
آخرین آمارها حاکی از آن است که درآمد دولت از 
مالیات خانه های لوکس در هفت ماه امسال حدود 
۱۷ میلیارد تومان بوده است که پنج میلیارد تومان 
بیشــتر از درآمد دولت از این محل در شــش ماه 
نخست سال بوده اســت. به گزارش ایسنا، طبق 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰، واحدهای مسکونی و باغ 
ویالهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان 
بیش از ۱۰ میلیارد تومان است مشمول پرداخت 
مالیات شدند تا به یکی از پایه های جدیدی در نظام 

مالیاتی ایران تبدیل شوند.
بر این اســاس، خانه های باالی ۱۰ میلیارد تومان 
مشمول مالیات شدند و نرخ مالیات ساالنه خانه های 

لوکس به این صورت شد:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ 
یک در هزار

۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ 
دو در هزار

۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ 
سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ 
چهار در هزار

۵-نســبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به باال پنج 
در هزار

البته از زمانی که این ارقام برای اخذ مالیات از خانه های 
لوکس تصویب شد، همواره یکی از موضوعات انتقادی 
مهمی که از سوی کارشناس مطرح می شد، پایین بودن 

نرخ های تعیین شــده برای این خانه ها بود به اعتقاد 
کارشناسان، این نرخ ها همه لوکس نشین ها را در تور 
مالیات قرار نمی دهد. ارقام ثبت شده از مالیات های 
اخذ از این پایه مالیاتی نیز مهر تاییدی بر انتقادات بود؛ 
به طوریکه از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مســکونی لوکس 
شناسایی شده در سال گذشته، معادل ۲۰۰ میلیون 
تومان مالیات گرفته شد. در هر صورت روندی مالیات 
گیری از خانه های لوکس همچنان ادامه دارد و درآمد 
دولت در شش ماه نخست سال جاری از این محل ۱۲ 
میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان بود. این میزان در هفت 
ماهه، یعنی از ابتدای سال جاری را مهرماه با افزایشی 
بیش از پنج میلیارد تومانی، به ۱۷ میلیارد و ۸۲ میلیون 

تومان رسیده است.

قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر افزایش موارد ابتال 
به کووید ۱۹ در چین که نگرانی ها نســبت به مصرف 
کمتر ســوخت در بزرگترین واردکننده نفت جهان را 
برانگیخت و تنزل برآورد اوپک از میزان رشد تقاضای 

جهانی، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۲۷ سنت 
معادل ۰.۳ درصــد کاهش، به ۹۲ دالر و ۸۷ ســنت 
در هر بشکه رســید. معامالت نفت برنت روز دوشنبه 
با ۰.۳ درصد کاهش بسته شــده بود. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۰ سنت معادل 
۰.۶ درصد کاهش، به ۸۵ دالر و ۳۷ سنت در هر بشکه 
رسید. شــاخص نفت آمریکا روز گذشــته ۳.۵ درصد 

ریزش داشت.
هر چند سرمایه گذاران از تصمیم هفته گذشته چین 
برای تســهیل سیاست ســخت گیرانه کووید صفر به 
منظور تحرک بخشــیدن به فعالیت اقتصادی و تقاضا 
برای انرژی، استقبال کردند اما تحلیلگران می گویند 

قرنطینه ها و افزایش موارد ابتال، همچنان یک ریسک 
نزولی مانده اند. استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی 
اس پی آی در این باره گفت: تجدید قرنطینه در مناطق 
بســیار آالینده چین، رفت و آمد و تقاضا برای نفت را 

بیش از فعالیت اقتصادی کاهش می دهد.
رشــد تولید کارخانه ای چین در اکتبر آهســته شد و 
خرده فروش و معامالت امالک، کاهش پیدا کردند که 
جدیدترین نشانه از کندی دومین اقتصاد بزرگ جهان 
است که همچنان محدودیتهای کرونایی را حفظ کرده 

و گرفتار رکود بازار امالک شده است.
در این بین، اوپک با اشــاره بــه چالش های اقتصادی 
فزاینده از جمله نرخ باالی تــورم و افزایش نرخ بهره، 
برای پنجمین بار از آوریل، در پیش بینی خود از رشد 
تقاضای جهانی برای نفت در ســال ۲۰۲۲ تجدیدنظر 

کرد و رشد کمتری را برآورد کرد.
پیش از گزارش ماهانه اوپک، صندوق بین المللی پول 
یکشنبه جاری به بدتر شدن مستمر نتایج نظرسنجی 

مدیران خرید در ماه های گذشته اشــاره و اعالم کرد 
دورنمای اقتصاد جهانی از پیش بینی ماه گذشته این 

نهاد، تیره تر شده است.
 ANZ Research تحلیلگــران گــروه تحقیقاتــی
در یادداشــتی با اشاره به نزدیک شــدن زمان اجرای 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه، اعالم 
کردند با وجود این انتظارات که تنزل برآورد تقاضا، از 
نظر عرضه برای تولید اوپک منفی خواهد بود، بازار در 
حال حاضر ریســک های عرضه ظاهر شــده را نادیده 

گرفته است.
تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات دریابرد نفت روسیه به 
تالفی حمله نظامی مسکو به اوکراین، از پنجم دسامبر 
و تحریم علیه فرآورده های نفتی روسیه از فوریه به اجرا 

گذاشته می شود.
تحلیلگران در نظرســنجی رویترز پیش بینی کردند 
ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۱ نوامبر، حدود 

۳۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است.

معاون وزیر کار با اشــاره بــه کاهش زمان 
فاصله آزمون تا صدور گواهینامه مهارتی از 
۴۵ روز به ۷ روز کاری، از حذف محدودیت 
برگــزاری آزمون های ادواری بــه منظور 
ســرعت بخشــیدن به ســنجش مهارت 

متقاضیان برای ورود به بازار کار خبر داد.
غالمحسین حسینی نیا در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
در راستای گسترش مشارکت با بخش های 
دولتی و غیردولتی اقدامات متعددی را در 
دســتور کار قرار داده است که از جمله آنها 
می توان به پیگیری تصویب و ابالغ آیین نامه 
قانون کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی 
به ســازمان آموزش فنی و حرفــه ای و راه 
اندازی و تجهیز ۵۹ کارگاه سنجش عملی 

مهارت در کشور اشاره کرد.
وی ادامــه داد: ســازمان آمــوزش فنی و 

حرفه ای در این راستا ضمن بررسی و تعیین 
صالحیت ۱۲ هــزار و ۵۰۶ نفــر آزمونگر 
عملی آموزش هــای فنی و حرفــه ای، به 
تامین ۲۹۳ دســتگاه رایانه جهت تجهیز و 
راه اندازی ســایت های  آزمون الکترونیکی 
و ایجاد زیرســاخت های الزم بــه منظور 
برگزاری آزمونهای کتبیـ  الکترونیکی در 

پادگان های سپاه اقدام کرده است.
معاون وزیر کار در ادامه کاهش زمان فاصله 
آزمون تا صدور گواهینامــه مهارتی از ۴۵ 
روز بــه ۷ روز کاری را از جملــه مهمترین 
برنامه های ســازمان فنــی و حرفه ای در 
راســتای تکریم مردمی برشــمرد و گفت: 
یکی از اقدامات ســازمان در حوزه معاونت 
پژوهش، برنامه ریزی و ســنجش مهارت، 
حــذف محدودیت برگــزاری آزمون های 
ادواری به منظور ســرعت بخشــیدن به 

ســنجش مهارت متقاضیــان جهت ورود 
به بازار کار اســت و بهبود فرایند تمدید و 
تعویض گواهینامه های مهارتی  و تسهیل 
فرایند سنجش مهارت دانش آموزان شاخه 
کار دانــش را نیز در دســتور کار قرار داده 

است.
حســینی نیا از راه اندازی پایگاه اطالعات 
علمی و پژوهشی ســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشــور خبر داد و اظهار کرد: این 
پایگاه در راستای هوشمندسازی و توسعه 
دولت الکترونیک به عنــوان یکی دیگر از 
اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در 
دولت سیزدهم ایجاد شده است و در کنار 
آن، ســامانه برنامه ریزی راهبردی، پایگاه 
اطالعات و مدیریت دانش مسابقات مهارت 
و سامانه مدیریت آزمونگران مهارت نیز راه 

اندازی شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهــران بزرگ از 
دســتگیری ۴۸ اخاللگر بازار ارز در اجرای طرح 
دستگیری دالالن و برهم زنندگان نظم این بازار 

خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســرهنگ هدایت بهرامی با 
اشــاره به اهمیــت نوســان قیمــت ارز و تاثیر 
آن بر ســاختار کلی اقتصاد، گفــت: از آنجا که 
دشــمنان و معاندان همواره به دنبال ضربه زدن 
به جمهوری اســالمی بوده و در این مسیر نیز از 
افراد فرصت طلب، سودجو و طماع نیز استفاده 
می کننــد، اجرای طــرح دســتگیری دالالن و 
 برهم زننــدگان نظم بــازار ارز در دســتورکار 

قرار گرفت.

وی افــزود: ایجــاد نارضایتــی در بیــن آحاد 
جامعــه یکــی از مهم ترین حربه های دشــمن 
علیه ایران اســالمی اســت و در جریان ناآرامی 
ها و اغتشاشــات اخیر نیز تا حــدی زمینه برای 
دشمنان فراهم شــد تا جایی که با انتشاراخبار 
کذب و پالس هــای منفی و با ایجــاد معامالت 
 فردایی و کاغذی ســعی در تهییج بازار و اخالل 

در بازار ارز را داشتند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس امنیت 
اقتصــادی تهران بــزرگ، بهرامــی اظهارکرد: 
پلیس امنیــت اقتصادی تهران بزرگ توانســت 
با اشــراف اطالعاتی، اقدامات عملیاتی خود در 
راســتای بی اثر کردن توطئه های دشــمن را به 

ســرانجام برســاند به گونه ای که با اجرای طرح 
مبارزه بــا اخاللگران و تامیــن کنندگان اهداف 
تروریســم اقتصادی از دوازدهم تا بیست و سوم 
آبان مــاه، ۴۸ نفــر از اخاللگران ارزی توســط 
 مامــوران پلیس امنیــت اقتصادی، دســتگیر 

 شدند.
رئیس پلیــس امنیت اقتصادی تهــران بزرگ با 
اشاره به تشکیل ۳۲ فقره پرونده در این خصوص، 
گفت: با اقدامات عملیاتی ایــن پلیس، بیش از 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار انواع ارز به ارزش  ۲۳۵ 
میلیارد ریال کشف شــد که در تعاقب این طرح، 
شاهد توقف سیر صعودی قیمت ارز و سیر نزولی 

آن در  روزهای  اخیر هستیم.

تولید کارخانه های چین کندتر از حد انتظار رشد 
کرد و فروش خرده فروشــی به طور غیرمنتظره ای 
در ماه اکتبر کاهش یافت که نشان می دهد دومین 
اقتصاد بزرگ جهان در حالی که با محدودیت های 
طوالنی مــدت کووید- ۱۹ و رکــود امالک مقابله 

می کند، شتاب خود را از دست می دهد.
به گزارش ایسنا، سرمایه گذاری امالک در چین نیز 
با سریع ترین سرعت خود در ۳۲ ماه گذشته کاهش 
یافت که نشان دهنده ضعف بیشتر در بخشی است 

که یک چهارم اقتصاد را تشکیل می دهد.
اقتصاد چین با مجموعه ای از مشــکالت از جمله 
سیاست کووید صفر، رکود دارایی و خطرات رکود 
جهانی مواجه است و البته اقدامات اخیر برای کاهش 

برخی محدودیت های کووید و ارائه حمایت مالی از 
بازار دارایی، احساســات بازار را تقویت کرده است 
اما تحلیلگران انتظار دارند که سیاست سختگیرانه 
پکن برای مقابله با کووید به شدت بر فعالیت های 

اقتصادی تأثیر بگذارد.
ارقام امروز )سه شنبه( جدیدترین آماری بود که به 
تضعیف اقتصاد اشاره کرد زیرا داده های اخیر نشان 
داد که صادرات و وام های بانکی جدید بیش از حد 
انتظار کاهش یافته اســت. آمارهای اخیر تورم نیز 

نشان دهنده کاهش تقاضای داخلی است.
تحلیلگران گلدمن ســاکس اعالم کردند که رشد 
فعالیت اکتبر به طور کلی کند شد و انتظارات بازار را 
از دست داد. داده های اداره ملی آمار این کشور نشان 

داد که تولید صنعتی در اکتبر پنج درصد نسبت به 
سال قبل افزایش یافت که انتظارات برای افزایش 
۵.۲ درصدی در نظرسنجی رویترز را از دست داد و 

از رشد ۶.۳ درصدی سپتامبر، کاهش یافت.
خرده فروشی، برای اولین بار از ماه مه، کاهش یافت 
و فروش ۰.۵ درصد در مقابل انتظارات برای افزایش 
یک درصدی و در مقایسه با افزایش ۲.۵ درصدی در 

سپتامبر کاهش یافت.
تحلیلگران اظهار کردند که این کشــور در مسیر 
دستیابی به هدف رشد ساالنه حدود ۵.۵ درصدی 
قرار دارد. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار 
دارند اقتصاد در سال ۲۰۲۲ رشــد ۳.۲ درصدی 

داشته باشد. 

