
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی روند تولید کاالهای 
صنعتی کشور در ســال جاری پرداخته و میزان تولید آنها را با سال گذشته 
مقایسه کرده است.به گزارش ایسنا، بر اســاس آمارهای رسمی دولت، رشد 
اقتصادی ایران در سال جاری مثبت شده و هر چند این عدد هنوز در مقایسه 
با افت شاخص ها در سال های قبل فاصله قابل توجهی دارد، اما در مجموع به 
نظر می رسد در حوزه هایی مانند صنعت، تحوالت مثبتی رخ داده است.بررسی 
آمار ۹ ماهه تولید کاالهای صنعتی ایران نشان می شود میانگین رشد تولید ۳۶ 
کاالی صنعتی منتخب ۴.۸ درصد بوده است. در این مدت ۲۳ کاال با افزایش 

تولید و ۱۳ کاال با کاهش تولید مواجه شده اند.در میان کاالهایی که بیشترین 
رشد تولید را داشته اند، تولید کامیون، کامیونت و کشنده باالترین رشد را به 
خود اختصاص داده است. تا پایان آذر ماه، ایران بیش از ۷۶۰۰  دستگاه از این 
مجموعه تولید داشته به این ترتیب رشــدی ۷۵ درصدی را نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل به ثبت رسانده اســت.روغن نباتی دومین کاالیی است که 
بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. در طول این مدت ۱۵۰۰ هزار 
تن از این محصول تولید شده که نســبت به سال قبل افزایش ۳۸ درصدی را 
نشان می دهد. در رده سوم این جدول نیز چرم قرار دارد که با رسیدن به عدد 

۳۹ میلیون فوت مربع، رشدی ۳۳ درصدی را به ثبت رسانده است.بر اساس 
آمارهای اتاق بازرگانی تهران، تولید ماشــین لباسشویی رشد ۲۶ درصدی، 
شــمش آلومنیوم رشــد ۲۴ درصدی، اتوبوس، مینی بوس و ون رشــد ۲۱ 
درصدی و دوده رشد ۱۹ درصدی را به ثبت رسانده اند.همچنین در این مدت، 
شیشه، کمباین، نخ فیالمنت، ظروف چینی، یخچال، نئوپان، کاتد مس، روغن 
صنعتی، تراکتور، الیاف پلی استر، کولر آبی، پتروشیمی، انواع سواری، کارتن، 
انواع پاپوش و کفش و ظروف شیشه ای نیز با رشد تولید نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رو به رو بوده اند.

در میان کاالهایی که بیشترین افت تولید را تجربه کرده اند، اما الیاف اکریلیک 
صدرنشین است. تولید این کاالها ۶۹ درصد کاهش یافته است. پس از آن، تولید 
الکتروموتور با کاهش ۱۶، چینی بهداشتی با کاهش ۱۶ و نخ سیستم پنبه ای و 

پودر شوینده نیز با کاهش ۱۵ درصدی تولید همراه شده اند.
کنســتانتره زغاســنگ، ســیمان، فیبر، محصــوالت فوالدی، الســتیک 
خــودرو، وانــت، فــوالد خــام و آلومینــا نیــز دیگــر کاالهــای صنعتی 
 ایرانــی بوده انــد کــه در ۹ ماهــه ابتدایــی ســال جــاری در قیــاس با 

مدت مشابه سال قبل، کاهش تولید داشته اند.

ســید محســن زهرایی رییس اداره بیمــاری های قابل 
پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، در واکنش به برخی 
اخبار مبنی بر تقلبی بودن واکسن آســترازنکا در ایران، 
گفت: تمامی واکسن هایی که در نظام واکسیناسیون کشور 
در مراکز و پایگاه ها استفاده شده است اعم از آسترازنکا یا 
دیگر واکسن ها مستقیما از شرکت های تولید کننده در 
دنیا خریداری شده و با نظارت دقیق در سطح کشور توزیع و 
مصرف شده است.رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن وزارت بهداشت، در واکنش به برخی اخبار مبنی 
بر تقلبی بودن واکسن آســترازنکا در ایران، گفت: تمامی 
واکسن هایی که در نظام واکسیناسیون کشور در مراکز و 
پایگاه ها استفاده شده است اعم از آسترازنکا یا دیگر واکسن 
ها مستقیما از شرکت های تولید کننده در دنیا خریداری 
شده و با نظارت دقیق در سطح کشور توزیع و مصرف شده 
است.به گزارش »انتخاب«، سید محسن زهرایی درخصوص 
خبری که در فضای مجازی با عنوان " در سازمان جهانی 

بهداشت اعالم شــده است که واکسن آســترازنکا که در 
ایران استقاده شده، تقلبی بوده است" منتشر شده، گفت: 
طبیعتا این خبر باعث نگرانی می شود لذا توضیحاتی جهت 
رفع هر نگرانی ارائه می کنم. زمانی که به این خبر مراجعه 
می کنیم متوجه می شویم که هشــدار سازمان بهداشت 
جهانی مبنی بر این است که واکسن آسترازنکایی که خارج 
از سیستم قانونی واکسیناسیون کشور استفاده شده است، 
تقلبی و پر شده بوده است.وی افزود: نکته ای که الزم است 
توجه شما را به آن جلب کنم این اســت که اگر به سایت 
های خبری داخل کشور در رسانه ها و صدا و سیما مراجعه 
کنید متوجه می شــوید که در تابستان اخباری اعالم شد 
که گروه ها و باندهای کالهبرداری بــا گرفتن مبالغ زیاد 
واکسن پر شده، تقلبی و یا واکسن هایی که احیانا به صورت 
قاچاق وارد کرده بودند، در خارج از سیستم واکسیناسیون 
کشور، در خانه، شرکت و یا جاهای زیرزمینی و غیرقانونی 
با گرفتن مبالغی به افراد تزریق کردند و این افراد متاسفانه 

در دام این کالهبرداران افتادند.رییس اداره بیماری های 
قابل پیشگیری با واکســن وزارت بهداشت ادامه داد: این 
موضوع در واقع هشداری است که بسیار خطرناک است و 
افراد هشیار باشند و واکسیناسیون خارج از سیستم کشور 
را انجام ندهند.زهرایی با بیان این که این مورد تجربه ای 
است که ممکن است در کشــورهای دیگر نیز رخ بدهد، 
افزود: بنابراین به همین دلیل نیز سازمان بهداشت جهانی 
این نکته را منتشر کرده اســت تا افراد و کشورها با چنین 
مخاطراتی که می تواند کشورها را تهدید کند، توجه داشته 
باشند.وی در پایان گفت: تاکید می کنم که تمامی واکسن 
هایی که در نظام واکسیناسیون کشور در مراکز و پایگاه های 
واکسیناسیون کشور استفاده شده است اعم از آسترازنکا 
و یا دیگر واکسن ها، مســتقیما از شرکت های کشورهای 
تولید کننده خریداری شده است و با نظارت دقیق در سطح 
کشور توزیع و مصرف شده است و از این جهت هیچگونه 

نگرانی وجود ندارد.

با افزایــش قابل توجــه قیمــت ارز در ماه های 
پایانی فصل پاییز یکــی از اقدامات دولت و بانک 
مرکزی برای مدیریت این بازار و نوســانات آن، 
اخذ مالیات از خرید و فروش ارز بود که بررسی ها 
بیانگر این است که در این زمینه تاکنون ۱۰۰۷ 
مودی شناسایی شــده اند که هیچگونه پرونده 
مالیاتی نداشــتند.به گزارش ایســنا، در آذرماه 
امســال همزمان با افزایش قیمت ها در بازار ارز 
و شــکل گیری صف مقابل صرافی هــا اقدامات 
مختلفی چــون تغییــر شــرایط تخصیص ارز 
ســهمیه ای، وعده راه اندازی ســامانه ای آنالین 
برای دریافت ارز، اعالم نیازهــای ارزی جدید از 
کانون صرافــان به بانک مرکزی، دســتگیری و 
مسدود شدن حســاب اخاللگران ارزی از سوی 
دولت و بانــک مرکزی برای مدیریت نوســانات 
صورت گرفت. اخذ مالیــات از خرید و فروش ارز 

نیز از دیگــر اقدامات در آن زمــان بود که طبق 
آن، کلیه خریداران و فروشندگان ارز طبق قانون 
مالیات های مستقیم مشمول مالیات شدند و کلیه 
اشــخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و 
پرداخت مالیات تعیین شده هســتند. از سوی 
دیگر، سازمان امور مالیاتی با اعالم بانک مرکزی 
نسبت به برقراری مالیات علی الحساب به میزان 
۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام خواهد کرد. در 
این بین، الزم به ذکر است که طبق اعالم سازمان 
امور مالیاتی، این مالیات شــامل فروشندگان و 
خریداران ارز از طریق روش های قانونی تهیه ارز 
از جمله معامالت از طریق سامانه نیما و همچنین 
خرید ارز مسافرتی نمی شود و صرفا به معامالت 
ارزی اشــخاصی تعلق می گیرد که با اعالم بانک 
مرکزی و نهادهای نظارتی از روش های غیرقانونی 
با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت 

می پذیرد.آخرین اعالم وزیر اقتصاد در این زمینه 
حاکی از آن است که تا اواخر آذرماه امسال معادل 
۱۰۰۰ نفر از ســوداگران ارزی شناسایی شدند 
که برخی از این افراد ۱۰۰۰ تــا ۲۰۰۰ میلیارد 
و یکی از آن هــا ۹۰۰۰ میلیارد تومــان خرید و 
فروش ارزی داشته اســت و ۶۰۰ نفر از این افراد 
اصال پرونده مالیاتی نداشتند.عالوه بر این، محمد 
مسیحی_معاون سازمان امور مالیاتی نیز به تازگی 
در نشست خبری خود اعالم کرد که تاکنون بانک 
مرکزی اطالعات اولیه ۱۰۰۷ مودی را به سازمان 
امور مالیاتی ارسال کرده است که برخی از افراد 
اصال پرونده مالیاتی نداشتند و قرار شده تا برای 
این افراد پرونده تشکیل شود.البته، صحبت های 
اخیر مسیحی حاکی از آن است که ارقام بزرگی 
در حوزه مالیات بر خرید و فروش ارز وجود دارد 

که به زودی اعالم خواهد شد.

شرکت ِمتا پلتفرمز گزارش بعضی رسانه ها که مدعی شده بودند این شرکت تهدید کرده 
است فیس بوک و اینستاگرام را از اروپا خارج می کند را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، شرکت ِمتا پلتفرمز در یک پست بالگ اعالم کرد ِمتا به هیچ وجه تمایلی 
برای خروج از اروپا ندارد. پیشتر بعضی از رسانه ها با انتشار گزارشهایی مدعی شده بودند 
این شرکت در بحبوحه ابهامات در خصوص این که آیا آمریکا و اتحادیه اروپا با جایگزین 
جدیدی برای توافقنامه حریم خصوصی ترانس آتالنتیک توافق خواهند کرد، تهدید کرده 

است که فیس بوک و اینستاگرام را از اروپا خارج می کند.
تهدیدی که ِمتا انجام داد در قالب یک افشاگری در جدیدترین گزارش درآمدهای این 

شرکت بود که هفته گذشته منتشــر شد. این شرکت در ســند مذکور اعالم کرده بود 
اگر آمریکا و اتحادیه اروپا موفق نشــوند توافق انتقال داده جدیــدی را امضا کنند و این 
شــرکت نتواند به مکانیزمهای موجود دیگر متکی باشــد، در این صورت قادر نخواهد 
 بود شــماری از مهمترین محصــوالت و خدماتش شــامل فیس بوک و اینســتاگرام

 را در اروپا عرضه کند.
 این شرکت در گذشــته هم تهدیدهای مشــابهی را صادر کرده بود اما از فیس بوک و 

اینستاگرام نام نبرده بود.
در مرکز نگرانیهای ِمتا از آینده اش در اروپا، توافقنامه بندر امن و ســپر حریم خصوصی 

اتحادیه اروپــا و ایاالت متحــده قرار دارنــد که هر دو در ســالهای اخیر بــا مخالفت 
دیوان دادگســتری اروپا روبرو شــده اند. این مخالفت نشــات گرفته از نگرانیها درباره 
سرنوشت اطالعات شــهروندان اتحادیه اروپا که در ســرورهای واقع در آمریکا ذخیره 
می شــوند، بوده اســت. همان طور که ِمتا اشاره کرد، این شــرکت تنها کسب و کاری 
نیســت که با ابهامات در خصــوص توافق مقامــات اروپایی و آمریکایی بــا یک توافق 
 جایگزین در خصوص حریــم خصوصی داده روبروســت و حداقل ۷۰ شــرکت دیگر

 نگرانیهای مشابه را ابراز کرده اند.
این شرکت آمریکایی اعالم کرد می خواهیم حقوق بنیادین کاربران اتحادیه اروپا حمایت 

شــود و اینترنت همان طور که منظور شــده مطابق با قوانین قابل اجرا فعالیت کند اما 
محدود به مرزهای ملی نباشد.

