
با وجود شایعات مختلفی که پیش از جلسه هفته جاری اوپک 
پالس درباره کاهش یا حتی افزایش تولید وجود داشــت، این 
گروه سهمیه تولید خود را تغییر نداد. به گزارش ایسنا، جلسه 
روز یکشــنبه وزیران اوپک پالس هیچ ســوپرایزی به همراه 
نداشت و این گروه بر تصمیم خود برای حفظ تولید در سطح 

فعلی حداقل به مدت دو ماه دیگر تاکید کرد.
مثل همیشه پیش از جلسه وزیران اوپک پالس، اطالعات ضد و 
نقیضی منتشر شد که قابل توجه ترین آنها گزارش وال استریت 
ژورنال بود که به نقل از نمایندگان اوپک مدعی شــده بود که 
این گروه در حال بررســی مذاکره درباره افزایش تولید است. 
عربستان سعودی و تولیدکنندگان دیگر به سرعت این گزارش 
را تکذیب کردند و وزیر انرژی عربســتان سعودی تاکید کرد 
کاهش دو میلیون بشکه در روز توسط اوپک پالس تا پایان سال 
۲۰۲۳ ادامه پیدا می کند و اگر الزم باشــد برای متوازن کردن 

عرضه و تقاضا، اقدامات بیشتری از طریق کاهش تولید انجام 
بگیرد، ما همواره آماده مداخله هستیم.

سپس گزارش هایی درباره احتمال کاهش بیشتر تولید اوپک 
پالس به دلیل ضعیف ماندن قیمت نفت در مواجهه با ُکندی 
اقتصاد جهانی به خصــوص در بعضــی از بزرگترین مصرف 
کنندگان نفت منتشر شد. اما در نهایت اوپک پالس آنچه که 
گفته بود انجام خواهد داد را انجام داد و سطح فعلی تولید خود 
را با نگاهی به تحوالت بلندمدت نظیر کندی اقتصادی، تسهیل 
محدودیتهای کرونایی در چین و البته جدیدترین تحریمهای 

غربی علیه روسیه، حفظ کرد.
گزارشها درباره افزایش احتمالی تولید اوپک پالس، این موضوع 
را مطرح کرده بودند که این گروه به دلیل تحریم ها علیه روسیه، 
برای جایگزین کردن بشــکه های از دست رفته، اقدام خواهد 
کرد. مسکو مکررا اعالم کرده اســت به کشور هایی که سقف 

قیمت ۶۰ در هر بشــکه را اجرا می کنند، نفت صادر نخواهد 
کرد و نگرانیها نســبت به کاهش میزان قابل توجهی از تولید 
این کشور را برانگیخته است. از دست رفتن تولید نفت روسیه 
به محدود شدن بیشتر عرضه جهانی منجر شده و به نوبه خود 
باعث افزایش قیمت ها می شود و به اقتصادهای آسیب دیده، 
ضربه بیشتری وارد می کند. مطمئنا چشم انداز تیره است اما 
به نظر می رسد اوپک پالس عجله ای برای پیش بینی آن ندارد.

در واقع اکثر اخباری که از ســوی اعضای اوپک پالس منتشر 
می شود نشان می دهد این گروه به احتمال زیاد به جای افزایش، 

تولید را به میزان بیشتری کاهش می دهد.
فعال به نظر می رســد بازار تحت تاثیر سقف قیمت قرار ندارد. 
در واقع از زمان فعال شدن مکانیزم سقف قیمت از روز دوشنبه 
بهای نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل فوری 
کاهش پیدا کرده است. بهای نفت اورال روسیه هم پس از اینکه 

روز دوشنبه به ۷۹ دالر در هر بشکه صعود کرد، اکنون در نرخ 
عادی ۶۳ دالر در هر بشکه معامله می شود که نزدیک اما باالتر 

از سقف قیمت کشورهای غربی است.
با این حال، برای نتیجه گیری بلند مدت بر مبنای این وضعیت 
هنوز زود است. اگرچه به نظر می رســد تحلیلگران معتقدند 
نفت روسیه به آسیا، تغییر مسیر پیدا می کند اما این به معنای 
تقاضا برای نفت کشهای بیشتر، تغییر فرآیند بیمه و پرداخت، 
برای اجتناب از فراهم کنندگان خدمات غربی است که بازار را 
در اختیار دارند. اگرچه اینها ممکن اســت تحوالتی باشند که 
برای قیمتها مثبت بوده و برای اوپک پالس مساعد هستند اما 
کندی جهانی همچنان مایه نگرانی این گروه مانده اســت. به 
نظر می رســد بانک های مرکزی بزرگ جهان مصمم هستند 
سیاســت تحکیم پولی را به هر قیمتی که برای اقتصاد داشته 
باشد، ادامه دهند و بحران انرژی در اروپا که در سراسر جهان در 

حال توسعه منعکس شده است، به این وضعیت کمکی نمی کند.   
بنابراین برای اوپک پالس، حساستر از این که صبر کند و ببیند 
چه اتفاقی می افتد، وجود ندارد. همچنین این گروه، همچنان 
پایینتر از سهمیه هدف گذاری شده نفت تولید می کند اما این 
موضوع بر قیمتها تاثیر نگذاشــته که نشان دهنده محدودیت 

ادامه دار عرضه جهانی نفت است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، بعضی از تحلیلگران پیش بینی 
می کنند نفت برنت ممکن است پیش از پایان سال در نتیجه 
تحریمهای ضد روســی غرب، به ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود 
کند اما قیمــت نفت با دو عامل منفی قوی یعنی چشــم انداز 
رکود گسترده و ادامه کشمکش چین با کووید روبروست. اینکه 
قیمتها چه مســیری را در پیش می گیرند برای همه نامعلوم 
است و اوپک پالس، تا زمانی که الزم نباشد، عجله ای برای انجام 

هیچ کاری ندارد.

معاون اشــتغال وزارت کار از صــدور ۱۰ روزه مجوز 
کاریابی های غیردولتی داخلی خبر داد و این کار را در 
راستای بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد. به گزارش 
ایسنا، سامانه الکترونیکی ثبت و صدور مجوز کاریابی 
غیردولتی با هدف تسریع در پاسخگویی به متقاضیان 
و دسترسی به موقع به آمار و اطالعات مرتبط با ثبت 
درخواست صدور مجوز فعالیت کاریابی ها راه اندازی 
شده اســت. متقاضیان راه اندازی کاریابی غیردولتی 
داخلی در صورت داشتن شرایط الزم می توانند نسبت 
به ثبت درخواست خود در سایت وزارت کار اقدام کنند.

محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت کار، از صدور ۱۰ روزه مجوز کاریابی های 
غیردولتی داخلی خبر داده و گفته تمام مراحل مرتبط 
با صدور مجوز به صورت الکترونیکی انجام می شود. به 
گفته وی، در صورت عدم بررســی درخواست مجوز 
کاریابی یا عدم طرح و بررسی در هیأت استانی، مجوز 
ظرف ۱۰ روز کاری، به صورت خودکار در سامانه صادر 

می شود. معاون اشتغال وزیر کار، هدف اصلی این اقدام 
را بهبود فضای کسب وکار و تسهیل در صدور فرآیند 
مجوز کاریابی های غیردولتــی داخلی عنوان و تاکید 
کرده است: این سامانه امکان چاپ و ذخیره مجوز، ثبت 
و بررسی اعتراض به رأی هیأت استانی را برای متقاضیان 
فراهم کرده است. پیش از این مدت زمان صدور مجوز 
کاریابی های داخلی، ۷ روز کاری تعیین و جهت اجرا به 
ادارات کل استانها ابالغ شده بود. شروط الزم برای ثبت 
مجوز کاریابی غیردولتی داخلی، داشتن حداقل سن ۳۰ 
سال تمام، نداشتن سابقه کیفری موثر به تایید مراجع 
ذیصالح، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، 
دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، داشتن 
گواهی طی دوره آموزش با قوانین و مقررات مربوط به 
بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر، داشتن 
ســابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کســب وکار 
حداقل به مدت پنج ســال و تایید صالحیت فردی و 

حرفه ای متقاضی توسط هیأت استانی است.

ایالن ماســک کــه مالــک توییتر اســت، روز 
چهارشــنبه بــرای مــدت کوتاهــی عنــوان 
ثروتمندتریــن فرد جهان را در پــی افت ارزش 
سهامش در شرکت خودروسازی تسال از دست 

داد.
به گزارش ایســنا، فوربس گــزارش کرد برنارد 
آرنو، مدیرعامل شــرکت ال وی ام اچ که صاحب 
برند لوکــس لوئی ویتون اســت و خانواده اش، 
روز چهارشنبه عنوان ثروتمندترین فرد جهان 
را تصاحب کردند اما با ثروت شــخصی ۱۸۵.۳ 

میلیارد دالر، به رتبه دوم بازگشتند.
ماسک که از سپتامبر سال ۲۰۲۱ رتبه نخست 
فهرست ثروتمندترین افراد جهان فوربس را در 
اختیار داشــته، ثروتی به ارزش ۱۸۵.۷ میلیارد 
دالر دارد. ماسک عنوان ثروتمندترین فرد جهان 

را از جف بزوس، بنیانگذار آمازون گرفت.
ارزش سهام تســال که از زمان پیشنهاد ماسک 

برای خرید توییتر در اوایل امســال، بیش از ۴۷ 
درصد سقوط کرده اســت، ۲.۷ درصد کاهش 

داشت.
ثروت خالص ایالن ماســک هشــتم نوامبر که 
سرمایه گذاران تســال، به دلیل نگرانی از تمرکز 
بیش از حد ایالن ماســک به توییتر، سهام این 
شرکت خودروسازی ارزشــمند را فروختند، به 
پایین ۲۰۰ میلیارد دالر سقوط کرد. تسال نیمی 
از ارزش بازار خود را از دست داده است و ثروت 
خالص ایالن ماسک از زمان پیشنهاد وی برای 
خرید توییتر در آوریل، تقریبا ۷۰ میلیارد دالر 
نزول کرده است. ماســک در اکتبر با تامین ۱۳ 
میلیارد دالر وام و ۳۳.۵ میلیارد دالر تعهد سهام، 

قرارداد خرید توییتر را نهایی کرد.
بر اساس گزارش رویترز، عالوه بر تسال، ماسک 
مدیریت شــرکت هوافضای اســپیس ایکس و 

استارتاپ نورالینک را برعهده دارد.

ســازمان هواشناســی کشــور در خصــوص 
»پایداری جــو و آلودگی هوا« در ســه شــهر 
 اراک، کــرج و تهران هشــدار ســطح »زرد« 

صادر کرد.
به گزارش ایســنا، ســازمان هواشناسی کشور 
نســبت به مخاطره »ســکون هــوا و افزایش 
غلظــت آالینــده های جوی« در ســه شــهر 
اراک، کــرج و تهــران از امروز پنجشــنبه ۱۷ 
 آذر تا دوشــنبه ۲۱ آذر هشــدار آلودگی سطح 

زرد صادر کرد.
افزایش غلظــت آالینده ها، افزایش شــاخص 
هــای آلودگــی هــوا، کاهــش کیفیــت هوا 
 در حد ناســالم بــرای گــروه های حســاس 
و در صــورت عــدم مهــار منابــع آالینــده 
)ثابت و متحــرک( در مناطق پرتردد ناســالم 
 برای تمــام گروه ها اثــرات مخاطره یاد شــده 

هستند.

