
به دنبال بحث های اخیر، پیرامون عرضه طال در 
بورس کاال و ضرورت اخــذ رکن ضامن از بیمه یا 
بانک، نایب رئیس ســابق اتحادیه طال و جواهر 
تهران، ضمن اشاره به اینکه معامالت طال در بستر 
بورس کاال، موضوع جدیدی نیست گفت که اکثرا 
طالهای اســتخراجی در قالب شمش طالی ۲۴ 
عیار در بورس عرضه و مشتری بصورت فیزیکی 

طال را خریداری می کند.
به گزارش ایســنا، اخیراً علیرضا شاه میرزایی- 
معاون تجارت و خدمــات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت - در مصاحبه ای ضمن اشاره به معامله 
۱۰۰ کیلوگرم طال طی دو مــاه  اخیر در بورس و 
ضرورت اخذ رکن ضامن از بیمــه یا بانک برای 
فروش اینترنتی طال، یادآور شده است: با توجه به 
اینکه رکن ضامن در نظر گرفته شده بود، مردم 

نیز طال از این طریق خریداری کردند.
وی تاکیده کرده است: همچنین مانعی بر سر راه 
سامانه هایی که به صورت اینترنتی قصد فعالیت 
در زمینه خرید و فروش طال دارند، وجود ندارد. 
ضمن اینکه دولت هم قصــد ورود به این حوزه 
ندارد. از اتحادیه  طــال به عنوان بخش خصوصی 

درخواســت کرده ایم خود به موضوع ورود کرده 
و سامانه هایی را ایجاد کنند. اما برای جلوگیری 
از بروز برخی از مشــکالت، اعالم شــده بایستی 
حتماً یک بیمــه یا بانک به عنــوان رکن ضامن 
وجود داشته باشد؛ اگر فروشندگان اینترنتی رکن 
ضامن داشته باشند می توانند در بستر اینترنت 
فعالیت کنند. در رابطه با جزئیات این معامالت، 
محمد کشــتی آرای- نایب رئیس سابق اتحادیه 
طال و جواهر تهران- به ایسنا، گفت: شرکت ها و 
معادنی که استخراج طال دارند، حتی لجن هایی 
که از معادن بدســت می آورنــد، در بورس کاال 
عرضه می کنند، بنابراین عرضــه طال در بورس 
کاال موضوع جدیدی نیست و جریان دارد و بیشتر 
هم توسط شرکت های معدنی صورت می پذیرد 
و طبیعتا مشــتریان خاص خود را هم دارد. اکثرا 
طالهایی که استخراج می شوند، در بورس عرضه 

می شوند.
وی افزود: مشــتریان ممکن اســت افــراد بازار 
نباشند، اما توســط بانک ها، موسســات مالی، 
شرکت هایی که معامالت شفافی دارند، همچون 
سایر فلزات مانند نیکل، روی و مس که از معادن 

استخراج می شــوند، در بورس عرضه می شوند. 
حتی شــرکت هایی که صادرکننده هستند، این 

فلزات را از بورس کاال خریداری می کنند.
این کارشناس بازار سکه و طال تصریح کرد: البته 
منعی برای خرید عموم مردم نیــز وجود ندارد 
و همه اشــخاص حقیقی و حقوقی می توانند در 
بورس کاال دادوســتد طال داشته باشند   خرید و 
فروش طال در بســتر بورس کاال، فرآیند بورسی 
همچون سهام هاســت که توســط افراد خرید و 

فروش می شود و محدودیتی وجود ندارد.
کشــتی آرای ادامه داد: خرید طال از بورس کاال 
)برخالف خرید و فروش اوراق سکه که به تازگی 
آغاز شده است(، به صورت فیزیکی است و معامله 
انجام می شود و برگه حواله به خریدار تحویل داده 
می شود، سپس خریدار با این حواله به انبارهایی 
که طالها نگهداری می شــود مراجعه می کند و 
طالی خود را به صورت شــمش طالی ۲۴ عیار 
دریافت می کنند. اما اوراق قرضه سکه ها که طی 
روزهای اخیر وارد بورس کاال شده، صرفا گواهی 
سکه اســت و ســکه به صورت فیزیکی معامله 

نمی شود.

با راه انــدازی مرکز تماس طرح پایش اشــتغال 
کشــور، ضمن نظارت بر طرح های اشــتغال در 
ســه مرحله پیامکی، تلفنی و میدانی، از انحراف 
 منابع اختصاص یافته در ایــن زمینه جلوگیری

می شود.
به گزارش ایسنا، مرکز تماس طرح پایش اشتغال 
کشــور خرداد ماه امســال با همکاری شرکت 
خدمات ارتباطــی رایتل افتتاح شــد. هدف از 
راه اندازی ایــن مرکز تماس، نظــارت بر اجرای 
طرح های اشتغالزای کشور ذیل »برنامه زیست بوم 
ملی اشتغال« و صحت سنجی اشتغال ثبت شده 
در »ســامانه ملی رصد« و نظارت بر نحوه تحقق 
اهداف کمی و کیفی اشــتغال در سیاســت ها و 

برنامه های اشتغال کشور است.
در گذشته با پرداخت وام و تسهیالت اشتغالزایی 
نظارتی بــر فرآیند طرح ها صــورت نمی گرفت 
و منابــع عمدتا دچار انحراف هزینه می شــد اما 
با راه انــدازی مرکز تماس پایش اشــتغال، چند 
مرحله نظارت صورت می گیرد تا اشتغال واقعی 

رقم بخورد.
محمــود کریمــی بیرانونــد - معاون توســعه 

کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار ، در این باره 
می گویــد: مرکز ملی پایش اشــتغال کشــور، 
سیاست ها و برنامه های اشتغال را ذیل دبیرخانه 
شورای عالی اشتغال هدایت می کند و وظیفه آن 
ایجاد هماهنگی میان ســطوح مختلف نظارتی 
)پیامکی، تلفنی، میدانــی( و همچنین نظارت 
عملیاتی اجرای برنامه زیســت بوم ملی اشتغال 

است.
وی می افزاید:طبق نظر استان ها، نظارت میدانی 
با همراهی مراکز مشاوره و کارآفرینی و همکاران 
استان ها آغاز خواهد شــد که وظیفه نظارت بر 
اشتغال ایجادی کل جامعه آماری را برعهده دارند.

آن طور کــه معــاون اشــتغال وزیــر کار می 
گوید:نظارت در ســه مرحله »صحت ســنجی 
پیامکی«، »صحت ســنجی تلفنی« و »نظارت 
میدانی« صــورت می گیــرد و مهمترین بخش 
نظارت اشتغال، مرحله نظارت میدانی است که 

در پنج سطح انجام می شود.
وی می گوید: این مرکز موظف است کلیه طرح ها 
را دو بار در فاصله زمانی مشخص، به صورت تلفنی 
 ICT نظارت کند و اپراتور رایتل به عنوان بازوی

وزارت کار در کمک به دســتگاه متولی اشتغال 
کشور نقش آفرینی می کند.

بی تردید برای سیاست گذاری در حوزه اشتغال به 
آمار واقعی از شاغالن و کارجویان و وضعیت بازار 
کار نیاز اســت از این رو با راه اندازی مرکز تماس 
پایش اشتغال کشــور می توان ضمن نظارت بر 
طرح های اشتغال به آمار دقیق و واقعی اشتغال 

ثبت شده در کشور دست یافت.
مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور به منظور 
نظارت بر اجرای طرح های اشتغالزای کشور ذیل 
»برنامه زیست بوم ملی اشتغال« و صحت سنجی 
اشتغال ثبت شده در »سامانه ملی رصد اشتغال« 
و راستی آزمایی توزیع منابع و اجتناب از انحراف 
سرمایه گذاری، مطابق شــیوه نامه اجرایی نظام 

جامع پایش اشتغال کشور راه اندازی شده است.
به گزارش ایســنا، در حال حاضــر مرکز تماس 
طرح پایش اشــتغال کشــور با هدف نظارت بر 
طرح های ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال 
کشــور با همکاری شــرکت رایتل با سرشماره 
۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳  اجرای نظــارت تلفنی را بر 

عهده دارد.

تولید نفت روسیه با اجرای تحریم اتحادیه اروپا در دسامبر، ممکن 
است ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به سطح ۹ 

میلیون بشکه در روز سقوط کند. 
به گزارش ایســنا، خبرگزاری تاس روســیه به نقل از تحلیلگران 
مرکز توسعه انرژی نوشــت: انتظار می رود تولید نفت روسیه در 
دسامبر، به میزان ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشــکه در روز در مقایسه با 
میانگین ســه ماهه ژوئن تا اکتبر، معادل ۱۴ درصد کاهش پیدا 
کند. به گفته کارشناسان مرکز توســعه انرژی، افت شدید تولید 

نفت روســیه به همراه کاهش هــدف تولید گــروه اوپک پالس 
 از نوامبر، به افزایش چشــمگیر قیمت نفت بیــن المللی منجر 

خواهد شد.
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اوایل ماه میالدی جاری 
اظهار کرده بود: تولید نفت روسیه بدون میعانات در اکتبر به ۹.۹ 
میلیون بشکه در روز رسید که پایین تر از سهمیه تولید این کشور 

بود. تولید روسیه در اکتبر به میزان ۱.۱ میلیون بشکه در روز کمتر 
از سهمیه تولید ۱۱ میلیون بشکه در روز بود که تحت توافق اوپک 
پالس برای این کشور تعیین شده اســت اما مطابق با برآورد ماه 
گذشــته نواک بود. تولید نفت روسیه شامل میعانات ماه میالدی 
گذشته، ۱.۴۷ میلیون تن نفت در روز معادل ۱۰.۷۸ میلیون بشکه 
در روز بود. تولید اکتبر اندکی کمتر از ۱۰.۸ میلیون بشکه در روز 

تولید گزارش شده برای سپتامبر بود. تولید نفت روسیه در نوامبر، 
از ۱۱ میلیون بشکه در روز سهمیه تولید، به ۱۰.۵ میلیون بشکه 
در روز کاهش خواهد یافت. روزنامه اقتصادی کومرســانت اواخر 
اکتبر به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود با مهیا شدن اتحادیه 
اروپا برای اعمال تحریم علیه واردات نفت روسیه از پنجم دسامبر، 
کاهش تولید روسیه ممکن است از نوامبر شتاب پیدا کند. بر اساس 

گزارش اویل پرایس، تحلیلگران برآورد کرده اند که حدود دو تا سه 
میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده های نفتی روسیه با اجرایی شدن 
تحریم های اتحادیه اروپا، ممکن است مجبور شود خانه جدیدی پیدا 
کنند. روسیه بخش زیادی از نفت خود را به آسیا ارسال می کند اما 
ممکن است نتواند فورا برای نفتی که پیش از این به اروپا می رفت، 
مشتری پیدا کند به خصوص که خدمات مربوط به محموله های 
نفت روسیه تا زمانی که در سقف قیمت مشخصی فروخته نشوند، 

ممنوع خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعالم کرد که هیچ افزایش 
قیمتی برای حامل های انرژی امسال نداریم و در بودجه سال آینده 
نیز چنین افزایشی در نظر گرفته نشده است، موضوعی که به گفته 
کارشناسان تاثیری در مســائل حوزه انرژی به ویژه بهینه سازی و 
کاهش مصرف ندارد. به گزارش ایســنا، کار تهیه بودجه۱۴۰۲ در 
سازمان برنامه و بودجه تمام و مقرر شــده این هفته تحویل دولت 
شود. تصمیمی که برای حامل های انرژی گرفته شده عدم افزایش 
قیمت است، موضوعی که احتماال دولت را با چالش مواجه کند، البته 
آنطور که بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعالم کرده نگاهی پیشتر 
وجود داشته که حامل های انرژی افزایش قیمت پیدا کند، به ویژه در 
حوزه گاز، خوراک پتروشیمی و مصرف خانوارها تا از محل آن بتوانیم 
منابع اشتغال را تامین کنیم که در این حوزه دولت اختالف دیدگاه 
کارشناسی وجود دارد. این افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و گاز 
حتی همین خبرش در حوزه بورس اثر گذاشت با اینکه محقق نشد و 
دولت آن را هنوز اجرایی نکرده است اما خبرش هم که رفت اثرش را 

در زیان آوری و تأثیر منفی در بورس دیدیم.