بر اساس گزارش انگجت، به نظر می رسد قانونگذاران اروپایی از چشم انداز خروج ِمتا از 
بازار اتحادیه اروپا استقبال می کنند. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه در واکنش به احتمال 
خروج فیس بوک و اینستاگرام از اروپا گفت: می توانم تایید کنم که زندگی بدون فیس 
بوک خیلی خوب است و می توانیم بدون فیس بوک خیلی خوب زندگی کنیم. غولهای 
دیجیتالی باید درک کنند که قاره اروپا ایستادگی خواهد کرد و حاکمیت خود را اثبات 

می کند.

بر اساس اعالمیه روز سه شنبه، دولت و بانک مرکزی 
روســیه در حال کار بــر روی پیش نویس قانونی 
هستند که در آن بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال 
به جای وجوهی از دارایی دیجیتال، به عنوان نوعی 
ارز به  رســمیت شناخته می شــوندبه گزارش ارز 
دیجیتال، بر اساس اعالمیه روز سه شنبه، دولت و 
بانک مرکزی روسیه در حال کار بر روی پیش نویس 
قانونی هستند که در آن بیت کوین و سایر ارزهای 

دیجیتال به جــای وجوهی از دارایــی دیجیتال، 
به عنوان نوعی ارز به  رســمیت شناخته می شوند. 
انتظار می رود کــه این پیش نویس تــا تاریخ ۱۸ 
فوریه )۲۹ بهمن( آماده شــود. به گزارش روزنامه 
کومرسانت )Kommersant( تراکنش های بیت 
کوین و ســایر ارزهای دیجیتال در روسیه ممنوع 
نیست؛ با این حال، آنها باید فقط از طریق سیستم 
بانکی و یا واســطه یا صرافی های همتا به همتای 

دارای مجوز در کشــور انجام شوند.در این گزارش 
همچنین عنوان شده است که تراکنش های ارزهای 
دیجیتال با ارزش بیش از ۶۰۰,۰۰۰ روبل )تقریباً 
۸,۰۰۰ دالر( باید گزارش شــوند و یا به عنوان یک 
عمل مجرمانه تلقی می شوند. همچنین کسانی که 
ارزهای دیجیتال را به صــورت غیرقانونی به عنوان 
گزینه ای برای پرداخت می پذیرند، جریمه خواهند 

شد.

کدام کاالی صنعتی ایران بیشترین رشد تولید را دارد؟

از مالیات خرید و فروش ارز چه خبر؟ واکنش وزارت بهداشت به اخبار تقلبی بودن واکسن آسترازنکای مصرفی

شرکت مادر فیس بوک منکر تهدید به خروج از اروپا شد

روسیه ارزهای دیجیتال را به رسمیت می شناسد
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سرمقاله

 پیش نیاز 
احیای واحدهای تولیدی
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صفحه2

افت  معامالت  در بازار  خودرو
ترمز  رشد  قیمت  خودرو  کشیده   شد

با شــروع مذاکــرات، دالر آزاد در میانه کانال 
۲۶هزارتومان ثابت مانده اســت.روز گذشته، 
دالر در بــازار آزاد تحــت تاثیــر شــروع دور 
 جدیــد مذاکــرات و از آنجایی که بــه عقیده 
بسیاری از فعاالن، این دور نهایی است؛ اندکی 
کاهش قیمــت را تجربه کرد و بــه ۲۶هزار و 
۴۰۰تومان رســید. اما پس از آن، در معامالت 
فردایی قیمت دالر آزاد اندکــی افزایش یافت 
و به ۲۶هزار و ۷۰۰تومان رســید. دالر آزاد در 
محدوده قیمتی ۲۶هــزار و ۶۰۰تومان معامله 
شــد. این در حالی اســت که بر اساس برخی 
منابــع در آخرین ســاعات معامــالت دیروز 
 حتی دالر وارد کانال ۲۵ هزار تومان نیز شــده

 بود...

شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روز گذشته 
با افزایش ۳ هزار و ۴۳ واحدی نســبت به روز سه شنبه 
به رقم یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۱۹ واحد رســید. در 
معامالت روز چهارشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، شاخص کل 
بورس تهران با افزایش ۳ هزار و ۴۳ واحدی نسبت به روز 
سه شــنبه به رقم یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۱۹ واحد 
رسید.  شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۶۳۰ واحدی 
در ســطح ۳۲۶ هزار و ۲۵۰ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۷۴ واحد باال آمد و در 
سطح ۱۷ هزار و ۵۸۱ واحد قرار گرفت.  در پایان معامالت 
 روز چهارشنبه، ۲۰۹ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۵۶ 
نماد بورسی و ۵۳ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۲۶۷ 

نماد کاهش قیمت داشتند...



اقتصاد2
ایران وجهان

صعود ضعیف بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روز گذشته 
با افزایش 3 هزار و 43 واحدی نسبت به روز سه شنبه 
به رقم یک میلیون و 284 هزار و 119 واحد رســید. 
به گزارش  اکوایران، در معامالت روز چهارشنبه، 20 
بهمن 1400، شاخص کل بورس تهران با افزایش 3 
هزار و 43 واحدی نسبت به روز سه شنبه به رقم یک 
میلیون و 284 هزار و 119 واحد رسید.  شاخص هم 
وزن بورس نیز با رشد 630 واحدی در سطح 326 هزار 
و 250 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 74 واحد باال آمد و در سطح 17 هزار و 581 
واحد قرار گرفت.  در پایان معامالت  روز چهارشنبه، 
209 نماد رشد قیمت داشتند که 156 نماد بورسی 
و 53 نماد فرابورســی بودند. همچنیــن 267 نماد 
کاهش قیمت داشتند که 179 نماد بورسی و 88 نماد 
فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 41 درصد بازار رشد 

قیمت داشتند و 53 درصد بازار افت قیمت داشتند. 

خروج نقدینگی حقیقی
روز گذشته برای نُهمین روز پی در پی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شــد و 
315 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 
که نسبت به دیروز 585 درصد افزایش یافته است.   در 
معامالت روز چهارشنبه بیشترین خروج پول حقیقی 
به ســهام فملی )شــرکت ملی صنایع مس ایران( 
اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به 
حقوقی آن 54 میلیارد تومان بود. پس از فملی، اتکای 
)شرکت بیمه اتکایی ایرانیان( و فوالد )شرکت فوالد 

مبارکه( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

نمادهای پیشران بازار سهام
روز گذشته نمادهای »فارس«، »ومعادن« و »وپاسار« 
بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص کل داشتند و 
»فوالد«، »فملی« و »شپدیس« بیشترین تأثیر منفی 
را بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »بپاس«، 
»غصینو« و »اتکای« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »مارون«، »آریا« و »توسن« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس کیمیاتک صدرنشین 
اســت و خودرو و فملی در رتبه های بعدی هســتند. 
در فرابورس نیــز نمادهای تجلی، توســن و مدیریت 
پرتراکنش  ترین نمادها هســتند. روز گذشته قیمت 
سهام اغلب نمادهای گروه  »فعالیت های جنبی مرتبط 
با واسطه گری مالی« افزایش یافت و این گروه سبزترین 
گروه  بازار بود. انرژی، کاال، بورس، فرابورس، امین، تملت، 
امید و لوتوس از جمله نمادهای ســبزپوش این گروه 
بودند. گروه های »بیمه و صندوق های بازنشستگی« و 
»بانک ها و مؤسسات اعتباری« دیگر گروه هایی هستند 

که اغلب نمادهای آن ها سبزپوش شدند.

رکود نسبی معامالت
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 5 
هزار و 66 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویــه 772 میلیارد تومان بود 
که 15 درصد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را 
تشکیل می دهد. ارزش معامالت خرد سهام نیز افت 
کرد و با کاهش 3 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 
رقم 3 هزار و 11 میلیارد تومان رسید که 59 درصد از 

کل معامالت بازار ثانویه را تشکیل می دهد. 

مازاد تقاضا در پایان معامالت 
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نسبت به روز سه شنبه 18 درصد کاهش 
یافت و 70 میلیارد تومان شد. ارزش صف های خرید 
نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 45 درصد رشد 
کرد و در رقم 186 میلیارد تومان ایستاد.  بدین ترتیب 
معامالت روز چهارشنبه با مازاد تقاضای 116 میلیارد 

تومانی بسته شد.

خبر

مرکز آمار ایران در پایان پاییز 
1400 ارزیابی کرد تورم تولید 
کننده در بخش خدمات در 
قاب ســاالنه به 46.3 درصد 
رسیده و نســبت به ماه قبل 

1.2 واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
به گــزارش اکوایران، تــورم تولید کننــده در بخش 
خدمــات در قاب ســاالنه رشــد قابل توجهــی پیدا 
 کرده و به باالترین ســطح خــود در یــک دهه اخیر 

دست یافته است.
این رویداد می تواند با انتقــال به بخش مصرف کننده 

موجب افزایش بیشتر قیمت در خدمات در کشور شود.
یکی از مهم ترین دریچه هــای ارزیابی تورم در بخش 
مصرف کننده و آن چه افراد جامعه در هر زمان تجربه 
می کنند بررسی تغییرات قیمت ها در سمت تولید است. 
به عبارت دیگر اگر هزینه تولید در هر بخش مصرفی در 
کشور رشد پیدا کند این رشد متعاقبا به مصرف کننده 
 نیز منتقل شده و موجب افزایش تورم در بخش مورد نظر 

خواهد شد.
در همین رابطه مرکز آمار ایــران در پایان پاییز 1400 
ارزیابی کرد تورم تولید کننده در بخش خدمات در قاب 
ساالنه به 46.3 درصد رســیده و نسبت به ماه قبل 1.2 

واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
تورم ساالنه یا تغییرات قیمت در چهار فصل منتهی به 
پاییز 1400 در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال 
گذشــته به دلیل دارا بودن حافظه دراز مدت می تواند 
قدرت توضیح دهندگی رشد قیمت ها در این بخش در 

ماه های اخیر را نیز داشته باشد.
در همین رابطه تورم ماهانه مصــرف کننده در دی ماه 
نشان داد این رقم به 3.6 درصد رسیده و در قله 5 ماهه 
خود ایستاده است. بررسی دقیق تر نشان می دهد این 

دومین رکورد در چهارده ماه اخیر بوده است. در همین 
رابطه در اولین ماه زمستان تورم خدمات، سهمی معادل 
با 1.8 درصد داشته و بیش از نیمی از تورم 2.4 درصدی 
این ماه را توضیح می دهد. البته روند فصلی و نقطه ای در 
این تورم نشان از روندی کاهشی در سرعت تورم تولید 
کننده در بخش خدمات داشته است. در همین زمینه 
تورم تولیدی خدمات در پاییز امسال برابر با 10 درصد 
بوده که نسبت به فصل قبل در حدود 1.1 واحد درصد 

کمتر شده است.
تورم نقطه ای نیز با 2 واحد درصد کاهش در مقایســه 
با تابستان 1400، برابر با 45.8 درصد ثبت شده است. 
البته با وجود کاهش در این متغیر اما هنوز سطح تورم 
تولیدکننده این بخش در مقیاس نقطه ای در ســطح 

باالیی در کشور قرار گرفته است.
بررســی دقیق تر از آمار تورم ساالنه در بخش خدمات 

نشــان از رکوردزنی در بخش آمــوزش و فعالیت های 
مربوط به تامین جا و غذا در کشور داشته است.

رکوردهای تورم تولیــد کننده خدمات در 
پاییز 1400

در چند بخش از فعالیت های خدمات در کشور آمارها 
نشان از رشد بیشتر هزینه تولید داشته که می تواند گام 
های افزایش قیمت در بخش مصرف کننده را در ماه های 

آتی به همراه داشته باشد. 
تورم تولید کننده آموزش:

بررسی هزینه تولیدکننده در آموزش دورنگار وضعیت 
تورمی در بخش مصرف کننده در این بخش خواهد بود. 
اگر رشد قیمت ها در ســمت تولید کننده رشد باالیی 
داشته باشد می تواند منجر به افزایش قیمت در سمت 

مصارف آموزشی کشور شود.

در همین رابطه تــورم فصلی تولید کننــده در بخش 
آموزش برابر با 22.5 درصد در پاییز 1400 به ثبت رسید 
که بیشــترین میزان تورم فصلی این بخش در دو سال 
گذشته بوده است. تورم نقطه ای در بخش آموزش نیز 
روندی صعودی گرفته و در پاییز امسال به بیشینه خود 
در ده سال اخیر رسید. این رقم برابر با 34.2 درصد بوده 

که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.

تورم تولیدکننده در فعالیت های خدماتی 
مربوط به تامین جا و غذا

تورم فصلی در این بخش در سومین فصل سال جاری 
برابر با 16.9 درصد ثبت شد. بررسی این رقم با فصلهای 
قبلی نشان از کاهش داشته اما در مقیاس نقطه ای این 
تورم برابر با 85.2 درصد ثبت شده است. بررسی تورم 
نقطه ای این بخش در دهه اخیر نشان از دومین رکورد 
فصلی در یک دهه اخیر داشته است. افزایش قیمت در 
این بخش می تواند از عوامل تاثیر گذار بر تورم نقطه ای 
بخش هتلداری در تورم دی ماه بوده باشــد. در همین 
رابطه در دی ماه تورم هتلداری برابر با 62.1 درصد ثبت 
شده که بیشترین تورم نقطه ای را در این ماه داشته است.

