ناقص 
در پارکینگ ها وجود دارد

تورم  بعد از حذف ارز دولتی به چه سمت و سویی می رود؟

پیشنهاد  حذف  تدریجی  ارز دولتی
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قاچاق  گسترده  فرش  دستباف
مهاجرت   طراحان   و   تولیدکنندگان   فرش

صادرات   فرش   امسال   تنها   به ۴3  میلیون   دالر   می رسد

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
اظهار داشت: ماشین آالتی که در داخل کشور تولید 
نمی شوند باید وارد شوند. بنابراین گران کردن این 
ماشــین آالت به معنای افزایش قیمت تمام شده 
سرمایه گذاری اســت که می تواند باعث شود دیگر 
توجیه اقتصادی نداشته باشد، در چنین وضعیتی 
اشتغال هم ایجاد نمی شــود.عباس جبالبارزی در 
مورد تغییر احتساب حقوق پایه گمرکی به ارز نیمایی 
اظهار کرد: متاسفانه دولت سیزدهم هم تقریبا تا این 
لحظه هیچ حمایتی از تولید به شکلی که باید انجام 
نداده اســت. قطعا ما هم موافق بودیم که در کشور 
ارز باید تک نرخی باشــد ما برای اینکه می خواهد 
محاسبات گمرکی را بر حسب ارز نیمایی انجام دهند 

این سوال پیش می آید...

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تفهیم 
اتهام مدیران عامل ایران خودرو و ســایپا به دلیل 
عدم آماده سازی ۱۸۸ هزار خودروی دپو شده در 
پارکینگ ها گفت: تعــداد زیادی از مردم آمادگی 
الزم را برای تحویل خودروی دارای کمبود قطعه 
غیرفنی دارند.حجت اهلل فیروزی عضو کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی با اشاره به تفهیم 
اتهام مدیران عامل ایران خودرو و ســایپا از سوی 
سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سازمان 
بازرسی کل کشور به موضوع دپوی بیش از ۱۸۰ 
هزار خودرو در پارکینگ های ایران خودرو و سایپا 
ورود کرده که این کار نظارتــی قاطعانه بوده و از 

اینکه سازمان بازرسی...

نسبت به ذخایر 
ارزی و ریالی 
نگران نیستیم

رییس جمهوری:
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اقتصاد2
ایران وجهان

پیشنهاد افزایش منابع تامین اجتماعی از 
محل تأدیه بدهی دولت

همســان ســازی حقــوق 
بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱

دبیرکل کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگــران از کمیســیون تلفیــق مجلــس 
خواست تا در جریان بررســی الیحه بودجه 
۱۴۰۱، موضوع کسری منابع سازمان تامین 
اجتماعی، همسان سازی حقوق بازنشستگان 
و  پرداخت دیون و بدهــی های دولت به این 

سازمان را مورد توجه ویژه قرار دهد.
هادی ابوی اظهار کرد: همه می دانیم سازمان 
تامین اجتماعی با مشکالت عدیده ای روبرو 
است ولی متاســفانه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
هیچ رقمی برای این سازمان که جمع زیادی 
کارگران و بازنشستگان را تحت پوشش دارد، 
دیده نشــده اســت در حالی که کارگران و 
بازنشســتگان به امید روزهــای خوب عضو 

سازمان تامین اجتماعی شده اند.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی امسال 
بیش از ۱۷ هزار میلیــارد تومان بابت حقوق 
مســتمری بگیران و بازنشستگان می پردازد 
و ماهیانه بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان 
کسری نقدینگی برای پرداخت حقوق دارد. 
دبیرکل کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران افزود: از طرفی پرداختی های سازمان 
به مراکز درمانی که تا دی ماه سال قبل تقریبا 
به روز شده بود، متاسفانه اکنون ۷ ماه معوق 
است و لذا پیش بینی می شود کسری منابع 
تامین اجتماعی در سال آینده به بیش از ۱۱ 

هزار میلیارد تومان در ماه برسد.
به گفته ابوی، بدهی تامین اجتماعی به بانکها 
به دلیل تامین کسری حقوق پرداختی بیش 
از ۹۰ هزار میلیارد تومان است که به نظر می 
رسد تا پایان خرداد سال آینده به بیش از ۱۳۵ 
هزار میلیارد تومان برســد. این مقام مسئول 
کارگری افزود: تعهدات دولت صرفا برای سال 
۱۴۰۱ جهت بیمه های قالیبافان، رانندگان، 
مشاغل مشمول کمک دولت و ... بیش از ۱۴۰ 

هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.
وی با تاکید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی اظهار کرد: علیرغم آنکه همسان 
سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از 
محل اعتبارات عمومی کشور انجام گرفته از این 
محل هیچ کمکی به ســازمان تامین اجتماعی 
نشده است و سال آینده نیز بانک رفاه از سازمان 
جدا شده و یقینا سازمان تامین اجتماعی برای 
تامین نقدینگی با مشــکالت بســیاری مواجه 
خواهد شــد.دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران پیشنهاد کرد: در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ حداقــل ۱۵۰ هزار میلیــارد تومان به 
صورت نقدی یا در قالب عرضه سهام و امالک به 
سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد. به گفته 
ابوی، این مبلغ می تواند به عنوان دیون جاری 
دولت و یا تأدیه بخشی از بدهی دولت به سازمان 
یا در قالب معافیت های مالیاتی باشد تا سازمان 
تقویت شــود؛ در غیر این صورت سازمان دچار 

چالش جدی خواهد شد.

قیمــت مصرف کننــده کاال 
حداکثر ۳۰درصــد باالتر از 

قیمت تولیدکننده
قائم مقــام وزیر صنعت، معدن و تجــارت در امور 
بازرگانی در پاســخ به این پرسش که درج قیمت 
تولید کننده بر روی کاال ها از چــه زمانی اجرایی 
می شود؟ گفت: این کار از حدود یک ماه پیش آغاز 
شد و هر هفته به فهرســت کاال ها اضافه می شود. 
محمدصادق مفتح افزود: کاال پس از تولید، فرآیند 
توزیع را طی مــی کند و پــس از آن بحث خرده 
فروشی اســت که هزینه های مستقل از هم دارند 
و در فاصله بین قیمت کارخانــه تا مصرف کننده 
نهایی، این 2 هزینه بــه آن تعلق می گیرد.او ادامه 
داد: با توجه به اینکه مسافت واحدهای تولیدکننده 
تا مراکز توزیع و مصرف، متفاوت است، اعالم یک 
قیمت واحد برای مصرف کننده، دقیق نیســت و 
این روش می توانســت برخی گران فروشی ها و 
تخلفات در الیه های توزیع و یا خرده فروشــی را 
ایجاد کند. آقای مفتح افزود: قیمت تولید کننده، 
مبنای قیمت را از درب کارخانه قــرار می دهد و 
با توجه به بُعد مســافت و نوع کاال بین 2۰ تا ۳۰ 
درصد به قیمــت تولید کننده افزوده می شــود.
قائم مقــام وزیر صنعت، معدن و تجــارت در امور 
بازرگانــی گفت: فاصله قیمتی بیــن تولیدکننده 
ها و خرده فروشــی ها در مورد کاالهای مصرفی، 
 تا 2۰ درصد و کاالهای ســرمایه ای تا ۳۰ درصد

 خواهد بود.

خبر

نایب رییس کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی ایــران اظهار 
داشت: ماشــین آالتی که در 
داخل کشور تولید نمی شوند 
باید وارد شوند. بنابراین گران 
کردن این ماشــین آالت به معنای افزایش قیمت تمام 
شده سرمایه گذاری است که می تواند باعث شود دیگر 
توجیه اقتصادی نداشته باشد، در چنین وضعیتی اشتغال 
هم ایجاد نمی شــود.عباس جبالبارزی در مورد تغییر 
احتساب حقوق پایه گمرکی به ارز نیمایی اظهار کرد: 
متاسفانه دولت ســیزدهم هم تقریبا تا این لحظه هیچ 
حمایتی از تولید به شــکلی که باید انجام نداده است. 
قطعا ما هم موافق بودیم که در کشور ارز باید تک نرخی 
باشد ما برای اینکه می خواهد محاسبات گمرکی را بر 
حســب ارز نیمایی انجام دهند این سوال پیش می آید 
که دقیقا در مــورد چه کاالهایی قرار اســت این اتفاق 
رخ دهد؟ اگر در مورد کاالهای مصرفی یا لوکس است 
اشکالی ندارد و حتی می توانند تعرفه باالیی قرار دهند 
چراکه بسیاری از آنها کمکی به اقتصاد کشور نمی کند.
اما اگر قرار اســت برای مواد اولیه یا ماشین آالت تولید 
هم این اتفاق رخ دهد و تعرفه ها هم تغییر نکند، حدود 
۳۰ تا ۴۰ درصد به قیمت مواد اولیه و ماشین آالتی که 
بنگاه های تولیدی وارد می کنند اضافه می کند که باعث 
ایجاد شرایط بسیار سختی می شود.وی با تاکید بر خطر 
کاهش ســرمایه گذای در صنعت اضافه کرد: با این کار 
قیمت تمام شده در ســرمایه گذاری افزایش می یابد و 

ممکن است بسیاری از سرمایه گذاری ها با افزایش قیمت 
ماشین  آالت دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند. افزایش 
قیمت مواد اولیه هم به طور طبیعی باعث افزایش قیمت 
تمام شده کاال می شود و تولیدکننده هم قیمت محصول 
خود را زیاد می کند.اگر تولیدکننده کاالهای واسطه ای 
باشند، بنگاه تولیدکننده محصول نهایی دوباره گران تر 
می خرد و قیمت محصول خود را هم افزایش می دهد. 
بنابراین زیان آن به مصرف کننده رسیده و باعث کاهش 
قدرت خرید می شود در واقع قدرت خریدی که ضعیف 
است، ضعیف تر می شود.جبالبارزی تصریح کرد: ممکن 

است یک سری از ماشــین آالت در داخل کشور تولید 
شوند و کیفیت خوبی داشته باشد اما ماشین آالتی که 
در داخل کشور تولید نمی شوند باید وارد شوند. بنابراین 
گران کردن این ماشین آالت به معنای افزایش قیمت 
تمام شده سرمایه گذاری است که می تواند باعث شود 
دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد، در چنین وضعیتی 
اشتغال هم ایجاد نمی شود.نایب رییس کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: بسیاری از مواد اولیه هایی 
که در کشور تولید می شــوند هم به دست تولیدکننده 
نمی رسند؛ کمااینکه ما در مورد محصوالت پتروشیمی 

مشکل داریم برای مثال قیمت استایرن که در کشور هم 
تنها یک تولیدکننده دارد و به نوعی دولتی هم است، در 
چند ماه اخیر به میزان زیــادی یعنی حدود 2 تا ۳ برابر 
افزایش داشته است. اگر قرار است حقوق پایه گمرکی را با 
ارز نیمایی حساب کنند باید تعرفه ها را به سمتی برسانند 
که این وضعیت راجبران کند، حتی می شود تعرفه را برای 
مواد اولیه و ماشــین آالت به صفر رساند.وی با اشاره به 
مشکالت مالیاتی تولیدکنندگان گفت: اتفاقات زیادی در 
دولت سیزدهم در جهت حمایت از تولید رخ نداده است. 
در همه جای دنیا مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده 
نهایی گرفته می شود اما از آنجا که در کشور ما نتوانستند 
نظام جامع مالیاتی را پیاده کنند، این مالیات را آبشاری 
کرده اند. با این وجود مالیات بر ارزش افزوده االن تقسیط 

نمی کنند و جریمه می گیرند.
جبالبارزی همچنین خاطرنشان ساخت: تبصره 2 ماده 
۹۷ قانون مالیات ها می گوینــد اظهارنامه های مالیاتی 
باید به صورت رندوم رسیدگی شود اما سال ۹8 میزان 
رســیدگی ها بیش از ۷۰ تا 8۰ درصد بود، امسال هم 
این میزان حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است. درحالی که این 
مالیات بر اساس ریسک نیست، اگر قرار بود قانون رعایت 
شــود باید حدود ۵ درصد از پرونده ها رسیدگی شده و 
با اعتماد به فعالیت اقتصادی اظهارنامه ها می پذیرفتد. 
رسیدگی به این میزان از اظهارنامه قطعا باعث کاهش 
دقت شده و با در نظر نگرفتن بسیاری از هزینه ها ممکن 
است برآورد عجیبی داشته باشند. علی رغم اینکه کرونا 
ادامه دارد و مشــکالت آن برای تولیدکنندگان موجود 
اســت تاکنون یک ریال کمک یا یارانه ای به هیچ بنگاه 

تولیدی اختصاص پیدا نکرده است.

