
معاون سابق گمرک ایران با انتقاد از عدم هماهنگی بین   سامانه های دستگاه های ذیربط در حوزه 
تجارت، باز ماندن بیش از دو میلیارد دالر اظهارنامه وارداتی را نتیجه این رویه دانست و اعالم کرد 
که در یک مورد ۹۰۰ میلیون دالر کاال بدون ثبت سفارش از یکی از گمرک ها ترخیص شده است.

به گزارش ایسنا، هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در بخش تجارت و به ویژه سامانه های مربوطه، 
بارها محل چالش بین سازمان ها بوده است و گرچه در مواردی مسئوالن به وجود نقص در این سامانه 
ها و تبعات ناشی از آن در تجارت خارجی اذعان داشته اند اما هیچ گاه این موضوع به طور مشخص 
حل و فصل نشده است.در همین رابطه اخیرا در گفت وگوی ویژه خبری صدا و سیما با حضور برخی 
از مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و البته گمرک، موضوع سامانه ها و اهمیت 

آن در جریان تجارت مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از اظهارات مطرح شده قابل تأمل است.

ادعا نمی کنیم تخلف نیست اما باید بررسی شود
رهبری-رئیس سازمان توسعه تجارت - که تاکید داشت نظارت کامل از سوی وزارت صمت 

بر جریان صدور مجوز واردات کاال وجود دارد گفت که با این حال در برخی از مصادیق قانونی 
مجوز خاص برای ترخیص بدون انتقال ارز وجود دارد یا در مواردی رئیس کل گمرک می 

تواند در برخی موارد با اختیارات خود، خارج از تشریفات حکم ترخیص کاال را صادر کند.
وی همچنیــن با بیــان اینکه نمــی توانیم ادعــا کنیم کــه در گمرک یــا در برخی 
فرایندها در وزارت صمــت تخلفی رخ نمی دهــد و باید آن را به طور موردی بررســی 
کرد تاکید کــرد که به هــر صورت در ســامانه جامع تجــارت هنگام ثبت ســفارش 
به صورت سیســتمی رویه ارزی چک می شــود یا ســامانه گمرک باید هنگام اظهار، 
 ثبت ســفارش را چک کنــد و کنتــرل دیگر هنــگام صــدور مجوز خــروج صورت

 می گیرد.

هر سازمانی برای خودش سامانه ساخته و  جزیره ای اداره می شود
با این حال در  بخشــی از این گفت وگو ارونقی -معاون سابق فنی گمرک ایران -مسائل 

دیگری در رابطه با جریان واردات و مجوزهای مربوطه مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه بعد از سالها همچنان هر دستگاهی برای خود سامانه ای ایجاد کرده و به 
صورت جزیره ای با سامانه های مربوط به خود اداره می شود گفت که بارها نسبت به وجود 
نقایص فرایند و پروسه تجارت خارجی هشدار داده و خواستار بررسی و بازنگری شدیم  اما 
هنوز مورد بازنگری قرار نگرفته است. اینکه هیچ مقام مسئولی نمی تواند با قاطعیت اعالم 
کند چه میزان کاال در بنادر یا گمرک دپو یا رســوب کرده است، بر همین نقص پروسه 

تجاری تاکید دارد. 

ترخیص میلیاردی بدون انتقال ارز و ثبت سفارش 
ارونقی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کاال بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش نیز از 
گمرک ترخیص می شود، یادآور شد که طبق بند ۱ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
صادرات و واردات، تحت شرایط تعیین شده کاال بدون انتقال ارز و با دریافت مجوز از دستگاه 

های ذیربط از گمرک ترخیص خواهد شد؛ به طوری که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۷ نیز 
کاالهای بدون انتقال ارز با تائید وزارت صمت و همچنین تأیید منشا ارز از سوی بانک مرکزی 
امکان ترخیص دارد.وی در ادامه به آمار قابل تاملی در رابطه با جریان ترخیص کاالهای 
بدون ثبت سفارش اشاره کرد و افزود: تمامی اظهارنامه هایی که تحت بند ۱ ماده ۳۸ قرار 
دارند و از گمرک ترخیص شده بدون ثبت سفارش بوده است. به طور مثال در سال ۱۳۹۹ 

یکی از گمرک های تهران ۹۰۰ میلیون دالر کاال بدون ثبت سفارش ترخیص کرده است.

بانک، تائید منشاء ارز را به گمرک اعالم نمی کند
 موضوع دیگر مورد اشاره به جریان ترخیص درصدی کاال اختصاص داشت و معاون پیشین  
گمرک در این رابطه گفت: اینکه ادعا می شود به محض ثبت سفارش فورا منشاء تامین ارز 
این کاالها در سامانه جامع تجارت توسط بانک بررسی و تائید و به گمرک ارائه می شود ادعای 

درستی نیست، افزود: این صاحب کاال است که باید کد منشاء ارز را به گمرک ارائه کند.

در فاصله چند مــاه تا آغاز جــام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر، به نظر می رســد ظرفیت هــای اقتصادی 
برگزاری این مســابقات بزرگ در نزدیکی ایران 
برای بسیاری از شرکت های ایرانی موقعیتی مهم 
محسوب می شود.به گزارش ایسنا، در جریان سفر 
اخیر رئیس جمهوری به قطر، امیر این کشــور 
ضمن دعوت از ابراهیم رئیســی برای حضور در 
جام جهانی دوحه، اعالم کرد که این کشور برای 
حضور ایرانی ها، آماده اســت و از آن اســتقبال 
خواهد کرد.در کنار حضور گردشــگران ایرانی، 
به نظر می رســد با توجه به نزدیکی جغرافیایی 
محل برگزاری جام جهانی به ایــران، امکان آن 
که برخی شــرکت های ایرانی نیز در این فرایند 
بزرگ داخل شــده و در حوزه هــای مختلف آن 
سرمایه گذاری و البته ســودآوری کنند، وجود 
خواهد داشــت.هر چند با توجه بــه اینکه این 
رویداد جهانی بــا حضور بســیاری از غول های 
اقتصادی برگزار می شــود، رقابت دشوار خواهد 
بود اما شرکت های ایرانی می توانند در حوزه هایی 
مانند حمــل و نقل فعالیت قابل قبولی داشــته 

باشــند، موضوعی که رئیس کمیسیون حمل و 
نقل اتاق ایران نیز بر آن تاکید دارد.علی حسینی 
در این رابطه به ســایت اتاق ایران گفته: ایران از 
نظر موقعیت جغرافیایی، فاصله بســیار کوتاهی 
با قطــر دارد و می تواند با اســتفاده از این مزیت 
در تامین نیازهای این کشور در دوران برگزاری 
 بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ که حدود یک ماه به

طول می انجامد، اقــدام کند.این فعال اقتصادی 
مذاکره بــا مقامات قطری دربــاره امکان حضور 
لنچ هــای ایرانی در بنادر این کشــور را ضروری 
خواند و گفت: ایران در دورانی که قطر توســط 
برخی کشورهای حوزه خلیج فارس تحریم شد، 
تنها کشوری بود که تحریم ها را شکست و مسیر 
را چه از نظــر دریایی و چه هوایی باز گذاشــت. 
بنابراین امروز ایران باید از موقعیت اســتفاده و 
از طریق رایزنی با مقامــات قطری زمینه حضور 
خود در این بازار را مهیا کند.بر اســاس اظهارات 
حســینی امکان صادرات انواع مواد غذایی تازه، 
سبزیجات، انواع میوه و مواد غذایی فرآوری شده 
در دوران بازی های جام جهانــی از ایران به قطر 

ممکن اســت و می تواند با صرف کم ترین هزینه 
و زمان ارســال شــود.او ادامه داد: این رایزنی ها 
می تواند ســرآغاز احیای فعالیت های سیســتم 
دریایی و کشتیرانی ایران در بین کشورهای حوزه 
خلیج فارس باشد. باید در ابتدا خطوط سنتی و 
ارتباطات گذشته خود را در این حوزه احیا کنیم و 
در پی آن خطوط کشتیرانی و سطح فعالیت خود 
را گسترش دهیم.حسینی از انعقاد ۴ موافقت نامه 
در حوزه بندری و لجســتیک بیــن ایران و قطر 
طی ســفیر رئیس جمهور و وزیر راه وشهرسازی 
ایران به قطر خبر داد که البته هنوز جزئیات آن 
مشخص نیســت. این فعال اقتصادی با توجه به 
امکان دسترســی آســان تر قطر به بازار ترکیه و 
پاکستان، احیای مناسبات بین دو کشور را برای 
هر دو طرف الزم و مفید ارزیابی کرد و گفت: اگر 
امروز رایزنی های خود را با این کشــور به نتیجه 
برسانیم، زمینه توافقات بلندمدت در آینده بین 
ایران و قطر فراهم می شود و با این روند می توانیم 
ســطح همکاری های تجاری خود را در منطقه 

گسترش دهیم.

قیمت طال در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی با 
آغاز حمله نظامی روســیه به اوکراین پس از موافقت 
والدیمیر پوتین با عملیات نظامــی ویژه، بیش از دو 
درصد افزایش یافت و به باالترین حد در بیش از یک 
سال گذشته رسید. به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال برای تحویل فوری ۱.۷ درصــد افزایش یافت و 
به ۱۹۳۹ دالر و ۹۷ سنت رســید. بهای این بازار در 
زمان گشایش معامالت تا مرز ۱۹۴۸ دالر و ۷۷ سنت 
پیشروی کرده بود. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال ۱.۸ درصد افزایــش یافت و به ۱۹۴۳ دالر 

و ۹۰ سنت رســید.مقامات و رســانه ها اعالم کردند 
نیروهای روســیه به چندین شــهر اوکراین موشک 
شــلیک کردند و نیروهای روسیه در سواحل جنوبی 
پیاده شده اند.طال که در شرایط ابهامات اقتصادی و 
سیاسی به عنوان پناهگاه امن دارایی شناخته می شود، 
از ابتدای فوریه تاکنون تحت تاثیر وخامت بحران میان 
روسیه و اوکراین، حدود هشــت درصد رشد قیمت 
داشته است. این فلز ارزشمند در مسیر ثبت بهترین 
عملکرد ماهانه از ژوییه سال ۲۰۲۰ قرار دارد.جفری 
هالی، تحلیلگر ارشــد شــرکت OANDA گفت: 

طال به همراه دالر آمریکا دارایی امن اســت و ممکن 
است شاهد صعود قیمت طال به رکورد باالیی باشیم. 
قیمت ها می تواند به پیشــروی تا مقاومت در سطح 
۱۹۶۰ دالر ادامه دهند و تا چنــد روز معامله آینده 
مرز ۲۰۰۰ دالر را تســت کنند.روسیه سومین تولید 
کننده بزرگ طال در جهان اســت و شرکت نورنیکل 
روسیه تولیدکننده بزرگ پاالدیم و پالتین است.در 
بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای 
تحویل فوری ۲.۱ درصد افزایش یافت و به ۲۵ دالر و 

۳۰ سنت رسید.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: در مجموع در سال ۱۴۰۰ تعداد 
۸۰ هزار پرونده ثبت شده در سامانه بیمه وجود دارد و مراحل کار بدین صورت است 
که بیمه تمام موارد را بررسی می کند و اگر مشترک مشمول باشد، خسارت برآورد 
و پرداخت می شود.عبداالمیر یاقوتی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه قرارداد 
جدید با بیمه دی منعقد شده است و این شرکت بیمه همکاری خوبی با ما دارد، 
اظهار کرد: نه تنها بیمه تعداد نفرات  را برای رسیدگی به پرونده ها افزایش داده، 
بلکه  مجموعه توانیر نیز به طور جدی پیگیر است. در طول این یک ماه که قرارداد 
جدید منعقد شده ۱۲ هزار پرونده رسیدگی شده و در ۴۰۰۰ پرونده نیز پرداخت 
خسارت صورت گرفته است.وی با بیان اینکه زمانی که رسیدگی صورت می گیرد 
و مبالغ مشخص می شود، مشکلی برای پرداخت وجود ندارد، افزود: عمده مشکل 
شماره شبای بانکی است که مشترکان وارد می کنند و معموال اگر این شماره درست 

وارد نشود فرایند کار زمانبر خواهد شد.مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق 
با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه می بایست ماهانه به ۱۵ تا ۲۰ هزار پرونده رسیدگی 
شود، گفت: اکنون فرایند کار خوب پیش می رود و امیدواریم هرچه سریع تر این 
کار انجام شود و تا پایان تیر ۱۴۰۱ مجموعه پرونده های سال ۱۴۰۰ بسته شود.
یاقوتی با اشاره به میزان رقم کلی خسارات گفت: یکسری نقاط بهبود در حوزه بیمه 
وجود دارد که یک کار خوب را بعضا با چالش های بسیار زیادی مواجه کرده و آن 
هم به آن معنا نیست که قابل حل نباشد. تعامالت خوبی نیز اتفاق افتاده که هم در 
احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ و هم در روند دستورالعمل اجرایی دیده شده که یکی 
از این موارد موضوع مبالغ است.به گفته وی طی سال های گذشته مبلغ خسارت 
بسیار زیاد شده است؛ درصورتی که مبالغ دریافتی از مردم در قبوض برق تغییری 
نداشته است. ما طبق قانون موظف هستیم سقف پولی که مردم بابت این مساله 