تورم تولید کننده در فعالیت های بیمه
تــورم تولید کننــده در این بخش نیز یکــی از بخش 
های مهم در رشــد تــورم تولیــد کننــده خدمات 
 در کشــور بــوده اســت. در همیــن رابطــه در تورم 
نقطه ای  تولید کننده در فعالیت های بیمه در کشــور 
در پاییز 1400 برابر با 50.5 درصد به ثبت رســید. این 
بیشترین میزان تورم نقطه ای تولید کننده در این بخش 

در 9 سال گذشته بوده است.
تورم ساالنه نیز که رشــد قیمت چهار فصل منتهی به 
پاییز را در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته 
ارزیابی می کند برابر با 36.5 درصد بود که در قله 9 سال 

اخیر قرار گرفته است.

تورم تولید کننده در چهار بخش به باالترین سطح خود رسید

روند  صعودی هزینه های  تولید

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:
»ســند تحول دولت« بزودی 

منتشر خواهد شد
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت ارتقاء ســطح 
فرهنگ سازمانی در ادارات،  اظهار داشت: ویرایش 

اول سند تحول دولت بزودی منتشر خواهد شد.
به گزارش ایســنا، آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی 
روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با تاکید بر 
اینکه مسئولین برای اجرای دســتورالعمل ها و 
بخشنامه های جدید اهتمام داشته باشند، گفت: 
الزم است زمان »تصمیم گیری« و زمان »اجرای 
تصمیم ها« برای مردم تبیین شــود. مدیران اگر 
برای اجرای تصمیمی نیاز به زمان دارند زمان آن 

را تعیین و اعالم کنند تا مردم سرگردان نباشند.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح فرهنگ 
عمومی و فرهنگ سازمانی در جامعه، اظهار داشت: 
یکی از زمینه های ناراحتی مردم عدم احســاس 

مسئولیت پذیری برخی کارکنان است.
رئیســی تصریح کرد: مــردم وقتی بــه اداره ای 
مراجعــه می کنند و با عدم مســئولیت پذیری و 
دلســوزی مواجه شــوند ناامید می شــوند لذا 
»مسئولیت پذیری«، »انضباط اداری« و »فرهنگ 
سازمانی« در مقام عمل و اجرا باید متحول شود. 
تصمیمات باید علمی و دانش پایه باشد. ایجاد امید 
در مردم با سخن و برنامه اتفاق نمی افتد و اقدام و 

عمل است که در دل مردم امید ایجاد می کند.
رئیس جمهور تأکید کرد: ســازمان امور اداری و 
اســتخدامی و مجموعه مدیران مباحث نظری و 

دانش پایه در این حوزه را عملیاتی و اجرایی کنند.
رئیس جمهور بیانیه »گام دوم انقالب« را یک سند 
مهم دانست و گفت: این سند از یک واقع انگاری 
و حکمت برخوردار اســت و در آن به چشم انداز 
تمدن نوین اسالمی و سیاســت های کلی نظام 
پرداخته شده و دارای گفتمان سازی خوبی است. 
دستگاه های اجرایی نســبت خود با این سند را 
تعریف نموده و مشخص کنند چه اقداماتی برای 
عمل به این سند باید انجام دهند. رئیسی با اشاره 
به نهایی شدن »سند تحول دولت« گفت: ویرایش 
اول سند تحول که پیشتر برای وزرا ارسال گردیده، 
منتشر خواهد شــد و تصمیم گیری ها از جمله 

بودجه 1401 نیز بر اساس این سند خواهد بود.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد
افت شاخص تولید ۹ رشته فعالیت 

صنعتی بورسی در آذرماه
بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در 
آذرماه امسال شاخص تولید شرکت های صنعتی 
بورســی کاهش یک درصدی داشته و از بین 15 
رشته فعالیت صنعتی بورسی 9 رشته فعالیت رشد 
منفی و تنها 6 رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه 
کرده اند. مرکز پژوهش های مجلس گزارش پایش 
بخش حقیقی اقتصادی در آذرماه امسال در بخش 

صنعت و معدن را منتشر کرده است.
بر مبنای این گزارش شــاخص تولید شرکت های 
صنعتی بورسی با کاهش یک درصدی و شاخص 
تولید شرکت های معدنی بورسی با افزایش 10.1 
درصدی نسبت به آذرماه سال قبل مواجه شدند. 
به عبارتی از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 
9 رشته فعالیت رشد منفی و تنها 6 رشته فعالیت 
رشــد مثبت را تجربه کرده اند. در این ماه رشــته 
فعالیت های »شــیمیایی )به جز دارو(«، »دارو«، 
»غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر«، »خودرو 
و قطعات«، »ماشــین آالت و تجهیزات«، »چوب 
و کاغذ«، »کک و پاالیش«، »محصوالت فلزی به 
جز ماشــین آالت و تجهیزات« و »سایر کانی های 
غیرفلزی« به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش 
شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی داشته اند.

همچنین بر اســاس این گزارش، شاخص فروش 
شرکت های صنعتی بورسی با افزایش 3.5 درصدی 
و شاخص فروش شــرکت های معدنی بورسی با 
کاهش 8.5 درصدی نســبت به آذرماه سال قبل 
مواجه شدند. به عبارتی از بین 15 رشته فعالیت 
صنعتی بورسی 10 رشــته فعالیت رشد مثبت و 
تنها 5 رشته فعالیت رشد منفی را تجربه کرده اند. 
در این ماه بیشــترین ســهم در افزایش شاخص 
فروش نیز متعلق به رشته فعالیت های »تجهیزات 
برقی«، »الستیک و پالستیک«، »فلزات پایه«، 
»دارو«، »منسوجات«، »محصوالت فلزی به جز 
ماشین آالت و تجهیزات«، »کاشی و سرامیک«، 
»ســایر کانی های غیرفلزی«، »ماشــین آالت و 

تجهیزات« و »سیمان« بوده است.
همچنین در این گزارش تصریح شــده در آذرماه 
1400 شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی، 
1.4 درصد نسبت به آبان ماه امسال افزایش یافت. 
همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه آن به 71 درصد 
رسید، درحالی که میانگین سالیانه 110.9 درصد 

افزایش یافته است.

اخبار
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اگرچه وزیر صمت وعده کاهش قیمــت ها از طریق 
افزایش عرضه را داده بــود اما کاهش های اخیری که 
در بازار خودرو رخ داده ناشی از نوســانات نرخ دالر و 
اخبار مذاکرات بوده است. به گزارش مهر، طی دو سال 
گذشــته، قیمت ها در بازار خودرو به اشکال مختلفی 
افزایش یافت؛ یک روز بــه بهانه عرضه کم، یک روز به 
بهانه نرخ دالر و یک روز هم به بهانه دالل بازی. وضعیت 
قیمت ها در بازار تا جایی به صورت سوداگرانه باال رفت 
که امروز فاصله قیمتی ایجاد شده بین کارخانه و بازار 
در اغلب خودروها بین 100 تا 150 میلیون تومان است. 
این در حالیست که قشر متوسط و کم درآمد توان خرید 
خودروی خارجی و مونتــاژی را ندارد و باید خودروی 

تولید داخل بخرند.
با توجه به اهمیت موضــوع و پیگیری ها نمایندگان 
مجلس، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اول آبان 
ماه سال جاری و پیش از اعمال افزایش قیمت خودرو 
در کارخانه، وعده داد که »بــا طراحی برنامه دقیقی 
مبتنی بر 9 طرح در صنعت خودرو، به تدریج به سمتی 
خواهیم رفت تا قیمت ها کاهش یابد و این مهم تا پایان 
سال ملموس خواهد شد.« این در حالیست که بررسی 
بازار خودرو نشــان می دهد وزارت صمت نتوانسته 

کنترل خاصی بر بازار داشــته باشد و یک ماه مانده تا 
پایان وعده وزیر، کاهش نرخ دالر و انتظار برای شنیدن 
اخبار مثبت از مذاکرات قیمت ها را به سمت کاهشی 

شدن سوق داده است.

عقب نشینی خریداران به امید کاهش قیمت
در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران و فروشــندگان خودرو تهران به مهر گفت: 
وضعیت بازار خودرو بسیار آرام است و طی روزهای 
گذشته آرام تر هم شده است و معامالت در نقطه صفر 
قرار دارد؛ فروشنده وجود دارد اما خریدار به دلیل امید 
برای کاهش نرخ دالر و انتظار برای شــنیدن اخبار 
مثبت از مذاکرات هســته ای، از بازار عقب نشینی 

کرده است.
وی افزود: البته قیمت های اعالمی از سوی فروشندگان 
نیز صرفاً قیمت های اعالمی هستند و اگر خریدار در 
بازار حضور یابد می تواند خودرو را با قیمت پایین تر از 

اعالمی ها نیز بخرد. نکته مهم اینکه خیلی وقت است که 
دالل در بازار خودرو وجود ندارد و هر چه هست خریدار 
واقعی است. البته در ثبت نامی ها دالل وجود دارد اما در 

بازار آزاد حضور ندارند.

کاهش ۳ تا 1۵ میلیونی قیمت ها
موتمنی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت ها در بازار 
خودرو میانگین بین 3 تــا 15 میلیون تومان کاهش 
یافته است؛ پراید 111 از 188 میلیون تومان به 185 
میلیون تومان، پراید 131 از 172 میلیون تومان به 169 
میلیون تومان، ساینا دنده ای از 196 میلیون تومان به 
193 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 از 270 میلیون 
تومان به 264 تا 260 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 
از 335 میلیون تومان به 325 تا 320 میلیون تومان، 
تیبا صندوق دار از 181 میلیون تومان به 178 میلیون 
تومان و پژو پارس ساده از 280 میلیون تومان به 270 

میلیون تومان رسیده است.

کاهش ۳0 درصدی قیمت در صورت عرضه 
هزار دستگاه به بازار

وی در مورد عرضه خودرو نیز گفت: متأسفانه هنوز 
عرضه خودرو زیاد نشده است و به دلیل بحث کیفیت 
و کنترل های بیشتر، عرضه کمتر هم شده است. این 
در حالیست که اگر عرضه زیاد بود و مثاًل اگر امروز 
هزار خودرو به بازار تزریق می شــد قیمت در بازار 
30 درصد کاهش می یافت و چنانچه روزانه شاهد 
عرضه هزار دستگاه در بازار بودیم، قطعاً قیمت ها 
فوراً به قیمت کارخانه  نزدیک می شــد. موتمنی 
تصریح کرد: در سال 97 فاصله قیمت پژو 206 تیپ 
2 نزدیک به 10 میلیون تومــان با قیمت کارخانه 
فاصله داشــت اما امروز این فاصله قیمتی به 150 
میلیون تومان رســیده است؛ همچنین در صورت 
آزاد شــدن واردات خودرو، حتی بــا دالر 27 هزار 
تومان و تعرفه باال، قطعاً بازار خودرو تکان اساسی 
در خصوص قیمت ها می خورد. در حال حاضر اصلی 
ترین مشکل بازار خودرو عرضه کم است. تقاضا با 
عرضه هیچ همخوانی ندارد در حالی که اگر عرضه 
متناسب با تقاضا باشد، این قیمت های نجومی در 

بازار رد و بدل نمی شود.

شرکت داروسازی اکسیر از مشتریان شعبه خرم آباد بانک توسعه صادرات ایران، برای اولین بار 
موفق به تولید داروی نوراپی نفرین شد؛ این دستاورد صرفه جویی ارزی بالغ بر 3.5 میلیون دالر 
برای کشور به دنبال دارد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، غالمرضا رومیانی 
نژاد، رئیس شعبه خرم اباد بانک توســعه صادرات ایران، ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، گفت: بانک توسعه صادرات ایران مفتخر اســت؛ به عنوان بانکی پیشرو در حمایت از 
شرکت های صادرات محور، با اعطای 1000 میلیارد ریال تسهیالت سرمایه درگردش از محل 
منابع بانک و صندوق توسعه ملی به شرکت داروسازی اکسیر در فرایند تولید صادراتی کمک کند.