مواد اولیه  هایی که در کشور تولید می شوند هم به دست تولیدکننده نمی رسند

تعرفه مواد اولیه و ماشین آالت صفر شود

رئیسی:
 نسبت به ذخایر ارزی و ریالی 

نگران نیستیم
رئیس جمهور "تــورم را نگرانی مردم و علما 
دانست و با بیان این که این مساله در اولویت 
دولت قرار گرفته است، گفت: تورمی که تجربه 
می کنیم در هفتاد سال گذشته بی سابقه بوده، 

اما بحمداهلل سیر نزولی تورم آغاز شده است.
حجت االســالم و المسلمین ســید ابراهیم 
رئیسی  در ارتباط زنده با دوازدهمین اجالسیه 
جامعه مدرســین و علمای بالد اظهار داشت: 
امروز وظیفه همه ما و شــما وظیفه سنگینی 
است؛ آنچه اقتضای انقالب شکوهمند اسالمی 
و نوزدهم دی ماه برخاسته از حوزه علمیه به 

عنوان قلب انقالب اسالمی است.
رئیس جمهور، که در سفر استانی هرمزگان 
به سر می برد با گرامیداشت یاد و خاطره آیت 
اهلل یزدی و علمایی که به رحمت خدا رفته اند، 
از نقش آفرینی آنها تجلیل کرد. وی با اشاره 
به رســالت و نقش حســاس و مهم علما در 
انقالب اســالمی، حوزه های علمیه را مبدا و 
خاستگاه انقالب دانست و با تاکید بر این که 
دین باید در عرصه زندگی اجرا شــود، گفت: 
اجتهاد تمدن ســاز می تواند مبتنی بر مبانی 
غنی ما بســیاری از ســواالتی که در جامعه 
وجود دارد را پاسخ دهد. رئیس جمهور تاکید 
کرد: حوزه های علمیه بــه عنوان حامی نظام 
باید همواره دغدغه انقالب و پیشرفت امور را 
داشته باشند و نمی توانند نسبت به دغدغه های 

جامعه بی توجه باشند.
 رئیسی شــناخت نیاز جامعه، آمادگی برای 
نقش آفرینــی برای رفع نیازهــای جامعه را 
دو وظیفه سنگین علما و حوزویان دانست و 
گفت: علمای ما در این مسیر هرچه داشتند را 
در طبق اخالص گذاشتند، برای این که علم 

دین برپا بماند.
وی تاکید کرد: محوری تریــن نقطه اجرای 
عدالت است که همه باید به دنبال آن باشیم، 
علمای بزرگ ما بر اســاس میثاق علم و اقامه 
عدالت و مبارزه با فســاد که بــا خدای خود 
بسته اند، باید خود را برای چنین نقش آفرینی 

آماده سازند.
رئیس جمهور عدالت را مســاله محوری دین 
مبین اسالم و انقالب اسالمی دانست و گفت: 
چهل سال از پیروزی انقالب گذشته، کارهای 
زیادی شده که باید نسبت به آن قدردان بود، 
اما عقب ماندگی ها و کاســتی هایی داریم، به 
ویژه در حوزه اقتصاد کاستی هایی داریم، اگر 
به فرمایشات امام و رهبری عمل می شد وضع 

ما بهتر از این بود.
وی گفت: در بســتر گام دوم انقالب و بیانیه 
که هم کاستی ها و هم افق ها روشن شده باید 
بیش از پیش تالش کنیــم، از جامعه محترم 
مدرســین به عنوان نهادی اثرگذار و علمای 
محترم و حوزه های علمیه می خواهیم نسبت 
به این حرکت که همه باید در آن سهیم باشیم 

نقش آفرین باشند.
رئیــس جمهور گفــت: مــا در دولت تالش 
می کنیم تا عقــب ماندگی ها را جبران کنیم، 
به نظرات حوزه های علمیه و ارشاد علما نیاز 
داریم، حوزه های علمیه و روحانیت می توانند 
اتاق فکر دولت باشد، به دولت کمک کنند و 
پشتیبانی نمایند تا بتوانیم کارها را به سامان 

برسانیم.
 رئیسی با اشــاره به اولویت های دولت، گفت: 
مســاله مهم و اولویت دار دولت کرونا بود، در 
روزهای نخســت که دولت را تحویل گرفتیم 
۷۰۰ خانواده داغدار عزیزان شأن می شدند، اما 
به لطف خدا آمار تلفات بسیار کرونا پیدا کرده 
است، اینها از الطاف الهی است، دومین نکته 
پیش روی ما وضعیت کاالهای اساســی بود، 
امروز ذخایر کاالی ما در وضعیت بسیار خوبی 
و اطمینان بخش اســت و هیچ نگرانی در این 

زمینه نداریم.
رئیس جمهور افزود: مسئله دیگر مساله بودجه 
و اعتبارات کشور بود، در حالی که برخی تصور 
می کردند ما نمی توانیــم منابع خود را تأمین 
کنیم به لطف خدا هم صادرات نفتی و هم غیر 
نفتی را دنبال می کنیم، میزان صادرات نفتی 
ما خوب است و ما در این زمینه نگران نیستیم، 
بله تهدیدها و تحریم ها هست اما ما در هر دو 
جبهه خنثی سازی و هم رفع تحریم ها تالش 
می کنیم و اینها را عزت مندانه دنبال می کنیم؛ 
صادرات غیــر نفتی ما بیــش از چهل درصد 
افزایش یافته است، برگشــت منابع به خزانه 
دنبال می شود، نسبت به ذخایر ارزی و ریالی 

خود نگران نیستیم.
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سخنگوی کاخ ســفید در یک کنفرانس خبری 
ضمن انتقاد از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای 
خروج از توافق هســته ای، گفت: دولت بایدن 
مشتاق پیشبرد مسیر دیپلماتیک در مذاکرات 

وین است.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس 
خبری در پاسخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر 
این که چه اطالعات جدیــدی درباره مذاکرات 
وین وجود دارد و  آیا دولــت آمریکا از روند این 
مذاکرات رضایــت دارد یا نه؟ بــا مطرح کرن 
ادعاهایی علیه ایران، گفت: دور هشتم مذاکرات 
وین روز دوشنبه سوم ژانویه آغاز شد و ادامه دارد. 
چیزی که می خواهیم بــه عموم مردم یادآوری 
کنیم، این اســت که چرا االن در این موقعیت 
قرار گرفته ایم. مهم تر از همه این که، اگر رئیس 
جمهور قبلی با بی مالحظگی و بدون فکر کردن 
به عواقب آن، از توافق هسته ای خارج نمی شد، 
هیچ یک از چیزهایی که االن شاهدش هستیم، 
یعنی توانمندی و ظرفیت افزایش یافته ایران و 
اقدامات خصومت آمیزی که از طریق جنگ های 
نیابتی در سراســر جهان انجام داده اند، اتفاق 

نمی افتاد. 
ســاکی ادامه داد: اگر به این اقــدام و تاثیر آن 
نگاه کنید، می بینید پاره کردن توافق هســته 
ای توســط رئیس جمهور قبلی بــه معنای این 

بود کــه برنامه هســته ای ایــران دیگر داخل 
جعبه نبود، دیگر مشمول سخت ترین مقررات 
بازرســی که تا بــه حال مــورد مذاکــره قرار 
گرفته، نمی شــد و دیگر مشــمول محدودیت 
 های ســخت اعمال شــده بــر فعالیــت های 

هسته ای، نبود. 
سخنگوی کاخ سفید با اشــاره به این که به هر 
حال مذاکرات ویــن در جریان اســت، ضمن 
مطرح کردن ادعاهایی علیه ایــران، از عملکرد 
دولت دونالــد ترامــپ انتقاد کــرد و گفت: به 
خاطر خــروج دولت قبلی از توافق هســته ای، 
 بر ســرعت پیش روی برنامه هســته ای ایران

 افزوده شده است. ایران مســتقیما به شرکای 
ما در خلیج فارس حمله کرد و نیروهای نیابتی 
آن دوباره شــروع کردند به حملــه به نظامیان 
آمریکایی در عراق، و آمریــکا به کلی در انزوای 

بین المللی فرو رفت. 
او اظهار کــرد: بنابراین، ما در تــالش بوده ایم 
روابطمــان با کشــورهای جهان را بازســازی 
کنیم و پای میــز مذاکره بازگردیــم تا بتوانیم 
ظرفیت و توان بیشــتری برای رصــد آنچه بر 
این برنامه]برنامه هســته ای ایران[ می گذرد، 
داشته باشــیم. در حال حاضر، مذاکرات ادامه 
 دارد و ما هم مســلما مشتاق پیشــبرد مسیر

 دیپلماتیک هستیم.