می پردازند به بیمه پرداخت کنیم. پولی که از مردم می گیریم، ۱۰۰ تومان به ازی 
هر ماه برای مشترک خانگی است؛ یعنی یک مشترک خانگی در طول سال ۱۲۰۰ 
تومان و مشترک تجاری ۱۲ هزار تومان پول بیمه می پردازد.مدیرکل امور انرژی 
و مشــتریان صنعت برق با بیان اینکه ۳۰ میلیون مشترک خانگی و پنج میلیون 
مشترک تجاری در کشور داریم، گفت: ســهم درآمد که در صندوق بیمه قرار می 
گیرد قریب ۸۸ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ بوده و خسارتی که در سیستم ثبت 
شده قریب ۲۸۰ میلیارد تومان است. باتوجه به اینکه بر اساس قانون پرداختی به 
مشترکان باید در سقف دریافتی باشد، بنابراین مقدار کمتری از خسارتهای وارده 
پرداخت می شود.یاقوتی ادامه داد: دو سال گذشته اگر فاکتورها به طور متوسط 
سه میلیون تومان بود و حدود ۲.۵ میلیون تومان پرداخت صورت می گرفت، اکنون 
همان فاکتورها دو برابر شده و متوسط پرداختی باتوجه به اینکه تعداد پرونده ها 

نیز بیشتر شده تبدیل به ۱.۵ میلیون تومان می شــود و این یکی از چالش هایی 
است که می تواند ما را تحت تاثیر قرار دهد.وی با تاکید بر اینکه دریافتی می بایست 
اصالح شود، گفت: در پیش نویس بودجه این رقم دو برابر شده است؛ یعنی تقریبا 
۸۸ میلیارد تومان کنونی به ۱۸۰ میلیارد تومان افزایش می یابد و امیدواریم بخشی 
از این مشکل حل شــود. بحث دومی که وجود دارد، موضوع مبلغ در سال ۱۴۰۰ 
بود که منجر شد مناقصه چندین بار تجدید شود و امیدواریم با شرایط پیش آمده 
و اصالحاتی که در دستورالعمل ابالغی اجرا می شود، بتوانیم در ماههای خرداد و 
تیر ۱۴۰۱ مناقصات را برگزار کنیم تا پرونده های سال ۱۴۰۰ که تکمیل شد بعد 
از آن پرونده های سال ۱۴۰۱ را رسیدگی کنیم. اگر این اتفاق بیفتد در نهایت تا 
مهرماه همه چیز به روز خواهد شد؛ یعنی پرونده هایی که از سال ۱۴۰۱ باقی مانده 

رسیدگی و مبالغ آن پرداخت می شود.

آمار عجیب از میلیاردها دالر پرونده باز واردات

جهش قیمت طال در پی آغاز جنگ در اوکراینشرکت های ایرانی آماده حضور در جام جهانی قطر

چه خبر از پرداخت خسارات برقی؟
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مردم کماکان در انتظار؛

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین

رکوردشکنی طالی سیاه پس از 8 سال

 فعالیت بازرگام
 همچنان مختل

 مصوبه طرح صیانت
 لغو شد

 قیمت نفت
 ۱۰۰ دالری شد
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سرمقاله

 منفعت طلبی
 بانک ها

در اکثر کشــورها حوزه 
مســکن با تســهیالت 
ســنگین و با نرخ پایین 
پوشــش داده می شود. 
تســهیالت بلندمدت نیز می تواند همه افراد 
جامعه را تحت پوشــش قرار دهــد. البته در 
بخش تولید مســکن نیز پرداخت تسهیالت 

بسیار راهگشا...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3
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 عقب نشینی 
معامله گران ارز

 بازار خودرو 
منتظر ریزش قیمت ها

مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند

سردرگمی تولیدکنندگان مناطق آزاد
صفحه2

صفحه3

   سهم  ناچیز  مسکن  از  تسهیالت   بانکی
سهم  مسکن از   تسهیالت بانکی   در انتهای   سال ۹۹ به   حدود  3  درصد   رسید

معامله گران ارزی به شــدت درحال محاسبه توان 
ارزی دولت هستند تا ببینند در صورت توافق، فضای 
مانور در کاهش قیمت دالر چقدر خواهد بود. بازار 
ارز دو نشانه را به منزله نهایی شدن توافق یا احیای 
برجام ۲ می دانند: ســفر وزرای خارجه کشورهای 
مذاکره کننده به وین و مبادله زندانیان سیاسی بین 
ایران و آمریکا.بنا به روایت اکوایران، هجوم دالر برای 
فتح کانال ۲۶ ناکام ماند. در بازار ارز روز چهارشنبه 
معامله گران ابتدا از هرات به مرز ۲۶ هزار تومان حمله 
کردند اما قیمت دالر در این نقطه با مقاومت روبرو 
شد.در بازار تهران نیز دالر به سقف۲۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان برخورد کرد و در پایان نیز قیمت بسته شده 
دالر هرات و تهران کمتر از روز سه شنبه بود. اما اتفاق 

روز جاری معامله گران ...

رصد بازار خودرو پایتخت و همچنین فضای مجازی 
حاکیست در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل 
۹۹ به ۱۸۵.۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ مدل ۹۹ به 
۱۷۰ میلیون تومان، وانت پراید ۱۵۹ میلیون تومان، 
تیبا صندوق دار ۱۸۰ میلیون تومان، تیبا ۲ حدود 
۱۸۵ میلیون تومان، ساینا ۱۹۶.۵ میلیون تومان، 
ســاینا اس ۲۰۲ میلیون تومان، کوییک معمولی 
۱۹۳ میلیون تومان، کوییک آر ۱۹۷ میلیون تومان و 
شاهین با سند آزاد ۳۴۴ میلیون تومان قیمت گذاری 
شد. بررسی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی است 
در یک ماه گذشته با اخبار واصله از حوزه سیاست 
خارجی و همچنین نوســانات نرخ ارز، در مجموع 

قیمت خودروهای ...



اقتصاد2
ایران وجهان

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین
قیمت نفت 100 دالری شد

قیمت نفت برنت در معامالت روز پنج شــنبه بازار 
جهانی با آغاز حمله روسیه به اوکراین که نگرانی ها 
نسبت به مختل شــدن عرضه انرژی جهانی بر اثر 
جنگ در اروپا را تشــدید کرد، برای نخستین بار از 
سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود 
کرد.به گزارش ایسنا، پس از این که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، با آنچه که عملیات نظامی ویژه 
نامید موافقت کرد، وزیر خارجه اوکراین در توییتی 
اعالم کرد روسیه تهاجم نظامی کامل علیه اوکراین 
را آغاز کرده و شهرهای این کشور را هدف حمالت 
نظامی قرار داده است.بهای معامالت نفت برنت به 
۱۰۲ دالر و ۴۸ ســنت در هر بشکه صعود کرد که 
باالترین قیمت از سپتامبر سال ۲۰۱۴ بود و آخرین 
بار با پنج دالر و ۲۲ سنت معادل ۵.۴ درصد افزایش، 

۱۰۲ دالر و ۶۰ سنت بود.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا 
چهار دالر و ۸۵ ســنت معادل ۵.۳ درصد افزایش 
یافت و به ۹۶ دالر و ۹۵ ســنت در هر بشکه رسید 
در حالی که ابتدای معامالت تــا مرز ۹۷ دالر و ۴۰ 
سنت پیشروی کرده بود که باالترین قیمت از اوت 

سال ۲۰۱۴ بود.
بهای نفت از ابتدای سال ۲۰۲۲ تحت تأثیر نگرانی ها 
نسبت به متاثر شدن تامین انرژی از تحریم هایی که 
آمریکا و اروپا علیه روسیه وضع خواهند کرد، بیش از 

۲۰ دالر در هر بشکه افزایش پیدا کرده است.
روسیه دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان بوده 
و عمده نفت خود را به پاالیشگاههای اروپایی می 
فروشد و همچنین بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی 
به اروپا بوده و حدود ۳۵ درصد از گاز مورد نیاز این 

منطقه را تامین می کند.
وارن پاترسن، مدیر تحقیقات کاالی شرکت آی ان 
جی اظهار کرد: اعالم عملیات نظامی ویژه روسیه 
در اوکراین بهای نفت برنت را به مرز ۱۰۰ دالر در 
هر بشکه رســاند. ، ابهام رو به رشد در شرایطی که 
کمبود عرضه وجود دارد، بازار نفت را آسیب پذیر می 
کند و قیمت ها احتماال نوسانی و باال باقی می مانند.

کشورهای غربی و ژاپن روز سه شنبه روسیه را به 
تالفی ارسال اعزام نیروهای نظامی به دو جمهوری 
خودخوانده در شــرق اوکراین، هدف تحریم های 
جدیدی قرار داده بودند و تهدیــد کرده بودند اگر 
مسکو حمله نظامی به همســایه خود انجام دهد، 
هدف تحریم های بیشتری قرار می گیرد. تاکنون 
هیچ تحریمی علیه تجارت انرژی این کشور اعالم 

نشده است.
هووی لی، اقتصاددان بانک او ســی بی سی اظهار 
کرد: این مشکل تنها ریسک ژئوپلیتیکی نیست بلکه 
وضعیت عرضه دچار محدودیت بیشتری می شود. 
اگر روســیه با تحریم ها روبرو شود عرضه نفت این 
کشور یک شبه ناپدید خواهد شد و اوپک نمی تواند 
به حد کافی نفت تولید کند تا شــکاف مذکور را پر 
کند.بعضی از اعضای اوپک می گویند نیازی نیست 
این گروه و متحدانش تولید نفت را به میزان بیشتری 
افزایش دهنــد زیرا توافق احتمالی میــان ایران و 
قدرتهای جهانی میزان عرضه را افزایش خواهد داد. 
شماری از اعضای اوپک در حال حاضر برای رسیدن 

به اهداف تولید به سختی تالش می کند. 
ژاپن و استرالیا روز پنج شنبه اعالم کردند به همراه 
سایر اعضای آژانس بین المللی انرژی آماده اند در 
صورت مختل شــدن عرضه جهانی بــر اثر جنگ 
در اوکراین، از ذخایر نفت خــود بهره برداری کند.

تحلیلگران نسبت به فشار تورمی نفت ۱۰۰ دالری بر 
اقتصاد جهان بخصوص برای آسیا که عمده نیازهای 
انرژی خود را وارد می کند، هشدار دادند. فردریک 
نومان اقتصاددان بانک اچ اس بی سی گفت: افزایش 
قیمت های نفت در شرایط دشــوار ویژه اقتصادی 
اتفاق می افتد. نیازهای عظیم آســیا برای واردات 
انرژی پاشــنه آشــیل این منطقه مانده و افزایش 
قیمت های نفت به رشــد و درآمد در سال پیش رو 
آسیب می زند.در این بین، آمریکا و ایران به مذاکرات 
هسته ای غیرمستقیم در وین ادامه می دهند و اگر 
این مذاکرات به نتیجه برســد رفع تحریم ها علیه 
فروش نفت ایران و افزایش عرضه جهانی را به دنبال 

خواهد داشت.
آمار روز سه شنبه موسسه امریکن پترولیوم نشان 
داد ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته شش میلیون 
بشکه افزایش یافت در حالی که ذخایر سوختهایی 
شامل دیزل و نفت کوره کاهش داشت. در آستانه 
انتشــار آمار دولتی در روز پنج شنبه، تحلیلگران 
پیش بینی کردنــد ذخایر نفت آمریــکا در هفته 
گذشته ۴۰۰ هزار بشــکه افزایش داشته و ذخایر 
ســوخت کاهش پیدا کرده است.بر اساس گزارش 
رویترز، آمار موسســه امریکن پترولیوم نشان داد 
ذخایر بنزین ۴۲۷ هزار بشکه افزایش یافته و ذخایر 
 ســوختهای دیگر ۹۸۵ هزار بشکه کاهش داشته

 است.

خبر

رصد بازار خــودرو پایتخت 
و همچنین فضــای مجازی 
حاکیست در گروه سایپا هر 
دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ 
به ۱۸۵.۵ میلیــون تومان، 
پراید ۱۳۲ مدل ۹۹ به ۱۷۰ میلیون تومان، وانت پراید 
۱۵۹ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۸۰ میلیون تومان، 
تیبا ۲ حدود ۱۸۵ میلیون تومان، ساینا ۱۹۶.۵ میلیون 
تومان، ساینا اس ۲۰۲ میلیون تومان، کوییک معمولی 
۱۹۳ میلیون تومان، کوییــک آر ۱۹۷ میلیون تومان و 
شاهین با سند آزاد ۳۴۴ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

به گزارش ایرنا، بررسی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی 
است در یک ماه گذشته با اخبار واصله از حوزه سیاست 
خارجی و همچنین نوسانات نرخ ارز، در مجموع قیمت 
خودروهای خارجی حدود پنج درصد کاهش داشته است.

این روزها بازار خودرو همچون بسیاری بازارهای دیگر در 
یک حالت انتظار به سر می برد. هرچند اخبار واصله از وین 
خوشبینی ها نسبت به کاهش قیمت ها را افزایش داده و 
بسیاری از خریداران واقعی به امید کاهش بیش از پیش 
قیمت ها از خرید دست برداشته اند، اما نوسان نرخ ارز 
عامل دیگری است که سبب شده به گفته کارشناسان 
در مجموع  آن طور که باید کاهش قیمت ها اتفاق نیفتد.