به گفته وی، در مورد افزایش قیمــت گاز و مصرف خانوار هم دولت 
درباره اش بحث دارد که آیا امکان اجرایی شدن دارد و مردم می پذیرند؟ 
ما می خواهیم با افزایش قیمت گاز اشتغال جدیدی ایجاد کنیم، اما به 
نظر می رسد همین اشتغال موجود را ممکن است خیلی وقت ها با زیر 
سوال بردن درآمدهای جدی شرکت های فعال در بورس، تحت تاثیر 
قرار دهیم.   انتظار می رود در بحث های کارشناسی دولت و مجلس 
هماهنگی های بیشتری داشته باشــند. وزرا به پیشنهاد دولت و با 
موافقت مجلس تعیین می شوند و جایگاه وزیر هم شأن خود را از دولت 
می گیرد و هم مجلس، بنابراین احترام به جایگاه وزیر، استقاللش و 
رعایت شأن وزیر در حقیقت رعایت شأن خود مجلس شورای اسالمی 

و احترام به رأی نمایندگان است.
در ســال های اخیر دیدگاه های متفاوتی در حــوزه افزایش قیمت 
حامل های انرژی وجود داشته اســت، برخی معتقدند که افزایش 
قیمت می تواند عاملی برای کاهش مصرف باشــد، برخی دیگر اما 
این موضوع را نفی می کنند و معتقدند که افزایش قیمت ها تنها در 
مقطع زمانی کوتاه می تواند تاثیر گذار باشد و اگر دولت یک پکیج قوی 

برای این موضوع درنظر نگیرد نمی تواند نتیجه مطلوبی را اخذ کند. 
افزایش قیمت به تنهایی بی تاثیر است مرتضی بهروزی فر، کارشناس 
حوزه انرژی در این رابطه به ایسنا گفت: اگر سیاست افزایش قیمت 
حامل های انرژی با هدف بهینه سازی و کاهش مصرف باشد، قطعا 
افزایش قیمت به تنهایی هیچگونه تاثیری نخواهد داشت، حتی اگر 
قرار باشد قیمت دو یا سه برابر شود، تجربه تاریخی نیز گویای همین 
مساله است. در زمان دولت احمدی نژاد قیمت ها تا هفت برابر افزایش 
یافت اما تاثیری در میزان کاهش مصرف را شاهد نبودیم. وی تاکید 
کرد: ممکن است این مساله در کوتاه مدت اثر داشته باشد اما بعد از 
گذشت ۶ ماه و یا یکسال باتوجه به افزایش شدید قیمت ها، تورم و 
کاهش ارزش پول ملی، این افزایش قیمت بی اثر خواهد شد، به ویژه 
این موضوع در حوزه بنزین بسیار نمایان است. این کارشناس حوزه 
انرژی با اشــاره به تغییر قیمت در تعرفه های گاز نیز، گفت: درحال 
حاضر دولت درگیر مشــکالت بودجه ای اســت و درآمدهایی که در 
بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود، محقق نشده است و تنها راهی که 
وجود دارد این است که قیمت ها افزایش پیدا کند، اما باید توجه داشت 

که افزایش قیمت ها تاثیری روی کاهش مصرف ندارد و تنها موجب 
باالرفتن سطح عمومی قیمت ها، تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی 
خواهد شد. بهروزی فر با اشاره به راهکارهای موجود برای بهینه سازی 
در مصرف انرژی، گفت: افزایش قیمت ها در این مساله تاثیر دارد اما 
به تنهایی نمی تواند تاثیر ویژه ای بگذارد و باید در قالب یک پکیج باشد، 
به گونه ای که می بایست اقدامات فرهنگ سازی، تجهیزات الزم، قوانین 

و  مشوق هایی وجود داشته باشد را بتوان نتیجه مثبت را بدست آورد.

تجهیرات کم مصرف؛ راهی برای دور زدن اسراف
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که می توان انجام داد این اســت که 
تجهیزات رایگان در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، به عنوان مثال 
تعویض بخاری پرمصرف با کم مصرف در دستور کار دولت باشد و در 
کنار آن تغییر قیمت نیز می تواند اثرگذار باشد اما قیمت به تنهایی 

نمی تواند آنطور که باید در بهینه سازی مصرف تاثیرگذار باشد.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت در کنار 
اجرای سیاست های درست می تواند کمک کند، تصریح کرد: آن زمان 

که صنایع را بر مبنای انرژی فراوان و ارزان توسعه دادیم با مشکالتی 
مواجه شدیم،   دولت دنبال این نبود که اگر قرار است صنعت ایجاد 
شود و یا توسعه یابد، موضوع بهینه سازی مصرف نیز در آن لحاظ شود 
که چالش هایی را به وجود آورد و اکنون نمی توان برای یک کارخانه ای 
که سیاست خود را بر مبنای انرژی ارزان گذاشته افزایش قیمت اعمال 
کرد چراکه عمال فعالیت آن متوقف می شود. بهروزی فر با اشاره به 
قوانین موجود در حوزه مصرف بهینه انرژی در مبحث ۱۹ گفت: گران 
ترین ساختمان های کشور در تهران قرار دارد، اما تعداد بسیار کمی از 
ساختمان ها عایق بندی و مسائل مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی 
را رعایت کرده اند، درحال حاضر  تجهیزاتی که مصرف گاز آن ها کم 
باشد در بازار وجود ندارد و یا اگر باشد هم تفاوت قیمتی زیادی با سایر 
محصوالت دارند. به گفته وی، دولت زمانی طرح جایگزینی المپ های 
رشته ای با المپ های کم مصرف را با اعمال مشوق های به مشترکان 
و فرهنگ ســازی در این زمینه اجرایی کرد کــه تاثیرات مثبت آن 
نمایان است، لذا اگر به دنبال بهینه سازی مصرف هستیم می بایست 

سیاست های این چنینی را اعمال کنیم.

نظارت بر طرح های اشتغال کشور در سه مرحلهجزئیات معامالت طال در بستر بورس کاال

سقوط ۱.۵ میلیون بشکه ای تولید نفت روسیه

خط قرمز روی افزایش قیمت حامل های انرژی
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پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی 
حقوق کارمندان و 

بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۲
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بشکه، قیمت نفت ۷۰ دالر
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سرمقاله

قیمت گذاری دستوری 
سد راه تولید 

احیای واحدهای تولیدی از 
چرخه خارج شده همیشه 
نمی تواند مفید باشد. ممکن 
است صنعتی به مرور زمان 
جایگاه خود را از دســت داده یــا پارادایم جدید 
تقاضای نوآورانه ای در بازاری ایجاد کرده باشــد. 
یعنی با شیوه های جدیدتر و با محصوالت جدید 
نیازها مرتفع شده باشــند.  ضمنا ممکن است به 
دلیل تکنولوژی موجود در واحد تعطیل شــده، 

صرفه اقتصادی...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

۲متن کامل  د ر صفحه ۴

۲

بازگشت دالر 
به کانال ۳۴ هزار تومان

هیچ شرکتی اقدام 
به واردات آیفون ۱۴ 

نکرده است

کارشناسان افزایش مالیات و انتشار اوراق را  از راه های افزایش درآمدهای دولت می دانند 

سناریوهای جبران کسری بودجه
صفحه۲

صفحه۴

مسیر احیای 12 هزار  بنگاه  راکد
مشارکت   بخش خصوصی   به   احیای   واحدهای   راکد   منجر خواهد   شد؟

گفته می شــود که بازیگــران باتجربه بــازار در 
هفته اخیر تمایــل زیادی به معامله نشــان نداده 
 اند و در انتظار شــفاف تر شــدن مســیر حرکتی 
دالر هستند. پس از اینکه دالر نتوانست در روز سه 
شنبه به باالی سطح مقاومتی ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان 
نفوذ کند، فروش های ارزی به تدریج شدت گرفت. 
دالر در اولین گام از فاز نزولی ، کانال ۳۶ هزار تومان 
را از دست داد و به دنبال آن، افت تا محدوده ۳۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان را تجربه کــرد. از نگاه برخی فعاالن، 
بازیگران افزایشی دست به یک عقب نشینی تاکتیکی 
زده اند. آن ها پس از اینکه متوجه شدند، سطح عرضه 
ارز باالتر رفته است و بازارساز نیز نسبت به نوسان 
اسکناس آمریکایی با حساسیت فزاینده ای پاسخ 

می دهد، تصمیم گرفته...

عضو هیات مدیــره اتحادیه فنــاوران رایانه خاطر 
نشان کرد: ارز برای واردات آیفون ۱۴ تخصیص داده 
نمی شود؛ و امروز هم کسانی که به صورت چمدانی یا 
مســافری اقدام به واردات این نوع گوشی می کنند 
نمی توانند آن را ریجستر کنند و مدت فعال بودن 
این مدل از تلفن همراه ۱۵ روزه تا یک ماهه است. 
احســان بیات در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه از 
تاکنون هیچ شرکتی به شکل قانونی اقدام به واردات 
آیفون ۱۴ نکرده است، گفت: ارز برای واردات آیفون 
۱۴ تخصیص داده نمی شود؛ و امروز هم  کسانی که 
به صورت چمدانی یا مسافری اقدام به واردات این نوع 

گوشی می کنند نمی توانند...



اقتصاد2
ایران

فاصله گیری سکه از سقف تاریخی
تحلیل گران فنی باور دارند محدوده 15 میلیون و 
800 هزار تومانی از لحاظ انتظاری می تواند تاثیر 
قابل توجهی روی ذهنیت معامله گران بازار داشته 
باشد. از نگاه آن ها از دست رفتن این محدوده می 
تواند انتظارات نزولی را در بازار به شکل قدرت مندی 

در کوتاه مدت تقویت کند.
سکه امامی کانال مهم 16 میلیون تومانی را از دست 
داد و به سوی حمایت 15 میلیون و 800 هزار تومان 
حرکت کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که در هفته 
جاری، فلز گران بهای داخلی به بیشترین قیمت 
تاریخی خود یعنی نقطه 16 میلیون و 500 هزار 
تومانی نیز رسیده بود.  از نگاه برخی فعاالن، فاصله 
گیری فلز گران بهای داخلی از ســقف تاریخی و 
نزدیک به 700 هزار تومــان افت در روزهای اخیر 
نشان دهنده آن است که جو پررنگ افزایشی در بازار 
سکه کم رنگ تر شده است و معامله گران خریدار با 

احتیاط بیشتری رفتار می کنند.
تحلیل گران فنی باور دارند محدوده 15 میلیون و 
800 هزار تومانی از لحاظ انتظاری می تواند تاثیر 
قابل توجهی روی ذهنیت معامله گران بازار داشته 
باشد. از نگاه آن ها از دست رفتن این محدوده می 
تواند انتظارات نزولی را در بازار به شکل قدرت مندی 
در کوتاه مدت تقویت کند. با این حال، برگشــت 
 به کانال 16 میلیون تومانی مــی تواند انتظارات

 افزایشی  ها را زنده نگه دارد. 
در شرایط کنونی حباب سکه امامی به شکل قابل 
توجهی کاهش یافته است و همین موضوع انتظار 
برقراری ثبات بیشتر در این بازار نسبت به گذشته 
را تقویت می کند. دیروز فاصله ارزش ذاتی و قیمت 
بازاری ســکه برای دومین روز متوالی در مرز 10 
درصدی قرار گرفت، موضوعی که نشان می داد بازار 
تمایل به حفظ نسبی ثبات دارد . با این حال، برخی 
فعاالن اعتقاد دارند که  این ثبات شکننده است و 
نوسانات غیر منتظره دالر می تواند، فلز گران بهای 

داخلی را نیز دچار چالش های قیمتی بزرگی کند.

اکنون زمان خرید خودرو نیست
یک کارشــناس بازار خودرو گفت: بــازار به طور 
عجیبی با افزایش قیمت ها روبروست که پیشنهاد 
می شود خریداران کمی در معامالت تامل کنند. 
به گزارش خبرگزاری مهر امیر حســین کاکایی 
کارشناس بازار خودرو در گفتگو با رادیو اقتصاد 
گفت: برخی از خودروها به نسبت هفته گذشته 
تا 15 میلیون افزایش قیمت داشتند که این متأثر 
از باال رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش ریال است. وی 
افزود: در هفته های اخیر خروج پول افراد حقیقی از 
بازار سرمایه به سمت بازار سکه و خودرو سرازیر شد 
تا جایی که قیمت های خوروها بسیار غیر منطقی 
افزایش یافت. کارشناس بازار خودرو افزود: مصرف 
کنندگان خودرو هنگام معامله در شرایط تب بازار 
به شدت متضرر می شــوند و پیشنهاد می شود 
فعاًل فقط به منظور سرمایه گذاری وارد این بازار 
شوند. وی تاکید کرد علیرغم افزایش نرخ ها هیچ 

معامله ای در این بازار انجام نمی شود.

تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان 1401؛
تورم معدن منفی شد؛ زنگ خطر 

رکود تقاضا در معدن
بررســی ها نشــان می دهد تورم نقطه به نقطه 
تولیدکننده بخش معدن از حــدود 154 درصد 
در بهار سال گذشــته به 13.4 درصد در تابستان 

امسال رسیده است.
به گزارش اکوایران تورم فصلی تولید کننده بخش 
معدن در تابستان سال جاری منفی 2 درصد برآورد 
شده، به عبارت دیگر میانگین قیمت مواد معدنی 
در مبدا ارائه آن ها در تابستان نسبت قیمت مواد 
معدنی در بهار حدود 2 درصد افزایش داشته است. 
این در حالیست که تورم فصلی تولید کننده این 
بخش در بهار بالغ بر 7 درصد بوده، به طور کلی تورم 
رقم خورده در تابستان پایین ترین تورم معدن در 
چند فصل گذشته محسوب می شود و با نرخ های 
فصول پیشین تفاوت چشمگیری دارد. به عنوان 
مثال تورم فصلی معدن در بهار ســال گذشــته 
بالغ بر 38 درصد به ثبت رسیده بود، ولی اکنون 
این شــاخص یه زیر صفر درصد رسیده است. به 
تبع منفی شدن تورم فصلی، تورم نقطه به نقطه 
نیز روندی نزولی داشته و از 27.4 درصد در بهار 
امسال به 13.4 درصد در تابستان رسیده است. این 
شاخص در بهار سال گذشته حدود 154 درصد 
بوده اســت. با توجه به منفی شــدن تورم بخش 
معدن می توان اظهار کرد که زنگ خطر رکود در 
این بخش به صدا درآمده است، زمانی که قیمت 
در مبداد کاهش میابد یکی از قوی ترین احتماالت 
این است که تقاضا این بخش دچار رکود و کاهش 

شده باشد.

اخبار

رییــس ســازمان برنامه و 
بودجه به تازگی با بیان اینکه 
به خاطــر افزایــش نیافتن 
قیمت حامل هــای انرژی، 
200 هزار میلیارد تومان عدم 
تحقق بودجه داریم، گفته که وقتی مجموعاً تصمیمی 
گرفته می شــود که یارانه مردمی از محل تبصره 14 
) هدفمندسازی یارانه ها( پرداخت شود، باید جوانب آن 

نیز در نظر گرفته شود.
با کنار گذاشتن درآمد حاصل از صادرات، تنها راه باقی 
مانده افزایش درآمدهای داخلی دولت اســت. در این 
حوزه نیز دو راهکار اصلی وجود دارد؛ افزایش مالیات و 

انتشار و عرضه اوراق.
رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور به تازگی اظهار 
کرده که از روز اول مشــخص بود که منابع تبصره 14 
قابل وصول نیست و وقتی این تبصره در بودجه سال 
گذشــته 340 همت درآمد دارد، به هیچ وجه به 640 
هزار میلیارد تومان در ســال 1401 نخواهد رســید. 
این درحالی اســت که همواره از مخــارج تبصره 14 
) هدفمندسازی یارانه ها( به عنوان هزینه  ای اضافه بر 
بودجه دولت یاد می شود که باری سنگین را بر دولت و 

اقتصاد کشور تحمیل می کند.
به گزارش اقتصــاد آنالین، رییس ســازمان برنامه و 
بودجه به تازگی با بیان اینکه به خاطر افزایش نیافتن 
قیمت حامل های انرژی، 200 هزار میلیارد تومان عدم 
تحقق بودجه داریم، گفته که وقتی مجموعاً تصمیمی 
گرفته می شــود که یارانه مردمی از محل تبصره 14 
) هدفمندسازی یارانه ها( پرداخت شود، باید جوانب آن 

نیز در نظر گرفته شود.
واضح است که هزینه های دولت فقط محدود به قانون 
بودجه نیست و برای بررسی بهتر هزینه های دولت باید 
به هزینه های خارج بودجه ای و مخارج فرابودجه ای نیز 
دقت داشت؛ یکی از مثال های بارز این هزینه های اضافه 
که دولت انجام می دهد و در ســقف بودجه نمی آید، 

تبصره 14 )هدفمندسازی یارانه ها( است.
این درحالی است که دولت ها بدون توجه به هشدارهای 

متعدد مبنی بر پیامدهای زیانبار اعطای یارانه قیمتی، 
به ادامه این سیاســت ادامه داده انــد و اظهارات اخیر 
میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بار 
دیگر ثابت کــرد که روزبه روز توان دولــت برای ادامه 
دادن به این سیاســت به اصطالح »حمایتی« کمتر و 
هزینه های تحمیل شــده آن بر اقتصاد کشور بیشتر 
خواهد شــد.  میرکاظمی که برای ارائــه توضیحاتی 
درخصوص بررســی عملکرد دستگاه های مسئول در 
اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 و 
1401 به مجلس رفته بود، گفت که در نیمه دوم سال 
1400 و در دولت ســیزدهم، 1۹ همت برای اشتغال 
پرداخت کردیم که این رقم عالوه بر سایر پرداختی ها 

در تبصره 14 بوده است.
رییس ســازمان برنامه و بودجه در بخــش دیگری از 
سخنان خود با اشــاره به اینکه این مجلس بوده که با 
وجود مخالفت های این سازمان و دولت منابع تبصره 14 
را به 640 هزار میلیارد تومان رسانده، پرسید: »چطور 
می شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید 
را افزایش دهیم، این رقم به 640 هزار میلیارد تومان 
برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می یابد؟ از روز 
اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی 
تبصره 14 در بودجه سال گذشته 340 همت درآمد 

دارد، به هیچ وجه به 640 هزار میلیارد تومان در سال 
آینده نخواهد رسید.« بر اساس گفته های میرکاظمی، 
از همان روز اول برای دولت مشخص بوده که حداکثر 
می تواند منابع تبصره 14 را تنها به اندازه 100 همت 
افزایش دهد و آن را از 340 همت در قانون بودجه 1400 
به 440 همت در بودجه 1401 برساند. اما نمایندگان 
مجلس بدون توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت 
و با این هدف که هزینه سیاست های مختلف از اعطای 
یارانه نقدی و معیشتی و کاهش فقر مطلق خانوارهای 
تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی گرفته تا 
کمک به زیارت اولی ها توسط کمیته امداد امام خمینی، 
مابه التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان 
و همچنین حمایت از تولید و اشتغال )تبصره 18( را از 
محل درآمدهای تبصره 14 تامین کند، منابع تبصره 14 

را به 640 هزار میلیارد تومان رسانده اند!
این درحالی است که برخی از منابع درآمدی تبصره 14 
اساسا کمتر از میزان در نظر گرفته شده، محقق می شود 
و از سوی دیگر، راهکاری مانند افزایش قیمت حامل های 
انرژی که می تواند به عنوان یک منبع درآمد جدی و 
غیرتورمی برای دولت درنظر گرفته شود همواره یک 

خط قرمز بزرگ بوده است.
همچنین باید توجه داشت که قطع و یا کاهش اعطای 

سیاست های حمایتی درنظر گرفته شده در تبصره 14 
که در قالب مخارج فرابودجه ای در نظر گرفته می شوند، 
به دلیل بعد حمایتــی خود می توانــد واکنش های 
گسترده ای حتی از سوی نمایندگان مجلس را به دنبال 
داشته باشد. همانطور که میرکاظمی هم در بخشی از 
اظهارات اخیر خود در مجلس گفت که »عالوه بر این 
رقم تکالیف و پرداختی هایی به دستگاه های حمایتی 
نظیر کمیته امداد امام )ره(، غذای دانشجویان و مواردی 
این چنینی بود که نمی توانستیم حتی از یکی از آنها نیز 

صرف نظر کنیم.«
اما باید در نظر داشــت که اگر دولت نتواند هزینه های 
درنظر گرفته شــده در تبصره 14 را تامین کند، برای 
جبران بخشی از این هزینه ها مجبور به استقراض از بانک 
مرکزی می شود که پیامدهای تورمی آن بر اقشار ضعیف 
جامعه بیش از یارانه های تخصیص یافته به حامل های 
انرژی مانند بنزین است. به همین دلیل است که اعطای 
یارانه قیمتی عام برخالف هــدف اصلی که حمایت از 
اقشار آسیب پذیر جامعه است، سبب می شود اقشاری 
که درآمد باالتری دارند از یارانه، بهره مندی بیشتری 
داشته باشند چرا که بیشتر مصرف می کنند و قدرت 
خرید باالتری دارند. در همین رابطه سخنگوی دولت نیز 
در واکنش به حواشی بودجه اشتغال با بیان اینکه منابع 
در مجلس دوبرابر شد درحالی که از ابتدا مشخص بود 
قابل تحقق نیست، گفت: »ما در خصوص فرایند تصویب 
الیحه بودجه مشکلی که داریم این است که دولت با کار 
کارشناسی، منابع واقعی را در نظر گرفته و متناسب با 
آن هزینه ها را پیش بینــی می کند اما معموالً مجلس 
هزینه های بیشتری به حوزه عمومی و اجرایی تحمیل 
و منابعی پیش بینی  می کند که از ابتدا معلوم است که 

قابلیت تحقق ندارد.«
بنابراین در آســتانه ارائه بودجه ســال 1402 انتظار 
می رود که با هماهنگی بیشتر میان دولت و مجلس، 
منابع درآمدی و مصارف بصورت کارشناسی و دقیق 
پیش بینی و هزینه ها بر اســاس میزان درآمد و نه آن 
چیزی که باب میل نمایندگان مجلس اســت تعیین 
شــوند، زیرا همانطور که میرکاظمی گفت: »سازمان 
برنامه و بودجه و بطور کلی دولت، نمی تواند بودجه از 

آسمان بیاورد!«

کارشناسان افزایش مالیات و انتشار اوراق را  از راه های افزایش درآمدهای دولت می دانند 

سناریوهای جبران کسری بودجه

پیشــنهاد افزایش ۲۰درصدی 
حقوق کارمندان و بازنشستگان 

در بودجه ۱۴۰۲
بر اســاس آخرین جمع بندی ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور از الیحه بودجه 1402، متوسط 
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 

آیند 20 درصد پیشنهاد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
روز گذشته مســعود میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه اعالم کرد که الیحه بودجه ســال 
1402 در سازمان برنامه جمع بندی شده و هفته 
آتی برای تصویب نهایی به هیات دولت ارســال 

میشود.
بر این اساس در حالی که مهلت قانونی ارائه الیحه 
بودجه به مجلس شورای اسالمی در سنوات اخیر 
15 اذر ماه بوده است، به نظر میرسد امسال دولت 
ســیزدهم حداکثر تا اوایل آذر ماه الیحه بودجه 
1402 را به مجلس شورای اســالمی ارائه کند. 
همچنین هفته گذشته  الیحه بودجه شرکتهای 

دولتی نیز به مجلس ارائه شده است.
یکی از مهمترین بخشهای الیحه بودجه سال آینده 
مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 
است که خبرنگار تسنیم مطلع شد، سازمان برنامه 
و بودجه در  آخرین جمع بندی خود پیشــنهاد 
افزایش متوســط 20 درصدی حقوق را به دولت 

ارائه کرده است.
گفتنی اســت، در الیحه بودجه 1401 )جدای از 
افزایش 25 درصدی حقوق حداقل بگیران( میزان 
افزایش حقوق کارمندان به صورت متوســط 10 
درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا الیحه ای 
بــرای  افزایش 10 درصدی حقــوق کارمندان و 
بازنشســتگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از 
تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت 
ابالغ شد. به گزارش تسنیم، این احتمال وجود دارد 
که افزایش متوسط 20 درصدی حقوق کارمندان 
و بازنشستگان در سال 1402 در هیئت دولت نیز 
با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این 
میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و 
حتی احتمال افزایش بیشــتر متوسط حقوق ها 

نیز وجود دارد.

