
فعالیت کارخانه نوامبر ژاپن با سریعترین سرعت 
در ۲ سال اخیر کاهش یافته است.

به گزارش ایســنا، یک نظرسنجی تجاری نشان 
داد که فعالیت های تولیدی ژاپــن در ماه نوامبر 
با بدتر شــدن تقاضا به دلیل فشــارهای تورمی 
 قوی، با ســریع ترین ســرعت در دو سال اخیر 

کاهش یافت.
انقباض در فعالیت کارخانه هــا همچنین اولین 
کاهش ماهانــه در ۲۲ ماه گذشــته را رقم زد و 
چشم انداز اقتصادی ژاپن را به عنوان عالمت سوال 
برانگیخت زیرا این کشور برای رشد به شدت به 

تجارت با چین و سایر کشورها متکی است.
شــاخص مدیران خرید در نوامبر از ۵۰.۷ نهایی 
ماه قبل بــه ۴۹.۴ تعدیل فصلــی کاهش یافت. 

این بدان معناســت کــه فعالیت شــدیدترین 
انقباض را از زمــان ثبــت ۴۹ در نوامبر ۲۰۲۰ 
ثبت کرد و برای اولین بار از ژانویه ســال گذشته 
 به زیر ۵۰ که انقباض را از انبســاط جدا می کند، 

سقوط کرد.
لورا دنمن، اقتصاددان می گوید اوضاع نامناسب 
شرایط تقاضا و فشارهای تورمی حاد همچنان به 
کاهش تولید و سفارش های جدید ادامه می دهد. 
به نظر می رسد شــرکت های تولیدی نیز به طور 
فزاینده ای نسبت به آینده خود محتاط هستند 
زیرا افت احساســات تجاری نشــان می دهد که 
شاخص را در پایین ترین ســطح خود از ماه می 

قرار داده است.
نتایج نظرسنجی نشان داد که تولید با سریع ترین 

سرعت در ۲۶ ماه گذشــته کاهش یافت و برای 
پنجمین ماه متوالی کاهش یافت.   سفارشــات 
صادراتی جدید و به طور کلی سفارشــات جدید 
نیز کاهش قابل توجهی داشــتند. داده ها نشان 
می دهد که فعالیت در بخــش خدمات حتی با 
رشد  کسب وکار جدید برای سومین ماه متوالی 

متوقف شد.
بر اساس گزارش رویترز، داده های هفته گذشته 
نشان داد که اقتصاد ژاپن به طور غیرمنتظره ای 
برای اولین بار در یک ســال در ســه ماهه سوم 
کوچک شــده اســت که به دلیل خطرات رکود 
جهانی، ین ضعیف و هزینه هــای واردات باالتر، 
مصرف خانوارهــا و مشــاغل را تحت تاثیر قرار 

داده است.

ســازمان امور مالیاتی اقدام به تخصیص شماره 
اقتصــادی جدید به فعــاالن اقتصــادی کرده و 
مودیان مکلف شدند از یکم مهر سال جاری برای 
فعالیت های اقتصادی خود از شــماره اقتصادی 
جدید استفاده کنند. به گزارش ایسنا، طبق ماده 
۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و 
صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم 
ســازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در 
نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معامالت 
خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و 
طرف معامله را در صورتحســاب ها، قراردادها و 
سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را 

به سازمان مذکور ارائه کنند.
طبق این قانون عدم صدور صورتحساب یا عدم درج 

شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از 
شــماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده 
از شــماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود، 
حسب  مورد مشــمول جریمه ای معادل دودرصد  
مبلغ مورد معامله  می  شــود. همچنین عدم ارائه 
فهرســت معامالت انجام شده به ســازمان امور 
مالیاتی کشــور از طریق روش هایــی که تعیین 
می شــود مشــمول جریمه ای معادل یک درصد 
معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می شود. 
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان و 
با توجه به ضــرورت تخصیص و بهــره برداری از 
شــماره اقتصادی و ماده )۶( آئیــن نامه اجرایی 
تبصره )۳( ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم 

اقدام به تخصیص شــماره اقتصــادی جدید به 
فعاالن اقتصادی کرده است. در این راستا مؤدیان 
مالیاتی مکلفنــد از تاریخ یکم مهر ســال جاری 
برای صدور صورتحساب های فروش کاال و عرضه 
خدمات، قراردادها و ســایر اسناد مشابه از شماره 
اقتصادی جدید اســتفاده کننــد. بنابراین برای 
تمامی مؤدیانی که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی 
تکمیل کرده باشند شماره اقتصادی منحصر به فرد 
تخصیص می یابد. البته شماره اقتصادی اشخاص 
حقوقی همان شناسه ملی این اشخاص است که 
از اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۹ به عنوان شماره 
اقتصادی در نظر گرفته شده است. برای اشخاص 
حقیقی نیز به ازای هر ثبت نام و پرونده مالیاتی یک 

شماره اقتصادی صادر می شود.

تازه ترین نتایج گــزارش عملکرد طــرح یارانه 
دســتمزد از افزایش تعداد داوطلبان و استقبال 
کارفرمایان از این طرح حکایــت دارد، به نحوی 
که طبــق آمــار وزارت کار تاکنــون ۳۹ هزار و 
۲۲۹ نفر از متقاضیــان کار در ایــن طرح ثبت 
نام کرده اند کــه از این تعداد ۳۳ هــزار و ۵۵۵ 
نفر موفق به انعقــاد قرارداد کار شــده و به بازار 
کار راه یافته انــد.۶۸۲۳ کارفرمــا نیــز در این 
طرح مشــارکت کرده اند که آمارهــا از افزایش 
 تعداد بنگاه های پذیرنده نســبت بــه دوماه قبل 

حکایت دارد.
بــه گــزارش ایســنا، وزارت کار طــرح یارانه 
دســتمزد را با هدف کاهش هزینه های اشتغال 
نیــروی کار جدید بــرای کارفرما و بــه منظور 

پایداری و توســعه تولیــد و اشــتغال، افزایش 
فرصت هــای شــغلی در بــازار کار و حمایــت 
 از بنگاه هــای بخــش تعاونــی و خصوصــی 

دنبال می کند.
به اعتقاد کارشناسان و فعاالن اقتصادی، اجرای 
این طرح موثر موجب رونق بازار کار و اشتغالزایی 
برای جویندگان کار در کشــور می شود. جامعه 
هــدف این طرح شــامل شــغل اولی هــا، فارغ 
التحصیالن و جوانان بیکار جویای کار در مناطق 
محروم و کم برخوردار از اشتغال و همچنین بنگاه

 های اقتصادی رسمی فعال در شهرستان های کم 
برخوردار اســت و به موجب آن ۳۰ درصد مبلغ 
دســتمزد نیروی کار به صورت یارانــه از طرف 
دولت و به مدت یک سال به کارفرمایانی پرداخت 

 می شــود که نیروی کار شــغل اولی را در بنگاه 
جذب کنند. به موجب این گزارش، خوزســتان 
بیشــترین تعداد جویندگان کار ثبــت نام کرده 
و جذب شــده و همچنین بیشــترین کارفرمای 
مشــارکت کننده را به خود اختصاص داده است. 
داوطلبان متقاضی کار جهــت بهره مندی از این 
طرح باید مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر داشــته 
باشند و سن آنها از ۳۷ ســال تمام بیشتر نباشد؛ 
شرط ســنی برای زنان سرپرست خانوار جوینده 

کار نیز تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.
داوطلبان و کارفرمایان بــه منظور بهره مندی از 
https:// مزایای این طرح می توانند به ســامانه

pyd.mcls.gov.ir وزارت کار مراجعــه و ثبت 
نام کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران  امالک گفت: در 
این فصل از سال با کمبود عرضه مواجه هستیم و نه 
تنها در این مدت ساخت و ساز افزایش پیدا نکرده بلکه 
خبری از وعده های دولت درباره نهضت ملی مسکن هم 
نیست و از آنجایی که در کنار انتظارات تورمی، عرضه 
به حداقل رسیده شاهد ادامه روند افزایش اجاره بها در 

نیمه دوم سال هستیم .
به گزارش ایلنا، بازار مسکن و اجاره بها سال ۱۴۰۱ را 
با تالطم قیمتی شروع کرد و این افزایش قیمت ها در 
تابستان و در فصل جابه جایی مستاجران به اوج خود 
رسید. اما نکته حائز اهمیت این است که این افزایش 
قیمت ها به ویژه در بخش اجــاره معموال محدود به 
یک بازه زمانی مشــخص یعنی اواخر بهار تا اواســط 
شهریورماه می شــد و به نیمه دوم سال سرایت پیدا 

نمی کرد. برخالف روال معمول ســال های گذشــته 
افزایش نرخ اجاره در دو ماه نیمه دوم سال هم ادامه دار 
بود و مستاجران را غافلگیر کرد. بطوریکه گزارش های 
بانک مرکزی نشان می دهد، رشــد ماهیانه اجاره بها 
در اردیبهشت ۱.۹ درصد، خرداد ۲.۷ درصد، تیر ۴.۵ 
درصد، مرداد ۴.۶ درصد، شهریور ۴.۶ درصد و مهر ۷ 

درصد بوده است.
عبداهلل اوتادی،  عضو هیات مدیره اتحادیه مشــاوران  
امالک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره 
به ادامه روند افزایش نرخ اجاره اظهار داشت: معموال در 
نیمه دوم سال که حجم معامالت و قراردادهای اجاره 
کاهش پیدا می کند، قراردادهــا با همان قیمت های 
تابستان که پیک نقل و انتقاالت مسکن است، منعقد 
می شود اما امسال شروع نیمه دوم سال همراه بود با 

افزایش نرخ ارز و همین باعث افزایش نرخ اجاره شد. 
وی ادامه داد:  یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ اجاره، 
نرخ ارز است و نرخ اجاره همسو با نوســانات بازار ارز 
حرکت می کند و همین افزایش نرخ دالر باعث افزایش 
انتظارات تورمی می شود که به افزایش نرخ اجاره هم 

دامن می زند.
 عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران  امالک  گفت: در 
کنار این عوامل اثرگذار در تعییــن نرخ اجاره، در این 
فصل از سال با کمبود عرضه مواجه هستیم و نه تنها در 
این مدت ساخت و ساز افزایش پیدا نکرده بلکه خبری از 
وعده های دولت درباره نهضت ملی مسکن هم نیست و 
از آنجایی که در کنار انتظارات تورمی، عرضه به حداقل 
رسیده شاهد ادامه روند افزایش اجاره بها در نیمه دوم 

سال هستیم .

دستورالعمل جدیدی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا صادر 
شــده که جزئیات بیشــتری به طرح پیچیده اتحادیه اروپا، 
کشورهای گروه هفت و استرالیا برای تعیین سقف قیمت برای 

نفت روسیه از پنجم دسامبر اضافه می کند.
به گزارش ایســنا، مکانیزم ســقف قیمت کــه محروم کردن 
روســیه از فروش نفت با ســود اضافی دوران جنگ را هدف 
گرفته، ماههاســت فراهم کنندگان خدمات کشتیرانی را در 
خصوص مقررات ویــژه ای که باید رعایت کننــد تا از نقض از 
تحریم ها اجتناب کنند، سردرگم نگه داشته است. دستورالعمل 
جدید منتشــره از ســوی اداره کنتــرل دارایی های خارجی 
وزارت خزانه داری آمریکا، به چند سوال از جمله زمان اجرای 
محدودیت ها و انواع سناریوها و شرکتهایی که مشمول آنها می 
شوند، پاسخ می دهد. با این حال این دستورالعمل هنوز اعالم 
نکرده که سقف قیمت چه نرخی خواهد بود. آمریکا هنوز بر سر 

این موضوع سرگرم مذاکره با شرکای خود است.