در این زمینه یک فعال بازار خودروهای خارجی گفت: 
تحوالت سیاســی اخیر و اخبار مثبت رسیده از برجام 
تاکنون هرچند تاثیر اندکی بر بازار داشــته، اما موضوع 
اصلی در ریزش قیمت ها کاهش قیمــت دالر خواهد 
بود.کورش طواحن اظهار کــرد: وضعیت این روزهای 
بازار ارز به گونه ای اســت که یک روز شاهد کاهش نرخ 
و روز دیگر شاهد افزایش نســبی نرخ دالر هستیم و به 
دلیل همین نوسانات، آن طور که باید و آن طور که انتظار 
می رفت تاثیری روی کاهش قیمت ها نداشته است؛ یعنی 

فروشندگان تقریباً قیمت هایشان را تغییر نداده اند.
  وی بیان داشت: قیمت در بازار خودروهای خارجی متأثر 
از قیمت خودروهای داخلی است، با این حال خودروهای 
ایرانی در هفته گذشته چیزی بین یک تا چهار درصد 
کاهش قیمت داشته اند و به جز اندک افرادی که پول الزم 
بوده و زیر قیمت خودروهایشان را می فروختند، خودرو با 
قیمت مناسب در بازار یافت نمی شود.طواحن تاکید کرد: 
در حدود یک ماه باقی مانده تا عید نوروز همه چیز در بازار 
خودروهای خارجی وابسته به اخبار سیاسی بین المللی 
و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن برجام و همچنین پایین 

آمدن نرخ دالر و تثبیت آن خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: شرایط به گونه ای است که حتی 
اگر دالر در کانال ۲۴ هزار تومان هم ثبات داشته باشد 
در بازار خــودرو تاثیرگذار خواهد بــود و جو به گونه ای 
خواهد شــد که افراد مجبور می شوند قیمت هایشان را 

کاهش دهند.این فعال بازار خودروهای خارجی گفت: 
این روزها هر دستگاه خودروی سانتافه مدل ۲۰۱۷ فول 
که تا ماه گذشته حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری می شــد، به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون 
تومان ارزش گذاری می شود. همچنین هر دستگاه خودرو 
تیگوان مشــکی رنگ مدل ۲۰۱۷ با ۲۰هزار کیلومتر 
کارکرد از ۲.۷ میلیارد تومان در ماه گذشته به ۲ میلیارد 

و ۵۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
همچنین هر دستگاه بی ام دبلیو ۵۳۰ که ماه گذشته ۵.۵ 
میلیارد تومان قیمت داشت این روزها در ۵.۲ میلیارد 

تومان نیز خریدار ندارد.

قیمت خودروهای داخلی
رصد بازار خودرو پایتخــت و همچنین فضای مجازی 
حاکیست در گروه سایپا هر دســتگاه پراید ۱۱۱ مدل 

۹۹ به ۱۸۵.۵ میلیون تومان، پرایــد ۱۳۲ مدل ۹۹ به 
۱۷۰ میلیون تومان، وانت پرایــد ۱۵۹ میلیون تومان، 
تیبا صندوق دار ۱۸۰ میلیون تومان، تیبا ۲ حدود ۱۸۵ 
میلیون تومان، ساینا ۱۹۶.۵  میلیون تومان، ساینا اس 
۲۰۲ میلیون تومان، کوییک معمولــی ۱۹۳ میلیون 
تومان، کوییک آر ۱۹۷ میلیون تومان و شاهین با سند 
آزاد ۳۴۴ میلیون تومان قیمت گذاری شــد.همچنین 
در گروه ایران خودرو هر دســتگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به 
۲۶۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ به ۳۲۰ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۳۲۵ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۷ دنده ای فول ۳۵۴ میلیــون تومان، پژو ۲۰۷ 
دنده اتوماتیک ۵۳۵ میلیون تومــان، پژو۴۰۵ جی ال 
ایکس مدل ۹۹ حدود ۲۷۳ میلیــون تومان، پژو ۴۰۵ 
اس ال ایکس ۳۰۸ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۲۶۷ 
میلیون تومان، سمند ef۷ حدود ۲۸۲ میلیون تومان، 
پژو پارس ســال ۲۷۷ میلیون تومان، پژو پارس دوگانه 
سوز ۳۳۳ میلیون تومان، رانا ال ایکس مدل ۹۹ حدود 
۲۴۹ میلیون تومان، راناپالس سند آزاد ۲۷۲ میلیون 
تومان، دنا معمولی با کروز ۳۷۰ میلیون تومان، دنا پالس 
اتوماتیک توربوشارژ ۴۸۶ میلیون تومان و تارا دنده ای 

۴۰۳ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

قیمت خودروهای مونتاژی
در دسته خودروهای مونتاژی نیز هر دستگاه پژو ۲۰۰۸ 
مدل ۹۹ صفــر کیلومتر یک میلیــارد و ۱۱۵ میلیون 
تومان، چانگان مدل ۹۸ حــدود ۶۱۰ میلیون تومان، 
کیا ســراتو ۲۰۰۰ مدل ۹۸ حدود یــک میلیارد و ۱۵ 
میلیون تومان، هایما اس۷ حدود ۸۰۵ میلیون تومان،  
تیگو ۷ نزدیک بــه یک میلیــارد و ۴۰ میلیون تومان، 
دیگنیتی سفیدرنگ یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان، 
فیدلیتی پنج نفره یک میلیــارد و ۶۰ میلیون تومان و 
 فیدلیتی هفت نفره یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان 

ارزش گذاری شد.

خودروهای خارجی ارزان شدند

بازار خودرو منتظر ریزش قیمت ها

باقری:
 هر قدر هم که بــه خط پایان 
نزدیک باشیم، الزاما تضمینی 

برای عبور از آن وجود ندارد
مذاکره کننده ارشــد ایران با بیان اینکه هر قدر هم 
که به خط پایان نزدیک باشیم، الزاما تضمینی برای 
عبور از آن وجود ندارد، تصریح کرد: برای اتمام کار، 
تصمیم های مشخصی وجود دارد که طرف های غربی 
باید بگیرند. علی باقری دیشب در سفری کوتاه راهی 
تهران شد، اما هیأت کارشناسی ایران در وین حضور 
دارند و به رایزنی ها ادامه می دهند. مذاکره کننده ارشد 
ایران با بیان اینکه هر قدر هم که به خط پایان نزدیک 
باشیم، الزاما تضمینی برای عبور از آن وجود ندارد، 
تصریح کرد: برای اتمام کار، تصمیم های مشخصی 

وجود دارد که طرف های غربی باید بگیرند.
به گزارش »انتخاب«، علی باقری مذاکره کننده 
ارشــد جمهوری اســالمی ایران صبــح امروز 
)پنجشنبه( در توئیتی نوشــت: هر قدر هم که به 
خط پایان نزدیک باشیم، الزاما تضمینی برای عبور 
از آن وجود ندارد. وی یادآور شد: این کار مستلزم 
هوشــیاری، ثبات قدم قوی تر، خالقیت بیشتر و 

رویکردی متوازن برای برداشتن گام پایانی است.
باقری خاطرنشان کرد: برای اتمام کار، تصمیم های 
مشــخصی وجود دارد که طرف های غربی باید 
بگیرند. دور هشتم مذاکرات وین از روز سه شنبه ۱۹ 
بهمن ماه و بعد از تنفسی ۱۱ روزه برای مشورت 
هیأت ها با پایتخت هایشــان با حضور هیأت های 
ایران و گروه ۱+۴ )آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه 
و چین( در پایتخت اتریش از ســر گرفته شد و از 
آن زمان تاکنون در سطوح و فرمت های مختلف 
در حال برگزاری است. علی باقری مذاکره کننده 
ارشد جمهوری اســالمی ایران دیشب در سفری 
کوتاه راهی تهران شد، ولی هیأت کارشناسی ایران 
در وین حضور دارند و به رایزنی ها ادامه می دهند. 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران نیر روز چهارشنبه در نشست خبری 
مشترک با همتای عمانی با بیان این که موضوعات 
اندک ولی بسیار مهم در مذاکرات وین باقی مانده، 
تصریح کرد: تحت هیچ شــرایطی در مذاکرات از 

خطوط قرمز خود عبور نخواهیم کرد.

تکمیل ۸0 درصد سامانه جامع 
تجارت تا پایان سال

رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیک وزارت 
صمت گفت: برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ 
درصد ، ۶۶ تکلیف سامانه جامعه تجارت تا پایان 

سال است.
به گزارش صدا و ســیما، علی رهبری در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اکنون 
صدور کارت بازرگانی به صورت هوشمند و بدون 
دخالت عامل انسانی اســت و ۲۵ استعالم از ۲۰ 

دستگاه به صورت برخط گرفته می شود.
وی گفت: استعالم صورت حساب معامالت هنگام 
ارائه تسهیالت بانکی است و از ۳۲ بانک و مؤسسه 

اعتباری، ۲۲ بانک به سامانه متصل شده اند.
رهبری افزود: تالش کرده ایم ۹۰ درصد کاالهایی را 
که بدون مشخص کردن منشأ ارز و مراجعه به بانک 
ترخیص می شود در سامانه گمرک کنترل کنیم. 
وی گفت: سامانه جامع تجارت ابرپروژه ای است که 
هم گام های تجارت رسمی را ساماندهی می کند و 
هم امکان قاچاق از ورودی های رسمی را می بندد.

رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیک وزارت 
صمت افزود: ۶۶ تکلیف برای تکمیل سامانه جامع 
تجارت ابالغ شده اســت که به صورت مستمر در 

حال پیگیری آن ها هستیم.
رهبری با بیان این که بیــش از ۸۰ درصد کارایی 
سامانه جامع تجارت محقق شده است اضافه کرد: 
مســئولیت ترخیص کاال از گمرک بر عهده این 
سازمان است و استعالمات ترخیص کاال از طریق 
سامانه جامع تجارت مانند ثبت سفارش، مجوزهای 

ترخیص و اعالمیه های تأمین ارز باید انجام شود.
وی گفت: اکنون اختالف نظری در اجرای قانون 

بین ما و سازمان گمرک وجود ندارد.
رهبری افــزود: مرحله صــدور کارت بازرگانی، 
ثبت ســفارش، تأمین ارز، حمل و تخلیه کاال در 
بنادر و مبادی ورودی کشــور و برخی اطالعات 
گمرکی، اتصال کامل در سامانه جامع تجارت ایجاد 
شده است. وی گفت: سامانه جامع تجارت جای 
سامانه های عملیاتی دستگاه ها را نگرفته است و 
این سامانه با ایجاد هماهنگی، امکان نظارت الزم 

را ایجاد می کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت 
افزود: در برخی جاها که باید فرایند اصالح یا تبادل 
اطالعات از درگاه سامانه جامع انجام شود، هنوز این 

اتفاق نیفتاده است.
رهبری گفت: برای ۱۲ دســتگاه تکالیفی برای 

تکمیل سامانه جامع تجارت تعیین شده است.

اخبار
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معامله گران ارزی به شدت درحال محاسبه توان ارزی 
دولت هستند تا ببینند در صورت توافق، فضای مانور 
در کاهش قیمت دالر چقدر خواهــد بود.به گزارش 
اقتصادنیوز، بازار ارز دو نشانه را به منزله نهایی شدن 
توافق یا احیای برجام ۲ می دانند: سفر وزرای خارجه 
کشــورهای مذاکره کننده به وین و مبادله زندانیان 

سیاسی بین ایران و آمریکا.

هجوم دالر ناکام ماند
بنا به روایت اکوایران، هجوم دالر برای فتح کانال ۲۶ 
ناکام ماند. در بازار ارز روز چهارشنبه معامله گران ابتدا 
از هرات به مرز ۲۶ هزار تومان حمله کردند اما قیمت 
دالر در این نقطه با مقاومت روبرو شد.در بازار تهران نیز 
دالر به سقف۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان برخورد کرد و در 
پایان نیز قیمت بسته شده دالر هرات و تهران کمتر از 
روز سه شنبه بود. اما اتفاق روز جاری معامله گران را در 

خصوص روند آتی قیمت دالر، دو دل نکرد.

رنج بودن دالر نشانه چیست؟
از نظر بسیاری از آن ها رنج بودن دالر در بازار نشانه ای 
از تالش قیمت برای تست سطوح باالتر بود. با این حال 
تکنیکالیست های بازار تصور می کنند تا قیمت دالر 
هرات از محدوده ۲۶ هزار و ۱۰۰ تومان خارج نشود، 
نمی شود گفت از فاز نزولی دور شده است. معامله گران 
در عین حال با رصد نشانه های سیاسی، نیم نگاهی به 
عقب نشینی قیمت دالر دارند. بازار ارز دو نشانه را به 

منزله نهایی شدن توافق یا احیای برجام ۲ می دانند.

توافق وین قطعی می شود اگر...
ســفر وزرای خارجــه کشــورهای مذاکره کننده به 
وین و مبادله زندانیان سیاســی بین ایران و آمریکا. 

از منظــر معامله گــران هر کــدام از ایــن اتفاق ها 
رخ بدهد، به منزله قطعی شــدن توافق اســت. یکی 
از دالیلی که دیروز بازار پشــت مــرز مقاومت ماند و 
 جریان افزایش شکســت خورد به همین نشــانه ها

 برمی گشت. 

معامله گران ارزی عقب نشینی کردند
پولیتیکو یک نشریه معتبر آمریکایی است که از سفر 
وزرای خارجه کشــورهای مذاکره کننده به وین خبر 
داده و همین خبر موجب شــد برخی معامله گران در 
مرز مقاومت از بازار کنار بکشند. پیش بینی این است 
که امروز دوباره بازار روند صعودی را تست بزند، در عین 
حال اگر اخبار مثبت از مذاکرات به گوش برسد، دالر 

تهران پتانسیل عقب نشینی تا ابتدای مرز ۲۶ را دارد.