در همین راســتا ســازمان هواشناسی کشور 
به مدیریــت بهینــه در مصرف ســوخت های 
فســیلی، کنترل فعالیتهای صنعتــی آالینده، 
کاهش تــردد غیر ضروری و پرهیــز از حرکات 
ورزشی در فضای باز، بویژه سالمندان، کودکان 
 و افراد با ســابقه بیماری های قلبی و تنفســی 

توصیه کرده است. 
به گزارش ایسنا، هشــدار زرد رنگ به معنای 
این اســت که پدیده ای جوی رخ خواهد داد که 
ممکن است در ســفرها و انجام کارهای روزمره 
اختالالتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی 
مردم صادر می شــود تا بتوانند آمادگی الزم را 
برای مواجهه با پدیده ای جوی داشته باشند که 
از حالت معمول کمی شدت بیشــتری دارد. از 
سوی دیگر مسئوالن نیز در جریان این هشدارها 
 قــرار می گیرند تا اگــر الزم باشــد تمهیداتی 

را بیندیشند.

روس نفت که بزرگترین تولیدکننده نفت روســیه 
اســت، اعالم کرد ســود ۹ ماهه این شرکت درپی 
انتقال داراییهایش در آلمان که کنترل پاالیشگاه 
نفت بزرگ روســی را به دست گرفت، کاهش پیدا 

کرده است.
به گزارش ایسنا، روس نفت اعالم کرد درآمد خالص 
۹ ماهه این شرکت، ۵۹۱ میلیارد روبل )۹.۴ میلیارد 
دالر( بوده است که ۱۵ درصد در مقایسه با رکورد 
۶۹۶ میلیارد روبل در مدت مشــابه سال ۲۰۲۱، 

کاهش نشان می دهد.
آلمــان در ســپتامبر، بــه دنبال جنگ روســیه 
در اوکرایــن، کنتــرل پاالیشــگاه نفت شــودت 

که ۹۰ درصــد از ســوخت برلیــن را تامین می 
 کــرد و  روس نفــت ســهامدار اصلــی آن بــود 

را به دست گرفت.
روس نفت اعالم کرد انتقال داراییهای این شرکت 
در آلمان به مدیریت آژانس شــبکه فدرال، تاثیر 
منفی اصلی بر درآمد این شــرکت گذاشت و باعث 
۵۶ میلیارد روبل ضرر شــد. انتقال ایــن داراییها 
همچنین باعث کاهش ۷۶ میلیارد روبل ســرمایه 

در گردش شد.
ایگور ســچین، مدیرعامل روس نفت در بیانیه ای 
اعالم کرد که این شرکت موفق شده است کانالهای 
توزیع خود را بهینه کند و عرضه نفت به آسیا، حدود 

یک ســوم رشــد کرده و افت عرضه به خریداران 
اروپایی را بــه طور کامل جبران کرده اســت. این 
شرکت با موانع بیشــتری از مکانیزم سقف قیمت 

غربی برای نفت روسیه روبروست.
روس نفت اعالم کرد درآمدش بدون احتساب بهره، 
مالیات، استهالک و افت ارزش ارز، در فاصله ژانویه 
تا ســپتامبر، به میزان ۲۱.۸ درصد رشد کرد و به 

رکورد ۲.۰۱ تریلیون دالر رسید.
بر اســاس گزارش رویتــرز، تولیــد هیدروکربن 
روس نفت در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲، به معادل 
۴.۹۷ میلیون بشکه نفت رسید که بر مبنای سال به 

سال ۲.۲ درصد افزایش داشت.

کارشناســان می گویند که صادرات گندم دسامبر 
روسیه به رکورد نزدیک است.

بــه گــزارش ایســنا، تحلیلگــران و اتحادیــه 
صادرکنندگان اظهار کردند که در صورت محدود 
شدن اختالالت ناشــی از طوفان در مسیر دریایی 
اصلی دریای ســیاه، صــادرات گندم از روســیه، 
بزرگ تریــن عرضه کننده جهان، در ماه دســامبر 
به باالترین حــد خود نزدیک خواهد شــد. برخی 
افزودند، با این حال، روســیه در کل فصل خرید و 
فروش جوالی تا ژوئن ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، احتماالً به 
دلیل عوارض مربوط به تحریم های غرب علیه مسکو 
کمتر از آن چیزی است که محصول عظیمش اجازه 

می دهد را صادر کند. اگرچه محدودیت ها غالت را 
هدف قرار نمی دهند اما مقامات روسی گفته اند که 
تحریم های اعمال شده بر بخش مالی روسیه به علت 
جنگ با اوکراین، پردازش پرداخت ها در بانک ها و 
دریافت کشتی ها، تامین مالی تجارت و بیمه را برای 

صادرکنندگان غالت دشوارتر کرده است.
صادرات گندم در نیم فصل اول، دو درصد بیشــتر 
از سطح مشابه سال قبل خواهد بود که تا حدی به 
دلیل رکورد تولید محصول امســال افزایش یافته 
اســت. گروه تجاری اتحادیه صادرکنندگان غالت 
روسیه اعالم کرد: صادرات غالت روسیه به آرامی 
به حالت عادی بــاز می گردد. ایــن انجمن اضافه 

کرد که انتظار می رود کل صادرات غالت روســیه، 
بدون احتســاب عرضه به قزاقســتان، ارمنستان 
و بــالروس، بــه ۲۶ میلیــون تن در جــوالی تا 
 دسامبر برســد که ۱۰ درصد بیشــتر از یک سال 

گذشته است.
روسیه در مسیر برداشت رکورد ۱۵۰ میلیون تنی 
محصول غــالت از جمله ۱۰۰ میلیــون تن گندم 
در ســال ۲۰۲۲ اســت. مصر و ترکیه، بزرگ ترین 
خریداران گندم روســیه هســتند اما امسال هیچ 
اطالعات رســمی در دسترس نیســت زیرا مسکو 
انتشار اطالعات صادرات و واردات خود را به حالت 

تعلیق درآورد.

بازی طوالنی اوپک پالس 

هشدار آلودگی هوا برای تهران، کرج و اراکسقوط موقت ایالن ماسک از عنوان ثروتمندترین فرد جهانکاریابی های غیردولتی ۱۰ روزه مجوز می گیرند

صادرات گندم روسیه به رکورد نزدیک شدضرر ۵۶ میلیارد روبلی روس نفت از مصادره پاالیشگاه توسط آلمان
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سرمقاله

آینده مبهم 
تولید  مسکن

در جلسه رای اعتماد به وزیر 
جدید راه و شهرسازی شاهد 
خــروج از وعــده دولت در 
زمینه ساخت مسکن بودیم. 
وزیر جدید با تمام هوشیاری و زرنگی در این جلسه 
هم تاییدیه حضور خود در مقام عالی وزارت را از 
نمایندگان دریافت کرد و هم بار سنگین ساخت 
۴ میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی را از 
دوش خود برداشت. درست است که این آگاهی 
وجود داشت  که عمال توانایی و پتانسیل ساخت ۴ 
میلیون مسکن در ۴ سال وجود ندارد و همان ابتدا 

تمامی فعاالن...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه 4
2

2

۱۰ کشور عمده واردکننده 
کاال در 8 ماه ۱40۱ 

نظام بانکی به سمت 
بنگاه داری حرکت  می کند

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد حاشیه نشین ها  به بیش از 7 میلیون نفر رسیده اند

افزایش  جمعیت  حاشیه نشین
صفحه2

صفحه4

پرونده  مسکن ملی  بسته  شد؟
ساخت  مسکن  در اولویت  برنامه های  اعالمی  وزیر  جدید  مسکن  قرار  ندارد

عمده کشورهای واردکننده کاال به ایران در هشت 
ماه منتهی به آبان سال جاری از سوی گمرک معرفی 
شــدند. به گزارش اکوایران؛ داده های اعالم شــده 
نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی 
کشــورهای » امارات متحدده عربــی«، »چین«، 
»ترکیه«، »هند«، »آلمان«، »فدارسیون روسیه«، 
»سوییس«، »پاکستان«،»انگســتان«  و »هلند« 
۱۰ واردکننده اصلی کاال به ایران بوده اند. تجارت 
خارجی کشور در هشــت ماه منتهی به آبان سال 
جاری به ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دالر رسید که از 
این میان ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دالر به واردات 
اختصاص داشته است. اما در مدت زمان مورد بررسی 
عمده کاالهای وارداتی از چه کشورهای وارد ایران 

شده است؟ براساس آمار اعالم...

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی گفت: ســرمایه بانک ها باید در خدمت 
توسعه زیرســاخت های تولید باشــد، اما سیستم 
بانکی برخالف انتظار عمومی و سیاست کلی نظام 
به سمت بنگاه داری حرکت کرده و شاهد سرمایه 
گذاری گسترده از سوی آنها در این حوزه هستیم. 
»فرهاد طهماســبی« در گفت وگو بــا ایرنا درباره 
عدم همکاری سیستم بانکی با تولیدکنندگان در 
جهت تسهیالت دهی به آنها اظهار داشت: اکنون 
موضوع تامین مالی و تسهیالت دهی به دغدغه اصلی 
تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور تبدیل شده است، 
زیرا اعطای تسهیالت از وظایف اصلی سیستم بانکی 
 است و در زمینه تسهیالت دهی نیز کم کاری های 

زیادی انجام شده است...



اقتصاد2
ایران

دنا 51  میلیون تومان گران شد
قیمت پژو و رانا چه تغییری کرد؟

از ابتدای آبان ماه اوایــل آذر ماه روند قیمت ها در 
بازار خودرو به شدت صعودی بوده است و برخی از 
خودروهای داخلی در بازه زمانی ۴۵ روزه افزایش 

قیمت بیش از ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کردند.
بررسی نوسانات قیمتی در بین خودروهای پراید در 
بازه زمانی ۴۵ روزه حاکی از آن است که خودروهای 
این گروه در این مدت به طور میانگین ۲۱ میلیون 
تومان گران شــده اند و خودروهای پژو نیز در این 
مدت به طور میانگین افزایش قیمت ۳۷ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کردند به طوری که پژو 
۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ابتدای آبان ماه تا امروز ۳۸ میلیون 
تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر 
۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورده است. به گزارش 
خبر آنالین، جهش این چنینی قیمت ها در ســایر 
گروه های خودروهای داخلــی از ابتدای آبان ماه تا 
امروز نیز قابل مشاهده است؛ خودروهای دنا در بازه 
زمانی ۴۵ روزه به طور میانگین ۵۱ میلیون تومان 
گران شده اند و خودروهای تیبا نیز در این بازه زمانی 
به طور میانگین ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گران 
شــده اند و در بین خودروهای رانا نیز در این مدت 
به طور میانگین افزایش قیمت ۳۹ میلیون تومانی 
اتفاق افتاده است. بررســی نوسانات قیمتی در بین 
خودروهای پراید در بازه زمانی ۴۵ روزه حاکی از آن 
است که خودروهای این گروه در این مدت به طور 
میانگین ۲۱ میلیون تومان گران شده اند و خودروهای 
پژو نیز در این مدت به طور میانگین افزایش قیمت 
۳۷ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومانی را تجربه کردند به 
طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیــز از ابتدای آبان ماه تا 
امروز ۳۸ میلیون تومان گران شده است و این خودرو 
در حال حاض ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورده است. 
جهش این چنینــی قیمت ها در ســایر گروه های 
خودروهای داخلی از ابتدای آبان ماه تا امروز نیز قابل 
مشاهده است؛ خودروهای دنا در بازه زمانی ۴۵ روزه 
به طور میانگین ۵۱ میلیون تومان گران شده اند و 
خودروهای تیبا نیز در این بازه زمانی به طور میانگین 
۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گران شــده اند و در 
بین خودروهای رانا نیز در این مدت به طور میانگین 

افزایش قیمت ۳۹ میلیون تومانی اتفاق افتاده است.
نوســانات قیمتی در بازار خودروهــای داخلی در 
حالی در روزهای پایانی هفته متوقف شده اســت 
که روند صعودی نــرخ ارز در ایــن روزها متوقف 
شده اســت؛ به گفته کارشناســان در حال حاضر 
نرخ ارز به طور دســتوری بــر روی کانال ۳۵ هزار 
تومان نگه داشته اســت و فنر تورم در رفته است. 
این افزایش قیمت ها اما تنها به خودروهای داخلی 
محدود نمی شود بلکه به ترتیب خودروهای مونتاژ 
و خودروهای وارداتی در این بــازه زمانی ۴۵ روزه 
افزایش قیمت بیشــتری را تجربه کردند؛ در بین 
خودروهای مونتاژ پــژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ از یک 
میلیارد و ۳۶۰ میلیــون تومان در ابتــدای آبان 
ماه امروز بــه یک میلیــارد و ۴۹۰ میلیون تومان 
رسیده اســت و مــدل ۱۳۹۹ این خــودرو نیز از 
ابتدای آبان ماه تا امروز ۱۷۰ میلیون تومان گران 
شده است و یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان قیمت 
خورده است. در بین خودروهای وارداتی نیز می توان 
گفت که خودروهای گروه هیوندای در بازه زمانی ۴۵ 
روزه به طور میانگین ۴۲۵ میلیون تومان گران شدند 
و در بین خودروهای کیا نیز این افزایش قیمت ها به 
طور میانگین ۴۶۰ میلیون تومان بوده است؛ جدای 
از خودروهای کره ای موجود در بازار، خودروهای 
آلمانی و ژاپنی نیز در این بازه زمانی افزایش قیمت 

نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان را تجربه کردند.

