
در شرایطی که الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان لشکری و کشوری پس از حدود یک ماه بررسی 
و تصویب مجلس، قــرار بود از ابتدای آذر ماه اجرایی شــود 
و دریافتی مشــموالن این قانون افزایش یابــد، تاکنون این 
اتفاق نیفتاده که گویا دلیل آن ثبت نشدن اطالعات از سوی 

دستگاه های اجرایی است.
به گزارش ایســنا، از ۱۷ مهر ماه که الیحه متناســب سازی 
حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان لشکری و کشوری به 
مجلس تقدیم شــد تا ۱۴ آبان ماه که مصوبه مجلس در این 
زمینه - البته با تغییر و تحوالتی- به تایید شــورای نگهبان 

رسید تقریبا یک ماه طول کشــید. بر این اساس، مقرر شد از 
حدود ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان البته به 
اضافه حق عائله مندی و اوالد به حساب مشموالن این قانون 

واریز شود.
بر اســاس مفاد این مصوبه حق عائله مندی ۵۰ درصد و حق 
اوالد ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به مبلغ متناسب  سازی اضافه 
می شود که این مبالغ به ترتیب به ۶۱۱ هزار تومان و ۲۱۱ هزار 

تومان رسیده است.
در مفاد حــذف و اضافات یا اصالحاتی دیگری هم از ســوی 
نمایندگان مجلس در این قانون اتفــاق افتاد، در نهایت این 

قانون پس از تایید در تاریخ ۱۷ آبان ماه از سوی رئیس جمهور 
ابالغ شــد و قرار بود، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری 
و کشــوری با حقوق  دریافتی شــان در ماه جاری )آذر ماه( 
واریزی های جدید ناشــی از اجرای این قانون را هم دریافت 

کنند.
در روزهای پایانی ماه گذشــته ولی اسماعیلی - نایب رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس - در این باره به ایسنا گفته بود که 
اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از 
مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا 

می شود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می کند.

اما با وجــود برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه و وعده داده 
شده، این قانون هنوز اجرا نشده و با وجود پیگیری خبرنگار 
 ایســنا از ســازمان برنامه و بودجه کســی در ایــن زمینه 

پاسخگو نبود.
مهدی عیسی زاده - رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس - 
هفته گذشته درباره علت عدم اجرای این قانون به ایسنا گفته 
بود که استدالل دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق 
کارکنان در آبان ماه این بود که دستگاه های اجرایی اطالعات 
خود را ثبت نکرده اند حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل 

بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.

به گفته او، این موضوع در کمیســیون اجتماعی پیگیری و 
جلساتی نیز تشکیل شــد؛ دولت به ما قول داده که افزایش 
حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شــود و معوقات مهر و آبان 
ماه هم پرداخت شود. امیدواریم به این قول و وعده خود عمل 
کنند. البته افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از 

آبان ماه اعمال شده است.
حاال با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان آذر ماه باقی مانده 
است باید دید آیا متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان 
لشکری و کشوری برای ماه آینده اجرایی و معوقات به حساب 

کارکنان واریز می شود؟

رئیس جمهور روسیه اظهار کرد که تولید ناخالص 
داخلی روســیه در ســال جاری تنها ۲.۹ درصد 
کاهش خواهد یافت و پویایی مثبت برای آینده 

پیش بینی می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، والدیمیر پوتین 
می گوید: به طور کلی، در مورد توســعه اقتصاد 
روسیه، پیش بینی می شد که ما کاهش اقتصادی 
کمتر از ۲۰ درصد داشته باشیم اما با وجود همه 
فشــارها، انتظار می رود که رکود در سال ۲۰۲۳ 

فقط ۰.۹ درصد باشد و وضعیت رو به بهبود خواهد 
رفت. به گفتــه پوتین، دولت بــه کار خود برای 
کاهش تورم ادامه خواهــد داد که در حال حاضر 
روند نزولی آشکار را نشان می دهد و تا پایان سال 
جاری، این نرخ می تواند بــه »قابل قبول« ۱۲.۲ 
درصد و تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به پنج 

درصد و یا کمتر کاهش یابد.
پوتین همچنین به رکورد نرخ تورم در سراســر 
اتحادیه اروپا اشاره کرد که در برخی از کشورهای 

عضو به سطوح باال می رسد. وی گفت که چندین 
دهه است که چنین شــاخص هایی در آنجا ثبت 

نشده است.
رئیس جمهور روســیه تاکید کرد کــه عملکرد 
قوی اقتصادی روسیه برای همه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا مهم است زیرا سایر اقتصادهای این 
بلوک را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. وی از اتحادیه 
اروپا خواســت تا موانع گمرکی و اداری را حذف 

کند زیرا مانع تجارت آزاد بین کشورها می شود.