رومیانی نژاد اظهار داشت: شرکت داروسازی اکسیر با تولید انبوه این داروی حیاتی که در طبقه 
بندی داروهای قلبی عروقی قرار دارد، عالوه بر تامین نیاز داخلی کشور، همچنین فرصت صادرات 
به کشورهای دیگر را فراهم کرده است.وی با اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات ایران دراستان 
لرستان برای تامین مالی شرکت های صادراتی گفت: این شعبه از بانک بسته کاملی از خدمات 
ارزی اعم از فروش ارز، حوالجات ارزی، صدور ضمانت نامه های بانکی ، اعتبارات اسنادی ریالی و 

سایر نیازمندی های تخصصی بانکی به مشتریان ارائه می دهد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران با پرداخت بیش از 630هزار فقره تسهیالت به مددجویان نهادهای 
حمایتی، گام مؤثری در حمایت از قشر محروم جامعه و توانمندسازی آن ها برداشته است.به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک به عنوان نخستین و بزرگ ترین 
بانک قرض الحسنه کشور، یکی از محورهای اصلی پرداخت تسهیالت خود را توانمندسازی 
مددجویان نهادهای حمایتی و گره گشایی از کار محرومان قرار داده و بر همین اساس بخش 
قابل توجهی از تسهیالت خود را معطوف به این حوزه کرده است.بانک قرض الحسنه مهر ایران 
از آغاز انعقاد تفاهم نامه با نهادهای حمایتی مختلف تا نیمه بهمن ماه سال جاری، در مجموع 
630هزار فقره تسهیالت به ارزش بیش از 72هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.از مبالغ 
تسهیالت پرداخت شــده به نهادهای مختلف، 464هزار فقره به مددجویان کمیته امداد به 
ارزش بیش از 45هزار میلیارد ریال، حدود 131هــزار فقره به ارزش 22هزار میلیارد ریال به 
معرفی شدگان بنیاد برکت، تقریباً 23هزار فقره به ارزش 2100 میلیارد ریال به معرفی شدگان 
بنیاد مسکن و بیش از 12هزار فقره تســهیالت به ارزش 3100 میلیارد ریال به مددجویان 

بهزیستی تخصیص یافته است.

مدیر عامل بانک مسکن از اجرای فرامین رییس جمهوری به شبکه بانکی کشور خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، محمود شایان با بیان اینکه بانک مسکن اولین 
بانک مجری فرامین رییس جمهوری در نظام بانکی کشور است، گفت: پیرو ابالغ دستورالعمل 
اجرایی نظام بانکی کشور به بانک ها با مضامین برخورد قاطع با بدهکاران کالن بدحساب شبکه 
بانکی، تسهیل پرداخت تسهیالت خرد به مردم در اخذ وثیقه و ضمانت، واگذاری یا راه اندازی 
اصولی بنگاه های تولیدی تملیک شده، نظارت برخط و مستمر بر نرخ سود تسهیالت و سپرده ها 
در شبکه بانکی، بانک مسکن به عنوان اولین بانک مجری فرامین رییس جمهوری به همراه 
شاخص های ارزیابی عملکرد آن در شبکه بانکی با رویکرد سیستمی و پایه ای در اجرای این 
فرامین در تمام سطوح بانک از ستاد تا شعبه است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه بانکداری 
قرض الحسنه، تامین مالی موثر واحدهای تولیدی و پروژه های کالن، شفافیت و مبارزه با فساد، 
تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به شکایات مردمی، بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به 
نفع مردم و اجرای عدالت و ارتباط نظام بانکی با بانک های بین المللی از جمله دیگر مضامین 

فرامین ابالغ شده از سوی رییس جمهوری بوده است

خودروهای تولید داخل از اواسط دی ماه براساس قانون 
جدید ارزش افزوده مشــمول عــوارض جدیدی به نام 
مالیات سبز شده اند. به گزارش خبر آنالین،  بر اساس 
قانون جدیــد مالیات ارزش افــزوده، مالیات و عوارض 
شماره گذاری خودروها براساس رتبه بندی انرژی که به 
تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات 

و عوارض سبز شده است.
 براساس ماده 28 و 30 قانون جدید مالیات ارزش افزوده 
)مصوبه خرداد 1400(، از 13 دی ماه سال جاری، انتقال 
سند خودرو از شرکت خودروساز به خریداران مشمول 
مالیات تحت عنوان »مالیات سبز« شده است. این مالیات 
و عوارض شــماره گذاری خودروهای داخلی، بر اساس 
رتبه بندی انرژی محصوالت که به تایید ســازمان ملی 
استاندارد ایران رسیده اســت، از صفر تا 5 درصد برای 

خودروهای سواری و وانت دوکابین محاسبه می شود.
بررسی این قانون حاکی از آن است که خودروهایی که 
به فرض در رده انرژی E قرار گیرند مشمول دو درصد 
عوارض هســتند. همچنین بر اســاس ماده 30 قانون 

مالیات ارزش افزوده نیز یک درصد مالیات نقل و انتقال از 
خودروهای داخلی وصول خواهد شد.

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که این مالیات 
را خودروسازها ابتدا دریافت کرده و پس از آن به حساب 
دولت واریز می کنند.مبلغ  مالیات سبز براساس رتبه بندی 
انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده 
برای هر خودرو متفاوت است. با این حساب از حاال اگر 
قصد خرید خودرو از خودروسازها را داشته باشید باید بر 
اساس رده انرژی خودرویی که می خرید مالیات پرداخت 
کنید و این مالیات را به خودروسازها بدهید تا آن ها در 

انتهای سال مالی به اداره مالیات پرداخت کنند.
امیرحســین کاکایی، کارشــناس صنعت خودرو، در 
خصوص مالیات های ســبز خودرو گفت: در این طرح، 
مالیات سبز قرار است از خودروســازان اخذ شود اما در 

 کشورهای توســعه یافته هرچقدر خودرویی کهنه تر 
می شود صاحب آن خودرو باید مالیات بیشتری بپردازد؛ 
در اروپا بنزینی که صاحبان خودرو باید آن را تهیه کنند 
گران است و مالیات سنگینی از آنها برای خرید بنزین اخذ 
می شود و این گرانی بنزین خود به خود صاحبان خودرو 
را به خرید خودرو نو و یا مرتب نگه داشتن خودرو خود 
ترغیب می کند چراکه مصرف بیشتر بنزین به ضرر خود 
مصرف کننده است و از طرف دیگر در شهرهای بزرگ نیز 
صاحبان خودرو باید عوارض بیشتری پرداخت کنند. از 
این طریق صاحبان خودرو تشویق می شوند که خودرو 
خود را مرتب نگه دارند چراکه مرتب نگه داشتن خودرو 
خود موضوع حائز اهمیتی است و لزوما تعویض خودرو 
نیاز نیســت. وی در ادامه افزود: از طرفی زمانی که باید 
خودرو خوب نگهداری شود از تعمیرگاه خوب و قطعات 

خوب باید استفاده شود و این مالیات و عوارض نه تنها روی 
افزایش تقاضا برای خرید خودرو نو تاثیر خواهد گذاشت 
بلکه به طور کلی بر رفتار مصــرف کننده تاثیر خواهد 
گذاشت و مالیات سبز لزوما مربوط به خودرو نمی شود . 
هدف کلی دریافت مالیات سبز مدیریت میزان آالیندگی 

در کشورهاست.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: متاسفانه 
به دلیل تبعات سیاســی و اجتماعی قیمت سوخت را 
نمی توان در کشــور باال برد و باید با روش های دیگری 
مصرف کنندگان را ترغیب کنیم که مراقب خودروهای 
خود باشــند. کاکایی در ادامه در خصوص تبعات اخذ 
مالیات ســبز از مصرف کنندگان خودرو گفت: یکی از 
تبعات این طرح هدایت مردم به سمت خرید خودروهای 
نو است و تقاضا در بازار خودرو باال خواهد رفت و رونق در 
بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد و این در حالی است که در 
حال حاضر تنها تقاضا سرمایه گذاری در بازار خودرو باال 
است و اگر این طرح اجرایی شود تقاضا مصرفکنندگان 

برای خرید خودرو باال خواهد رفت.

ترمز  رشد  قیمت  خودرو  کشیده   شد

افت  معامالت  در بازار  خودرو

با کمک بانک توسعه صادرات ایران محقق شد:

برای اولین بار موفق به تولید داروی نوراپی نفرین شد
توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی با 
پرداخت ۶۳0 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:

بانک مسکن، اولین بانک مجری فرامین رییس جمهوری

پای مالیات سبز به خودروسازی ها رسید

مالیات  جدید  برای خودروهای صفرکیلومتر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان سکه در میانه کانال ۱۱ میلیون تومان 
قیمت سکه )چهارشنبه، ۲۰ بهمن ماه( در بازار تهران با ۹۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 

۹۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه 
بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ 

عیار به یک میلیون و ۱۶۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۵۰ هزار تومان شد. اُنس جهانی طال نیز با قیمت یک هزار و ۸۲۶ دالر و ۶۵ سنت معامله شد.
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پیش نیاز احیای واحدهای تولیدی
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

واحدهای تولیدی و صنعتی نقش بسیار ویژه ای در چرخه اقتصادی و چرخش چرخ های اقتصاد کشور دارند. برای احیای واحدهای راکد که تعدادشان کم هم نیست اقدامات اساسی و جدی نیاز است. عزم تمامی 
دستگاههای مربوطه را می طلبد. تسهیل ورود ماشــین آالت و تجهیزات معدنی، به کارگیری و استفاده از نظرات بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی، توجه به اشــتغال آفرینی معادن کوچک مقیاس، پیوند حلقه 
مفقوده تجارت با صنعت و معدن، توجه به امر صادرات، توانمند کردن خانه های صنعت، معدن و تجارت اســتان ها، موظف شدن روسای سازمان های صمت استانی به اختیارات تفویض شده از مهمترین نیازهای 

بخش تولید و صنعت است. 
در خصوص آمارهای ارائه شده باید با تامل بیشتری برخورد کرد. چرا که آنها به صورت میدانی سنجیده نشده و توسط سازمان های صمت استان ها یا برخی از واحدها که شمای دلخواه خود را نشان می دهند ارائه 
می شود. البته وزارت صمت با توجه به وظیفه ذاتی خود، سعی در راه اندازی و مراقبت از واحدهای تولیدی دارد، اما در برخی موارد شاهد هستیم که صدور جواز تاسیس هم به پای راه  اندازی کامل واحدهای صنعتی 

و تولیدی نوشته می شود. این در حالی است که موضوع مهم، به بهره برداری رسیدن جوازهای تاسیس و تقاضاهای سرمایه گذاری است.
به نظر می رسد در این رابطه باید ریزش و رویش را با یکدیگر سنجید. زمانی واحدهای جدید وارد چرخه تولید می شوند، اما به ازای آنها مقداری نیز از چرخه تولید خارج می شوند. واقعیت امر این است که ما ورودی ها 
را می بینیم، ولی در مورد پروسه خروجی ها از چرخه تولید صحبتی نمی کنیم. مثال در آمارها گفته می شود که باالی ۲۰ هزار شغل از احیای واحدهای راکد در سال ۹۹ ایجاد شده، اما گفته نمی شود که در همین 

فاصله چه میزان اشتغال از دست رفته است. به همین دلیل اطالعات ارائه شده با یکدیگر تطابق ندارند.
برخی از ظرفیت های راکد صنعتی توسط کسانی ایجاد شد که صاحب سرمایه بودند، اما دانش فنی کافی نداشتند. برخی از این ظرفیت ها با انگیزه فعالیت در بازار های صادراتی فعال شدند؛ صنایعی مثل سیمان و 

کاشی با هدف تأمین بازا رهای صادراتی ایجاد شدند، اما در نهایت موفق به حفظ موقعیت خود در این بازار ها نشدند.
تورم هم ایجاد شد. به شکلی که در سال ۹۰ و ۹۱ شــاهد اوج گرفتن رکود تورمی بودیم. بعد از آن نیز در دولت های بعد تشدید تحریم ها اتفاق افتاد. شــرایط اقتصادی در ۱۰ سال اخیر افت و خیزهایی داشته اما 
گشایشی برای رونق بازارها نداشتیم. تامین بودجه در شرایطی می تواند به رونق تولید و صنایع منجر شود که به سمت ایجاد پروژه های اقتصادی محرک بخش صنعت و معدن برود. در بودجه رفتار دولت باید به این 

سمت باشد که  پروژه های عمرانی و ساخت و ساز را رونق دهد. اگر بخش پروژه های عمرانی و ساخت و سازها به راه بیفتد دیگر صنایع نیز احیا شده و از رکود خارج خواهند شد.
پس هرچه قدر تورم شدید تر شود، کاهش فروش و رکود را تشدید خواهد کرد. چراکه قدرت خرید مردم به این نسبت باال نمی رود. شرایط تحریمی و تورم، صادرات کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد. متاسفانه بازار 

داخلی هم شرایطی ندارد که مردم بتوانند کاالهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی و خودرو را خرید کنند، از این رو صنایع هم وضعیت خوبی  ندارند.
به دلیل تورم باال طی سال های گذشته، نیاز بخش تولید به منابع بانکی هر سال افزایش یافته و در عین حال، محدودیت منابع بانکی باعث شده تا میزان متقاضیان رو به افزایش باشد. باید مشخص شود که به چه 
بخش هایی از اقتصاد، به چه میزان منابع مالی اختصاص یابد و به چه طرح هایی با چه میزان پیشــرفت، تسهیالت پرداخت شود. پرداخت تسهیالت با نظارت تشــکل های بخش خصوصی و بر مبنای اعتباری که 

تولید کنندگان دارند، می تواند راه گشا باشد. در این صورت، متقاضیان دریافت تسهیالت به دنبال فساد نخواهند بود و همه از کانال تخصصی عبور می کنند.
دولت باید برنامه خود را با اقتصاد بازار و اقتصاد کالن مشخص کند. عمال آن چه که در حال حاضر جدای از موضوع تحریم و موضوعاتی از این قبیل که از خارج کشور به تولید وارد می شود، اهمیت دارد، موضوعاتی 

مانند بخش اقتصاد و صنعت کشور است که در داخل کشور در حال اتفاق افتادن است و باید برای این موارد برنامه ریزی داشته باشیم.
ثبات سیاست های اقتصادی دولت، باید اطمینان خاطر را به یک سرمایه گذار بدهد که بتواند برای بلند مدت برنامه ریزی کند و از طرف دیگر سیاست گذاری در جهت رفع مشکالت تولید به صورت مدون انجام دهد 

که در این حالت می توان فهرستی تهیه کرد و بر مبنای فهرست، تبعات و راه کارهای این مشکالت را دیده و بر همان مبنا می توان راه کارها را اتخاذ کرد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان مصالح ســاختماني 
تهران گفت: پیش بیني روند قیمت مسکن در کشور 
وابستگي بسیاري به متغیر هاي کالن اقتصادي دارد 
که در نهایت قیمت ساخت و ساز تأثیر پذیري از ارکان 
ساخت مسکن مانند سازه هاي فوالدي، گچ و سیمان 
و... را دارد. اسماعیل کاظمی گفت: از ابتداي سال تا 
کنون بازار ساخت و ساز مسکن رونقي نداشته است 
و با توجه به شــرایط موجود ساخت و سازها تا پایان 
سال جاري در همین وضعیت رکود باقي خواهد ماند.