نماینده پارلمان اروپا تاکید کرد که در اروپا ، اراده 
سیاسی الزم برای پرداختن به تحریم های آمریکا 
 ،Clare Daly علیه ایران وجود ندارد. کلر دالی
سیاســتمدار ایرلندی و نماینده اصلــی پارلمان 
اروپا اســت. وی گفت: دیدگاه کلی من این است 
که ایران با حســن نیت با برجام برخورد کرد اما به 
دلیل بدخواهی ایاالت متحده و شکســت اروپا در 
اجرای تعهدات اقتصادی اش، تبعیت اتحادیه اروپا 
و کشورهای عضو آن از ایاالت متحده، از این توافق 

چشم پوشی کرد.
این مقام ارشد اروپایی در ادامه اضافه کرد: الزم به 
توضیح است؛ طرفی که برای اولین بار شرایط برجام 
را نقض کرد، ایاالت متحده بــود. خروج یکجانبه 
از برجام یعنی تصمیمی که توسط ایاالت متحده 
اتخاذ شــد و حتی جریان اصلی سیاسی در اروپا 
نیز آن را پذیرفت، تصمیمی غیرمنطقی و غیرقابل 
پیش بینی بود. وی ادامه داد:  پاســخ های ایران به 
این موضوع در چارچوب مفاد توافــق بود - که با 
منطق دیپلماتیک شرایط مشخص می شد - و این 
خیلی بد است که طرف های آمریکایی ادعای خالف 
این را داشته باشند، یا تقصیر شکست این روند را 
متوجه ایران کنند.این نماینــده پارلمان اروپا در 
ادامه خاطرنشان کرد: تحریم ها بصورت کامل متن 
و روح توافق را نقض می کند. با توجه به اینکه چه 
کسی در وهله اول توافق را زیر پا گذاشت، نمی توان 
صحبت های سخت از سوی ایاالت متحده در مورد 
بازگرداندن ایران به "پایبندی" را جدی گرفت. کلر 
دالی همچنین گفت: تامین امنیت منطقه ای صلح 

آمیز و عاری از سالح هسته ای به نفع همه طرف ها 
است اما این امر  با نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی 
مشــروع و منافع انرژی یکی از طرف ها به دســت 
نمی آید. نمی توان رفتاری کرد  که گویی تعهدات 
دیروز را می توان امروز و یا هر زمان که ممکن است 

فراموش کرد.
وی گفت: بنابراین، دیکتاتورهای بلندپایه و امتناع 
از اعتراف به اشــتباهات گذشــته از سوی ایاالت 
متحــده، موانع مهمی برای احیــای برجام بوده و 
همچنین اعمال تحریم های جدید و فقدان هرگونه 
عواقبی برای اسرائیل در تالش هایش برای تشدید 
درگیری و شکست، مانع دیگری برای احیای این 
توافق هســتند.این مقام ایرلندی اتحادیه اروپا در 
ادامه افزود: در این شــرایط، تالش احزاب اروپایی 
برای سوء اســتفاده از انحراف روند توافق توسط 
دولت ترامپ به نحوی که ایران هزینه این جریان 
را بپردازد، غیرقابل قبول اســت. بایــد غیر از این 
باشد. اما متأسفم که بگویم بر اساس شواهد، اراده 
سیاسی کمی در محافل سیاست خارجی اروپا برای 
پرداختن به خطر افزایش ناامنــی در منطقه و بار 
عمیق تحریم های غیرقانونــی و ویرانگر بر مردم 
ایران وجود دارد. وی تاکید کرد: واقعیت این است 
که شرکت های اروپایی بیش از حد در یک سیستم 
ســرمایه داری تحت ســلطه ایاالت متحده ادغام 
شده اند و بنابراین در معرض تحریم های آمریکا قرار 
دارند. در حالی که تالش های قانونی برای رسیدگی 
به این موضوع انجام شده اســت، اروپا عماًل هیچ 

اهرمی برای این موضوع ندارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: ارز 
ترجیحی سیاست درستی نیست ولی کمیسیون 
تلفیق هنوز نسبت به برنامه ها در خصوص چگونگی 
حذف آن قانع نشده است. رحیم زارع در یک برنامه 
تلویزیونی بــا انعکاس نگرانی کمیســیون تلفیق 
درباره شــرایط حذف ارز دولتی، گفت: سوالی که 
وجود دارد این است که با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
آیا دولت می تواند سیاست های جبرانی و حمایتی 
خود را از هشت قلم کاال به ویژه در حوزه دارو، گندم 

و نان پیاده کند.
وی با بیان اینکه،  کل نیاز کشور به گندم در سال 8 
میلیون تن است که با تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی، 
۱2.۵ میلیون تن گندم تولید و وارد می شود، ادامه 
داد، اگر به گوشــت قرمز امروز ارز ۴2۰۰ تومانی 

اختصاص می یافت از قیمت فعلی گران تر می شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: 
تاکنون ۱۷ قلم از سبد دریافت ارز ترجیحی حذف 
شده اســت، از ســوی دیگر تفاوت ۶۰۰ درصدی 
قیمت ارز دولتی و ارز بازار وجــود دارد. در نهایت 
دیدیم که حذف این کاالها از ســبد تخصیص ارز 
دولتی تاثیر جدی در افزایش قیمت آنها نداشــته 
اســت. پرداخــت ارز دولتــی یعنــی حمایت از 
تولیدکننده خارجی اما در نهایت باید به ســمت 
حمایت از تولیدکننده داخلــی بازگردیم. به نظر 
من حذف تدریجی ارز دولتــی در یک بازه ۶ ماه تا 

یک ساله می تواند راهگشا باشد. البته باید نظارت 
نامطلوب فعلی تغییر کند و اقدامات جدی در این 

خصوص انجام شود.
از ســوی دیگر هــادی قوامی، معــاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی دیگر مهمــان برنامه گفت: ارز 
ترجیحی ۴2۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نداریم 
و در الیحه تنها ارز با نرخ ETS خواهیم داشت.وی 
بیان کرد: دغدغه دولت و مجلس مشــترک است 
و هدف آنها افزایش رفاه عمومــی مردم و کاهش 

هزینه هاست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با حذف 
ارز ترجیحی از روی کاال های اساسی، ۷ تا ۱۰ درصد 
تورم ایجاد خواهد شد که دولت برنامه جبرانی برای 
دهک هایی که بیشتر متأثر می شوند در جدول ۱۴ 

بودجه ۱۴۰۱ در ردیف ۱۷ پیش  بینی کرده است.
همچنین زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امیر 
کبیر با بیــان اینکه باید بیــن ارز ۴2۰۰ تومانی و 
یارانه ای که به کاال ها پرداخت می شود، تفاوت قائل 
شویم، گفت: آیا ما می خواهیم یارانه را حذف کنیم و 
یا اینکه یک پدیده ای به نام ارز ۴2۰۰ تومانی وجود 
دارد که اختالل زاست و بازار را دچار دو قیمتی کرده 
اســت؟ اگر واقعا هدف ما حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
است و هدف حذف یارانه ها نیست این سوال مطرح 
می شــود که چرا گندم که ساده ترین و بی اثرترین 

است، ارز ۴2۰۰ تومانی آن را حذف نمی کنیم؟

عضو کمیســیون صنایع مجلس با اشاره به تفهیم 
اتهام مدیران عامل ایران خودرو و ســایپا به دلیل 
عدم آماده سازی ۱88 هزار خودروی دپو شده در 
پارکینگ ها گفت: تعداد زیــادی از مردم آمادگی 
الزم را برای تحویل خودروی دارای کمبود قطعه 
غیرفنی دارند.حجت اهلل فیروزی عضو کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اســالمی با اشاره به تفهیم 
اتهام مدیران عامل ایران خودرو و ســایپا از سوی 
سازمان بازرسی کل کشــور اظهار داشت: سازمان 
بازرسی کل کشــور به موضوع دپوی بیش از ۱8۰ 
هزار خودرو در پارکینگ های ایران خودرو و سایپا 
ورود کرده که این کار نظارتی قاطعانه بوده و از اینکه 
سازمان بازرسی صرفا به ارائه تذکر به خودروسازان 
بسنده نکرده، تشــکر می کنم. وی افزود: گزارش 
چگونگی تفهیم اتهام ســازمان بازرسی به مدیران 
عامل ایران خودرو و سایپا بایستی سریع تر به افکار 
عمومی داده شود زیرا این ســازمان به عنوان نهاد 
نظارتی ورود کرده و این اقدام آنها در راستای تقویت 
جایگاه نظارتی بوده و موجب افزایش اعتماد افکار 

عمومی خواهد شد.
عضو کمیســیون صنایع مجلس تصریح کرد: اگر 
خودروهای ایران خودرو و ســایپا آماده بوده و این 
شرکت ها آنها را به مردم تحویل نداده  باید برخورد 
قضایی قاطعی با مدیران آنها صورت گیرد زیرا در 
شرایط فعلی که کشور و بازار خودرو ملتهب است 
عدم عرضه این خودروها می تواند اثر سویی داشته 

باشد و آسیب هایی را وارد کند.
وی گفت:  اگر بخشــی از خودروهــای موجود در 

پارکینگ ها کــه خودروســازان نیازمند قطعات 
اساسی است و تأمین نشــده و یا توسط اشخاص 
امکان تأمین آن وجود ندارد کارخانه باید تضمین 
داده و ســریع تر آن را تأمین کرده و آنها را تحویل 
مردم دهد حتی ممکن است برخی از خودروهای 
دپو شده در پارکینگ ها نیازمند قطعات معمولی و 
تزئینی باشند که در راهبری خودرو تأثیرگذار نبوده 
و قطعات فنی محسوب نمی شوند لذا خودروسازان 
باید ســریع تر آن را تحویل دهند چرا که خیلی از 
مردم حواله به دست حاضر هستند خودرو خود را با 
شرایط فعلی از کارخانه ها تحویل بگیرند و خودشان 
از بازار آن قطعات را خریداری کرده و نصب کنند 
البته کارخانه هم باید درصدی از قیمت خودرو را به 

دلیل عدم تکمیل نهایی خودرو کاهش دهد.
وی گفــت: در شــرایط فعلی کشــور باید فضای 
اطمینان بخشــی از اجرای قانون و نظــارت را به 
نمایش گذاشت تا آنها اعتمادشان به دستگاه های 
اجرایی و نظارتی آســیب نرســاند و مردم هم به 

حقوق شان برساند.
عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت:  کمیسیون 
صنایع مجلس از مســؤوالن ایران خودرو و سایپا و 
سازمان بازرسی کل کشور دعوت کرده تا توضیحات 
خود را درباره خودروهای دپو شده در پارکینگ ها 
ارائه دهند ضمــن اینکه به دلیــل افزایش قیمت 
کارخانه ای خودروها که بــا موافقت وزارت صمت 
صورت گرفته باید مدیران این وزارتخانه پاسخگوی 
مجلس باشــند تا گزارش نهایی آن به مردم داده 

شود.