بر اساس گزارش رویترز، نکات اصلی جدیدترین دستورالعمل 
وزارت خزانه داری آمریکا بدین شرح است:

محموله های نفت که پیش از ســاعت ۱۲ و یک دقیقه بامداد 
به وقت کرانه شرقی در پنجم دســامبر بارگیری شده باشند و 
پیش از ۱۲ ژانویه تخلیه شوند، مشمول سیاست سقف قیمت 
نمی شوند. این تصمیم مهلتی را برای محموله هایی که پیش از 
پنجم دسامبر باالتر از سقف قیمت تعیین شده، خریداری شده 
اند، فراهم می کند تا به مقصدهای خود که اغلب مســافتهای 

دریای طوالنی دارند، برسند.
 هرگونه نفتی که پس از این تاریخ خریداری یا تخلیه شود، باید 

به سقف قیمت پایبند بماند.
بعالوه، ســقف قیمت شامل نخســتین محل فروش خارج از 
روسیه می شود یعنی نخستین نقطه ای که محموله به خشکی 
می رسد. اگر نفت در خشکی پس از این نقطه، مجددا فروخته 
شود، می تواند به قیمت باالتری از سقف تعیین شده فروخته 

شــود. با این حال، این دستورالعمل روشــن می کند که اگر 
محموله ای بدون این که تغییر قابل مالحظه ای خارج از روسیه 
پیدا کند، دوباره به دریا برگردد، همچنان مشمول سقف قیمت 

قرار می گیرد.
نفتی که مشخص شده مبدا آن از کشــور دیگری است مانند 
صادرات نفت قزاقســتان کــه از طریق پایانه دریای ســیاه 
کنسرسیوم خط لوله کاسپین انجام می شود و از طریق روسیه 

ترانزیت می شود، مشمول سقف قیمت قرار نمی گیرد.
دستورالعمل جدید به شرکتهای آمریکایی اجازه نمی دهد نفت 
روسیه را وارد کنند. اداره کنترل دارایی های خارجی تاکید کرد 
ممنوعیت آمریکا که پس از حمله نظامی روســیه به اوکراین 

اعالم شد، به قوت خود باقی می ماند.
اما این دســتورالعمل اشاره می کند که شــرکتهای بازرگانی 
آمریکایی می توانند در فروش نفت روسیه به مقصدهای دیگر تا 
زمانی که مطابق با مقررات سقف قیمت باشد، مشارکت کنند. 

این امر می تواند مایه آسودگی خاطر بعضی از بازیگران صنعت 
کشتیرانی جهانی شود. این دستورالعمل مشخص کرد چه نوع 
شرکتهایی ناچار هستند در طرح سقف قیمت مشارکت کنند. 
این شرکتها شامل شرکتهای واسطه کاال و بازرگانی و شرکتهای 
مشارکت کننده در فاینانس، حمل، بیمه، ثبت پرچم و گمرک 
هستند. مشارکت کنندگان دیگر نظیر کسانی که برای خدمه 
کشتی، بیمه و مراقبت پزشکی فراهم می کنند یا کار بازرسی 
و هدایت نفتکش را برعهده دارند، مشــمول محدودیتها نمی 
شوند. شرکتهای کشتیرانی نگران این بودند که ناخدای کشتی، 
مشــمول محدودیتها خواهد شــد که در این صورت احتمال 

حوادث در آبراههای حساس افزایش پیدا می کرد.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعالم کرد کشورهای 
گروه هفت به دنبال ســقف قیمت ۶۵ تا ۷۰ دالر در هر بشکه 

برای نفت دریابرد روسیه هستند.
گروه هفت شامل آمریکا، اتحادیه اروپا به صورت کلی و استرالیا 

است و قرار است سقف قیمت برای صادرات دریابرد نفت روسیه 
را از پنجم دسامبر اجرایی کند. به گفته این دیپلمات اروپایی، 
کشورهای لهستان، لیتوانی و استونی این سقف قیمت را بسیار 
باال می دانند زیرا می خواهند قیمت در هزینه تولید تعیین شود 
در حالی که قبرس، یونان و مالت به دلیل ریسک از دست دادن 

پرچم کشتی هایشان، این قیمت را بسیار پایین می دانند.
بر اســاس گزارش رویترز، حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد از صادرات 
نفت روسیه توسط نفتکشها انجام می شــود و به دلیل اینکه 
شرکتهای کشــتیرانی و بیمه ای بزرگ جهان در کشورهای 
گروه هفت مستقر هستند، اعمال سقف قیمت، فروش نفت را 
برای روسیه دشوارتر خواهد کرد. اما از سوی دیگر به دلیل این 
که هزینه تولید روسیه حدود ۲۰ دالر در هر بشکه است، سقف 
قیمت همچنان فروش نفت را برای روسیه سودآور نگه خواهد 
داشت تا این کشور به فروش نفت خود ادامه دهد و به این ترتیب 

از کمبود عرضه در بازار جهانی جلوگیری شود.

چگونه شماره اقتصادی دریافت کنیم؟سومین اقتصاد بزرگ جهان زیرسوال رفت

چرا افزایش نرخ اجاربها به نیمه دوم سال سرایت کرد؟افزایش استقبال جویندگان کار از یارانه دستمزد

دستورالعمل جدید آمریکا برای سقف قیمت نفت روسیه
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خاندوزی:  از وزارت رفاه بپرسید
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سرمقاله

برآورد واقعی 
از قیمت مسکن ملی

در طرح های مســکن که 
توسط دولت ارایه می شود 
اعالم قیمت تمام شده واقعی 
بسیار اهمیت دارد. در واقع 
برآورد واقعی، عینی و دقیق باید از قیمت تمام شده 
وجود داشته باشــد. این قیمت تمام شده باید به 
تمامی متولیان اجرایی، پیمانکاران، تامین کنندگان 
مصالح ســاختمانی و متقاضیان به صورت شفاف 
اعالم شود. اینکه هر بار هر مسوولی اظهارنظری در 
رابطه با قیمت تمام شده پروژه نهضت ملی مسکن 

دارد به ضرر...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

۲متن کامل  د ر صفحه ۴

3

شوک صعودی دالر 
به بازار خودرو

بازار برنج 
در  رکود

هزینه ساخت هر متر مسکن ملی چقدر است؟

ابهام  در قیمت  مسکن ملی
صفحه۴

صفحه۲

مخازن آبی در وضعیت  بحرانی
حجم   ذخایر   سدهای   استان   تهران 

به   کمترین   میزان   طی 50 سال   گذشته   رسید

افزایش قیمت خودرو به دنبال نوسانات قیمت دالر و 
بالتکلیفی برجام، ادامه دارد. به گزارش خبرآنالین، 
گزارش ها نشــان می دهد که طی یک ماه گذشته 
قیمت دالر سه کانال تغییر داده و البته حاال نوسان 
کمی پیدا کرده است. به دنبال افزایش قیمت دالر، 
قیمت هایی که از سوی نمایشگاه داران خودرو اعالم 
می شود، کامال متفاوت نســبت به یک ماه گذشته 
اســت و با وجود این که ثبات نســبی به بازار دالر 
بازگشته، اما خودرو همچنان با نوسان قیمتی همراه 
است. اما در شرایطی بازار خودرو در حال طی کردن 
مسیر صعودی قیمت اســت که خریداری در بازار 
 نیست و فروشندگان خودرو از نبود مشتری در بازار 
می گویند. گزارش های میدانی نشان می دهد که پژو 

۲۰۶ تیپ دو طی ۲۴ ساعت...

برخالف وعده مســووالن درباره کاهش قیمت، اما 
قیمت ها تغییر آن چنانی نداشته است و هر کیلو برنج 
بین بیش از ۱۱۰ هزار تومان در بازار به فروش می رود. 
هم اکنون در خصوص برنج وارد بحث قیمت گذاری 
نشده ایم و در حال رصد بازار هستیم؛ این اظهار اخیر 
معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی است؛ آن هم 
در شرایطی که این روزها شاهد عبور قیمت برخی از 
اقالم برنج از ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو هستیم 
و این کاالی پرمصرف در محــدوده قیمتی باالی 
۱۱۰ هزار تومان به فروش می رسد. بر همین اساس، 
چندی پیش جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج 
با انتقاد نسبت به شیوه قیمت گذاری برنج، می گوید: 
بیش از یک ماه از وعده تعیین نرخ برنج توسط وزارت 

جهاد کشاورزی می گذرد...



اقتصاد2
ایران

پیشنهاد وام ۴۵۰ میلیونی ساخت 
مسکن به رئیس جمهور

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان تهران از 
پیشــنهاد افزابش وام ســاخت مسکن طرح 
نهضت ملی در شهرهای استان تهران به ۴۵۰ 
میلیون تومان به آقای رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش تسنیم، خلیل محبت خواه مدیر 
کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه 
در شهر جدید پردیس تا عید حداقل 2۰ هزار 
واحد آماده تحویل است افزود:تا پاسان سال 
1۴۰1 تمام واحد های مسکن مهر شهر جدید 

پردیس قابل بهره برداری است.
وی افزود: مســکن مهر در شهر های زیر صد 
هزار نفر حدود دو هــزار و 1۴8 واحد مانده 
بود که ظاهرا 8۰۰ واحد مشــکل حل شده 
است. در شهر پرند 7 هزار و 8۰3 واحد باقی 
مانده بود، در پردیس هم حــدود 31 هزار و 
7۰۴ واحد،  از این تعداد در شهر پرند 3 هزار 
واحد مشکل حل شده بقیه هم در حال اجرا 

هستند.
به گفته وی، قرار شد که شهر جدید پردیس 
تا عید حداقل 2۰ هزار واحد را آماده تحویل 
کند، مدیرعامل شهر جدید پردیس هم قول 

دادند که این کار را انجام بدهند
محبت خواه گفت: تا پایــان بهمن ماه دیگر 
واحد مسکونی مسکن مهر در شهر های جدید 
باقی نخواهد ماند که تعیین تکلیف نشــده 

باشد.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان تهران 
درباره طرح نهضــت ملی افزود: خانه هایی 
که ساخت آنها االن در شهر های استان تهران 
شروع شــده، مواردی که زیرنظر وزارت راه 
و شهرسازی هســتند باالی ۵۰ درصد ۵3، 
۵۴ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارند، آقای 
رئیس جمهور هم که دو هفته قبل تشــریف 
آوردنــد پیشــنهاد دادیم، وام ســاخت در 
اســتان تهران را ۴۵۰ میلیون کنند، چون 
۴۵۰ میلیون برای شــهر تهران مصوب شده 
 و برای ســایر شــهر ها 3۰۰ تا 3۵۰ میلیون 

هست.
وی افزود: قبول کردند که این پیشــنهاد در 

شورای مسکن بررسی و انشاله مصوب شود

شوک صعودی برجام و نرخ دالر 
به بازار خودرو

افزایش قیمت خودرو به دنبال نوسانات قیمت 
دالر و بالتکلیفی برجام، ادامه دارد.

بــه گــزارش خبرآنالین، گزارش ها نشــان 
می دهد که طی یک ماه گذشــته قیمت دالر 
سه کانال تغییر داده و البته حاال نوسان کمی 

پیدا کرده است.
به دنبال افزایش قیمت دالر، قیمت هایی که 
از سوی نمایشگاه داران خودرو اعالم می شود، 
کامال متفاوت نسبت به یک ماه گذشته است 
و با وجود این که ثبات نســبی بــه بازار دالر 
بازگشته، اما خودرو همچنان با نوسان قیمتی 

همراه است.
اما در شــرایطی بازار خــودرو در حال طی 
کردن مســیر صعــودی قیمت اســت که 
خریــداری در بازار نیســت و فروشــندگان 
 خــودرو از نبــود مشــتری در بــازار 

می گویند.
گزارش های میدانی نشان می دهد که پژو 2۰۶ 
تیپ دو طی 2۴ ساعت گذشته در بازار تغییر 
قیمت نداشت و به 32۹ میلیون تومان رسید. 
پژو 2۰۶ تیپ ۵ هــم در حدود 38۹ میلیون 
تومان قیمت پیدا کرد. امــا قیمت پژوپارس 
XU7 بدون تغییر، 333 میلیــون تومان به 

فروش رفت.
پژو پارس اتوماتیک هم امروز در قیمت ۵۰۰ 
میلیون تومان در بازار خودرو کشور ثابت ماند.
البته پــژو 2۰7 اتومات کاهــش ۵ میلیون 
تومانی قیمت را تجربه کرده و با قیمت ۶۴۵ 

میلیون تومان عرضه می شود.
در ایــن میــان، پرایــد 111 دو میلیــون 
تومان گران شــد و به قیمــت 212 میلیون 
تومان در فروخته می شــود. پراید 131 هم 
2 میلیون تومــان افزایش قیمت داشــت و 
 به قیمــت 1۹3 میلیــون تومان بــه فروش 

می رود.
بنا به این گزارش، سمند EF7 در بازار 37۰ 
میلیون تومان فروخته شد. دنا توربو اتوماتیک 
نیز با ۵ میلیون تومان افزایش، در بازار ۵8۵ 
میلیون تومان قیمت گذاری شــده است. تارا 
دنده ای هم در بــازار ۴8۰ میلیــون تومان 

قیمت پیدا کرد.