کاظمي بیان داشت: تصمیمات جدیدي براي ارائه 
تسهیالت ویژه ساخت و خرید مسکن از یک سو و آغاز 
ساخت طرح مسکن ملي از سوي دیگر زمینه را براي 
افزایش تقاضا جهت عرضه بیشتر مصالح ساختماني 
به بازار فراهم خواهد شد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
مصالح ساختماني تهران گفت: طبق وعده متولیان 
این بخش مقدمات براي حضور بیشتر انبوه سازان، 
شخصي سازان و کساني که میخواهند از تسهیالت 
بانکي جهت ساخت و ساز اســتفاده کنند، در بازار 

مسکن آماده شده است.
وي تصریح کرد: با تدابیري که مسئوالن این بخش 
وعــده داده اند انتظار میرود خانــواده هاي نیازمند 
مسکن، تا سال ۱۴۰۱ حداقل صاحب خانه ۱۰۰ متري 
شوند.کاظمي ادامه داد: با توجه به اجراي طرح مسکن 
ملي در سال ۱۴۰۱ بازگشت رونق به کسب و کار و 
فروش مصالح ساختماني و در نتیجه ساخت و ساز 
مسکن خیلي بعید نخواهد بود. به گفته رئیس اتحادیه 
فروشندگان مصالح ساختماني تهران؛ اگر دولت قصد 
بازگشت روق به کسب و کار و ساخت و ساز مسکن را 

دارد، باید تصمیمات ۵۰ ساله در این خصوص اتخاذ 
کند نه اینکه براي ۵ ماه برنامــه ریزي کند و پس از 
گذشت این مدت باز هم بازار دچار سردرگمي شود. 
چراکه بازار مسکن بازاري نیست که تنها براي یک 

دوره چند ماه نیاز به تصمیم داشته باشد.
وي تصریح داشت: تدابیر زود هنگام و بدون پشتوانه 
آسیب جدي به بازار ساخت و ساز مسکن وارد کرده 
است. پس نباید بدون آگاهي و یا بدون در نظر گرفتن 
تبعات یک طرح، نسخهاي براي رونق بازار و ساخت و 

ساز مسکن پیچیده شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختماني تهران 
در پاسخ به سوال دیگري مبني بر اینکه امسال چقدر 
بر قیمت مصالح ســاختماني افزوده شــده، گفت: 
گران فروشــي مورد قبول هیچ یک از اعضاي صنف 
و واحدهاي صنفي فعال در سطح شهرها نیست. اما 
گراني ارزش تمام شده کاال و تأثیر آن بر روي قیمت 
نهایي محصول را باید پذیرفت. وي ادامه داد: هیچ یک 
از واحدهاي صنفي به خــودي خود اقدام به افزایش 
قیمت مصالح ساختماني نداشته و ندارند. اما ارزش 
تمام شده کاال و محصوالت مورد نیاز ساخت و ساز 
به دالیل مختلف گران شــد و همین موضوع تأثیر 
مستقیم بر قیمت نهایي کاالي مورد نیاز ساخت و ساز 
را به همراه داشت. کاظمي تأکید داشت: امسال قیمت 
مصالح ساختماني نسبت به ۹ ماه نخست سال جاري 
باالي ۴۰ درصد افزایش داشته اســت. در سالهاي 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رقابت ناســالمي بین کارخانجات 
تولیدي مصالح ساختماني به ویژه سیمان و گچ بود که 

همین موضوع عامل اصلي گراني مصالح در بازار شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران اظهار داشــت: تا زماني که خودرو وارد بازار 
نشود، فرکانس مثبتي که بازار نسبت به آن انتظار دارد 
رخ نخواهد داد. اگر به دي ماه سال ۱۳۹۷ برگردیم، 
متوجه خواهید شــد که فاصله قیمت خودرو هاي 
داخلي از کارخانه تا بازار، بهاي بسیار کمي داشتند. اما 
اکنون محصولي مانند پژو ۲۰۶ اختالف بها آن به ۱۲۰ 

تا ۱۳۰ میلیون تومان در بازار رسیده است.
سعید موتمنی اظهار داشت: اگر خودرو به اندازه کافي 
تولید یا عرضه شود، فاصله قیمتي آن کاهش خواهد 
یافت. این نابساماني که اکنون در بازار مشاهده مي 

کنیم حاصل عرضه کم و انحصار در بازار است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران در ارتباط با بحث واردات ۵۰ هزار دستگاهي 
خودرو و درخواست نمایشگاه داران از دولت گفت: 
نمایشگاه داران از ســال ۱۳۹۷ که واردات خودرو 
کاهش یافت، با ضعف کسب و کار مواجه شدند. زماني 
که خودرو به کشور وارد مي شد، مشتریان هر سال 
اقدام به تغییر خودرو و تهیه محصول جدید مي کرد. 
اکنون مالک خودرویي که هیونداي سانتافه دارد، نمي 
تواند آن را تعویض کند. از سویي براي نمایشگاه داران 

سهمیه خودرویي در بحث واردات در نظر گرفته نشده 
است. اگر عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلي 
افزایش یابد، کسب و کار نمایشگاه داران نیز افزایش 
خواهد یافت. خودروســازان نیز باتوجه به سرمایه 
گذاري که کردند، قیمت محصول را براي سود دهي 
مشخص مي کنند. موتمنی در میزان رانت موجود در 
بازار خودرو بیان داشت: این مورد را مي توان از مقدار 
ثبت نام خودرو دریافت کرد، تقاضا در بازار آزاد وجود 
ندارد بلکه تقاضا کاذب در خودروساز وجود دارد. اگر 
فاصله قیمتي یک محصول از کارخانه تا بازار ۵ تا ۲۰ 
درصد باشد، تقاضا کاذب براي خودرو ایجاد نمي شد. 
تعداد و درخواست ثبت نام ها به دلیل رانت موجود در 
نظام فروش خودروسازان است که مشتري تمایل به 
ثبت نام دارد. اگر تولید و عرضه را افزایش دهند، بحث 
تقاضا کاذب کاهش خواهد یافت. زماني خودرو از کاال 
مصرفي به سرمایه اي تبدیل مي شود که عرضه آن 
کاهش یابد. وي در پاسخ به اینکه گاهي شنیده مي 
شــود تقاضاي کاذب براي خودرو به دلیل ثبت نام 
دالل ها و فروشندگان خودرو ایجاد شده است بیان 
داشت: تقاضا کاذب در هر کاال زماني ایجاد مي شود 

که محصول دچار کاهش عرضه شود. 

با وجود آنکه متولیان تامین گوشــت قرمز از وجود 
۲میلیون رأس دام مازاد ســبک خبــر می دهند، 
در خرده فروشــی ها قیمت هر کیلوگرم گوســفند 
زنده نر پــرواری به بیش از ۶۰هــزار تومان، نرخ هر 
کیلو ران گوســفندی به ۱۸۵هزار و ران گوساله به 
۱۸۰هزارتومان رســیده اســت.  با فروکش کردن 
سونامی کشتار دام های آبستن و مولد، تداوم کمبود 
و گرانی نهاده های دامی، قیمت هر کیلوگرم از برخی 
انواع گوشــت گوسفندی و گوســاله به مرز ۲۰۰ تا 
۳۰۰هزار تومان رسیده است. مشــاهدات میدانی 
در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از تندترشدن 
شتاب گرانی گوشــت در مراکز خرده فروشی است. 
این شرایط به تداوم عرضه چندنرخی و شکاف ۲۰ تا 
۵۰هزار تومانی قیمت هرکیلوگرم گوشت قرمز، در 
مناطق مختلف منجر شده است. به نحوی که قیمت 
هرکیلوگرم گوشت شقه گوســفندی در تهرانسر، 
شهرک آپادانا و مناطق شمال شهر تهران به ترتیب 
۱۴۲هزار، ۱۶۵هزار و ۱۷۳هزار تومان است. همچنین 

قیمت ران گوسفندی به ترتیب ۱۶۸هزار، ۱۸۸هزار و 
۱۹۵هزار، راسته با استخوان گوسفندی ۱۵۸هزار، 
۱۷۳هزار و ۱۸۵هزار، سردست گوسفندی ۱۵۹هزار، 
۱۷۰هزار و ۱۸۲هزار،  فیله گوسفندی از ۲۷۵ تا ۲۸۷ 
و ۳۳۰هزار و قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده 
مخلوط گوســفندی بنا بر کیفیت از ۱۵۷ تا ۱۶۱ و 
۱۷۰هزار تومان در نوســان است. همچنین قیمت 
خرده فروشی هر کیلوگرم گوشــت ران گوساله در 
مناطق مذکور به ترتیب به نرخ ۱۵۷هزار، ۱۸۰هزار 
و ۱۹۵هزار تومان، سردست گوســاله از ۱۶۵هزار تا 
۱۷۲هزار و ۱۸۰هزار و فیله گوساله از ۲۷۰ تا ۳۰۰ و 
۳۲۰هزار تومان به مشتریان عرضه می شود. همزمان 
با رشــد قیمت ها در مراکز خرده فروشی، تازه ترین 
بررسی های آماری از تداوم سیر صعودی قیمت دام 
سبک زنده حکایت دارد. براساس این آمارها متوسط 
قیمت هر کیلوگرم گوســفند نر زنده پرواری با رشد 
۲برابری از کمتر از ۳۰هزار تومان در بهمن ماه سال۹۸ 

اکنون به بیش از ۶۰هزار تومان رسیده است.

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان دوچرخــه و 
موتورسیکلت و لوازم یدکي مربوط تهران با بیان 
اینکه بازار دوچرخه، بازاري شناســنامه دار است 
گفت: برخي انواع دوچرخه  هــاي تایواني داراي 
شناسنامه است و فروشــندگان به نمایندگي از 
شــرکت مادر، عالوه بر گارانتــي و خدمات پس 
از فروش، امــکان تعویض دوچرخــه معیوب با 
دوچرخه هاي نو را نیز فراهم کرده اند. محمد خادم 
منصوری بیان داشت: خوشبختانه صنف دوچرخه، 
صنفي باکالس و داراي فروشگاه  هاي مجاز و شیک 
است بر این اساس مشتریان خرید دوچرخه نباید 
به دنبال خرید محصوالت ارزان قیمت باشند؛ بلکه 
باید این کاال را از فروشگاه هاي معتبر و با گارانتي 
که معموال یکساله است، خریداري کنند.وي ادامه 
داد: توجه داشته باشید فروشگاه هاي داراي پروانه 
کسب تالش مي کنند با پرهیز از عرضه دوچرخه 

بي کیفیت یا گرانفروشي این کاال، سابقه خود را 
خراب نکنند.

خادم منصوري با اشاره به اینکه در صنف دوچرخه، 
تعداد واحدهاي صنفي فاقد پروانه کســب بسیار 
کم اســت افزود: با وجود این، براي رســیدگي به 
شکایت  هاي مشتریان، اتحادیه، کمیسیون حل 
اختالف تشکیل داده که مصرف کنندگان مي توانند 
نســبت به قیمت و کیفیت قطعــات و دوچرخه 
و موتورســیکلت مطرح کنند. رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان دوچرخه و موتورســیکلت و لوازم 
یدکي مربوط تهران گفت: مشتریان هنگام خرید 
دوچرخه، موتورسیکلت و قطعات یدکي آن حتما 
فاکتورهاي معتبر با مهر و امضاي فروشنده دریافت 
کنند تا امکان برخورد با تخلفات کیفیت و قیمت 
در کمیسیون حل اختالف و شکایتهاي اتحادیه 

بر مبناي قیمت هاي مصوب وجود داشته باشد.