مشتریان مسکن در دوراهی انتخاب
بازار مسکن در شرایطی قرار دارد متقاضیان بالقوه 

خرید در یک دو راهی انتخاب قرار گرفته اند.
به گزارش اقتصادنیوز بررسی میدانی بازار مسکن 
نشان می دهد که برخی متقاضیان در یک دو راهی 
انتخاب قرار گرفته اند. بازار مســکن طی ماه های 
گذشــته تحت تاثیر اعتراضات در یک رکود به سر 
می برد و این رکود همچنان ادامــه دارد، هر چند 
برخی مشاوران امالک هم بر این باورند بازار کمی 
جان گرفته است. برایند نظر برخی متقاضیان خرید 
این است که، از یک سو انتظار دارند تا ملک ناشی از 
کاهش تقاضای فصلی با یک کاهش قیمت مواجه 
شــود اما پرس و جوی مقطعی آنها از بازار از رشد 
قیمت ها حکایت دارد. این دو ذهنیت باعث شده تا 
متقاضیان در یک دوراهی انتخاب بر سر زمان خرید 
قرار بگیرند. در عین حال گزارشات رسمی از رشد 
قیمت ماهانه مســکن حکایت دارد. طبق گزارش 
بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در آبان نسبت 
به مهر، ۶.۷ درصد رشد داشــته است. با این حال 
متقاضیان این روزها با دو تصمیم مواجهند. یا نسبت 
به خرید اقدام کنند، یا همچنان با ذهنیت کاهش 

انتظارات تورمی، خرید را به تاخیر بی اندازند.

اخبار

عمده کشورهای واردکننده 
کاال به ایران در هشــت ماه 
منتهی به آبان سال جاری از 
سوی گمرک معرفی شدند.

به گزارش اکوایران؛ داده های 
اعالم شده نشــان دهنده آن است که در مدت زمان 
مورد بررسی کشــورهای » امارات متحدده عربی«، 
»چین«، »ترکیه«، »هند«، »آلمان«، »فدارسیون 
روسیه«، »ســوییس«، »پاکستان«،»انگستان«  و 

»هلند« ۱۰ واردکننده اصلی کاال به ایران بوده اند.
تجارت خارجی کشــور در هشت ماه منتهی به آبان 
سال جاری به ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دالر رسید 
که از این میان ۳۷ میلیــارد و ۱۱۶ میلیون دالر به 

واردات اختصاص داشته است.
اما در مدت زمان مورد بررسی عمده کاالهای وارداتی 
از چه کشــورهای وارد ایران شده اســت؟  براساس 
آمار اعالم شــده در این مدت بیشــترین واردات از 
»امارات متحده عربی« صورت گرفت بطوریکه ۱۱ 
میلیارد و ۱۸۶ میلیون دالر ارزش واردات از این کشور 
بوده است. به گفته فعاالن این بخش امارات یکی از 
پایگاه های صادراتی محسوب می شود و شاهراه تجاری 

به بسیاری از کشورها است در این میان ایران هم در 
نیمه مدت زمان مورد بررسی بیشترین کاالی وارداتی 
خود را از این کشــور وارد کرده است. امارات یکی از 
کشــورهای پایلوت صادراتی محسوب می شود و به 
همین دلیل بخش اعظمی از کاالهای وارداتی ایران از 
این طریق وارد کشور می شود، روندی که هزینه های 

واردکنندگان را افزایش می دهد با این حال با توجه 
به شرایط موجود واردکنندگان ناچار به استفاده از این 

روش هستند.

کشورهای صادرکننده کاال به ایران
 با توجه به آمار اعالم شــده می تــوان گفت پس از 

امارات، »چین« با ۹ میلیــارد و ۷۸۸ میلیون دالر، 
»ترکیه« با ۳ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دالر، »هند« با 
یک میلیارد و ۹۳۱میلیون دالر و » روسیه« با کمی 
بیش از یک میلیارد دالرد ۵ کشور اول مبدا واردات در 
هشت ماه منتهی به آبان سال جاری به ایران محسوب 

می شوند.
اما پنج کشور دیگر که در فهرست گمرک توانسته اند 
بیشترین سهم از واردات کاال به کشور به عهده گیرند 
شامل چه کشورهای می شوند. داده های اعالم شده 
نشان دهنده آن اســت که »آلمان« با صادرات یک 
میلیارد و ۱۳۸ میلیــون دالر کاال به ایران در جایگاه 
ششــم قرار گرفته و پس از آن »سویس« با صادرات 
بیش از ۷۴۰ میلیون دالری در جایگاه هفتم را به خود 

اختصاص داده است. 
سهم »پاکستان« هم در صادرات کاال به ایران بیش 
از ۶۱۶ میلیون دالر ارزیابی شد. اما سهم انگستان از 
واردات کاال به ایران در مدت زمان مورد بررسی برابر با 

۶۰۸ میلیون دالر بوده است.
هلند هم در این مدت ۵۳۱ میلیــون دالر کاال وارد 
کشــور کرده اســت. از نکات جالب توجه در میان 
کشورهای واردکننده کاال به حضور ۴ کشور اروپایی 
در میان ۱۰ کشور اول صادرکننده کاال به کشور می 

توان اشاره کرد.

تجارت خارجی در هشت ماه منتهی به آبان سال جاری به ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دالر رسید
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عضو کمیسیون صنایع مجلس:
نظام بانکی به سمت بنگاه داری 

حرکت می کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی گفت: سرمایه بانک ها باید در خدمت 
توسعه زیرساخت های تولید باشد، اما سیستم 
بانکی برخالف انتظار عمومی و سیاست کلی 
نظام به سمت بنگاه داری حرکت کرده و شاهد 
سرمایه گذاری گســترده از سوی آنها در این 

حوزه هستیم.
»فرهاد طهماسبی« در گفت وگو با ایرنا درباره 
عدم همکاری سیستم بانکی با تولیدکنندگان 
در جهت تسهیالت دهی به آنها اظهار داشت: 
اکنون موضوع تامین مالی و تســهیالت دهی 
به دغدغه اصلی تولیدکنندگان و کارآفرینان 
کشور تبدیل شده است، زیرا اعطای تسهیالت 
از وظایف اصلی سیستم بانکی است و در زمینه 
تسهیالت دهی نیز کم کاری های زیادی انجام 

شده است.
وی افزود: بانک ها در بســیاری از بنگاه های 
اقتصادی سهام دار هســتند و هنوز نسبت به 
فروش امالک خود که نگهداری آنها برخالف 
قانون اســت، هیچ اقدام کارگشــایی انجام 

نداده اند.

نظام بانکی برای تامین سرمایه در 
گردش تولید عزم جدی ندارد

به گفته ایــن نماینده مجلــس، نظام بانکی 
کشور نســبت به تامین ســرمایه در گردش 
واحدهــای تولیــد عــزم جــدی نــدارد و 
 تسهیالت تکلیفی بانک ها به خوبی پرداخت 

نمی شود.
وی هشدار داد: در آینده ای نزدیک شاهد رکود 
در بخش تولید و تعدیل نیروی کار کارخانه ها 
خواهیم بود، زیرا روند پرداخت ســرمایه در 

گردش تقریبا به صفر رسیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید 
کرد: بانک ها موظفند با ذکر جزئیات آمار دهند 
چه میزان تسهیالت در طول ماه های گذشته 
و به چه بخــش ها و شــرکت هایی پرداخت 

شده است.
وی ادامه داد: سیســتم بانکی درحال حاضر 
روش درستی برای کنترل تورم انتخاب نکرده 
که ریشه این موضوع هم نبود نظارت درست 

است.

بانک ها در بنگاه ها و پتروشیمی ها 
سهم دارند

مجلــس  برنامــه  دربــاره  طهماســبی 
به منظــور نظارت بــر بانک هــا و چگونگی 
تســهیالت دهی آنها بــه حوزه هــای مولد 
کشــور، گفت: در روزهای اخیــر نمایندگان 
اســالمی تذکــرات  مجلــس شــورای 
مهمــی را در نطق هــای خارج از دســتور 
به بانک هــا داده اند، اما بانک هــا به صراحت 
 می گویند کــه در بنگاه ها و پتروشــیمی ها 

سهم دارند.
وی اضافه کرد: اگر سیســتم بانکی تغییراتی 
را در مســیر خود ایجاد نکند به طور حتم در 
روزهای آینده شــاهد اقدام هــای موثرتری 

نسبت به دولت و وزارت اقتصاد خواهیم بود.
طهماسبی بیان داشــت: در مجموع معتقدم 
که مدیریت نقدینگی بانک ها به شکل درست 

خود انجام نمی گیرد.

روش هــای نویــن تامیــن مالی 
واحدهای تولیدی از سوی دولت

وی در خصــوص لــزوم اتخــاذ روش های 
نویــن تامیــن مالــی واحدهــای تولیدی 
از ســوی دولــت، اظهــار داشــت: صندوق 
ذخیره ارزی ســبب بی انگیزگی و بی میلی 
 مدیران تصمیم ســاز برای تامین نقدینگی 

شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه همیشه برای 
عبــور از بحران ها نخســتین گزینه صندوق 
ذخیره ارزی بوده است، افزود: هدف از ایجاد 
چنین صندوقی تســهیل امور آیندگان است 
و قرار نیســت که این صندوقی پاسخی برای 

بی تدبیری مسووالن باشد.
وی تصریح کــرد: بــرای تامیــن نقدینگی 
واحدهای تولیدی بایــد برنامه ریزی دقیقی 
انجام شــود و از روش های درآمــدی پایدار 
به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه های 

تولیدی بهره برد.
طهماســبی تاکید کرد: ایجــاد انگیزه برای 
ســرمایه گذاران از اقداماتی اســت که باید 

مجدانه پیگیری شود.