اخبار

یــک مــاه قبل خبــری در 
رســانه ها بازتاب زیادی پیدا 
کرد مبنی بر اینکه تهران تنها 
تا 1۰۰ روز دیگــر آب قابل 
شرب دارد؛ خبری که تکذیب  
شــد، اما حاال مســئوالن آبفا می گویند حجم ذخایر 
سدهای اســتان تهران به کمترین میزان طی ۵۰ سال 
گذشته رسیده است. به گزارش اکوایران، مدیر توسعه 
خطوط آبرسانی شــرکت تأمین و تصفیه آبفای تهران 
صبح به خبرگزاری تسنیم گفته »بارش های ناچیزی در 
سطح حوزه آبریز سدهای تهران باعث شده حجم ذخایر 
سدهای اســتان تهران به حداقل میزان طی ۵۰ سال 
گذشته برسد«. او از مصرف کنندگان خواست با کاهش 

2۰ درصدی مصرف آب، به مدیریت آب کمک کنند.
ابتدای آبان، خبری در رسانه ها بازتاب گسترده ای پیدا 
کرد مبنی بر اینکه ظرفیت آب قابل شرب تهران تنها تا 
1۰۰ روز دیگر باقی است. به عنوان مثال، سایت خبری 
فرارو در گزارشی نوشته بود که، بختیاری - مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب تهران - در برنامه ای تلویزیونی 
گفته مصرف آب شرب روزانه تهران 3 میلیون متر مکعب 

است و تهران فقط برای 1۰۰ روز آب دارد.
روز بعد روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان تهران 
اطالعیه ای منتشــر و این خبر را تکذیب کرد و نوشت: 

»متاسفانه برخی رسانه ها با بی مالحظگی و بی دقتی، این 
مطلب را که مجری یکی از برنامه های تلویزیونی به زبان 
آورد، به مدیرعامل آبفای استان تهران نسبت داده اند، اما 
در هیچ بخشی از سخنان محمدرضا بختیاری چنین 
موضوعی مطرح نشده است و برای راستی آزمایی این 
مطلب می توان به فیلم برنامــه تلویزیونی تهران 2۰ به 

تاریخ 3۰ مهرماه 1۴۰1 مراجعه کرد.«

هرچند ممکن است آن عدد »1۰۰ روز« از زبان مدیرعامل 
آبفای تهران بیان نشده باشد، اما شواهد و هشدارهای مکرر 
مسئوالن حوزه آب نشان می دهد که اصل چالش کمبود 
ذخایر سدهای آب تهران، صحت دارد. 1۰ روز بعد از خبر 
جنجالِی 1۰۰ روزه بودن آب تهران، خبرگزاری فارس در 
خالل یک گزارش، به هشداری از مهدی پیرهادی رئیس 
کمیسیون سالمت و خدمات شهری شورای شهر تهران 

اشاره کرد و به نقل از او نوشت: »میزان آب پنج سد اطراف 
تهران بسیار پایین است و به گفته مدیرعامل سازمان آب 
و فاضالب دچار مشکل هستیم. اگر باران نیاید تهرانی ها 
حدودا 1۰۰ روز آب خواهند داشت. در سدهای اطراف 
تهران آب وجود ندارد و اگر در فصل پاییز و زمستان دچار 
کمبود آب هستیم باید برای فصل تابستان و سال های بعد 

چاره ای بیندیشیم.«

مخازن آبی تهران در وضعیت بحران
در کنار چنین هشدارها و ذکر این اعداد و ارقام از وضعیت 
ذخایر آبی پایتخت و کل اســتان تهران، امروز )2 آذر( 
تسنیم به نقل از مدیر توسعه خطوط آبرسانی شرکت 
تأمین و تصفیه آبفای تهران خبر داد که مخازن استان 
تهران، با ۹۰8 هــزار مترمکعــب، در پایین ترین حد 

استاندارد خود قرار دارد.
تبریزی در ادامه گفته است که »در حال حاضر مصرف 
آب تهران 3۹ هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه اســت، در حالی 
که ورودی آب به شهر تهران 3۴ هزار و پانصد لیتر است؛ 
یعنی حدود ۵ هزار لیتر بر ثانیه کاهش میزان ذخایر آبی 

را شاهدیم و بیشتر از تولید، مصرف داریم.«
او گفته: »از سال گذشته تا کنون بارش های ناچیزی در 
سدهای تهران داشتیم که موجب شده حجم ذخایر این 
سدها به حداقِل میزان طی ۵۰ سال گذشته برسد و از 
مصرف کنندگان درخواست داریم با کاهش 2۰ درصدی 

مصرف، ما را یاری دهند.«

حجم  ذخایر  سدهای   استان  تهران به کمترین  میزان  طی۵۰ سال گذشته رسید

مخازن آبی در وضعیت  بحرانی

عدم حمایت نرخ دالر از سکه بازان
پشت پرده عقبگرد قیمت سکه

یکی از دالیلی که باعث شد قیمت سکه عقب نشینی 
کند عدم حمایت نرخ دالر از سکه بازان بود. قیمت 
دالر در چند وقت اخیر در یک محدوده خاص قفل 
شده است و نوسان قابل توجهی از خود ثبت نکرده 
است. به گزارش اقتصادنیوز ، بررسی هسته مرکزی 
بازار سکه در روز چهارشنبه هفته گذشته حکایت 
از کاهش قیمت سکه دارد. سکه بازان روز گذشته 
نتوانستند فلز گران بهای داخلی را باالی محدوده 1۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت کنند. قیمت سکه 
دیروز در سراشیبی قرار گرفت و با افت 1۰۰ هزار 
تومانی از نیمه کانال 1۶ میلیون تومان پایین آمد. 
قیمت سکه روز چهارشنبه در محدوده 1۶ میلیون 

و ۵۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

عقب نشینی قیمت سکه از مرز حساس
فعاالن بازار سکه پیش از این گفته بودند در صورتی 
که فلز زرد رنگ باالی محدوده یاد شده تثبیت شود 
این امر ممکن است موجب تقویت هیجان خریداران 
شود. با این حال در شرایط فعلی عقبگرد قیمت سکه 
به پایین نیمه کانال 1۶ میلیون تومان امید کاهشی 
ها را اندکی افزایش داده است. از نگاه تحیلگران بازار ، 
یکی از دالیلی که باعث شد قیمت سکه عقب نشینی 
کند عدم حمایت نرخ دالر از سکه بازان بود. قیمت 
دالر در چند وقت اخیر در یک محدوده خاص قفل 
شده است و نوسان قابل توجهی از خود ثبت نکرده 
است. این دسته از معامله گران می گفتند در صورتی 
که نرخ دالر و قیمت اونس طال رشــد کند این امر 

ممکن است زمینه ساز صعود قیمت سکه شود.

عرضه ۲۱۷۴ دستگاه خودرو دوشنبه 
تا چهارشنبه در بورس کاال

این نخســتین عرضه تارا و پژو 2۰7 اتوماتیک در 
بورس کاال خواهــد بود. به گــزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از بورس کاال، 217۴ دســتگاه خودرو 
شامل هایما S7 و S۵، تارا دستی و اتوماتیک، پژو 
2۰7 اتوماتیک و همچنین الماری ایما در روزهای 
دوشنبه تا چهارشنبه )7 تا ۹ آذر( روی تابلوی بورس 
کاال می رود؛ این نخســتین عرضه تارا و پژو 2۰7 
اتوماتیک در بورس کاال خواهد بود. براساس اطالعیه 
عرضه تمامی این خودروها، هر کد ملی )خریداران 
حقیقی( مجاز به ثبت ســفارش بــر روی یکی از 
کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفاً برای یک 
خودرو بوده و خریداران باید شرایط سنی 18 سال 
را داشته و اشخاصی که در عرضه های قبلی موفق 

به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند.

خاندوزی: از وزارت رفاه بپرسید
هرمزگان، اســتان آزمایشی 

اجرای کاالبرگ؟
بر اســاس اعالم مســئوالن دولت و مجلس، استان 
هرمزگان به عنوان نخســتین اســتان اجرای طرح 
کاالبرگ الکترونیک انتخاب شــده است. به گزارش 
تســنیم، چند روز قبل ســخنگوی اقتصادی دولت 
درباره آخرین جزئیات طــرح کاالبرگ الکترونیک و 
حذف یارانه نقدی اعالم کرده بود؛ به محض اینکه این 
طرح به طور آزمایشی برای کل مردم یکی از استانهای 
جنوبی کشور با موفقیت اجرا شود، می توان برای کل 
کشور نیز آن را تعمیم داد. خاندوزی با تاکید بر اینکه 
این طرح مشــکلی از نظر تامین منابع ندارد، خاطر 
نشان کرد: منابع آن از طریق نظام یارانه که ماهانه 28 
هزار میلیارد تومان است، تامین مالی می شود.  نظام 
کاالبرگ الکترونیکی مشکلی در زمینه تامین مالی 
ندارد اما چون نظام پرداخت یارانه برای جمعیت زیادی 
از مردم متاثر می کند، الزم بود دولت درباره آماده بودن 
زیرساخت فنی آن مطمئن شود که تغییر مدیریت 
در وزارت کار قدری در بهره برداری این پروژه تاخیر 
انداخت. در همین خصوص  روز گذشته دهنوی عضو 
هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه، ماه ها است که 
مجلس، اجرای طرح کاال برگ را به دولت تکلیف کرده 
است، گفت:  با پیگیری دکتر قالیباف رئیس مجلس، 
روز سه شنبه جلسه ای برای بررسی فنی زیرساخت 
 این طرح در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. اکنون 
دیگر تمامی کارشناسان و تیم های فنی اذعان دارند که 
زیرساخت ها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است و این 
طرح، هفته های آینده در استان هرمزگان به صورت 
آزمایشی اجرا خواهد شد. برای مجلس مهم است که 
یارانه اعطایی به مردم در طول زمان بر اثر تورم، ناچیز 
نشود، البته حق هر شخص است که بین دریافت نقدی 

یا کاالیی یارانه ها انتخاب کند.
در همین خصوص احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 
در پاسخ سوال خبرنگار تسنیم در مورد جزییات 
شیوه اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ الکترونیک 
گفت: این موضوع در حوزه وزارت کار است و این 
وزارتخانه به سبب مسئولیتی که در حوزه اجرا دارد 

می تواند پاسخگو باشد.
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وضعیت رشد بنگاه های اقتصادی در سه ماه »مرداد«، 
»شهریور« و »مهر« ســال جاری چگونه بوده است؟ 
ارزیابی ها نشان دهنده آن است که در مردادماه رشد 
شرکت های متوسط و در شــهریور ماه رشد شرکت 
های کوچک مثبت بوده و در مهر ماه هم هر سه گروه از 

شرکت ها رشد مثبت داشته اند.
 به گزارش اکوایران؛ روند رشــد بنگاه های اقتصادی 
این ســوال را مطرح می کند که انــدازه بنگاه ها چه 
تاثیری در عملکــرد آنها دارد؟ آیــا بنگاه های بزرگ 
نسبت به بنگاه های کوچک می تواند عملکردی بهتری 
داشته باشند یا این روند معکوس است؟ از سوی دیگر 

دسته بندی بنگاه ها بر چه اساسی صورت می گیرد؟  

در پاسخ به این پرســش ها می توان گفت ارزیابی ها 
نشان دهنده آن است که اندازه بنگاه ها براساس مقایسه 
میزان فروش شرکت ها می تواند بر عملکرد آنها اثرگذار 
باشــد. معیار فروش براســاس این گزارش در حالی 
میزان فروش شــرکت ها مالک و معیار اندازه آنها در 
نظر گرفته شــده و با توجه گزارش مدیران خرید که 
ماهانه منتشر می شود معیار »میزان سفارش جدید« 
که می توان آن را به میــزان تولید و فروش بنگاه های 
تولیدی نسبت داد شکل نزولی داشته است. از سوی 
دیگر ارزیابی ها نشان می دهد که فروش فروشگاه های 

مجازی هم با توجه به ناآرامی ماه های اخیر کاهشــی 
بوده است، با این شــرایط می توان گفت ناآرامی ها و 
کاهش فروش می تواند روی ابعاد بنگاه های تولیدی 
و عملکرد بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد. اما نکته 
جالب توجه اینجا اســت که آمار ارائه شــده از سوی 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد 
که رشد شرکت های کوچک و متوسط برخالف رشد 
 شرکت های بزرگ در چهارماهه ابتدایی 1۴۰1 منفی

بوده است.    
  براســاس ارزیابی ها بنگاه های بزرگ تر به واســطه 

»دسترسی راحت تر به منابع مالی و تسهیالت بانکی«، 
»فعالیت در بازارهای کمتر رقابتی«، »دسترسی بیشتر 
به بازارهای صادراتی و وارداتــی«، از قدرت چانه زنی 
بیشتری نســبت بنگاه های دیگر برخوردار هستند. 
عالوه برقدرت چانه زنی بنگاه های بزرگ از رانت های 
دیگر هم برخوردار هســتند که به بهبود عملکرد آنها 

کمک می کند.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان 
دهنده آن است که سهم عمده ارزش تولید صنعتی در 
کشور در بنگاه های بزرگ صورت می گیرد و تغییرات در 
روند تولید این بنگاه ها مهمترین شکل دهنده تغییرات 

شاخص کل تولید است.