آژانس بین المللی رتبه بندی فیچ بار دیگر پیش بینی 
تولید ناخالص داخلی جهانی )GDP( برای ســال 
آینده را کاهش داده و این کاهش چشــم انداز به 
افزایش تورم و بدتر شدن چشــم انداز بازار امالک 

چین نسبت داده شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، اکنون، فیچ 
انتظار دارد تولید ناخالص داخلی جهان در ســال 
۲۰۲۳ به میزان ۱.۴ درصد رشد کند که از رقم ۱.۷ 
درصدی در چشم انداز اقتصادی جهانی سپتامبر 

خود بازبینی شده است. آژانس رتبه بندی پیش بینی 
خود برای رشد آمریکا در سال آینده را از ۰.۵ درصد 
به ۰.۲ درصد کاهش داد زیرا سرعت سیاست های 
پولی سخت تر افزایش می یابد. پیش بینی رشد چین 
را نیز با محو شدن چشم انداز بهبود در خانه سازی از 

۴.۵ درصد به ۴.۱ درصد کاهش داد.
همچنین چشم انداز رشد برای منطقه یورو در سال 
۲۰۲۳ به ۰.۲ درصد از منفی ۰.۱درصد بهبود یافت. 
فیچ خاطرنشــان کرد که بحران گاز منطقه کمی 

کاهش یافته اســت اما افزایش شدیدتر نرخ بانک 
مرکزی اروپا بر تقاضا تأثیر خواهد گذاشت.

در این گزارش آمده اســت که خطــر کمبود گاز 
طبیعی در اتحادیه اروپا و سهمیه بندی در زمستان 
امســال به دلیل افزایش واردات LNG و کاهش 
مصرف گاز کاهش یافته است. به گفته فیچ، با این 
حال، بحران هنوز به پایان نرسیده است و قیمت های 
باالی عمده فروشــی گاز همچنان بر هزینه های 

شرکت ها و بودجه خانوار تاثیر می گذارد.

الماری برای نخستین مرتبه اول آبان ماه در بورس 
کاال عرضه شد و اکنون قرار است ۲۸ آذرماه سومین 

عرضه این خودرو در بستر بورس صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا، ســومین عرضه خودروی الماری 
ایما در بورس کاال با ســه رنگ ســفید، مشکی و 

خاکستری دوشنبه ۲۸ آذرماه انجام می شود.
الماری با قیمت پایه ۹۸۱ میلیــون تومان عرضه 
خواهد شــد و ســایر هزینه ها نیز شــامل بیمه و 
شــماره گذاری و هزینه ثابت جمعا بــه مبلغ ۲۴ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومــان به عالوه ۹ درصد بابت 
مالیات و عوارض قانونی که براســاس مبلغ معامله 

محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود.
درصورت عدم واریز هزینه های فوق حداکثر تا پنج 

روز تقویمی پس از ارســال پیامــک )تکمیل وجه 
متعلقات قانونی( به نســبت زمان تاخیر خریدار در 
 واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد 

کرد. 
بر این اساس، متقاضیان برای خرید خودرو از بورس 
کاال باید عالوه بر کد بورســی، کد معامالتی بازار 

فیزیکی بورس کاال هم دریافت کنند.
نحوه ثبت ســفارش برای خرید الماری ایما نیز به 

صورت گام به گام به شرح زیر است:
- واریز پیش پرداخت به حساب وکالتی خود

ebgo.ir .مراجعه به سامانه -
- انتخاب »خریــد از بــورس« ← انتخاب »ثبت 
ســفارش خرید« ← فیلتر کردن »تاالر خودرو« 

از تابلو معامالت ← انتخاب گزینه »ثبت سفارش 
اولیه« برای الماری ایما

همچنین تعیین مشــخصات و ثبت اولیه سفارش 
تا قبل از ساعت ۱۷ روز سه شنبه ) ۲۸ آذر( است.

هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت سفارش روی یکی از 
کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک دستگاه 
خودرو است. صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط 
به اسم شخص خریدار خواهد بود، خریداران جهت 
تحویل خودرو باید یکی از نمایندگی های مجاز آرین 
پارس موتور را انتخاب کنند، خریداران ملزم به ایجاد 
و تکمیل پروفایل شــخصی و واریز وجه هزینه های 
 ذیل همزمان با تســویه اصل مبلغ از طریق وب گاه 

sales.lamari.ir است.