خبر
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طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در یک دهه اخیر 
تورم بخش مسکن در کشور و به خصوص کالنشهرها بیش 
از ۱۵۰۰درصد بوده که همین عامل موجبات جابه جایی 
جمعیت و مهاجرت به سمت حاشیه ها را فراهم کرده است. 
به گزارش اتاق تهران در سایه تحوالت اقتصادی و اجتماعی 
و نابسامانی بازار مسکن، بخش بیشتری از جمعیت کشور 
در معرض تهدید بدمسکنی و به خصوص حاشیه نشینی 
قرار گرفته اند؛ به گونه ای که فقط در ۶ســال گذشــته، 
جمعیت حاشیه نشــینان ۱۴.۸درصد رشد کرده است. 
براساس آمارهای ســال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۹.۵میلیون نفر از 
جمعیت آن زمان کشور در بافت های ناکارآمد )فرسوده، 
تاریخی و سکونتگاه غیررسمی( سکونت داشته اند و حرکت 
ملی بازآفرینی شــهری و نهضت ملی مســکن به منظور 
حل وفصل همین مشکل قدیمی به راه افتاد. حاال اما، آخرین 
برآوردهای دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری حاکی از 
این است که فقط جمعیت حاشیه نشینان کشور از سال 
۱۳۹۵ تاکنون ۱۴.۸درصد رشد کرده و به بیش از ۷میلیون 

و ۱۳۶هزار نفر رسیده است.
در سال ۱۳۹۵طبق آمارهای رسمی ۲۴.۴درصد از جمعیت 
کشــور در بافت های ناکارآمد اعم از بافت های فرســوده، 
تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای سکونت 
داشتند. این آمارها در سایه بی عملی سال های گذشته در 

حوزه مسکن و همچنین تنش های اقتصادی که مسکن و 
معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، وخیم تر 
شده اند و یکی از اهداف دولت در احداث ۴میلیون مسکن 
در ۴سال و همچنین تسریع بازآفرینی شهری، جلوگیری 
از رشــد همین پدیده های مخرب اقتصادی و اجتماعی و 
همچنین جبران مافات گذشته بوده است.  در این میان، 
شهرداری ها نیز بر تسریع در بازآفرینی بافت های فرسوده 
با استفاده از ظرفیت های نهضت ملی مسکن تأکید دارند 
و براســاس آمارهای مرکز پژوهش هــای مجلس حضور 
اثرگذاری در این حوزه داشــته  اند به گونــه ای که بیش 
از ۱۰۰درصد تعهدات آنها در حــوزه تخصیص اعتبار به 
بازآفرینی شهری محقق شده است. البته که نه آن تالش ها و 
نه این اعتبارات قادر به مهار سریع بافت های ناکارآمد نیستند 
و باید در یک دوره چند ساله، ضمن توجه به ثبات اقتصادی، 
عزم جدی برای اصالح ساختار بازار مسکن و بازیابی توان 
مالی ساکنان بافت های ناکارآمد به کار گرفته شود. براساس 
آمارهای مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در 
سال ۱۳۹۵، مجموع مساحت بافت های ناکارآمد اعم از بافت 

فرسوده، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی در سطح کشور 
برابر با ۱۶۲هزار و ۶۶۷هکتار بوده است و درمجموع حدود 
۵میلیون و ۸۳۷هزار خانوار با جمعیت بیش از ۱۹میلیون و 

۵۱۸ هزار نفر در این بافت ها سکونت داشته اند.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در یک دهه اخیر 
تورم بخش مسکن در کشور و به خصوص کالنشهرها بیش 
از ۱۵۰۰درصد بوده که همین عامل موجبات جابه جایی 
جمعیت و مهاجرت به سمت حاشیه ها را فراهم کرده است. 
البته برآوردها حاکی از این اســت که بیش از ۳۰درصد از 
سیر افزایشی جمعیت حاشیه نشینان را ساکنان شهر اصلی 
تشکیل می دهند که توان تأمین مسکن قابل استطاعت در 
شهر را از دســت داده اند و ناگزیر به حاشیه کوچ کرده اند. 
برآوردهای میدانی حاکی از آن اســت که تأمین مسکن 
برای خانوارهــا چه به صورت اســتیجاری و چه به صورت 
مالکیت در مناطق حاشیه نشــین به میزان ۸۵درصد از 
هزینه های این بخش را می کاهد؛ ازاین رو خانوارها در شرایط 
تورمی، این مناطق را به عنوان آخرین پناهگاه خود انتخاب 
می کنند. تحقیقات میدانی حاکی از آن است که خانوارها 

در شرایط ویژه می توانند تا ۶۰درصد از درآمد ماهانه خود 
را صرف تأمین مسکن کنند و درواقع از تاب آوری بسیاری 
برخوردارند. این بدان معناست که افراد ترجیح می دهند با 
افزایش هزینه ها همراهی بیشتری کنند اما از محل سکونت 
خود جابه جا نشوند. به محض اینکه میزان هزینه های بخش 
مسکن از ۶۰درصد و حتی رقم های ۵۰و ۴۵درصد بیشتر 
شود جابه جایی جمعیت و مهاجرت حاشیه ای درون شهری 
رخ خواهد داد. بنابراین تعدیل قیمت های بازار مســکن 
به خصوص در بخش استیجاری می تواند روند رو به رشد 
حاشیه نشینی را کندتر کند و حتی در درازمدت به سامانده 

نسبی آن منجر شود.
براساس آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۵، مجموع مساحت 
بافت های ناکارآمد در سطح کشور )اعم از بافت های فرسوده، 
تاریخی و سکونتگاه های غیررســمی و حاشیه ای( برابر 
۱۶۲هزار و ۶۶۷هکتار بوده و درمجموع حدود ۵میلیون و 
۸۳۷هزار خانوار با جمعیت بیش از ۱۹میلیون و ۵۱۸هزار 
نفر در این بافت ها سکونت داشته اند. از مجموع مساحت 
بافت های ناکارآمد، ۳۲هزار و ۶۲۶هکتار مربوط به بافت های 
تاریخی بوده و بیش از ۸۲۵هزار خانوار با جمعیت ۲میلیون و 
۵۴۲هزار نفر در این مناطق ساکن بوده اند. تعداد واحدهای 
مســکونی در بافت های تاریخی ۷۹۲هــزار واحد برآورد 

شده است.

بانک مرکزی متوسط قیمت دالر و یورو در هفت 
ماه ابتدای امسال را اعالم کرده که نرخ فروش این 
دو نوع ارز در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۱۶.۴ 

و ۳.۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایســنا، در گزارش بانک مرکزی آمده 
است که در شهریور امسال متوسط قیمت فروش 
یک دالر آمریکا در بازار آزاد تهران ۳۱ هزار و ۴۴۸ 

تومان بوده که در مقایســه با ماه قبل و ماه مشابه 
سال گذشته به ترتیب ۶.۳ و ۱۵.۳ درصد افزایش 

داشته است.
البته، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دالر آمریکا 
در ماه مذکور به ترتیب ۳۰ هزار و ۶۶۲ تومان و ۳۱ 

هزار و ۹۴۳ تومان اعالم شده است.
همچنیــن، در مهر ماه ســال جاری، متوســط 

قیمت فروش یــک یــورو در بــازار آزاد تهران 
۳۱ هــزار و ۲۷۸ تومــان بوده که در مقایســه با 
ماه قبــل ۴.۶ درصــد افزایش و نســبت به ماه 
 مشــابه ســال گذشــته ۱.۲ درصــد کاهــش 

داشته است.
از ســوی دیگر، حداقــل و حداکثر نــرخ فروش 
یک یــورو در مــاه مذکــور به ترتیــب ۳۰ هزار 

 و ۶۸۷ تومــان و ۳۱ هــزار و ۷۵۲ تومــان 
بوده است.

بنابراین، در هفت ماهه ابتدایی امســال، متوسط 
قیمت فروش یک دالر آمریکا و یک یورو در بازار 
آزاد شهر تهران به ترتیب ۲۹ هزار و ۸۳ تومان و ۳۰ 
هزار و ۶۵۵ تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه 

سال قبل ۱۶.۴ و ۳.۵ درصد رشد داشته است.

میانگین قیمت هر برگه از اوراق امتیاز تسهیالت مسکن 
)تســه( به ۱۰۹ هزار تومان رسیده است؛ با این حساب 
برای دریافت هر ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن باید ۲۱۸ 

هزار تومان هزینه اوراق پرداخت شود.
بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مســکن نشان 
می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین 
سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان، در اردیبهشت و خردادماه 

نیز ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد.
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال 
گذشــته ۱۰۸ هزار تومان، در مرداد سال گذشته ۱۰۹ 
هزار و ۴۰۰ تومان و در شهریور سال گذشته ۱۰۷ هزار و 

۷۰۰ تومان داد و ستد می شود.
این اوراق در ماه مهر ســال گذشــته ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ 
تومان، در آبان ماه ۱۰۷ هزار و ۶۰۰ تومان و آذرماه ۱۰۷ 
هزار و ۷۰۰ تومان قیمت داشتند. اوراق تسهیالت مسکن 

در دی و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ۱۰۷ هزار 
و ۸۰۰ و ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می شــود. این 
اوراق در سال جاری ۱۰۹ هزار تومان قیمت دارد که این 

گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.

 قیمت اوراق بــرای مجردها و متأهل های 
تهرانی

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان 
وام باید ۴۰۰ برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۰۹ هزار تومانی، ۴۳ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود. همچنین با در نظر 
گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ 

ورق به مبلغ ۱۷ میلیــون و ۴۴۰ هزار تومان خریداری 
کنند، مجموع هزینه خریــد اوراق به ۶۱ میلیون و ۴۰ 

هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 
۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۸۷ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان می شــود که همراه با هزینه ۱۷ میلیون و 
۴۴۰ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۰۴ 

میلیون و ۶۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز اســتان و شهرهای با 

جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر بــرای مجردها به ۱۶۰ 
و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است و با 
توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این 
شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند، مجردها باید ۳۴ میلیون و ۸۸۰ و متاهل ها نیز باید 

۶۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.
ترکیه به دنبال افزایش ارزش تجارت خود با پاکستان به 
۵ میلیارد دالر است و ایران به عنوان حلقه وصل ترکیه و 
پاکستان می تواند با توسعه گفت وگوهای سه جانبه، نقش 

پررنگی ایفا کند.
رئیس اتاق ایــران در همایش تجاری ایران و روســیه 
ایجاد زیرساخت های حمل و نقل، توسعه روابط بانکی 
و تســهیل صدور ضمانت نامه های بانکــی و فعال تر 
 شدن کریدور ســبز گمرکی را پیش نیاز توسعه روابط 

دو کشور دانست.

 در عملیات بازار بــاز در هفته منتهــی به ۱۵ آذر 
مــاه، دومرحله تزریــق پول انجام شــده و رکورد 
بســط نقدینگی در این بازار را از مــرز ۹۲ همت 
عبــور داد. طبــق داده هــا این باالترین ســطح 
تزریــق پول در هشــت مــاه اخیر بــوده که می 
 تواند ناشــی از تشــدید شــرایط بــد نقدینگی

 بانک ها باشد.
به گزارش اکو ایران این در حالی است که در میانه 
آذر ماه پس از آن که بانک مرکزی تزریق ۶۷ هزار 
و ۵۰۰ میلیاردی خود را انجام داد دوباره این بازار 
بسط پول دیگری در نظام بانکی انجام داده و ۳۶.۳ 

درصد به این شاخص افزود.

پــس از آنکه بــرای هفته هــای متوالــی تزریق 
پول در بازار باز، چســبیده به مــرز ۷۰ همت قرار 
داشته و در مرحله سی و ششــم، حراج ۶۷ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومانی را رقــم زد، بانک مرکزی بار 
دیگر در ایــن هفته به خریــد اوراق بدهی از بانک 
 ها پرداختــه و تزریق دیگــری را در ایــن بازار به 

ثبت رسانید.
طبق اطالع ایــن نهاد در حراج ســی و هفتم این 
بــازار و در ۱۵ آذرمــاه، بانک مرکــزی ۲۴ هزار و 
۵۴۰ میلیــارد تومان دیگــر در بانک هــا تزریق 
کرده و ســطح بســط پول در نظام بانکی در این 
هفته را به ۹۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان رســانید. 

طبق بررســی ها این بیشــترین مجمــوع تزریق 
 نقدینگی بازار باز در بانک ها در هشت ماه گذشته 

بوده است.