غول اینترنتی آمــازون ســرگرم برنامه ریزی برای 
اخراج حدود ۱۰ هزار کارمند در موقعیت های اداری 
و فناوری است.به گزارش ایسنا، این اخراج انبوه که 
روزنامه نیویورک تایمز پیش تر گــزارش کرده بود، 
معادل حدود ســه درصد از کارمندان اداری آمازون 
است. منابع آگاه به رویترز گفتند: شمار دقیق اخراج ها 
ممکن است تغییر کند زیرا واحدهای آمازون سرگرم 

مرور اولویت هایشان هستند.
یک منبع آگاه به رویترز اظهار کرد: این فروشــگاه 
اینترنتی قصد دارد مشاغل را در واحد دستگاه های 
خود که گجت های دستیار صوتی الکسا و دوربین های 
امنیتی خانگــی را تولید می کنــد و همچنین در 
واحدهای منابع انسانی و خرده فروشی تعدیل کند. 

هنوز معلوم نیست آمازون چه زمانی کارمندانش را از 
این تصمیم مطلع می کند.

این منبع آگاه علت اخراج های گســترده در آمازون 
را فضای اقتصاد کالن نامعلوم پیــش روی آمازون و 

شرکت های دیگر خواند.
این خبر پس از موج گسترده اخراج در بخش فناوری 
منتشر می شود که پس از استخدام های سریع، اکنون 
نگران رکود است. متا پلتفرمز که شرکت مادر فیس 
بوک است، هفته گذشته اعالم کرد بیش از ۱۱ هزار 
موقعیت شغلی معادل ۱۳ درصد از کارکنانش را حذف 

خواهد کرد.
آمازون که در سیاتل مستقر است، کندی رشد فروش 
در فصل فروش تعطیالت را پیش بینی کرده است.  

برایان اولساوسکی، مدیر مالی آمازون ماه گذشته به 
خبرنگاران گفت: این شرکت نشانه های محدود شدن 
بودجه خانوار برای خرید را مشاهده کرده و همچنان 
درگیر تورم  و هزینه های باالی انرژی است. آمازون 
اعالم کرده است استخدام کارکنان اداری را به مدت 

چند ماه متوقف خواهد کرد.
طبق گزارش هفته گذشــته روزنامه وال اســتریت 
ژورنال، واحد دســتگاه های آمازون طی ســال های 
اخیر بیش از پنج میلیارد دالر ضرر عملیاتی داشته 
است. این شرکت در حال بررسی قابلیت های جدید 
برای الکساســت در حالی که بعضی از مشتریان از 
 این دســتیار صوتی تنها برای معــدودی از وظایف 

استفاده می کنند.

دولت از لوکس نشینان چقدر مالیات گرفت؟

فاصله زمان آزمون تا صدور گواهینامه مهارت چقدر است؟ایست قیمت نفت در برابر نگرانی های کرونایی

اجرای طرح دستگیری دالالن ارزی در پایتخت

اخراج هزاران کارمند توسط آمازوناقتصاد چین حریف کرونا خواهد شد؟
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وزیر صمت اعالم کرد؛

اعطای کارت اعتباری 
خرید به مردم

سه دستور بانک مرکزی 
برای کنترل دارایی بانک ها
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سرمقاله

عوامل
رشد تورم 

دالر هیــچ گاه عامل تورم 
نبــوده و نخواهد بود. عامل 
رشد نرخ ارز تورم است. تورم 
وجود دارد و افزایش ارزش 
دالر در برابر ریال رقم خورده است. برای افزایش 
تورم اصال قرار نیســت بر پیش بینی های بانک 
جهانی،صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای 
ارایه کننده آمارها استناد و افزایش تورم را برای سال 
آینده و یا هر زمانی در پیش رو باور کنیم.  عوامل 
موجود در کشور خود بیانگر ایجاد تورم هستند و 

مشاهده آنها...

  پیمان مولوی، اقتصاددان 
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در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تبعات تحدید اینترنت بررسی شد

 موج  مهاجرت صنعتگران

مونتاژهای میلیاردی 
در بازار خودرو

تورم در ایران چگونه کنترل می شود؟

نرخ  تورم  در مسیر صعود
صفحه4

صفحه2

افزایش خریداران در بازار ارز
قیمت ها   در   بازار   ارز   و   طال   صعودی   شد

نمایندگان بخش خصوصی در گردهمایی آبان ماه 
خود در اتــاق بازرگانی تهران، به مســائل مختلف 
اقتصاد کشــور از جمله محدودیت های ایجاد شده 
برای اینترنت و فیلترینگ پلتفرم ها پرداخته و آثار 
منفی آن را بسیار گسترده و عمیق خواندند. رئیس 
اتاق تهران نیز اشاره داشت که در این رابطه نامه ای 
برای رئیس جمهور نوشته شده که به شورای عالی 
امنیت ملی ارجاع شده و پیگیری آن نیز از کانال های 
مختلف ادامه داد. چهلمین نشست هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران با نگاهی به مسائل و مشکالت 
ناشی از محدودیت های وضع شــده بر اینترنت و 
فیلترینگ پلتفرم های کاربردی در فضای دیجیتال و 
زیان قابل توجه وارد شده به کسب وکارها برگزار شد. 

در این نشست از تسری...

از چندی پیش به صورت رســمی اعالم شــد که 
خودروهای مونتاژی ایران گرانتر از قیمت جهانی 
فروخته میشوند که پی گیری ها حکایت از آن دارد 
که ســازمان حمایت در صورت دریافت شکایت، با 
تخلفات برخورد می کند. به گزارش خبرنگار مهر، 
ســال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم ها، دولت 
به منظور صرفه جویی در منابع ارزی واردات برخی 
از محصوالت از جمله خــودرو را ممنوع اعالم کرد؛ 
پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از 
پیش بازار خودرو، کم کم زمینه برای حضور بیشتر و 
پررنگ تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت های 
خصوصی در بازار نیز فراهم شــد. این شرکت ها، با 
واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در 

داخل ایران مونتاژ کرده...



اقتصاد2
ایران

آرایش صعودی در بازار دالر و سکه
خریداران وارد بازار شدند

برخی از معامله گران بــاور دارند نرخ دالر در 
واکنش به افزایش ســطح تنش های کشور 
های غربی و ایران آرایــش صعودی به خود 

گرفته است.
به گزارش اقتصادنیوز ، بــازار ارز تهران روز 
گذشته سه شــنبه 24 آبان ماه شاهد تداوم 
افزایش قیمت دالر بود. نــرخ دالر در ابتدای 
معامالت نقدی روز گذشته از یک مرز حساس 

عبور کرد .
با عبور دالر از مرز یاد شده تقاضا برای خرید 
دالر بیشتر شد. برخی از معامله گران مدعی 
بودند که اســکناس آمریکایی یک کانال باال 
رفته اســت. این دســته از معامله گران می 
گفتند پیشــروی قیمت دالر در بازار شبانه 
موجب تقویت هیجان در بازار ارز روز گذشته 
شــد بنابراین خریداران جدید بــه بازار وارد 

شدند.
پیشــروی قیمت دالر در دو ســه روز اخیر 
درحالی است که  در روزهای گذشته اقدامات 
جدید بانک مرکزی نرخ ارز تقریبا کنترل شده 

بود و صف های خریدار جمع شده بود . 
جهش قیمت دالر در هرات و سلیمانیه 

در این میان برخی از بازیگران ارزی به جهش 
قیمت دالر در هرات و ســلیمانیه اشاره می 
کردند. نرخ حوالــه درهم نیز روز گذشــته 
صعودی بود. به نظر می رســد همین امر بر 
روی سطح انتظارات صعودی دالر در بازار روز 

گذشته اثرگذار بود. 
 برخی از معامله گران باور دارند نرخ دالر در 
واکنش به افزایش سطح تنش های کشورهای 
غربی و ایران آرایــش صعودی به خود گرفته 
اســت. در روزهای اخیر زمزمه هایی از پیش 
نویس قطعنامه علیه ایران در بین معامله گران 
بازار دالر به گوش می رســد. در شرایطی که 
پیش نویس قطعنامه روی میز شورای حکام 
قرار گرفته بورل در تــازه ترین اظهارات خود 
درباره مذاکرات هسته ای گفت برجام در بن 
بست است با این حال به تالش برای نزدیک 
کردن مواضع طرف های عضو این توافق ادامه 

می دهد.

ردپای تحریم ها در بازار دالر ایران
از طرفی تحریــم غرب علیه ایــران در چند 
وقت اخیر موجب بدبینــی معامله گران دالر 
نسبت به احیای توافق برجام شده است. روز 
گذشته از بســته جدید تحریم ها علیه ایران 

رونمایی شد. 
اتحادیه اروپا روز گذشــته  ۳2 شخص و نهاد 
ایرانی را تحریم کــرد. دولت انگلیس  نیز روز 
دوشنبه از اعمال تحریم علیه 24 شخص و نهاد 
مرتبط با ایران به دالیل حقوق بشری خبر داد.
همچنین رابرت مالی گفته دیگر تمرکز آمریکا 
بر روی توافق هسته ای نیست و در حال حاضر 
واشــنگتن به سیاســت تحریم و فشار علیه 

جمهوری اسالمی ادامه خواهد داد.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
نیز گفته آمریکا در کنار متحدان و شرکایش  
ایستاده و از طریق تحریم و دیگر روش ها، به 
حسابرسی درخصوص کســانی که مسئول 

بدرفتاری هستند خواهد پرداخت. 

بازداشت ۴۸ اخاللگر ارزی در تهران
در این شرایط رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
تهران  روز گذشــته اعالم کرد با اجرای طرح 
مبارزه با اخاللگران و تامین کنندگان اهداف 
تروریسم اقتصادی از ۱2 تا 2۳ آبان، 4۸ نفر از 
اخاللگران ارزی توسط ماموران پلیس امنیت 

اقتصادی، دستگیر  شدند.

 صعود قیمت طال و سکه
قیمت اونس طال در بازار روز گذشــته تقریبا 
6 دالر رشــد کرد و بر روی ۱77۸ دالر قرار 
گرفت. قیمت طال ۱۸ عیار روز گذشته مانند 
روز گذشــته صعود کرد. طال روز گذشته با ۱ 
میلیون و 5۱9 هزارو ۸00 تومان مبادله شد 
که تقریبا 20 هزار تومان افزایش را نشان می 
دهد.  ســکه بازان هم که روز گذشته به یک 
قدمی مرز مقاومتی ۱6 میلیون و 200 هزار 
تومان رسیده بودند در بازار روز گذشته تحت 
تاثیر افزایش قیمت دالر از مرز یاد شده عبور 
کردند و سکه تا سطح ۱6 میلیون و 500 هزار 
تومان باال رفت.قیمت ســکه در نیمه روز در 
محدوده ۱6 میلیون و 450 هزار تومان  مبادله 
شد که نســبت به روز قبل بیش از 250 هزر 

تومان افزایش را نشان می دهد .

اخبار

نمایندگان بخش خصوصی 
در گردهمایی آبان ماه خود 
در اتاق بازرگانــی تهران، به 
مسائل مختلف اقتصاد کشور 
از جمله محدودیت های ایجاد 
شده برای اینترنت و فیلترینگ پلتفرم ها پرداخته و آثار 
منفی آن را بسیار گسترده و عمیق خواندند. رئیس اتاق 
تهران نیز اشاره داشــت که در این رابطه نامه ای برای 
رئیس جمهور نوشته شده که به شــورای عالی امنیت 
ملی ارجاع شده و پیگیری آن نیز از کانال های مختلف 

ادامه داد.
چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
با نگاهی به مسائل و مشکالت ناشی از محدودیت های 
وضع شده بر اینترنت و فیلترینگ پلتفرم های کاربردی 
در فضای دیجیتال و زیــان قابل توجه وارد شــده به 
کسب وکارها برگزار شد. در این نشست از تسری میل 
و انگیزه مهاجرت از فعاالن حــوزه فناوری و نوآوری به 
صنعتگران، بیکاری گسترده در پیمانکاران حوزه انرژی 

و ریشه های تورم در اقتصاد ایران نیز سخن گفته شد.
هم چنین در این نشســت گزارش عملکــرد و گزارش 
حسابرسی موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق 
تهران و بیمارستان بازرگانان برای استحضار اعضای هیات 

نمایندگان ارائه و قرائت شد.