ارقام پیشنهادی بودجه 1402 ؛
صادرات نفــت، ۱.۲ میلیون 

بشکه، قیمت نفت ۷۰ دالر
بر اســاس پیش نویس الیحه بودجه 1402 در 
ســازمان برنامه و بودجه، میزان صادرات نفت در 
سال بعد حدود 1.2 میلیون بشکه در روز ، قیمت 
نفت 70 دالر و قیمت دالر هم مبنای نرخ سامانه 

معامالت الکترونیک یا )ای تی اس( پبشنهاد شد.
مســعود میرکاظمی رئیــس ســازمان برنامه 
و بودجه روز گذشــته با اشــاره به اینکه، بودجه 
1402 را طبق روال قبل شــروع کرده، در هفته 
جاری تمام تبصره هایش را تکمیل و تحویل دولت 
می دهیم، گفت: با این حال تــالش می کنیم در 
کوتاه ترین زمان برنامه هفتم توسعه را آماده کنیم. 
معاون رئیس جمهور  همچنین خبر داد که قیمت 
حامل های انرژی نیز در الیحه بودجه سال 1402 
افزایش نمی یابد. بر اساس اعالم مسئوالن بودجه 
سال 1402، احتماال زودتر از موعد نیمه آذر ماه به 

مجلس شورای اسالمی ارائه خواهد شد.
پیگیری خبرنگار تســنیم از ارقام پیشنهادی در 
الیحه بودجه 1402 نشان می دهد، بر اساس جمع 
بندی سازمان برنامه و بودجه میزان صادرات نفت 
خام و میعانات در الیحه بودجه سال بعد  حدود 1.2 

میلیون بشکه  در روز  تعیین شده است.
همچنین قیمت هر بشکه نفت ایران  70 دالر در 
الیحه بودجه 1402 پیشنهاد شده و نرخ محاسباتی 
ارز حاصل از صادرات نفت در بودجه  نیز بر مبنای 
نرخ ســامانه معامالت الکترونیک یا )ای تی اس( 
خواهد بود. از طرف دیگــر میزان بودجه عمرانی 
)تملک دارایی های ســرمایه ای( لحاظ شده در 
پیش نویس الیحه بودجه 1402 حدود 280 هزار 

میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
یکی از مهمترین بخشهای الیحه بودجه سال آینده 
مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 
است که بر اساس کسب اطالع خبرنگار تسنیم، 
سازمان برنامه و بودجه در  آخرین جمع بندی خود 
پیشنهاد افزایش متوسط 20 درصدی حقوق را به 
دولت ارائه کرده است. الزم به ذکر است که این ارقام 
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه است که احتمال 
تغییر برخی از این ارقام در بررسی های هیات دولت 
وجود دارد. گفتنی است، در الیحه بودجه 1401 
نرخ محاسباتی و تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت 
نیز بر مبنای نرخ ای تی اس)نرخ حاشــیه بازار و 
حدود 26 هزار تومان( بود، بر این اساس نرخ 4200 
تومانی بر اساس قانون بودجه از محاسبات مربوط 

به تسعیر ارزهای صادرات نفت خارج شده است.
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قیمت دالر که در روز های گذشــته با ســیرصعودی 
به رکورد های جدیدی رســیده بود،   وارد مدار نزولی 
شده اســت. قیمت دالر که در روز های اخیر نرخ 36 
هزار و 750 تومان را نیز در بــازار برای دقایقی ثبت  
روز پنج شــنبه به کانال 34 هزار تومان رسید و این 
موضوع نشــان میدهد که بازار منتظر کاهش بیشتر 
قیمت هاست؛ قدرت فروشنده در بازار بیشتر از خریدار 

است. معامالت خرد در سطح بازار انجام می شود.

عقب نشینی معامله گران بزرگ در بازار 
دالر

گفته می شــود که بازیگــران باتجربه بــازار در 

هفته اخیر تمایل زیادی به معامله نشــان نداده 
 اند و در انتظار شــفاف تر شــدن مسیر حرکتی 

دالر هستند.
پس از اینکه دالر نتوانســت در روز ســه شــنبه 
به باالی ســطح مقاومتی 36 هزار و 500 تومان 
نفوذ کند، فروش هــای ارزی به تدریج شــدت 
گرفت. دالر در اولیــن گام از فاز نزولــی ، کانال 
36 هزار تومان را از دســت داد و بــه دنبال آن، 
افت تا محدوده 35 هــزار و 500 تومان را تجربه 
کرد. از نگاه برخــی فعاالن، بازیگران افزایشــی 
دست به یک عقب نشــینی تاکتیکی زده اند. آن 
ها پس از اینکه متوجه شــدند، سطح عرضه ارز 

باالتر رفته است و بازارســاز نیز نسبت به نوسان 
اســکناس آمریکایی با حساســیت فزاینده ای 
پاســخ می دهد، تصمیم گرفته اند به طور موقت 
از خریدهای قبلی خود کســب ســود کنند و در 
انتظار خرید ارز در محدوده های پایین تر باشند. 
شــماری از فعاالن باور دارند، نوسان گیران سعی 
کرده اند کــه با احتیــاط رفتار کننــد و منتظر 
 فرصت هــای بعدی برای باال رفتــن قیمت باقی

 بمانند.
تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که اسکناس 
آمریکایــی محدوده 35 هــزار و 300 تومان را از 
دســت بدهد، شــانس دالر برای رفتن به کانال 

34 هزار تومان زیاد خواهد شــد. افزایشی های 
بازار در شــرایط کنونــی نیاز دارنــد که حداقل 
 اســکناس آمریکایی را به کانــال 36 هزار تومان 

برگردانند. 
گفته می شود که بازیگران باتجربه بازار در هفته 
اخیر تمایل زیادی به معامله نشان نداده اند و در 
انتظار شفاف تر شدن مسیر حرکتی دالر هستند. 
بازارساز در میانه های هفته موفق شده است، سد 
راه نیروهای افزایشی شود، ولی برای اینکه معامله 
گران حسی از ثبات را به دست بیاورند، نیاز است 
که حداقل چندین هفته نوسان دالر به باالی پنج 

درصد نرسد.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه خاطر نشان 
کرد: ارز برای واردات آیفون 14 تخصیص داده نمی شود؛ 
و امروز هم کســانی که به صورت چمدانی یا مسافری 
اقدام به واردات این نوع گوشی می کنند نمی توانند آن 
را ریجستر کنند و مدت فعال بودن این مدل از تلفن 

همراه 15 روزه تا یک ماهه است.
احسان بیات در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه از تاکنون 
هیچ شرکتی به شکل قانونی اقدام به واردات آیفون 14 
نکرده است، گفت: ارز برای واردات آیفون 14 تخصیص 
داده نمی شود؛ و امروز هم  کسانی که به صورت چمدانی 
یا مســافری اقدام به واردات این نوع گوشی می کنند 
نمی توانند آن را ریجستر کنند و مدت فعال بودن این 

مدل از تلفن همراه 15 روزه تا یک ماهه است.
وی با اشاره به دالیل ریجستر نشــدن آیفون 14 در 

کشور، تصریح کرد: آیفون 14 را می توان مسافری وارد 
و در گمرک اظهار کرد؛ اما از آنجایی که شناسه کاال از 
سمت همتا ایجاد نشده نمی توان برای فعال سازی آن 
کد همتا دریافت کرد. عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران 
رایانه ادامه داد: اگر کمیته ریجستری در هفته پیشرو 
تشکیل جلسه بدهد بدون تردید بحث ریجستر شدن 

کاالهای باالی 600 دالر را مطرح خواهیم کرد.
بیات با اشــاره به وجود تقاضا برای خریــد برند اپل، 
گفت: متقاضی خرید این نوع گوشــی ها در بازار زیاد 
است؛ برخی از فروشگاه ها به دلیل نوسان های نرخ ارز 
مدل های قدیمی 12 و 13 آیفون را که در بازار موجود 
است نگه داشته اند و متاسفانه قیمت آن افزایش پیدا 

کرده است.
وی تصمیم وزارت صمت برای وضع ممنوعیت واردات 

کاالی بــاالی 600 دالر را اشــتباه دانســت و افزود: 
ممنوعیت واردات موبایل های باالی 600 دالر باعث 
نشد که ارز از کشور خارج نشود و این مدل گوشی با ارز 
قاچاق و در قالب کاالی قاچاق وارد کشور شد و در بازار 

به وفور این مدل  از گوشی ها موجود است.
این فعال صنفی بر ایجاد یک روش قانونی برای واردات 
اپل، تاکید کرد و افزود: باید مشکل بازار برای واردات 
تلفن همراه مدل آیفون حل شود. بیات با بیان اینکه بازار 
در شرایط رکود است، گفت: بازار در ماه گذشته به شدت 
در شرایط رکود بود اما در هفته های ابتدای آبان تکان 

خورد و تقاضا تاحدودی افزایش پیدا کرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه، خاطر نشان 
کرد: موبایل با ارز نیمایی وارد کشور می شود و افزایش 
نــرخ ارز در بازار آزاد تاثیرچندانی در قیمت گوشــی 

همراه نمی گذارد، نوســان های نرخ نیمــا در یک ماه 
گذشــته حدود 2 درصد در نرخ گوشی های همراه در 
بازار تاثیر گذاشته است. به گفته وی؛ قیمت تلفن های 
همراه هوشمند که تقاضا برای خرید آنها وجود دارد 
از حدود 2 میلیون 500 هزار تومان شــروع می شود؛ 
اما نرخ گوشی هایی که بیشــترین تقاضا را دارند بین 
5 تا 7 میلیون تومان اســت. باالترین نرخ موبایل در 
بازار پرومکس 13 اســت که قیمــت آن 58 میلیون 

تومان است.
بیات در پایان تصریح کرد: بــازار با کمبود کاال مواجه 
نیســت و انواع مدل های گوشــی  از برند سامسونگ، 
شیائومی و در بازار موجود است و نوسان های نرخ ارز به  
این دلیل که این گوشی ها با نرخ نیمایی وارد می شوند 

در قیمت آنها تاثیر چندانی نمی گذارد.

یارانه کمک معیشــتی مربوط به آبان به حســاب 
سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه واریز و از 
ساعت 24 روز پنجشنبه 1۹ آبان قابل برداشت است. 
به گزارش ایلنا؛ سازمان هدفمندسازی یارانه ها در 
اطالعیه ای اعالم کرد:یارانه کمک معیشتی مرحله 
141 بر اســاس دهک بندی اعالمی از سوی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و مطابــق معمول، به 
حساب سرپرستان خانوار واریز و از ساعت 24 روز 

پنجشنبه 1۹ آبان ماه قابل برداشت است.

مبلغ یارانه چقدر است؟
بر همین اساس، در صورتیکه سرپرستان خانوار جزو 
دهک های اول تا سوم هستند، مبلغ 400 هزار تومان 
به ازای هر نفر و در صورتیکه جزو دهک های چهارم تا 
نهم قرار دارند، مبلغ 300 هزار تومان به ازای هر نفر به 

حساب آنان واریز خواهد شد. گفتنی است در صورتیکه 
این سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه 10 میلیون ریالی کرونا اقدام 
نموده اند، اقساط این تســهیالت از مبلغ واریزی به 

حساب آنان کسر خواهد شد.

واریز یارانه به حساب سرپرستان متقاضی 
بازبینی به دهک بندی و ثبت نامی های جدید

در این مرحله، سرپرستان خانواری که اقدام به ثبت 
نام نموده اند چنانچه در آزمون وســع انجام شده 
توســط وزارت رفاه جزو دهک های اول تا نهم قرار 
گرفته باشند، یارانه آبان ماه را مطابق دهک بندی 

اعالم شده دریافت خواهند کرد.
همچنین خاطر نشان می گردد، سرپرستان خانواری 
که یارانه نقدی آنها در اردیبهشــت ماه قطع شده 

بود و درخواســت بازبینی خود را در سامانه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده بودند، چنانچه 
در بازبینــی انجام شــده توســط وزارت رفاه جزو 
دهک های اول تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه آبان 
ماه را مطابق دهک بندی اعالم شده دریافت خواهند 
کرد. متقاضیان بازبینی دهک بندی اعالم شــده، 
می توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواســت خود 
به سامانه اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 https://hemayat.mcls.gov.ir بــه آدرس
مراجعه نموده یا با تلفن گویای 0۹20000636۹ 

تماس حاصل نمایند.

جزئیات ثبت نام متقاضیان جدید یارانه 
۳00 و 400 هزار تومانی

ثبت نــام از افرادی کــه تاکنون از دریافــت یارانه 

نقدی جــا مانده اند یــا متقاضی جدیــد دریافت 
یارانه هســتند نیز همچنان ادامــه دارد. این افراد 
می توانند بــا مراجعه بــه تارنمای پنجــره ملی 
https://my.gov. خدمات هوشــمند به آدرس

ir نسبت به ثبت نام خانوار خود اقدام نمایند. جهت 
ثبت نام در این ســامانه، در اختیار داشتن شماره 
تلفن همراه به  نام سرپرســت خانوار، کد ملی، کد 
پستی، تاریخ تولد و شماره شــبای بانکی مربوط 
به سرپرســت خانوار متقاضی جدید یا جامانده از 
یارانه، ضروری است. تمامی اشــخاص می توانند 
جهت کســب اطــالع از آخرین وضعیــت یارانه 
خانوار، کد دســتوری #کد ملــی*43857*4* 
)ستاره 4 ســتاره 43857 ســتاره کد ملی مربع( 
 را با شــماره تلفن همراه به نام خود شــماره گیری 

نمایند.