تداوم روند ثابت در نرخ سود بازار باز
در هفته های متوالی از میانه مرداد ماه نرخ ســود 
تزریق نقدینگی در بازار باز برابر با ۲۱ درصد بوده 
و تغییری نداشته است. در این هفته نیز این تزریق 
در مرز ۲۱ درصد ثابت مانــده و باوجود دو مرحله 
ای بودن تزریق بازار باز این شاخص مسیری بدون 

نوسان را پیمود.
این در حالی اســت که درمقابل تاریخ سررســید 

این بازار از هفت روز به شــش روز رســیده است. 
از آن جا که به گفته برخی کارشناســان این بازار 
به منظور تنظیــم وضعیت نقدینگــی بانک ها به 
صــورت هفتگی انجام می شــود می تــوان علت 
رشــد تزریق پول در این هفته را تشدید وضعیت 
 نقدینگی بانــک ها و ثبت نقطــه بحرانی عملیات 

این بازار دانست.
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3 بازار

رئيس اتحاديه کفاشان دست دوز تهران گفت: توليدکنندگان کفش از 
واردات مواد اوليه بويژه چرم سنگين از پاکستان استقبال مي کنند، اما 
با واردات کفش موافق نيستند. رسول شجري، رئيس اتحاديه کفاشان 
دســتدوز تهران با بيان اينکه هنوز مشخص نيست کفش در ليست 
توافق ترجيحي با پاکستان باشد، تصريح کرد: پاکستان توليد کفش 
دارد، اما به گونهاي نيست که صادرات چشمگير داشته باشد. بيشتر 
چرم طبيعي از پاکستان صادر ميشود که البته واردات چرم به ايران 

خيلي هم مفيد است.

وي افزود: ايران در حوزه چرم ســنگين حدودا در رده سي و پنجم 
اســت و کمبود دارد و واردات آن به نفع توليدکنندگان است. البته 
در زمينه چرم سبک وضعيت خوب اســت. رئيس اتحاديه کفاشان 
دســتدوز تهران با بيان اينکه نيازي به واردات کفش از پاکســتان 
نداريم، تصريح کرد: پاکستان فعاليت خاصي در حوزه صادرات کفش 

در منطقه ندارد.
به گفته وي در گذشته دور هم چرم پاکستان به کشور وارد مي شد 
و مفيد هم بود. اآلن هم از واردات مواد اوليه از پاکستان استقبال مي 

کنيم، چراکه پاکستان در اين زمينه توانايي دارد و سال گذشته هم 
از فعاالن اين حوزه براي حضور در نمايشگاه ايران دعوت شد. شجري 
افزود: در حال حاضر واحدهاي صنعتي با ظرفيت کامل فعال نيستند 
و چرم موجود در کشور براي توليد فعلي کفايت ميکند. اما اگر چرم 
سنگين پاکستان به کشور وارد شود، منجر به افزايش توليد و کاهش 
هزينه خواهد شد و از آن استقبال ميکنيم. اما اگر قرار باشد کفش به 
کشور وارد شود، ممکن است اشتغال کارگران را از بين ببرد و بنابراين 

با آن مخالفيم

رئيس اتحاديــه توليدکننــدگان و تعميرکاران صنايــع برودتی، تهويه 
مطبــوع، لباسشــويی و قطعات يدکــی گفت کــه به دليــل افزايش 
قيمــت قطعات لــوازم خانگــی، تقاضــا در ايــن صنف در ســال های 
 اخيــر فقــط ۱۰ درصــد رشــد داشــته کــه افزايش چشــمگيری 

نيست.
فرهاد بهشتی با بيان اينکه آمار دقيقی از تغيير تقاضا برای تعميرات لوازم 

خانگی در دسترس نيست، اظهار کرد: مشاهدات حاکی از افزايش حدود ۱۰ 
درصدی مراجعه به تعميرات در سال های اخير است. چرا که قيمت قطعات 
هم افزايش قيمت چشمگيری داشته است. ممکن است افراد دستگاه های 

ديگری را جايگزين لوازم خود کرده باشند.
وی افزود: اين آمار برای کولرهای گازی، پکيج، ماشــين لباسشــويی و 
ظرفشويی، يخچال و فريزرهای خانگی، سردخانه های صنعتی و آبسردکن 

است. رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران صنايع برودتی، تهويه 
مطبوع، لباسشويی و قطعات يدکی گفت که افزايش قيمت قطعات باعث 
شــده مراجعه به اين صنف افزايش خاصی نداشته باشد. گفتنی است در 
گزارش های ميدانی فروشــندگان عموما از رکود در بــازار گاليه دارند و 
می گويند که بخاطر افزايش قيمت لوازم خانگی، مردم بيشتر به تعميرات 

روی آورده اند و فقط کسانی برای خريد به بازار می آيند که مجبور باشند.

اسداهلل کارگر رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزی استان تهران گفت: 
افزايش قيمت محصوالت را تاييد نمی کنيم، ولی معتقديم بايد بين فصل 
گرم و سرد تفاوتی باشد. زيرا در فصل سرد معموال هزينه ها از جمله کرايه 
حمل، دستمزد کارگر و... بيشتر می شود و از طرفی، چون روز کوتاه است 

محصوالت ديرتر به عمل می آيند.
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزی تهران علت افزايش قيمت برخی 
از محصوالت کشاورزی از جمله پياز، سيب زمينی، گوجه فرنگی و خيار را 
سردی هوا عنوان کرد و گفت: در فصل سرد قيمت محصوالت کشاورزی 
کمی بيشتر می شود، زيرا هزينه ها افزايش می يابد و محصوالت ديرتر عمل 

می آيند. اسداهلل کارگر با بيان اينکه قيمت محصوالت کشاورزی بسته به 
کيفيت آن ها متفاوت است، گفت: به اعضای صنف خود اعالم کرديم که به 
هنگام خريد عمده ميوه و صيفی از ميدان مرکزی ميوه و تره بار حتما فاکتور 
دريافت کنند تا دقيقا مشخص شود با چه قيمتی اين محصوالت را خريداری 

و با چه قيمتی می فروشند.
وی ادامه داد: بر اساس کشف قيمت عمده فروشی در ميدان مرکزی ميوه و 
تره بار قيمت هر کيلو پياز زرد ۸۰۰۰ تا ۱۳هزار تومان، پياز شيری ۸۰۰۰ تا 
۱۴هزار تومان، پياز قرمز ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، سيب زمينی۱۰ تا ۱۴ هزار 
تومان، خيار اصفهان ۸۰۰۰ تا ۱۵ هزار تومان، خيار بوته رس ۸۰۰۰ تا ۱۲ 

هزار تومان، گلخانه ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان، گوجه فرنگی ۵۰۰۰تا ۸۰۰۰ هزار 
تومان است که اين اقالم بايد با احتساب ۳۵ درصد سود به دست مصرف 
کنندگان برسد. رييس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزی استان تهران 
اضافه کرد: افزايش قيمت محصوالت را تاييد نمی کنيم، ولی معتقديم بايد 
بين فصل گرم و سرد تفاوتی باشد. زيرا در فصل سرد معموال هزينه ها از جمله 
کرايه حمل، دستمزد کارگر و... بيشتر می شود و از طرفی، چون روز کوتاه 
است محصوالت ديرتر به عمل می آيند. چند هفته ای می شود که قيمت 
برخی محصوالت کشاورزی از جمله پياز، سيب زمينی، خيار و گوجه فرنگی 

افزايش يافته است.

نياورانی گفت: نزديک ۸۰ درصد توليد محصوالت ارگانيک ما داخل کشور 
به فروش می رسد و بين ۱۵ تا ۲۰ درصد صادر می شود.

نائب رئيس انجمن ارگانيک ايران افزود: درخصوص محصوالت ارگانيک ما 
تقريبا تا ۱۱ سال پيش جايگاهی را در رنکينگ جهانی نداشتيم، االن جزو 
۳۵ کشور اول در توليد و فروش محصوالت ارگانيک هستيم. خوشبختانه 
ما محصوالت بسيار ارگانيکی داشتيم که به صورت ذاتا ارگانيک بوده و به 
علت نداشتن امکانات تائيديه های مجاز اين ها بصورت غيرارگانيک فروخته 
می شده و کشورمان آن بهره وری خاص را از اين محصوالت نمی کرده مثل 
انجير استهبان، پسته وحشی که در جنگل های سرخس خراسان شمالی 

است و محصوالت ديگری که بصورت صمغ های گياهی داشتيم.
در ده سال گذشته تالش هايی که از طرف انجمن ارگانيک ايران و وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت صمت و مســئوالن ذی ربط شده، فعال به جايگاه 
خوبی رسيديم، ولی بايد بسيار از اين جايگاه باالتر رويم و کشورمان جايگاه 

باالتری را در دنيا دارد.
به گفته نياورانی، نزديک ۸۰ درصد توليــد محصوالت ارگانيک ما داخل 

کشور فروخته می شود، بين ۱۵-۲۰ درصد صادر می شود. با تغييراتی که در 
کار واردات و صادرات می دهيم و قوانين جديدی که داشته باشيم می توانيم 
دست به محصوالت ارگانيک بسيار بيشتری بزنيم. ما ميوه جاتی داريم که 
می توانيم آب آن ها را برای آب ميوه ارگانيک استفاده کنيم، ولی چون بايد 
افزودنی شکر داشته باشد و ما در داخل کشور توليد شکر ارگانيک نداريم 
می توانيم با واردات شکر ارگانيک بيش از ۳۵ نوع محصول ارگانيک ديگر 
توليد کنيم که هم صادر شود و هم هزينه واردات را جبران کند و هم خودش 
برای مصرف داخل کشورمان و انواع و اقسام افرادی که بايد از محصوالت 

ارگانيک استفاده کنند مورد مصرف قرار بگيرد.
نائب رئيس انجمن ارگانيک ايران اظهار داشــت: فروشگاه های ارگانيک 
مشخص است و در سردرشان نوشته شــده و تائيديه انجمن ارگانيک را 
دارند جا هايی که تائيديه انجمن ارگانيک را دارند مورد تائيد ما است و در 
فروشگاه های زنجيره ای هم بخش هايی را به محصوالت ارگانيک اختصاص 
دادند که آن هم محصوالتی که تائيديه دارند و تائيديه گواهی آزمايشگاه های 

بين المللی را دارند مورد تائيد ما هستند که مردم می توانند استفاده کنند.

انجمن ارگانيک خودش عالمت خاصی را دارد که رويش نوشــته شــده 
انجمن ارگانيک و يک طرح گندم سبزرنگ اســت که وقتی زده می شود 
يعنی انجمن تمامی آن مدارک بين المللی را از آن محصول گرفته چک 
کرده و مراحل مختلف را ديده و تائيد کــرده در آن مرحله اين گواهی را 
 صادر کردند که اين کاال به عنوان ارگانيک قابل فروش است، من موضوعی 

را کوتاه توضيح دهم.
وقتی ما راجع به ارگانيک بودن يک محصول تائيديه می دهيم با اين فرض 
می دهيم که خدای نکرده بيماری که ممکن است که سرطان داشته باشد 
و دارويی شــيميايی مصرف می کند مثل يک کودک، مثل يک شخصی 
که در معرض شيمی درمانی است آن می خواهد از اين محصول استفاده 
کند و هيچ ماده شيميايی وارد بدنش نشــود که فعل و انفعاالت ديگری 
دهد و خدای نکرده باعث شود که اين شخص به سالمتش آسيب بخورد، 
ما با اين ديدگاه نگاه می کنيم به مســئله ارگانيک به همين خاطر شــما 
 مطمئن باشــيد آن چيزی که تائيديه داشته باشــد حتما همه جوانبش 

رعايت شده است.