تحدید اینترنت و تهدید اقتصاد دیجیتال ایران
در ابتدای این نشست، شهاب جوانمردی، نایب رئیس 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران 
با اشاره به تحدید شبکه اینترنت در کشور طی دست کم 
دو ماه اخیر و آســیب وارد شده از آن به کسب و کارهای 
فعال روی شبکه های اجتماعی، به گوشه هایی از سخنان 
و تحلیل های اخیر مقاماتی از دولــت درباره وضعیت 
پیش آمده برای کسب وکارهای این بخش اشاره کرد و 
این هشدار را داد که اقتصاد نوپای دیجیتال در ایران با 

تهدید جدی مواجه شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی مسووالن دولت در واکنش 
به کندی اینترنت در کشور طی دو ماه گذشته، عنوان 
کرده اند کــه اینترنت در ایران فیلتر نشــده اســت یا 
اینکه کســب و کارهای اندکی بر بستر شبکه اجتماعی 
اینستاگرام فعال بوده که بخش بسیار کوچکی از اقتصاد 
را نمایندگی می کنند، این اظهارات را با واقعیت ها مغایر 
دانست و با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از کسب و کارهای 
کوچک در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور، آسیب جدی 
دیده اند، افزود: مســووالن و تصمیم گیران در دولت و 
حاکمیت، از این واقعیت غافل نشوند که پیامد رخ داده 
این روزها برای اقتصاد دیجیتال و نوآوری کشور اتفاق های 
ناگوارتری را در درازمدت نشانه رفته است و فعاالن این 

عرصه را بسیار نگران کرده است.
جوانمردی با بیان اینکه رشــد اقتصــاد دیجیتال طی 
سال های اخیر در کشور، جوان ها را به ماندن و ساختن 
کشور امیدوار کرده اســت، افزود: در حال حاضر شبکه 
بزرگی از جوانان و متخصصان فناوری از ایران در جهان 
گسترده شده که فرصتی بکر را برای ایران فراهم کرده 
است تا با کمک آنان کشــور در حوزه اقتصاد دیجیتال 

جهش و گام بلندی در سطح بین المللی بردارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، گفت: ایران 
برای حضور در تمدن جهانی، نیاز به کریدورسازی دارد، 
پس این درخواست را از دولتمردان داریم که تصمیمات 
و سیاست هایی را اتخاذ نکنند که این بدنه نحیف اما در 
حال رشد اقتصاد دیجیتال در کشور از بین برود که در 
این صورت بازسازی آن در کوتاه مدت و میان مدت نیز 

غیرممکن است. شــهاب جوانمردی، مزیت اقتصادی 
کشور طی دهه آینده را اقتصاد دیجیتال و نوآوری عنوان 
کرد و افزود: با فیلترینگ شبکه های اجتماعی و کندی 
شبکه اینترنت در کشور، شانس ورود کنشگران اقتصاد 
دیجیتال به بازی هــای بزرگ بین  المللی را از دســت 

خواهیم داد.

بیکاری 75 درصد از شرکت های پیمانکار در 
بخش انرژی

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق 
تهران نیز با اعالم اینکه طی چند ماه اخیر، کسب و کار 
بنگاه های بخش خصوصی فعال در انرژی کشور با بحران 
جدی در ادامه فعالیت ها مواجه شــده است، به تحلیل 
حال و روز شرکت های EPC و پیمانکار صنعت نفت و گاز 
کشور پرداخت و با بیان اینکه، نزدیک به ۳ هزار شرکت از 
بخش خصوصی در این حوزه ثبت شده است، تصریح کرد 

که 75 درصد از این شرکت ها بیکار شده اند.
پدیدار در تشــریح این وضعیت، گفت: با شروع به کار 
دولت ســیزدهم، انجام پروژه های نفــت و گاز و انرژی 
به جای آنکه در یک رقابت قانونی به مناقصه گذاشــته 
شود به طور مستقیم به شرکت های دولتی، خصولتی و 
صندوق های بازنشستگی داده می شود و این شرکت ها 
نیز با کسر حداقل ۳0 درصد، پروژه ها را به شرکت های 
خصوصی برای انجام کار می دهنــد که این رویه باعث 
شده تا بسیاری از شــرکت های خصوصی  EPCکار و 
پیمانکار مدت زیادی از بازار کار دور بمانند به ناچار و از 
روی اجبار ماندگاری شرکت و پرداخت حقوق پرسنل، 

این پروژه های دست دوم را قبول کنند.
وی با بیان اینکه در بخش انــرژی، دولت رقیب بخش 
خصوصی شده است و شرکت های خصوصی به عنوان 
پیمانکاران دست دوم محسوب می شوند، افزود: در حال 
از ظرفیت انجمن ها و شرکت های بخش خصوصی در 
صنعت انرژی کشور اســتفاده نمی شود که این رویه به 
طور قطع مشکالت بزرگی را طی ســال های آینده در 
زمینه تولید فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل 

به بار خواهد آورد.

موج مهاجرت به صنعتگران هم می رسد
علیرضا کالهی صمدی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران نیز در این جلسه، نسبت به بحران پیش آمده در 
تامین مواد اولیه بنگاه های تولیدی در کشور هشدار داد 
و با بیان اینکه بورس کاال به شدت دست خوش نوسان 
قیمت ها شده است، گفت: طی روزهای اخیر، برای مس 
در بورس کاال حــدود 44 درصد افزایش قیمت رقابتی 
زده شد و این رویه باعث شد تا یکی از معامالت در بورس 
باطل شود. همچنین در یک معامله دیگر، برای کاالیی 
مانند PVC تا 66 درصد افزایش قیمت ثبت شد و این 

در حالی است که صنایع و شرکت های تولیدکننده در 
کشور از فردای تولید خود بی خبر هستند و نمی دانند 

چه باید بکنند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به وقوع موج 
مهاجرت متخصصان و کارآفرینان در طیف های مختلف 
طی سال ها و ماه های اخیر از کشور، گفت: با رویه موجود، به 
زودی باید شاهد مهاجرت صنعتگران کشور به دبی و ترکیه 
باشیم چرا که در این کشورها نسبت به ثبات اقتصادی و 
نرخ ارز آسوده خاطر هستند و می دانند که برای سفر کاری 
به دیگر کشورها به فرودگاه هایی دسترسی دارند که به 

بیش از ۱50 کشور جهان پرواز دارد.
کالهی صمدی سپس با اعالم اینکه شنیده می شود که 
سامانه بهین یاب هک شده است، به پدیده دیگری در بازار 
بورس کاال و بروز برخی مشکالت و دسترسی صنایع به 
مواد اولیه موردنیاز خود، اشاره کرد و افزود: طی معامالت 
گذشــته، خریدار ۱00 درصدی مس در رینگ بورس 
کاال، یک شرکت فعال در حوزه تولید و واردات خودرو 
بوده است و این شرکت به دلیل آنکه قادر نیست از بانک 
مرکزی ارز موردنیاز خود را تامین کند، اقدام به خرید مس 
از بورس کاال و صادرات آن به بازارهای خارجی می کند تا 
از طریق ارز صادراتی به دست آمده از این محل، خودرو 
و قطعات آن را وارد کنــد، در حالی که چوب این روش 
خرید مواد اولیه از بورس کاال را مصرف کنندگان عمده 

داخلی می خورند.

ریشــه های تورم در ایران بنــا به گزارش 
صندوق بین المللی پول

پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
طی سخنانی به مسائل اقتصادی روز کشور پرداخت و 
نکاتی از گزارش های نهادهای اقتصادی بین المللی بیان 
کرد. مسعود خوانساری عنوان کرد که بانک جهانی در 
گزارشی به پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال 
میالدی جدید پرداخته و باتوجه به افزایش قیمت نفت 
برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای 
خاورمیانــه از ۳.2 درصد به 5.5 درصــد افزایش پیدا 
می کند و در این بین بیشــترین رشد اقتصادی مربوط 
به کشور کویت با ۸.5 درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و 
عراق با ۸.2 درصد تجربه می کنند و برای ایران هم رشد 

اقتصادی 2.9 درصدی پیش بینی شده است.
او در ادامه به گزارش تحلیلــی که صندوق بین المللی 
پول درباره تورم ایران و دالیل آن در چند دهه گذشته 
تهیه کرده است، پرداخت و گفت: تورم بالیی است که 
اقتصاد کشور را در چند دهه گذشته گرفتار کرده و یکی 
از مشکالت اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که 
به گسترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی منجر شده 
است. در طول 40 سال گذشته متوسط تورم در کشور ما 
باالی 20 درصد بوده که از سال ۱400 این رقم با توجه 

به افزایش تحریم ها و کرونا به بیش از 40 درصد رسید. 
امسال هم پیش بینی  می شود نرخ تورم در سطوح باالی 

40 درصد باشد.
خوانســاری افزود: صندوق  بین المللی پول در گزارش 
خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعالم کرده 
است یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده 
رشد پایه پولی اســت؛ در گزارش نوشته شده هر یک 
درصد افزایش پایه پولی معادل 0.5 درصد رشــد تورم 
را به دنبال دارد. همچنین تحریم ها باعث باال رفتن نرخ 
دالر، افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت 
شده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش 
هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش 0.۳5 
درصد تورم شده است. عالوه بر این کسری بودجه چالش 
دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱00 هزار 
میلیارد تومان کسری نرخ تورم را 2 درصد باال  می برد. 
همچنین در گزارش نوشته شــده طبق محاسبات به 
عمل آمده مواد غذایی، حامل های انرژی و حمل و نقل 
40 درصد و مسکن ۳0 درصد و سایر مصارف حدود ۳0 
درصد سبد هزینه های خانوار را تشکیل  می دهند که در 
بین آنها مهمترین عواملی که باعث افزایش تورم شده، 

غذا و مسکن است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به پیشــنهادهایی پرداخت 
که صندوق  بین المللی پول برای کاهش تورم در ایران 
ارائه داده است و گفت: سیاست کنترل قیمت ها اگر چه 
تورم را به صورت موقت مهار  می کند اما باعث سرکوب 
 سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی  می شود و فقر و 
نابرابری را تشدید  می کند، بار مالی سنگین را به دولت 
تحمیل  می کند و اثربخشی سیاست های پولی را کاهش 
 می دهد؛ بنابراین پیشنهاد شده است که سیاست کنترل 
قیمت ها با یک سیســتم تامین اجتماعی گســترده و 
هدفمند برای حمایت از اقشــار آسیب پذیر جایگزین 
شود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم ؛ ثبات بخشیدن 
به نرخ ارز و تســهیل اجرای سیاست های اقتصادی در 
دستورکار قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم ها با 
اجرای اصالحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی 
را عملی ساخت. سوم، کسری بودجه با حذف یارانه های 
انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب پذیر و با یک راهبرد 
اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد. چهارم، از 
طریق مبارزه با فساد و انجام اصالحات دولت بهره وری 
منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، 
اولویت های هزینه ای دولت با افزایش پایه های مالیاتی، 
حذف معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و 
مدیریت بهتر دارایی های عمومی تامین شود. ششم، با 
 سرمایه گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه 
انسانی و زیرســاخت ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و 
تولید بهبود پیــدا کند. هفتم، با افزایــش نرخ کارمزد 
بانکی و تک نرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشــیده 
شود. هشتم، با اصالحات ساختاری، مشارکت و توسعه 
بخش خصوصی افزایش رقابت و نظام مند کردن محیط 
کسب وکار انجام شود. نهم، استقالل عملیاتی و مالی بانک 
مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی شود. 
دهم، با بهبود فضای کسب وکار، حذف قیمت یارانه ای 
و کاهش تعداد شرکت های دولتی و بنیادها، حاکمیت 
قانون و افزایش رقابت و بهره وری، وابستگی به واردات 
کاهش و قیمت های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی 

کاالی جهانی مقاوم شود.
رئیس اتاق تهران در پایان این بخش از سخنانش تاکید 
کرد که این گزارش صنــدوق  بین المللی پول یک کار 
کارشناسی و تحلیل خوبی اســت که بهتر است مورد 
توجه دولت قرار بگیرد تا بحث تورم که سالیان سال است 
 آفت بزرگی برای اقتصاد کشور شــده، انشااهلل کاهش 

پیدا کند.

در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبعات تحدید اینترنت بررسی شد

 موج مهاجرت صنعتگران

سه دستور بانک مرکزی برای 
کنترل دارایی بانک ها

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها سه دستور 
درباره کنترل دارایی های آن ها ابالغ کرده است.