بازگشت دالر به کانال ۳4 هزار تومان

هیچ شرکتی اقدام به واردات قانونی آیفون ۱۴ نکرده است

بیشترین تقاضا برای گوشی های ۵ تا ۷ میلیون تومانی است

جزئیات ثبت نام متقاضیان جدید یارانه ۳۰۰  و 400 هزار تومانی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران برگزاري نمايشگاه امسال را بسيار موفق 
برشمرد و بيان داشت: به نسبت سال هاي قبل نمايشگاه چاپ امسال در رسته 
بسته بندي نمود قابل توجهي داشت و حضور و بازديد چشمگير هيات مديره هاي 

چاپ سراسر کشور را شاهد بوديم.
احمد ابوالحســني، رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران در اهميت برگزاري 
نمايشگاه هاي صنفي- تخصصي گفت: نمايشگاه ها محل ظهور توانمندي هاست 
که برخي از توليدکنندگان دستاوردهاي خود را در آن به نمايش مي گذراند. اين 
مکان جايگاه تبادل افکار و اطالعات به روز است که بايد مورد توجه قرار گيرد. 
ابوالحسني در ادامه تاکيد کرد: شــرکت کنندگان در نمايشگاه چاپ امسال با 
استفاده از مهارت و تخصص باال توانستند محصوالت خود را طوري به نمايش 

در آورند که با استقبال زياد سفارش رو به رو شدند و اين نشان از پيشرفت است.
وي اظهار داشت: اتحاديه چاپخانه داران در قسمت چاپ تحت نظارت وزارت 
ارشاد و در بخش بسته بندي زير نظر وزارت صنعت، معدن فعاليت دارد؛ بنابراين 
وزير صنعت و وزير ارشاد و معاونان ايشان در افتتاحيه و ديگر روزها از نمايشگاه 

ديدن کردند . ابوالحسني تصريح کرد: بازديدکنندگان نمايشگاه هاي سال هاي 
گذشته مجموعه اي از افراد با عاليق و گرايشات مختلف بودند؛ اما نمايشگاه امسال 
را قريب به ۹۰ درصد از متخصصين حوزه چاپ و بسته بندي تشکيل مي داد. 
هيات هاي بازديدکننده خارجي نيز از کشورهاي عراق و افغانستان که با هزينه 
برگزارکنندگان شرکت کرده بودند از نزديک مراحل چاپ و عمليات تکميلي در 
چاپ را مالحظه و باور کردند که ايران توانســته طي سال هاي اخير با تالش و 

کوشش متخصصين داخلي به اين موفقيت ها دست پيدا کند.
رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران گفت: با توجه به واردات ماشين آالت به روز و 
جديد که از کشورهاي ايتاليا، چين و تايوان انجام شده بود قطعاً در اين زمينه مي 
توانيم براي توليدات بهتر و سريع تر اقدام نماييم. وي ضمن تشکر از حضور هيئت 
رئيسه اتاق اصناف تهران گفت: در طول برگزاري نمايشگاه هر روز تعداد چهار 

کالس تخصصي در صنعت چاپ برگزار مي شد.
رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران در خصوص چاپ کاغذ سفيد در داخل کشور 
بيان کرد: اخيراً مهندسين چاپ کشورمان موفق به چاپ کاغذ سفيد با مواد اوليه 

بازيافتي کامالً ايراني شدند. اين موفقيت در حاضر حاضر در کارخانه اي در مشهد 
در حال انجام اســت که حدود ۱۵ درصد نياز داخلي ر اتامين مي کند. رئيس 
اتحاديه چاپخانه داران تهران برگزاري نمايشگاه امسال را بسيار موفق برشمرد و 
بيان داشت: به نسبت سال هاي قبل نمايشگاه چاپ امسال در رسته بسته بندي 
نمود قابل توجهي داشــت و حضور و بازديد چشمگير هيات مديره هاي چاپ 

سراسر کشور را شاهد بوديم.
احمد ابوالحســني، رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران در اهميت برگزاري 
نمايشگاه هاي صنفي-تخصصي گفت: نمايشــگاه ها محل ظهور توانمندي 
هاست که برخي از توليدکنندگان دســتاوردهاي خود را در آن به نمايش مي 
گذراند. اين مکان جايگاه تبــادل افکار و اطالعات به روز اســت که بايد مورد 
توجه قرار گيرد. ابوالحسني در ادامه تاکيد کرد: شرکت کنندگان در نمايشگاه 
چاپ امسال با اســتفاده از مهارت و تخصص باال توانستند محصوالت خود را 
 طوري به نمايش در آورند که با استقبال زياد سفارش رو به رو شدند و اين نشان

 از پيشرفت است.

       اقامت در کيش و ساير شهرهای جنوبی، به عنوان پيشنهادی برای کاهش هزينه 
تماشاگران ايرانی جام جهانی قطر مطرح شده است. ارقام چندصد ميليونی 
تورهای قطر و هزينه های نجومی هتل های اين کشور بخشی از دردسرهای 
تماشاگران ايرانی در کشور ميزبان جام جهانی محسوب می شوند، اما همزمان 
با نزديک شدن به شروع مســابقات، شــاهد افزايش تعرفه هزينه اقامت در 
سوييت های کيش هستيم. برخی صاحبخانه ها، هزينه اقامت را از روز اول آذر 

و همزمان با شروع بازی های جام جهانی دو سه برابر ايام فعلی اعالم می کنند.
اجاره سوييت ۴۰ متری در کيش شبی ۴۵۰ هزار تومان اعالم شده است. اين 
رقم مربوط به اجاره آن در آبان است و همزمان با اول آذر و استارت جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر، هزينه اقامت به شبی ۶۳۰ هزار تومان افزايش پيدا می کند. ظرفيت 
سوييت دو نفر اعالم شده است و با اضافه شدن مهمان سوم، ۲۰۰ هزار تومان 
هم به هزينه نهايی اضافه می شود. ميزبان درباره امکانات اين سوييت به داشتن 
تخت دونفره و حمام اشاره کرده و طبق عکس ها، کولرگازی، تلويزيون، مبلمان، 
يخچال، اجاق گاز و ماکروويو و ... در سوييت ديده می شود. تقريبا چنين موردی 
را به اسم سوييت ۳۰ متری در کيش آگهی کرده اند که االن اجاره آن شبی ۵۵۰ 

هزار تومان تمام می شود، اما از روز اول تا ۳۰ آذر اين رقم بين يک تا يک ميليون 
و ۱۰۰ هزار تومان متغير خواهد بود. ظرفيت مهمان های اين سوييت سه نفر 

اعالم شده و از نظر امکانات تقريبا فرقی با مورد قبلی ندارد.
ســوييت دوبلکس و نوســازی را در يکی از پلتفرم های معــروف به عنوان 
محبوب ترين گزينه از نظر مهمان ها معرفی کرده انــد. هزينه اقامت در اين 
سوييت االن شــبی ۹۹۹ هزار تومان اســت و قرار اســت در طول برگزاری 
جام جهانی قطر افزايش نداشته باشد. در اين سوييت يک اتاق خواب وجود دارد 
و حداکثر سه نفر می توانند در آن اقامت داشته باشند. طبقه پايين اين سوييت 
شامل سالن پذيرايی، آشپزخانه، تراس و سرويس می شود در طبقه دوم اتاق 
خواب مستر قرار دارد. در يک آگهی ديگر اجاره سوييت ۹۰ متری را در کيش 
شبی ۸۴۰ هزار تومان اعالم کرده اند. همين رقم در دو هفته ابتدايی آذر به شبی 
ســه ميليون و ۲۰۰ هزار تومان افزايش پيدا می کند و فعال امکان رزرو آن در 
هفته های سوم و چهارم آذر وجود ندارد. در اين سوييت دوتا اتاق خواب وجود 

دارد و حداکثر پنج نفر می توانند در آن اقامت داشته باشند.
اجاره سوييت ۹۰ متری در کيش همزمان با برگزاری جام جهانی قطر شبی 

سه ميليون تومان است و درحال حاضر امکان رزور اين اقامتگاه برای دو هفته 
پايانی آبان وجود ندارد. در اين سوييت که دارای دو اتاق خواب است، حداکثر 
پنج نفر می توانند اقامت داشته باشند که البته با اضافه شدن هر مهمان ديگر، 
۱۰۰ هزار تومان به هزينه نهايی اضافه می شود. شرط رزرو اين سوييت، حداقل 
 سه شب اقامت است و رزرو بيش از شش روز، شــامل تخفيف ۱۰ درصدی 

می شود.
اجاره سوييت در کيش می تواند شبی شش، هفت ميليون تومان هزينه داشته 
باشد. اين گزينه ها را بايد گران ترين سوييت های کيش بدانيم که خب معموال 
با امکانات خاصی مثل جکوزی تحويل مسافران داده می شوند. مثال ميزبان 
يکی از سوييت های دوبلکس و ۱۵۰ متری هزينه اقامت در آن را شبی هفت 
ميليون تومان درنظر گرفته است. ظرفيت اين سوييت چهار نفر است و بابت 
مهمان پنجم بايد ۵۰۰ هزار تومان ديگر به صاحبخانه پرداخت کرد. داشتن 
جکوزی را می توانيم مهمترين آپشن اين سوييت گران قيمت بدانيم. از طرفی 
هزينه هفت ميليون تومانی اقامت در آن با شروع جام جهانی به هشت ميليون 

تومان می رسد.

رئيس اتحاديه توليدکننــدگان و بافندگان فرش دســتباف تهران در 
خصوص خبر افزايش ۸۰۰ هزار توماني هزينه رنگرزي توليد فرش در هر 
کيلو گفت: اين فقط يک مشکل است. متأسفانه دولت  ها هيچ برنامه  اي 
براي توسعه صنعت فرش نداشــته  اند. همين امر باعث شده کشورهايي 

نظير نپال از طرح فرش  هاي ايراني کپي  برداري کنند.
محمدعلي زرينه کفش، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و بافندگان فرش 
دستباف تهران بيان کرد: مواد رنگزا باکيفيت و خوب از ۳۰۰ سال پيش 
تا کنون از آلمان به ايران وارد مي شد. اما به دليل تحريم و افزايش قيمت 
ارز ديگر امکان واردات آن از اين کشور وجود ندارد. اما با توجه به نوسانات 
بازار ارز طي چند ماه اخير هزينه واردات اين مواد بسيار افزايش پيدا کرد. 
اين در حالي اســت که باالي ۹۰ درصد کالفهاي نخ توسط مواد رنگزاي 

واردات رنگرزي مي شود.
وي افزود: گرچه هزينه رنگرزي هم افزايش قابل توجهي دارد، اما در حال 
حاضر تنها مشکل صنعت فرش افزايش هزينه رنگرزي نيست. نوسانات 

ارزي در بحث واردات ابريشم که تقريباً ۱۰۰ درصد نياز کشور از طريق 
واردات تأمين مي شود، تأثير گذاشته است. زرينه کفش ادامه داد: همين 
موضوع در بحث واردات ُکرک و پشم نيز صدق ميکند. در واقع بخش قابل 
توجهي از متريال توليد فرش وارداتي اســت که با افزايش نرخ ارز شاهد 

افزايش هزينه توليد فرش خواهيم بود.
رئيس اتحاديه توليدکننــدگان و بافندگان فرش دســتباف تهران در 
خصوص مهاجرت فعاالن ايــن حوزه و دليل آن اظهــار کرد: مهاجرت 
طراحان فرش از چند سال گذشته آغاز شد. متأسفانه از آنجايي که ايران 
قانون جهاني کپي رايت را نپذيرفت و فردي هم در بدنه دولت براي دفاع 
از اين قانون فعاليت ندارد، اين امر باعث شــد کشورهايي همچون نپال، 
چين، هند، پاکستان، ترکيه و … از طرح فرش هايي ايراني کپي برداري 
کنند. البته مرکز ملي فرش، تعدادي از طرحهاي فرش ايراني را به ثبت 
رسانده اما درباره دفاع از آن در مقابل کپيبرداري اقدامي انجام نداده است.

وي در پاســخ به اينکه چرا ما در زمينه هاي ديگر مانند مرمت فرش که 

ارزآوري خوبي هم دارد، اقدامي نکردهايم گفت: با توجه به اينکه واردات 
برخي از فرش ها به کشور ممنوع اســت ما مبادرت به ايجاد سامانه اي 
براي واردات فرش به جهت مرمت، تکميل و شستشــو نکردهايم تا در 
يک چارچوب مشخص فرشهايي که نياز به مرمت دارند بتوانيم به کشور 
وارد کنيم. اين در حالي است که کشوري مانند ترکيه در اين زمينه گام 
هاي بسيار خوبي برداشته اســت. همين خأل و بيتوجهي در ايران باعث 
شد تا ترکيه اقدام به جذب هنرمندان و مرمت کاران ايراني کند. ترکيه 
با استفاده ابزاري از هنرمندان حوزه فرش سود اصلي را نصيب خود کرد.

زرينه کفش در اهميت نقش دولت در اين ميان بيان کرد: به عنوان کسي 
که ۱۴ سال رئيس اتحاديه فرش، توليدکننده برتر و فارغ التحصيل اين 
رشته هستم و با چندين وزير و رئيس مرکز فرش ارتباط داشتم، عنوان مي 
کنم متأسفانه هيچ کدام از دولت ها برنامه اي براي توسعه صنعت فرش 
نداشتند. شاهد تغيير وزراي مختلفي بوده ايم، اما دريغ از اينکه يکي در 

حوزه صنعت فرش تحولي انجام دهد.