رئيس اتحاديه کفاشان دست دوز تهران

واحدهاي صنعتي با ظرفيت کامل فعال نيستند

فروشندگان از رکود بازارها گالیه دارند

افزایش قيمت برخی از محصوالت کشاورزی

۱۵ تا ۲۰ درصد محصوالت ارگانيک کشور صادر می شود
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رييس اسبق اتحاديه طال و ســکه با بيان اين که 
قيمت ها در بازار رکورد زد، گفت: دو عامل افزايشی 
نرخ ارز و اونس جهانی طال را امروز در بازار داشتيم 
که موجب باال رفتن قيمت ها شده است. رکورد 
قيمت ها در بازار طال زده شــد و امــروز هر گرم 
طالی ۱۸عيــار وارد کانال يــک ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان شد. در بازار سکه نيز سکه بهار آزادی، 
نيم سکه و ربع سکه کانال جديد قيمتی را تجربه 
کردند، به طوری که ســکه بهار آزادی در بازار با 
قيمت ۱۷ ميليون و ۸۵ هزار تومان، نيم سکه ۱۰ 
ميليون و ۳۰ هزار تومان و ربع سکه ۷ ميليون و ۲۰ 

هزار تومان به فروش رفت.
در همين رابطه، محمد کشتی آرای، رييس اسبق 
اتحاديه طال و جواهر درباره وضعيت امروز بازار طال 
و سکه گفت: امروز با توجه به اين که دوشنبه است 
و بعد از تعطيلی بازارهای جهانی، اونس جهانی در 
شروع کار با ۱۱ دالر افزايش همراه بود و نوسانات 
معمول ارز نيز وجود دارد. وی افزود: اين دو عامل 
افزايشی باعث شد که امروز قيمت طال و سکه با 
افزايش همراه باشد و قيمت هر گرم طالی ۱۸عيار 
به کانال يک ميليون و ۶۰۰ هزار تومان صعود کرد 

که می توان گفت رکورد جديد قيمتی است.
رييس اسبق اتحاديه طال و ســکه تصريح کرد: 
قيمت سکه نيز امروز به ۱۷ ميليون و ۷۵۰ هزار 
تومان رسيده که نسبت به ديروز با افزايش همراه 
بوده است. کشتی آرای عنوان کرد: در مجموع دو 
عامل افزايشی نرخ ارز و اونس جهانی طال را امروز 
در بازار داشتيم که موجب باال رفتن قيمت ها شده 
است. به اين ترتيب، قيمت هر گرم طالی ۱۸عيار 
به يک ميليون و ۶۰۸ هزار تومان رسيد که يک 
رکورد جديد قيمت اســت. وی در پاسخ به اين 
پرسش که آيا قيمت طال در کانال جديد می ماند 
يا به کانال قبلی برمی گردد؟ متذکر شــد: تا اين 
لحظه که طال به اين قيمت رسيده است، اما امکان 
دارد که تا پايان معامــالت روز با تعديل قيمتی 
همراه شود، ولی به نظر می رسد که قيمت ها در 

همين سطح باقی بماند.
رييس اسبق اتحاديه طال و ســکه با بيان اين که 
حباب ســکه امروز نســبت به ديروز با ۱۰۰ هزار 
تومان افزايش همراه بود، گفت: حباب سکه ديروز 
در محــدوده ۲ ميليون تومان بــود، ولی در حال 
حاضر حباب ســکه ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان 
است. کشتی آرای افزود: دليل بزرگ شدن حباب 
ســکه اين اســت که وقتی قيمت ها افزايش پيدا 
می کند، قسمتی از افزايش قيمت هيجانی می شود 
و اين موضوع باعث باال رفتن حباب سکه می شود. 

همان طور که ديديم، اين اتفاق هم امروز افتاد.
رييس اســبق اتحاديه طال و ســکه در پاسخ به 
اين پرســش خبرگــزاری خبرآناليــن که چرا 

سياســت های دولت برای کنترل بــازار تاکنون 
موثر نيفتاده است، عنوان کرد: بعضی از مسايل 
اقتصادی شــاخص دارد و عامل بيرونی يا عاملی 
که بگوييم دســت کســی در کار باشد، نيست. 
کشتی آرای افزود: زمانی که قيمت اونس جهانی 
طال افزايش پيدا می کند، ارتباطــی به دولت يا 
بانک مرکزی ندارد. قيمت جهانی طال تحت تاثير 
عوامل اقتصادی خود اســت و وقتــی با افزايش 
همراه می شود، خود به خود روی بازار طالی ايران 

اثر می گذارد.
وی تصريح کرد: البته قيمت ارز در اختيار دولت و 
بانک مرکزی است و آن ها هم با شاخص های خود، 
قيمت را تحت مديريت و کنترل قرار می دهند. اگر 
هم تا االن بانک مرکزی کنترل ها را نداشــت، به 
طور مسلم قيمت ها خيلی بيشتر می شد. رييس 
اسبق اتحاديه طال و ســکه عنوان کرد: در حال 
حاضر بانک مرکزی قيمت ها را تحت کنترل دارد 
و به همين دليل هم امروز می بينيم که قيمت دالر 
افزايش آن چنانی نداشته است. اما عامل قيمت 
جهانی طال باعث شد که قيمت طال و سکه در بازار 

ايران افزايش يابد.
کشتی آرای در پاسخ به اين پرسش که در دوره ای 
قيمت سکه به ۱۵ ميليون تومان افزايش يافت، اما 
پس از آن دوباره در برهه ای شاهد بوديم که قيمت 
سکه تا کانال ۱۰ ميليون تومان نزديک شد. با توجه 
به اين که سکه هم اکنون در مرز ۱۸ ميليون تومان 
قرار گرفته، آيا می توان اميدوار بود که دوباره شاهد 
ريزش قيمت سکه همچون گذشته باشيم؟ گفت: 
آن زمان که اين اتفاق افتاد، قيمت اونس جهانی 
طال تا کانال ۲ هزار دالر رفته بــود، اما پس از آن 
۴۰۰ دالر کاهش پيدا کــرد و به کانال يک هزار و 
۶۰۰ دالر آمد. وی افزود: در حال حاضر اين شرايط 
قابل پيش بينی نيســت. هم اکنون قيمت اونس 
چهانی در محدوده يک هزار و ۸۰۰ دالر است و به 
نظر می رسد اونس طال فعال اين کانال را حفظ کند.

رييس اسبق اتحاديه طال و ســکه تصريح کرد: 
اتفاقی که افتاده، اين است که سکه هم اکنون به 
رقم ۱۷ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان افزايش يافته 
اســت که اين رقم، رکورد جديد قيمتی اســت. 
يعنی تاکنون يک چنين قيمتی را برای يک قطعه 
سکه نداشتيم. کشــتی آرای با بيان اين که امروز 
قيمت ها رکورد جديدی را داشتند، عنوان کرد: 
امروز قيمت هر گرم طالی ۱۸عيار يک ميليون 
و ۶۰۸ هزار تومان شده است. وی در پاسخ به اين 
پرسش که چه زمانی اين قيمت ها ثابت می ماند؟ 
گفت: هيچ وقت ايــن قيمت ها ثابت نخواهد بود. 
اين نوسانات جزئی از بازار اســت و اين اتفاقات 
در مسايل اقتصادی وجود دارد و ممکن است هر 

کاالی ديگری هم دچار اين نوسانات شود.

نايب رييس کانون انجمن های صنفی 
کاميونــداران گفت: در حــال حاضر 
در اروپا تعداد کاميون شــرکت های 
حمل و نقل افزايش يافته اما با کمبود 
راننده مواجه شده اند و به همين دليل 
از رانندگان ايرانی استقبال شــده و مهاجرت رانندگان ايرانی 
افزايش يافته است، گفته می شود در حال حاضر تعداد رانندگان 
ايرانی و پاکستانی در شــرکت های حمل و نقل اروپايی زياد 

است.
قرار بود با اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده در بخش حمل 
و نقل بار، دارندگان کاميون های فرسوده، خودروهای خود را 
از رده خارج کنند و به ازای اقساط آن، با حمايت دولت، مالک 
کاميون اروپايی شوند اما در اجرا هر چند کاميون های سه سال 
کرده اروپايی وارد شدند اما چرخ آنها به جاده نرسيد و در گمرک 

انباشت شدند.
طبق اعالم ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نيمی از 

حدود ۴۰۰ هزار کاميون موجود و فعال در شــبکه جاده ای، 
فرسوده هستند که تردد با اين ناوگان پير ميزان هزينه سوخت، 
استهالک و آاليندگی را تا چند برابر افزايش می دهند، از اين رو 
طرح نوسازی از سال 9۷ کليد خورد و از سال 99 به اجرا رسيد.
اما در اجرا موانعی ايجاد شد که نتيجه اين بود در حاليکه ديگر 
برای دارندگان کاميون های فرسوده، اسقاط و خريد کاميون نو 
صرفه اقتصادی ندارد، کاميون های وارداتی دســت دارندگان 
کارت بازرگانی، دالالن و واســطه ها افتاد، حواله فروشــی و 
گران فروشی شد و در نهايت با افزايش قيمت ها دست رانندگان 

کاميون به کاميون های نو داخلی و اروپايی نرسيد.
بر زميــن ماندن تعهدات دولــت در اجرای نوســازی ناوگان 
باری تنها نمونه ای از مشــکالت زنجيره ای رانندگان کاميون 
است که دولت با رسوب کاميون های وارداتی و افزايش تعداد 
کاميون هــای فرســوده تصميماتی برای تســهيل ترخيص 
کاميون های وارداتی گرفت که اين تصميمات از جمله تغييراتی 
در شرط گواهی اســقاط هفته گذشته در مجلس تصويب شد 
و در حال حاضر هر متقاضی که امکان ارائه گواهی اســقاط را 
نداشته باشــد می تواند، به جای ارائه گواهی اسقاط ۵ درصد 

ارزش کاميــون وارداتی و ۱.۵ درصد کاميون ســاخت داخل 
را بپردازد.

هرچند که اين تصميم مخالفانی دارد که معتقدند با عدم ارائه 
گواهی اسقاط به تعداد کاميون های کشور که همين االن هم 
بيشتر از نياز هستند اضافه می شود و از سوی ديگر اساسا طرح 
نوســازی و از رده خارج کردن کاميون های فرســوده محقق 
نمی شود و از ســوی ديگر با افزايش قيمت ها در طول نزديک 
به ۳ سال اجرای اين طرح ديگر رانندگان قدرت خريد ندارند 
که بخواهند گواهی اسقاط را ارائه دهند يا از اين امتياز حذف 
اين شرط استفاده کنند و کاميون های نو هم به دست مخاطب 

هدف نمی رسد.  
سيد جالل موســوی، نايب رييس کانون انجمن های صنفی 
کاميونداران کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ايلنا درباره 
روند اجرای نامناسب طرح نوسازی ناوگان کاميون و شرايطی 
که باعث شــد برخی از رانندگان اعطای نوسازی را به لقايش 
ببخشند و قيد کاميون نو را بزنند، اظهار داشت: مشکالتی باعث 
شد که اين طرح به درســتی به اجرا نرسد و يکی از داليلی که 
منجر به عدم ترخيص کاميون های وارداتی شد بحث عدم ارائه 

گواهی اسقاط بود. طبق قانون برای واردات هر دستگاه کاميون 
نو و سه سال کارکرده و کمتر اروپايی بايد يک دستگاه کاميون 
فرسوده اسقاط می شــد اما رانندگان امکان اسقاط را به دليل 

افزايش قيمت کاميون از دست دادند.
وی ادامه داد: البته هفته گذشته با موافقت مجلس مشکل عدم 
گواهی اسقاط در بحث نوسازی ناوگان برای رانندگان کاميون 
حل شد و هر متقاضی می تواند در صورت عدم گواهی اسقاط 
۵ درصد ارزش کاميون وارداتی را بپــردازد و اين ۵ درصد در 
کاميون هايی با ارزش ۳ ميليارد تومان تقريبا به چيزی حدود 
۱۵۰ ميليون تومان می رسد. پرداخت ۵ درصد از ارزش کاميون 
به جای ارائه گواهی اسقاط تنها مشمول کاميون هايی می شود 
که قبل از تاريخ آبان ماه ســال جاری ثبت سفارش شده اند و 
ثبت ســفارش ها و خريد کاميون ها پس ازاين تاريخ مشمول 