کاخ سفید: 

خروج از برجام، ما را در انزوای بین المللی فرو برد

نماینده پارلمان اروپا:

ایران با حسن نیت با برجام برخورد کرد

نگرانی کمیسیون تلفیق از شیوه حذف ارز ترجیحی

پیشنهاد حذف تدریجی ارز دولتی در ۶ ماه

حجت اهلل فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی:

188هزار خودروی ناقص در پارکینگ ها وجود دارد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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عرضه یارانه بنزین به کارت های ملی صرفا یک پیشنهاد است
یک عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در مجلس و دولت وجود ندارد، گفت: موضوع عرضه یارانه بنزین به کارت های ملی صرفا یک پیشنهاد است که 

هیچ بررسی و تصمیم گیری نشده است. عبدالعلی رحیمی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: »هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در مجلس و دولت وجود ندارد و شیطنت های برخی رسانه ها به نقل از مسوولین 
و نمایندگان وجود دارد. موضوع عرضه یارانه بنزین به کارت های ملی صرفا یک پیشنهاد است که هیچ بررسی و تصمیم گیری نشده است اما کلیات آن از نظر شخصی بنده به عدالت نزدیک تر است.«چندی پیش نامه 

محرمانه ای در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها به صورت آزمایشی در جزایر قشم و کیش پیش بینی شده بود.
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ماندگاری انتظارات تورمی 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

باید فرآیند اجرا و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به درستی اجرا کنیم نه اینکه به طور کلی صورت مساله حذف شود. چرا که تضمینی وجود ندارد که قیمت ها و تورم افزایش نیابد. نباید اقدامی انجام شود که برخی ها که در این مدت از 
دالر ۴۲۰۰ تومانی سود بردند، دوباره از این موضوع سوءاستفاده کنند. در اعطای کارت اعتباری و راهکارهای این چنینی هم هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که بتواند قیمت ها را حفظ و سفره افراد کم درآمد را تقویت کند. در کشور ما که 
نرخ تورم بنا بر خوشبینانه ترین پیش بینی ها و گزارش ها بیش از ۴۰ درصد است، چنین اتفاقی به معنای کاهش ارزش واقعی درآمدهای مالی دولت است، این در حالی است که اکنون قوه مجریه خود دچار مضیقه شدید درآمدی است. 
ثبات نرخ ارز و بازار و داشتن رژیم مشخص ارزی نیز اقدام مهم دیگری است که باید صورت گیرد. همچنین می بایست جلوی صدور دستورالعمل ها و مصوبه های متعدد که بازارهای مختلف و تولیدات را دچار نوسانات قیمت می کنند 

گرفته شود. تازمانی که ثبات در بازار ارز، طال و... وجود نداشته باشد منابع به جای اینکه صرف کارهای مولد شود به سمت سوداگری در بازار خواهد رفت. 
در این بین متاسفانه بانک های ما هم دچار این چالش جدی شده اند و شاهدیم که بانک ها خود به بنگاه های اقتصادی بدل شده و سرمایه های بانک ها به جای اینکه به سمت تولید و اقتصاد مولد برود در مسیر بنگاه داری هزینه می شود 

و در این بین می بینیم که صنایع دچار چالش جدی سرمایه در گردش هستند و وقتی این اتفاق می افتد برای جبران هزینه هایشان قیمت ها را دچار می دهند و این باعث افزایش تورم می شود.
همه مشکالت ما از برجام و تحریم نیست. ما شاهد خود تحریمی ها، اختالس ها، احتکارها و افزایش طمعی هستیم که هر روزه شاهد افزایش قیمت دلبخواهی در سطح همه کاالهاییم؛ این که به تحریم ربط ندارد. اگر منظور ایشان این 
است که تحوالت اخیر ربطی به برجام ندارد که بله درست است اما کاهش ذخایر ارزی، کاهش فروش نفت و کاهش تولید خودرو قطعا به برجام ربط دارد. االن شما از تولیدکنندگان داخلی کشور بپرسید که چرا تولید خودروی خود را 

افزایش نمی دهید می گویند به دلیل تحریم کشورهای دیگر به ما قطعات نمی دهند. چرا باید قیمت یک خودروی ساده ایرانی به ۲۰۰ میلیون تومان برسد.
هنوز دقیقا مشخص نیست چه عاملی سبب شده که باوجود کاهش قدرت خرید مردم در سال های گذشته، انتظارات تورمی بر بازار حاکم باشد و تا کجا بنا است قیمت ها افزایش یابند.

رئیس اتحادیه صحافان تهران از شدت گرفتن برخورد 
با واحدهاي صنفي صحافي بدون مجوز این اتحادیه 
خبر داد و گفت: از این پس واحدهاي بدون مجوز که 
اخطار دریافت کرد ه  اند؛ اما براي دریافت جواز اقدام 

نکرده  اند، پلمب خواهند شد.
جلیل غفاري رهبر، رئیــس اتحادیه صحافان تهران 
با اشــاره به ضرورت دریافت جواز کسب صحافان از 
این اتحادیه، گفت: ما پیش از این بارها به واحدهاي 
غیرمجازي که شناسایي کرده ایم، اخطار دادهایم که 
براي دریافت جواز خود به اتحادیه مراجعه کنند که 

فقط تعداد محدودي از آنها این کار را انجام دادهاند.
وي با بیان اینکه اکنون براي پلمب این واحدها اقدام 
خواهیم کرد، افزود: اگر هــم تاکنون اقدامي نکردیم 
به این دلیل بوده که این افراد همکار ما هســتند و از 
سوي دیگر بیکاري در میان صنف وجود دارد و نمي 
خواستیم تداخلي در روند فعالیت همکاران ایجاد شود.
غفاریرهبر ادامه داد: اما از سوي دیگر شاهدیم که این 
اشخاص به بدنه صنف صدمه میزنند زیرا بخش عمده 
آنها زیر قیمت مصوب اتحادیه و عرف در میان صحافان 
کار انجام میدهند و بازار هم صنفي هاي خود را خراب 

مي کنند. وي با اشاره به وجود افراد بدون جواز در همه 
اصناف، عنوان کرد: بخش عمده اي از این واحدهاي 
صحافي در زیرزمین یا پارکینگ کار میکنند، درحالي 
که طبق قانون واحدها باید در محیــط هاي اداري، 

تجاري و کارگاهي باشد تا جواز بگیرند.
غفاري رهبر با بیان اینکه ما طبق قانون نمي توانیم 
به بســیاري از این کارگاه ها جواز بدهیم، گفت: اگر 
بخواهیم نسبت به تعطیلي یا پلمب واحد اقدام کنیم، 
با یکسري تبعات و مشکالت در میان همکاران روبهرو 

مي شویم؛ اما ساماندهي صنف اولویت دارد.
به گفته وي، برخي واحدهــاي صنفي نیز در محیط 
کارگاهي یا اداري قرار دارنــد اما براي دریافت مجوز 
اقدام نمي کنند که براي ایــن گروهها اعمال قانون 

خواهد شد.
وي بــه شناســایي بخش عمــده ایــن واحدهاي 
بدون مجوز اشــاره کرد و افزود: از میــان ۱۰ واحد 
اخیر، مجبور به پلمب و تعطیلي دو کارگاه شــدیم 
که باخبر شــدیم از محل هاي دیگر به کارگاه خود 
 رفت و آمد دارند اما هشــت کارگاه دیگر جواز خود را 

دریافت کردند.

»افزایش کیفیت« بیش از ۵۰ درصد در افزایش تمایل 
به خرید لوازم خانگی داخلی سهم دارد.درمدت اخیر 
مرکز آمار ایــران در گزارش های مختلــف به جریان 
فروش لوازم خانگی خارجی و داخلی و عوامل موثر بر 

آن پرداخته است.
در تازه ترین گزارش بــه موضوع عواملی که بر افزایش 
تمایل به خرید لوازم خانگی داخلی از نگاه فروشندگان 
موثر است پرداخته شد.این آمار گیری نشان می دهد 
که کیفیت لوازم خانگی داخلی از مهمترین عوامل در 
فروش آن است؛ به طوری که افزایش کیفیت ۵۲ درصد 

در افزایش تقاضا برای خرید این اقالم سهم دارد.
در سایر عوامل نیز کاهش قیمت ۲۸ درصد، جذابیت 
ظاهری ۹ درصد، افزایش خدمات پس از فروش چهار 
درصد، فروش اقســاطی چهار درصد و برند سازی سه 
درصد از عوامل موثر بر افزایــش تمایل به خرید لوازم 

خانگی داخلی اعالم شده است.

اما موضوع دیگر مورد بررسی، دالیل توجه مشتریان به 
لوازم خانگی خارجی است که طبق این گزارش،  کیفیت 
باال ۲۲ درصد، لوکس بودن ۲۰ درصد، قیمت مناسب ۱۵ 
درصد وقابل اعتماد بود ۱۵ درصد جزو بیشترین عوامل 

موثر بر توجه مشتریان به لوازم خانگی خارجی است.
در ســایر موارد نیز خدمات پس از فروش بهتر هشت 
درصد، توصیه ســایر مصرف کنندگان شش درصد، 
تبلیغات پنج درصد، مصرف انرژی پایین چهار درصد و 
توصیه های فنی فروشنده سه درصد در این که مشتریان 

به سمت لوازم خانگی خارجی می روند، موثر است.
پیشتر اعالم شده بود که شش دلیل اصلی برای عرضه 
لوازم خانگی خارجی در ایران وجود دارد که در آن سهم 
تقاضا از طرف مشتریان ۳۴ درصد، کیفیت بهتر کاال ۲۲ 
درصد، فروش آسان تر ۲۰ درصد، سود بیشتر ۱۰ درصد 
و رقابت با سایرین پنج درصد  و حدود چهار درصد هم به 

سایر اختصاص دارد.

رئیس اتحادیه قنادان، شیریني فروشي و کافه قنادي 
تهران درباره رشد قیمت شکر و تاثیر آن بر قیمت شیریني 
گفت: با توجه به افزایش قیمت  ها در بخش مواد اولیه 
شیریني باید گفت این کاال هم به جمع کاالهاي لوکس و 
الکچري وارد شده است و همه مردم دیگر نمي  توانند آن 
را تهیه کنند. علي بهرمند، رئیس اتحادیه قنادان، شیریني 
فروشي و کافه قنادي تهران گفت: این روزها نه روغن در 
بازار است و نه شکر. یک روز بار شکر نیست، روز دیگر شکر 
را اصال کارخانجات نمي فروشند و مي خواهند مجددا نرخ 
شکر را افزایش دهند و ما هم در تهیه این اقالم با مشکل 
مواجه شدهایم. رئیس اتحادیه قنادان، شیریني فروشي 
و کافه قنادي تهران در مورد نرخ شکر گفت: قیمت این 
کاال در هر کیلو بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان شده و اصال با نرخ 
دولتي شکر نیست. قیمت روغن جامد تخصصي قنادان 
هم بسیار باال رفته و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان شده 
اســت. بهرمند در خصوص تاثیر قیمت مواد اولیه روي 

قیمت شیریني گفت: آخرین تغییر قیمت شیریني در 
تیرماه صورت گرفت، این افزایش قیمت ها باعث رشد 
قیمت شیریني و کیک مي شود و همکاران ما چارهاي 
جز افزایش قیمت کاالهاي خود ندارند و همه با نرخ هاي 
تیرماه مخالف هستند و اعتراض دارند و ما هم چاره اي 
نداریم جز اینکه اعالم کنیم هر چقدر مي صرفد، بفروشید. 
وي در پاسخ به این پرسش که چند درصد قیمت شیریني 
رشد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: با وجود این بي ثبات 
و اینکه هرروز قیمت ها باال و پایین مي شود نمي توان 
عددي را اعالم کرد. بهرمند تاکیدکرد: همکاران ما قصد 
گران فروشي ندارند، اما متاسفانه مواد اولیه گران شده و 
این دو مبحث جدا از هم هستند. مسئوالن تنظیم بازار 
باید پاسخگو باشند که چرا امروز روغن در بازار نیست؟ 
چرا روغني که ۱۶۰ هزار تومان بود را باید امروز ۶۰۰ هزار 
تومان تهیه کرد؟ علت این همه افزایش قیمت و کمبودها 

در بازار چیست؟ چه کسي پاسخگو است؟

رییس اتحادیه نان های فانتزی خاطر نشان کرد: زمان 
آن فرا رسیده است که به جای اینکه یارانه نان در جیب 
واسطه گران خرید گندم برود مستقیم به جیب مردم 
واریز شود تا حق انتخاب نان با کیفیت برای آنها فراهم 
باشد. محمد جواد کرمی با بیان اینکه چند سالی است 
که اعطای کارت نان به مردم مطرح شده است، گفت: 
در حال حاضر یارانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
برای خرید نان از سوی دولت پرداخت می شود. دولت 
در سال جاری گندم را کیلویی ۵ هزار و پانصد تومان 
از کشاورزان خریداری کرد این در حالیست که آرد با 
قیمت های چون کیلویی ۶۶۵ و ۹۰۰ هزار تومان به 
نانوایی ها و کیلویــی ۲۷۰۰ تومان به صنف و صنعت 