توان ارزی دولت چقدر است؟
یکی از نکاتی که در بازار درمورد آن صحبت می شــد 
عملکرد دولت رئیســی در تخصیص ارز ترجیحی یا 
همان دالر ۴۲۰۰ تومان بود. بانک مرکزی اعالم کرده 
در ۱۰ ماه گذشته ۱۳.۴ میلیارد دالر ارز ترجیحی با 
قیمت ۴۲۰۰ تخصیص پیدا کرده و با توجه به اینکه 
۸ میلیارد دالر از این رقــم در دوره روحانی بوده، پس 
۵.۴ مابقی در دوره ابراهیم رییسی عرضه شده است. 
در واقع در چهار ماه دوره رییسی هر ماه یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون دالر ارز با قیمــت ۴۲۰۰ به کاالهای 
اساسی اختصاص پیدا کرده است. باتوجه به اینکه سال 
آینده نیز قرار است ۹ میلیارد دالر در نظر گرفته شود، 
معامله گران ارزی به شدت درحال محاسبه توان ارزی 
دولت هستند تا ببینند در صورت توافق، فضای مانور 

در کاهش قیمت دالر چقدر خواهد بود.

علی رغم وعده مسئوالن ســازمان مرکزی تعاون روستایی 
مشکالت سامانه بازرگام هنوز حل نشده و چالش های بوجود 
آمده در توزیع آنالین کاالهای اساسی ادامه دارد.به گزارش 
خبرنگار مهر، علی رغم وعده مســئوالن ســازمان مرکزی 
تعاون روستایی مشکالت سامانه بازرگام هنوز حل نشده و 
چالش های بوجود آمده در توزیع آنالین کاالهای اساســی 
ادامه دارد.براین اســاس چند وقتی است وزارت جهاد برای 
تنظیم بازار اقدام به توزیع اینترنتی برخی از اقالم کاالهای 
اساســی کرده، مردم از این روند رضایت ندارند و تأخیر در 
تحویل کاالها صدای آنها را درآورده اســت.در حال حاضر 
کاالهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج خارجی 
و ایرانی و ســیب زمینی با نرخ های مصوب و تعیین شده از 
سوی دولت از طریق سامانه بازرگام عرضه می شود و مردم 
می توانند این محصوالت را با نرخ دولتی خریداری کنند. بر 
این اساس گوشت گوساله مخلوط با قیمت هر کیلو ۹۹ هزار و 
۸۰۰ تومان و گوشت بره مخلوط با قیمت هر کیلو ۱۰۵ هزار 
تومان توسط سامانه بازرگام عرضه می شود همچنین مرغ با 

قیمت کیلویی ۳۱ هزار تومان و تخم مرغ به قیمت هر شانه 
۴۳ هزار تومان در این سامانه عرضه می شود. قیمت سیب 
زمینی عرضه شده در این سامانه نیز ۹,۸۰۰ تومان است و 
عرضه هوشمند هر کیلو گرم برنج شیرودی هم با قیمت ۴۲ 
هزار تومان، برنج فجر ۳۶ هزار تومان و برنج هاشمی ۵۶ هزار 

تومان صورت می گیرد.

سه شنبه ای که نیامد!
خبرگزاری مهر ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در گزارشــی تحت عنوان 
نارضایتی مردم از روند توزیع هوشمند کاالهای اساسی به 
مشکالت ایجاد شده در این حوزه و صحبت های مردم درباره 
آن پرداخت و مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران در جــواب پیگیری های خبرنگار مهــر اعالم کرد که 

اختالالت ایجاد شده در روند توزیع هوشمند کاالهای اساسی 
و ســامانه بازرگام حداکثر تا سه شنبه )۳ اسفندماه ۱۴۰۰( 
رفع می شــود. این اختالالت هنوز رفع نشــده و همچنان 
برای مصرف کنندگان ایجاد چالش کرده اســت. در همین 
زمینه یکی از شــهروندان که بیش از ۱۰ روز است از سامانه 
بازرگام خرید کرده است به خبرنگار مهر گفت: مرتب با این 
پیامک از سوی ســامانه بازرگام مواجه می شود: بازرگامی 
عزیز، ضمن عذرخواهی، با توجه به حجم باالی سفارشات، 
سفارش شــما در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ بازه ۰۹-۱۶ ارسال 
می شود. از شکیبایی شما متشــکریم.وی اضافه کرد: چند 
روز بعد برای من پیامکی با این مضون ارســال شد که بسته 
تحویل داده در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده بود و بعد از آن 
هم با پیام درخواست عودت اعتبار مواجه شدم که علی رغم 

انتخاب این گزینه هنوز مبلغی به حساب بنده برنگشته است.
یکی دیگر از شهروندانی که از این سامانه خرید کرده است، 
عنوان کرد که بنده از سامانه بازرگام خرید کردم، در فاکتور 
نوشتند که حداکثر تا ساعت ۲۳ دوشنبه )۲ اسفند ۱۴۰۰( 
به دست شما می رسد که البته این اتفاق نیفتاد، دیروز مجدداً 
چک و مشاهده کردم که نوشته شده کاالی سفارشی دوشنبه 
هفته بعد برای شما ارسال می شود،یک شهروند دیگر نیز در 
گفتگو با خبرنگار مهر اعالم کرد که از این سامانه مرغ تنظیم 
بازاری خریداری کرده ام و با وجود گذشت ۱۰ روز کاالیی به 
من تحویل داده نشده ضمن اینکه وقتی شماره ای را که روی 
سامانه درج شده، می گیرم حتی بوق هم نمی خورد چه برسد 
به اینکه کسی جوابگو باشد.این روند نشان می دهد که فرآیند 
توزیع هوشــمند کاالهای اساسی با مشکالت جدی مواجه 
است و به جای اینکه گره گشای مشکالت مردم در شرایط 
دشوار کنونی باشد، بر استرس و فشــار آنها افزوده و همین 
مساله اهمیت ورود مسئوالن و رسیدگی فوری به این مساله 

را صد چندان می کند.

نمایندگان مجلس مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق 
ویژه اقتصادی را مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده کردند.نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در نشست علنی پنج شنبه ۵ اسفند( قوه مقننه 
و در جریان بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشــور، بند )ش( تبصره )۶( ماده واحده این 
الیحه درباره مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری - 
صنعتی موافقت کردند.در بخش درآمدی بند )ش( تبصره 
۶ ماده واحده الیحه آمده است: در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین 
اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده )وی.اِی.

تی( خواهند بود. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
چابهار و رئیس هیئت مدیره انجمن کارخانه های فرآوری 
و بسته بندی برنج مناطق آزاد با بیان اینکه با اجرای قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده و تفســیر اشــتباه از این 
قانون، تولیدکنندگان مناطق آزاد تا ۷ برابر واردکنندگان 
مالیات می دهند، گفت که این شرایط قدرت رقابت را از 
تولیدکنندگان گرفته است.یحیی میربلوچ، در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
صنایع مستقر در مناطق آزاد که بخشی از مواد اولیه آنها 

وارداتی است و بخشی از سرزمین اصلی منتقل می شود، 
دچار مشکالت بسیار شدند. تاکنون مواد اولیه وارداتی در 
بدو ورود از گمرک ترخیص و مالیات بر ارزش افزوده نیز 
همان جا دریافت می شد.اما به گفته وی با اجرای قانون 
جدید، بعد از اینکه این مواد اولیه در محدوده مناطق آزاد 
تولید می شود، گمرک مجددا از تولیدکنندگان مالیات 
بر ارزش افزوده می گیرد. برای مثال برنج فرآوری نشده 
از گمرک ترخیص و همانجا به ازای هر کیلو ۳۶۷ تومان 
مالیات دریافت می شود، اما بعد از تولید در کارخانه های 
منطقه آزاد، گمرک می گوید این کاال، کاالی داخلی است 
که هر کیلو از آن ۲۸۵۰۰ تومــان قیمت دارد و بنابراین 
تولیدکنندگان برای خارج کردن محصول نهایی خود از 
مناطق آزاد و انتقال آن به انبارها در سرزمین اصلی باید 
۹ درصد از ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومان را منهای ۳۶۷ تومان 
دوباره پرداخت کنند. در اینجا ۹ درصد ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان معادل ۲۷۰۰ تومان است که با کسر ۳۶۷ تومان، 

این مبلغ به حدود ۲۴۰۰ تومان می رسد. یعنی واحد تولید 
برنج مستقر در منطقه آزاد برای خارج کردن هرکیلوبرنج 
خود از این منطقه باید ۲۴۰۰ تومان مالیات پرداخت کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی چابهار با بیان اینکه 
وارد کننده کاالی نهایی که ارز بیشــتری از کشور خارج 
می کند، فقط همان ۳۶۷ تومان مالیات به ازای هر کیلو 
برنج را پرداخت و بعد کاالی خود را در بازار می فروشد، 
تصریح کرد: اما تولیدکنندگان در نهایت به ازای هر کیلو 
برنج باید ۲۴۰۰ تومان معادل هفت برابر مالیاتی که وارد 
کننده می دهد، پرداخت کنند. در این شرایط قیمت تمام 
شده تولید کننده بیشــتر از وارد کننده می شود و دیگر 
توان رقابت برای تولید کنندگان وجود ندارد. این مشکل 
در کاالهای دیگر از جمله چای هم وجود دارد.وی با اشاره 
به فعالیت یک واحد تولید محصوالت فلزی نیز گفت: این 
واحد مواد اولیه خود را از بورس کاال می خرد و همان جا 
مالیات ۹ درصدی پرداخت می کند، اما زمان خروج کاال از 

منطقه آزاد دوباره گمرک ۹ درصد دیگر مالیات بر ارزش 
افزوده می خواهد.؛ در حالی که  اگر این کارخانه خارج از 
منطقه آزاد بود، فقط باید همان ۹ درصد اول را پرداخت 

می کرد.

تولیدکننده توان رقابت ندارد
میربلوچ با بیان اینکه این قانون معضلی برای همه تولید 
کنندگان منطقه آزاد شــده، تصریح کرد: در این شرایط 
تولیدکنندگان توان رقابت با وارد کنندگان را ندارند؛ چراکه 
از طرفی تولیدکنندگان منطقه آزاد دو بار مالیات بر ارزش 
افزوده پرداخت می کنند. به عبــارت دقیق تر نرخ اعالم 
شده برای محاســبه مالیات کاالهایی که در منطقه آزاد 
تولید می شود کاالی داخلی است و بر اساس نرخ ارز نیما 
محاسبه می شود اما برای وارد کننده با نرخ دولتی محاسبه 
شده است.رئیس هیئت مدیره انجمن کارخانه های فرآوری 
و بســته بندی برنج مناطق آزاد با بیان اینکه دبیرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد طی نامه ای به گمرک اعالم کرده 
که تفسیر اشتباهی از قانون شده اســت، اظهار کرد: در 
مجموع این وضعیت باعث شده شرکت های منطقه آزاد 

نتوانند کاالی خود را وارد یا خارج کنند.

محاسبه توان ارزی دولت توسط معامله گران

عقب نشینی  معامله گران ارز

مردم کماکان در انتظار؛

فعالیت بازرگام همچنان مختل

مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند

سردرگمی تولیدکنندگان مناطق آزاد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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منفعتطلبیبانکها
حسینمحمودیاصل،کارشناساقتصادی

در اکثر کشورها حوزه مسکن با تسهیالت سنگین و با نرخ پایین پوشش داده می شود. تسهیالت بلندمدت نیز می تواند همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. البته در بخش تولید مسکن نیز پرداخت تسهیالت 
بسیار راهگشا خواهد بود. در شرایط التهاب در بازارهای مختلف، افزایش نرخ تورم و ایجاد فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تسهیالت با نرخ تورم، طبیعی است انگیزه های پرداخت تسهیالت از سوی نظام بانکی کاهش 

پیدا می کند. 
بانکها تمایل دارند این تسهیالت را به بنگاههای تحت اختیار خود بدهند تا با سود بیشتر در فعالیت های بنگاه داری، رشد سود کل خود بانک را رقم بزنند. در چنین شرایطی برای اخذ تسهیالت در بانکها تقاضای مازاد 
شکل می گیرد و اکثر تسهیالت به بهانه های تولید و تجارت به داللی منتهی می شود.  چرخه تورم و وضعیت بانکها نشان می دهد منتفع ترین بخش از تورم در کنار رانت خواران و دالالن، بانکها هستند. این چرخه 
نشان می دهد زیان بانکها به دلیل افزایش نرخ تورم کاهش یافته است. از سوی دیگر تورم موجب می شود پرداخت اقساط تسهیالت به دلیل کاهش ارزش پول سرعت پیدا کند. البته طبق قانون، عدم کاهش بنگاه 
داری بانکها ساالنه 33 درصد جریمه در پی داشته است. اما تحریم، تورم و شرایط اقتصادی بهانه ای برای پوشش همه بی تدبیری ها و عدم مدیریت ها شد. به همین علت پرداخت تسهیالت در حوزه ساخت مسکن 
نیز چندان مورد توجه و مقبولیت نظام بانکی نبوده است. دلیل اول اینکه بانکها به دنبال ضمانت ملکی هستند و زمین به عنوان ضمانت چندان مقبولیتی برای بانکها ندارد. دوم اینکه خود بانکها از طریق شرکت های 
زیر مجموعه در حوزه ساخت و سرمایه گذاری فعالیت دارند. بنابراین به جای پرداخت تسهیالت و انجام وظیفه بانکداری خود، مستقیما در این امر مشارکت می کنند. این اقدام هم سود بیشتری به برای بانکها دارد و 
هم ریسک خود بانکها را کاهش می می دهد. همچنین اینکه برخی مدیران فاسد از طریق همین پروژه ها منافع خود را تامین می کنند. جالب است بدانیم بانکها تحت فشار خروج از بنگاهداری، اقدام به فروش  سهام 
خود را در بازار بورس با "پی بر ای" 5 یا 6 می کنند  اما امالک خود را با "پی بر ای" 40 به فروش نمی رسانند. چراکه در حوزه مسکن فساد راحت تر است. از سوی دیگر فروش ارزان امالک پای نهادهای نظارتی را باز 
می کند. در مجموع به دلیل شرایط سخت اخذ وام برای زمین و ساختمان های در حال تاسیس و به جهت حضور خود بانکها در حوزه های ساخت و ساز، پرداخت تسهیالت در بخش مسکن دچار مشکالت عدیده ای 
شده است.ضمن اینکه افرادی که در سالهای گذشته در بانکها سپرده گذاری کردند تا از طریق اخذ تسهیالت مسکن خانه دار شوند به شدت متضرر شده اند. همچنین با کاهش شدید ارزش پول امکان خرید وجود 
ندارد. در این بین خود بانکها با این سپرده ها به ساخت و ساز پرداخته اند. مردم درمانده نیز با دریافت سپرده با سود ناچیز متضررترین افراد در حوزه نظام بانکی شدند. به نظر می رسد دولت بایستی به عنوان تنظیم گر 
فضای اقتصادی با استفاده از توانایی بخش خصوصی و با ارایه تسهیالت مناسب به تولید مسکن در بخش های مختلف در این زمینه کمک کند. مهم ترین کار ایجاد ثبات در اقتصاد و بازارها از طریق مالیات بر عایدی 
سرمایه است.با این اقدام داللی در بخش های مختلف از جمله مسکن به تولید مسکن تغییر جهت می دهد . سرمایه ها به جای چرخش دالل گونه در بازار مسکن به سمت تولید مسکن حرکت خواهند کرد. بی تردید 

در چنین شرایطی که تولید بیشترین سود را داشته باشد خود نقدینگی موجود در اقتصاد برای تولید بیش از یک میلیون مسکن در سال کفایت خواهد کرد. 

رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل تهران 
گفت: در حال حاضر علي رغم اینکه مي دانیم کشوري 
کم آب هستیم و در آینده مشــکالت زیادي در این 
خصوص براي ما اتفاق خواهد افتاد؛ هیچ برنامه مدون 
و پي گیري در این خصوص از ســوي هیچ سازمان، 
وزارت خانه و ارگاني ارایه نشده است. این نیاز هر ساله 
موجب نگراني تمامي فعاالن حوزه خشکبار و آجیل 
و بیشتر در نواحي رفسنجان، سبزوار، کرمان، دامغان 

و یزد رخ مي دهد.
مصطفي احمدي گفت: ســال هاســت پیشرفت 
تکنولوژي در کشاورزي موجب شده از آب کمتري 
استفاده شود؛ اما فعال برنامه جامعي براي این معضل 
نداریم. با توجه به ذات و جنس خشکبار، اگر در سال 
بارندگي به میزان کافي وجود نداشــته باشد، همان 
محصوالت در همان شهرها کمیاب و گران مي شود و 

علت اصلي گراني مي گردد.
وي با ابراز تاسف از نبود آموزش هاي الزم به کشاورزان 
افزود: در کشورمان هیچ گونه آموزشي در حوزه هاي 
مختلف کشاورزي به کشاورزان در هیچ شهري حتي با 
توجه به آب و هوا، داده نمي شود. به هیچ عنوان اطالع 
رساني آب و هوایي در کشور آنقدر دقیق نیست که 
کشاورز مهلت و فرصت داشته باشد که از درختان و 
محصوالت خود مراقبت کند تا این زیان نه به کشاورز 

وارد شود و نه به اقتصاد کشور و مصرف کننده.
احمدي ادامــه داد: بارندگي در ماه هاي اســفند و 
فروردین موجب بهره بــرداري محصول در ماه هاي 
مرداد و شهریور مي شود، بنابراین اگر در این دو ماه 
بارندگي به شکل برف باشد، تمامي سردرختي ها از 
بین مي رود. در کشورهاي پیشرفته سال هاست که 
با بررســي هاي آب و هوایي و اطالع رساني بموقع از 
نوع بارندگي ها، آموزش کشاورزان، اصالح کشت و 

برداشت از بروز خسارات جدي به کشاورزان جلوگیري 
مي کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل تهران 
در خصوص تاثیر بارندگي ها در تولیدات خشکبار و 
آجیل در کشور بیان داشت: با توجه به جنس و ذات 
محصوالت خشــکبار و آجیل، هرگز نمي توان این 
کاال را به مدت زیادي در انبار احتکار و ذخیره نمود؛ 
لذا تاجران باید به سرعت کاالي خود را به واحدهاي 
بنکدار و واحدهاي صنفي خرده فروش منتقل کنند؛ 
بنابراین محصوالت هر ســال، همان سال فروخته و 

توزیع مي شود.
احمدي تصریح کرد: از زماني که نرخ ارز در کشــور 
به طور جهشي باال رفت تجار کشورهاي پاکستان، 
افغانستان وعراق با حضور در مزارع و خرید سردرختي 
ها به صورت نقدي، محصوالت کشور را در لحظه از 
کشاورز مي خرند و بدون نگراني به کانتینر بار مي زنند. 
بهترین محصوالت را با خود مي برند تنها به این دلیل 
که نرخ ارز باالست و براي کشاورز صرف مي کند. این 
زمین، آب، هوا و موقعیت کشور باید اول براي ایرانیان 
استفاده شود و مازاد آن صادر گردد در حالیکه نظارتي 
وجود ندارد، تاجر خارجي باید تحت نظارت از کشاورز 

خرید کند.
وي گفت: متاسفانه در برخي از محصوالت مانند بادام 
هندي با اینکه نیاز داریم، اجازه ثبت ســفارش داده 
نمي شود در حالیکه بســیار راحت و ساده از مبادي 
غیرقانوني بــه میزان زیاد وارد بازار مي شــود؛ البته 
محصوالتي مانند؛ تخمه کدو از چین، ذرت از آمریکاي 
جنوبي و کانادا وارد مي کنیم. او در پایان اظهار داشت: 
امیدواریم بارندگي ها در کشور جریان داشته باشد تا 
موجبات گراني ها در بازار آجیل و خشــکبار پدیدار 

نشود.

ســخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: میزان مصرف 
محصوالت لبنی در خانوارهای پردرآمد نیز در حد فاصل 
ســال های 95 تا 99 روند کاهشی به خود گرفته است. 
محمدرضا بنی طبا با اشاره به کاهش مصرف لبنیات در 
خانوارهای ایرانی، گفت: مطابق با آخرین گزارش مرکز 
آمار ایران درباره میزان مصــرف لبنیات در حد فاصل 
سال های 95 تا 99 نسبت مصرف محصوالت لبنی در 
خانواده های شهری و روستایی کاهش چشم گیری پیدا 
کرده است.وی ادامه داد: در سال 95 یک خانوار شهری 
پردرآمد 5 برابر یک خانوار کــم درآمد لبنیات مصرف 
می کرد این در حالیست که این میزان مصرف در سال 
99 به 3.7 رســیده است. این ســخن به این معناست 
که در این ســال ها 1.3 برابر کاهش مصرف لبنیات در 
خانوارهای پردرآمد شــهری داشــتیم.بنی طبا با بیان 
اینکه میزان مصرف لبنیات در خانوارهای روستایی نیز 
سیر نزولی پیدا کرده است، گفت: این نسبت در مناطق 
روستایی از 8.5 برابر در سال 95 به 6.2 برابر کاهش یافته 
است و خانوارهای روستایی پردرآمد نیز نسبت به دهک 
یک روســتایی 2.3 برابر کاهش مصرف داشته اند. در 
حالیکه جامعه روستایی جزو تولیدکنندگان محصوالت 
لبنی محسوب می شوند اما کاهش مصرف در بین آنها 
نیز ملموس  شده است.سخنگوی انجمن صنایع لبنی با 
اشاره به اینکه این آمارها نشان از شکست سیاست های 
حمایتی نظام سیاســت گذاری در حوزه سرانه مصرف 
لبنیات دارد، گفت: از میانه دهه 70 به این سو دولت برای 

افزایش مصرف لبنیات در کشــور سرمایه گذاری کرده 
بود اما امروز همه دســتاوردهای آن مقطع به نوعی در 
معرض نابودی قرار گرفته است. زمان آن رسیده که در 
سیاســت های حوزه مصرف محصوالت لبنی به عنوان 
محصوالت ســالمت محور تجدیدنظر اساسی صورت 
بگیرد. به نظر من سیاست های مقطعی و گذرا نمی تواند 
راه حل مشکالت ایجاد شده باشد و سیاست ها در نهایت 
باید به افزایش قدرت خرید مردم و کاهش هزینه تولید 
در کشور هدایت شوند.وی با اشاره به احیای مجدد طرح 
شیر مدارس، گفت: شــیر مدارس در همه استان های 
کشور باید اجرا شود و به بهانه شــیوع کرونا و تعطیلی 
مدارس نباید مانع دادن این شیر به دانش آموزان شوند. 
می توان سهمیه شیر استریل را به مدارس بدهید و هر 
هفته خانواده ها سهمیه خود را از مدارس تحویل بگیرند. 
نباید سالمت یک نســل را خطر انداخته شود و هزینه 
درمان را در ســال های آتی به خانوارها تحمیل کنیم.

به گفته بنی طبا، دادن شــیر مدارس به دانش آموزان 
دختر باید به یک الزام تبدیل شــود چرا که از هر 3 زن 
ایرانی یک نفر به پوکی اســتخوان مبتال می شود. وی 
با انتقاد از نحوه اجرای سیاســت شــیر مدارس، گفت: 
آموزش و پرورش شیر مدرســه را به مناقصه می گذارد 
بدون اینکه شاخص های کیفی را در قیمت تمام شده 
لحاظ کند. مشخص اســت که کیفیت شیر توزیعی در 
 مدارس پایین می آید و بچه هــا آن را نمی خورند و دور 

می اندازند.

مدیرکل هماهنگی آرد و نان شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران گفــت: با توجه بــه 2 نرخی بودن 
قیمت آرد یارانه ای، نرخ نان از نانوایی به نانوایی 

دیگر متفاوت است.
»محمد حســن جاللی « افزود: تدابیری برای 
گندم مورد نیاز نانوایی ها در ایام تعطیالت نوروز 
 اندیشیده شده تا مشکلی در تامین نان مردم به

 وجود نیاید.
 مدیرکل هماهنگی آرد و نان شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران در خصوص قیمت نان در سراســر 
کشــور نیز گفت:  تعیین قیمت نان به کارگروه 
استان ها سپرده شده است تا براساس تشخیص 
خود و موقعیت زمانی و مکانی قیمت گذاری را 
انجام دهند که با این وجود بر مبنای مقتضیات 

اســتان ها ممکن اســت قیمــت آرد و به طبع 
 نان افزایــش یابد، امــا این افزایش در ســطح

 ملی نیست. 
جاللی افزود: تامین آرد خبازی ها از فروش گندم 
یارانه نوع یک و نوع 2 است که همین امر موجب 
شده تا قیمت نان از یک نانوایی به نانوایی دیگر 

متفاوت باشد.
به گفته وی، گرچه پیشنهاداتی در خصوص تک 
نرخی شدن ارز مطرح شده است، اما فعال سیاست 
دولت تثبیت قیمت هاســت تا فشاری به مردم 
وارد نشود. مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت 
بازرگانی دولتی ایران گفت: در حال حاضر تامین 
آرد خبازی ها از محل فروش گندم با 2 نرخ 665 
و 900 تومان برحسب مجوزها صورت می گیرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
جهاد کشــاورزی گفت: برای ســال آینده کشت 
قراردادی ســیب زمینی و برنج را در دســتور کار 
قرار داده ایم. محمــد قربانی در رابطــه با اجرای 
کشاورزی قراردادی در کشور اظهار کرد: تاکنون 
کشاورزی قراردادی برای محصوالت صنعتی مانند 
چغندرقند، کلزا و پنبه انجام شده است و در دولت 
سیزدهم ما از اوایل آبان ماه، کشاورزی قراردادی 
گندم را هم شــروع کرده ایــم و 250 هزار هکتار 
گندم به صورت قراردادی کشت شده است.وی با 
بیان این که برای سال آینده هم کشت قراردادی 
سیب زمینی و برنج را در دستور کار قرار داده ایم، 

افزود: دستورالعمل کشــت قراردادی برنج هفته 
آینده ابالغ می شود که در ارتباط با ارقام اصالح شده 
اســت.قربانی با بیان این که استفاده از روش های 
مالی برای کشاورزی قراردادی را در دستور کار قرار 
داده ایم، خاطرنشــان کرد: شرکت های پشتیبان، 
بانک ها و موسســات از این طرح حمایت خواهند 
کرد تا افــرادی که اقدام به کشــاورزی قراردادی 
می کنند، بخصوص بخش خصوصی که رکن اصلی 
در کشاورزی قراردادی است، قرارداد را به بانک ها 
و موسسات اعتباری ببرند و بر مبنای آن تسهیالت 
دریافت کنند که این تسهیالت برای خرید سم، کود 

و بذر خواهد بود.