وضعیت ترازنامه بانک ها یکی از معیارهای مهم برای 
بررسی تغییرات پایه پولی اســت، زیرا هر آنچه در 
این ترازنامه نشان از اضافه برداشت بانک ها از بانک 
مرکزی و افزایش آن داشته باشد، به همان میزان نیز 
بر پایه پولی تاثیر می گذارد و آن را افزایش می دهد 
که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد. 
در این بین، بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی 
از برنامه های جدی خود برای اصالح نظام بانکی را 
اصالح رابطه بانک مرکزی با بانک ها از طریق کنترل 
ترازنامه ها بانک ها اعالم کرده اســت. بدین منظور 
رشد ترازنامه بانک ها در محدوده ۱.5 تا 2.5 درصد 
تعیین شد و اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، 
به عنوان جریمه، سپرده قانونی آن بانک نزد بانک 

مرکزی بین ۱0 تا ۱5 درصد افزایش می یابد.
در این زمینه، بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای 
به بانک ها ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های 
شبکه بانکی کشور را ابالغ کرده که طبق آن، حداکثر 
مهلت بارگذاری و ارسال اطالعات توسط مؤسسه 
اعتباری از »حداکثر ۱5 روز پس از پایان هر ماه« به » 
حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه« تغییر می کند. 
همچنین در این بخشنامه آمده است که طبق مفاد 
ماده )6( ضوابط و تبصره )۱( ذیل آن، تاکنون ارزیابی 
رعایت حدود مقرر و به تبع آن تعدیل نسبت سپرده 
قانونی مؤسسات اعتباری به صورت فصلی محاسبه و 
اعمال می شد که مقرر شد تکالیف مندرج در این ماده 
نیز به صورت ماهانه اجرایی شود. عالوه بر این، طبق 
اعالم بانک مرکزی، ســایر موارد مندرج در ضوابط 
ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شــبکه بانکی 

کشور کماکان به قوت خود باقی است.

وزیر صمت اعالم کرد؛
اعطای کارت اعتباری خرید به مردم

وزیر صمت ضمن بیان اینکه حرکت نرخ ارز بازار 
آزاد به سمت ۳6 هزار تومان کاذب بوده و چیزی 
جز عملیات روانی نیست، گفت: در نظر داریم تا به 
قشر وســیعی از مردم کارت اعتباری برای خرید 
بدهیم. فاطمی امین با بیان اینکه پایین بودن قدرت 
خرید مردم پایین است، گفت: قدرت خرید تابعی 
از درآمدهای شغلی و غیر شغلی، یارانه، تسهیالت 
و کارت های اعتباری است؛ در زمینه تسهیالت و 
کارت های اعتباری پروژه ای را در مراحل آغازین 
کار داریم که بر اساس آن در نظر داریم تا به قشر 
وسیعی از مردم کارت اعتباری برای خرید بدهیم 

که جزئیات آن اطالع رسانی خواهد شد.
وی در ادامه به وضعیت تولید اشاره کرد و گفت: 
اصالح برخی زیرساخت ها ســبب شد تا اتفاقات 
خوبی را در حوزه تولید شاهد باشیم؛ از جمله همه 
سهمیه ها در فلزات و فوالد برداشته شد و مشکل 
مواد اولیه را در حوزه فوالد به طور کلی حل کردیم.
وزیر صمت اضافه کرد: در همین راستا باید اشاره 
کنم که امروز بررسی شاخص تولید حاکی از روند 
بسیار خوبی اســت و در اکثر محصوالت افزایش 
تولید به ثبت رسیده است؛ بر همین اساس در بهار 
امسال صنعت رشد 5.۱ درصدی تولید را ثبت کرد، 
در حالی که رشد اقتصادی کشور کمی بیش از سه 
درصد بوده اســت. فاطمی امین افزود: شاخص 
دیگر تولید مربوط به شرکت های بورسی می شود 
که بیش از 50 درصد تولید کشور را در اختیار دارند 
که در مهرماه امسال در مقایســه با مدت مشابه 
پارسال 7.7 درصد رشد داشته است. رشد تولید 
این شرکت ها در خردادماه 2.5 درصد، تیرماه 5.۸ 
درصد، مردادماه 6.4 درصد و شهریورماه 6.5 درصد 
بوده است. وی ادامه داد: شاخص سرمایه گذاری نیز 
در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
5.۸ درصد رشد داشته است، همچنین در 6 ماهه 
نخست امسال رشد ۱۳ درصدی صادرات به ثبت 
رسید و بر این اســاس روندها مطلوب است. وزیر 
صمت همچنین از پیش بینی پذیر کردن تولید 
خبر داد و گفت: تاکنون حدود 2 هزار شاخص و 
۳00 داشبورد مدیریتی تعریف شده و با پیش بینی 
یک اتاق پایش، تا پایان ســال قادر به رصد همه 
متغیرها و شــاخص ها خواهیم بود که این مهم 
پیش بینی پذیری در تولید و اقتصاد کشور از سه 
ماه قبل را به دنبال خواهد داشــت. وزیر صمت با 
اشاره به اصالح برخی از زیرساخت ها برای توسعه 
تولید، اظهار کرد: از جمله این اقدامات تأمین مالی 
زنجیره ای است که در نظر داریم آن را به کارت های 
اعتباری متصل کنیم و اصناف در به ثمر نشستن 
آن نقش ویژه خواهند داشت. فاطمی امین گفت: 
امروز بیش از ۱۱0 شهرستان در کشور شناسایی 
شده که از نظر تولیدی حرفی برای گفتن ندارند و 
تمرکز کردیم تا با استفاده از توان شرکت های بزرگ 

به راه اندازی تولید در این مناطق اقدام کنیم.

خبر
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بررسی ها نشــان می دهد نرخ رشد تولید صنعتی 
کشور در مهر ماه سال جاری به باالترین حد خود در 

یکسال گذشته رسیده است.
بنا به گزارش منتشر شده پژوهشکده پولی و بانکی 
از وضعیت تولید 2۸0 شرکت صنعتی بورس، رشد 
تولید صنعتی کشــور در مهر ماه 7.7 درصد برآورد 
شده است. رشد تولید رقم خورده در مهر ماه باالترین 
نرخ رشــد در یکسال گذشته محســوب می شود. 
پس از رشد های منفی در نیمه دوم سال گذشته و 
کاهش شدید تولید در فروردین ماه، این شاخص از 
اردیبهشت ماه روندی صعودی به خود گرفت و در 
خرداد ماه نیز به طور کامل پس از گذشته چندین ماه 
منفی بودن تولید، نرخ رشد تولید صنعتی در کشور 

مثبت شد. در تابستان نیز نیز این رشد های مثبت 
روند صعودی خود را حفظ کرد و بین 5 تا 7 درصد 
بوده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد تولید 
صنعتی با رشد اقتصادی کل کشور قرابت زیادی دارد 
و با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی با تاخیر چند 
ماهه و به طور فصلی منتشر می شود، در دست داشتن 
وضعیت تولید کشور به طور ماهانه و با وقفه کمتر می 

تواند بسیار سودمند باشد.
آمار ها نشان می دهد رشد تولید صنعتی در 9 ماهه 
ابتدایی سال 9۸ منفی بوده است، اما با شروع زمستان 
همان سال رشد به مرور روند صعودی به خود گرفت. 
تا جایی که در انتهای ســال به حدود 2 درصد هم 
رسید، این در حالیســت که در ابتدای سال 9۸ این 

نرخ در محدوده منفی 7 درصد بوده است. البته در 
فروردین ماه رشد تولید به شکل قابل توجهی کاهش 
یافت، پیش بینی می شود این رشد منفی به دلیل 
سیکل زمانی بوده است. این روند صعودی در سال 
99 ادامه یافت، بیشترین رشد در سال 99 در میانه 
های سال رقم خورده است، البته بررسی ها نشان می 
دهد پس از سقوط بورس، یعنی از بازه مرداد ماه به بعد 
کمی این شاخص صعودی شده است. با شروع سال 
۱400 شاهد رشد بسیار باالی شاخص تولید شرکت 
های بورسی بودیم تا جایی که رشد ماهانه فروردین 
به نزدیکی 20 درصد هم رسید. می توان گفت که 
علت عمده این رشــد به دلیل کاهش این شاخص 

تولید در فروردین 99 بوده است.

روند رشد صعودی رشــد تا خرداد ماه سال گذشته 
ادامه یافت و رقم رشد در آخرین ماه از بهار سال ۱400 
به حدود ۸ درصد رسید. با شروع تابستان شاهد ایجاد 
روند نزولی در شاخص رشد بودیم تا جایی که رشد در 
مرداد ماه به صفر درصد نیز رسید. به غیر از شهریور 
۱400 که رشد تنها برای یک ماه مثبت شد، از مرداد 
ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال رشد تولید 
صنعتی شرکت های بورســی منفی با صفر درصد 
بوده اســت. تقریبا پس از ۸ ماه تجربه رشد منفی یا 
در محدوده صفر، در آخرین ماه بهار سال جاری رشد 
تولید صنعتی مثبت به ثبت رسید. نرخ رشد خرداد ماه 
2.6 درصد به ثبت رسیده است، این نرخ باالترین رشد 

به ثبت رسیده در دوازده ماه گذشته است.

از چندی پیــش به صورت رســمی اعالم شــد که 
خودروهــای مونتاژی ایران گرانتــر از قیمت جهانی 
فروخته میشوند که پی گیری ها حکایت از آن دارد که 
سازمان حمایت در صورت دریافت شکایت، با تخلفات 

برخورد می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، سال 97 بود که به دنبال تشدید 
تحریم ها، دولت به منظور صرفه جویی در منابع ارزی 
واردات برخی از محصوالت از جمله خودرو را ممنوع 
اعالم کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن 
بیش از پیش بازار خــودرو، کم کم زمینه برای حضور 
بیشــتر و پررنگ تر خودروهای مونتاژ شــده توسط 

شــرکت های خصوصی در بازار نیز فراهم شــد. این 
شــرکت ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، 
خودروها را در داخل ایران مونتاژ کــرده و روانه بازار 
می کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام 
می شود اما نکته ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود 
دارد این است که متأسفانه محصوالت مونتاژ شده با 
نرخ های نجومی به فروش می رسند؛ نرخ هایی که بعضاً 2 

تا 4 برابر قیمت واقعی این خودروها در کشور مبدا است.
این موضوع مورد تأیید معاون صنایع حمل و نقل وزیر 
صمت نیز رسید؛ منوچهر منطقی در یک گفت و گوی 
تلویزیونی ضمن اشــاره به اینکه در نبود خودروهای 
وارداتی، خودروهای مونتاژ شــده بازار را در دســت 
گرفته اند، گفتــه بود که این خودروهــا ۳00 تا 600 
میلیون تومان باالتر از قیمت واقعی به فروش می رسند.

برخورد سازمان حمایت با گرانفروشی
در ایــن رابطه عبــداهلل توکلی الهیجانــی مدیرکل 
دفتر صنایــع خــودروی وزارت صمــت در گفت و 
گو با خبرنــگار مهر اظهــار کرد: ســازمان حمایت 
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بر اســاس 
 شــکایتی که در مورد قیمت و وضعیت فروش اتفاق 

می افتاد، ورود می کند.
وی افزود: در واقع بر اســاس پرونده هایــی که برای 
خودروسازان بسته می شود، سازمان حمایت ورود و در 
صورت احراز تخلف، برخورد می کند. سازمان حمایت 

در چند مورد هم ورود و برخورد هم کرده است .

رشد تولید صنعتی در مهر ماه ۱۴۰۱؛

رشد تولید در مهر 1۴01؛ رکورد 12 ماهه شکست

مونتاژی های میلیاردی در بازار

برخورد سازمان حمایت با گرانفروشی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه امامی در مرز ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
قیمت سکه امامی )طرح جدید( به ۱۶ میلیون و و ۴۷۸ هزار تومان رسید.قیمت سکه سه شنبه ۲۴ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۶ میلیون و و ۴۷۸ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی 

رقم یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان ماند. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان معامله شد.
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رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي 
تهران با تاکيد بر ضرورت آموزش اعضاي اتحاديه بيان داشت: آموزش از ارکان 
مهم هر مجموعه و داشتن ديتا و برنامه هم در هر سازماني ضروري است؛ چرا 
که تنها در اين صورت مي توان انتظار پيشرفت و ارتقاي سطح علمي و توانايي 
هر سازماني را داشت؛ بر اين اساس اتحاديه ســال هاست که با برنامه ريزي 
مدون و آموزشي به طور مرتب توسط اســاتيد مجرب در حال ارتقاي سطح 

کيفي دانش اعضاست.
صادق فيض آبادي، رئيس اتحاديه توليدکننــدگان و تعميرکاران تجهيزات 
الکترونيکــي و حفاظتي تهران تصريح کــرد: در توليــد و تعمير تجهيزات 

الکترونيکي و حفاظتي افراد به هر ميزان آموزش هاي به روزتري داشته باشند، 
نتيجه کار ســالم تر، رضايت مندي بيشــتر و خروجي بهتري خواهد داشت؛ 
بنابراين به جرات مي توان گفت از صنوفي هستيم که همگام با تکنولوژي و 
دانش روز دنيا در حرکتيم. آموزش همواره وجود داشته حتي در دوران کرونا 
که البته برگزاري کالس ها به کندي و با رعايت پروتکل هاي بهداشــت و با 

تعداد کم برگزار مي شد.
وي افزود: صنايع الکترونيک در دنيا دائم در حال تغيير و پيشــرفت اســت. 
با توجه به اين موضــوع اگر آمــوزش و توانمندي اطالعــات را در اتحاديه 
و اعضا بــاال نبريم نمــي توانيم همــگام با دنيــا و صنايع توليــدي به روز، 

پيش رويم. فيض آبــادي در خصوص توليدات صنف گفت: ســال هاســت 
که بســياري از کاالها در حــوزه اين صنف با دســتان توانا و علــم و دانش 
توليدکنندگانش روانــه بازار داخلي مي شــود، چه آنکه در گذشــته جزو 
واردکنندگان همين کاالها بوديم، اما شــرايط توليد بايد براي توليدکننده 
 در کشــور به راحتي مهيا شــود تــا دغدغه مــواد اوليــه و ديگــر موانع 

را نداشته باشد.
رئيــس اتحاديه توليدکننــدگان و تعميــرکاران تجهيــزات الکترونيکي و 
حفاظتــي تهــران اظهــار داشــت: توليدکنندگان ايــن صنــف در اکثر 
مواقــع تنها بــه دليل عشــقي کــه بــراي توليــد دارنــد بــه کار ادامه 

مي دهنــد. ســختي در عرصــه توليــد زيــاد اســت و مســئوالن براي 
 ارتقــاي توليــدات کشــور بايــد بــا برنامــه ريــزي از توليــد کنندگان 

حمايت کنند.
وي با اشاره به رسته هاي توليدي اين صنف افزود: از جمله رسته ها عبارتند 
از توليد و تعمير لوازم پزشکي و الکترونيک- توليد و تعمير و نصب آنتن هاي 
مجاز- توليد و تعمير انواع بردهاي الکترونيکي- توليد و تعمير تجهيزات و ابزار 
آالت الکترونيکي– توليد و تعمير و نصب خدمات فني و خدمات پس از فروش 
سيستم هاي حفاظتي و ايمني و دوربين هاي مدار بسته و توليد و تعميرکاران 

دستگاه هاي اندازه گيري.