می فروشد.
این فعال صنفی با طرح این پرسش که چند درصد این 
یارانه به دســت مصرف کننده نهایی می رسد، افزود: 
در بســیاری از واحدهای صنفی نرخ مصوب رعایت 
نمی شــود و زمانی که خریدار وارد نانوایی می شــود 
می تواند خود انتخاب کند که نان با چه نرخی خریداری 
کند. به نظر می رسد که مردم بیشــتر نان با نرخ آزاد 
خریداری می کنند پس بهتر است که موضوع یارانه 

نان حل شود.
کرمی با بیان اینکه برخی اقتصاددان ها بر این باورند که 
دادن یارانه نقدی باعث تورم در کشور می شود، خاطر 
نشان کرد: دادن یارانه به نانواها نیز رقابت را بین نانوایان 
کاهش می دهد از این رو شایسته است که با دادن یارانه 
مستقیم به مردم به آنها حق انتخاب بدهیم تا آنها نان 
باکیفیت را از واحدی که نان مرغوب  پخت می کند را 

خریداری کنند.
رئیس اتحادیه نان فانتزی با اشاره میزان یارانه پرداختی 

آرد و نان، گفت: دولت هم اکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان 
برای نان و آرد یارانه پرداخت می کند. بخش کوچکی از 
این یارانه در جیب نانوایان می رود و بخش اعظمی از آن 

عاید واسطه گران خرید گندم می شود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نانوایان خود را متعهد 
به پخت نان با کیفیت نمی کننــد، افزود: وقتی یارانه 
نقدی به دست مصرف کننده نهایی برسد آنها نان را از 
واحدهایی که نان مرغوب می پزند خریداری می کند 
ما در سال های ۸۹ تا ۹۱ تجربه آزادسازی نرخ نان را 
داشتیم.به گفته رییس اتحادیه نان فانتزی، در فضای 
رقابتی قیمت هــا به جای اینکــه افزایش پیدا کنند 

کاهشی می شوند.
این فعال صنفی با اشــاره به چند نرخی بودن قیمت 
آرد، تصریح کرد: چه تضمینی وجود دارد که آرد با نرخ 
۶۰۰ تومانی با آرد ۲۷۰۰ تومانی در کارخانه ها جابه جا 
نمی شود؟ ما چاره ای نداریم جز اینکه قیمت گندم و 

آرد را در کشور تک نرخی کنیم.
وی با اشاره به تفاوت قیمت جهانی گندم با نرخ گندم 
در بازار داخلی گفت: نرخ گنــدم در بازارهای جهانی 
کیلویی ۹ هزار تومان است این در حالیست که گندم را 
کیلویی هزار تومان در بازار داخلی بفروش می رسانیم 
مشخص است که این مســئله در کشور رانت و فساد 
ایجاد می کند.این فعال صنفی در پایان با اشــاره به 
افزایش نرخ نان از سوی برخی واحدهای صنفی؛ گفت: 
چند نرخی بودن نرخ آرد باعث شده است که واحدهای 
صنفی خود را چندان متعهد به نرخ مصوب نکنند و 
نان در بیشتر واحدهای صنفی با نرخ آزاد عرضه شود.

گفتنی اســت که در برخی از نقاط تهران قیمت نان 
سنگک به دانه ای ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان نیز رسیده است.

صادرات فرش امسال تنها به ۴۳ 
میلیون دالر می رسد و موانعی 
همچون قاچاق فرش دستباف 
به کشور و کپی کردن از طرح 
های ایرانی پیش روی صادرات 
وجود دارد. صادرات فرش امسال تنها به ۴۳ میلیون دالر 
می رسد در حالیکه در سال ۷۲ این رقم ۲ میلیارد دالر بوده 
است. قاچاق فرش دستباف به کشور و کپی کردن هند و 
بنگالدش از طرح های ایرانی باعث شــده تولیدکنندگان 

ایرانی نتوانند در صادرات این کاال موفق باشند.
فرش دستباف باید از حمایت دولتی برخوردار باشد تا از 
این رکود خارج شود، مشکالت بیمه بافندگان، تسهیالت 
بانکی، تسهیالت گمرکی و قیمت باالی مواد اولیه از جمله 
مسائل و مشکالت اصلی فعاالن حوزه  فرش دستباف است 
که احتیاج به توجه بیشتر مسئوالن دولتی دارد. این در 
حالی است که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی دیگر 
از چالشهای تولیدکنندگان فرش دستباف است. بخش 

اعظمی از تولیدکنندگان این صنعت جزو سه دهک پایین 
جامعه هستند و یارانه دولتی دریافت می کنند اما اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب تحمیل افزایش قیمت 
تمام شده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت 
می و کاهش رقابت پذیری در بازارهای هدف جهانی می 
شود. در همین رابطه رئیس اتحادیه تعاونی فرش دستباف 
با اشاره به مهاجرت گسترده طراحان و تولیدکنندگان 
فرش، گفت: معافیت صادرکنندگان فرش دســتباف از 
بازگشت ارز صادراتی، مطالبه جدی فعاالن اقتصادی این 
حوزه است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
نیز مالیات بر ارزش افزوده را از جمله مشکالت پیش روی 
تولیدکنندگان این صنعت دانست و گفت: این امر موجب 
تحمیل افزایش قیمت تمام شده و کاهش رقابت پذیری 
در بازارهای هدف می شود. عبداله بهرامی درباره مشکالت 
پیش روی تعاونی های تولید فرش دستباف اظهار کرد: در 
طول سالهای گذشته سه عامل از مهمترین موانع تولید 
در هنر صنعت فرش دســتباف بوده که آسیب جدی به 

تولیدکنندگان این بخش وارد کرده است.
وی ادامه داد: اولین مشــکل، مصوبه تعهــد ارزی بانک 

مرکزی بوده که مشکالت بسیاری را برای تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان فرش دستباف به وجود آورده است چون 
عده زیادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمی توانند 
در مدت مقرر چهار ماهه برای بازگشت مبالغ ارزی، این 

مبلغ را از خریداران دریافت کنند.
یکي از دســت اندرکاران تولید و فروش فرش دستباف 
معتقد است فرش دســتباف از دیرباز به عنوان یکي از 
هنرهاي ســنتي منحصربفرد ایران، اشتغال بسیاري را 
در مناطق شهري و روستایي به خود اختصاص داده بود. 
علیرضا محرابي افزود: ولي هم اکنون به دلیل تنگناهاي 
مختلف این صنعت دچار رکود شده است. وي از باال بودن 
قیمت مواد اولیه و وجود برخي مــواد اولیه نامرغوب به 
عنوان بخشي از مشکالت صنعت فرش یاد و بیان کرد: 
این مشکالت، افزایش هزینه تمام شده و به تبع آن از رونق 
افتادن بازار فرش را در پــي دارد. او توضیح داد: نرخ مواد 
اولیه مانند پشم طي هشت سال گذشته بیش از  ۵۰۰  الي   
 ۶۰۰هزار ریال افزایش یافت و در پي آن مواد اولیه نامرغوب 

جاي مواد اولیه مرغوب را گرفته است.  
در همین رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف 

مشهد در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: هزینه های 
تولید فرش دستباف بسیار افزایش داشته است. مشکالت 
زیادی بر سر راه بافندگان فرش قرار دارد که باید هر چه 

سریعتر برای رفع آن دست به کار شد. 
هادی مخملی اضافه کرد: فرش دســتباف یک کاالی 
استراتژیک است و نباید اجازه داد دیگر کشورها با کپی 
کردن طرح های ایرانی به درآمدزایی از هنر این کشــور 
مشغول باشند. فرصت سوزی در صادرات فرش دستباف 

می تواند درآمدهای ارزی را به شدت کاهش دهد. 
به گفته وی، شیب تند تورم و در پی آن افزایش قیمت مواد 
اولیه، بیشتر تولیدکنندگان را با مشکالت بسیاری مواجه  
کرده، صنعت فرش دستباف نیز از این معضالت بی بهره 
نبوده و بازار این کاالی اصیل و بین المللی ایرانی هم دچار 
رکود شده است. وی افزود: صادرات فرش دستباف نیز اصال 
حال روز خوشی ندارد و بیشــتر بازارهای هدف سنتی و 
قدیمی فرش مثل کشورهای اروپایی و بخصوص آمریکا که 
۳۰ تا ۳۵ درصد از تولیدات فرش ایرانی در بازار این کشور 
به فروش می رسید، به دلیل ایجاد تحریم ها اکنون از دست 

رفته و ضرر زیادی را متوجه صادرکنندگان کرده است. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

حاجــی بابایــی  رئیــس 
کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلــس می گوید: ســال 
آینده تورم خواهیم داشت، 
چه ارز ترجیحی حذف شود 
چه نشود. این در حالی است که رئیس جمهور مساله 
تورم را نگرانی مردم و علما دانست و با بیان این که این 
مساله در اولویت دولت قرار گرفته است، گفت: تورمی 
که تجربه می کنیم در هفتاد سال گذشته بی سابقه 

بوده، اما بحمداهلل سیر نزولی تورم آغاز شده است.

قوامی، معاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی معتقد 
است پیش بینی می کنیم رشــد اقتصادی در سال 
آینده ۸ درصد و نــرخ تورم بین ۲۵ تــا ۳۰ درصد 
باشد. از ســوی دیگر کارشناســان اقتصادی درباره 
اینکه آیا بودجه ۱۴۰۱ ضدتورمی و بدون کســری 
بودجه بســته شــده یا نه، نظرات متفاوتی دارند و 
 درخصوص تاثیرات تورمی اصالح تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
هم نگرانند. این در حالی است که کاووسی، کارشناس 
اقتصادی در پاســخ به ســوالی در خصوص ریشه 
اصلی تورم در کشور گفت: کسری بودجه به تنهایی 
عاملی نیست که منجر به تورم می شود. در واقع این 
تصمیمات اقتصادی اســت که ما را دچار مشــکل 

می کند. به عنوان مثــال در حال حاضر بحث حذف 
ارز ترجیحی را شروع کردیم تا بتوانیم سال آینده آن 
را اجرا کنیم. وی معتقد است: تغییر نرخ ارز کاالهای 
اساســی از ۴۲۰۰ به نرخ نیما و همچنین پنج برابر 
شــدن عوارض ورودی کاالهای وارداتی، در نهایت 
منجر به افزایش قیمت خواهد شد که مصرف کننده 
نهایی آن را می پــردازد. در بحث مالیات ها نیز گفته 
می شــود که همه باید از پوز استفاده کنند اما وقتی 
عده ای این کار را نمی کنند، مالیات بر ارزش افزوده 
مطرح می شود.در نتیجه اجرای قانون جدید مالیات 
بر ارزش افزوده، گرانی بسیاری از  کاالها از هم اکنون 
شروع شده و در همین زمان مالیات برعایدی سرمایه 

را در مجلس دنبال می کنیم.  به گفته وی، در مورد 
دستور العمل هایی که در بودجه ذکر شده است نیز 
باید توجه داشت که دو الی ســه ماه پس از تصویب 
بودجه زمان خواهد برد تا این دستور العمل ها نوشته 
شوند و پس از آن ابالغ شود.به عبارت دیگر در شش 
ماهه ابتدایی سال این دستور العمل ها اجرایی نخواهد 
شد. در نتیجه ناهماهنگی هایی به دلیل عدم توجه به 
کار کالنی که باید انجام می شده پیش خواهد آمد. اگر 
دولت قصد داشت بین بودجه و سیاست ها هماهنگی 
بر قرار کند، همه دستور العمل ها باید پیش از بررسی 
بودجه ۱۴۰۱ آماده می شد و درآمدهای آن در بودجه 

در نظر گرفته می شد.