معاوت امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از 
کاهش سهمیه گاز سیمان ری برای مدیریت مصارف خانگی خبر 
داد و گفت: استفاده از مازوت در واحدهای داخل شهر ممنوع است.
محمد رسول محمدیان در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در 
ماه های سرد سال ســهمیه گاز صنایع پرمصرف مثل سیمان و 
فوالد مدیریت می شود، اظهار کرد: در اصل برای تامین مصارف 
خانگی در زمستان، مصارف گاز صنایع مدیریت می شود. در حال 
حاضر چهار واحد سیمان در تهران شامل یک واحد در شهر ری، 

یک واحد در پردیس و دو واحد در فیروزکوه فعال است. به گفته 
وی برای کنترل مصرف گاز سهمیه گاز سیمان ری ۵۰ درصد شده 
است. اما سازمان صمت به این موضوع اعتراض کرده، چرا که این 
واحد داخل شهر تهران است و به دلیل ایجاد آالیندگی نمی تواند از 

سوخت جایگزین استفاده کند.
محمدیان در ادامه گفت که پیشنهاد سازمان صمت استان تهران 
این است که سوخت ســیمان ری که در بافت جمعیتی مستقر 
است، تامین شود و سوخت جایگزین شــامل گازوئیل یا مازوت 

در ســه واحد دیگری که در خارج محدوده شــهر مستقر است 
تخصیص داده شــود. اما تا امروز شرکت گاز در این زمینه تعامل 

مثبتی نداشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تامین گاز واحدهای فالدی 
نیز گفت که هنوز در این رابطه گزارشــی به سازمان صمت ارائه 

نشده است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
با بیان اینکه کاهش ظرفیت گاز صنایع سیمان روی قیمت این 

محصول تاثیر دارد، تصریح کرد: واحدهای سیمان در فصل سرد 
سال مشمول محدودیت برق در فصل سرد محدودیت گاز هستند 
که روی فعالیت اقتصادی آن ها اثر دارد و فعال تاثیرات کمی روی 

قیمت داشته است.
محمدیان در پایان در پاسخ به این سوال که آیا واحدهای صنعتی از 
مازوت به جای گاز استفاده می کنند؟ اظهار کرد: قرار بوده سوخت 
جایگزین و گازوئیل باشد و استفاده از مازوت در واحدهای داخل 
شهر ممنوع اســت. اما واحدهایی که خارج از حریم شهر باشند 

و اثرات زیســت محیطی و آالیندگی روی هوای کالن شهرهای 
پیرامون نداشته باشــند، در صورت کمبود گاز اجازه استفاده از 

سوخت جایگزین، یعنی مازوت یا گازوئیل را دارند.
به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، 
امروز اعالم کرد که از بین ۱۱۳ کشور، ایران رتبه ۲۴ آلودگی هوا 
را دارد و در بین ۱۰۷ پایتخت دنیا نیز تهران رتبه ۲۱ آالیندگی را 
دارد و بررسی ها نشان داده که صنایع و سوخت خودروها از عوامل 

اصلی تولید آالینده های کمتر از ۲.۵ میکرون هستند

وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: ائتالف »اوپک 
پالس« در درجه اول و قبل از همــه چیز بر ثبات 
بازار در سال آینده میالدی تمرکز خواهد کرد. وزیر 
انرژی اتمی عربســتان ادامه داد: به همه یادآوری 
می کنم که در آوریــل ۲۰۲۰ چگونه بودیم و پس 
از نوســانات شــدید بازار ها اکنون بــه چه چیزی 

رسیده ایم.
به گزارش  شــبکه »العیــن« امارات، شــاهزاده 
»عبدالعزیــز بن ســلمان« امــروز یکشــنبه در 
جریان نشســت بودجــه ســال ۲۰۲۳ در ریاض 
اظهار داشــت: تــالش جمعی »اوپــک پالس« 
 دستاوردی اســت که ما آن را معجزه سال ۲۰۲۰ 

می دانیم.

وی با بیان اینکــه "در »اوپک پــالس« به دنبال 
آن هســتیم کــه ماننــد بانک هــای مرکــزی، 
تنظیــم کننــده بــازار باشــیم"، افــزود: ما از 
 اقدام بر اســاس برنامه های توســعه خــود دریغ 

نخواهیم کرد.
وزیر انــرژی اتمی عربســتان ادامــه داد: به همه 
یادآوری می کنم که در آوریل ۲۰۲۰ چگونه بودیم 
و پس از نوسانات شدید بازارها اکنون به چه چیزی 

رسیده ایم.
به گفته وی، تحوالت اخیر صحت تصمیم »اوپک 
پالس« را ثابت کرد، »اوپک پالس« توانست با همه 
چالش ها از جمله چالش های ژئوپلیتیکی کنار آید.