کشــورهای مقصــد روز به 
روز در حال تسهیل شرایط 
بــرای جــذب پرســتاران 
ایرانی هستند. به نحوی که 
کشور های اروپایی، آمریکای 
شمالی و استرالیا بیشترین درخواست جذب پرستاران 
از کشــور ما را دارند. بی توجهی به مطالبات پرستاران 
سبب سلب انگیزه آنان می شود و آرامش خیال آنان را 
برای خدمت خالصانه می گیرد. در برخی موارد این بی 
توجهی ها و مهاجرت پرستاران باعث می شود که در بلند 

مدت با تشدید بحراِن کمبود پرستارمواجه شویم.
دبیرکل خانه پرستار می گوید: طی یک سال گذشته 
حدود دو هزار پرســتار از این کشور مهاجرت کرده اند. 
محمد شــریفی مقدم، دبیرکل خانه پرســتار ایران با 
اشاره به مشکالت پرستاران و کمبود شمار پرستاران 
در نظام بهداشتی این کشور گفت: در یکسال گذشته 

حدود ۲ هزار پرستار از کشور مهاجرت کردند. شریفی 
مقدم اظهار کرد: در دنیا مشکل کمبود پرستار در دوران 
کرونا با جذب پرستار جدید انجام شد، حتی مهاجرت 
پرستاران ایرانی نیز در دوران کرونا افزایش پیدا کرد. در 
یکسال گذشته حدود ۲ هزار پرستار از کشور مهاجرت 
کردند که دلیل آن هم جذابیت کشورهای مقصد است.

دبیرکل خانه پرستار ایران تصریح کرد: از نظر استاندارد 
در دنیا به ازای هر هزار نفر جمعیت به طور متوسط پنج 
تا شش پرستار الزم است و در کمترین حالت حداقل ۳ 
پرستار. در کشور طبق آخرین اطالعات به ازای هر هزار 
نفر ۱.۶ پرستار وجود دارد که از حداقل هم کمتر است. 
با این حساب کشور به هزار پرستار نیاز دارد. از طرفی 
سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد تعداد پرستاران از 

حداقل هرچه کمتر باشد، مرگ و میر بیشتر می شود.
وی ادامه داد: در کشور پس از اوج گیری کرونا هیچ گونه 
استخدامی انجام نشده و تنها جذب نیرو ۸۹ روزه صورت 
گرفت که قراردادهای آن ها به مرور با طوالنی شدن روند 
کرونا تمدید شد. به دنبال این اتفاقات امروز ما در دنیا 

بیشترین آمار جانباختگان پرســتاری در دوران کرونا 
را داریم. شــریفی مقدم اظهار داشت: وزارت بهداشت 
همیشــه وعده داده اســت، آخرین آزمونی که برای 
استخدام پرستاران انجام شد ۳۹ هزار نفر پذیرش و از 
این تعداد تنها حدود ۱۰ درصد کادر پرستاری جذب 

شدند که رقم بسیار کمی بود.
دبیرکل خانه پرســتار ایران با انتقاد از دولت کشورش 
به علت تعلل در استخدام پرســتاران مورد نیاز، گفت: 
شــهریور امســال مجلس به دلیل وجود قراردادهای 
مختلف طرحی به عنوان ســاماندهی کارکنان دولت 
پیشنهاد کرد و ۴۵ روز به دولت وقت داد برای آن الیحه 
بیاورد که به واسطه آن تمام شرکت های واسطه حذف 
شوند. این طرح نیز تاکنون نتیجه نداشته و تا جایی که 
من اطالع دارم بودجه خاصی بــرای آن در نظر گرفته 

نشده است.
در همین رابطه یک کارشناس بازار کار در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: مساله مهاجرت یکی از نگرانی ها 
و دغدغه هایی قدیمی اســت. چرا که زمینه ساز بروز 

مشکالت در ابعاد وسیع در کشور شد. در سال های اخیر 
نیز متاسفانه مهاجرت نخبگان و نیروهای انسانی و به 

ویژه کادر درمان نگرانی های جدی ایجاد کرده است.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: مهاجرت نیروی کار 
نخبه به ضرر کشور است. کادر درمان در ایران از تخصص 
های بسیار و مهارت های ویژه ای برخودرا هستند. به 
همین دلیل کشورهای دیگر توجه زیادی برای جذب 
این نیروها دارند. وضعیت بد معیشــتی و حقوق های 
نامناسب نیز موجب شده بسیاری از کادر درمان به این 

کشورها مهاجرت کنند. 
به گفته وی، مهاجرت نیروی کار به خارج، موضوع بدی 
نیست و خوب است که ما در مقاطعی بتوانیم بخشی از 
نیروی کارمان را در صورت باال بودن نرخ بیکاری بتوانیم 
از طریق مذاکره به کشورهایی که نیاز به نیروی کار دارند 
اعزام کنیم. البته به شرط اینکه اوال نیروی کار ما از طریق 
مجاری رسمی اعزام شود، دوم اینکه بتوانند کسب دانش 
و تجربه کرده و به کشور برگردند. سوم اینکه برای کشور 

ارزآوری داشته باشند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

در حالی معــاون وزیر صمت 
از وجود ۱۲ هــزار و ۶۷ مورد 
به  عنوان واحدهای راکد خبر 
داده که تورم تولیدکننده نیز 
به باالترین سطح خود رسیده 
است. تورم تولید یکی از دالیل رکود واحدهای صنعتی و 
خروج آنها از چرخه فعالیت های اقتصادی است. این در 
حالی است که در سالهای اخیر هزینه های تولدی داخل 
افزایش زیادی داشته و تحریم ها نیز موجب شده تا نیاز 

تولید به مواد اولیه برطرف نشود. 
بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده تورم تولید کننده در 
بخش خدمات در قاب ساالنه رشد قابل توجهی پیدا کرده 
و به باالترین ســطح خود در یک دهه اخیر دست یافته 
است. این رویداد می تواند با انتقال به بخش مصرف کننده 
موجب افزایش بیشتر قیمت در خدمات در کشور شود. 
تورم ساالنه نیز که رشد قیمت چهار فصل منتهی به پاییز 
را در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته ارزیابی 
می کند برابر با ۳۶.۵ درصد بود که در قله ۹ سال اخیر قرار 

گرفته است. در همین رابطه معاون وزیر صمت گفت: ۱۲ 
هزار و ۶۷ مورد به  عنوان واحدهای راکد شناسایی شدند 
که تعداد واحدهای احیا شده تا پایان سال به ۲ هزار مورد 
می رسد. علی رسولیان در مورد عمده دالیل راکد شدن 
واحدهای صنعتی و تولیدی، اظهار کرد: برای شناسایی و 
احصای مشکالت واحدهای راکد و نیمه راکد کلینیک های 

کسب و کار را در نواحی و شهرک های صنعتی راه اندازی 
شده اند که تاکنون ۲۰۹ مشکل واحدهای صنعتی همراه 

با راهکارهای حل مشکل، احصا شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران با بیان اینکه عمده مشکل واحدها مربوط به مسائل 
مدیریتی، کمبود ماشــین آالت و تجهیزات، مواد اولیه، 

سرمایه در گردش و … اســت، گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۱۷۱۷ واحد راکد، احیا شده اند که طبق برآوردها 
این عدد تا پایان سال به ۲ هزار مورد می رسد. وی افزود: 
بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی که راکد و یا نیمه راکد 
شده اند مربوط به گذشته هستند که اعداد مختلفی هم در 
مورد آنها اعالم می شد اما با بررسی های دقیقی که صورت 
گرفت مشخص شد ۱۲ هزار و ۶۷ مورد به عنوان واحدهای 
راکد شناسایی شدند که طبق اعالم کارشناسان، ۶۲ درصد 
این واحدها قابل احیا هستند. معاون وزیر صمت در مورد 
تعداد شهرک های صنعتی نیز اظهار کرد: به طور کلی ۸۳۲ 
شهرک و ناحیه صنعتی فعال در سطح کشور وجود دارد 
که دارای واحدهای تولیدی فعال هســتند. از این تعداد 
۵۰۱ شهرک صنعتی، ۳۲۷ ناحیه صنعتی و ۴ منطقه ویژه 
هستند. رسولیان گفت: همچنین پیشنهاداتی را به دولت 
در مورد تأسیس شــهرک های خصوصی داده ایم که در 
حال حاضر ۹۷ شهرک خصوصی و غیردولتی از ما پروانه 
تأسیس گرفته اند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: برخی این شهرک ها 
در حال ایجاد و برخی نیز به بهره برداری رســیده اند. ۶۴ 

شهرک نیز پروانه بهره برداری گرفته اند.

۱۲ هزار و ۶۷ واحد صنعتی راکد در کشور داریم

سایه رکود بر تولید 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

دو هزار پرستار از ایران مهاجرت کردند 

وضعیت بد معیشتی پرستاران 
به ازای هر هزار نفر سه پرستار داریم

کاهش ۴۰ درصدی عرضه خودرو نسبت به سال ۹۷

دولت برای ۵۰ سال آينده مسکن برنامه ريزی کند نه ۵ ماه

فیله گوسفندی ۳۳۰ هزار تومان

قیمت گوشت رکورد شکست

مشتریان از فروشگاه های معتبر و با گارانتی خریداری کنند

بازار دوچرخه، بازاری شناسنامه دار است
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دالر آزاد در میانه کانال ۶۲هزارتومان ثابت مانده است
نرخ  دالر در  انتظار  نتايج  مذاكرات

 بــا شــروع مذاکــرات، دالر آزاد در میانه کانــال ۲۶هزارتومــان ثابت
 مانده است.

بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن روز گذشــته، دالر در بــازار آزاد تحت 
 تاثیــر شــروع دور جدیــد مذاکــرات و از آنجایــی کــه بــه عقیــده 
بســیاری از فعــاالن، ایــن دور نهایــی اســت؛ اندکی کاهــش قیمت 
را تجربــه کرد و بــه ۲۶هــزار و ۴۰۰تومان رســید. اما پــس از آن، در 
معامــالت فردایی قیمــت دالر آزاد اندکی افزایش یافــت و به ۲۶هزار و 
۷۰۰تومان رســید. دالر آزاد در محدوده قیمتی ۲۶هــزار و ۶۰۰تومان 
معامله شــد. این در حالی اســت که بر اســاس برخی منابع در آخرین 
 ســاعات معامالت دیروز حتی دالر وارد کانال ۲۵ هزار تومان نیز شــده

 بود
کانون صرافان نیز، قیمت دالر را ۲۴هزار و ۳۹۲تومان برای خرید و ۲۴هزار 

و ۶۸۵تومان برای فروش قیمت زده است. 
روز ســه شــنبه دالر در صرافی هــا بــا قیمــت دالر ۲۴هــزار و 
 ۱۸۷تومــان بــرای خریــد و ۲۴هــزار و ۴۹۳تومــان بــرای فــروش 

قیمت خورده بود.
یــورو نیــز در صرافی هــا بــا قیمــت ۲۸هــزار و ۲۲۴تومــان بــرای 
خریــد و ۲۸هــزار و ۵۹۷تومــان بــرای فــروش معاملــه می شــود. 
این درحالیســت که یــورو روز ســه شــنبه در صرافی هــا، ۲۸هزار و 
 ۱۴۳تومــان برای خریــد و ۲۸هــزار و ۵۰۶تومان برای فــروش قیمت 

خورده بود.
در صرافــی ملــی نیــز دالر بــا حــدود ۱۰۰تومــان افزایش نســبت 
به روز ســه شــنبه قیمت خورده اســت. به این ترتیــب، دالر ۲۴هزار و 
۵۹۶تومــان بــرای فــروش و ۲۴هــزار و ۳۵۱تومــان بــرای خریــد 
قیمت خورده اســت. اما دالر رور ســه شــنبه در صرافی هــا، ۲۴هزار و 
 ۱۲۶ تومــان برای خریــد و ۲۴هــزار و ۳۶۸ تومان برای فــروش اعالم

 شد.
یورو نیــز در ایــن صرافی، بــا قیمــت ۲۸هــزار و ۳۹۱تومــان برای 
فــروش و ۲۸هــزار و ۱۰۸تومــان بــرای خرید نمایان شــده اســت 
که نســبت به دیــروز حــدود ۴۰۰تومان کاهــش را نشــان می دهد. 
این اســکناس روز ســه شــنبه در صرافی ملی، ۲۸هــزار و ۸۴۳ تومان 
 بــرای فــروش و ۲۸هــزار و ۵۵۶ تومــان بــرای خرید تعیین شــده

 بود.
به نظر می رســد صحبت های ضد و نقیض در مورد برجــام تا حدودی 
جو کاهشــی دیــروز را متوقــف کرده اســت؛ بــه عنوان مثــال علی 
شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی روز گذشــته در توییتر خود 
نوشــت صداهایی که از هیئت حاکمه آمریکا شــنیده می شــود نشان 
می دهد که انســجام الزم در این کشــور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی 
در مســیر پیشــبرد مذاکرات وین وجود ندارد. دولت آمریکا نمی تواند 
 هزینــه اختالفات داخلی خــود را با تضییــع حقوق قانونــی ملت ایران

 پرداخت کند." 
با ایــن وجود بــه نظر می رســد کــه ایــن حرف هــا بیشــتر جنبه 
رســانه ای و گرفتــن امتیــاز در مذاکــرات باشــد تا مســئله جدی. 
 حاال بایــد منتظــر ماند بــازار ارز تــا پایان روز گذشــته چــه روندی 

را ادامه می دهد.