گزارش فروش بنگاه ها در سه ماه گذشته
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معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری ستاد کل نیروهای 
مسلح با اشاره به برنامه ریزی تولید مشترک ۵ میلیون 
دستگاه خودرو با روســیه گفت: هرچند وزیر صمت 
پیشنهاد واگذاری خودروسازها به ستاد کل را مطرح 
کرد اما به دلیل دستورات باالدســتی این موضوع را 

نپذیرفتیم.
به گزارش تسنیم، حسین قربان زاده امروز پنج شنبه 
در یک نشست هم اندیشی با بیان اینکه دو جلسه دیگر 
در خصوص واگذاری خودروسازی ها در دانشگاه عالمه 
و صنعتی شریف برگزار شد، گفت: امیدواریم در این 
جلسه که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود، 
به جمع بندی درباره این چالش حوزه خصوصی سازی و 
واگذاری برسیم. وی افزود: یکی از نکاتی که همواره ذکر 
می شود این است که به جای برگزاری جلسه عمل کنید، 
تالش ما این است که پس از این جلسه مدل واگذاری 

را نهایی کنیم.
در این جلســه به عنوان اولین ســخنران از جامعه 
دانشگاهی، قدسی پور رییس دانشکده مدیریت دانشگاه 
امیرکبیر گفت: در یک پروژه خارجی شاهد بودیم که کار 
مطالعاتی سه سال به طول انجامید اما اجرای پروژه چهار 
ماه بیشتر طول نمی کشید. این بدین معنا نیست که کار 
مطالعه آنقدر طول بکشد که پروژه از ظرفیت بیافتد. 

باید به اهمیت مطالب کارشناسی بیشتر توجه شود.
وی ادامه داد: خصوصیت مالکیت اهمیت دارد اما کمتر 
شاهد بودیم که آسیب شناســی دقیق علمی بر روی 
واگذاری ها انجام شده باشد. حدود 1۵ هزار مهندس 
داریم که در حال تسهیالت تکمیلی هستند و باید از 
این پتانسیل ها استفاده کرد. تشکیل کنسرسیوم های 
دانشــگاهی برای کمک به صنعت/ صنعت خودرو را 

متحول خواهیم کرد.
در این نشست اکبرپور استاد دانشــگاه با بیان اینکه 
خودرو به عنوان یکی از استراتژی های دانشگاه امیرکبیر 
انتخاب شده است، گفت: این را قول می دهیم که در 
آینده اگر اسم خودرو بیاید اسم دانشگاه امیرکبیر نیز در 
کنار آن خواهد آمد. اعتقاد سیاست گذاری ما این است 
که زمانی برنده می شویم که جامعه دانشگاهی دست به 
دست هم حرکت کند. ما در مسیر تشکیل کنسرسیوم 

های دانشگاهی هستیم تا به صنعت کمک کنیم.
وی تاکید کرد: به این ترتیب امکان خلق ثروت بخش 
خصوصی وجود خواهد داشــت. ما به سمتی حرکت 

می کنیم تا  برای کشــور ثروت زایی داشــته باشیم . 
خصولتی شدن صنایع نتیجه خصوصی سازی خارج 
قاعده گذاری اســت. اکبرپور با اشاره به طرحی که در 
خصوص سازمان گسترش و نوســازی در دهه هفتاد 
انجام شد، گفت: یکی از دالیلی که صنعت خودرو برای 
این منظور انتخاب شد بحث اشتغال و رقابت پذیری بین 
المللی بود. قرار بر این بود که با واگذاری، صنعت خودرو 
بتواند به رشد برسد. قرار نبود در اجرا، قواعد علمی را زیر 
پا بگذاریم. همچنان نیز اگر تیراژ تولید به زیر نقطه سر به 
سر برسد زیان خواهد داد. در برهه ای نه تنها این زیان را 
در نظر نگرفتیم بلکه به همان شرایط ادامه دادیم و حتی 

به قیمت دست زدیم.

واگذاری شرکتهای زیان ده، اولین گام غلط 
برای عبور از قواعد خصوصی سازی است

وی افزود: قرار بود خودروســازی اقتصاد ما را حرکت 
دهد و زنجیره کارخانجات بخش تولیدی را فعال کند 
و هنوز هم این امکان را دارد. وقتی یک شرکت زیانده 
است و بخواهیم آن را واگذار کنیم، در حقیقت قواعد 
اولیه خصوصی سازی را زیر پا گذاشته ایم که نتیجه آن 
خصولتی شدن صنعت است. خصوصی سازی باید در 

قالب برنامه توسعه صنعتی انجام شود.
در ادامه نشست مجید پور رییس دانشکده مدیریت و 
علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر گفت: در بحث یارانه 
بنزین که در کیش اجرا شــد ما نقش خوبی داشتیم. 
موضوع واگذاری سهام را باید در قالب کلی ببینیم. آیا 
ما امروز به پسا واگذاری فکر کرده ایم؟ ما تجارب موفق 
و شکست خورده در این حوزه داریم. در دوره تاچر در 
انگلیس شاهد شکست پروژه خصوصی سازی در حوزه 
صنعت برق این کشور بودیم. ما اول باید نقشه راه صنعت 
داشتیم باشــیم که در آن خصوصی سازی به عنوان 

بخشی از این مسیر استفاده شود.
وی ادامه داد: ادامه یک روند و سیاست گذاری نامطلوب 
در صنعت خودروسازی سبب شــده تا ما خصوصی 
سازی را به عنوان یک راه حل احساسی در نظر بگیریم.  
باید اقتصاد خودرو و صنعت خودرو را در کنار هم ببینیم 
و این موارد باید در پازل توسعه صنعتی کشور قرار بگیرد. 
تولید خودرو را به عنوان جایگزین واردات می بینیم اما 

باید با رویکرد صادراتی این کار را انجام دهیم.
مجیدپور تاکید کرد، سیاست های حمایتی و رقابتی 

باید هم زمان باشد گفت: تا امروز ما تنها سیاست های 
حمایتی داشــته ایم. در حوزه واردات خودرو شــاهد 
یک فرآیند بروکراتیک هستیم. مسائل کلیدی وزارت 
اقتصاد را دسته بندی و به دانشگاه ها واگذار کنید. این 
موضوع سبب خواهد شد تا به صورت هدفمند دانشگاه 
ها در مسیر کمک به اقتصاد کشور قرار بگیرند. ابتدا باید 

خصوصی سازی را تمرین کنیم.
شــجاعی نماینده مرکز پژوهش های مجلس گفت: 
ما استراتژی مشخصی در صنعت خودرو نداریم. یک 
ســتون اصلی استراتژی این اســت که هدف گذاری 
مشخص باشد اما نداریم. بین سیاست ها نیز انسجامی 
وجود ندارد. سیاست تعرفه با یک ساز و کار جلو می رود 

در حالی صنعت با یک سیاست دیگر.
آخرین ســتون نیز بحث نگاش نهایی اســت که در 
حوزه خودرو ســازی وجود ندارد و نمی داریم شــرح 
وظایف هر دســتگاه در این صنعت چگونه اســت. تا 
زمانی که یک ســاز و کار درستی وجود نداشته باشد، 
 هر کدام از قالب های که تعیین می شود ممکن است

 به نتیجه نرسد.
وی گفت: اگر بحث های بــرون بنگاهی مانند قیمت 
گذاری و تعرفه گذاری مورد توجــه قرار نگیرد، پس 
از پاگذاری نیز دچار چالش خواهیم شــد. نکته دیگر 
الزامات درون بنگاهی مانند سهام های چرخه ای است. 
آخرین الزامی که مهم اســت و باید قبل از واگذاری از 
سوی حاکمیت در نظر گرفته شود، الزم است تمرین 
هایی برای دوران گذار خصوصی سازی خودروسازی 
ها انجام شود. باید ببینیم که آیا تحمل دخالت نکردن 

در تصمیمات بخش خصوصی را داریم یا خیر.

برنامه ریزی تولید مشترک پنج میلیون 
خودرو بین ایران و روسیه

ابراهیمی اصل معاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری 
ستاد کل نیروهای مسلح هم در این نشست گفت: مقام 
معظم رهبری منشوری را به ما اعالم کردند که براساس 
آن امکان ورود اقتصادی وجود داشــت. انضباط، عدم 
رقابت با بخش خصوصی و همکاری با نیازهای دولت 
از جمله این موارد است. در ابتدای سال روسیه از ایران 
دعوت کرد که با توجه به تحریم ها به ما کمک کنید. بند 
دو آنها مربوط به قطعات یدکی خودرو بوده است. ۹3 
قلم لوازم به ما اعالم کردند. سه هفته پیش در اجالس 

مشترک ایران و روسیه، مجددا روسها از ما پرسیدند که 
نتیجه نمایشگاهی که برگزار کردیم چه شد. طرحی که 
نواک معاون نخست وزیر روسیه در خصوص آن صحبت 
کرد. با »صاایران« قراردادی بسته شده و در حال ارسال 
قطعه هستیم. اعالم کردیم که می توانیم ظرف یک سال 
قطعات مورد نیاز را تامین کنیم. نکته دیگر در خصوص 
قطعات با تکنولوژی باال است که قرار است با همکاری 

بخش خصوصی ایران، چین و روسیه انجام شود.
وی افزود: در میان مدت برنامه ریزی برای تولید ســه 
میلیون و در بلند مدت پنج میلیــون که دو میلیون 
دستگاه سهم ایران است و یک میلیون برای  کشورهای 
عضو بریکس. البته گفته شده که شرط همکاری بخش 
خصوصی، است چرا که ایران خودرو و سایپا زیان ده 
هستند. ابراهیمی اصل گفت: چندی قبل وزیر صنعت  
اعالم کرد که خودروسازها را به ستاد کل واگذار کنیم. 
پاسخ داده شد که حتی با یک ریال نیز قبول نمی کنیم 
چرا که خالف دســتورات مقام معظم رهبری است، 
ضمن اینکه بهره وری بخش دولتی از بخش خصوصی 
باالتر است. ابراهیمی اصل گفت: مدیریت حوزه خودرو 
دولت  را زیر سوال برده است و باید یک گام شجاعانه 

برای خصوصی سازی بردارید.

طبیعت رشــد صنایع بزرگ از بین رفتن 
صنایع کوچک است

در ادامه این نشســت کاکایی با اشــاره بــه اینکه ما 
صادرات نمایشی نمی خواهیم، گفت: باید تولید رقابت 
پذیر داشته باشیم. صادرات باید ســود داشته باشد. 
اجرای قوانین درســت اهمیت دارد. دو خودروسازی 
از نظر حقوقــی همین امــروز خصوصی هســتند 
امروز می تــوان مدیریت آنها را بــه بخش خصوصی 
 داد و باید دید آیا تحمــل پذیرش مدیریت خصوصی 

را داریم یا خیر.
وی افزود: ما سیاست گذاری جدیدی برای رقابت سال 
نیاز داریم. بر این اساس تنظیم گری تازه در کل بازار و 
مرزها نیاز داریم. تعرفه ها باید در کل زنجیره تعریف 
شود و توازن وجود داشته باشد. وقتی حضور بزرگان 
در یک صنعت به شــکل میگیرد صنایع کوچک تر از 
بین خواهند رفت. باید نظامی تعریف کنیم که امکان 
همکاری صنایع کوچک با بزرگ فراهم شود، شورای 

رقابت باید این نقش را بازی کند.

به گفته مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار طی 
یک دهه گذشته سهم بازار سرمایه در تأمین مالی از 

پنج درصد به 2۵ درصد رسیده است.
محمود گودرزی در همایش تأمین مالی غرب کشور 
که )ســوم آذر( به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، با 
اعالم اینکه تا سال 13۹۰ نظام بانکی کشور سهم 
حدوداً ۹۵ درصدی در تأمین مالی بر عهده داشت، 
افزود: امروزه سهم نظام بانکی در تأمین مالی به 7۵ 

درصد رسیده است.

وی با اعالم اینکه در یک دهه گذشــته سهم بازار 
ســرمایه در تأمین مالی از پنج درصد به 2۵ درصد 
افزایش یافته، افزود: این آمار نشــان می دهد بازار 
سرمایه پتانسیل خوبی برای تأمین مالی شرکتهای 

اقتصادی دارد.
گــودرزی همچنین بــا بیــان اینکه امــروزه در 

اکثر بــورس های دنیــا نقش شــرکت هایی که 
براســاس دانش تولید ثروت می کننــد افزایش 
یافته، عنوان کرد: این مســیری اســت که پیش 
 پای بــازار ســرمایه ما نیــز هســت و راهی جزء 

این نداریم.
وی افزود: باید جغرافیای بازار سرمایه را به سمتی 

ببریم که مبتنی بر شرکت هایی باشد که براساس 
دانش، تولید ثروت می کنند.