چاپ داخلي ۱۵ درصد از کاغذ سفيد مورد نياز کشور

افزایش عجيب اجاره بها سویيت های کيش همزمان با جام جهانی

افزایش ۸۰۰ هزار توماني هزینه رنگرزي توليد فرش
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رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف 
خاطر نشــان کرد: عدم تبليغ برای فرش 
ايرانی در بازارهای خارجی باعث شده است 
که نتوانيم محصول خــود را در بازارهای 
جهانی عرضه کنيم؛ فرش شناسنامه ايران 
است و اقالم ديگر صادراتی ما مانند پسته 
و زغفران به کشورهای ديگر مانند اسپانيا 
می روند و بعد از فرآوری و بسته بندی به 
نام آن کشــور عرضه می شوند اما فرش را 
نمی توانند بسته بندی و با نام کشور خود 

عرضه کنند
مســعود ســپهرزاد از رکود ۸۰ درصدی 
در بازار فرش دســتباف خبر داد و گفت: 
فرش دستباف يک کاالی صادراتی است 
و نوسان های اخير نرخ ارز بر ميزان فروش 
ما تاثير مســتقيم گذاشته اســت. وی با 
بيان اينکه 7۰ درصــد از مواد اوليه بافت 
فرش دستباف وارداتی است، گفت: بازار 
شناور شده است و فروشندگان نمی توانند 
خريداران را قانع کننــد که روزانه قيمت 
فرش تغيير می کند. در اين بازار فروشنده 
نيز تمايلی برای فروش کاال ندارد چراکه 
جنسی که فروخته اســت را بايد دوبرابر 
نرخی که فروختــه خريداری و جايگزين 

کند.
اين فعــال صنفی با اشــاره بــه کاهش 
تقاضا برای خريد فرش ايرانی از ســوی 
مشــتريان خارجی، گفت: فروشنده اگر 
جنس خود را نفروشــد چگونه می تواند 
هزينه های مانند بيمــه، ماليات و حقوق 
پرسنل خود را تامين کند؟ جوانی که به 
اميد به سرکار آمده است اگر اخراج شود 
 به کف خيابان مــی رود و مطالبات خود 

را بيان می کند؟
وی در پاسخ به اين پرسش که به چه علت 
بازار خود را در بازارهای خارجی از دست 
داديم، اذهان کرد: عدم تبليغ برای فرش 
ايرانی در بازارهای خارجی باعث شده است 
که نتوانيم محصول خــود را در بازارهای 
جهانی عرضه کنيم؛ فرش شناسنامه ايران 
است و اقالم ديگر صادراتی ما مانند پسته 
و زعفران به کشورهای ديگر مانند اسپانيا 
می روند و بعد از فرآوری و بســته بندی و 
به نام آن کشور عرضه می شوند اما فرش 
را نمی توانند بســته بندی و با نام کشــور 
 خود عرضه کنند از اين رو شرايط بازار ما 

اينگونه است.
سپهرزاد با اشاره به افزايش ۱۰ درصدی 
ماليات در هر سال، تصريح کرد: سازمان 

امور مالياتی به رکود حاکم بر بازار توجه 
ندارد و فقــط می خواهد کــه از موديان 
ماليــات دريافت کند. ماليات ســتانی به 
يک منبع بزرگ برای درآمد دولت تبديل 
شده اســت. رئيس اتحاديه فروشندگان 
فــرش دســتباف، تصريح کــرد: امروز 
شرايط اجتماعی کشــور به سمتی رفته 
اســت که همزمان حق با مصرف کننده و 
توليدکننده است از يک سو  مصرف کننده 
توان خريــد اجنــاس با ايــن قيمت ها 
را نــدارد و از ســوی ديگــر توليدکننده 
 نمی توانــد کاالی نهايــی را بــا نرخ کم 

توليد کند.
اين فعال صنفی با انتقاد از عملکرد وزارت 
صمت در زمينه صــادرات فرش، گفت: 
در ديداری که فعــاالن بازار با وزير صمت 
داشــتند من به اين نکته اشاره کردم که 
وزارت صمت عالقه ای به فرش دستباف 
ندارد و خط قرمز بر اين صنعت کشــيده  
است؛ چراکه اقدامی برای حل مشکالت 
اين صنعــت انجام نمی دهيــد صادرات 
فــرش دســتباف از ســاليانه ۲ ميليارد 
 دالر در دهــه 7۰ بــه ۵۶ ميليــون دالر 

رسيده است.
وی با اشــاره به خدمات قاليشــويی در 
کشــورهای اروپايی، گفت: کشــورهای 
اروپايی مانند فرانسه، ايتاليا و آلمان بازار 
دوم فرش ايرانی بودند اما امروز آنها بيشتر 
متمايل به دريافت خدمات قاليشــويی و 
شستن قالی شده اند. سپهرزاد با بيان اينکه 
بازار فرش ماشينی هندی و پاکستانی در 
بازار اروپا زياد شــده است، گفت: خريدار 
اروپايی اين پرســش را بــرای خود طرح 
می کند کــه با چه منطقــی بايد فرش ۲ 
هزار دالری بخرد در صورتی که می توانند 
نيازش را با فرش ۲۰۰ دالری ماشــينی 

تامين کند.
رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف 
از کپی کردن نقشــه های فرش دستباف 
توسط توليدکنندگان فرش ماشينی انتقاد 
کرد و افزود: چرا در ۱۰ سال گذشته تعداد 
توليدکنندگان فرش ماشــينی در ايران 
زياد شده است چراکه آنها از رانت استفاده 
می کنند؛ غرفه داران فرش ماشــينی در 
نمايشگاه اخير 7۰۰ ميليون تا ۱ ميليارد 
تومان برای تزيين غرفه هزينه کردند آيا 
آنها اين ميزان درآمد دارند؟ بدون ترديد 
پاسخ منفی است و آنها از رانت دولتی  و ارز 

۴۲۰۰ تومانی دريافت می کردند.

محمدجواد نيک بين، نماينده کاشــمر: 
حدود ۳۰۰ تــا ۴۰۰ و حتی 7۰۰ درصد 
به قيمت دارو افزوده شده و با اين وجود باز 
هم با کمبود دارو و آنتی بيوتيک در کشور 

مواجه ايم.
فاطمی، نايب رئيس انجمن داروسازان ايران با بيان اينکه زمين داروی 
ما زمين خشکی شده و تا هنگامی که از دارو اشباع شود، زمان می برد، 
گفت: »متاسفانه در همين زمان هم دارو از هند وارد کردند اما کاش 
اين کار در تير يا مرداد ماه اتفاق می افتد. چرا اواخر مهر دارو را وارد 

کرديد که تا به دست مردم برسد چند ماه زمان می برد؟« 
نايب رئيس انجمن داروسازان ايران درخصوص وضعيت اقتصادی 

داروخانه ها، همزمان با مسئله کمبود دارو، می گويد که داروخانه ها 
وضعيت اقتصادی بدی پيدا کرده اند. درواقع اين کمبود دارويی باعث 
شده است که هر کسی با فوريت های ۱۹۰ تماس می گيرد، او را به 
داروخانه های دولتی بفرستند که ما هم شاهد شکل گيری صف های 
طوالنی هستيم و هم داروخانه های ديگر از نظر اقتصادی ورشکسته 
می شوند. از طرف ديگر مشکلی که به دليل بدقولی سازمان های بيمه 
به آن دامن زده می شود اين است که داروخانه ها االن نيازمند به تامين 
دارو هستند ولی متاسفانه به دليل کمبود نقدينگی ناشی از بدقولی 

سازمان های بيمه، نمی توانند خريد خود را به موقع انجام دهند.
سيد علی فاطمی در گفت و گو با »انتخاب« در واکنش به اينکه يکی 
از علل کمبود دارو، عدم پذيرش شــرکت های داروسازی نسبت به 
قيمت تعيين شده توسط کميسيون قيمت گذاری است، گفت: »االن 
دولت مجبور شده است به علت کمبودهای دارويی، با قيمت خيلی 

بيشتر از توليد داخلی، دارو وارد کند. به عنوان مثال حجم شربت های 
آنتی بيوتيکی که از هند وارد شده، يک سوم حجم همان شربت های 
ايرانی اســت ولی از نظر قيمتی تفاوتی باهم ندارند. اين امر نشان 
می دهد که دولت زمانی که برای جبران کمبود دارو به واردات متوسل 
می شود، بايد بودجه خيلی بيشتری را صرف کند؛ بنابراين چه بهتر که 

با توليدکنندگان بر سر قيمت به توافق برسد.«
وی ضمن اشاره به اينکه توافق بر ســر قيمت با توليدکنندگان کار 
پيچيده ای نيســت و ما توليدکننده زيادی داريم، افزود: »بسياری 
از هلدينگ های اصلی دارويی ما دولتی هســتند. وزارت بهداشت 
بايد با هلدينگ های دارويی کــه آن ها هم دولتی و متعلق به تامين 
اجتماعی، وزارت رفاه، بانک ملی و... هستند، بر سر قيمت به توافق 
برسند. وقتی توافقی صورت نمی گيرد، توليدکننده هم توليدش را 
 کاهش می دهد. درست است که توليدکنندگان دولتی هستند ولی

سهامدار دارند.  به عنوان مثال هلدينگ شستا که متعلق به تامين 
اجتماعی است، بيشتر شرکت هايش در بورس هستند که فردا روزی 
اگر اين شرکت ورشکسته شود بايد پاســخگوی سهماداران باشد. 
به دنبال آن سهامدار ورشکسته شــود به خيابان می آيد و می گويد 
بی کفايتی دولت بود که شــرکت های دارويی ما ورشکسته شدند. 
بنابراين وزارت بهداشــت به عنوان تنظيم کننــده و رگوالتور بايد 

قيمت گذاری منصفانه ای انجام دهد.«
فاطمی باتاکيد بر اينکه بيشــتر داروهای کشور ما توسط دولت دارد 
توليد می شود، گفت: »در هر دو طرف اين مسئله بخش دولتی قرار 
دارد، چطور نمی توانند باهم توافق کنند؟ در بحث دارويار که ۲۳ تير 
ماه انجام شد، سازمان غذا و دارو يک قيمت گذاری انجام داد که خيلی 
از شرکت های توليدکننده راضی بودند و توليد کردند. البته برخی از 
توليدکنندگان آنتی بيوتيک ها از قيمت های تعيين شده راضی نبودند 
که به نظر من حق داشــتند. استدالل شــان اين بود که سهم قيمت 
ماده موثــره در کل قيمت داروهای معمولی حــدود ۳۰ درصد و در 
آنتی بيوتيک ۶۰ تا 7۰ درصد است. بنابراين آنتی بيوتيک ها ماده موثره 
بيشتری استفاده می کنند و قيمت بيشتری هم بايد تعيين شود، در 
غير اينصورت با اين قيمت شيشه ای که االن وجود دارد زيان می کنند.«
نايب رئيس انجمن داروســازان ايران ادامه داد: »در آن برهه وزارت 

بهداشت اين نظر توليدکنندگان را تاييد نکرد و آن ها هم توليدشان 
را در مرداد و شــهريور کاهش دادند و ما در مهر و آبان با کمبود دارو 
مواجه شديم. حال وزارت بهداشت در اواخر مهر اجازه افزايش قيمت 
داد و از ۳۰ الی ۴۰ تا ۱۳۰ درصد قيمت آنتی بيوتيک های داخلی را باال 
برد. آن ها هم شروع به توليد کردند ولی نوش دارو بعد از مرگ سهراب 
شد. کمبودهای دارويی بازار را فرا گرفت و اکنون تازه دارند با قيمت 

جديد توليد می کنند.«
فاطمی ضمن بيان اينکه زمين داروی ما زمين خشــکی شده و تا 
هنگامی که از دارو اشباع شــود، زمان می برد، گفت: »متاسفانه در 
همين زمان هم دارو از هند وارد کردند اما کاش اين کار در تير يا مرداد 
ماه اتفاق می افتد. چرا اواخر مهر دارو را وارد کرديد که تا به دست مردم 
برسد چند ماه زمان می برد؟« وی درمورد انتقاد داروسازان به وزارت 
بهداشت، عنوان کرد: »انتقادی که االن به وزارت بهداشت، به عنوان 
نهاد تنظيم کننده عرضه و تقاضا در بازار داريم اين است که همزمان با 
اجرای طرح دارويار بايد يک سری پيش بينی هايی را در زمينه قيمت 
داروهای داخلی، يا اگر نياز است واردات داروهای خارجی می کرد تا 