ضرورت آموزش تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي
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رئيس اتحاديه فروشندگان نوشــت افزار و لوازم 
مهندسي تهران با اشــاره به توليد داخلي برخي 
از اقــالم لوازم التحريــر گفت: در حــال حاضر 
توليدکنندگان در توليد مداد- خودکار- دفتر- پاک 
کن- تراش و... توانسته اند ضمن تامين بازار داخلي 
به خارج از کشــور نيز صادرات داشته باشند. اين 
صادرات به کشورهاي افغانستان، عراق و آذربايجان 

بوده است که اميدواريم گسترش داشته باشد.
موسي فرزانيان، رئيس اتحاديه فروشندگان نوشت 
افزار و لوازم مهندسي تهران در آخرين وضعيت اين 
صنف اظهار داشت: صنف نوشت افزار فصلي بوده و 
تنها از ماه هاي مرداد تا مهر مي تواند کسب وکار 
خوبي داشته باشد و در غير اين ماه ها تنها به طور 
گذار و مقطعي فروش دارد، بنابراين با توجه به ذات 
اين کسب و کار طي دو سال گذشته که کرونا شايع 
شد و مدارس و دانشــگاه ها به طور مجازي فعال 

بودند کسب و کار اين صنف بسيار راکد بود.
وي ادامه داد: امسال مي توان گفت شرايط به دليل 
بازگشــايي مدارس در بازار اين صنف رضايتمند 

بود، البته اکثريت به اتفاق فعــاالن اين صنف از 
بازنشســتگان آموزش و پرورش هستند که تنها 
عالقه و عشق آنها باعث توانسته ادامه کارشان بوده 
در حاليکه به نسبت ساير صنوف از ضعيف ترين 

درآمدها مي باشد.
فرزانيان با اشــاره به رونق لوازم و ابزار مهندسي 
در اين صنف بيان داشــت: از آنجايــي که رونق و 
پيشــرفت قابل توجهي در تکنولــوژي هاي روز 
به وجــود آمده اوالً اســتفاده از ابزار مهندســي 
قديمي جاي خود را به ابــزار و تکنولوژي به روز 
داده همچنين رونق و پيشرفت در انواع مهندسي 
هاي عمراني، جاده ســازي، شهرســازي و نقشه 
کشي در چند سال اخير کاماًل کاهش يافته است. 
رئيس اتحاديه فروشندگان نوشــت افزار و لوازم 
مهندســي تهران بيان کرد: در حوزه شهرسازي، 
نقشه کشي و ساختمان سازي مدتهاست که کم 
کار و راکد هستيم. روشن اســت ابزاري استفاده 
 نمي شــود بنابراين در اين رســته هــم رونقي 

در بازار نداريم.

رئيس اتحاديه فروشندگان الستيک، فيلتر و تعويض 
روغن تهران گفت: هيچ واحد توليدي نمي تواند بگويد 
من روغن را با تاخير دريافت مي کنم چرا که روند عرضه 
روغن منطقي شده است. ولي سوال اينجاست چرا با 
وجود اينگونه اقدامات، در بازار قيمت روغن نوســان 
دارد که به نظر مي آيد واحدهاي فاقد پروانه کسب؛ 

دليل نوسان قيمت روغن موتور هستند.
محمد آل سارا، رئيس اتحاديه فروشندگان الستيک، 
فيلتر و تعويض روغن تهران با بيان اينکه در حال حاضر 
فروش و عرضه روغن در سامانه جامع تجارت به صورت 
سازمان يافته انجام مي شود، گفت: هيچ واحد توليدي 
نمي تواند بگويد من روغن را با تاخير دريافت مي کنم 
چرا که روند عرضه روغن منطقي شده است ولي سوال 
اينجاست چرا با وجود اينگونه اقدامات و ساماندهي 
عرضه روغن همچنان بازار شاهد نوسانات قيمتي است.
آل ســارا تصريح کرد: به نظر مي رســد اين موضوع 
متوجه آن دســته از واحدهاي فروش است که فاقد 

پروانه کسب هستند که تعداد آن واحدها قابل توجه 
است به نحوي که چون روغن را با واسطه دريافت مي 
کنند در نهايت قيمت هاي بااليي را به مصرف کنندگان 
اعالم مي نمايند اين درحالي است که واحدهاي داراي 
پروانه، روغن را براساس قانون و قيمت مصرف کننده 

عرضه مي کنند و در اين رابطه مشکلي وجود ندارد.
وي در ارتباط با نوســانات قيمتي روغن موتور علي 
رغم تشديد نظارت ها و افزايش توليد گفت: با تشديد 
نظارت ها و افزايش عرضه طي دو ماه اخير کاهش ۴۰ 
درصدي قيمت روغن موتور در بازار بوجود آمده است 
و اين موضوع تاحد قابل توجهي دستاورد مناسبي به 
شمار مي آيد. رئيس اتحاديه فروشندگان الستيک، 
فيلتر و تعويض روغن تهــران تاکيد کرد: در اتحاديه 
نظارت هاي الزم را براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي 
فاقد پروانه کسب انجام مي دهيم تا در نهايت بتوانيم با 
صدور پروانه کسب و يا تعطيلي آنها مانع بروز مشکالت 

قيمتي در سطح بازار روغن شويم.

بانک کشــاورزی در حمايــت از تامين امنيت 
پايدار غذايی در کشــور و در اجرای برنامه ملی 
احيا و توســعه مرغ الين نژاد آرين، تسهيالتی 
با نرخ ترجيحی ۶ درصد به مرغداران و زنجيره 
توليدکنندگان مرغ الين آرين پرداخت می کند.

اين بانک با هدف حمايت از خودکفايی در زنجيره 
توليد مرغ، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نيمه آبان ماه 
بالغ بر ۱۹۶۶ ميليارد ريال تسهيالت برای احيای 
نژاد آرين به بيش از ۶۶ مزرعه پرورش مرغ الين 
آرين شامل نيمچه گوشتی، مادر گوشتی و مرغ 
اجداد پرداخت کرده است. براساس اين گزارش، 
اين تســهيالت با هماهنگی معاونــت امور دام 
وزارت جهاد کشاورزی و معرفی مديريت برنامه 
ملی احيای مرغ الين آرين، توسط شعب بانک 

کشاورزی سراسر کشور پرداخت می شود.

اين گزارش می افزايد: فناوری دستيابی به مرغ 
الين، بسيار پيشــرفته و راهبردی است و امروز 
در جهان تنها هشــت کشــور از جمله ايران از 
توانايی فنی و علمی الزم برای توليد اين مرغ ها 
برخوردار هستند و توانايی حفظ و تکثير آن را با 
رعايت استراتژی های غذايی دارند. توانايی توليد 
مرغ الين به اندازه ای مهم است که می تواند يک 
کشور را به تأمين کننده گوشــت مرغ زنجيره 
صنعتی دنيا تبديل و در زمينه گوشــت مرغ از 

ساير کشورها بی نياز کند.
شايان ذکر اســت؛ صندوق بيمه کشاورزی نيز 
در حمايت از توليدکنندگان مــرغ الين آرين، 
در بيمه های پايــه و تکميلی، حق بيمه بابت هر 
قطعه جوجه يک روزه سويه آرين را با احتساب 

۵۰ درصد تخفيف محاسبه می کند.

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن، گفت: متأسفانه 
با وجود شــرايط رکودی؛ بازار شــاهد نوسانات 
قيمتی نيز در بخش انواع مقاطع آهن و ميلگرد 
بوده است. با تشديد رکود ساخت و ساز وضعيت 
بازار فروش آهن نيز متاثر از اين موضوع شــاهد 
رونق معامالت نيســت و همين امر مشــکالتی 
را برای فروشــندگان به وجود آورده است چرا 
که آنها ملزم به پرداخت هزينــه هايی از جمله 
ماليات و بيمه هســتند امــا از آن طرف فروش 
مناسبی ندارند تا بتوانند جبران هزينه های خود 

را داشته باشند. 
نکته جالب اينجاســت برخی از فعاالن بازار می 
گويند رکود معامالت باعث شده تا فروشندگان 
به فروش اقساطی گرايش پيدا کنند تا به دنبال 
آن بتوانند بخشــی از هزينه های خود را جبران 

نمايند. رستگار رئيس اتحاديه فروشندگان آهن 
نيز به شرايط رکود تورمی در بازار آهن اشاره می 
کند و به خبرنگار تســنيم، می گويد: متأسفانه 
با وجود شــرايط رکودی؛ بازار شــاهد نوسانات 
قيمتی نيز در بخش انواع مقاطع آهن و ميلگرد 

بوده است.
وی افزود: نگرانی از وضعيت بازار، تغييرات نرخ 
ارز، به همراه تعامالت بيــن المللی برای برجام 
عاملی شده تا فروشندگان با رکود معامالت روبرو 
شوند. رستگار تصريح کرد: در حال حاضر قيمت 
انواع آهن نسبت به هفته گذشته افزايشی بوده 
است اما اين موضوع مقطعی است و ممکن است 
طی روزهای آينده بازار ثبــات قيمتی را تجربه 
کند ولی مهم اينجاست بازار درگير رکود و تورم 

عجيبی قرار گرفته است.

معاون وزارت راه و شهرسازی با اشاره به امکان برقراری 
منظم خط دريايی برای انتقال کاال بين ايران و ونزوئال 
و ساير کشورها گفت: با توجه به فعاليت های ايران در 
ديپلماســی خارجی و نقش مهم در کريدور شمال-

جنوب،  می توان به تفاهمات مهمی با ونزوئال در زمينه 
حمل ونقل دريايی، انتقال بــار و حمل ونقل هوايی 

دست يافت.
به گــزارش ايســنا، شــهريار افنــدی زاده درباره 
دســتاوردهای نهمين اجالس کميسيون مشترک 
همکاری های اقتصادی جمهوری اســالمی ايران و 
جمهوری بوليواری ونزوئــال در تهران که با همکاری 
وزارت دفاع و پشــتيبانی نيروهای مســلح و وزارت 
حمل ونقل ونزوئال از بيســت ودوم تا بيست وچهارم 
آبان ماه برگزار شــد، با اشــاره به تاثير مثبت انتقال 
تجربيات، تکنولوژی و دانش فنی ميان ايران و ونزوئال 

تاکيد کرد: با توجه به فعاليت های ايران در ديپلماسی 
خارجی و نقش مهم در کريدور شــمال-جنوب در 
زمينه حمل ونقل دريايی و انتقــال بار و حمل ونقل 
هوايی می توان با طرف ونزوئاليی به تفاهمات مهمی 

دست يافت.
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی گفت: در 
زمينه حمل ونقل دريايی بين دو کشور بحث انتقال بار 
و تجاری سازی محصوالت، حائز اهميت است و بايد اين 
نکته مدنظر قرار گيرد که در هر دو طرف ايران و ونزوئال 

برنامه ريزی برای تبادل بار و کاال وجود داشته باشد. 
افندی زاده با اشــاره به اينکه ايــران می تواند هاب 
منطقه ای برای کاالهای ونزوئاليی باشد، افزود: ونزوئال 
نيز می تواند اين نقش را برای کاالهای ايرانی ايفا کند و 
اين موضوع در اين اجالس مورد توجه وزير حمل ونقل 

کشور ونزوئال قرار گرفت.