عبدالعزیز بن ســلمان با اشــاره به اینکــه اقدام 

جمعی در وهله اول نیــاز به اجمــاع دارد، اضافه 
کرد: همچنــان اصــرار دارم که هر کشــور عضو 
اوپک پــالس حق تصمیم گیری داشــته باشــد، 
 این موضوع بــه ما کمــک می کند تــا اعتماد را 

افزایش دهیم.
وی با تاکید بــر افزایــش اعتماد بین کشــورها 
و شــرکت کننــدگان در »اوپک پــالس« ادامه 
داد: اکنــون در ســال ۲۰۲۲ به مرحلــه دیگری 
رفته ایم که بیشــتر سیاسی اســت. این ائتالف از 
 منظــر اقتصــادی کار می کنــد و وارد جنبه های 

سیاسی نمی شود.
»اوپک پالس« شــامل کشــورهای عضو اوپک به 

اضافه روسیه است.

چرا حقوق کارکنان و بازنشستگان هنوز افزایش نیافته است؟

افول دوباره چشم انداز اقتصاد جهانیچشم انداز اقتصادی روسیه از نگاه پوتین

الماری با چه قیمت و رنگ هایی در بورس عرضه می شود؟

سهمیه گاز سیمان ری نصف شد

عربستان:  »اوپک پالس« بر ثبات بازار در سال ۲۰۲۳ تمرکز دارد
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مدیر عامل صندوق ملی مسکن خبر داد

رشد 5 هزار واحدی 
شاخص بورس

جریمه 60 هزار میلیاردی 
در انتظار بانک های متخلف

آوار سنگین قاچاق 
بر سر تولید ایران
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سرمقاله

موانع جذب 
سرمایه گذاری 

تشکیل سرمایه از دو طریق 
اتفــاق می افتد. طــرف اول 
خــود دولت اســت و طرف 
دوم جامعــه. ایــن در حالی 
است که تشکیل سرمایه توسط هر دو طرف هم دو 
بخش دارد. هر دو طرف برای تشکیل سرمایه ثابت 
به بســتری نیاز دارند که در شــرایط فعلی به دلیل 
عوامل بســیاری که تحریم ها مهم ترین آن است، با 
چالش مواجه شده است. اندازه تولید به اندازه سرمایه 
ثابت وابسته است. هر اندازه کشور از تشکیل سرمایه 
 ثابت محروم شــود مجموع توان تولیــد هم کمتر 

می شود. در حال... 

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان
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تراز تجاری منفی 
مناطق ویژه اقتصادی

افت   نگران کننده 
سرمایه گذاری

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

تحقق 56درصد  درآمدهای نفتی
صفحه2

صفحه2

جو  احتیاطی  در  بازار  ارز
تواق   چین   و   عربستان   چه   تاثیری   بر   نرخ   دالر  دارد؟

مرکز پژوهش هــای مجلس در گزارشــی درباره 
وضعیت مناطق ویژه اقتصادی از سال ۷۵ تا کنون 
اعالم کــرد از ۸۰ منطقه ویــژه اقتصادی مصوب، 
۵۰ منطقه غیرفعــال بوده و در مناطــق فعال نیز 
تراز تجاری و روند جذب ســرمایه گذاری خارجی 
منفی است. براســاس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس، از سال ۱۳۷۵ تا امروز، بیش از ۸۰ منطقه 
ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده است که 
تنها حدود ۳۰ منطقه فعال است. درحالی که طرح ها 
و لوایح ایجاد مناطق جدید از جمله طرح ایجاد ۹۰ 
منطقه ویژه اقتصادی جدید اعالم وصول شده است، 
عملکرد حدود ۵۰ منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال 
و چندین منطقه فعال با شــاخص های عملکردی 

محدود، نشان می دهد ادامه...

تشکیل سرمایه ثابت در سالهای اخیر روند نزولی 
داشته است. این اتفاق هشداری برای عدم تامین مالی 
پروژه های بسیاری است که می تواند در افزایش رشد 
اقتصادی موثر باشند. بر اساس آخرین آمارهای ارایه 
شده تداوم نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
داخلی روند منفی داشته اســت. تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال 
۱۳۹۰ بیش از۲۶ درصد بوده است، طی یک روند 
کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده 
است. کاهش نرخ ســرمایه گذاری، نه تنها موجب 
می شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم 
 نشود بلکه ممکن است به آستانه ای برسد که حتی 
ظرفیت های مولــد فعلی نیز دچار اســتهالک و 

فروسایی شود. کارشناسان...