تورمبعدازحذفارزدولتیبهچهسمتوسوییمیرود؟

پیشنهاد  حذف  تدریجی  ارز دولتی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

راه های افزایش تمایل برای خرید لوازم خانگی ایرانی

صادراتفرشامسالتنهابه۴۳میلیوندالرمیرسد

قاچاق گسترده فرش دستباف
مهاجرتطراحانوتولیدکنندگانفرش

برخوردباواحدهايصنفيصحافيبدونمجوزشدتميگیرد

ضرورت دریافت جواز کسب صحافان از اتحادیه

بسیاریازنانوایاننرخمصوبرارعایتنمیکنند

حق انتخاب نان به مصرف کننده داده شود

چارهايجزافزایشقیمتنداریم

ورود شيریني به جمع کاالهاي لوکس و الکچري
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10 هزار روســتا در صف اتصال به اينترنت سيار 
پرسرعت هستند

مجری طرح خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: به واسطه اتصال روستاهای باالی ۲۰ خانوار به اینترنت، دست کم ۱۰ 
هزار روستای کمتر از ۲۰ خانوار نیز به اینترنت متصل شده اند.بر اساس بند 
۲ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مکلف شد تا پایان برنامه ششم توسعه۸۰ درصد روستاهای ۲۰ خانوار به 
باالی کشور را به شــبکه ملی اطالعات متصل کند.با این که در این برنامه 
اتصال روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار کشور مورد تایید قرار نگرفته بود، اما در 
این سال ها و در فرایند اتصال روستاهای باالی ۲۰ خانوار به اینترنت و شبکه 
ملی اطالعات، روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار نیز تحت پوشش قرار گرفتند.
در این پیوند، »ایرج روحی« مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
توسعه روستایی، در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا درباره وضعیت اتصال 
روســتاهای کمتر از ۲۰ خانوار به اینترنت گفت: اکنــون به دلیل این که 
روستاهای زیر ۲۰ خانوار در میان روستاهای باالی ۲۰ خانوار قرار دارند، 
با استفاده از پوشش مخابراتی که وجود دارد به اینترنت متصل شده اند. به 
همین واسطه اکنون دست کم ۱۰ هزار روستای کمتر از ۲۰ خانوار نیز به 
اینترنت متصل هستند. در یک سال و نیم آینده در کنار پوشش روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار، بخشی از  زیادی از روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز به اینترنت 
متصل خواهند شــد.روحی تاکید کرد: در چند ســال اخیر با استفاده از 
اعتبارات توسعه زیرساخت ارتباطات روســتایی  یک هزار و ۲۵۰ دستگاه 
ATM )خودپرداز( توسط پست بانک در روستاها نصب شده است. این کار 
موجب رونق کسب و کار روستائیان می شود.مجری طرح خدمات عمومی 
اجباری« )USO( افزود: شخصاً رصد روســتاها، به ویژه روستاهایی که 
اتصال آن ها از متوسط کشوری )ارتباط ۸۰ درصدی( کمتر است را دنبال 
خواهم کرد. سعی داریم تا پایان امسال به همه استان های پر مساله سفر 
کنیم تا بتوانیم مشکالت شان را شفاف و بخشی از آنها را حل کنیم.وی برای 
تسریع روند اتصال روستاهای کشور به اینترنت، گفت: برخی روستاها مانند 
روستاهای استان های کرمان و سیستان و بلوچستان عالوه بر این که دارای 
وسعت زیادی هستند، اتصال شان به شبکه ارتباطی نیز پایین تر از متوسط 
کشوری است. این استان ها را به ۲ بخش تقسیم کردیم تا رسیدگی به آن ها 
تسریع شود و در واقع این ۲ اســتان بزرگ را در اجرای اتصال به اینترنت 
چهار استان مد نظر خواهیم داشت و بر همین اساس عملیات های اجرایی 
نیز افزایش جدی خواهد داشت.روحی با تاکید بر این که توسعه متوازن و 
عدالت محور یکی از راهبردهای وزارت ارتباطات اســت، خاطرنشان کرد: 
در آینده نزدیک برای رفع مشکالتی که در استان های آذربایجان شرقی، 
خراسان رضوی، کردستان و لرستان وجود دارد به این مناطق سفر خواهیم 
کرد.وی گفت: اکنون ذائقه ها تغییر کرده و این مساله روی حجم کاری که 
برعهده گرفته ایم سایه می اندازد. روستاهای بزرگ ما اکنون به اینترنت ثابت 
)ADSL( متصل هستند، اما هنوز نتوانسته ایم به اغلب آن ها اینترنت سیار 
ببریم. مردم در این حوزه مطالبه دارند که چرا روستای کناری با خانوار و 
جمعیت کمتر اینترنت سیار دارد و ما نداریم؟مشاور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در توسعه روستایی خاطرنشان کرد: اگر این مساله را نیز به وظایف 
خود اضافه کنیم، ممکن روستاهای بدون ارتباط یا دارای ارتباط بی کیفیت، 
از هفت هزار روستا به ۱۰ هزار روستا برسد. باید این را به خاطر داشته باشیم 
که توسعه روستایی، فراتر از اتصال روستاها به اینترنت است، اتصال مدارس 
به شبکه ملی اطالعات، ایجاد پلتفرم های خدماتی از دیگر وظایفی است که 

ما به دنبال تحقق آن هستیم.

لزوم درج نشان »ســاخت ايران« بر روی كاالهای 
حوزه فناوری

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در یکی از شــبکه های اجتماعی نوشت: بر روی 
برخی محصوالت حوزه فناوری که ۱۰۰ درصد تولید داخل هستند نشان »ساخت 
ایران« درج نمی شود، وقتی تولیدکننده  ایرانی با اعتماد به نفس کاالی با کیفیتی 
را تولید می کند با افتخار هم باید نشــان ایرانی بر آن درج کند.»عیسی زارع پور« 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پست اینســتاگرامی خود نوشت: هفته قبل 
از چند واحد تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام دیدن کردم.
وی افزود: در این واحدها محصوالت با کیفیتی آماده و عرضه می شد، محصوالتی 
که در کشورهای دیگر هم بازار صادراتی داشتند. محصوالتی که نشان دهنده توان 
و خالقیت جوانان این مرز بوم و مایه غرور و افتخار ملی هستند. زارع پور ادامه داد: 
نکته ای که ذهن مرا در این بازدیدها به خودش مشغول کرده بود، درج نشدن نام 
و برند این تولیدکنندگان به خط فارسی بر محصوالت و بسته بندی آن ها بود.وی 
تاکید کرد: حتی برخی از محصوالت با وجــود اینکه ۱۰۰ درصد تولید داخل بود، 
عبارت »Made in Iran« بر آن حک نشده بود. یکی از تولیدکنندگان می گفت: 
»اگر روی محصول ایرانی فارسی بنویســیم مردم اعتماد نمی کنند و نمی خرند، 
در حالی که همین محصوالت به دیگر کشــورها صادر می شود و از نظر کیفیت با 
نمونه های خارجی قابل رقابت است.«وزیر ارتباطات اضافه کرد: خط و زبان فارسی 
و فرهنگ ایرانی، زیبا، غنی و میراث نیاکان فرهنگ پرور ماست. دوست شان داریم 
و با غیرت و تعصب باید در معرفی آنها به جهانیان بکوشــیم. با خط و زبان زیبای 
خودمان باید با کاالهای مشــابه خارجی رقابت کنیم. وقتی تولیدکننده  ایرانی با 
اعتماد به نفس کاالی با کیفیتی را تولید می کند با افتخار هم باید نشان ایرانی بر 
آن درج کند.زارع پور گفت: این مساله ای است که باید متولیان فرهنگ کشور بر آن 
تمرکز و فرهنگ سازی کنند تا محصول تولید ایران به نماد خودباوری و افتخار ملّی 
تبدیل شود. وی افزود: البته وظیفه تولیدکنندگان داخلی هم سنگین است. آنان 

باید محصوالت با کیفیت و خدمات پس از فروش مطلوب ارائه کنند.

يك پلتفرم بومی، ميزبان كاربران 45 كشور جهان است
یک پلتفرم بومی ارائه دهنده سرویس برقراری ارتباطات تصویری آنالین، عالوه بر 
ارائه خدمت به کاربران ایرانی، اکنون ۴۵ کشور جهان را نیز میزبانی می کند. با شیوع 
کرونا در کشور، استفاده از زیرساخت های حوزه ارتباطی شدت گرفت و پلتفرم های 
بومی  مختلفی برای رفع نیازهای مختلف مردم توسعه داده شده اند. همین امر باعث 
شد مسائلی مانند آموزش، حمل ونقل، پزشکی به حالت تعطیل درنیایند.یکی از 
پلتفرم هایی که برای ارتباطات تصویری در جهان از آن استفاده شد، اسکایپ بود. 
این پلتفرم که توســط مایکروسافت توسعه داده شد، سالهاســت در تمام جهان 
مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از ابزارهای مهم در زمان شیوع کرونا، استفاده از 
پلتفرم های ارتباط تصویری بود. تا قبل از شــیوع کرونا معموال این نیاز با استفاده 
از اسکایپ رفع می شــد، اما اکنون یک پلتفرم بومی توانسته رکورد ۴۰۰ میلیون 
نفرساعت ارتباطات تصویری آنالین را به ثبت برساند. این پلتفرم توانسته بیش از 
۲۷ میلیون ساعت رویداد و ۲۰ هزار رویداد زنده را در مدت حضورش در سیستم 
ارتباطی کشور ثبت کند.    بر بستر این پلتفرم بومی، بیش از ۲۷ میلیون کاربر ایرانی 
فعالیت دارند، بیش از ۱۶ میلیون رویداد و ۲۷ میلیون ساعت رویداد برگزار شده 
و بیش از ۴۰ هزار برگزارکننده در این بستر رویدادهای خود را ارائه کرده اند. این 
پلتفرم میزبان۲۰ هزار واحد دانشگاهی، موسسات آموزشی و مدارس بوده است.این 
پلتفرم بومی، توانسته از کاربران بیش از ۴۵ کشور جهان را میزبانی کند. بیشترین 

تعداد افراد حاضر در یک رویداد در بستر این پلتفرم، سه هزار نفر بوده است.