ارائه گواهی اسقاط خواهد شد.
نايب رييس کانون انجمن های صنفی کاميونداران با بيان اينکه 
شخصا مخالف اين رويه هستم، گفت: ارائه گواهی اسقاط حذف 
نشده است و نبايد هم حذف شــود چراکه انجام واردات بدون 
اسقاط کاميون های فرســوده نه تنها به نوسازی ناوگان منجر 
نمی شود بلکه ترافيک کاميون های باری ديوانه کننده خواهد 

شد و کاميون های فرسوده بايد از ترافيک خارج شوند.
وی تاکيد کرد: اما  در همين مدت زمان قيمت های کاميون های 
مشــمول اســقاط افزايش يافت به طوريکه قيمت ها از ۲۵۰ 
ميليون تومان به بيش از يک ميليارد تومان رسيد و ديگر اسقاط 

برای متقاضيان کاميون های نو صرفه اقتصادی ندارد.
موســوی افزود: معتقدم نوســازی ناوگان و واردات کاميون 
اساسا بدون برنامه بود، مشــکل اين بود که تمرکز بر واردات 
کشنده است اين در حالی است که در بحث بار خرد با کمبود 
ناوگان مرتبط با آن )کاميونت( مواجه هســتيم و به طور قطع 
در جابه جايی بارهای خرد با خودروهای سنگين به مشکالتی 
بر می خوريم. از سوی ديگر بازار از خاور اشباع شده و به حدی 
خاور در ناوگان وجود دارد که با مازاد اين ناوگان و سرگردانی 
آن مواجه ايم. نايب رييس کانون انجمن های صنفی کاميونداران 
گفت: واردکننــدگان  کاميون ها در ايران به دليل نداشــتن 
گواهی اسقاط چند ماه سرگردان بودند و امکان استفاده از اين 
کاميون ها را نداشتند. در اين مدت به طور کلی تورم در ايران و 

در دنيا افزايش يافت و کاميون  هم مانند ساير کاالها گران شد و 
به دنبال آن قدرت خريد رانندگان هم کاهش پيدا کرد.

وی تاکيد کرد: البتــه قيمت کاميون هــای توليد داخل هم 
افزايــش يافت به طوری کــه قيمت يک دســتگاه فوتون در 
تيرماه ســال گذشــته در شــرايط پرداخت نقد ۲ ميليارد و 
۲۰۰ تومان بود امروز قيمــت اين مدل کاميــون در بازار به 
۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان رســيده اين در حالی اســت 
 که متقاضيان برای خريــد اين کاميون بايد 9 مــاه در نوبت 

تحويل بمانند.
موســوی درباره حمايت دولت در قالب پرداخت تســهيالت 
خريد کاميون نو اظهار داشــت: هر چند در ابتدای اجرای اين 
طرح دولت تقريبا به اندازه نيمی از قيمت کاميون را به متقاضی 
تســهيالت پرداخت می کرد اما وقتی با استقبال متقاضيان و 
استمرار تقاضا بدون ارائه تسهيالت هم مواجه شد، اين ميزان 
تسهيالت را حذف کرد چراکه در شرايط عرضه محدود، تقاضا 
افزايش يافت و روند اين تقاضا در شــرايط بدون وام هم ادامه 
پيدا کرد. متاســفانه افرادی متقاضی خريد کاميون شدند که 
راننده کاميون و مالک کاميون فرسوده نيستند و به هر فردی 
دسترسی برای خريد کاميون داده شــد و وقتی هم تقاضا باال 
رفت، امتيازات بــرای فروش و عرضه کمتر شــد. معتقدم در 
اين بخش تنها نمی توان به سمت عرضه و دولت ايراد گرفت و 

بخشی از مشکل به رفتار طرف تقاضا برمی گردد.
نايب رييس کانون انجمن های صنفی کاميونداران با اشاره به 
ميزان ســفارش حمل بار هر راننده گفت: اين گونه نيست که 
برای ۴۰۰ هزار کاميون موجود، در هر فصلی سفارش حمل بار 
وجود داشته باشد.  حمل و نقل بار مقطعی است به اين معنا که 
در فصل پيک تره بار و محصوالت کشــاورزی درخواست برای 
جابه جايی بار افزايش پيدا می کند و در آن بازه زمانی با کمبود 
ناوگان به ويژه کاميون های ۶ چرخ، در فصولی مانند حال حاضر 
که واردات کاالهای فله از جمله گندم افزايش يافته با کمبود 

ناوگان هم مواجه می شويم.
وی با اشــاره به مهاجرت رانندگان کاميون از کشــورمان به 
کشورهای اروپايی گفت: در حال حاضر در اروپا تعداد کاميون 
شــرکت های حمل و نقل افزايش يافته اما بــا کمبود راننده 
مواجه شــده اند و به همين دليل از رانندگان ايرانی استقبال 
شــده و مهاجرت رانندگان ايرانی افزايش يافته اســت، گفته 
می شــود در حال حاضر تعداد رانندگان ايرانی و پاکستانی در 
شــرکت های حمل و نقل اروپايی زياد اســت. البته رانندگان 
برای پذيرش در اين شرکت های اروپايی و کار در اين کشورها 
آزمون های استاندارد را پشت سر می گذارند تا مجوز کار داشته 
باشــند. ارائه امکانات مناســب به رانندگان در اين کشورها 
 باعث شــده رانندگان ايرانی هــم به اين کشــورها برای کار 

مهاجرت کنند.

News kasbokar@gmail.com

کاميون های وارداتی دست دارندگان کارت بازرگانی، دالالن و واسطه ها افتاد

انباشت کامیون های وارداتی در گمرکات
مهاجرت رانندگان ايرانی به شرکت های حمل و نقل اروپايی 

رکورد قيمت سکه زده شد

چرا طال گران شد؟
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جزييات تازه درباره رجيستری گوشی های آيفون ۱4
عضو اتحادیه صوتی و تصویری گفت: قرار است برای رجیستری گوشی های 
مســافری آیفون ۱۴ تدبیری صورت گیرد و همان قانونی که قبال بوده را 
اجرا کنند.  با وجود این که هفته گذشته سخنگوی وزارت صمت، از آغاز 
رجیستری گوشی های آیفون ۱۴ خبر داد، اما هنوز متقاضیان مدل گوشی 
در بالتکلیفی قرار دارند. امید قالیباف هفته گذشــته در خصوص آخرین 
وضعیت آیفون ۱۴ گفت: گوشی های آیفون ۱۴ در راه رجیستری قرار دارد 

و به زودی اطالع رسانی خواهد شد.
به گفته او، به صورت انبوه و تجاری گوشــی آمریکایی وارد نشــده است 
ولی گوشی هایی که به صورت مسافری وارد کشــور می شوند، به صورت 
راه حل هایی نقطه ای و محدود رسیدگی و رجیستری می شوند. در همین 
رابطه سعید اشــتیاقی، عضو اتحادیه صوتی و تصویری درباره رجیستری 
آیفون ۱۴ اظهار داشت: ما جلساتی در این خصوص داشتیم و پیگیری هایی 

هم کردیم .
وی افــزود: اعضای صنف خواســتار ایــن بودند که رجیســتری آیفون 
۱۴ انجام شــود؛ البته ثبت ســفارش گوشــی تلفن همــراه آیفون ۱۴ 
اصال باز نشــده اســت و آماری که چندی پیش رئیس ســازمان توسعه 
تجارت در رابطه بــا واردات آیفون اعــالم کردند که دو برابر ســال قبل 
آوردند، مربوط به قبــل آیفون ۱۴ بوده اســت. عضــو اتحادیه صوتی و 
تصویــری تصریح کــرد: گوشــی هایی هم که آمــده و هر کســی هم 
یک آماری اعالم می کنــد، تعدادی از طریق مســافری بــوده که البته 
 قانون مجلس اســت که هر مســافری که یک گوشــی بیاورد، می تواند 

رجیستری بشود.
اشــتیاقی افزود: اما این اتفاق برای آیفون ۱۴ نیفتاد. یعنی شــما گوشی 
را می آوردیــد، به گمرک اعــالم می کردیــد و بعد داخل ســایت مبلغ 
گمرکــی را پرداخت می کردید. امــا در رابطه با آیفــون ۱۴ این توافق را 
نکردند کــه گمرکی را بدهند. مردم گوشــی را می آوردنــد و در گمرک 
فرودگاه ثبــت می کردند، اما بعد ســایت باز نبود و تا امروز هنوز ســایت 
باز نشــده اســت. وی متذکر شــد: در یکی دو هفته اخیر هم در گمرک 
تابلو زدند کــه آیفون ۱۴ ثبت نمی شــود. این در حالی اســت که قانون 
مجلس اســت که می توان گوشی مســافری را آورد. عضو اتحادیه صوتی 
و تصویری گفت: حــاال رضایت دادند که برای گوشــی های مســافری 
 آیفون ۱۴ تدبیری صورت گیرد و همان چیزی که قبال بوده را قرار شــده 

اجرا کنند.
اشــتیاقی تاکید کرد: در این میان، بایــد بتوانند به خوبــی رصد کنند 
تا مســافر واقعی را شناســایی کنند و دوباره داســتان پاسپورت فروشی 
اتفاق نیفتد که موجب افزایش قاچاق شــود. وی یادآور شــد: ما قبال هم 
گفتیم که وقتی مســافر می آید، همان جان یک ســامانه ای یا دســتگاه 
بادکدخوانی بگذارید که اگر مســافر یک گوشــی آورد، اظهار کند. این 
نشان می دهد که مسافر گوشــی آورده، نه این که مســافر از این ور بیاید 
و بــار از آن طرف. در همان فــرودگاه بایــد این اتفاق بیفتــد که جلوی 
قاچاق گرفته شــود. عضو اتحادیــه صوتی و تصویری خاطرنشــان کرد: 
 مهم این اســت مســافری که می آید، همان جا اظهار شــود که گوشی 

آورده است.

سازوکار جبران خسارت قطعی اینترنت روشن نیست
ديگر كسب و كار غير اينترنتی نداريم

نایب رئیس کمیســیون فناوری اطالعــات و ارتباطات اتــاق بازرگانی 
خاطر نشــان کرد: روشــن نیســت که دولت مطابق با کدام ســازوکار 
می خواهــد خســارت های وارده بــه کســب وکارها را جبــران کننــد 
درحالی کــه با کســری بودجــه درگیر بــوده و این پرسشــی اســت 
که نمی توانم جواب روشــنی بــه آن بدهم؛ همچنین دولت پیشــنهاد 
حســاب  شــده ای برای جبران خســارت ها نــداده و بایــد منتظر ماند 
 و دید کــه دولت چــه فرمولی بــرای جبران ایــن خســارت ها در نظر 

گرفته است.
بابک عابدین با بیان اینکه کندی سرعت اینترنت همچنان در روند فعالیت 
اقتصادی کسب وکارها اختالل ایجاد کرده و به صورت کامل رفع نشده است، 
گفت: به نظر می رسد باید راه و روشی پیدا کرد که هر چه سریع تر مشکل 

قطعی اینترنت به نفع اقتصاد و کشور حل شود.
وی با اشاره به کسری بودجه دولت، گفت: برای من روشن نیست که دولت 
مطابق با کدام سازوکار می خواهد خســارت های وارده به کسب وکارها را 
جبران کنند درحالی که با کسری بودجه درگیر بوده و این پرسشی است 
که نمی توانم جواب روشنی به آن بدهم؛ همچنین دولت پیشنهاد حساب  
شده ای برای جبران خسارت ها نداده است و باید منتظر باشیم و ببینیم که 

دولت چه  فرمولی برای جبران این خسارت ها در نظر گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی تفکیکی 
بین کسب وکار اینترنتی و غیراینترنتی ایجاد نکرد و افزود: خط تولید امروز 
به اینترنت متصل است؛ ماشین آالتی که در خطوط صنعتی جدید به کار 
گرفته می شــوند برای نگهداری، عیب یابی و تعمیــرات نیازمند اینترنت 
پرسرعت هستند؛ بنابراین کســب وکار غیراینترنتی نداریم و امروزه تمام 