بر اساس آمارهای منتشر 
شده نرخ تورم کاهش یافته 
اســت. تورم نقطه به نقطه 
نیز کاهش داشــته است. 
این در حالی اســت که به 
عقیده فعاالن اقتصــادی تورم 50 درصدی و حتی 
بیشــتر همچنان بر دوش مردم سنگینی می کند. 
جهش قیمتها نیز همچنــان ادامه دارد. به عبارتی 
کاهش یک یا نیم درصدی نــرخ تورم –نقطه ای یا 
ماهانه- به معنای ارزان شدن کاالها یا حتی توقف 

گرانی آن ها نیست.
حســینی نژاد، مدیرکل دفتر شاخص قیمت های 
مرکز آمار ایران می گویــد: افزایش قیمت عمومی 

کاالها منافاتی با کاهش نرخ تورم ندارد زیرا »تورم« 
از جنس شتاب رشــد اســت، مثل اتومبیلی که 
ســرعتش کاهش می یابد ولی همچنان به پیش 

می رود.
بر اســاس آمار، تورم ماهانه در بهمن ماه 1400 از 
ســوی مرکز آمار برابر با 2.1 درصد عنوان شــد. 
مقایسه این رقم با ماه قبل نشان از کاهش 0.3 واحد 
درصدی این متغیر از دی ماه داشــته است. تورم 
نقطه ای در بهمن ماه به 35.4 درصد در خانوارهای 
کشور رســیده که از این رقم در دی ماه 0.5 واحد 

درصد کمتر شده است.
اما آیا کاهش رســمی تورم نقطه به نقطه یا همان 
معیار مقایســه قیمت هــا در یک ماه به نســبت 
ماه مشــابه در ســال قبل، در حالیکه تورم ساالنه  
بــاالی 40 درصد داریــم و همه کاالهــا در طول 

ســال منتهی به ماه مورد نظر بیــش از 40 درصد 
گران شده اند، می تواند به معنای بهبود سفره های 
 مردم و کاســتن بــار تورمــی از دوش دهک های 

فرودست باشد؟
در همین رابطــه فرامــرز توفیقی،رئیس کمیته 
دســتمزد کانون عالی شوراهای اســالمی کار در 
ارتباط با کاهش تــورم نقطه به نقطــه می گوید: 
»کاهش تورم نقطــه به نقطه« ابزاری اســت تا با 
استفاده از آن، از بحث تورم ســاالنه فرار کنند. در 
واقع تورم نقطه به نقطه و محاســبه آن، از زمانی 
آغاز شــد که تورم های ســاالنه و جاری بســیار 
زیاد داشــتیم و با اتکا به این معیار می خواســتیم 
 بگوییــم توانســته ایم بــه موفقیــت در کنترل

 قیمت ها دست پیدا کنیم. 
در بررســی ها می بینیــم، جهش هــای قیمتــی 

بزرگــی در گذر از ســال 98 بــه 99 و از ســال 
99 بــه 1400 داشــته ایم کــه در قیــاس با این 
جهش ها می تــوان گفت تــا اندازه ای به ســمت 
 کنتــرل جهش هــا )نــه کنتــرل قیمــت ها( 
حرکت کرده ایم و این جهش های بزرگ و اساسی را 

تا اندازه ای کندتر نموده ایم. 
اما مســاله مهــم دیگری وجــود دارد؛ در ســبد 
تورمی مرکــز آمار ایران کاالهایــی وجود دارد که 
به اعتراف نماینــدگان دولتی کمیته دســتمزد، 
 ایــن مولفه ها ســال بــه ســال هــم در زندگی 

کارگران نمود ندارند.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت 
و گو با "کســب و کار" گفــت: در موضوع کنترل 
تورم و گرانی باید ابتدا به عامــل و یا عوامل ایجاد 
تورم بپردازیم تا بتوانیم راه های مقابله با آن را هم 

شناسایی کنیم. 
آلبرت بغزیــان اضافه کرد: هرچند سیاســت های 
انبساطی و جبران کسری بودجه از راه استقراض، 
چاپ پول و غیره می تواند تورم زا باشــد، اما آنچه 
که در رشد کم سابقه تورم در چند سال اخیر نقش 
داشــته، بیش از همه افزایش نرخ ارز بوده اســت. 
عامل مؤثر در افزایش تورم باال رفتن نرخ ارز است، 
بنابراین،  تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد قیمت ها 
نیز ثبات نخواهد یافت و ما همچنان با تورم مواجه 

خواهیم بود.
ایــن اقتصــاددان اظهار داشــت: اقتصــاد ما در 
کنار تحریم هــای خارجی بــا خودتحریمی های 
داخلی نیز رو به رو اســت و رفع مشکالت و موانع 
داخلی به مدیریت و نظارت بــر جریان فعالیت ها 
اقتصادی بــاز می گردد. باید تالش کــرد در وهله 
اول ابتدا با رفــع موانع، ثبات الزم را بــه بازار و به 
عرصه قیمت ها بازگرداند. ســپس در پی کاهش 
قیمت ها رفت. زیــرا کنترل تــورم و ایجاد ثبات 
 اگرچــه مهم اســت امــا مطالبــه اصلــی مردم 

کاهش قیمت ها است.

شایلیقرایی
Newskasbokar@gmail.com

در حالی سهم مسکن از تسهیالت بانکی در انتهای 
سال 99 این ســهم به حدود 3 درصد رسیده که 
فعاالن اقتصادی معتقدند این عد  باید به باالی 20 
درصد برسد. حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در 
این رابطه گفته است طی سه سال اخیر مسکن به 
یک کاال سرمایه ای و دور از دسترس تبدیل شده 
اســت. محمود محمود زاده، معاون وزیــر راه نیز 
معتقد است سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی 
شش درصد است. از سال 91 تا 99 سهم تسهیالت 

بانکی برای این حوزه به شــدت کاهش یافته و در 
انتهای سال 99 این سهم به حدود 3 درصد رسیده 

است.
این در حالی اســت که مدیرعامل بانک مســکن 
با بیــان اینکــه ســهم مســکن از تســهیالت 
بانکی بــه حــدود 5.5 درصد رســیده اســت، 
 گفــت: برای تســهیل تامیــن مالی ســاخت در 
نهضت ملی مسکن باید سهم مسکن 4 برابر شود 
و به 20 درصد گذشته برسد. محمود شایان اضافه 

کرد: یکی از مشکالت فعلی نظام تسهیالت دهی را 
عدم تعادل بخش مسکن و سهم کم آن از تسهیالت 
دانست و افزود: در گذشته سهم مسکن 20 درصد 
بوده است اما اکنون این سهم خیلی کاهش یافته و 

به حدود 5.5 درصد رسیده
 است. 

درحال حاضر بیشــتر تســهیالت به بخش های 
تجاری ســوق داده شــده که با ســود 27 درصد 
تســهیالت را دریافت می کنند. اما بخش مسکن 

به دلیل بازپرداخت طوالنی مدت آن برای بانک ها 
جذاب نیست و بنابراین سهم بخش مسکن بسیار 

کاهش یافته است.
شــایان ادامــه داد: بنابراین الزم اســت این عدم 
تعادل در اعطای تســهیالت به بخش مســکن از 
بین برود و ســهم این بخش از حــدود 5 درصد 
فعلی بار دیگر بــه 20 درصد افزایــش پیدا کند 
 تا امکان تامیــن مالی طرح های بزرگ ســاخت

 مسکن فراهم شود.

سهم  مسکن از   تسهیالت بانکی   در انتهای   سال ۹۹ به   حدود  3  درصد   رسید

   سهم  ناچیز  مسکن  از  تسهیالت   بانکی

کاهش تورم منجر به بهبود سفره های مردم و کاستن بار تورمی نشد

فشار سنگین تورم بر معیشت 
چرا تورم کاهش یافته ولی قیمت ها افزایش می یابند؟

نرخآردیارانهایدلیلتفاوتقیمتناندرنانواییها

آغازکشتقراردادیسیبزمینیوبرنجازسالآینده

هیچ برنامه مدونی برای بی آبی وجود ندارد

تاجرخارجیبایدتحتنظارتازکشاورزخریدکند

کاهشمصرفلبنیاتدردهکهایپردرآمد
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کاهش سرعت اینترنت با هیچ طرحی ارتباط ندارد
نگرانی از برخی بندهای طرح حمايت 

وزیر ارتباطات با بیان اینکه کاهش سرعت اینترنت هیچ ارتباطی به هیچ 
طرحی ندارد و کامال فنی است، گفت: نسبت به برخی از مفاد طرح حمایت 
از حقوق کاربران، نگرانی خود را به نمایندگان ابراز کردیم. عیسی زارع پور 
در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت در 
جمع خبرنگاران در خصوص تصویب کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران 
فضای مجازی اظهار داشت: مجلس وظیفه تصمیم گیری و قانون گذاری 

درباره این طرح را دارد و باید تکلیف خود را در این زمینه روشن کند.
وی با بیان اینکه مردم حق دارند که نگران این طرح باشند، افزود: نمایندگان 
ما در وزارت ارتباطات در اغلب جلساتی که درباره طرح حمایت از حقوق 
کاربران فضای مجازی تشکیل شد، حضور فعال داشتند تا در نهایت این 
قانون گذاری به نفع مردم باشد. ما هم عالوه بر اعالم نظراتمان، مشارکت 

می کنیم تا اشکاالتی که در این طرح وجود دارد برطرف شود.
وزیر ارتباطات گفت: طی این مدت هم عنوان طرح و هم مفاد آن تغییرات 
اساسی کرد. اما همچنان اشکاالت اساسی دارد که باید برطرف شود. از این 
رو از نمایندگان مجلس درخواست داریم که در بررسی جزئیات این طرح، 
به نظرات کارشناسی و دغدغه های مردم و کسب وکارها توجه کنند. زارع 
پور ادامه داد: تالش ما این اســت که ایرادات طرح حمایت اصالح شود و 
طرحی کارشناسی همراه با قاعده گذاری های جهانی و مبتنی بر آنچه که 
در دنیا اتفاق می افتد به تصویب برسد. این طرح باید به صورت پویا بتواند در 

مواجهه با پدیده های جهانی که رخ می دهد، کارآمد باشد.
وی با بیان اینکه ما از سال ۱۳۸۸ تا به امروز به جز قانون جرایم رایانه ای، 
قانون دیگری در این حوزه نداشــته ایم، افزود: هم اکنون فرصت مناسبی 
است که بتوانیم مبتنی بر تجربیات جهانی، قاعده گذاری انجام دهیم تا در 
عین حالی که فضا سامان می یابد، نگرانی مردم و کسب وکارها نیز برطرف 

شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به چرایی عدم انتشــار نسخه پیشنهادی وزارت 
ارتباطات از طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: قرار نیســت هر 
سازمان و یا نهادی برای خودش نسخه ای داشته باشد. بلکه مرجع رسیدگی 
به این طرح، کمیسیون ویژه ای است که برای آن تشکیل شده است. تالش 
ما این بوده که طرح را به مسیری برگردانیم که چارچوبی برای تنظیم گری 
فضای مجازی ترسیم شود که در بخشی از این هدف نیز توفیق داشتیم و 

بخشی هم امیدوارم در آینده و در بررسی جزئیات محقق شود.
به گفته وی، در غیر این صورت اگر این تغییرات اتفاق نیفتد، موضع وزارت 
ارتباطات هم متفاوت خواهد شد و با آن بخش هایی که احساس می کنیم 
مشکل دارد، مخالفت خواهیم کرد. همین االن هم مکاتباتی انجام دادیم 
و نســبت به بعضی از بندها ابراز نگرانی کردیم که بایــد حتماً مورد نظر 

نمایندگان مجلس قرار گیرد و اصالح شود.
زارع پور با بیان اینکه باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی می افتد، گفت: مجلس 
باید تکلیف خود را روشن کند؛ طی ۲۴ ساعت گذشته چند بار خبر تصویب 
و رد این طرح از سوی مجلس شنیده شد و باید ببینیم چه مسیری در آنجا 
در پیش گرفته خواهد شد. مرجع مجلس است و ما مجری هستیم. با این 
حال تالش می کنیم در فرآیند قانون گذاری مشارکت فعال داشته باشیم 

تا آنچه که مصوب می شود، به مصلحت کشور، مردم و کسب وکارها باشد.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه کاهش ســرعت اینترنت و اختالالت اخیر 
در شبکه اینترنت، هیچ ارتباطی به هیچ طرحی در کشور ندارد، گفت: این 
موضوع کاماًل دالیل فنی داشته که بارها توضیح داده شده و ما با سرعت در 

حال رفع این اختالالت هستیم تا مردم از سرعت باالتری بهره مند شوند.

اتحاديه اروپا درباره انتقال داده ها به آمريكا تصميم می گيرد
ناظر حفاظــت از داده های ایرلنــد تخمین مــی زند در مــاه آوریل با 
رگوالتورهای اتحادیه اروپا درباره تحقیقات مربــوط به انتقال داده های 
فیس بوک از اروپا به آمریکا مذاکراتی انجام دهد. در صورتیکه این سازمان 
جریان انتقال داده ها از اروپا به آمریکا را ممنوع کند، کســب وکار ترنس 
آتالنتیک فیس بوک مختل می شود. عالی ترین دادگاه اروپا در سال ۲۰۲۰ 
میالدی اعالم کرد توافقنامه انتقال داده اتحادیــه اروپا و آمریکا به دلیل 

نگرانی های نظارتی لغو شده است.
رای دادگاه سبب شد کمیســیون حفاظت از داده ایرلند )DPC( با یک 
دستور اجرایی مکانیســم فیس بوک برای انتقال داده کاربران اروپایی به 
آمریکا را لغو کند. پــس از آنکه فیس بوک به دادگاه عالی شــکایت کرد، 
این دستور ملغی شد. اما ماه می ۲۰۲۱ میالدی هنگامیکه دادگاهی دیگر 
ادعاهای فیس بوک را رد کرد، دســتور مذکور دوباره اجرایی شد. در این 
میان فیس بوک هشدار داد توقف انتقال داده از اروپا به آمریکا عواقب وخیم 
و غیرقابل بازگشتی برای کســب و کارش دارد. زیرا این شرکت برای ارائه 
تبلیغات هدفمند به فراوری داده های کاربران متکی است. DPC  اعالم 
کرد شرکت های فناوری بزرگ دیگر نیز با اختالالتی عظیم روبرو می شوند.