اقتصاد2
ایران

تحقق 56درصــد درآمدهای 
نفتی

در حالیکه دولت ســیزدهم بر افزایش چشمگیر 
عملیاتی شــدن بودجه ۱۴۰۱ اصرار دارد، مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی که روز ۲۰ آذرماه 
منتشر کرده گفته که تنها سه چهارم بودجه نیمه 
اول ســال در واقعیت محقق شــده.  به گزارش 
انتخاب البته اعداد و ارقام مهمتری درباره بودجه 
۱۴۰۱ و در رد ادعا های دولت وجود دارد. طبق این 
گزارش ۷۳ درصد از منابع و ۷۴ درصد از هزینه ها 
نسبت به مصوب ۶ ماهه قانون بودجه محقق شده 
است و به دلیل تحقق نیافتن ۲۷ درصد از منابع 
بودجه در شش ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل 
مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات 
تملک دارایی های ســرمایه ای اقدام کرده. مرکز 
پژوهش های مجلس همچنین از پیش بینی یک 
کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده، 
حال آنکه تاکید دولت بر این است که می تواند سال 

۱۴۰۱ را بدون چنین کسری پشت سر بگذارد.

از ۷۰۰ درصد تــا ۵۶ درصد؛ تفاوت از 
زمین تا آسمان

یکی از مهمترین بخش های این گزارش به بحث 
درآمد های نفتی دولت در شــش ماهه اخیر بر 
می گردد. دولت مدعی است که در ماه های اخیر و 
 FATF علی رغم وجود تحریم های مختلف و موانع
توانسته سطح تحقق درآمد های نفتی را به چند 
برابر دولت قبل برســاند. از جمله هفته گذشته 
سخنگوی دولت مدعی شد که درآمد های حاصل 
از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت سیزدهم 
۲ و نیم برابر شده است. پیشتر در شهریورماه هم 
سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۷۰۰ درصدی 
وصول درآمد های نفتی طی ۵ ماه نســت سال 
جاری خبــر داده بود. دیوان محاســبات نیز در 
آخرین گزارش تفریغ بودجه خود گفته بود که 
درآمد های نفتی طی ۸ ماه نخست سال جاری 
به میزان ۴۴۰ درصد رشد کرده است. این اعداد، 
اما همگی با دیده شک توسط ناظران اقتصادی 
نگریسته می شدند. مهمترین سوال درباره این 
اعداد و ارقام از افزایش فروش نفت این بود؛ چرا 
تاثیر این افزایش درآمد در اقتصاد کشــور دیده 

نمی شود؟
این ســوال آنقدر جدی بود که حتی بخشی از 
مجلس هم معترض گزارش دیوان محاســبات 
از افزایش ۴۴۰ درصدی درآمد های نفتی کشور 
شــدند. تا آنجا که حتی مالک شریعتی نیاسر، 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس این گزارش 
را پر از تناقض خواند و خبر از تشکیل کمیته ای 
سه جانبه برای بررســی این تناقضات داد. حاال 
با گزارش اخیــر مرکز پژوهش هــای مجلس 
ســوال درباره صحت اعداد و ارقام روایت شده از 
درآمد های نفتی کشــور جدی تر هم می شود. 
این گزارش حکایت از یک شکاف بزرگ در سهم 
دولت از درآمد های نفتــی دارد. در این بخش از 
۲۵۰ هزار میلیارد تومان سهم دولت در ۶ ماهه 
نخست سال جاری تنها ۱۴۱ هزار میلیارد تومان 
یعنی معادل ۵۶ درصد محقق شده است. در کنار 
این، مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده 
که تا پایان ســال نهایتا ۶۰ درصد از درآمد های 
نفتی کشور محقق خواهد شد.اما باز همین ۵۶ 
درصد هم یک نکته مهم دارد که نشان می دهد 
این ۵۶ درصد صرفا ناظر به درآمد نفتی است نه 
میزان فروش نفت توسط دولت. به عبارتی دولت 
در حوزه فروش و عرضــه نفت حتی کمتر از ۵۶ 