اخبار

اعتراض گوگل به جریمه ۱۰۰ میلیون یورویی رد شد
تالش گوگل برای باطل شدن جریمه ۱۰۰ میلیون یورویی )۱۱۴ میلیون دالر( فرانسه پس از این که مشاور دادگاه عالی این کشور اتهامات مربوط به سیاست کوکی های این شرکت اینترنتی را تایید 
کرد، به مانع خورد.شرکت گوگل در حال مبارزه برای باطل کردن جریمه سال ۲۰۲۰ بابت هدف گرفتن کاربران با کوکی ها بدون رضایت آنها و عدم ارائه راه ساده ای برای رد کوکی های ردیابی کننده 

دستگاه کاربران است. گوگل هفته گذشته با جریمه ۱۵۰ میلیون یورویی فرانسه برای عدم فراهم سازی راه ساده ای برای مخالفت کاربران با کوکی ها روبرو شد.لوران دومینگو، مشاور دادگاه عالی 
فرانسه در جلسه روز چهارشنبه گفت: جریمه اولیه درست بوده است زیرا گوگل موفق نشد به تعهداتش عمل کند هر چند که تعهدات مذکور روشن و شفاف بوده است. 

سياست ارزی دولت كدام هدف را دنبال می كند؟

ارز تک نرخی فعال بعید است
News kasbokar@gmail.com

داد و ستد ۱۶ هزار و ۶۳۸ رمزارز در جهان، ارزش 
کل بازار ارزهای دیجیتال را بــه یک هزار و ۹۶۱ 
میلیارد دالر رساند.بر اساس آخرین نوسانات بازار 
رمــز ارز )coinmarketcap.com( بررســی 
۱۰ رمز ارز صدرنشــین لیســت معامالت نشان 
می دهد، رمزارزهای تــرا )۲.۱۸درصد( و بی. ان. 
بی )۲.۵۲درصد( رشد داشته اند و بقیه رمزارزها با 

کاهش قیمت مواجه شده اند.  
در ساعت  ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز، نرخ بیت کوین به 
۴۱ هزار و ۸۸۴ دالر و ۱۴ سنت رسید و نسبت به 
روز گذشته با افت قیمت ۰.۱۷ درصدی رو به رو 

شد.بر اساس آخرین آمار، تعداد ارزهای دیجیتال 
جهان اکنون به ۱۶ هزار و ۶۳۸ رمز ارز رســیده و 
ارزش کل بازار نیز یک هــزار و ۹۶۱ میلیارد دالر 

شده است.
اکنون ســهم بیت کوین به عنــوان بزرگترین و 
قدیمی ترین رمــزارز بازار ارزهــای دیجیتال به 
۴۰.۶ درصد و اتریوم ۱۹ درصد رســیده اســت.
ارزش بــازار بیت کویــن )Bitcoin( امــروز به 

۷۹۶  میلیــارد و ۵۴۵ میلیــون دالر و اتریوم به 
 )Ethereum( ۳۷۲ میلیــارد و ۲۸۰ میلیــون

 دالر رسیده است.
نرخ بیت کوین در هفت روز گذشته ۱۰.۵۵درصد 
کاهش یافته است. اتریوم که در بیشتر روزهای ماه 
دسامبر )آذر- دی(، در محدوده قیمتی چهار هزار 
دالر قرار داشت نیز امروز با ۱.۵۱ درصد کاهش به 

قیمت ۳ هزار و ۱۱۳ دالر رسید.

قیمت بیت کوین که حدود ۲ ماه قبل از ۶۰ هزار 
دالر نیز عبور کرده بود، امروز به ۴۲ هزار و ۳۹ دالر 

رسیده است.
در بازار تتر )Tether( یک دالر، یو اس دی کوین 
)USD Coin( ۹۹ دالر و ۹۸ ســنت، بی ان بی 
 )Solana( ۴۵۲ دالر و ۹ سنت، سوالنا )BNB(
 )Cardano( ۱۳۶ دالر و ۲۳ ســنت، کاردانــو
یک دالر و ۱۵ ســنت، ریپل )XRP( ۷۴ سنت، 
تــرا )Terra( ۷۲ دالر و ۵۵  ســنت و پولکادات 
)Polkadot( بــا قیمت ۲۴ دالر و ۱۲ ســنت 

معامله شد.

دستگاه ظرفشــویی با قابلیت ضدعفونی کردن ظروف 
و کاهش مصــرف آب، گجت میکروب زدا و دســتگاه 
تمرین روئینگ از جملــه مهمترین فناوری های حوزه 
 ۲۰۲۲ CES ســالمت معرفی شــده در نمایشــگاه 

هستند.
نمایشــگاه CES ۲۰۲۲ مطابق با رویه سال های قبل، 
به شکل یک نمایشــگاه تجاری ترکیبی برگزار شد که 
دربرگیرنده غرفه های حضــوری و آنالین بود. به دالیل 
متعددی از اختالل در زنجیــره تامین گرفته تا کمبود 
نیروی کار، نمایشــگاه امســال کم رونق تر از سال های 
گذشته بود.در این گزارش مهمترین گجت های معرفی 
شده در نمایشگاه CES در حوزه ســالمت را معرفی 

می کنیم.

Hydrow دستگاه تمرین روئینگ
دستگاه روئینگ یک دستگاه بزرگ شبیه به قایق است و 

ورزشکار روی آن می نشیند و شروع به پارو زدن می کند. 
این دســتگاه برای تمرین عضالت باالتنه مثل پشت و 
 Hydrow زیربغل استفاده می شود. دستگاه روئینگ
خانگی معرفی شده در CES ۲۰۲۲ دارای بیش از سه 
هزار برنامه تمرینی آنالین و اختصاصی است. همچنین 
امکان تنظیم شدت کشش پاروها را در اختیار می گذارد. 
عالوه بر این نمایشگر دستگاه در هنگام ورزش، مناظر 

زیبایی را از دریچه های مختلف جهان نمایش می دهد.
این دستگاه ۸۶ درصد از گروه های عضالنی اصلی بدن را 
درگیر می کند، کار با آن ساده است و فشار قابل قبولی را 
روی عضالت وارد می کند. این دستگاه ۲۱۵ سانتیمتر 
طول، ۶۱ ســانتیمتر عرض و ۱۲۲ ارتفــاع دارد. این 
دستگاه با قیمت ۲.۲۹۵ دالر عرضه شده است.با شروع 
پاندمی کرونا تمایل به خرید دســتگاه های بدنسازی 

خانگی در سراسر جهان افزایش یافته است.

Pico کنسول بازی
این کنســول که برای بازی در فضای خــارج از خانه 
طراحی شده اســت، کودکان چهار تا ۱۲ ساله را از پای 
تجهیزات الکترونیکی بلند کــرده و به خارج از محیط 
خانه می برد. مجموعه پایه این کنسول متشکل از چهار 
دسته به شکل چراغ قوه و فاقد نمایشگر است که مجهز 

به بلندگو، شتاب سنج و لرزش هستند.
همچنین دســتورالعمل هایی به همراه آن عرضه شده 
اســت که بازی های مختلفی را برای کــودکان تعریف 
می کند. هر یک از کودکان باید دســتورالعمل خود را 
اسکن کرده و وظایف تعیین شده را به صورت انفرادی 
یا به عنوان عضوی از یک گروه به انجام برســانند. این 

کنسول بازی کار گروهی، روابط اجتماعی و فعالیت در 
محیط های باز را تشویق می کند.

UVCeed گجت
این گجت که به اندازه یک کارت بانکی است، به صورت 
مغناطیسی به پشت گوشی هوشــمند می چسبد و با 
اســتفاده از پرتوهای UV قادر است ۹۹.۹ باکتری ها، 
میکروب ها و ویروس ها از جمله ویروس کووید ۱۹ را از 
بین ببرد. این گجت به همراه یک برنامه موبایل عرضه 
شده که امکان مشاهده محیط به صورت واقعیت افزوده 
شامل آلودگی ها و همچنین کنترل عملکرد گجت را در 

اختیار می گذارد.
همچنین این دستگاه به حسگری مجهز است که حضور 
انسان یا حیوانات را در مقابل پرتوهای UV حس کرده و 
بالفاصله گجت را غیرفعال می کند. این دستگاه به قیمت 

۱۳۰ دالر عرضه شده است.

دستگاه ظرفشویی با قابلیت ضدعفونی کردن ظروف و 
کاهش مصرف آب، گجت میکروب زدا و دستگاه تمرین 
روئینگ از جمله مهمترین فناوری های حوزه سالمت 
معرفی شده در نمایشگاه CES ۲۰۲۲ هستند.نمایشگاه 
CES ۲۰۲۲ مطابق با رویه سال های قبل، به شکل یک 
نمایشگاه تجاری ترکیبی برگزار شــد که دربرگیرنده 
غرفه های حضوری و آنالین بــود. به دالیل متعددی از 
اختالل در زنجیره تامین گرفته تــا کمبود نیروی کار، 
نمایشگاه امسال کم رونق تر از ســال های گذشته بود.

در این گزارش مهمترین گجت های معرفی شــده در 
نمایشگاه CES در حوزه سالمت را معرفی می کنیم.

Hydrow دستگاه تمرین روئینگ
دستگاه روئینگ یک دستگاه بزرگ شبیه به قایق است و 
ورزشکار روی آن می نشیند و شروع به پارو زدن می کند. 
این دســتگاه برای تمرین عضالت باالتنه مثل پشت و 
 Hydrow زیربغل استفاده می شود. دستگاه روئینگ
خانگی معرفی شده در CES ۲۰۲۲ دارای بیش از سه 
هزار برنامه تمرینی آنالین و اختصاصی است. همچنین 

امکان تنظیم شدت کشش پاروها را در اختیار می گذارد. 
عالوه بر این نمایشگر دستگاه در هنگام ورزش، مناظر 

زیبایی را از دریچه های مختلف جهان نمایش می دهد.
این دستگاه ۸۶ درصد از گروه های عضالنی اصلی بدن را 
درگیر می کند، کار با آن ساده است و فشار قابل قبولی را 
روی عضالت وارد می کند. این دستگاه ۲۱۵ سانتیمتر 
طول، ۶۱ ســانتیمتر عرض و ۱۲۲ ارتفــاع دارد. این 
دستگاه با قیمت ۲.۲۹۵ دالر عرضه شده است.با شروع 
پاندمی کرونا تمایل به خرید دســتگاه های بدنسازی 

خانگی در سراسر جهان افزایش یافته است.

Pico کنسول بازی
این کنســول که برای بازی در فضای خــارج از خانه 
طراحی شده اســت، کودکان چهار تا ۱۲ ساله را از پای 
تجهیزات الکترونیکی بلند کــرده و به خارج از محیط 
خانه می برد. مجموعه پایه این کنسول متشکل از چهار 
دسته به شکل چراغ قوه و فاقد نمایشگر است که مجهز 

به بلندگو، شتاب سنج و لرزش هستند.
همچنین دســتورالعمل هایی به همراه آن عرضه شده 
اســت که بازی های مختلفی را برای کــودکان تعریف 
می کند. هر یک از کودکان باید دســتورالعمل خود را 
اسکن کرده و وظایف تعیین شده را به صورت انفرادی 
یا به عنوان عضوی از یک گروه به انجام برســانند. این 
کنسول بازی کار گروهی، روابط اجتماعی و فعالیت در 

محیط های باز را تشویق می کند.

UVCeed گجت
این گجت که به اندازه یک کارت بانکی است، به صورت 
مغناطیسی به پشت گوشی هوشــمند می چسبد و با 
اســتفاده از پرتوهای UV قادر است ۹۹.۹ باکتری ها، 
میکروب هــا و ویروس ها از جمله ویــروس کووید ۱۹ 
را از بین ببرد. این گجت به همراه یــک برنامه موبایل 
عرضه شده که امکان مشاهده محیط به صورت واقعیت 
افزوده شــامل آلودگی ها و همچنیــن کنترل عملکرد 

گجت را در اختیار می گذارد.همچنین این دســتگاه به 
حسگری مجهز است که حضور انســان یا حیوانات را 
در مقابل پرتوهای UV حس کــرده و بالفاصله گجت 
را غیرفعال می کند. این دســتگاه به قیمت ۱۳۰ دالر 

عرضه شده است.