وی با انتقــاد از پایین بودن تعداد شــرکت های 
دانش بنیان در اســتانهای غربی کشــور، گفت: از 
بیش از 77۰۰ شــرکت دانش بنیان کشــور سهم 
چهار استان کرمانشــاه، لرستان، ایالم و کردستان 
تنها 2.2 درصد اســت که با توجه به نقشی که این 
 شرکتها در اقتصاد و اشتغال دارند، باید این شرکتها

 را توسعه داد.

پیشنهاد واگذاری خودروسازی ها به نیروهای مسلح رد شد

مدیرعامل شرکت بورس:

سهم تأمین مالی از بازار سرمایه به ۲۵ درصد رسیده است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
کفش های دست دوز تهران از افزایش ۳۰ درصدی 
قیمت کفش زمستانی نسبت به سال قبل و رکود 
در این بازار خبر داد. رسول شجری با بیان اینکه 
تولید کفش زمستانی از برج پنج آغاز شده، اظهار 
کرد: تولیــد محصوالت برای هــر فصل از فصل 
قبلش شروع می شود. بنابراین در حال حاضر بازار 
تامین است، اما تاکنون شرایط خوبی برای بازار 

زمستان شاهد نبودیم.

رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
کفش های دست دوز تهران درباره میزان افزایش 
قیمت کفش های زمســتانی نسبت به سال قبل 
نیز گفت: با توجه بــه افزایش نرخ دســتمزد و 
قیمت مواد اولیه ای که متاثر از نرخ ارز هســتند، 
از ابتدای ســال جاری، قیمت انــواع کفش های 
زمستانی حدود ۳۰ درصد نســبت به سال قبل 
افزایش یافته اســت. وی افزود: البته با توجه به 
شــرایط رکود و نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، 

 تولیدکنندگان نمی توانند قیمت تمام شده را هم 
دریافت کنند.

گفتنی اســت طبق اعالم اتحادیه تــوان تولید 
ســاالنه کفش برای بیش از ۴۵۰ میلیون نفر در 
کشور وجود دارد، اما مصرف حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ 
میلیون جفت کفش اســت.  بخشی از این تولید 
مازاد، حدود ۱۲۰ میلیون دالر، صادر می شود، اما 
ظرفیت صادرات بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد 

دالر است.

رییس انجمن انبوه سازن استان تهران گفت: در یک 
سال و سه ماه گذشته با نوعی از دست دادن زمان در 
طرح نهضت ملی مسکن مواجه شدیم؛ به پیشنهادات 
سازندگان نیز برای تامین منابع مالی این پروژه توجه 
نشد و ما نتوانستیم با مسئوالن دور یک میز بنشینیم و 
صحبت کنیم. ایرج رهبر اظهار کرد: در هر وزارتخانه ای 
طبیعتا وقتی وزیری ســر کار می آید از بدو ورود باید 
برنامه ی اجرایی طبق قوانین مصوب و تکلیفی که دولت 
بر عهده ی او گذاشته ارایه دهد. انتظار این است که از 

نظر کارشناسان نیز استفاده کند. اما متاسفانه در بیش از 
یک سال گذشته نه برنامه ی چندانی برای اجرای طرح 
جهش تولید و تامین مسکن در این وزارتخانه وجود 
داشت و نه از نظرات کارشناسی استفاده شد. وی افزود: 
وزارت راه و شهرســازی مدت ها طول کشید تا برنامه 
بدهد. بعد از تصویب قانون جهش تولید وتامین مسکن 
در مرداد ۱۴۰۰ با هدف ساخت سالیانه یک میلیون 
مسکن، مدت ها طول کشید تا وزارت راه و شهرسازی 
تیم مدیریتی خود را بشناســد. مدتی که گذشــت، 

گفتند سالیانه یک میلیون خانه را نمی توانیم بسازیم 
و در چهار ســال چهار میلیون واحد می سازیم. بعد از 
حدود یک سال اعالم کردند به مردم زمین می دهیم 
تا خودشان خانه های یک طبقه بسازند. در حالی که 
زمین کافی برای این ایده ی جدید وجود ندارد. رییس 
انجمن انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: وزیر 
راه و شهرسازی خیلی به استفاده از نیروهای خارجی 
در بخش مسکن اعتقاد داشت و می گفت باید از فعاالن 

صنعت ساختمان در چین و ترکیه کمک بگیریم. 

نماینده جمعی از اعضای کادر سالمت گفت: در حال حاضر 
منتظر پاسخ سازمان برنامه و بودجه در مورد تأمین اعتبارات 
فوق العاده خاص هســتیم اما هنوز جوابی نرســیده اســت. 
محمدرضا ســقائیان فرد )نماینده جمعــی از اعضای کادر 
ســالمت( در خصوص فوق العاده خاص کادر سالمت گفت: 
در حال حاضر منتظر پاسخ سازمان برنامه و بودجه در مورد 
تأمین اعتبارات فوق العاده خاص هســتیم امــا هنوز جوابی 

نرسیده است. 
وی ادامه داد: به توصیه ی معــاون فرهنگی اجتماعی هیئت 
دولت، قرار شد بسته ای پیشــنهادی توسط وزارت بهداشت 
به سازمان برنامه و بودجه ارائه شــود. ششم مهرماه، معاون 
توسعه وزارت بهداشــت نامه ای را برای رئیس امور فرهنگی 
اجتماعی معاون اول رئیس جمهــور در خصوص فوق العاده 
خاص نوشتند و بعد رونوشتی از آن را برای آقای دکتر احمدی 

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان برنامه و بودجه فرستادند. 
سقائیان فرد بیان کرد: در نامه ی ارسال شده بحث فوق العاده 
خاص بر اساس ضوابط قانون پیشنهاد شده است. در این نامه 
اشاره شده که طبق توافق سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبار 
صورت گیرد. همچنین بیان شده این موضوع مرحله به مرحله 
پیش برود و اولویت به نیروهای بالینی داده شود که خود این 
موضوع هم باعث اعتراض کادر سالمت شد. البته بعدا روابط 
عمومی به نوعی تصریح کرد که هــدف از آنچه آمده، حذف 
گروهی خاص از تخصیص فوق العــاده خاص یا اولویت بندی 
نبوده و چنانچه برای این مطالبه تأمین اعتبار شــود، به همه 

تعلق می گیرد. 
وی افزود: قرار شده در مورد مبلغ پرداختی و ضریب فوق العاده 
خاص بحث کارشناسی شود. درخواست ما این است که حتما 
مر قانون رعایت شود و اینکه صنف و اشخاص و رده های شغلی 

خاصی اعم از بهداشتی و درمانی را استثنا نکنند و کار کامال 
کارشناسی باشــد. یعنی تیم متشــکل از کارشناسان خبره 
میدان دار این موضوع شوند. معتقدم اگر اشراف به این موضوع 
وجود نداشته باشد، ممکن اســت گروه هایی از قلم بیفتند و 

حقوق آن ها تضییع شود. 
سقائیان فرد ادامه داد: دلهره ی ما در این مقطع این است که 
چرا هنوز پاسخی از سوی ســازمان برنامه و بودجه نسبت به 
این نامه و این مطالبه داده نشــده است. چرا هنوز صحبتی از 
اعتبارات این طرح به میان نیست تا بعد وزارت بهداشت بتواند 
کار کارشناسی خود را روی آن آغاز کند؟ از ششم مهرماه که 
این نامه فرستاده شده تا امروز هیچ جوابی به وزارت بهداشت 
داده نشده است؛ یعنی نه تایید کرده اند و نه مخالفتی صورت 

گرفته است. 
نماینده جمعی از اعضای کادر سالمت گفت: با توجه به شرایط 

جامعه، فشارها روی کادر سالمت زیاد شده است. بی توجهی 
کردن به مطالبات این قشــر بعد از دو سال ونیم کار سخت، 
زمینه ساز خیلی از نارضایتی ها در حوزه ی سالمت می شود. 
مسئوالن باید اهمیت این موضوع را متوجه باشند. ضمن اینکه 
روز پرستار نزدیک اســت و ما انتظار داریم بعد از یک سال و 
نیمی که از وعده ی رئیس جمهور می گذرد، موضوع به نتیجه 
برسد. این کمترین کار برای نیروهایی است که در این چند 

سال شیوع کرونا، زحمت بسیاری کشیده اند. 
سقائیان فرد در ادامه به ضریب پیشنهادی فوق العاده خاص 
اشــاره کرد و گفت: ما به این ضریب پیشنهادی نقد داریم اما 
واقعیت این است که هنوز اعتباری تعیین نشده و حتی ممکن 
است بعد از تعیین اعتبار این ضریب، به کمتر از یک هم برسد. 
اما به هر حال هنوز چیزی در این مورد مشــخص نیســت و 
ما چند قدم عقبتر هســتیم، یعنی هنوز بر سر اصل موضوِع 

پرداخِت فوق العاده خاص چیزی نگفته اند. وی تصریح کرد: 
اصل قضیه فعال تعلل ســازمان برنامه و بودجه است که این 
موضوع زمینه ساز نارضایتی است. ضمن اینکه باید توجه کنیم 
که دولت در حال تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ است. باید هر چه 
سریع تر در مورد فوق العاده خاص تعیین تکلیف شود که چه 
می خواهند انجام دهند. آیا قرار است سهمی برای این مطالبه 
در بودجه دیده شــود یا نه؟ آیا این اعتبار قرار است از بودجه 
۱۴۰۱ تامین شود یا ۱۴۰۲؟ اینها همه جای سوال دارد و عدم 

پاسخگویی به آن ها نگران کننده است. 
نماینده جمعی از اعضای کادر ســالمت در پایان گفت: البته 
ما صرفا به دنبال پاسخ نامه نیستیم. مســئله نباید در خالء 
باشــد، باید کاری که قرار است انجام شــود، دقیق مشخص 
شود. سردرگمی اذیت کننده است؛ با حذف این سردرگمی، 

نارضایتی کادر سالمت را از این همه تعلل کاهش دهید.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میخ و قفل و لوال تهران بیان داشت: از 
آنجا که تولیدات ایراني داراي کیفیت بســیار خوب و قابل رقابت با 
محصوالت خارجي است، مي توانیم افتخار کنیم که علي رغم تمام 
مشکالت و تحریم توانسته ایم موفقیت هاي زیادي در حوزه تولید 
قفل، لوال، دستگیره و یراق آالت کسب کنیم. امیر نجار شریفي گفت: 
اکنون در دنیا حرفي براي گفتن داریم و این نتیجه تالش و کوشش 
تولیدکنندگان کشور است؛ اما در این میان نباید واردات خارجي را 
نادیده گرفت. به هر دلیلي که ما بهترین کاالها را تولیدکرده ایم اگر 

کاالي خارجي وارد نشود امکان رقابت را از دست خواهیم داد.
وي تاکید کرد: باید انواع و اقسام کاال در کنار یکدیگر به بازار عرضه 
شود تا مشتري امکان انتخاب پیدا کند. در این صورت مشخص مي 
شود که کاالي ایراني تا چه حد رشــد و پیشرفت داشته است. قطعا 
ملت شــریف بهترین ها را انتخاب مي کنند، حــال آنکه اگر کاالي 
خارجي وارد نشود امکان تفاوت سنجي بین کاالهاي مختلف کم مي 

شود و رقابت که نباشد کاالي بهتري تولید نخواهد شد.
نجارشــریفي در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر قفل هایي در دنیا 
تولید مي شود که حتي مي توانند با تصویر اشخاص یا اثر انگشت باز 
و بسته شوند. تولید این نوع قفل ها نیازمند تکنولوژي هاي پیشرفته 

است که ما اکنون در کشور نداریم. باید هم مواد اولیه ساخت این قفلها 
و هم تکنولوژي آنها را تحت لیسانس اروپا یا چین وارد کنیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان میخ و قفل و لوال تهران اظهار کرد: براي 
اســتفاده از قفل هاي جدید و باور مردم و اعتمادشان باید فرهنگ 
سازي جدي ایجاد شود. مردم بیشــتر به قفل هایي عادت دارند که 
بتوانند با ابزارهاي موجود باز و بسته کنند. شاید به تکنولوژي هاي 
روز دنیا دیرتر اعتماد کنند؛ اما این اعتماد باید بسترســازي شــود. 
از ســوي دیگر قفل هاي جدید نیازمند خدمات پــس از فروش و 
پشتیباني هایي هستند که نیازمند تعهد شرکت هاي واردکننده و 

یا تولیدکننده است.
نجارشــریفي تصریح کرد: براي حمایت از تولید بایســتي موانع را 
برداشــت که در این میان مي توان مي توان به تســهیل تهیه مواد 
اولیه که بیشتر آن در کشور موجود است اشاره داشت. در دسترس 
قرار گرفتن مواد اولیه براي تولیدکننده مهمترین نکته است. اینکه 
چند دســت بگردد موجب گراني، کمبود و رانت مي شود. گراني از 
سویي، کمبود از سوي دیگر و بلوکه شدن مواد اولیه با هم مي تواند 

تولیدکننده را نابود کند.
وي با انتقاد از نحوه اجراي مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این نوع 

مالیات بدون بسترسازي ها و آموزش هاي کافي در کشور به یک باره 
اجرایي شد؛ لذا با وجود اینکه سال هاســت از اجراي آن مي گذرد 
هنوز مشکالت زیادي در اجرا دارد. رئیس اتحادیه فروشندگان میخ 
و قفل و لوال تهران همچنین گفت: کشور ما ایران داراي منابع زیادي 
براي درآمد اســت و مي تواند بدون اخذ این نوع مالیات مشکالتش 
را حل کند. در حالیکه کشــورهایي که این نوع مالیات را مي گیرند 
 منابع خــاص و مهمي ندارنــد و نیازمند اخذ مالیــات براي درآمد 

کشور هستند.
وي با طرح این سوال که در قبال این همه مالیاتي که دولت اخذ مي 
کند کدامیک از خدمات را به مردم ارائه مي دهد بیان کرد: هیچ نوع 
خدمتي تاکنون نمود پیدا نکرده که مــردم پس از پرداخت مالیات 
حس کنند دریافــت کرده اند. مالیات بــر ارزش افزوده یک زنجیره 
است که هنوز این زنجیره کامل نشده و دردسرهاي زیادي را ایجاد 
کرده است. نجارشریفي درپایان با بیان اینکه سازمان امور مالیاتي 
به مردم اعتماد ندارد گفت: اگر فــردي مبلغي را به ممیز اظهار کند 
قطعا ممیز مورد نظر مبلغ را به چندین برابر افزایش مي دهد و اظهار 
مودي را باور ندارد. این عدم اعتماد منجر به بروز بسیاري از رفتارهاي 

ناهنجار مي شود.