درصد اعداد بودجه موفق بوده. اما چرا؟

خبر

مرکــز پژوهش های مجلس 
در گزارشــی درباره وضعیت 
مناطق ویژه اقتصادی از سال 
۷۵ تا کنون اعالم کرد از ۸۰ 
منطقه ویژه اقتصادی مصوب، 
۵۰ منطقه غیرفعال بوده و در مناطق فعال نیز تراز تجاری 

و روند جذب سرمایه گذاری خارجی منفی است.
براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از سال 
۱۳۷۵ تا امروز، بیــش از ۸۰ منطقه ویــژه اقتصادی 
در کشور به تصویب رسیده اســت که تنها حدود ۳۰ 
منطقه فعال اســت. درحالی که طرح ها و لوایح ایجاد 
مناطق جدیــد از جمله طرح ایجــاد 9۰ منطقه ویژه 
اقتصادی جدید اعالم وصول شده است، عملکرد حدود 
۵۰ منطقه ویژه اقتصــادی غیرفعال و چندین منطقه 
فعال با شاخص های عملکردی محدود، نشان می دهد 
ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی نیازمند 

بازنگری است.

تراز تجاری منفی مناطق ویژه اقتصادی
تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی طی سال های 
۱۳9۲ الی ۱۳99، مثبت 9۱ میلیارد دالر بوده است، اما 
بدون احتساب عملکرد مناطق انرژی )صادرات و واردات 
حوزه مشتقات نفتی و میعانات گازی( تراز تجاری مناطق 
ویژه اقتصادی منفی است. به عنوان مثال در سال ۱۳99 
صادرات از مجموع مناطق ویژه اقتصادی فعال 9 هزار و ۳۸ 
میلیون دالر بوده که بدون احتساب مناطق انرژی )انرژی 
پارس، پتروشیمی، بندر امام و الوان( میزان صادرات هزار 
و ۷9 میلیون دالر بوده است. در همین سال میزان واردات 
)به منظور تولید، مصرف و عرضه در منطقه( هزار و ۶۵۸ 
میلیون دالر بوده و درنتیجه تراز تجاری در این سال منفی 
۵۷9 میلیون دالر است. عملکرد اقتصادی مناطق ویژه 
اقتصادی بدون در نظر گرفتن عملکرد مناطق انرژی با 

وضعیت مطلوب فاصله دارد.

روند نزولی سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه
در ســال های ۱۳9۲ تا ۱۳99، سرمایه گذاری خارجی 
صرفاً در ۱۷ منطقه ویژه اقتصادی به ارزش ۳.۷ میلیارد 
دالر صورت پذیرفته است که حجم سالیانه آن به طور 
متوسط معادل ۴۶۵ میلیون دالر اســت؛ از این میان، 
حدود ۶۰ درصد مربوط به دو منطقــه انرژی پارس و 
پتروشیمی است. سایر مناطق ویژه فاقد سرمایه گذاری 
خارجی بوده اند. در میاِن این مناطق، منطقه ویژه انرژی 

پارس با دو هزار و ۱۶۳، صنایــع معدنی و فلزی خلیج 
فارس با ۷۵۴ و المرد با ۳۷۲ میلیون دالر بیشــترین و 
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با یک میلیون دالر کمترین 

جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته اند.
نسبت سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی 
به سرمایه گذاری خارجی در کل کشور طی سال های 
۱۳9۱ الی ۱۳99 روند نزولی طی کرده است و به عالوه 
با نوسان شدید مواجه بوده است. به گونه ای که این رقم 
از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳9۱، به ۵۱ درصد در سال 
۱۳9۶ و نهایتاً به ۰.۵ درصد در سال ۱۳99 رسیده است.
این موضوع تأثیرپذیری میزان سرمایه گذاری خارجی 
از برجام )سال 9۶( و بعد از آن شروع دوباره تحریم ها )از 

سال 9۷ به بعد( را به خوبی نشان می دهد.

1۰۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی
طی سال های ۱۳9۲ تا ۱۳99 در حوزه ریالی، مجموعاً 
۱۰۶ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری انجام گرفته 
اســت که به طور متوسط ســاالنه ۱۳.۳ هزار میلیارد 
تومان )با احتساب قیمت جاری( بوده است. با احتساب 
معادل دالری بر اســاس نرخ ارز در سال های ۱۳9۲ تا 
۱۳99، این میزان سرمایه گذاری مجموعاً معادل ۱۴.۷ 
میلیارد دالر و به طور متوسط ساالنه معادل ۱.۸ میلیارد 
دالر است. مطابق آمار ارائه شده در سال ۱۳99، تنها در 
این سال به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان یعنی بیشتر 
از مجموع ســرمایه گذاری ریالی در ۱۳9۲ تا ۱۳9۸، 
جذب ســرمایه گذاری داخلی به صــورت ریالی انجام 
گرفته است. در سال ۱۳99 به میزان ۳۲ هزار میلیارد 
تومان در منطقه ارگ جدید، ۱9 هزار میلیارد تومان در 
مجموع ۶ منطقه ویژه بندری، یک هزار میلیارد تومان در 
منطقه پیام و مابقی به میزان محدود در ۱9 منطقه دیگر 