بر اساس ابالغیه جدید سازمان حمایت
برخی محصوالت صنايع غذايی ملزم به درج  قيمت 

توليدكننده و مصرف كننده  شدند
بــر اســاس نامــه رئیــس ســازمان حمایــت، واحدهــای تولیدی/ 
وارداتــی انــواع کیــک، کلوچــه، بیســکوئیت، چیپــس، پفــک و 
 موارد مشــابه باید هــم قیمــت تولیدکننــده و هــم مصرف کننده را 

روی کاال درج کنند.
رئیــس ســازمان حمایــت طــی نامــه ای بــه برخــی تشــکل های 
صنایــع غذایــی اعــالم کــرده کــه واحدهــای تولیــدی/ وارداتــی 
انواع کیــک، کلوچه، بیســکوئیت، چیپــس، پفک و موارد مشــابه باید 
 هم قیمــت تولیدکننــده و هــم مصــرف کننــده را روی کاالها درج

 کنند.
عباس تابش، طی ایــن نامه  به رئیس کانون انجمن هــای صنایع غذایی، 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده های 
حجیم شــده بر پایه ذرت و رئیــس انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت، 
شیرینی و شکالت ایران با اشــاره به بخش نامه قبلی درباره اجرای مرحله 
چهارم پروژه شفاف ســازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده انواع 
کیک، کلوچه، بیســکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشــابه از ۲۳ بهمن 
ماه، اعالم کرده که با توجه به تنوع و تکثر کاالهای یاد شــده و با توجه به 
درخواست واحدهای فعال در آن حوزه، کلیه واحدهای تولیدی/ وارداتی 
این محصوالت باید بر اســاس ضوابط قیمت گذاری این سازمان و لحاظ 
ضرایب سود مصوب، عالوه بر درج قیمت تولید کننده یا وارد کننده، قیمت 
مصرف کننده را نیز روی بســته بندی کاالها درج کنند.بر اساس این نامه 
قیمت تولیدکننده یا واردکننده شــامل مجموع هزینه ها و ســود قانونی 
واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات برارزش افزوده است و قیمت 
مصرف کننده با احتساب ضرایب مصوب شــبکه توزیع و عرضه محاسبه 
می شــود.پروژه شفاف ســازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده به 
جای قیمت مصرف کننده از چهارم دی ماه شــروع شــده اســت؛ اما بر 
اساس ابالغیه جدید ســازمان حمایت به نظر می رسد روی بیشتر کاالها 
فقط قیمت تولیدکننده و روی تعداد کم تری از کاالها شامل انواع کیک، 
 کلوچه، بیســکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه هم قیمت تولیدکننده

 و هم مصرف کننده درج خواهد شد.بر اســاس این طرح کلیه واحدهای 
تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشــویی، دســتمال کاغذی، پوشک 
بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشــین لباسشــویی از چهارم دی ماه، 
انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصوالت شوینده، محصوالت 
سلولزی، سس، رب، کنســروها، ترشــیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه، 
ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و مایکروفر 
از ۲۷ آذرماه مکلف بــه درج قیمت تولیدکننده شــده بودند.واحدهای 
تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویه جات، غالت، چای، دمنوش، 
قهوه، آجیل و خشکبار به صورت بسته بندی شده، فرآورده های پروتئینی، 
انواع غذاهای آماده و نیمه آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، 
پفک و موارد مشــابه، لوازم خانگی، صوتی و تصویری به صورت کامل، ۵۱ 
قلم لوازم یدکی خودرو نیز از ۲۳ بهمن ملزم به اجرای این طرح هســتند.

ســایر کاالها نیز در آینده به ایــن طرح اضافه خواهند شــد. طبق اعالم 
مسئوالن اجرای طرح  اگر قیمت نهایی خریدار در کاالی تند مصرف بیش 
 از۲۰ درصد و در کاالهای کند مصرف بیش از ۳۰ درصد باشــد، مصداق

 گران فروشی است.

اخبار

ردهبندیسنیمحتوادرتیکتاکآزمایشمیشود
تیکتاکسرگرمکاررویراههاییبرایردهبندیومحدودکردندسترسیکاربراننوجوانبهمحتوایبزرگساالندرایناپلیکیشنویدیویکوتاهاست.تیکتاککهدرسالهایاخیر

محبوبیتفزایندهایمیاننوجوانانپیداکردهاست،اعالمکردآزمایشکوچکیرابرایردهبندیمحتواانجاممیدهدکهدردسترسیحسابهایمتعلقبهکاربرانکمسنوسالبهمحتوایی
کهمناسبآنهانیست،محدودیتهاییایجادمیکند.تیکتاککهمتعلقبهشرکتچینیبایتدنساست،اعالمکردبرمبنایاستانداردهایردهبندیمحتواکهدرفیلمهاوبازیهااستفاده

میشوند،کارمیکندوروشیرابرایتولیدکنندگانمحتوادرایناپلیکیشنآزمایشمیکندتامشخصکنندآیامیخواهندمحتوایشانتنهاتوسطمخاطبانبزرگسالمشاهدهشود.

در شرایطی دولت با توزیع 
هوشــمند برنج به جنگ 
بــا گران فروشــی آمــده 
اســت که رییس اتحادیه 
بنکداران اعتقاد دارد فقط 
در شرایطی این طرح اثرگذار اســت که ادامه دار 
باشــد؛ وگرنه در مدت محدود هیچ گونه تاثیری بر 
گران فروشــی برنج در بازار ندارد. »یک گونی ۱۰ 
کیلویی برنج مرغوب ایرانی، یک میلیون تومان«؛ 
این را یکی از فروشندگان برنج می گوید. این عدد 
یعنی برای هر کیلو برنج مرغوب ایرانی باید ۳۷ دالر 
هزینه کرد. اگرچه این عــدد در گزارش مرکز آمار 
ایران دیده نمی شود، اما نگاهی به گزارش اخیر این 
نهاد آماری به خوبی از گرانــی عجیب برنج روایت 

می کند.
براســاس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت 
برنج ایرانی درجه در دی ماه امسال ۵۶ هزار و ۹۳۱ 
تومان بوده اســت. بنا به این گزارش، برنج در بازار 
حداقل هر کیلو ۴۷ هزار تومان و حدکثر ۶۴ هزار 
و ۱۱۷ تومان قیمت داشــته است. این اعداد نشان 
می دهد که برنج فقط در دی ماه ۱۰.۲ درصد رشد 
داشته است. این در حالی است که عددی که مربوط 
به افزایش برنج در طول یک ســال گذشــته دیده 
می شــود، از گرانی ۶۸.۵ درصدی حکایت دارد. با 
وجود این آمار، گزارش های میدانی از ســطح بازار 
حکایت از آن دارد که هم اکنون هر کیلوگرم برنج 
ایرانی در بــازار از ۵۵ تا ۹۸ هــزار تومان به فروش 

می رسد.
به گزارش خبرآنالین، در حــوزه برنج خارجی نیز 
در طول یک ســال گذشــته ۲۱.۸ درصد افزایش 
قیمت داشتیم؛ به این شــکل که به طور متوسط 
قیمت هر کیلو برنــج خارجی درجــه یک از ۲۳ 
هــزار و ۷۲۵ تومان در دی ماه ســال گذشــته به 
۲۸ هزار و ۸۹۱ تومان تغییر کرده اســت. این در 
شرایطی است که گزارش ها نشــان می دهد که با 
وجود ســیر نزولی قیمت دالر، نرخ خرده فروشی 
انواع برنج خارجــی در بازار مصــرف همچنان در 
حال افزایش اســت؛ به طوری کــه برنج هندی و 
 پاکســتانی در مرز قیمتی ۳۳ تــا ۳۵ هزار تومان

 قرار گرفته است.

برنج حکم طال گرفت
افزایش قیمت برنج در هفته های اخیر به حدی بوده 
است که به گفته فعاالن بازار، این محصول حکم طال 
به خود گرفته است و به انگار که در رکود بازار طال و 
سکه و کاهش قیمت ها در این بخش، دالالن به این 

بازار ورود کرده اند و از تالطم بازار به نفع خود بهره 
می برند. اما در این میان، فردی نیز می گوید که به 
نظر می رسد برنج های محلی توسط واردکنندگان 
برنج خارجــی از بازار جمع آوری شــده تا افزایش 
قیمت برنج خارجی به ۶۰، ۷۰ هزار تومان توجیه 

داشته باشد.
در همین رابطه، فردی که برای خرید برنج به بازار 
مراجعه کرده بود، به خبرنگار ما می گوید: یک روز 
سلطان سکه، یک روز سلطان ارز و حاال هم به نظر 
می رسد سلطان برنج پیدا شــده است. دیگر برنج 
ایرانی نمی شــود خورد. یک هفته قبل یک گونی 
برنج خریدم ۸۹۰ هزار تومان و حاال این هفته شده 
یک میلیون تومان. فرد دیگری عنوان می کند: اصال 
برنج ۹۵ هزار تومان نه، ۵۰ هزار تومان شــود. مگر 
۵۰ هزار تومان ارزون است؛ آن هم من که در ماه ۴ 
میلیون تومان حقوق می گیرم و یک گونی برنج را 

باید ۵۰۰ هزار تومان بخرم.

برنج خارجی نیم دالری، ۳۰هزار تومان 
هم نیست

شــرایط بازار برنج به جدی متالطم است که این 
روزها صدای نمایندگان مجلس هم در آمده است. 
نایب رییس دوم کمیســیون کشاورزی مجلس در 
واکنش به گرانی مجدد برنج گفته برنج خارجی به 
قمیت نیم دالر خریداری و به بازار عرضه می شود، 
اما در بازار برنج خارجی ۳۰ هــزار تومانی هم پیدا 

نمی شود.
علیرضا عباســی عنوان کرده افزایش قیمتی که از 
شــهریور ماه تا امروز در بازار برنج وجود داشته، به 
جیب کشــاورز نرفته، چراکه اصال کشاورز کشتی 
نکرده است که افزایش قیمت داشــته باشد. تنها 

دالالن هستند که در بازار سوداگری می کنند.
وی، مســوول اصلــی گرانــی غیرمنطقــی برنج 
را وزارت جهاد کشــاورزی دانســته و متذکر شده 
است؛ وزارت جهادکشــاورزی توان مدیریت بازار 
را نــدارد و در زمینه نظارت بــر قیمت ها کوتاهی 
کرده اســت. ما در مجلــس پیگیر ایــن موضوع 
هستیم.نماینده مردم کرج در مجلس یادآور شده؛ 
ما برنج خارجــی را با قیمت نیم دالر وارد کشــور 
می کنیم. چه اتفاقــی می افتد کــه هم اکنون در 
بازار نمی توان برنج خارجــی ۱۳، ۱۴ هزار تومانی 
 خرید؟ حتی برنج خارجــی ۲۰، ۳۰ هزار تومانی 

هم پیدا نمی شود.

چه کسانی قیمت برنج را تعیین می کنند؟
در این میان، قاسمعلی حســنی، دبیرکل اتحادیه 
بنکــداران موادغذایی در گفت وگــو با خبرگزاری 
خبرآنالین عنوان کــرده؛ ظرفت ۵ ماه گذشــته 
فروشندگان استان های شمالی هستند که چندین 

بار افزایش قیمت داده اند و مــا ناچاریم که از آنها 
بخریم.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضر گروهــی دالل و 
عمده فروش در استان های شــمالی کشور اقدام 
به گران فروشــی می کنند که این مســاله باید از 
سوی مســووالن دنبال شــود. او متذکر شده در 
واقــع تهران و شــهرهای دیگر چــون خریدارند، 
تعیین کننــده نرخ برنــج نیســتند و دخالتی در 
این خصوص ندارند، اما فروشــنده ) ســه استان 
 شــمالی کشــور( تعیین کننده نرخ برنج داخلی 

هستند.
دبیــرکل اتحادیه بنکــداران مواد غذایــی بر این 
باور اســت که هر کاســبی در شــهرهای دیگر به 
دنبال خرید محصــول برنج بــا قیمت های کمتر 
اســت تا بتواند محصول بیشــتری را تامین کند، 
بنابراینافزایش قیمت برنج به ضرر است، اما عده ای 
سودجو به صورت غیرقانونی اقدام به گران فروشی 

می کنند.
تقی جعفریــان، رییس اتحادیه شــالیکوبی داران 
مازندران نیــز از پرده از حضــور احتکارکنندگان 
برنــج در بــازار برداشــته و گفتــه »۸۰ درصد 
برنــج از دســت تولیدکننــدگان و کشــاورزان 
خــارج شــده و در انبارهــای افرادی اســت که 
تمایلــی بــه عرضــه آن ندارنــد و می خواهند با 
 دپو برنج کنترل بــازار این محصول را در دســت

 بگیرند.

جنگ برنج اینترنتی با گران فروشی؟
حال در این شرایط، دولت با عرضه اینترنتی برنج، 
به جنگ با افزایش عجیب قیمت برنج آمده است. 
علیرضا جاوید عربشاهی، مشاور مدیرعامل سازمان 
تعاون روستایی اعالم کرده؛ توزیع برنج شیرودی 
آغاز شده است و تا تنظیم بازار این محصول ادامه 

خواهد داشت.