بازار با کمبود دارو مواجه نشود.«
فاطمی همچنين درخصوص وضعيت اقتصــادی داروخانه ها بيان 
کرد: »داروخانه ها وضعيت اقتصادی بدی پيدا کرده اند. درواقع اين 
کمبود دارويی باعث شده است که هر کســی با فوريت های ۱۹۰ 
تماس می گيرد، او را به داروخانه های دولتی بفرستند. در هر استانی 
دو يا سه داروخانه دولتی بزرگ بيشتر وجود ندارد و چون دولت هم 
نمی تواند در هر شهری که فرضا هزار جعبه کپسول آموکسی سيلين 
می رسد، آن را بين ديگر داروخانه ها پخش کند، در اين شرايط معاونت 
غذا و دارو و دانشگاه ها سعی می کنند کل آن را به دو يا سه داروخانه 
دانشگاهی و هالل احمر که وجود دارد، بدهند. بيمار هم که معموال 
تمام نسخه اش را از يک داروخانه می گيرد؛ حال تصور کنيد وقتی 
بخواهد کل نسخه خود را از همان داروخانه های دولتی تهيه کند، ما 
هم شاهد شکل گيری صف های طوالنی هستيم و هم داروخانه های 

ديگر از نظر اقتصادی ورشکسته می شوند.«
نايب رئيس انجمن داروســازان ايران در پايان خاطرنشان کرد: »از 
طرف ديگر مشکلی که به دليل بدقولی ســازمان های بيمه به آن 
دامن زده می شود اين اســت که داروخانه ها االن نيازمند به تامين 
دارو هستند ولی متاسفانه به دليل کمبود نقدينگی ناشی از بدقولی 
ســازمان های بيمه، نمی توانند خريد خود را به موقع انجام دهند. 
خريدهای داروخانه هــا مهلت دار بودند يعنی گاهی می توانســت 
چک دهد و پولش را چند ماه بعد پرداخت کند اما امروز شرکت های 
پخش، به دليل کمبود دارويی که وجود دارد، می گويند همان لحظه 
بايد تسويه حساب کنند در حالی که سازمان بيمه دو يا سه ماه بعد 
می خواهد پول داروخانه را پرداخت کند. قبال سهم بيمه 7۰ درصد 
بيشتر نبود اما االن اين سهم ۹۰ ۹۵ درصد از قيمت نسخه شده است. 
 متاسفانه هيچوقت وضعيت داروخانه ها از نظر اقتصادی به اين شکل 

نبوده است.«

News kasbokar@gmail.com

۷۰۰ درصد به قیمت دارو افزوده شده است

پشت پرده کمبود دارو در کشور 

خریدار خارجی را از دست دادیم

رکود ۸۰ درصدی در بازار فرش دستباف
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ركود فناوری به تيك تاک رسيد
سرویس ویدئوی کوتاه تیک تاک، هدف درآمد تبلیغاتی سال ۲۰۲۲ را حدود دو 
میلیون دالر کاهش داده که پیامد رکود جهانی دامن گیر شرکت های فناوری بزرگ 
را نشان می دهد. بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: شو زی چو، مدیرعامل 
تیک تاک در دیدار با شماری از کارمندان این اپلیکیشن چینی، پیش بینی خود 
از درآمد تبلیغات ســال ۲۰۲۲ را از ۱۲ میلیارد دالر برآورد قبلی، به ۱۰ میلیارد 
دالر کاهش داده است. این بازبینی شامل بخش های کسب و کار کوچک تر مانند 
تجارت الکترونیکی نیست. بازبینی هدف درآمد تبلیغاتی، منعکس کننده کاهش 
جهانی هزینه بازاریابی به دلیل محدود شدن بودجه شرکت ها و مصرف کنندگان و 
آمادگی در برابر رکود احتمالی است. بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری از جمله 
آلفابت، آمازون، متا و مایکروسافت، نتایج مالی گزارش کردند که ضعیف تر از حد 

معمول بوده و صدها میلیون تا میلیارد دالر از ارزش بازار خود را از دست داده اند.
موفقیت اپلیکیشن های تیک تاک و نسخه چینی آن دوین، شرکت بایت دنس را به 
ارزشمندترین استارتاپ جهان تبدیل کرده است اما این شرکت بین مقابله چین با 
قدرت گرفتن شرکت های اینترنتی و ظن واشنگتن به این سرویس ها، تحت فشار قرار 
گرفته است. نگرانی ها نسبت به این که تیک تاک چطور اطالعات کاربران آمریکایی 
را نگهداری می کند و مدیریت جریان اطالعات بین کارمندان در چین و کشورهای 
دیگر، در میان قانونگذاران و سیاستمداران آمریکایی تجدید شده است.  تیک تاک 
مثل اکثر پلتفرم های شبکه اجتماعی، اکثر درآمدش را از تبلیغات به دست می آورد. 
بایت دنس برنامه عرضه اولیه عمومی را با فراری شدن سرمایه گذاران از دارایی های 
پرریسک، به تاخیر انداخته است. اپلیکیشن دوین درآمد بسیار بیشتری دارد اما معلوم 

نیست رکود چین بر این سرویس ویدئویی چه تاثیری خواهد گذاشت.

شورای رقابت مخابرات را محكوم كرد
شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان ماه، شرکت مخابرات را 
به ارتکاب رویه ضدرقابتی در اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ 
آن از مشترکین محکوم کرد. پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص  
اجرا نشدن مفاد مصوبه 5۰9 شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱4۰۱، موضوع در جلسه 
5۱9 شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای 
رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل  ارتکاب رویه ضد رقابتی 
صادر کرد. گفتنی است موضوع جلسه 5۰9 شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای 
مصوبه 466 مورخ ۱۰ خرداد ۱4۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج 

مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود. 
در ماده 3 مصوبه جلسه 466 شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم 
هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام 
حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصالح کند که هزینه تمام شده 
هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های 

مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد.

رويكردی نوين در مديريت پسماند با پلتفرهای ديجيتال
چشم انداز استفاده از پلتفرم های دیجیتال در مدیریت محیط  زیست نشان می دهد 
توسعه این پلتفرم  ها باعث کسب درآمد برای جوامع محلی و ذی نفعان و برقراری 
ارتباطی سالم با محیط زیست برای مردم می شود. به گزارش مهر، یکی از معضالت 
اصلی محیط زیست در عصر حاضر افزایش بی رویه پسماند است. آمار فائو نشان 
می دهد که در سطح جهانی، یک سوم غذای تولید شده برای تغذیه انسان هدر 
می رود که بالغ بر ۱/3 میلیارد تن در سال است. بعالوه متوسط مقدار کربن هدر رفت 
مواد غذایی در حدود 4/4 گیگاتن دی اکسید کربن در هر سال است که نزدیک به 

نرخ تولید کل گازهای گلخانه ای است.
درحالی که تولید پســماند غذایی در تمام مراحل زنجیره تأمین مواد غذایی در 
کشورهای توســعه یافته رخ می دهد، اما مراحل بعدی )به عنوان مثال: مصرف 

خانوارها( بیش ترین سهم را در تولید پسماند دارند.
به عنوان مثــال Marthinsen و همــکاران )۲۰۱۲( تخمین زدند که بخش 
مهمانداری و هتلداری در چهار کشور اســکاندیناوی )دانمارک، فنالند، نروژ و 
سوئد( ساالنه 6۸۰,۰۰۰ تن پسماند غذایی تولید می کند. داده ها نشان می دهد که 
کشورهای توسعه یافته سرانه باالتری از کشورهای در حال توسعه در مسائل مربوط 
به مواد غذایی دارند. گزارش مطالعه فائــو بیان می کند که مقدار غذایی که هدر 
می رود به اندازه ای است که می تواند به ۸۰۰ میلیون فقیر در جهان برسد. به عنوان 
مثال: کشور اندونزی دومین تولیدکننده بزرگ پسماند غذایی در جهان است که 
ساالنه ۱3 میلیون تن زیاله تولید می کند که با این حجم از هدر رفت غذا می توان 
به ۲۸ میلیون نفر مواد غذایی رساند. بر اساس گزارشی که توسط پژوهشگاه فضای 
مجازی گردآوری شده است، ایران نیز از جمله کشورهایی است که هرساله درصد 
باالیی از مواد غذایی تولیدی در آن هدر می رود. طبق برآوردهای فائو هرروز به ازای 

هر نفر ۱34 کیلوکالری غذا در ایران به هدر می رود.
گفته می شود 35 درصد محصوالت کشاورزی تولیدی در ایران هدر می رود. بر 
این اساس از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور 35 میلیون 
تن در سال دور ریخته می شود. این رقم معادل غذای ۱5 میلیون نفر است. در این 
زمینه می توان به 3۰ درصد ضایعات در نان، ۲5 تا 3۰ )و حتی 5۰( درصد ضایعات 
در میوه و سبزی ها، ۱۰ درصد ضایعات در برنج، ۲5 درصد ضایعات در خرما و … 
اشاره کرد. سهم ایران از کل غذایی که هرسال در جهان به هدر می رود ۲/۷ درصد 
اعالم شده است. طبق گزارش فائو متوسط هزینه مستقیم هدر رفتن مواد غذایی 
در هر سال ۱ تریلیون دالر در سرتاسر جهان برآورد می شود. به عنوان مثال: اندونزی 
ساالنه حدود ۱3 میلیون تن پسماند تولید می کند که ضرر مالی وارده به این کشور 
از این طریق حدود ۲ میلیارد دالر برآورد شــده اســت. مطالعات صنعتی نشان 
می دهد که ضایعات غذایی به وجود آورنده یک فرصت سود ۱۸ میلیارد دالری 
برای خرده فروشان مواد غذایی است و خرده فروشان قادر به کسب به طور میانگین 

5 دالر در ازای هر ۱ دالر سرمایه گذاری در کاهش ضایعات مواد غذایی هستند.
پیشرفت فناوری امری اجتناب ناپذیر است که بشر همواره به االجبار یا به اختیار 
با آن همراه می شود. این سواالت که چشم انداز استفاده از پلتفرم های دیجیتال در 
مدیریت محیط زیست چگونه است؟ و تقاضای آن در آینده چقدر خواهد بود؟ زمینه 
فعالیت های آن تا کجا پیش خواهد رفت سؤاالتی است که از طریق مطالعه مقاالت و 
پژوهش های روز و بررسی روند مدیریتی دولت ها تا حدود زیادی قابل حدس است. 
در ادامه به بررسی نمونه های از دستاورد و پژوهش کشورهای مختلف در زمینه 
استفاده از پلتفرم های دیجیتال و اینترنت اشیا در مدیریت پسماند و بازیافت آن 
خواهیم پرداخت، که به ترتیب شامل موارد زیر است: در نمونه اول بررسی شده است 
که چگونه مدل های تجاری مبتنی بر پلتفرم می توانند به پایداری در محیط زیست 
کمک کنند چرا که پسماند غذایی چالشی برای رشد پایدار در شرکت هایی است 

که در بخش خدمات غذایی در کشورهای توسعه یافته فعالیت می کنند.
یافته ها نشان داده که شبکه ارزشی )کاربر، تولیدکننده و پشتیبانی شبکه( و گزاره 
ارزش پایدار )ابعاد اقتصادی، محیطی و اجتماعی( به عنوان عناصر کلیدی برای 
پرداختن به پایداری در پلتفرم های مبتنی بر کسب وکار است. پلتفرم های دیجیتال 
)مانند برنامه های کاربردی آنالین و سیستم های گزارش دهی داخلی( فرصت های 
زیادی را فراهم می کنند که شامل استفاده کارآمدتر از منابع طبیعی و روش های 
کاهش هزینه های مرتبط با پسماند هستند. بااین حال، مطالعات تجربی بر روی 
پلتفرم های دیجیتال کمیاب هستند، زیرا مسئله ای جدید است و دستیابی به 

داده های مرتبط مشکل است.

اخبار

در حالی دولت همواره تاکید 
بر احیای واحدهای تولیدی 
خارج شده از چرخه فعالیت 
دارد کــه به عقیــده فعاالن 
اقتصــادی اصرار بــر احیای 
برخی از این واحدها اصال صرفه ای برای اقتصاد ندارد. 
چراکه این واحدها دیگر توانایی پاسخگویی به نیاز اقتصاد 
با توجه به نبود تکنولوژی و نقدینگی را ندارند. واحدهای 
جدیدتری با نوآوری و به روز رسانی استانداردها توانسته 

اند تولیدات باکیفیت تری تولید کنند.  
اما جدیدترین اظهارات مســووالن دولتــی حکایت از 
مشارکت بخش خصوصی برای احیای واحدهای تولیدی 
راکد دارد. رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی در این رابطه گفته است تمرکز بخش خصوصی 
بر احیای واحدهای تولیدی راکد می تواند رونق را به این 
بخش بازگرداند. جدای از میزان توانایی بخش خصوصی 
برای احیای این واحدها باید دید شرایط اقتصادی تا چه 
اندازه می تواند بخش خصوصی را در این راه همراهی کند. 
در این رابطه رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی با بیان اینکه تمرکز بر همکاری بخش خصوصی 
برای احیای واحدهای راکد از طریق ایجاد ارتباط بین این 
واحدها با واحدهای توانمند است، گفت که احیاگرانی هم 

در بخش خصوصی شکل گرفته که واحدهای راکد را احیا 
و واگذار می کنند.