سرمایه گذاری داخلی ریالی انجام گرفته است. در این 
سال سهم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و الوان صفر 
بوده و سهم منطقه پتروشیمی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان 
است. متأسفانه آمار سرمایه گذاری داخلی، به تفکیک 
سرمایه گذار دولتی و غیردولتی ارائه نشده و همچنین 
در خصوص پروژه های کالن سرمایه گذاری، مخصوصاً 
طرح هایی که در سال ۱۳99 و در اوج تحریم ها به شدت 

افزایش یافته است، اطالعاتی در دسترس نیست.
ســرمایه گذاری داخلی به صورت ارزی طی سال های 
۱۳9۲ تا ۱۳99، مجموعــاً ۴.۳۲ میلیارد دالر بوده که 
متوسط سالیانه آن حدود ۴ میلیارد دالر است. مناطق 
ویژه اقتصادی انرژی پارس با حدود ۱۸، صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس با ۷.۸، مناطق بندری ۴.۵ و المرد ۱.۴ 
میلیارد دالر طی سال های ۱۳9۲ الی ۱۳99، بیشترین 
جذب سرمایه داخلی به صورت ارزی را به خود اختصاص 

داده اند.
نسبت سرمایه گذاری خارجی به داخلی )صرفاً بخش 
ارزی( در این مناطق، در غالب سال های مورد بررسی نه 
تنها کمتر از یک بوده، بلکه روند نزولی را نیز طی کرده 
است. این مطلب نشان می دهد بخش عمده ای از توسعه 
و رونق این مناطق ناشی از ســرمایه گذاری ها و منابع 
داخلی بوده و این مناطق در جذب سرمایه های خارجی 
موفق نبوده اند. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی 
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جذب سرمایه های خارجی 
و اســتفاده از منابع مالی خارجی برای توسعه و انتقال 

فناوری بوده است.
مقایسه مجموع سرمایه گذاری داخلی در مناطق ویژه 
اقتصادی )اعم از ریالی و ارزی )با میزان تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص کل کشور )با قیمت جاری( در سال های 
۱۳9۲ تا ۱۳99، نشان می دهد مناطق ویژه اقتصادی به 

صورت میانگین حدود ۸.۴ درصد از کل سرمایه گذاری 
داخلی کشــور را به خود اختصاص داده اند. این نسبت 
رو به رشد بوده و در ســال ۱۳9۸ و ۱۳99 به ترتیب به 
بیش از ۱۱ و ۱۸ درصد رسیده است که نشان می دهد 
در این بازه زمانی، سرمایه گذاری داخلی در مناطق ویژه 
اقتصادی نسبت به کل کشور از سرعت بیشتری برخوردار 

بوده است.

99 درصد ترانزیت خارجی سهم ۶ منطقه 
ویژه اقتصادی

آمار ترانزیت خارجی فقط برای سال ۱۳99 ارائه شده 
که براســاس آن ۱۲۷۶ میلیون دالر ترانزیت خارجی 
انجام گرفته است؛ بیش از 99 درصد ترانزیت خارجی 
سهم مجموع ۶ منطقه ویژه اقتصادی بندری )بنادر امام 
خمینی، امیرآباد، بوشهر، شهید رجایی، نوشهر و آستارا( 
بوده و پــس از آن، مناطق دوغارون، ســهالن و انرژی 
پارسیان به ترتیب با ۷9۳، ۶۴۲ و ۶۴۰ میلیون دالر دارای 

بیشترین حجم ترانزیت خارجی هستند.

به طور میانگین 18 واحد تولیدی فعال در هر 
منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد

مطابق آمار ارائه شده، تا پایان سال ۱۳99 تعداد ۵۱9 
واحد تولیدی فعال در مناطق ویژه اقتصادی کشور وجود 
دارد که تعداد ۱۱۶ واحد یعنی حدود ۲۲ درصد آن سهم 
مناطق ویژه حوزه انرژی اســت. به جز مناطق انرژی، 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و بوشهر به ترتیب با ۸۱ 
و ۴۳ واحد، دارای بیشترین واحد تولیدی فعال هستند. 
بر این اساس به طور میانگین در هر منطقه ویژه اقتصادی 

تعداد ۱۸ واحد تولیدی فعال مستقر است.