کمیسیون حفاظت از داده ایرلند که رگوالتور اصلی فیس بوک و بسیاری از 
شرکت های فناوری بزرگ دیگر در اتحادیه اروپا به حساب می آید، تصمیم 
اولیه و اصالح شده خود را در روز دوشنبه منتشر کرد و متا پلتفرمز )مالک 
فیس بوک( ۲۸ روز فرصت دارد به آن پاسخ دهد. تحت قوانین حفاظت از 
داده اتحادیه اروپا، DPC باید رای خود را با تمام سازمان های نظارتی این 
منطقه به اشتراک بگذارد و قبل از صدور رای نهایی دیدگاه های آنها را نیز 
در نظر بگیرد. به گفته یک سخنگوی این کمیسیون، اصالحات انجام شده 
در ماه آوریل با بقیه رگوالتورهای اتحادیه اروپا به اشتراک گذاشته می شود. 

سخنگوی متا نیز دریافت نسخه اصالح شده رای را تایید کرد.

مصوبه طرح صيانت لغو شد
هیات رئیسه مجلس مصوبه کمیسیون مشترک در خصوص طرح صیانت 
از فضای مجازی را به دلیل ایراداتی کــه معاونت قوانین وارد کرده بود، رد 
کرد و نظر آن معاونت را پذیرفت.نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت که هیئت رئیســه نظر معاونت قوانین در مورد طرح صیانت را تأیید 
کرد.به گزارش ایســنا، مجتبی توانگر در مطلبــی در صفحه توییتر خود 
نوشت: »هیئت رئیسه  مجلس  نظر کارشناسی)نامه( معاون قوانین درباره 
 مصوبه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی

) صیانت ( را تایید کرد«.  ظهر روز سه شنبه هفته جاری کلیات طرح حمایت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی در نشست کمیسیون مشترک تصویب 
شد که واکنش های منفی زیادی در سطح جامعه به دنبال داشت.بعد از آن 
معاونت قوانین مجلس در نامه ای اعــالم کرده که رای گیری کلیات طرح 
صیانت از لحاظ قانونی دارای ایراد بوده و قابل پذیرش نیست.ســید نظام 
موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته بود که پس از تصویب کلیات 
طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) مشهور به  طرح صیانت ( 
در کمیسیون ویژه، معاونت قوانین مجلس ایراداتی بر نحوه تصویب کلیات 
طرح وارد کرد و امروز ظهر در جلســه هیات رئیســه مجلس این ایرادات 

بررسی می شود و نتیجه اعالم خواهد شد. 

اخبار

خودروسازسوئدیمحصولکامالًسازگاربامحیطزیستمیسازد
شرکتخودروسازسوئدیپولستارسازندهخودروهایبرقیدیروزاعالمکردبامؤسساتآلمانیوسوئدیدیگریبرایتولیدیکخودرویکامالًسازگاربامحیطزیستهمکاریمیکند.هدف
ازاینهمکاریسرعتبخشیدنبهتالشهابرایتولیدخودروییکامالًعاریازانتشارکربناعالمشدهاست.اینخودروسازاعالمکردبدینمنظورچندقراردادهمکاریبایکشرکتنروژی
سازندهآلومینیوم،یکشرکتسوئدیسازندهایربگوکمربندایمنیسوئدی،یکشرکتآلمانیتأمینکنندهتجهیزاتروشناییوالکترونیکوغیرهبرایجلوگیریازانتشارکربنازطریق

بخشهایمختلفخودروهایالکتریکیامضاکردهاست.

رئیس اتحادیه کسب و کارهای 
دیجیتــال گفــت: بزرگترین 
بازنــدگان این طرح کســب 
و کارهای کوچک و متوســط 
خواهند بود که در مدت اجرای 
این طرح و راه اندازی اپلیکیشن های نوین ارتباط مشتریان 
را از دســت خواهند داد؛ همان طور که حدود سه سال به 
طول انجامید تا پس از بســته شدن تلگرام مردم به سمت 
اینســتاگرام و سایر اپلیکیشــن های جایگزین بیایند.به 
گزارش خبرآنالین، عادل طالبی، رئیس اتحادیه کسب و 
کارهای دیجیتال در پاسخ به این پرسش که طرح صیانت 
چقدر کسب و کارهای اینترنتی را دچار آسیب خواهد کرد و 
چقدر سفره مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ گفت: خطر 
جدی طرح صیانت آن است که این طرح کامال مبهم است 
و یک نهاد فراقانونی و فراقوه ای را ایجاد خواهد کرد که خود 
به تنهایی هم قانون تنظیم خواهد کرد و هم نظارت خواهد 
کرد و جریمه نیز خواهد کرد در صورتی که در حالت عادی 
به این شکل نیست و قوه مقننه قانون تصویب می کند، قوه 
مجریه اجرا می کند و قوه قضاییه نیز به مشکالت رسیدگی 
خواهد کرد اما در حال حاضر بــا اجرای این طرح نهادی را 
شکل خواهند داد که می تواند هر کاری که دلش می خواهد 
در حوزه اینترنت انجام دهد.وی در ادامه با اشاره به ابهام در 
بند بند این طرح افزود: بــا توجه به ابهامی که در این طرح 
وجود دارد، وابسته به ماهیت افراد و کمیسیون، تصمیمات 
نامشخص خواهد شد؛ زمانی هست که قانون کامال مشخص 
است و می گوید اگر کســی برای بار اول دزدی کرد دو ماه 
زندان و این امر شفاف است و قاضی نیز در چارچوب قانون 
عمل خواهد کرد و به عنوان مثال برای اخذ مجوز قانون نظام 
صنفی را باید مطالعه کرد که به طور شفاف تمام مراحل اخذ 
مجوز در آن ذکر شده است و هر کسی نمی تواند کسب و 
کاری را راه بیاندازد و باید طبق مفاد این قانون عمل کند اما 
این طرح یک ابررگوالتور درست خواهد کرد و می گوید همه 
چیز در دستان شمااست و هر طور می خواهید اقدام کنید و 
اصل مشکل مبهم بودن این طرح است که اجرا آن را نیز در 

هاله ای از ابهام قرار داده است.

سانسور ماهیت وجودی افراد پشت پرده این 
طرح است

طالبی در ادامه با اشاره به اینکه افزادی در پس پرده این طرح 
هستند که سانسور ماهیت وجودی آنها است؛ گفت: اجرای 
این قانون مبهم دو حالت دارد؛ یکی آنکه اصال اجرا نخواهد 
شد و دیگری آنکه اجرا خواهد شــد و به طور قانونی اجازه 
خواهد داد تمام ارتباطات بین الملل قطع شود. این قانون 
به افرادی که تلگرام را فیلتــر کردند اجازه می دهد خود را 
مبرا کنند و بگویند ما براســاس این قانون این اقدامات را 
صورت دادیم و به عبارتی می خواهند قانونی را ایجاد کنند 
تا به وسیله آن هر اقدامی صورت دهند و اقدامات خود را نیز 
به همان قانون استناد دهند. اگر این قانون پخته بود انقدر 
بازنگری نمی شد و انقدر ناپخته، نابالغ، افتضاح و فجیح است 
که ۶ بار بازنگری صورت گرفته و سه بار نام آن نیز تغییر کرده 
است و قانونی که حتی اسم آن نیز با مخالفت های صورت 
گرفته تغییر کرده است چه اصراری است که تصویب شود 
آن هم قانونی که در طرح ریزی و تصویب آن نه با نظام صنفی 
رایانه و نه با انجمن صنفی و نه با اتحادیه و هیچ کدام از فعاالن 
این حوزه صحبتی نشده است و حاضر نیستند که صحبتی 
شود چطور می تواند به نفع مردم باشد. وی در ادامه گفت: 

گفته می شود که اروپاییان نیز GDPR دارند؛ این طرح در 
بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ بوده است و تمام افرادی که در این 
فرایند دخیل بودند از نام آنها گرفته تا رای آنها و مشخصات 

آنها شفاف است.

طرح صیانت به مثابه میرآب
رئیس اتحادیه کسب و کارهای دیجیتال در پاسخ به این 
پرسش که با اجرای این طرح چه اتفاقی برای کسب و کارها 
خواهد افتاد؛ گفت: این طرح اگر اجرایی شود یک ابررگوالتور 
ایجاد می کند و در قیمت گذاری ها تاثیر خواهد گذاشت 
و روی فعالیت کردن و نکردن نظارت خواهد داشت و خط 
مشی ترافیکی ایجاد خواهد کرد و رسما اعالم می کند که 
چه کسی چه کاری را انجام دهد مانند زمانی که یک میرآب 
داشته باشیم و تصمیم بگیرد به چه کسی در چه زمانی آب 
بدهد و این اتفاق به معنای خط مشی ترافیکی است و این 
میرآب نیز هیچ قانونی ندارد و شخصا تصمیم خواهد گرفت. 
این طرح عمال منجر خواهد شد که کسانی که با نو نگاه این 
عزیزان به اینترنت و محتوا همخوانی دارند بتوانند فعالیت 
کنند و مجوز اخذ کنند و حتی حمایت شوند و هر کس که 
مناسب تشخیص داده نشود که در قانون آورده نشده است 
که معیار آن چیست و از کمیسیون خواسته شده است که 
خود تعیین کند و تصویب کند کنار زده شود.وی در ادامه 
افزود: این طرح کســب و کارها را به شدت تحت تاثیر قرار 
خواهد داد؛ کسب و کار به هر حال مجوز خود را خواهد گرفت 
و پس از دوندگی های پی در پی و پرداخت مالیات کسب و 
کار خود را با این طرح وفق خواهد داد اما در این بین پرسش 
اینجا است که آیا مردم نیز مجبور هستند خود را با این قانون 
وفق دهند، قطعا خیر و در نتیجه شوک عظیمی به عامه مردم 

و استفاده آنها از اینترنت وارد خواهد شد.

کمر کسب و کارهای کوچک و متوسط خواهد 
شکست

طالبی در ادامه گفت: کســب و کارهای بزرگ در این بین 
مشکلی نخواهند داشت به عنوان مثال دیجی کاال هر زمان 
که بخواهد می تواند روی بیلبورد ها برود چراکه پول دارد 
و مشــتری خود را پیدا خواهد کرد اما در این بین کسب و 
کارهای کوچک و متوسط هســتند که درحال استفاده از 
حضور مردم در این فضا هستند و توان حضور در رسانه های 
جدی را ندارند.اگر به اعتماد مردم ضربه بخورد و دچار شوک 
شوند چندین سال به طول خواهد انجامید تا مردم دوباره 
بتوانند با اینترنت و اپلیکیشن هایی که دوستان میسازند 
وفق پیدا کنند و شروع استفاده از آنها کنند و این چند سال 
کمرکسب و کارهای کوچک و متوســط را خواهد شکاند 
و بزرگترین بازندگان این طرح کســب و کارهای کوچک 
و متوســط خواهند بود که در این مدت ارتباط مشتریان 
را از دســت خواهند داد همان طور که حدود سه سال به 
طول انجامید تا پس از بســته شدن تلگرام مردم به سمت 
اینستاگرام و سایر اپلیکیشــن های جایگزین بیایند و از 
آنها استفاده کنند و دوباره گســتره قابل توجه ای از مردم 
در اینستاگرام شکل بگیرد و در این بین کسب و کارها نیز 
در این مدت بسیار تالش کردند و میلیارد ها ساعت محتوا 
تولید شده است و میلیاردها تومان دارایی دیجیتال در این 
فضا وجود دارد و حذف و جایگزینی آن دوباره زمان بر خواهد 
بود و جبران کردن این شوک به شدت بعید است چراکه شما 

هزینه فرصت های از دست رفته را دارید.

نخبگان راضی شده اند به ترکیه مهاجرت کنند
وی با اشاره به بحث ناامیدی در جامعه افزود: بنده در دانشگاه 
تهران تدریس می کنم و این افتخار را داشته ام تا در خدمت 

تعداد کافی از جوانان نخبه باشم اما زمانی که نگاه می کنم 
شــاهد مهاجرت تعداد زیادی از شاگردان خود از تابستان 
هستم. زمانی شاگردان من تنها در موقعیتی مهاجرت می 
کردند که بتوانند به کشورهایی نظیر استرالیا و کانادا بروند 
اما در حال حاضر به ترکیه نیز می روند و تنها حاضر هستند 
که از ایران بروند و این نشان دهنده حجم ناامیدی تزریق 
شده به جامعه است که غیرقابل جبران است و یکی از تبعات 
وحشتناک این طرح ایجاد نااطمینانی است. سوپرمارکت 
محل ما اگر اینترنت نداشته باشــد برای آن فرقی نخواهد 
کرد و جایگزین شدن اینستاگرام با یک برنامه دیگر نیز برای 
آن تفاوتی ایجاد نخواهد کرد اما نابغه و جوان تحصیل کرده 
به این شکل نیست و فرصت های بسیار بزرگتری در خارج 
از این مرزها هستند و وی خواهد رفت و دیگر کسی نیست 
که این صدمات را جبران کند و از طرف دیگر اعتماد به این 
نظام نیز از بین رفته است و رفت و برگشت تصمیم گیری ها 
به این بی اعتمادی ها دامن زده است و در نهایت این طرح 
چه تصویب بشود چه نشود بازنده بزرگ نظام است چراکه 
اعتماد را به خصوص در جامعه علمی و نخبه از دست داده 
اســت و به خاطر یک طرح خطرناک و کامال اشتباه یک 
دارایی بزرگ مانند اعتماد را از دست می دهد و ادامه این 
بازی فارغ از آنچه نتیجه چه باشد تصویب طرح و یا حذف 

طرح به ضرر نظام است.