Bob دستگاه ظرفشویی
این دســتگاه ظرفشــویی که در ابعاد یک دســتگاه 
مایکروویو ســاخته شــده و به فناوری وای فای مجهز 
است، در کنار سینک نصب می شود و با استفاده از یک 
مخزن ۳.۸ لیتری آب قادر است ظروف چند روزه را به 
سادگی بشوید. این دستگاه نیازی به اتصال به لوله آب 
ندارد و دارای یک چرخه بسیار ســریع شست و شو به 

مدت ۲۰ دقیقه است.
این دســتگاه مصرف آب مورد نیاز برای شست و شوی 
ظروف را به میزان پنج برابر کاهش می دهد. همچنین 
با استفاده از پرتوهای UV قادر است ظروف را در یک 
چرخه بدون آب ضدعفونی کند. قرار است این دستگاه 

با قیمت ۴۰۰ دالر عرضه شود.

ارزش بازار رمزارزها به یک هزار و ۹۶۱ میلیارد دالر رسید

۲۰۲۰ CES برترین گجت های حوزه سالمتی معرفی شده در

 CES برترین گجت های حوزه سالمتی معرفی شده در

یک کارشناس اقتصادی اظهار 
داشت: در سال ۶۶ بازار ارز ۱۳ 
نرخی بود که بــه تدریج به ۶ 
نرخ رسید و در نتیجه با بهبود 
شرایط اقتصادی به ویژه بحث 
ذخایر ارزی و شرایط سیاسی و هماهنگی بین دستگاه ها ارز 
تک نرخی شد و دوران ریاست جمهوری خاتمی توانستیم 
تا چند ســال ارز تک نرخی را حفظ کنیم. معاون رییس 
جمهوری سیگنال مهمی را به اقتصاد کشور داد و اعالم کرد 
از سال آینده ارز در کشورمان تک نرخی می شود. مسعود 
میرکاظمی در حاشیه نشســت کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشــور گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی ارز از سال آینده تک نرخی خواهد شد.
قبل تر هم »علی اقامحمدی« مدیرگروه مشاوران اقتصادی 
دفتر رهبر معظم انقالب در مراسم تامین مالی زنجیره ای که 
در بانک مرکزی برگزار شد اعالم کرد که دولت از سال اینده 
ارز را تک نرخی خواهد کرد. در حالی که مسئوالن از تک 
نرخی شدن ارز صحبت می کنند اما فقط  حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را مبنا قرار داده اند، این در شــرایطی است که ارز 
نیمایی و ets در بازار وجود دارد. هر چند در مواقعی فاصله 
نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد کاهش پیدا می کند اما امروز این دو 
نرخ چیزی بیش از ۴ هزار تومان با یکدیگر فاصله دارند که 
نمی توان اثرات این فاصله قیمتی را در اقتصاد نادیده گرفت.

از سوی دیگر می دانیم که در چهار دهه گذشته سیاست  تمام 
دولت ها تک نرخی کردن ارز بود و هر چند تالش هایی برای 
اجرای این سیاست انجام دادند اما با شکست مواجه شد و 
تنها در مقطعی در دوره ریاست جمهوری »محمد خاتمی« 
یکسان سازی نرخ ارز با موفقیت به اجرا رسید. هر چند اخیرا 
دولت سیزدهم هم درباره تک نرخی شدن ارز صحبت هایی 
داشتند اما به عقیده کارشناسان برنامه این دولت درباره تک 
نرخی شدن ارز تنها درباره  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و 
فعال امکان تعیین تکلیف ارز نیمایی، سنایی و ... وجود ندارد.

ارز بدون دسترسی به ذخایر کافی تک نرخی 
نمی شود

»احمد مجتهد« کارشناس ارزی کشــور و رییس اسبق 
پژوهشــکده پولی و بانکی درباره تصمیم دولت برای تک 
نرخی شدن ارز در ســال آینده و نحوه اجرای این تصمیم 
گفت: منظور دولت در مرحله اول سیاست های ارزی تک 

نرخی کردن ارز نیست و در نهایت هدف، تک نرخی شدن ارز 
است و احتماال منظور دولت از این مرحله از ارز تک نرخی، 

فقط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
وی ادامــه داد: در نهایت احتمال دارند کــه دولت و بانک 
مرکزی بر یک نرخ واحد به توافق برسند و آن را اعالم کنند 
اما اینکه بتوانند نرخ اعالم شده را با نرخ بازار آزاد که براساس 
عرضه و تقاضا است را به یک عدد برسانند، فعال در این شرایط 
بسیار بعید است و اساسا براساس وضعیت امروز اقتصاد کشور 

امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد.
این کارشناس مسائل ارزی با بیان اینکه برای اجرای این 
برنامه باید چند موضوع و احتمال را در نظر گرفت، گفت:  
مهم ترین مساله این است که باید در شرایطی دست به تک 
نرخی کردن ارز زد که به درآمد و ذخایر ارزی دسترســی 
داشته باشیم در غیر این صورت این برنامه به اجرا نمی رسد 

یا دچار اشکاالت متعدد خواهد بود.
وی افزود: موضوع دوم این است که اگر ارتباطات بین المللی 
وجود نداشته باشد، دولت امکان عرضه ارز در بازار نخواهد 
داشت و همچنان ما با تورم ۴۰ درصدی مواجه خواهیم بود و 

در نهایت شاهد نوسانات نرخ ارز در بازار هستیم.
مجتهد تاکید کرد: متاسفانه رجل سیاسی همواره این تفکر 
را دارند که به صورت دستوری می توانند برنامه های اقتصادی 
را به اجرا برسانند اما در اقتصاد عرضه و تقاضا تعیین کننده 
است و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به نحوی است که 
انتظارات تورمی همزمان با انتظارات سیاسی منفی نسبت 

به آینده وجود دارد. 
این کارشناس مسائل ارزی ادامه داد: اگر دولت بتواند این 
مسائل را حل کند در ان شرایط است که امکان تک نرخی 
شدن ارز وجود دارد در غیر این صورت اینکه از تک نرخی 
شــدن ارز حرف می زنند می تواند یک برنامه و هدف برای 

بلند مدت باشد.
وی گفت: باید توجه داشته باشیم این پروژه در دولت ریاست 
جمهوری مرحوم »هاشمی رفسنجانی« انجام شد و شکست 
خورد اما دولت خاتمی در اجرای آن موفق بود. در سال ۶۶ 
بازار ارز ۱۳ نرخی بود که به تدریج به ۶ نرخ رسید و در نتیجه 
با بهبود شرایط اقتصادی به ویژه بحث ذخایر ارزی و شرایط 
سیاسی و هماهنگی بین دســتگاه ها ارز تک نرخی شد و 
دوران ریاست جمهوری خاتمی توانستیم تا چند سال ارز 

تک نرخی را حفظ کنیم.
مجتهــد تاکیــد کــرد: یکــی از مهم تریــن مضوعات 
در بحــث تــک نرخــی شــدن ارز نزولــی بــودن نرخ 
تورم اســت و نمی تــوان درشــرایطی که نرخ تــورم رو 

 به باالســت نســبت به تــک نرخــی شــدن ارز اقدام
 کرد.

وی با اشاره به سیاست های دستوری دولت اظهار داشت: 
متاسفانه امروز تصمیم ســازان اقتصادی از اصول اقتصاد 
دور شــده اند، اقتصاد می گویند مبنا بایــد عرضه و تقاضا 
باشد بنابراین شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، 
نمی توان با دخالت در بازار به صورت دســتوری تک ارز را 
تک نرخی کرد و در صورتی که بخواهند با محدودســازی 
و فشارو دســتور بازار را کنترل کنند، نرخ ارز رشد باالتری 

خواهد داشت.

تک نرخی شدن ارز یا یکسان سازی نرخ ارز؛ 
سیاست دولت کدام است؟

همچنین »سیدکمال سیدعلی« کارشناس بازار ارز و معاون 
اسبق ارزی بانک مرکزی درباره برنامه دولت برای تک نرخی 
شدن ارز اظهار داشت: معتقدم منظور میرکاظمی از اعالم 
تک نرخی شدن ارز همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و 
به نظر می رسد که مسئوالن اقتصادی، دولت و مجلس بر 
ســر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به توافق رسیده اند و احتماال 
به طور قطع حذف ارز ترجیحی به اجرا می رسد و در حال 
حاضر به دنبال راهکار جبران اثار تورمی نشات گرفته از این 

سیاست هستند.
وی افــزود: اما در حال حاضــر فاصله نــرخ ارز نیمایی با 
نرخ ارز آزاد بیــن ۵ تا ۶ هزار تومان اســت و دو موضوع را 
برای کشــور مطرح می کند. برای تک نرخی شدن ارز این 
فاصله باید نزدیک به هم باشد. حال شــرایط می تواند به 
گونه ای باشــد که با نتیجه بخش بودن مذاکرات، نرخ ارز 

در بــازار آزاد نزدیک به ارز نیمایی باشــد. اما در شــرایط 
 دیگر ممکن است که نرخ نیمایی افزایش یابد و به نرخ ارز

 آزاد نزدیک شود.
ســیدعلی تاکید کرد: احتمال دارد با پیشرفت مذاکرات، 
نــرخ ارز آزاد بــه قیمت های چنــد ماه گذشــته خود 
برســد و کمتر از ۲۶ هزار تومان باشــد اما توجه داشــته 
باشــیم ارز نیمایی از فــروش ارز از ســوی صادرکننده 
به واردکننده حاصل می شــود و فرض بر این اســت که 
 عرضه و تقاضا نــرخ ارز را تعیین کند نــه اینکه با دخالت 

بانک مرکزی قیمت ارز مشخص شود.
وی با بیان اینکه نکته بسیار مهم این است که تک نرخی 
شدن ارز با یکسان سازی ارز بسیار متفاوت است، ادامه داد: 
یکسان سازی ارز یک نظام ارزی شناور مدیریت شده است 
که در این سازو کار در کانتر بانک مرکزی هر که ریال بیاورد 
ارز دریافت می کند اما اجرای این سازو کار زمان بر خواهد 
بود و در دورانی که نرخ ارز حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود 
امکان اجرای این سیاست وجود داشت. اما سیاسی که دولت 
سیزدهم از تک نرخی شــدن ارز دارد، صرفا به عدم توزیع 

رانت بر می گردد.
این کارشناس مســائل ارزی گفت: اما یکسان سازی ارز 
عالوه بر این موضــوع اهداف دیگــری را دنبال می کند و 
نرخ اعالمی بانک مرکزی در این جریــان باید به گونه ای 
باشــد که ســفته بازان به آن حمله نکنند و صــادرات و 
واردات و ســرمایه گذاری بــه راحتی با این نــرخ انجام 
شــود. بنابراین در سیاست یکســان ســازی ارز به یک 
 نرخ بهینه می رســیم که بــه طور قطع با سیاســت تک 

نرخی شدن ارز متفاوت است.