امسال ســاخت و ساز در 
پايتخــت بــه پايين ترين 
ميزان خود در چند ســال 
اخير رسيد. به گونه ای که 
آمارها نشان می دهد تيراژ 
توليد مسکن در تهران  در ۱۸ سال گذشته بی سابقه 
بود. به اعتقاد کارشناســان اين رکــود تاريخی در 
ساخت و ســازها بيش از هر عاملی، متاثر از جهش 
دوباره قيمت مسکن در ابتدای سال جاری است که 
باعث نااطمينانی سرمايه گذاران ساختمانی به آينده 
و ناتوانی بيشتر آنها در فروش و در نتيجه انصراف از 

ادامه فعاليت شان شده است.
يک کارشناس اقتصادی معتقد است: سياست ها و 
قوانين متضاد و اغتشاش در تصميم گيری ها باعث 
می شــود که ثبات به وجود نيايد و در اين شرايط، 
ميل به سرمايه گذاری در بخش توليد مسکن منفی 
می شود. سقوط وحشــتناک توليد مسکن در بهار 
امسال، اين روزها موجی از نگرانی را وارد بازار مسکن 
کرده است که سمت و سوی قيمت ها چه خواهد بود. 
آن طور که در آخرين گزارش مرکز آمار ايران مربوط 
به بهار امسال ديده می شــود، در مجموع در حدود 
۹۰  هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

به گزارش خبرآنالين، بنا به اين گــزارش، در بهار 
امســال تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مســکونی در 
پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی 
شهرداری های کشــور پيش بينی شد که نسبت به 
فصل گذشته ۲۱.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشــته ۱۲.۷ درصد کاهش داشته است. به 
عبارتی، در حالی در بهار امسال حدود ۹۰ هزار واحد 
مسکونی در کشور مجوز ســاخت دريافت کرد که 
اين ميزان در تابستان سال گذشته معادل ۹۳ هزار 
واحد، در پاييز ۸۳ هزار واحد و در زمستان ۱۱۵ هزار 

واحد بوده است.
کارشناسان اعتقاد دارند که سياست هايی که تاکنون 
دولت دنبال کرده، روی عرضه و توليد مســکن اثر 

منفی داشته است. اين در شرايطی است که دولت 
وعده ساخت ساالنه يک ميليون واحد مسکونی را 

داده بود.

سخت گیری و فشار به سازندگان
غالمرضا سالمی، مشاور اسبق وزير راه و شهرسازی 
و اقتصاددان با تحليل بازار مسکن در نيمه دوم سال 
گفت: تحليل مشکل اســت، چون عوامل متعددی 
مثل بازارهای ديگر، در بازار مســکن موثر اســت. 
مسايل بين المللی، وضعيت بازار ارز، مسايل داخلی 
کشور، همه و همه دست به دست هم می دهد و آثار 

متفاوتی روی بازار مسکن می گذارد.
وی افزود: اما به طور کلی سياست هايی که تاکنون 
دولت به کار بــرده، روی عرضه و توليــد اثر منفی 
گذاشــته اســت. زمانی هم که عرضه کم شود، در 
ميان مدت و حتی کوتاه مدت باعث باال رفتن قيمت ها 
می شــود؛ به خصوص اين که تورم هم به شدت باال 
باشد. بنابراين پيش بينی من اين است که با توجه 
به شرايط کنونی، بازار مسکن به سير صعودی خود 

ادامه می دهد.

مشــاور اســبق وزير راه و شهرســازی با اشاره به 
سياست هايی که در عرضه مسکن اثر منفی داشته 
است، تصريح کرد: سخت گيری ها و فشارهايی که 
به سازندگان و سرمايه گذاران مسکن وارد می شود، 
ماليات های سنگين و جريمه ها و تنبيه های متعدد را 
در حوزه مسکن شاهد هستيم. از يک طرف می گويند 
مسکن جای سرمايه گذاری نيست و از طرف ديگر، 
بورس مسکن را راه اندازی می کنند. اين سياست های 

متضاد را من نمی دانم چگونه می شود تعريف کرد.
ســالمی افــزود: صنــدوق امالک و مســتغالت 
که افتتاح شــد، خيلی خوب اســت که مردم روی 
ملک ســرمايه گذاری کننــد. امــا از آن طرف که 
سرمايه گذاری می کنند، می گويند سوداگر هستند و 
قيمت ملک را باال می برند. سرمايه گذاری روی ملک 
ضروری است و خود يک تقاضای مهم در بازار مسکن 
اســت. وقتی اين بخش را تنبيه می کنيد و فشــار 
می آوريد، به طور طبيعی ميل به سرمايه گذاری کم 

می شود و توليد سازنده هم پايين می آيد.
وی با بيان اين که در ســال جديد آمار پروانه های 
ساختمانی وحشتناک پايين آمده است و اين روی 

بخش عرضه اثر منفی دارد، گفت: اين شــرايط به 
طور مسلم قيمت مسکن را باال می برد؛ مگر اين که 
تحوالت منفی ديگری وجود داشته باشد که مردم 
ميل به ســرمايه گذاری در بخش مســکن نداشته 
باشــند و بخواهند پول خود را به دالر و طال تبديل 

کنند.
اين کارشناس اقتصادی با بيان اين که جذابيت بازار 
به عوامل متعددی مربوط است، افزود: اگر ناآرامی ها 
بخواهد ادامه پيدا کند، مردم پول خود را به بازارهايی 
می برند که نقدينگی بــاال دارد، مثل دالر و طال. اما 
اگر ثبات به وجود آيد، به طرف مســکن می آيند و 
ســرمايه گذاری بلندمدت می کنند. در عين حال، 
اگر ثبات خيلی خوبی داشته باشيم، مردم به سمت 
توليد می روند. ما همواره در ثبات متزلزل بوديم که 
اين باعث می شود که تورم باال باشــد و به تبع آن، 

قيمت ملک نيز باال رود.

وعده ها، بیشتر آرزوست
سالمی با اشاره به وعده دولت برای ساخت ۴ ميليون 
واحد مسکونی، متذکر شد: اصوال وعده هايی که داده 
می شود، در تمام زمينه ها مطالعه نشده است. يعنی 
خيلی از وعده هايی که تاکنون داده شده، عملی نشده 
اســت، زيرا اين وعده ها فقط يک آرزو است و فقط 
دوست دارند که اين خانه ها ساخته شود. همه دوست 
دارند که اين تعداد خانه ساخته شود، توليد باال رود 
و تورم پايين آيد، اما آنچه کــه اين آرزوها را عملی 
می کند، فکر و کار کارشناســی است که متاسفانه 
نداريم. وی تصريح کرد: سياست ها و قوانين متضاد و 
اغتشاش در تصميم گيری ها باعث می شود که ثبات 
به وجود نيايد. در اين شرايط، ميل به سرمايه گذاری 

در بخش توليد منفی می شود.
مشاور اسبق وزير راه و شهرسازی در ادامه با تشريح 
شرايط بازار مسکن در نيمه دوم سال گفت: مسايلی 
همچون برجام و مسايل داخلی خيلی مهم است. اگر 
دولت بتواند بر مشکالت فايق آيد، مسلما بازارها از 
جمله به آرامش می رسند. اما اگر بی ثباتی ها ادامه 
پيدا کرد، يک مقداری ترس مردم از سرمايه گذاری 
در بخش مسکن باال خواهد رفت و تقاضا نيز کاهش 
می يابد. البته تقاضای واقعی وجود دارد و اين بخش 
از تقاضا باعث می شود که قيمت ملک باال رود، چون 
در مقابل آن عرضه ای نداشتيم. سالمی خاطرنشان 
کرد: با اين حال، من اعتقاد دارم که قيمت مسکن در 

آينده باالتر خواهد رفت.
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چرا ساخت  و ساز سقوط کرد؟

وضعیت قرمز در بازار مسکن

امکان برقراری خط دریایی برای انتقال کاال ميان ایران و ونزوئالبازار آهن دچار رکود تورمی شداعطای تسهيالت ۶ درصدی به توليدکنندگان مرغ 

صادرات برخي اقالم نوشت افزار

رونقي در بازار لوازم مهندسي نيست

عرضه روغن بر اساس قانون و قيمت مصرف کننده 

رئيــس اتحاديــه ســراجان تهران گفــت: ورود 
و حضــور اتبــاع خارجــي بــدون مجــوز در 
ايــن صنف ســال هاي ســال اســت کــه مانع 
از فعاليــت اعضــاي واقعــي ايــن صنف شــده 
 اســت. اين افراد نبض بازار ســراج را در دســت 

گرفته اند.
ســيدمحمود موســوي تصريح کرد: اين افراد با 
فعاليــت و توليــد کيــف هــاي زنانه بــازار اين 
رســته را اشــباع کرده انــد و بتازگي بــا توليد 
کولــه پشــتي و انــواع چمــدان، بيــم آن مي 
رود کــه توليدکننــدگان ايرانــي کــم کــم از 
 فعاليــت در اين حوزه هــم خارج شــده و بيکار 

شوند.
وي ادامه داد: بارها وضعيت موجــود را به تمامي 
دستگاه هاي ذيربط موضوع اطالع داده ايم؛ اما نه 
تنها ترتيب اثر داده نشــده بلکه تعداد افراد شاغل 

اتباع بيشتر هم شده است. 
حضور اين افراد نه تنها به بيکارتر شــدن ايرانيان 
شــاغل ســرعت مي دهد ؛ بلکه به زيان دستگاه 

هاي دولتي هم هســت؛ چرا که خود را متعهد به 
پرداخت بيمه، ماليات و ديگر هزينه ها نمي کنند. 
موســوي در خصوص مواد اوليه مورد نياز صنف 
بيان داشت: در توليد چرم طبيعي و مصنوعي در 
کشور مشکلي نداريم؛ اما براي يراق آالت با کمبود 
رو به رو هستيم. تحريم در سال هاي اخير اگر چه 
صدمات زيادي به بخش هــاي مختلف اقتصادي 
وارد ساخت؛ اما توليدکنندگان دسته اول توانستند 
ســطح کيفيت را به نوع خارجــي نزديک کنند 
 از ايــن رو واردات اين محصول از خــارج متنفي 

شد.
رئيس اتحاديه ســراجان تهران با اشاره به آسيب 
هاي صنف متبــوع خــود در دوران کرونا گفت: 
به قاطعيت مي توان گفت صنف ســراج از جمله 
صنوفي اســت که طي سه سال شــيوع ويروس 
کرونا به دليل تعطيلي مدارس و دانشگاه ها، عدم 
برگزاري مجالــس و ميهماني هــاي مختلف به 
دليل ممانعت از ســفرهاي توريستي، سفر به مکه 
مکرمه و عتبــات عاليات به نابودي رســيد و تنها 

تعهد اين صنف از ســوي اعضا باعث شد تا شغل 
 خود را ترک نکننــد در حالي که زيان هاي زيادي 

را متحمل شدند.
وي وجود ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مســتقيم 
در صدور پروانه کســب را از مشــکالت اتحاديه 
دانســته و گفت: اجراي ماده ۱۸۶ بــراي افرادي 
که بــا اجــازه مالــک، ســرقفلي واحــد صنفي 
 را اجــاره داده انــد مشــکالت زيــادي را ايجاد 

نموده است.
موسوي محاســبات ورود و خروجي هاي دستگاه 
هاي پوز در خصوص ماليات را از ديگر مشــکالت 
صنف برشــمرد و افــزود: دســتگاه پوز بــه نام 
مســتاجر و پروانه کســب به نام صاحب سرقفلي 
است، بنابراين در قانون جديد دســتگاه پوز بايد 
به نام فردي باشــد کــه پروانــه دارد در حاليکه 
ذي نفع مســتاجر اســت نه صاحب پروانه، لذا از 
ســازمان امور مالياتي مي خواهيم اين مشــکل 
 که مبتالبه بســياري از فعاالن اقتصادي اســت 

را بر طرف کند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی خاطر نشان 
کرد: در شــرايط تحريم امــکان واردات قطعه برای 
ما وجود دارد و ما قطعات را از کشــورهای ثالث وارد 
می کنيم. اگر اين قطعات وارد نشود امکان توليد را از 
دست خواهيم داد. اکبر پازوکی در پاسخ به اين پرسش 
که برخی از شنيده ها حاکی از اين مهم است که ژاپن 
به بازار لوازم خانگی ايران بازگشته است آيا اين خبر 
را تاييد می کنيد؟ گفت: خير اين خبر صحت ندارد؛ 
توليدکنندگان ايرانی از شرکت های ژاپنی قطعه وارد و 
بعد از مونتاژ به نام توليد ايرانی و با اعطای خدمات پس 