بزرگی معامالت فضای آنالین بیش از ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان است

طالبی در پاسخ به این پرسش که کسب و کارهای خود چه 
جامعه ای را در این فضا تشکیل می دهند گفت: آمار دقیقی 
وجود ندارد به عنوان مثال در ایاالت متحده آمار دقیق میزان 
فروش، واردات و صادرات را در اختیار دارند اما در کشورما 
در هیچ حوزه ای و حتی در حوزه تولید این آمارهای دقیق 
یافت نمی شــود اما آمارهای قابل استنادی وجود دارند از 
جمله تعداد اینمادهای صادر شــده که حدود ۳۰۰ هزار 
عدد است و تعداد کسب و کارهای فعال در اینستاگرام نیز 
بیش از ۳۰۰ هزار عدد برآورد می شــود و آماری داریم که 
حدود ۱۰ میلیون نفر از طریق اینستاگرام کسب درآمد می 
کنند و عالوه بر این بیش از ۷۰ درصد از تجارت B۲B  ما 
وابسته به فضای آنالین است هرچند کسب و کارهای در 
فضای آفالین انجام می شود اما نقطه شروع مذاکره نقطه 
آشــنایی در این فضا صورت می گیــرد و تخمین زده می 
 شــود که بزرگی این معامالت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد

 تومان باشد.
وی در ادامه افزود: یک قســمتی از کسب و کارهای هرگز 
به اینترنت وابســته نبوده اند به عنوان مثال کشاورزی که 
کشــاوری می کند و نانوایان به اینترنت وابستگی ندارند 

اما بخشــی از کســب و کارهای کوچک خانگی از طریق 
اینترنت محصول خود را می فروشــند و در این بین آمار 
دقیقی وجود ندارد اما تخمین زده می شــود که نزدیک 
به ۱۰ میلیون نفــر از این طریق کســب درآمد می کنند 
و اگر ضریب نفــوذ آن را نیز در نظر بگیریم نیــز باالتر از 
 رقم خواهد شــد اما آمارهای دقیقــی از ضریب نفوذ آن 

وجود ندارد.

معضل تعدد مجوز در ایران چقدر جدی است؟
طالبی در ادامه در واکنش به معضل تعدد مجوزها در کشور 
گفت: یک قانون نظام صنفی داریم که در سال های ۵۱ یا ۵۲ 
تصویب شده است این طرح تالش می کند که سازماندهی 
را صورت دهد. اگر قرار باشد هر فرد با مغازه ای به مشکل بر 
بخورد به دادگاه برود نمی شود و از آنجا که فرایند قضایی 
نیز طوالنی است وضعیت به هم می ریزد قانون نظام صنفی 
را طرح ریزی کردند و اتحادیه را بــه وجود می آورند که با 
سندیکاهای اروپا متفاوت است. سندیکاهای اروپا از طرف 
اصناف تشکیل خواهند شد که مطالبه گر باشند اما معادل 
آن در ایران انجمن می شود و اتحادیه را با این نگاه تشکیل 
خواهد داد که هر کسی که می خواهد کسب و کاری را راه 
بیاندازد یک واحد نهاد حقوقی به نــام اتحادیه بر روی آن 
نظارت کند و بررسی کند که آیا الزامات را دارا است یا خیر و 
هر کسی نتواند هر کاری را اجرایی کند و بار روی قوه قضاییه 
کاهش یابد و یک الیه میانی تشکیل شود و طرح قابل قبولی 
است و عجیب و غریب نیز نیست. اما مشکل جایی ایجاد می 
شــود که در حوزه هایی که نیازی به آن نیست اتحادیه ها 
تشکیل خواهند شد؛ در حوزه هایی مثل دارو، غذا و مالی 
چه در ایران و در جهان نیاز به مجوز هست و حوزه سالمت 
و مالی بسیار حائز اهمیت است اما این تعدد مجوزها زمانی 
مشکل ساز می شود که در جای نادرست به کارگرفته می 
شود به عنوان مثال در هر کجای دنیا وقتی فردی می خواهد 
کتابی را منتشر کند کتاب خود را چاپ خواهد کرد و شاکی 
خصوصی نیز اگر وجود داشته باشد شکایت خواهد کرد اما 
در ایران نهادی را تشکیل داده اند با نام وزارت ارشاد و اگر 
کتابی بخواهد چاپ شود ابتدا باید به ارشاد مراجعه کرد و 
در صورتی که این کتاب بخواهد به فروش برسد دوباره باید 
مجوز دیگری گرفته شود در صورتی که این کتاب تایید شده 
است و مردم نیز از خریدن کتاب نخواهند مرد و در حوزه 
سالمت آنها تاثیری نخواهد گذاشت و تعدد مجوز در حوزه 
اینترنت نیز وجود دارد و کسب و کارها را دچار اختالل خواهد 
کرد. در حال حاضر در کشور ما معضل تعدد مجوز است در 
جاهایی که واقعا نیازی به آن نیست. هیئت مقررات زدایی 
طی ۲ تا ۳ سال پیش اعالم کرد که هزار و ۷۰۰ مجوز صادر 

شده است که خیلی رقم باالیی است.

نخبگان مان راضی به مهاجرت به تركيه شده اند

کسب درآمد ۱۰ میلیون نفر از اینستاگرام
News kasbokar@gmail.com

مقامات قزاقســتان به دنبال رشد بی ســابقه استخراج 
ارزهای مجازی در کشــور پس از ممنوعیت آن در چین، 
۱۳ مزرعه غیرقانونی اســتخراج اطالعات را شناسایی و 
تعطیل کرده و بررسی های خود را ادامه می دهند. مقامات 
انرژی قزاقستان اعالم کردند طی هفته گذشته ۱۳ مزرعه 
غیرقانونی استخراج اطالعات را که روی هم رفته بیش از 
۲۰۰ مگاوات برق مصرف می کرد کشــف کرده اند. این 
تاسیسات در مناطق مختلف کشــور از جمله کاراگاندا، 
پاوالدور، ترکســتان، آکموال و کوســتانای و همچنین 
شهرهای نورالسلطان، آلماتی و شیمکنت قرار داشتند.

وزیر انرژی قزاقســتان طی بیانیه ای در ۲۱ فوریه اعالم 
کرد تالش ها برای شناســایی و تعطیلی مزارع استخراج 
اطالعات از شبکه برق ادامه دارد. وزیر توسعه دیجیتال، 
نوآوری و صنعت هوافضای قزاقستان برای شناسایی این 
تاسیسات از مردم درخواست کمک کرده و اعالم کرد این 
استخراج کنندگان غیرقانونی آسیب جدی به شبکه برق 
کشور می زنند. هزینه انرژی این فعالیت های غیرقانونی 

بیش از ۱ گیگاوات است.رئیس جمهور قزاقستان عقیده 
دارد دولت باید راه حل هــای جامعی برای قانونی کردن و 
توسعه اســتخراج ارزهای مجازی داشته باشد. وی گفت 
دولت مخالف اســتخراج ارزهای مجاز نیست، اما افرادی 
که می خواهنــد در این بخش فعالیــت کنند باید مجوز 
داشته باشــند، برق خود را با تعرفه های مناسب دریافت 
کنند، درآمد خود را اعالم و مالیــات پرداخت کنند و در 
پروژه های سبز مشارکت داشته باشند.ممنوعیت استخراج 
ارزهای مجازی در چین در تابستان گذشته باعث رشد این 
صنعت در قزاقستان شد. اپراتورهای ارز مجازی از قیمت 
نسبتاً پایین برق در این کشــور برای تبدیل قزاقستان به 
دومین مرکز بزرگ اســتخراج ارزهای مجــازی در دنیا 
استفاده کردند.اما بسیاری از این افراد فعالیت خود را به 
اطالع مقامات نرساندند و از حجم باالی برق خانگی برای 
استخراج ارزهای مجازی استفاده کردند. دولت قزاقستان 
این استخراج کنندگان غیرقانونی را مسئول خاموشی های 
متعدد در مناطق مختلف کشور طی ماه های اخیر می داند. 

فدرال رزرو آمریکا با تصویب قانونی مقامات ارشد 
خود را از خرید و فروش و مالکیت سرمایه هایی مانند 
سهام های شخصی، اوراق بهادار، اوراق قرضه  دولتی، 
ارزهای خارجی، کاالهای اساسی و ارزهای مجازی 
منع کرده است. فدرال رزرو آمریکا قانونی تصویب 
کرده مبنی بر این که مقامات ارشد این بانک اجازه 
تجارت سهام، اوراق قرضه و ارزهای مجازی را ندارند. 

این ممنوعیت رسماً در روز جمعه اعالم شد.
طبق این قانون، مقامات ارشــد فدرال رزرو آمریکا 
نمی توانند سرمایه هایی مانند سهام های شخصی، 
اوراق بهادار، اوراق قرضه  دولتی، ارزهای خارجی، 
کاالهای اساسی و ارزهای مجازی را خریدوفروش 
کنند یا در مالکیت خود داشــته باشند. این قانون 
اولین بار در ماه اکتبر اعالم شــده بود، اما ارزهای 
مجازی را در آن زمان در برنمی گرفت. طبق گزارش 
کمیته بازار آزاد فدرال، این محدودیت ها از اول ماه 

مه اجرایی خواهد شد.

 این ممنوعیت اعضای این کمیته، رؤسای بانک های 
منطقه ای و تعدادی از سایر مقامات ازجمله کارکنان 
ارشد، مدیران میز اوراق قرضه و کارکنان فدرال رزرو 
را که در جلســات هیات مدیره شرکت دارند در بر 
می گیرد و همچنین به همســر و فرزندان آنها هم 
تعمیم پیدا می کند. این قانون در حال حاضر تنها 
مختص کارکنان ارشد اســت اما فدرال رزرو اعالم 
کرد انتظار دارد درنهایت تمام کارکنان را شامل شود.

این ممنوعیت به دنبال گزارشــی در سال گذشته 
اعمال شد که چندین تن از مقامات بانک مرکزی 
درســت قبل از اقدامات فدرال رزرو برای حمایت 
از اقتصاد طی بحران کرونا، ســهام خریدوفروش 
کردند. هدف از ایــن قانون حمایــت از اطمینان 
مردم بــه بی طرفــی و عدالت فدرال رزرو اســت. 
طبق این ممنوعیت، مقاماتی کــه در حال حاضر 
 ســمتی در بازار دارند یک ســال فرصــت دارند

 آن را کنار بگذارند.

پژوهشگران موفق به تولید نوعی دوربین فراطیفی شده اند 
که اطالعات فراوانی را که از زوایای مختلف یک محصول که 
به آسانی قابل تشخیص نیست، ارائه می دهد. به گزارش 
معاونت علمی و فنــاوری، در تصویربــرداری فراطیفی، 
اطالعات طیفی بســیار زیادی از نمونه، ثبت می شود که 
هدف اصلی آن، به دســت آوردن اثر طیفی نمونه در هر 
پیکسل از تصویر است. دوربین فراطیفی، نوعی سیستم 
اندازه گیری و تشخیص از راه دور است که با ثبت تصاویر از 
این نوع، اطالعات ویژه ای را از یک محصول یا پدیده ارائه 
می کند.تصویر فراطیفی از تعداد زیادی تصاویر طیفی از 

نمونه در طول موج های مختلف تشکیل شده است.

پیمان سلطانی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: 
دوربین های معمولی و رنگی، در ۳ باند ســبز، قرمز و آبی 
تصویر می گیرند که این ۳ بانــد، فارغ از تصویر، می توانند 
اندازه گیری محدودی انجام دهند. دوربین فراطیفی مانند 
دوربین رنگی است با این تفاوت که به جای ۳ باند، می تواند 
از ۵۰۰ باند تصویر بگیرد. وی افزود: این تعداد زیاد تصویر 
در طول موج های مختلف، غیر از شکل و ظاهر، می تواند 
مشخصات دیگری را نیز تشخیص دهد و تمام این امکانات 

را از راه دور و بدون نزدیک شدن به جنس انجام می  دهد.

وی با بیان اینکه این دوربین درواقع نوعی طیف سنج است 
که از هر نقطه جنس، اطالعات طیفی به دست آورده و آن را 
در اختیار متقاضی قرار می دهد، گفت: این کاربرد ویژه سبب 
شده تا کارکردهای این دستگاه در شاخه های مختلفی از 
علوم و صنایع نظیر صنایع غذایی، کشــاورزی، پزشکی، 

زیست شناسی، نظامی و . . . مورد استفاده قرار بگیرد.
به گفته سلطانی، از جمله کارکردهای این دوربین می توان 
به بحث تقلب غذایی اشاره کرد. مثال اگر با این دستگاه، از 
گوشت چرخ کرده عکس بگیریم، می تواند توزیع گوشت، 

میزان چربی و دیگر اقالمی که در آن گوشت وجود دارد را 
نشخیص داده و درصد آن را اعالم کند. مدیر شرکت ادامه 
داد: در حال حاضر تنها دو شــرکت آمریکایی و فنالندی 
به عنوان تولیدکنندگان بزرگ این دســتگاه شــناخته 
می شوند. تولید ایران ساخت این دوربین سبب شده تا ایران 
در زمره کمتر از ۱۰ کشوری قرار بگیرد که به فناوری بومی 
تولید این دستگاه نائل آمده است. وی تاکید کرد: دوربین 
فراطیفی ایران ساخت با قابلیت رقابت با نمونه های مشابه 
خارجی، یک پنجم آن نمونه ها قیمت گذاری شده و به لحاظ 
حرفه ای نیز از همان مقدار کیفیت و دقت تصویربرداری 

برخوردار است.

ممنوعیت تجارت ارزهای مجازی برای کارکنان ارشد فدرال  تعطیلی ۱۳ مزرعه غیرقانونی استخراج ارز مجازی در قزاقستان

تشخیص از راه دور با دوربین فراطیفی ممکن شد