یک سال زمان را در بخش مسکن از دست دادیمبازار راکد کفش زمستانی 

سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبار کند

فوق العاد خاص کادر سالمت به کجا رسید؟ 

موفقیت های چشمگیر در تولید قفل و لوال و یراق آالت
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نخســتین جلســه از کارگروه تخصصی- ملی 
لوازم یدکی اتاق اصناف ایران، با حضور قاســم 
نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و تعدادی 
از روسای اتحادیه های لوازم یدکی خودرو مراکز 
استان برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی بیان کرد: 
به موجب طرح شناســه دار کردن لوازم یدکی و 
قطعات خودرو که از سوی دولت و با حمایت اتاق 
اصناف ایران و اتاق ها و اتحادیه های شهرستان ها 
و با هدف مبارزه با توزیــع کاالی قاچاق اجرایی 
شده است، همچنان موارد و مشکالتی با سامانه 
جامع تجارت و اجرای طرح از ســوی واحدهای 

صنفی داریم که با هم فکری قابل رفع است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در راســتای رفع 
مشــکالت صنف لوازم یدکی با ســامانه جامع 
تجارت و نیز بررســی مشــکالت باقی مانده در 
اجرای این طــرح، امروز کارگــروه تخصصی- 
ملی لوازم یدکی در اتاق اصناف ایران تشــکیل 
شده است و الزم است تا کارگروه های تخصصی 
استانی نیز به زودی ایجاد شوند تا ضمن بررسی 
مشکالت این طرح، به مشکالت دیگر این صنف 
که با ســالمت جامعه ارتباط مســتقیم دارند، 

رسیدگی شود.
وی تاکید کــرد: در کارگروه های اســتانی الزم 
است، روســای اتحادیه های لوازم یدکی مراکز 
استان، جلســاتی با اتحادیه های شهرستان ها 

داشته و مسائل هر استان را با همکاری هم رفع 
کنند و چنانچه موردی نیاز به حمایت اتاق اصناف 
ایران داشــت در جلســات کارگروه ملی عنوان 
خواهد شد. نوده فراهانی گفت: از کارگروه های 
تخصصی- ملی اتاق اصناف ایران انتظار می رود 
که به عنوان بازوی فکری و مشورتی هیات رئیسه 
اتاق اصناف ایران، ضمن برگزاری نشســت های 
ماهانه، گزارشاتی جامع از مشکالت و راه کارهای 
پیشنهادی ارائه دهد. بر اساس این گزارش، در 
نخستین جلسه از کارگروه تخصصی-ملی لوازم 
یدکی اتــاق اصناف ایــران، در خصوص تعیین 

وظایف کلی این کارگروه تبادل نظر شد.
» پیگیری مشکالت صنف به صورت تفکیک شده 
از خانه ملت، قوه قضاییــه و دولت«، »ضرورت 
مبارزه با لوازم یدکی تقلبی هــم زمان با مبارزه 
با لوازم یدکی قاچاق«، »تعیین تکلیف کاالهای 
بدون شناســه کاالی باقی مانــده در انبارها«، 
»افزایش تعامل اتحادیه ها و کارشناسان صنف با 
برگزاری نشست های منظم کارگروه های استانی 
و ملی«، »راه کارهای قیمت گــذاری برای انواع 
لوازم یدکی«، »موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸« و… 
از دیگر ســرفصل های اصلی و مورد تاکید برای 
پیگیری از سوی کارگروه تخصصی- ملی لوازم 
یدکی اتاق اصناف ایران بود و مقرر شــد ضمن 
تدوین شیوه نامه راهبردی و اجرایی این کارگروه، 

جلسات به صورت ماهانه و مستمر برگزار شود.

دبیرهیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: یک بام و 
دو هوای صدور مجوز برای واحدهای صنفی فعال در 
مراکز تفریحی باید رفع شود. حسین طاهر محمدی 
افزود: مجموعه بزرگ اصناف، یکی از قدیمی ترین و 
در عین حال، سازمان یافته ترین تشکل های کشور را 
تشکیل می دهد که با ساختار مویرگی خود در سطح 
کشور، امکان رصد و ارزیابی بازار و نحوه فعالیت فعالین 
بازار را فراهم می سازد. قانون نظام صنفی کشور نیز به 
عنوان یکی از قوانین مادر در حوزه ساماندهی فعالیت 
های اقتصادی و تجاری شناخته می شود و بر اساس 
ماده ۲ این قانون، تنها فعالیت هایی از شــمول آن 
مستثنی خواهند بود که دارای قانون خاصی با همه 
ارکان و توابع آن باشند؛ یعنی، تمامی مقررات مربوط 
به صدور مجوز و نحوه تنظیم و تنسیق امور و نظارت 
و نحوه برخورد با واحدهــای متخلف، در متن قانون 
صراحتاً ذکر شده باشد. وی تصریح کرد:علی رغم اینکه 
حفظ یکپارچگی تنظیم گری اقتصادی و وحدت رویه 
ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی و 
تجاری اقتضا دارد که تنظیم گری فعالیت ها توسط 
ساختار یکسانی انجام پذیرند، اما گاهی اوقات، قانون 
گذار حسب شرایط و ویژگی خاص برخی فعالیت ها، 
آنها را از شمول این قانون مستثنی کرده است؛ همانند 
ساختار و نظامی که برای ساماندهی فعالیت پزشکان 

و وکال در نظر گرفته شده است.
طاهرمحمدی اظهار کرد: یکی از استثنائات مذکور، 
ردیف ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران است که تأسیسات گردشگری را از هر 
نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری 
دانسته و از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی 
کرده اســت. فارغ از اینکه آیا چنین استثنائی قابل 
دفاع است یا خیر، وضع این مقرره، مشکالت اجرایی 
متعددی را در سطح نظامات صدور مجوز ایجاد کرده 

است. این مشــکالت و معضالت، عمدتاً به عدم ارائه 
تعریف روشنی از تأسیسات گردشگری باز می گردد 

که توضیح آن خواهد آمد.
دبیرهیات رییسه اتاق اصناف ایران افزود: بر اساس 
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، منظور از 
ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت 
انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ســاعت بوده و به 
منظور کسب و کار نباشد. این تعریف، منطبق با تعریف 
سازمان جهانی گردشگری بوده و یک تعریف منسجم، 
ساده و قابل قبول از گردشگر )ایرانگرد یا جهانگرد( 
ارائه می دهد. اما در آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، 
درجه بندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری، به 
مصادیقی از این تأسیسات اشاره شده است که هیچ 
انطباقی با تعریف ارائه شده در قانون مذکور ندارد. به 
عنوان مثال، این آیین نامه، به سفره خانه های سنتی 
یا مراکز تفریحی اشــاره می کند. حّتی، بسیاری از 
مناطق شهرستان های مسافرپذیر که مورد استفاده 
گردشگران نیز قرار می گیرند، تحت این ضوابط قرار 
گرفته و واحدهای صنفی فعال در این مناطق و حّتی 
رستوران های مستقر در این مناطق، نسبت به أخذ 
مجوز از نهادهای ذیربط در حوزه گردشــگری اقدام 

می کنند.
وی ادامه داد: با اندک بررسی در خصوص این فعالیت 
های صنفی، مشخص می شود که عمده مشتریان این 
واحدهای کسبی را شهروندان همان شهر تشکیل می 
دهند و تعداد گردشگرانی که به این واحدها مراجعه 
می کنند، نسبت به افراد بومی، تعداد بسیار کمتری 
را تشــکیل می دهد. به عنوان مثال، عمده مشتریان 
رســتوران هایی که در مناطق تفریحی شهرســتان 
شمیرانات در استان تهران مســتقر هستند، از مردم 
بومی این شهرستان و شهروندان استان تهران هستند 
که طبیعتاً با تعریف ارائه شــده از گردشگر مطابقت 

ندارند و در دایره تعریف ارائه شده قرار نمی گیرند. 

برخالف وعده مســووالن 
درباره کاهــش قیمت، اما 
قیمت ها تغییــر آن چنانی 
نداشته است و هر کیلو برنج 
بین بیش از ۱۱۰ هزار تومان 
در بازار به فروش می رود. هم اکنون در خصوص برنج 
وارد بحث قیمت گــذاری نشــده ایم و در حال رصد 
بازار هســتیم؛ این اظهار اخیر معاون بازرگانی وزارت 
جهادکشاورزی است؛ آن هم در شرایطی که این روزها 
شاهد عبور قیمت برخی از اقالم برنج از ۱۰۰ هزار تومان 
برای هر کیلو هستیم و این کاالی پرمصرف در محدوده 

قیمتی باالی ۱۱۰ هزار تومان به فروش می رسد.
بر همین اساس، چندی پیش جمیل علیزاده شایق، 
دبیر انجمن برنج با انتقاد نسبت به شیوه قیمت گذاری 
برنج، می گوید: بیش از یک ماه از وعده تعیین نرخ برنج 
توسط وزارت جهاد کشاورزی می گذرد و قرار است نرخ 

فروش برنج را اعالم کند، امــا دولت اعالم نرخ برنج را 
به تعویق می اندازد که به واسطه آن، ممکن است بازار 

آشفته ای در ماه های مهر و آبان داشته باشیم.
فرامرز علی نیا، رییس ســابق موسسه تحقیقات برنج 
کشور نیز معتقد است: بعد از جهشی که در نرخ برنج 
از سال ۱۴۰۰ رخ داد، کشاورزان اولویت خود را حفظ 
منافع مالی قرار دادند و به همین علت، دیگر تمایل به 
فروش محصول با هر قیمتی ندارند. در نتیجه کشاورزان 
از اواخر مرداد شالی های خود را به بازار عرضه نکردند 
و منتظر باال رفتن بیشتر قیمت ها هستند. این شرایط 

وظیفه کنترل و مدیریت بازار بر عهده دولت است.
گزارش ها حاکی از آن اســت که نرخ انواع برنج های 
عطری و مرغوب ایرانــی از جمله طارم، دم ســیاه و 
هاشمی در خرده فروشــی ها به صورت فله در حدود 
۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان اســت. بر همین اساس، در 
خرده فروشی ها قیمت برنج شیرودی کیلویی ۶۷ هزار 
تومان، فجر کیلویی ۷۸ هزار تومان، ندا کیلویی ۶۵ هزار 
تومان و رمضانی کیلویی ۷۹ هزار تومان اعالم می شود. 