وی با اشــاره بــه هدف توزیــع هوشــمند برنج 
ایرانی، تصریح کــرده؛ با هدف کنتــرل و تنظیم 
بازار، برنج صددر صد ایرانی شــیرودی در سامانه 
بازرگام با قیمــت کیلویی ۴۲ هــزار تومان توزیع 
می شــود. جاویدعربشــاهی با بیان اینکه توزیع 
هوشمند برنج از اســتان تهران آغاز شده و از فردا 
استان های بیشتری تحت پوشــش قرار خواهند 
گرفت، گفت: توزیع هوشــمند برنج تــا زمانی که 
 بازار تنظیم شــود و به قیمت گذشــته بازگردد،

 ادامه خواهیم داد.
او در پاســخ به این پرســش که آیا ســقف خرید 
مشخص شده اســت که برخی ســوداگران از این 
فرصت استفاده نکنند و با خرید در حجم باال اقدام 
به احتکار کنند؟ گفته؛ اگر شخصی از یک آی پی 
در هفته بیش از اندازه ثبت سفارش انجام شود آی 
پی آن شخص مسدود خواهد شد. باید بگویم فرمول 
میزان سفارش هر شخص در پلتفرم بازرگام تعریف 
شده اســت و افراد باتوجه به آن فرمول باید خرید 

انجام دهند.
در ایــن خصوص، قاســمعلی حســنی، دبیرکل 
اتحادیــه بنکداران در پاســخ به این پرســش که 
آیا عرضه اینترنتی برنج می توانــد در تنظیم بازار 
برنج موثر باشــد، عنــوان کــرده؛ ۱۰ روز باید از 
این بگذرد تا متوجه شــویم اثرگــذاری آن چقدر 
 بوده، اما در کل ما امیدواریــم این طرح در کنترل

 بازار تاثیرگذار باشد.
وی با تاکید بــر این که در شــرایطی قیمت ها در 
بازار برنج کاهش خواهد یافت که توزیع هوشمند 
برنج ادامــه دار باشــد، تصریح کرده؛ اگــر توزیع 
هوشــمند برنج به صورت ادامه دار باشــد، در بازار 
تاثیرگذار باشــد، اما اگر محدود باشد، تاثیر ندارد. 
حسنی متذکر شــده؛ ما امیدواریم گفته ها با عمل 
 یکی باشــد و دولت در جهــت بهبود رونــد بازار 

حرکت کند.
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الیحه »حفاظت از داده های شــخصی« با هــدف اتخاذ 
راهکارهای قانونی در حفظ حریم خصوصی کاربران، بار دیگر 
در جریان تصویب در دولت قرار گرفت تا با ارائه به مجلس، 
نظام حاکمیت داده در کشور قانونمند شود.نشت اطالعات 
و افشای پایگاه اطالعات هویتی کاربران یکی از موضوعات 
دارای اهمیت ســال های اخیر فضای مجازی بوده که هر 
بار پس از گذشت چند روز، به دلیل نبود قوانین مشخص 
در مواجهه با آن، به دست فراموشی سپرده می شود.برای 
مثال کمتر از ۲ سال پیش نشــت اطالعات شناسنامه ای 
۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق ســرورهای سازمان ثبت 
احوال و وزارت بهداشت خبرساز شد. پس از آن نیز شاهد 
افشــای بانک اطالعاتی حاوی اطالعات شــمار زیادی از 
کاربران ایرانی یکی از شــبکه های اجتماعی و شماری از 
کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم افزارهای موبایلی بودیم؛ 
سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و 
برخی شرکت های هواپیمایی و بانک ها نیز از همین دست 
اتفاقات بوده است که متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و 
ضعف های امنیتی در پایگاه های داده، عموماً تکرار می شود.
افشای داده تنها مربوط به کشور ما نیست و نشت اطالعات 
میلیون ها پروفایل شخصی مربوط به مشترکان فیس بوک 
در جریان تبلیغات سیاســی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا که توسط شــرکت کمبریج آنالیتیکا )یک شرکت 
تحلیل اطالعاتی( صورت گرفــت از جمله بزرگترین این 
پرونده ها است.این در حالی است که »داده« در دنیای امروز 
یک دارایی با ارزش محسوب می شود که نشت و سرقت آن 
تبعات بسیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بردارد و 
حفاظت قانونی از آن، باید در سازوکارهای مرتبط با نظام 

حاکمیت داده جای گیرد.

الزامات قانون نویسی برای حفاظت از اطالعات
الزامات قانونگذاری در حفاظت از اطالعات را می توان در 
قالب چند محور از جمله الزامات اســتفاده و نگهداری از 
داده های شخصی کاربران، الزامات افشای داده های شخصی، 
حقوق کاربران در زمینه حریم خصوصی، مسئولیت های 
متولیان داده های شــخصی و الزامات دسترسی کاربر به 
داده های شخصی در فضای مجازی، تعریف کرد.در گزارشی 
که پیش از این با عنوان »حفاظــت از داده های کاربران و 
رویکردهای جهانی« توســط مرکز پژوهش های مجلس 
منتشر شده است، پس از بررسی اسناد و مدارک بین المللی 
و منطقه ای حریم خصوصی و حفاظت از داده های کاربران، 
این نتیجه گیری حاصل شــده که »حفاظت از داده های 
کاربران با توجه به توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات و 

فضای مجازی به یکی از اولویت های سیاستی و قانونگذاری 
کشورها تبدیل شده و اغلب کشــورهای توسعه یافته به 
تصویب قوانین بخشــی یا یکپارچه در ایــن زمینه اقدام 
کرده اند. در این میان کشــورهایی همچون پاکســتان، 
گواتماال، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، 
ونزوئال دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند. ایاالت 
متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکــرد قانونگذاری بوده اند 
و کره جنوبی، اســترالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، 
ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنالند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، 
ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان از جمله 
کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه 
حفاظت از داده های کاربران هستند. بر این اساس ضرورت 
تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده های شــخصی در 
کشور ما نیز احساس می شود.«این ضرورت بر مبنای اصول 
مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
راجع به حقوق ملت به ویژه اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، 
۲۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و نیز سیاست های کلی نظام، 
ابالغی مقام معظم رهبری درباره شبکه های اطالع رسانی 
رایانه ای به ویژه بندهای یــک و ۷، نظام اداری به ویژه بند 
۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱، امنیت فضای تولید و 
تبادل اطالعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه 
بندهای ۳۶، ۳-۵۵ قابل پیگیری است و با در نظر گرفتن 
این اسناد، می توان به شاخص ها و سیاست های مشخصی 

برای قانونگذاری درباره حفاظت از داده دست یافت.

GDPR و تالش بــرای محافظت از حریم 
خصوصی کاربران

حریم خصوصی کاربران فضای مجــازی در ایران تاکنون 
مشمول قانونی نبوده و به همین دلیل بسیاری از مصادیق 
نقض حریم خصوصــی در فضای مجازی بــه وفور اتفاق 
می افتد.به دلیل مشــخص نبودن مصادیــق گردآوری، 
استفاده، نگهداری و افشــای اطالعات و مسئولیت های 
متولیان داده های شخصی از جمله شبکه های اجتماعی 
داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در 
فضای مجازی با ابهامات جدی همراه است.این در حالی 
است که بسیاری از کشورهای دنیا، برای حفاظت از اطالعات 
در فضای مجازی قوانین مشخصی تدوین کرده اند و اتحادیه 
اروپا نیز قانون جامعی از صیانت از اطالعات شخصی به نام 

GDPR را به تصویب رسانده است. این قانون از ۲۵ ماه 
می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و شرکت های زیادی در داخل 
اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن، تحت تأثیر این قانون قرار 
گرفته اند.این قانون که حتی مشــمول قوانین و مقرراتی 
برای صادرات اطالعات شــخصی به خارج از اتحادیه اروپا 
نیز می شود، شبکه های مجازی را ملزم به تبعیت از قوانین 
فضای مجازی کشــورها برای صیانت از حریم خصوصی 
کاربران می کند و در صورت نقض این قانون، این شبکه ها 
با جریمه های سنگینی مواجه می شوند.در این قانون به این 
ابهامات پاسخ داده می شود که کدام داده های جمع آوری 
شده شامل حریم خصوصی می شود؛ چه کسانی می توانند 
از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام پذیرد تا کاربر از 
حفاظت و امانت این اطالعات مطمئن شود. در نهایت اینکه 
تحلیل این داده ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد بود.به 
همین دلیل گفته می شود که اگرچه GDPR یک قانون 
مصوب در داخل اتحادیه اروپا محسوب می شود اما محدوده 
تعریف شده آن تمامی کشورها و شرکت هایی که به نوعی 
با اتحادیه اروپا مراوده دارند را نیز دربرمی گیرد. از این رو 
شرکت های زیادی در آمریکا و آسیا نیز اعالم کرده اند که به 
این قانون پایبند خواهند بود. بنابراین می توان گفت که این 
قانون تبدیل به یک استاندارد سطح جهانی برای حفاظت از 

اطالعات شخصی شده است.

تصویب GDPR به عمر دولت دوازدهم قد نداد
در ایران نیز با توجه به ایجاد موج جهانی برای ملحق شدن به 
قانون GDPR ، بحث تصویب » قانون حفاظت از اطالعات 
شــخصی« از حدود ۳ سال پیش توســط دولت دوازدهم 
مطرح شد و این طور گفته شــد که قرار است حفاظت از 
داده در کشور بر مبنای قانون GDPR اصالح و ویرایش 
شود.خرداد سال ۹۷ محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در پیامی توئیتری اجرای قانون 
حفاظت از اطالعات شخصی در اتحادیه اروپا را تبریک گفت 
و از انتظار برای تصویب چنین الیحه ای در ماه های آتی در 
ایران خبر داد.مرداد ۹۷ نیــز پیش نویس الیحه صیانت از 
داده های شــخصی در این لینک از سوی وزارت ارتباطات 
منتشر شد.در آن زمان با همکاری مرکز پژوهش های مجلس 
و پژوهشگاه قوه قضائیه و وزارت ارتباطات، پیش نویس اولیه 
مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضائیه تهیه شد تا در 

قالب الیحه ای از ســمت دولت به مجلس برود. برای مثال 
کارشناسی در زمینه جرم انگاری در این الیحه در قوه قضائیه 
انجام شد و برخی کمیسیون های تخصصی و فرعی دولت نیز 
موارد دیگری را مورد بررسی قرار دادند تا بسیاری از مشکالت 
افشای اطالعات در فضای مجازی به صورت قانونی حل شود.

با این وجود آنطور که انتظار می رفت مســیر تصویب این 
الیحه پیش نرفت و دولت دوازدهم موفق نشد الیحه را برای 

ارائه به مجلس به سرانجام برساند.

بازنگری در GDPR ایرانی و حرکت به سمت 
حفاظت از حریم خصوصی

اغلب کشورهای دنیا با در نظر گرفتن ویژگی های بومی و 
 GDPR فرهنگی خود، به جای اینکه از ابتدا قانونی مانند
بنویسند، قانون اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر 
داده و بازنگری کرده اند.با توجه به دغدغه هایی که در کشور 
ما در خصوص قانون نویسی در حوزه فضای مجازی و حفظ 
اطالعات شخصی کاربران وجود دارد، باید رویه ای دنبال 
شود که در کنار بومی ســازی قانونی مانند GDPR، به 
موضوعات فنی داخلی نیز توجه ویژه شده و مشخص شود 
که تطبیق شرکت های داخلی، سایت و اپلیکیشن ها با این 
قانون چگونه انجام خواهد شد. به این معنا که شرکت ها 
برای آماده ســازی خود با قانــون GDPR نیازمند چه 
فعالیت ها و زیرساخت هایی هستند و چه اقداماتی را باید 
انجام بدهند و یا اینکه فرآینــد قانونی حفاظت از حریم 
شخصی و حفاظت از داده ها برای پلتفرم های پر مخاطب 
چگونه دنبال می شود؟ در کنار این موضوع، بحث تقسیم 
بندی وظایف متولیان امنیت داده در کشور نیز در درجه 
اهمیت قرار دارد و باید در ســطح دستگاه های حساس و 

حیاتی و سایر نهادهای مسئول، مورد توجه قرار گیرد.

الیحه حفاظت از داده های شخصی به جریان افتاد
با این وجود هــم اکنون معاون وزیــر ارتباطات و رئیس 
سازمان فناوری اطالعات از اهتمام دولت سیزدهم برای 
به ثمر رساندن الیحه حفاظت از حریم خصوصی کاربران 
خبر داده و گفته اســت که این الیحه قرار است از سوی 
دولت به مجلس ارائه شــود.محمد خوانساری در تشریح 
برنامه های وزارت ارتباطات برای حفظ حریم خصوصی 
کاربران و صیانت از داده های شخصی، با اشاره به الیحه ای 
که در دولت قبل در این خصوص به سرانجام نرسید، اظهار 
داشت: ما در حال بازبینی الیحه GDPR که در دولت قبل 
برای »حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده« مطرح شده 

بود، هستیم.

اليحه حفاظت از اطالعات شخصی كاربران به جريان افتاد

حاکمیت داده در کشور قانونمند می شود؟