از فروش  آن کاالها را در بازار عرضه می کنند.
وی با بيان اينکه توليدکننــدگان داخلی ۶۰ تا ۷۰ 
درصد نياز قطعات مورد نياز  را وارد می کنند، گفت: 
کشــورهايی اروپايی در شــرايط تحريــم در ايران 
ســرمايه گذاری کردند؛ به عنوان مثال ۲ شــرکت 
اروپايی پکيچ های توليد شده  يک شرکت را خريداری 
و به اروپا صادر می کنند همچنين بخاری شرکت ديگر 

به اروپا و کانادا صادر می شود.
اين فعال صنفی ادامــه داد: واردات لوازم خانگی از ۱ 

فروردين ۹۷ ممنوع شد اما برند سامسونگ با نام برند 
سام  اقدام به توليد می کند همچنين  برند ال جی به  
جی پالس تغيير نام داده است و با ضمانت گلديران به 
مشتريان خدمات پس از فروش ارائه می دهد. بقيه 
اقالم موجود در بازار بدون ضمانت نامه رسمی همگی 
قاچاق اند از جمله برندهای ســونی، پاناسونيگ، ال 

جی ....
پازوکی با بيان اينکه در شرايط تحريم امکان واردات 
قطعه وجود دارد، گفت: قطعات از کشورهای ثالث وارد 
می شود و اگر اين قطعات وارد نشود امکان توليد را از 
دست می دهيم. ايران به عضويت پيمان منطقه ای 
شانگ های پيوسته اســت و اين کشورها که تحريم 
نيســتند و عضويت ايران در ايــن پيمان منطقه ای 
امکان دسترسی ما به ساير بازارها را فراهم می کند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی با بيان اينکه 
توليدکنندگان داخلی موتور يخچال، لباس شويی و 
پمپ تخليه آب را وارد می کنند، گفت: اين شيوه توليد 

در تمام دنيا رايج است.
اين فعال صنفی با اشاره به رکود حاکم بر بازار، گفت: 

بازاريان همه نشسته اند؛ چرا که درآمد مردم کفاف 
تامين نيازهای اوليه و ضروری آنها را می دهد و اگر به 
بازارهای اصلی فروش لوازم خانگی مراجعه کنيد رکود 
بر اين بازار را مشاهده خواهيد کرد، فروش ها محدود به 
تهيه جهيزيه شده است. از اين رو اميدواريم که سازمان 

امور مالياتی در سال جاری اين موضوع را لحاظ کند.
وی افزود: لوازم خانگی بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد گران 
شده است آيا معافيت های مالياتی نيز به همان ميزان 
تغيير کرده است؟ امروز سازمان امور مالياتی معيار 
ماليات ســتانی را تراکنش های مالياتی عنوان کرده 
است و در شيوه ماليات ستانی هزينه ها فروشندگان 
در نظر گرفته نمی شــود. اصناف همواره ماليات بر 
درآمــد را پرداخت کرده اند و پرداخــت اين ماليات 
را حق خود می داند اما در ايــن افزايش نرخ ها کمر 
همه فروشــندگان شکسته شده اســت و ما انتظار 
داريم که دولت از ما حمايــت کند دولت در ماليات، 
اخذ عوارض شــهرداری به اصناف کمک نکرد، اين 
 در حاليســت که اصناف همواره در شــرايط دشوار 

همراه دولت ها بودند.

افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصدی قيمت لوازم خانگیاتباع خارجی نبض بازار سراجان را در دست گرفته اند
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توافق 400 ميليون دالری گوگل برای بستن پرونده 
رديابی پنهانی كاربران

شرکت گوگل آلفابت ۳۹۱.۵ میلیون دالر برای رسیدن به توافق با ۴۰ ایالت آمریکا 
که مدعی هستند این غول جست و جو و تبلیغات، موقعیت مکانی کاربران را به 
صورت غیرقانونی ردیابی کرده است، پرداخت خواهد کرد. این تحقیقات و توافق 
که توسط ایالتهای اورگون و نبراسکا هدایت شد، عالمت افزایش موانع حقوقی برای 
گوگل از سوی دادستان های کل ایالتی است که شیوه های ردیابی کاربر این شرکت 
در ماه های اخیر زیر ذره بین آنها رفته بود. دفتر دادستان کل ایالت آیووا اعالم کرد: 
گوگل عالوه بر پرداخت این مبلغ، باید شفافیت بیشتری با مصرف کنندگان درباره 
ردیابی موقعیت مکانی آنها داشته باشد و اطالعات دقیق درباره آمار ردیابی موقعیت 

مکانی آنها را در یک صفحه وب مخصوص، ارائه کند.
تام میلر، دادستان کل آیووا در بیانیه ای اعالم کرد: هنگامی که مصرف کنندگان 
تصمیم می گیرند اطالعات موقعیت مکانی خود را در دستگاه هایشان به اشتراک 
نگذارند، باید بتوانند به یک شرکت اعتماد کنند که دیگر هر حرکت آنها را دنبال 
نمی کند. این توافق، روشن می کند که شرکتها باید در نحوه ردیابی مشتریان، شفاف 
باشند و قوانین ایالتی و فدرال را رعایت کنند. خوزه کاستاندا، سخنگوی گوگل اعالم 
کرد مطابق با بهبودهایی که در سالیان اخیر انجام دادیم، به این توافق رسیدیم تا 
تحقیقاتی که بر مبنای سیاستهای محصول قدیمی این شرکت بود و سالها پیش 

تغییر کردند، پایان پیدا کند.
گوگل در یک پست وبالگ اعالم کرد در ماه های آینده، به روزرسانی هایی انجام 
خواهد داد و کنترل و شفافیت بیشــتری درباره اطالعات موقعیت مکانی فراهم 
می کند. این تغییرات شامل راحت تر شدن حذف اطالعات موقعیت مکانی هستند. 
کاربران جدید کنترل های حذف خودکار خواهند داشت که به آنها اجازه می دهد به 
گوگل دستور دهند اطالعات خاصی را وقتی به مدت مشخصی رسید، حذف کند.

دادستان های کل ایالت های آمریکا سال ۲۰۱۸ پس از گزارشی مبنی بر این که 
گوگل حتی وقتی کامل اطالعات مکانی را غیرفعال می کنند، همچنان به ردیابی 
آنها ادامه می دهد، تحقیقاتی را گشودند. نتیجه این تحقیقات نشان داد گوگل 
مصرف کنندگان را درباره شیوه های ردیابی مکان از اواخر سال ۲۰۱۴ گمراه کرده 

است که این اقدام، نقض قوانین ایالتی حمایت از مصرف کننده بوده است.
آریزونا پرونده مشابهی علیه گوگل گشود که با پرداخت ۸۵ میلیون دالر در اکتبر 
سال ۲۰۲۲ توسط این شرکت، فیصله پیدا کرد. ایالتهای تگزاس، ایندیانا، واشنگتن 
و منطقه کلمبیا در ژانویه از گوگل بر سر شیوه های فریبکارانه ردیابی مکان که حریم 
خصوصی کاربران را نقض می کند، شکایت کردند. بر اساس گزارش رویترز، گوگل 
در نیمه اول امسال، ۱۱۱ میلیارد دالر درآمد از تبلیغات داشته که بیش از سایر 
فروشندگان تبلیغات آنالین بوده است. موقعیت مکانی کاربر به تبلیغات کنندگان 
کمک می کند تبلیغات هدفمندتر را به کاربران نمایش داده و توجه او را جلب کنند.

وزیرارتباطات:شبکهملیاطالعاتتا1403بهاتماممیرسد
احدی حق دسترسی به اطالعات مردم را ندارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: میزان پیشــرفت شبکه ملی اطالعات 
افزایش یافته و حداکثر تا سال ۱۴۰۳ این طرح را به سرانجام نهایی می رسانیم. 
عیسی زارع پور در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال مجتبی رضاخواه نماینده 
مردم تهران مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تاکنون چه اقداماتی 
برای توسعه شبکه ملی اطالعات داشته است، گفت: یکی از مهمترین برنامه های 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تحقق شبکه ملی اطالعات است. چرا که این 

مسئله یکی از مطالبات اصلی مردم است.
وی متذکر شد: همانطور که در جلسه رأی اعتماد گفتند تحقق شبکه ملی اطالعات 
در صدر برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات وجود دارد و بنده برای آنکه 
این طرح محقق شود، تمام منابع وزارتخانه را بســیج کردم و اولویت اصلی این 

وزارتخانه تحقق شبکه ملی اطالعات است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: هر هفته شورای راهبردی توسعه 
اطالعات برای بررسی پیشرفت پروژه ها تشکیل جلسه می دهد، در این مسیر ۷ 
کالن پروژه تعریف شده است و بر اســاس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، 
وظایف دستگاه ها را مشخص کرده ایم. در تعریف وظایف ۵۳ بند وجود دارد که ۳۷ 
بند به صورت مستقیم به وزارتخانه مرتبط است و در دو ماه گذشته به دلیل شرایط 
ویژه هر روز تشکیل جلسه داده ایم و روند پیشرفت ۲۰۰ پروژه را پیگیری کرده ایم.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین سنجشی که صورت گرفته است باید بگویم که در 
ابتدای دولت سیزدهم و با وجود آنکه قریب به ۱۰ سال بحث شبکه ملی اطالعات 
به عنوان یک خواسته اصلی مطرح شده بود، فقط ۳۰ درصد پیشرفت داشت اما 
امروز باید با افتخار بگویم که پیشرفت این طرح به نزدیک ۵۹ درصد رسیده است؛ 

به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شده است.
زارع پور خاطرنشان کرد: ما برنامه ریزی کردیم نهایتاً تا یک سال و نیم آینده یعنی 
تا سال ۱۴۰۳ طرح شبکه ملی اطالعات را به سرانجام نهایی برسانیم. البته شبکه 
ملی اطالعات باید به صورت دائم توسعه یابد که نیازمند حمایت های دولت و مجلس 
است. شبکه ملی اطالعات کار پویا و دائم است و باید متناسب با فناوری های روز 

توسعه پیدا کند تا خدماتی با کیفیت، متنوع و پرسرعت در پهنه ایران ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از پروژه های هفت کالن پروژه شبکه ملی اطالعات، توسعه 
زیرساخت فیبر نوری است، گفت: در ۱۰ ســال گذشته ایران یکی از کشورهای 
انتهای جدول بود، برنامه ما این است که تا پایان سال، ۸۰ درصد خانوارها و کسب و 
کارها به فیبر نوری با سرعت نامحدود متصل شده و برای این منظور ۸ درصد درآمد 
اپراتورها به این پروژه اختصاص دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: 
زیرساخت های حقوقی توسعه فیبر نوری در ۵۱ شهر و ۱۲ استان آغاز شده است 
که تاکنون ۲ میلیون خانوار تحت پوشش قرار دارند و ارزیابی ما این است که تا آخر 
سال ۲ برابر می شود. به دنبال آن هستیم که سال آینده ۷ میلیون خانوار جدید و تا 

سال ۱۴۰۳ در حدود ۸ میلیون خانوار دیگر به فیبر نوری متصل شوند.
زارع پور درباره توسعه پیام رســان های داخلی، گفت: در ابتدای دوره مسئولیت، 
کارگروه ویژه ای با هدف توسعه پیام رسان های داخلی راه اندازی کردیم تا با تنوع 
و مزیت های متفاوت، مردم احساس تفاوت با پلتفرم های خارجی را نداشته باشند. 
هر روز میزان توسعه پلتفرم های داخلی را رصد می کنیم و هدف ما این است که اگر 
قرار شد نسخه های خارجی فعال شود، پلتفرم داخلی به گونه ای تقویت شود که 

مردم تمایل به استفاده از پلتفرم داخلی داشته باشند.
وی افزود: هر روز افراد جامعه در حال پیوستن به پلتفرم های داخلی هستند، به 
گونه ای که در یک روز شاهد پیوستن ۱۷ میلیون کاربر به پلتفرم داخلی بوده ایم و 

برای اولین بار است که ترافیک تولید داخل بیش از دو برابر شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات متذکر شد: مقام معظم رهبری در فتوایی نقض 
حریم خصوصی در پلتفرم های داخلی را مورد تاکید قرار دادند، بنابراین کسی حق 
ندارد به اطالعات مردم در پلتفرم های داخلی دسترسی داشته باشد. هفته اخیر 
نیز رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای اعالم کرد طبق اصل ۲۵ قانون اساسی احدی 
حق ندارد به اطالعات مردم دست اندازی کند. از این رو برای حفاظت از داده های 
مردم الیحه ای آماده کرده ایم که به زودی به مجلس ارسال می شود و انتظار داریم 
با حمایت نمایندگان با قید دوفوریت تصویب شود. زارع پور با اشاره به قابلیت های 
متنوع پتلفرم های داخلی، گفت: امکان ارتباط صوتی و تصویری در شبکه های 
اجتماعی داخلی فراهم شده اســت و به زودی مردم می توانند با تلفن های ثابت 
نیز تماس بگیرند. تالش می کنیم تمام نیازهــای مردم را در پلتفرم های داخلی 

برآورده کنیم.