این قیمت ها در حالی در بازار دیده می شود که به دلیل 
وعده های مســووالن مبنی بر کاهــش قیمت برنج، 
بسیاری از مردم انتظار دارند قیمت های برنج را پایین تر 
از نرخ های فعلی ببینند. آنها معتقدند که هنوز قیمت 
برنج آنطور که انتظار داشــته اند در بازار پایین نیامده 

است و کاهش قیمت ها چندان چشمگیر نیست.
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل خاطر نشان کرد: رسم 
بنکداری در یک قرن اخیر این بــود که حداقل ۵۰ تا 
۱۰۰ تن محصول در ابتدای فصل برداشت خرید و دپو 
می کردند و در طول ســال آن را توزیع می کردند، اما 
امسال به بازار ورود نکردند. عالوه بر باال بودن قیمت 
برنج، اعتراضات اخیر نیز انگیــزه خرید را کاهش داد 
چراکه بنکداران تمایلی برای دپو کردن ندارند. حسن 
تقی زاده از کاهش ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی قیمت برنج 
طارم در بنکداری شــهرهای شمالی خبر داد و گفت: 
بازار در رکود مطلق به سر می برد و این ذهنیت ایجاد 
شده است که مردم تمایلی برای مصرف برنج ندارند؛ 
عدم تمایل مردم به خرید برنج داخلی باعث شــد که 

نرخ طارم در بنکداری ها به کیلویــی ۸۰ هزار تومان 
برسد. وی با بیان اینکه کاهش قیمت انگیزه خرید برنج 
را در مردم  تقویت نکرد، گفت: نرخ برنج های کشت دوم 
نزدیک به کشت اول شــده است چراکه تمایلی برای 
خرید برنج وجود ندارد؛ نرخ سایر ارقام برنج نیز کاهشی 
است بطوریکه ندا کیلویی ۴۰ هزار تومان، شیرودی 
کیلویی ۴۵ هزار تومان و فجر کیلویی ۶۰ هزار تومان در 

بنکداری بفروش می رسد.
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل در پاسخ به این پرسش 
که سال گذشته با افزایش نرخ برنج انگیزه کشت برنج از 
سوی کشاورزان تقویت شد این در حالیست که امسال 
مردم تمایلی برای خرید برنج از خود نشان نمی دهند 
در این میان تکلیف کشاورزان چه خواهد شد؟ گفت: 
برنج به میزان کافی در شهرهای شمالی موجود است 
و ۷۰ تا ۸۰ درصد برنج در منطقه موجود و از  شهرهای 
شمالی خارج نشده است؛ دولت نیز در این میان ورود 
نکرده است و فقط شعار می دهد چرا که امکانات خرید 
و نقدینگی برنج را ندارند. تقی زاده تصریح کرد: دولت 
سیاست کشت قراردادی برنج و خرید تضمینی برنج 
را مطرح کرد اما متاسفانه هیچ یک از این برنامه ها را 
نتوانست اجرا کند؛ دولت نمی تواند بازار را با سخن و 

شعار کنترل کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به عدم تمایل خرید از سوی 
بنکداران، اذعان کرد: رسم بنکداری در یک قرن اخیر 
این بود که بنکداران حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ تن محصول در 
ابتدای فصل برداشته خرید و دپو می کردند و در طول 
سال آن را توزیع می کردند. اما امسال بنکداران  به بازار  
ورود نکردند. عالوه بر باال بودن قیمت برنج، اعتراضات 
اخیر نیز انگیزه خرید را کاهــش داد چراکه بنکداران 

تمایلی برای دپو کردن ندارند.
وی افزود: همچنین فروشگاه های زنجیره ای نیز در حد 
مصرف ماهیانه اقدام به خرید می کنند این در حالیست 
که در سال های گذشته حداقل برای یکسال نیاز خود را 
تامین و دپو می کردند اما از آنجایی که بازار رو به پایین 

است در حجم باال خرید منطقی نیست.
به گفته وی؛ با وجود کاهش قیمت برنج در شهرهای 
شــمالی همچنان برنج شــمال در واحدهای صنفی 
در شهرهای شــمالی باالی ۱۰۰ هزار تومان است و 
در این میان یک عده محدود ســو استفاده می کنند. 
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل در پایان خاطر نشان 
کرد: دولت نرخ تضمینی برنج را اعالم نکرد فقط یک 
نرخ داد که برنج نباید بیشتر و یا کمتر از نرخ اعالمی 

به فروش برسد.

News kasbokar@gmail.com

اعتراضات اخیر تمایل بنکداران به خرید را کاهش داده است

بازار  برنج  در  رکود
کاهش مصرف برنج ایرانی 

کارگروه تخصصی-ملی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران تشکیل شد

یک بام و دو هوای صدور مجوز واحدهای صنفی مراکز تفریحی 
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اخراج ۱0000 كارمند ضعيف از گوگل
طبق گزارش های رسانه ای متعدد، گوگل یک برنامه بهبود عملکرد را به 
اجرا گذاشــته و به تدریج ۱۰۰۰۰ کارمند را اخراج می کند. این اقدام در 
واکنش به فشار یک سرمایه گذار کنشگر، شرایط نامطلوب بازار و ضرورت 
کاهش مخارج انجام می گیرد. کارمندانی که رتبه عملکرد پایینی کسب 

کنند، اخراج خواهند شد. 
این رتبه بندی ممکن اســت توســط سیســتم عملکرد جدیــد برای 
جلوگیری از دادن پاداش و جایزه ســهام استفاده شــود. اگر چه گوگل 
تاکنــون در برابر تعدیل کارکنــان مقاومت کرده اما بیــش از ۱۳۵ هزار 
 کارمند اداری در شرکت ها و اســتارتاپهای فناوری در سال ۲۰۲۲ اخراج 

شده اند.
مدیران گوگل دســتور یافته اند شــش درصد کارکنان یا ۱۰۰۰۰ نفر را 
به عنوان افرادی که عملکرد بدی دارند، شناســایی کنند. ناظران دستور 
دادند امتیازهــای باالی اطالعیه قبلی، کاهش داده شــود. کریســتوفر 
هون، ســرمایه گذار میلیــاردر در نامــه ای به آلفابت اعالم کرده اســت 
شــمار کارمندان این شــرکت باید کاهش پیدا کند. این ســرمایه گذار 
انگلیسی همچنین به شــرکت مادر گوگل گفته اســت کارمندانش در 
 مقایســه با شــرکت های دیجیتالی دیگر، حقوق بیش از انــدازه زیادی 

دریافت می کنند.
بر اســاس گزارش مارکــت واچ، هون مدعی شــده اســت که شــمار 
کارکنان آلفابت در مقایســه با الگوی اســتخدام تاریخی، بیش از اندازه 
زیاد اســت و با شــرایط فعلی کســب و کار، همخوانی ندارد و این موتور 
 جســتجو با متخصصان ماهــر کمتر می توانــد به شــکل کارآمدتری

 اداره شود.

عبور تراكنش های گذرگاه عمومی خدمات دولت از 
مرز دو ميليارد

طبق اعالم ســازمان فناوری اطالعات ایران تعداد تراکنش های گذرگاه 
عمومی خدمات دولت در ســال جاری از مرز دو میلیــارد تراکنش عبور 
کرده است. گذرگاه عمومی خدمات دولت یا به اختصار ) PGSB( بستری 
برای ارائــه خدمات ســازمان های دولتی و بنگاه هــای بخش خصوصی 
به یکدیگر برای اینترنت اســت. ســال ۱۳۹۸ بود که ســازمان فناوری 
اطالعــات ایران به اســتناد مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششــم توســعه، 
گذرگاه عمومی خدمات دولت را راه اندازی و در راســتای برون ســپاری 
و بهره گیری حداکثــری از ظرفیت بخش خصوصی پــروژه PGSB را با 
 )BOT( و به شــکل ) PPP( مشــارکت بخش خصوصی در قالب طــرح 

اجرا کرد.
بر این اساس، ســازمان فناوری اطالعات ایران از طریق فراخوان و رقابت 
عمومی پروژه گذرگاه عمومی خدمات دولت را طی برنامه ای هفت ساله 
به بخش خصوصی واگــذار کرد و در انتهای پروژه تمامی زیرســاخت ها، 
دســت آوردها، امتیازات و حقوق مــادی و معنوی ناشــی از اجرای این 
طرح به ســازمان فناوری اطالعات ایران منتقل خواهد شد؛ در این پروژه 
دریافت خدمات و اســتعالمات مرکز ملی تبادل اطالعــات از طریق ارائه 
تعدادی از رابط های برنامه نویســی )API ( فراهم می شــود. در همین 
رابطه عضو هیات مدیره یکی از شرکت های مجری پروژه گفته بود هدف 
ما به عنوان اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت تسهیل در ارائه این 
)API(ها در کســب و کارها البته با نگاه ویژه به حفظ امنیت سازمان های 
 ســرویس دهنده و گیرنده، حفظ حریم خصوصی کاربــران و داده های 

حساس است.
اهداف اصلــی در این پروژه تســهیل خدمات و ســرویس های دولتی و 
عمومی به کســب و کار ها و شرکت ها اعالم شــده بود. همچنین در نظر 
گرفته شــده بود که ســرویس های دولت در یک قالب یکپارچه به مردم 
ارائه شــود و از طریق ایجاد بازارچه خدمات دولت الکترونیکی بتوان که 
این استفاده را گســترش داد. بنا بر اعالم مســئوالن پروژه، طی ماه های 
گذشته عمده تمرکز این شرکت بر طراحی، تدوین و نهایی سازی معماری 
مورد نیاز در این طــرح )PGSB( بوده و به طبع تأمین زیرســاخت ها و 
 نیازمندی های ســخت افزاری جهت نصب در دیتا سنتر سازمان فناوری

 اطالعات است. 
این پروژه در ابتدا با چهار دســتگاه ســرویس دهنده  و ۶۸ کسب و کار و 
دستگاه سرویس گیرنده شروع به کار کرد، اندکی بیش از یک و نیم میلیون 
تراکنش داشت، در ســال ۱۳۹۹ با ۱۶ دستگاه ســرویس دهنده و ۲۷۲ 
کسب و کار و دستگاه ســرویس گیرنده به تعداد چشم گیر ۱۹۳ میلیون 
تراکنش رسید. تعداد تراکنش های این گذرگاه در سال گذشته بالغ بر ۳۹۴ 
میلیون تراکنش اعالم شد و پیش بینی می شــود تا پایان سال جاری این 
رقم از ۵۵۰ میلیون تراکنش گذر کند که این امر نشــان دهنده رشد روز 
افزون اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور با توجه به این خدمات و بازار رو 

به توسعه آن است.
اما طبق اعالم سازمان فناوری اطالعات، براساس جدیدترین گزاش منتشر 
شده از سوی مرکز ملی تبادل اطالعات ســازمان فناوری اطالعات درباره 
آخرین وضعیت گذرگاه عمومی خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطالعات 
آمارها حاکی از آن هستند که  در نخســتین ماه فصل پاییز با انجام بیش 
از ۵۰۰ میلیون تراکنــش، مجموع تراکنش ها در این گــذرگاه از ابتدای 
راه اندازی تا کنون از دو میلیارد و ۳۳۵ میلیون عبور کرده اســت. این در 
حالی است که این رقم در فروردین ماه در حدود ۱۲۰ میلیون تراکنش بود.

در این ماه، مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و آمار وزارت 
کشور با بیش از ۵۰۰ هزار تراکنش برترین سرویس دهنده   این گذرگاه  بود 
و  بیش از ۹۷ درصد از  تراکنش ها را به خود اختصاص داد. از ابتدای سال 
جاری تاکنون به طور معمول صدر برترین دستگاه های سرویس دهنده از 
میان ۴۳ دستگاه سرویس دهنده به ترتیب وزارت کشور )مرکز توسعه دولت 
الکترونیک، فناوری اطالعات و آمار(، سازمان اداری و استخدامی کشور، 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده اند.
در خصــوص دریافت ســرویس های الکترونیکــی، در مهرمــاه از میان 
کســب وکارها و دســتگاه اجرایی متصل به مرکز ملی تبــادل اطالعات 
به ترتیب وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشــور )مرکز توســعه دولت 
الکترونیک، فناوری اطالعات و آمار(، شــرکت پیشگامان فناوری و دانش 
آرامیس )تپسی( بیش ترین تعداد تراکنش ها را به خود  اختصاص داده اند.

از ابتدای ســال جاری نیز بیش ترین تعداد تراکنش اســتفاده از خدمات 
الکترونیکی از میان ۶۵۳ کسب وکار و دستگاه اجرایی متصل به مرکز ملی 
تبادل اطالعات به ترتیب مربوط به وزارت آموزش و پرورش، شرکت اسنپ 
و شرکت ملی پست جمهوری اســالمی ایران بوده است. از مجموع  ۵۲۰ 
میلیون تراکنش  گذرگاه عمومی خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطالعات 
در مهرماه سال ۱۴۰۱، سرویس استعالم بیماری کرونا سکوی ایران من، 
سرویس ثبت زائر، سرویس امور استخدامی ســامانه امید وزارت کشور و 
سرویس ارسال پیامک نظرسنجی ســازمان امور اداری و استخدامی در 

فهرست پرکاربردترین خدمات قرار داشته اند.