علی رسولیان با بیان اینکه تاکنون حداقل ۷۸۰ واحد 
راکد احیا شده، تصریح کرد: هفته گذشته برنامه احیای 
واحدهای راکد در هر استان و میزان تحقق آنها تقدیم 
استانداران شده است. این برنامه شامل دو بخش احیای 
واحد راکد و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است که 

با ظرفیت زیر 5۰ درصد فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه با توافق وزارت صمت، وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی منابعی برای احیای واحدهای راکد تعیین 
شــده، اظهار کرد: همچنین تمرکز بر همکاری بخش 
خصوصی برای احیای واحدهــای راکد از طریق ایجاد 
ارتباط بین این واحدها با واحدهای توانمند است. برای 
مثال اگر یک واحد در حوزه محصوالت شیمیایی تعطیل 
شده، می توان از یک واحد فعال موفق در این حوزه کمک 
گرفت. همچنین احیاگرانی در بخش خصوصی شکل 

گرفته که واحدهای راکد را احیا و واگذار می کنند.
رسولیان در پاسخ به اینکه آیا احتمال شکست مجدد 
واحدهای راکد وجــود دارد؟ تصریح کرد: احیای واحد 
راکد به این معنی نیست که همان تولید قبلی احیا شده و 
همان ماشین آالت قبلی به کار گرفته شده است. برخی 
از واحدهای تولیدی کال نوع تولیــد را عوض کرده اند، 
چون ممکن است برخی کاالها دیگر بازار نداشته باشند.

وی افزود: واحدی که زمین آن تامین شده و آب و برق 
هم دارد نباید تعطیل باشد. هدف این است واحدهای با 

زیرساخت و بعضا با ماشین آالت خوب به تولید کاالی 
قابل رقابت و مناسب اختصاص پیدا کند.

امســال برای احیــای ۱6۰۰ واحد تولیــدی راکد در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کل کشــور هدف گذاری و 
پیش بینی شده با احیای این تعداد واحد برای ۲۸ هزار و 
۸۰۰ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعالم سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای احیای 
4۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک ها و نواحی 

صنعتی نیز برنامه ریزی شده است.
گفتنی اســت نتیجه طرح پایــش واحدهای صنعتی 
غیرفعال کل کشور نشان می دهد ۱۲ هزار و 6۷ واحد 
راکد، شــامل 6۸۱4 واحد در داخل شهرک ها و نواحی 

صنعتی و 5۲53 واحد در خارج از آن ها شناسایی شد. از 
مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده 6۲ درصد 
از طریق شیوه های فنی بازفعال سازی، امکان راه اندازی 
مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱6۷ هزار 

فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
همچنین بر اساس اعالم مدیران بنگاه های اقتصادی راکد 
کشور، 44 درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود 
نقدینگی، ۱6 درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد 
مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی 
ماشین آالت، 9 درصد مشــکالت حقوقی با سازمان ها 
و دستگاه ها، ۸ درصد مشکالت زیرساختی و ۲ درصد 

مشکالت مالکیتی و سهامداری دارند.

مشاركت بخش خصوصی به احيای واحدهای راكد منجر خواهد شد؟

مسیر احیای 12 هزار  بنگاه  راکد

قیمت گذاری دستوری سد راه تولید 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

احیای واحدهای تولیدی از چرخه خارج شده همیشه نمی تواند مفید باشد. ممکن است صنعتی به مرور زمان جایگاه خود را از دست داده یا پارادایم جدید تقاضای نوآورانه ای در بازاری ایجاد کرده باشد. یعنی با شیوه های جدیدتر و با محصوالت 
جدید نیازها مرتفع شده باشند.  ضمنا ممکن است به دلیل تکنولوژی موجود در واحد تعطیل شده، صرفه اقتصادی تولید نسبت به شاخص تولید انبوه حداقل باشد. در این شرایط تزریق نقدینگی تنها از بین بردن منابع است. به نظر می رسد احیای 
صنایع به چند عامل نیازمند است. مهم ترین عامل ایجاد قوانین و دستورالعمل هایی است که بخش داللی را تحت فشار قرار داده و سود آن را به حداقل برساند. در این صورت سود تولید حداکثر و ریسک آن حداقل می گردد. همچنین منابع ارزان 
قیمت مردمی به سمت تولید گسیل خواهد شد.  بخشی از واحدهای تعطیل به جهت حاشیه سود پایین یا زیان ده بودن از چرخه خارج می شوند. برای ورود مجدد به چرخه تولید، بهبود وضعیت کلی اقتصاد و همچنین دست کشیدن از قیمت 

گذاری دستوری نیاز است. این در حالی است که واحد زنده صرفا واحد در حال کار نیست. بلکه واحدی است که در یک چرخه رو به پیشرفت، با چشم انداز روشن و باثبات با پیش بینی پذیری اقتصاد بر اساس برنامه های ده ساله فعالیت کند. 
در شرایط فعلی اقتصاد با حجم انبوهی از ابر چالش ها و تصمیمات خلق الساعه در نبود قوانین مالیاتی مناسب و محدود کننده داللی، امیدی به پایداری در تولید وجود ندارد. میانگین رشد حاشیه سود شرکتها با وجود تورم 45 درصدی در 

ایران و تورم ۱۰ درصدی در جهان بسیار نامعقول است. این حاشیه سود در سال 99 ، 3۲ درصد، در سال ۱4۰۰، ۲5 درصد و در سال ۱4۰۱ به ۱5 درصد  رسیده است. این در حالی است که فروش شرکتها ۱5 درصد افزایش داشته است.
این بدین معنا است که افزایش نرخ خوراک و گاز از یک سو و قیمت گذاری دستوری، قوانین خلق الساعه از جمله عوارض صادراتی، از سوی دیگر کمر تولید را شکسته است. از طرفی دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کالن، با افزایش تورم به 45 درصد و میانگین 
حاشیه سود ۱5 درصدی تولید، تولید روز به روز ضعیف تر، نحیف تر و محدودتر خواهد شد. ورود واحدهای تعطیل بدون اصالح نظام اقتصادی، بدهکار کردن بیشتر صاحبان کارخانجات و افزایش بدهی آنها به بانکها خواهد بود. حاشیه سود 45 درصدی 
برای صنعت، تازه نقطه سر به سر است. اگر صنعتی به این میزان سود داشته باشد توان رقابت و حفظ بازارها را خواهد داشت. کمتر از این اعداد به تدریج با کاهش نقدینگی در دسترس و گاها انتقال دارایی های وصول شده به سایر بازارها از جمله بازار داللی 

را منجر خواهد شد. البته برخی از واحدهای تولیدی به جهت شیوه نادرست مدیریت، با تغییر نگاه و مدیریت جدید می توانند به چرخه تولید باز گردند. در نهایت تفکیک در خصوص قابلیت برگشت واحدهای تعطیل بسیار حیاتی است.

شایلی قرائی  
News kasbokar@gmail.com

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات 
ایران از آخرین وضعیت ارزیابی»اتصال دستگاه ها 
به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند« خبر داد. 
جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی ســازمان 
فناوری اطالعات ایران در برنامــه تهران ۲۰ که 
به طور زنده از شبکه 5 سیمای جمهوری اسالمی 
ایران پخش می شــد با تبیین خاســتگاه قانونی 
شکل گیری پنجره واحد خدمات هوشمند گفت: 
در مصوبه قانونی پنجره واحد خدمات هوشمند، 
دو تکلیف برای دســتگاه های اجرایی مشــخص 

شده است.
وی افزود: یکی این که تا پایان شهریورماه، پنجره 

واحد خدمات خود را راه انــدازی کنند و دیگری، 
وزارت ارتباطات نیز تــا پایان دی ماه، پنجره ملی 
خدمات دولت هوشــمند را ایجاد نماید. طی این 
بازه زمانی، دســتگاه های پیشرو در مهلت قانونی 
خود به پنجره متصل شدند. لذا با توجه به این که 
وزارت ارتباطات از کمی قبل تــر، مقدمات انجام 
این مهم را فراهم کرده بود در دی ماه سال گذشته 
موفق به راه اندازی نســخه آزمایشی پنجره ملی 

خدمات شدیم.
موحد در خصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها 
به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند بیان داشت: 
تا این لحظه، ۷۸ درصد دستگاه ها متصل شدند و 

شش درصد نیز در حال اتصال هستند. مابقی نیز 
با ارائه زمان بندی قرار است تا پایان آذر ماه متصل 
شوند. به گفته وی، ســه قالب برای اتصال خدمات 
دستگاه ها وجود دارد که عبارتند از دستگاه هایی که 
خدمات محدودی داشتند که به طور مستقیم آنها را 
در پنجره ملی ارائه کردند. دسته دیگری که متولی 
سامانه های ملی بودند که آنها نیزمتصل شدند و در 
نهایت سایر دستگاه ها که اقدام به راه اندازی پنجره 

واحد خدمات کرده اند.
معاون ســازمان فناوری اطالعات ایران خواستار 
جدیت اتصال دستگاه هایی شد که خدمات آن ها 
دارای گســتردگی فراوانی اســت، اما تا کنون به 

این پنجره متصل نشده اند واظهار داشت: در بین 
دستگاه های که هنوز متصل نشده اند چند گروه 
داریم؛ دانشــگاه ها به عنوان زیرمجموعه وزارت 
علوم، دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی 
و درمانی دولتی، اســتانداری ها، شــهرداری ها و 
سازمان هدفمندی یارانه ها از جمله دستگاه هایی 
اســت که تاکنون به پنجره واحد خدمات وصل 
نشــده اند. در این برنامه عالوه بــر معاون دولت 
الکترونیکی ســازمان فناوری اطالعــات ایران، 
طاهری، رئیس کمیســیون صنایــع و معادن و 
نصراهلل پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس 

شورای اسالمی نیز حضور داشتند.

قائم مقام بنیــاد ملی نخبگان گفت: ضروری اســت 
نشست های نخبگانی به صورت مستمر برگزار شود. به 
گزارش بنیاد ملی نخبگان، ناصر باقری مقدم؛ قائم مقام 
بنیاد ملی نخبگان در نشست هم اندیشی و تبادل نظر 
جمعی از نخبگان و مستعدان برتر کشور با سخنگوی 
دولت و مســئوالن بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم 
برپایی نشست های نخبگانی به صورت مستمر، گفت: در 
دور جدید فعالیت های بنیاد ملی نخبگان، این نشست ها 
به صورت مستمر و و مکرر به صورت دبیرخانه دائمی 

برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بر اســاس استانداردهای بین المللی 
حداقل یک میلیون نفر از جامعه ایرانی در دایره نخبگانی 
قرار می گیرند، گفت: با اقدامات انجام شــده در مدت 
فعالیت بنیاد ملی نخبگان، 5۰ هزار نفــر از این افراد 
ضمن شناسایی و هدایت، برای رسیدن به اثرگذاری 
مورد حمایت قرار گرفته اند. این نخبــگان عمدتاً در 
حوزه دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و کارآفرینی 

و فعال هستند.
در این نشست، حجت االسالم والمسلمین سعید کرمی 
سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

بنیاد ملی نخبگان نیز با اشاره به لزوم نگاه تخصصی به 
مسائل مختلف در کشور، بکارگیری توان و اندیشه و ایده 
نخبگانی برای برون رفت از مشکالت موجود در کشور 
خاصه در حوزه دانشگاه را امری ضروری توصیف کرد و 
گفت: جامعه نخبگانی باید در فضای گفت وگو و تعامل 
با دولت نقطه نظرات دانشگاهیان را به مسئولین ارشد 

کشور منتقل کنند.
وی اضافه کرد: برگــزاری نشســت های نخبگانی و 
همچنین ایجاد کارگروه های تخصصــی، از اقدامات 
مهم برای نگاه دقیق به مســائل و مشــکالت موجود 

در کشــور و طراحی و تبیین راهکارهــای برون رفت 
 از آنها و همچنین تسریع و تســهیل در مسیر توسعه 

و تعالی است.
حجت االسالم والمســلمین کرمــی با بیــان اینکه 
نقطه نظرات نخبگان مخصوصاً مستعدان برتر کشور 
می تواند مبنای حرکت کشور در بخش های مختلف 
باشد، تصریح کرد: جمع نخبگانی باید به عنوان حلقه 
میانی و واسطه بین مردم و حاکمیت نقش آفرینی مؤثر 
داشته و بیانگر و منشاء ایده های نو و نگاه نو به مجموعه 

حاکمیت باشد.

اتصال ۷۸ درصدی دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

حداقل یک میلیون نفر از جامعه ایرانی در دایره نخبگان
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