اخبار

در حالی صندوق بین المللی 
پول در دو سناریو تورم ایران 
را مورد بررسی قرار داده است 
که به باور فعــاالن اقتصادی 
نیازی به اتکا به آمارهای این 
نهادهای ارایه دهنده آمار وجود ندارد. چراکه شــواهد 
موجود از اعم از رشد بی ضابطه نقدینگی، رشد اقتصادی 
صفر درصد در یک دهه گذشته، کسری بودجه و... نشان 
دهنده تورم صعودی در آینده است. اما در میان دو سناریو 
مطرح شده توســط صندوق بین المللی پول، نرخ تورم 
ایران در دو ســال آینده باالی ۵۰ درصد در نظر گرفته 
شده است. فعاالن اقتصادی بر این باورند رشد نقدینگی 
۴۰ درصدی و کاهش ارزش ریال در برابر دالر آمریکا، 

تورم باالی ۵۵ درصد را برای اقتصــاد ایران به ارمغان 
 )IMF( خواهد آورد.  به هر ترتیب صندوق بین المللی پول
در روزهای گذشته با انتشار گزارشی به بررسی تورم ایران 
در دو دهه گذشته پرداخته و راهکارهایی برای حل این 
مشکل ارائه کرده است. در بخشی از این گزارش صندوق 
بین المللی پول بر اساس داده های تاریخی، نرخ تورم ایران 

در دو سال آینده را در دو سناریو پیش بینی کرده است.
طبق سناریوی خوشبینانه، تورم ایران تا دو سال آینده 
به زیر ۲۰ درصد می رســد. اما ســناریوی دوم از تداوم 
روند صعودی تورم به بــاالی ۵۰ درصد حکایت دارد و 
می گوید نرخ تورم سال آینده به باالی ۵۰ درصد خواهد 
رسید. با وجود اینکه برخی رسانه ها هر دو سناریو را در 
گزارش های خود ذکر کرده اند اما تاکید آنها بر پیش بینی 
خوشبینانه صندوق بین المللی پول از تورم ایران بوده 
و تنها نگاهی گــذرا به پیش بینی تــورم ۵۰ درصدی 

داشته اند.

تورم در ايران چگونه كنترل می شود؟

نرخ  تورم در مسیر صعود

عواملرشدتورم
پیمانمولوی،اقتصاددان

دالر هیچ گاه عامل تورم نبوده و نخواهد بود. عامل رشد نرخ ارز تورم است. تورم وجود دارد و افزایش ارزش دالر در برابر ریال رقم خورده است. برای افزایش تورم اصال قرار نیست بر پیش بینی های بانک جهانی،صندوق 
بین المللی پول و دیگر نهادهای ارایه کننده آمارها استناد و افزایش تورم را برای سال آینده و یا هر زمانی در پیش رو باور کنیم. 

عوامل موجود در کشور خود بیانگر ایجاد تورم هستند و مشاهده آنها به صورت علنی ممکن شده است. تمامی فعاالن اقتصادی و اقتصاددان ها طی این مدت بارها هشدار داده اند که با این حجم از رشد نقدینگی و رشد 
اقتصادی صفر درصد طی ده سال گذشته نمی توان بدون تورم کشور را تصور کرد.  اما به نظر می رسد مسووالن و وزارت خانه های مرتبط علم و آگاهی فراتر از فعاالن اقتصادی دارند و باور کرده اند تورم در کشور روند 

کاهشی دارد. بدون کوچکترین رشد اقتصادی در یک دهه گذشته و رشد نقدینگی ۴۰ درصد چیزی جز تورم نخواهیم داشت. 
اگر نتوانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم و جلوی نقدینگی را بگیریم تورم در سال آینده در بهترین حالت ۴۵ تا ۵۰ درصد است. در سال آینده باید در انتظار تورم باالی ۵۵ درصد باشیم. حتی اگر تورم در ایران را ۵۰ درصد 

در نظر بگیریم و تورم آمریکا ۵ درصد باشد باز هم ارزش ریال ۴۵ درصد دیگر کمتر خواهد شد. متاسفانه مسووالن الفبای کنترل تورم را نمی دانند. 
در تمامی کشورها تورم مقطعی است اما در ایران شاهد یک تورم طوالنی در ۴ دهه هستیم. این تبلوری از اقتصادی است که فقط با تورم زنده است. در این میان دالر در تمام کشورها تعیین کننده است، در اکثر بازارهای 
کاالیی که مشتمل بر محصوالت کشاورزی، انرژی، صنایع و فلزات است دالری قیمت گذاری می شوند. در این بین تفاوت است در این که کشوری مثال امارات می تواند قدرت برابری خود را با دالر در ۳.۶۷ )سه ممیز 

شصت و هفت( در سالهای متمادی حفظ کند و یا در ایران شاهد یک دهم ارزش ریال شدن باشیم.
دالر در اقتصاد ایران زمانی به ثبات می رســد و یا به عبارت دیگر زمانی ارزش ریال با دالر برابری خواهد کرد که تورم در ایران با آمریکا برابر شود. امروز آمریکا تورم ۷ درصدی دارد و الزمه رسیدن به تورم ۷ درصدی 
کسب حداقل رشد اقتصادی ۱۲ درصدی برای همین رشد نقدینگی است. حال کشوری که در ده سال اخیر کوچکترین رشد اقتصادی را تجربه نکرده است چطور می تواند به این رشد برسد باید از مسووالن سوال کرد. 

متاسفانه اگر اخبار ناخوشایندی در زمینه  برجام نیز منتشر شود باید منتظر شوک اصلی در بازار ارز باشیم. 

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری گفت: خانه های فناوری صادراتی باید بستر 
حضور شــرکت ها در بازار جهانــی را فراهم کنند. به 
گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاســت جمهوری، روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی در 
نشستی که به صورت ویدئوکنفرانس و حضوری با هدف 
ارائه گزارشی از اقدامات، توانمندی و دستاوردهای ۶ 
خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد، با اشاره به نقش 

این خانه ها در ایجاد بازار واقعی برای شرکت ها عنوان 
کرد: خانه های فناوری و نــوآوری باید با بهره گیری از 
تخصص افرادی که تجربه سال ها فعالیت در بازار کشور 
هدف را دارند، ضمن بهره مندی از ارتباطات و شناخت 
نیازهای بازار، زمینه را برای حضور شــرکت ها در بازار 

هدف فراهم کنند.
وی با اشاره به ظرفیت این خانه های فناوری و نوآوری 
در ایجاد شــرکت هایی که زیرســاخت و فضای الزم 

را برای حضــور محصول دانش بنیان در بــازار فراهم 
می کنند، عنوان کرد: آی هیت ها می توانند بســتری 
برای شکل گیری شرکت های واقعی خارجی باشند که 
زیرساختارها، زیرسیستم ها و پلتفرم ها را سامان دهی 
کنند و مسیر حضور شرکت ها در بازار واقعی هدف را 

هموار کنند.
دهقانــی فیروزآبادی بــا بیان این که هــدف آغازین 
خانه های فناوری و نوآوری، نفوذ شرکت ها و محصوالت 

دانش بنیان در بازارهای بیــن المللی هدف با توجه به 
ویژگی های اقلیمی اقتصادی فرهنگی هر منطقه است، 
گفت: هدف نخست این بوده که رسوخ در بازارهای هدف 
صورت بگیرد و کســب و کارها در این کشورها حضور 
داشته باشند. اما این موضوع به تنهایی کافی نیست و 
خانه های فناوری و نوآوری در واقع باید با متخصصان و 
سفیران فناوری خود، سفارتخانه هایی برای محصوالت 

دانش بنیان و فناورانه ایران در سایر کشورها باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به وضعیت 
اینترنت ثابت در کشــور تاکید کرد: این موضوع 
نیازمند ســرمایه گــذاری جدی جهــت جبران 
عقب ماندگی اســت. مجتبی رضاخواه در جلسه 
علنی مجلس در جریان رســیدگی به سوال خود 
و تعداد دیگری از نماینــدگان از وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات درباره علت کاهش شدید سرعت 
اینترنت در ماه های اخیر و اقدامات انجام شــده 
برای توســعه شــبکه ملی اطالعات، گفت: طرح 
کالن شبکه ملی ارتباطات ۳۷ تکلیف دارد و بنا به 
گفته وزیر محترم در این زمینه ۲۰۰ پروژه تعریف 
شده که اجرای آنها به ۵۹ درصد پیشرفت رسیده 
است؛ سوال این است که شاخص اندازه گیری این 
پیشرفت چیست؟ چون وزیر قبلی نیز می گفت ما 
۸۰ درصد پیشرفت داریم. در این زمینه شما می 
فرمایید که در ابتدای دولت سیزدهم اجرای این 

شبکه ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: البته این را می دانم که از ســال ۱۳۸۹ 
که تعریف شــبکه ملی اطالعات در قانون برنامه 

پنجم آمده بود تا سال ۱۴۰۰ شاخص اندازه گیری 
نداشــت اما اینکه آقای وزیر می گوید اجرای این 
شبکه تا االن ۵۹ درصد پیشــرفت داشته، بر چه 

اساس است؟
رضاخواه اظهار کرد: دیشب برای مقایسه سرعت 
اینترنت ثابت و همراه ســایت  speedtest را 
بررســی و مشــاهده کردم علی رغم اینکه رتبه 
اینترنت همراه کشور در ماه قبل با ۱۵ پله رشد به 
رتبه ۵۴ رسیده اما همچنان در بین ۱۷۰ کشور در 
حوزه ارتباطات ثابت در رتبه ۱۴۷ قرار داریم که 
این نشان می دهد به جای توسعه اینترنت ثابت، 
روی اینترنت موبایل متمرکز شدیم در صورتی که 
در همه جای دنیا برعکس است و تمرکز بر توسعه 
اینترنت ثابت است؛ این موضوع نیازمند سرمایه 

گذاری جدی جهت جبران عقب ماندگی است.
وی با اشاره به گفته وزیر ارتباطات جهت راه اندازی 
۲۰ میلیون پوشــش فیبر نوری در کشور تا پایان 
دولت از وزیر خواست تا گزارشی درباره وضعیت 
تحقق این وعده و برنامه های خود درباره توســعه 

نســل پنجم تلفن همراه ارائه دهد. این نماینده 
مجلس همچنین از وزیر ارتباطات خواست تا در 
مورد مرکز داده  توضیح دهد که االن میزبان این 
فضا چه کسی است و آیا در کشور فضای ابری کافی 

وجود دارد؟
رضاخواه در ادامه با بیان اینکه درباره الیه خدمات 
پایه مالحظات و گالیه های خاصی دارم، اظهار کرد: 
چند مالحظه درباره شبکه های اجتماعی خارجی 
وجود دارد؛ اوالً در چند هفته اخیر اتفاقاتی در برخی 
از این شبکه ها افتاد که اگر در برخی کشورهای دیگر 
رخ داده بود، فعالیت این شبکه ها با انسداد مواجه 
می شــد؛ فعالیت هایی نظیر اقدامات تروریستی، 
ترویج خشونت، ساخت سالح و کوکتل مولوتوف، 
تخریب اموال عمومی و شــکنجه طی چند هفته 
اخیر در این شبکه های اجتماعی ترویج شده است.

وی افزود: من برای تحصیالت در آمریکا بودم؛ در 
سال ۲۰۱۷ در یک اقدام تروریستی در فستیوالی 
در الس وگاس آمریکا فردی هزار گلوله شلیک کرد 
که ۶۰ نفر کشته و بیش از ۴۰۰ نفر مجروح شدند؛ 

تصاویر مرتبط با این اتفاق به سرعت در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد در گوگل طی چند ساعت هر 
تصویری که در آن خون وجود داشت حذف شد؛ 
این درحالیست که در کشــور ما طی هفته های 
اخیر نه تنها ترویج خشونت شد بلکه حتی شکنجه 
شهید آرمان علی وردی هم به کرات منتشر شد؛ 
این یک اســتاندارد دوگانه است؛ چگونه است که 
شبکه های اجتماعی برای خودشان حتی عکس 
خون را هم پاک می کنند اما وقتی به ما می رسد 

شکنجه یک بسیجی را نمایش می دهند.
پس از اســتماع پاســخ ها و اظهارات عیسی زارع 
پور وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در صحن 
مجلس، رضاخواه به صورت مشروط از این پاسخ ها 
قانع شد و گفت: به شرط آن که آقای وزیر ظرف ۳ 
ماه مشکالت کسب و کارها را رفع کند و  در واقع 
شرایطی را فراهم کند که ضمن تقویت شبکه ملی 
اطالعات امکان فعالیت کســب و کارهای داخلی 
در شــبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی 

تسهیل شود، قانع می شوم.

ضرورتامکانحضوردربازارجهانیتوسطخانههایفناوریصادراتی

عكس روز-
هفته كتابخوانی 

در كتابخانه 
عمومی 

شهرستان بهار 
و اللجين

رضاخواه  خطاب به وزير ارتباطات:

ظرف ۳ ماه مشکالت کسب وکارهای اینترنتی را رفع کنید