اخبار

پروژه نهضت ملی مســکن  
با وجود فراز و نشــیب ها در 
مناطق مختلف کشور با شدت 
و ضعف پیش مــی رود. اما با 
توجه به نوسانات قیمت ها در 
بخش های مختلف اعم از تامین زمین، مصالح ساختمانی 
و... قیمت واحدها بر اساس متر مربع به مراتب باالتر از آن 
چیزی است که دولت در ابتدای رونمایی از طرح اعالم 
کرد. عضو شورای عالی مسکن در این رابطه گفته است  
قیمت نهضت ملی مسکن در شــورای عالی مسکن به 
بحث گذاشته شد و به متری ۸ میلیون تومان رسیده ایم.

این در حالی است که در ابتدای رونمایی از طرح قیمت 
هر متر مربع طرح نهضت ملی مسکن ۴  میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان اعالم شد. رییس انجمن انبوه سازان استان 
تهران افزایش هزینه های ســاخت را نتیجه ی طبیعی 
طوالنی شدن پروژه نهضت ملی مسکن دانسته و گفت: 
در حال حاضر هزینه ساخت به حدود ۸ میلیون تومان 
در هر متر مربع رســیده اســت؛ در حالی که شاید اگر 

کارها روی روال بود می توانستیم با ۴۰ درصد کمتر از 
این رقم، پروژه را جمع کنیم. ایرج رهبر اظهار کرد: ایده 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در صورت اجرای درست 
می توانست بخشی از مشــکالت کشور در حوزه تامین 
خانه را برطرف کند، اما در اجرا با مشکالتی روبرو شده 
است. ما از ماه ها قبل مشکالت پروژه های نهضت ملی 
مسکن را به اطالع وزارت راه و شهرسازی رساندیم، اما تا 
امروز اقدام جدی برای رفع موانع صورت نگرفته است. به 
نظر می  رسد در اجرای این طرح، یک رویه خاص وجود 
ندارد و بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی، بدون توجه 
به توافقات و راه حل های کارشناسی، روش خود را اعمال 
می کند. به هر ترتیب نهضت ملی مسکن به عنوان ابروعده 
رئیسی در حد طرحی کاغذی باقی مانده است. در این 
میان هر روز اعداد و ارقام تازه ای از سوی دست اندرکاران 
این طرح دولتی اعالم می شود که با واقعیت های فعلی 
ساخت  مسکن فاصله  زیادی دارد. به ویژه با توجه به تورم 
فزاینده حاکم بر اقتصاد کشــور به نظر نمی رسد حتی 
همین ارقام هم بتواند در نهایت به ساخت مسکن منتهی 
شود.  یک عضو شورای عالی مســکن به تازگی اعالم 
کرده که این شورا هزینه ساخت هر متر مسکن ملی را ۸ 
میلیون تومان ارزیابی کرده است. این عددی بود که ایرج 

رهبر رئیس انجمن انبوه سازان تهران نیز آن را تایید اما 
تاکید کرد که با توجه به تورم، این رقم تنها مختص همین 

مقطع زمانی است.
با این حال اما روز گذشته علیرضا جعفری، مدیرعامل 
شــرکت عمران شــهرهای جدید اظهار کرد که این 
رقم دقیق نیســت و اکنون هزینه ساخت مسکن ملی 
۶.۵ میلیون تومان بر اســاس نرخ تعدیل سال ۱۴۰۰ 
است. الگوبرداری محض دولت سیزدهم از مسکن مهر 

احمدی نژاد حاال نمایان شده و اکنون نیز دولت با همان 
مشکالتی روبروست که به تدریج مسکن مهر با آن مواجه 
شــده بود. در این میان مهمترین بحث، هزینه ساخت 
است که دولت تالش می کند آن را کوچک نمایی کند اما 
به تدریج به عنوان مهمترین معضل ساخت مسکن سر 
بر می آورد. از سوی دیگر هم آن طور که سازندگان بخش 
خصوصی می گویند، مسکن ملی با این هزینه ها، یک کپی 

از مسکن مهر و با کیفیتی نازل خواهد بود.

هزينه ساخت هر متر مسكن ملی چقدر است؟

ابهام  در قیمت  مسکن ملی

برآورد واقعی از قیمت مسکن ملی
منصور غیبی، کارشناس مسکن

در طرح های مسکن که توسط دولت ارایه می شود اعالم قیمت تمام شده واقعی بسیار اهمیت دارد. در واقع برآورد واقعی، عینی و دقیق باید از قیمت تمام شده وجود داشته باشد. این قیمت تمام شده باید به تمامی 
متولیان اجرایی، پیمانکاران، تامین کنندگان مصالح ساختمانی و متقاضیان به صورت شفاف اعالم شود. اینکه هر بار هر مسوولی اظهارنظری در رابطه با قیمت تمام شده پروژه نهضت ملی مسکن دارد به ضرر تمام 

متولیان دست اندرکار است. قیمت تمام شده واقعی بسیار مهم است و باید در مورد آن شفاف سازی صورت بگیرد. 
چراکه با وجود ارقام متفاوت متولیان اجرایی که قرار است با پیمانکاران پروژه ها قرارداد امضا کنند، سرگردان مانده و طرح جلو نمی رود. مصرف کنندگان نیز باید بر اساس قیمت تمام شده واقعی مقدار سرمایه گذاری 
خود را مشخص کنند. اینکه ابندای راه یک قیمت اعالم شود در اواسط مسیر چندین قیمت اعالم شود تمامی ذی نفعان نهضت ملی مسکن را دچار ضرر وز یان بسیاری خواهد کرد. اگر واقعیت آشکارنشود همه متضرر 

خواهند شد. همچنین باور تمامی ذینفعان خدشه دار شده و دیگر کسی طرح های دولت برای ساماندهی بازار مسکن و خانه دار شدن اقشار ضعیف را باور نخواهد کرد. 
از سوی دیگر کیفیت حاصل از اجرای پروژه بر اساس قیمت مصوب هم مهم است. درواقع بایستی به این موضوع نیز فکر کنیم که قیمت تمام شده چگونه و چطور خواهد توانست بر ارتقاس کیفیت پروژه اثرگذار باشد. 

اگر بخواهیم با قیمت حداقلی پیش برویم کیفیت کار خدشه دار می شود. بنابراین هر فردی و شخصی که قرار است در وزارتخانه جایگزین شود، باید بر اساس واقعیت هایی که در جامعه با آن مواجه است جلو برود. 
تامین منابع مالی و پایدار پروزه بسیار مهم است. باید بدون هیجان وارد ادامه ماجرا شود. دولت همچنین باید شهامت داشته باشد و اگر در تحقق وعده های قبلی ناتوان است آن را رسما اعالم  کند. شفاف سازی در ابتدا 
برای بدنه خود دولت مهم و اثرگذار است.   دولت بهتر از هر کس دیگری می داند در چه وضعیتی قرار دارد. اگر کیفیت ساخت و تحقق وعده با کاهش وعده های قبلی به عنوان مثال به دو میلیون مسکن در چهار سال 

عملی می شود آن را شفاف و با شهامت اعالم کند. دولت اعالم کند دو میلیون مسکن ساخته خواهد شد ولی به قیمت و با کیفیت باالتری تحویل متقاضی می شود. انطباق پروزه بر اساس توانایی موجود مهم است. 
اگر شخصی که به عنوان وزیر جدید به وزارتخانه خواهد آمد باز هم شعار دهد و اعالم کند من می توانم وعده های قبلی را که دیگران قادر به اتمام آن نبودند را به اتمام برسانم، به نوعی آخرین بازمانده های اعتماد نیز 

از بین خواهد رفت. این تغییر و تحول بهترین فرصت برای تعادل ثانویه است. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

وب سایت پارلمان اروپا در پی یک حمله سایبری 
پیشرفته، از کار افتاد. روبرتا متسوال، رئیس پارلمان 
اروپا در توییتی اعالم کرد کارشناسان آی تی این 
پارلمان در حال محافظت از سیســتم ها و مقابله 
با این حمله هستند که یک گروه هکری طرفدار 
کرملین مســئولیت آن را برعهده گرفته اســت. 
این وب ســایت اواخر روز چهارشــنبه با قطعی 

متناوب روبرو بود. گــروه هکری کیلنت در کانال 
تلگرام خود مسئولیت این حمله را برعهده گرفت 
و از طرفدارانش خواســت وب سایت پارلمان را با 
سرازیر کردن حجم باالی ترافیک شبکه خارجی، 
از کار بیاندازند. این شیوه حمله سایبری، به انکار 

سرویس توزیع شده یا داس معروف است.
پارلمان روســیه قطعنامه ای را تصویب کرد که 

روســیه را به جنایــات جنگی متهم کــرد و این 
کشــور را به دلیل حمالت عامدانه و جنایت علیه 
غیرنظامیان، کشــور حامی تروریسم خواند. این 
بیانیه در وب ســایت پارلمان اروپا روز چهارشنبه 
غیرقابل دســترس بود. اوا کایلــی، نایب رئیس 
پارلمان اروپا گفت: تنها مشــکلی کــه بر اثر این 
حمله سایبری ایجاد شــد، دسترسی خارجی به 

وب سایت بود. امیدواریم حمله دیگری نباشد. بر 
اساس گزارش بلومبرگ، طبق اظهارات محققان 
امنیت ســایبری و خود این گروه هکری، کیلنت 
در ماههای اخیر، سلســله حمالت سایبری علیه 
اهداف غربی انجام داده که شامل از کار انداختن 
 وب ســایت های فرودگاه و وب سایت های دولتی

 آمریکا بوده است.

بیستمین نمایشــگاه بین المللی محیط زیست با 
حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با تقدیر 
از شرکت های دانش بنیان و فناور این حوزه پایان 
یافت. به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری،روح اهلل دهقانی 
فیروزآبادی، معــاون علمی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری در آیین اختتامیه 
بیســتمین نمایشــگاه بین المللی محیط زیست 
با بیان این که محیط زیست ســالم، محور و مبدا 
توسعه پایدار است، عنوان کرد: شعار این رویداد 
محیط زیســت مردم پایه، هوشــمند و فناورانه، 
شعاری بسیار فاخر است که نشان می دهد دست 

اندرکاران برگــزاری این رویــداد، نگاهی بلند و 
فناوری محور را نشــان می دهد. برای برخورداری 
از یک محیط زیست سالم، به دو بازوی قدرتمند 

نیروی انسانی و فناوری نیاز داریم.
دهقانی فیروزآبادی افزود: تمام فعالیت هایی که 
در حوزه های مختلف انجام می دهیم، همگی در 
نهایت بــرای برخورداری از زندگی بهتر اســت و 
زندگی خوب در بستر محیط زیست سالم سبز و 
آرام و مترقی محقق می شود. باید برای برخورداری 
از یک محیط زیست سالم و پویا تالش کنیم و اگر 
تالش هایمان در این مسیر باشد موفق بوده ایم. 
بنابراین، محیط زیســت باید در راس همه برنامه 

های توسعه ای فناورانه و صنعتی باشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهوری راهکار رهایی از آســیب های واردشده 
به محیط زیســت را تکیه به نــوآوری و فناوری 
شرکت های دانش بنیان دانســت و افزود: بشر به 
مدت ســال های طوالنی به محیط زیست خود 
آسیب زده و مسایلی از جمله خشکسالی، از بین 
رفتن منابع طبیعی و آلودگی هوا را به دنبال داشته 
اســت که رفع آن ها دو راه دارد. نخستین راهکار 
این اســت که هزینه های هنگفتی صورت بگیرد 
تا شــرایط ایده آل قبلی بازگردد؛ کاری که عماًل 
ناممکن اســت و بنابراین، تنها انتخابی که داریم 

بهره مندی از راهکارهای نوآورانه است.
دهقانی فیروزآبادی، با تاکید بر این که راهکارهای 

فناورانه ســبز و راه حل های نوآورانه هستند که 
می توانند به کمک حل مشــکالت محیط زیست 
بیایند، عنوان کــرد: در این فضایــی که محیط 
زیست ایجاد می کند فرصت های اشتغال و ارزش 
آفرینی بسیاری داریم و کسب و کارهای نوآفرین و 
دانش بنیان بسیاری بر حوزه محیط زیست متمرکز 
شده اند، چراکه بسیاری از مسایل محیط زیستی 
راه حلی جز روش های نوآورانــه، راه حل دیگری 
ندارد. وی افزود: اگر سازمان محیط زیست نیازها 
و مسائل و اولویت هایش را به شرکت های دانش 
بنیان و فناور واگذار کند قطعا شــاهد تحولی در 
این حوزه و حل مســائل زیست محیطی با کمک 

روش های نوآورانه خواهیم بود.

حمله سایبری وب سایت پارلمان اروپا را از کار انداخت

رهایی از چالش های زیست محیطی با تکیه به دانش بنیان ها
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