خطوط تولیدی، صنایع  و خدمات وابسته به اینترنت هستند.
عابدین ادامه داد: دولت می تواند با اعمال برخی معافیت ها به کسب وکارها 
کمک کند و این تسهیالت نباید در غالب اعطای پول باشد؛ دولت می تواند 
از سهم خود بگذرد تا فعالیت اقتصادی این کسب وکارها ادامه داشته باشند. 
محاسبه خسارت های وارده به فعالیت اقتصادی باید کارشناسانه باشد و 

نمی تواند حدود خسارت های وارده را برآورده کرد.
این فعال اقتصادی در پاســخ به این پرســش که به نظر شما تسهیالتی 
که دولت برای این کســب وکارها در نظر می گیرد می تواند جبران کننده 
خسارت های وارده به آنها باشد؟ خاطر نشان کرد: اگر کسب وکاری توانست 
در این شــرایط به فعالیت خود ادامه بدهد بدون تردید این تســهیالت 
می تواند کمک کننده باشــد اما اگر کســب وکاری به صورت کامل روند 
فعالیت اش متوقف شده باشد دیگر تمهیدات حمایتی نمی تواند برای آنها 

کارساز باشد.
وی با اشــاره به تاثیر قطعی اینترنــت در صنعت چاپ، افــزود: ارتباط با 
مشتری، خرید و فروش و سفارش  گیری  در این صنعت از طریق اینترنت 
انجام می شود و سیستم ها باید در پروسه تولید به  یکدیگر وصل باشند و 
وقتی اینترنت قطع باشد فعالیت اقتصادی مختل می شود؛ دیگر زمان آن 
گذشته است که فایل ها در فالپی ریخته شود و برای مشتری پست شود و 

این فعالیت ها وابسته به فضای مجازی هستند.
به گفته عابدین؛ ایران تالش دارد که به معاهدات تجارت جهانی بپیوندد و 
تالش دارد که به سیستم انتقال تجارت خط ابریشم از شرق به غرب تبدیل 
شود در این شرایط که سرعت انتقال داده اینگونه است چگونه می خواهیم 
به این مهم برســیم؟ تاجری که با کندی سرعت ایران مواجه می شود این 
ضرر را قبول نمی کند و مسیر دیگری را انتخاب می کند و ما اینگونه محو 

خواهیم شد.

اخبار

طرح نهضت ملی مسکن از 
همان ابتدای اعالم طرحی 
از پیش شکست خورده بود. 
در این طرح قرار بر این بود 
که دولت در طول چهار سال 
چهار میلیون مسکن بسازد. طرحی که اعتبار مورد نیاز 
آن بنابر اظهارات بذرپاش، وزیر جدید راه و شهرسازی 
دو برابر بودجه کل کشور در سال ۱۴0۱ خواهد بود. این 
بدان معناست که وعده دولت برای ساخت این تعداد 
مسکن که بعدها به 2 میلیون مسکن در چهار سال، 

تغییر پیدا کرد، عمال از دستور کار خارج خواهد شد. 
فعاالن اقتصادی بر این باورند که مجلس با علم به 

اینکه وزیر جدید سودای ساخت مسکن در سر ندارد 
وی را روانه ساختمان دادمان کردند. چراکه بذرپاش 
در اعالم برنامه های خود هیچ اشاره ای به توسعه 
مسکن و ساخت و ســاز نکرده است. بنابراین نمی 

توان در آینده از عملکرد وی ابراز نارضایتی کرد. 
به هر ترتیب یک تفاوت مهم بین لیست بلندباالی 
وعده های بذرپاش با لیســت بلندباالی وعده های 
وزیر پیشین رستم قاسمی، وجود دارد. تفاوتی که 
نمایندگان مخالف وزارت بذرپاش هم به آن اشاره 
کردند. نبود برنامه منســجم و مدون برای ساخت 
مسکن. به هر حال وزیر جوان با علم به اینکه توانایی 
ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال وجود ندارد، از 
زیر بار مسوولیت اجرای آن شانه خالی کرد. مجلس 
نیز با تماشــای فرار از ســاخت پروژه نهضت ملی 

مسکن، به ایشان رای اعتماد داد.  

ساخت مسكن در اولويت برنامه های اعالمی وزير جديد مسكن قرار ندارد

پرونده  مسکن ملی  بسته  شد؟

آینده مبهم تولید  مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن

در جلسه رای اعتماد به وزیر جدید راه و شهرسازی شاهد خروج وعده دولت در زمینه ساخت مسکن بودیم. وزیر جدید با تمام هوشیاری و زرنگی در این جلسه هم تاییدیه حضور خود در مقام عالی وزارت را از نمایندگان 
دریافت کرد و هم بار سنگین ساخت ۴ میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی را از دوش خود برداشت. درست است که این آگاهی وجود داشت  که عمال توانایی و پتانسیل ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال وجود 
ندارد و همان ابتدا تمامی فعاالن بازار مسکن به این واقعیت اعتراف کردند اما وزیر جدید به نوعی اولویت ساخت مســکن را از برنامه های خود خارج کرد. در این جلسه بر توسعه حوزه حمل و نقل به منظور افزایش 

درآمدها تاکید شد. 
ایشان هیچ گونه نگاه عمیق و کارسازی نسبت به پروژه مسکن و تامین مسکن نداشتند و آنچه از نظر ایشان اهمیت داشت حوزه حمل و نقل بود. در برنامه های وزیر جدید هیچ گونه طرح تفصیلی و برنامه مدون در 
راستای تولید مسکن دیده نشد. دیدگاه ایشان در رابطه با منابع مالی مورد نیاز ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال بسیار قناعت گونه بود. به عقیده وزیر جدید اعتبار مورد نیاز ساخت این تعداد مسکن دو برابر بودجه 

عمومی دولت است. بودجه عمومی دولت شامل درآمدهای نفتی و مالیاتی است. بنابراین به نظر می رسد اعتبار موردنیاز برای تحقق این پروژه، نه دو برابر بلکه نزدیک به چهار برابر بودجه عمومی دولت است. 
در این بین نبود یک راه کار اجرایی و عملیاتی مناسب هم مزید بر علت عدم تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن شده است. به هر ترتیب با تمام اتفاقاتی که در جلسه رای اعتماد مجلس به آقای مهرداد بذرپاش شاهد آن 
بودیم، پرونده مسکن ملی بسته شد. به طور کلی در برنامه های وزیر جدید مسکن اولویتی ندارد. با توجه به اظهارات ایشان می توان به این نکته پی برد که ساخت مسکن در پروژه نهضت ملی مسکن اولویت نبوده و در 

آینده نیز نمی توان در این رابطه از ایشان اعالم نارضایتی کرد.
هرچند بارها در رابطه با ناتوانی در ساخت مسکن در این پروژه هشدار داده شد. مهم ترین مشکل در اجرا و پیشروی منطقی این طرح منابع مالی پایدار و ثبات قیمت اجرایی پروژه بود. بعید بود پروژه ها با این مبالغ 
اجرایی شوند. چراکه ثبات و ماندگاری قیمت در خدمات، ابزار، مصالح و سایر امکانات برای این پروژه تثبیت شده و ماندگار نیست. با کوچکترین تغییرات سیاسی و اجتماعی این مبالغ متغیر و افزایشی می شود. افزایش 

این نرخ برای تکمیل این پروژه ها موجب باالتر رفتن قیمت تمام شده از وعده های اعالم شده گذشته می شود. در این قضیه می بایست تثبیت قیمتها انجام و الزم االجرا شود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

ایالن ماســک که مالک توییتر است، برای مدت 
کوتاهی عنوان ثروتمندترین فرد جهان را در پی 
افت ارزش سهامش در شرکت خودروسازی تسال 

از دست داد.
فوربس گــزارش کرد برنــارد آرنــو، مدیرعامل 
شــرکت ال وی ام اچ که صاحب برند لوکس لوئی 
ویتون است و خانواده اش، روز چهارشنبه عنوان 
ثروتمندتریــن فرد جهان را تصاحــب کردند اما 

 با ثروت شــخصی ۱۸۵.۳ میلیــارد دالر، به رتبه 
دوم بازگشتند.

ماسک که از سپتامبر ســال 202۱ رتبه نخست 
فهرســت ثروتمندترین افراد جهان فوربس را در 
اختیار داشته، ثروتی به ارزش ۱۸۵.۷ میلیارد دالر 
دارد. ماسک عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از 
جف بزوس، بنیانگذار آمازون گرفت. ارزش سهام 
تسال که از زمان پیشنهاد ماسک برای خرید توییتر 

در اوایل امســال، بیش از ۴۷ درصد سقوط کرده 
است، 2.۷ درصد کاهش داشت.

ثروت خالص ایالن ماسک هشتم نوامبر که سرمایه 
گذاران تســال، به دلیل نگرانی از تمرکز بیش از 
حد ایالن ماســک به توییتر، ســهام این شرکت 
خودروسازی ارزشمند را فروختند، به پایین 200 
میلیارد دالر سقوط کرد. تسال نیمی از ارزش بازار 
خود را از دست داده اســت و ثروت خالص ایالن 

ماسک از زمان پیشــنهاد وی برای خرید توییتر 
در آوریل، تقریبــا ۷0 میلیــارد دالر نزول کرده 
است. ماســک در اکتبر با تامین ۱۳ میلیارد دالر 
وام و ۳۳.۵ میلیارد دالر تعهد سهام، قرارداد خرید 

توییتر را نهایی کرد.
بر اســاس گزارش رویترز، عالوه بر تسال، ماسک 
مدیریــت شــرکت هوافضای اســپیس ایکس و 

استارتاپ نورالینک را برعهده دارد.

نامه مرکز ملی فضای مجازی در اعتراض به سوءرفتار 
اینستاگرام به شــرکت متا تحویل داده شد. مرکز 
ملی فضای مجازی نامه اعتراضی رسمی در رابطه 
با بسترسازی برای توســعه اغتشاشات اخیر و عدم 
پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات 
رسمی پیشین توســط نهادهای مسئول ایرانی به 

شرکت متا )اینستاگرام( ارسال کرد.
این مرکز با ارســال نامه رســمی خطاب به آقای 

مارک زاکربرگ مدیر ارشد شرکت متا در راستای 
عدم رعایت قوانین مصوبه کشــور ایــران و قوانین 
داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشــور 
جمهوری اســالمی ایران در واشــنگتن نسبت به 
عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرده است. 
بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح 
شده توسط جمهوری اسالمی در خصوص انتشار 
ســازمان یافته اخبار خالف واقع، ترویج رفتارهای 

تبعیض آمیــز و نفرت پراکنی، ترغیب خشــونت و 
ناآرامی های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض 
حقوق کاربــران از طریق اعمال اســتانداردهای 
دوگانه و زمینه ســازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی 
گروه های تروریســتی بر روی سکو های وابسته به 
شرکت متا، تعمیق شکاف های اجتماعی و تبعیض 
نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه ســازی برای 
جرائم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله 

سالح جنگی و موادمخدر مطرح شده است. طبق 
اعالم مرکز ملی فضای مجــازی، همچنین ترویج 
رفتارهای نامتناســب جنســی در قبال کودکان و 
نوجوانان و همچنین عدم ممانعت از پخش الیوهای 
جنسی، ارائه خدمات جنسی و روسپیگری و آموزش 
رفتارهای ناهنجار و خالق قوانین کشور از دیگر موارد 
 مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخالقی در این 

سکوها بوده است.

سقوط موقت ایالن ماسک از عنوان ثروتمندترین فرد جهان

مهلت ۱۰ روزه مرکز ملی فضای مجازی به اینستاگرام
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