میزان اشتغال در مناطق ویژه چقدر است؟
توسعه فرصت های شغلی یکی از پیامدهای حاصل از 
گسترش تولید، صادرات و جذب ســرمایه در مناطق 
ویژه اقتصادی است. براساس گزارش دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تا پایان سال ۱۳99، 
حدود ۱۴۵ هزار نفر در این مناطق شاغل هستند که از 
این میان، تعداد ۱۰۳ هزار نفر در واحدهای تولیدی، ۲۵ 
هزار نفر به صورت پیمانکاری، ۱۱ هزار نفر در واحدهای 
خدماتی، ۶ هزار نفر در سازمان های مسئول منطقه و ۶۸۱ 
نفر در واحدهای بازرگانی اشتغال دارند. میزان ۸۰ درصد 
اشتغال در واحدهای تولیدی و ۶۵ درصد کل اشتغال 
مناطق سهم مناطق انرژی است. لذا متوسط اشتغال در 
سایر مناطق ویژه اقتصادی )مناطقی که در حوزه انرژی 

فعال نیستند( حدود ۱.۷ هزار نفر است.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

تراز تجاری منفی مناطق ویژه اقتصادی

رشد ۵ هزار واحدی شاخص بورس
بانکی ها صعود کردند

بورس در معامالت ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ با رشد 
۵۶۲۳ واحدی به کار خود خاتمه داد. شاخص 
کل در پایان معامالت روز گذشته روی کانال ۱ 
میلیون و ۳۸9 هزار و ۳۶۱ واحدی قرار گرفت.
به گزارش گسترش نیوز، بورس بعد از دوره ای 
تقریبا طوالنی که روندی نزولی داشــت، به 
تعادل نســبی رسیده اســت. قبل از آن اکثر 
ســهامداران بابت ضرر و زیــان ادامه دار این 
بازار شکایت داشــتند. برخی از مردم بر این 
باورند، سرمایه وارد شده به بورس باید سودآور 
باشد اما این انتظار کامال دور از منطق است. 
بر همین اساس به افراد توصیه می شود، قبل 
از ورود بــه بازارهای مالی نســبت به ضرر و 
زیان احتمالی در بازار اطالعات الزم را کسب 
نمایند و بعد با نگاهی بــاز و دور اندیش وارد 

بورس شوند.
بورس معامالت دومین روز هفته را با رشــد 
نســبی آغاز کرد در ادامه این حجم از رشــد 
افزایــش یافت، طوریکــه در میانه بــازار به 
صعود ۳ هزار واحدی رسید. نمادهای بورسی 
میدکو، فملی، شپنا، شــتران، شبندر، فوالد 
و وبملت بــا تاثیرات مثبــت و منفی موجب 
ریزش نسبی شاخص کل شدند. براساس نظر 
کارشناسان روند بازار خنثی و متعادل است و 
تک سهم هایی از هر گروه امکان رشد را دارند. 

 شــاخص هم وزن بورس روز گذشــته در 
نخستین ســاعت معامالت با افزایش نسبی 
روبه رو شد در ادامه نیز  روند رشد بیشتر شد 
تا با صعود ۱۴۱9 واحدی به ۴۱۴ هزار و ۲۵۰ 

واحدی رضایت دهد.
در پایان معامالت بازار روز گذشته شاخص 
کل در نهایت با سقوط بیش از ۱9 هزار واحدی 
به کار خود پایــان داد. ارزش بــازار در پایان 
معامالت روز گذشــته ۵۱.۴۱۴.۷۸۸.۲۸۱ 
میلیارد ریال، ارزش معامالت  ۳۶.9۲۰.۶۱۵ 
میلیارد ریال و حجم معامالت ۶.9۴۲ میلیارد 

سهم است.
نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بورس در 
معامالت روز گذشــته زاگرس، شاوان، آریا، 

شراز، غصینو، فرابورس و فغدیر هستند.

 جریمه میلیــاردی در انتظار 
بانک های متخلف

مدیــر عامل صنــدوق ملی مســکن گفت: 
بانک هایی که از پرداخت تســهیالت نهضت 
ملی مسکن خودداری کنند، ۶۰ هزار میلیارد 

تومان جریمه می شوند.
به گزارش صدا و ســیما، مدیر عامل صندوق 
ملی مســکن گفت بر اســاس قانون جهش 
تولید مســکن بانک ها باید در ســال جاری 
سیصدوشصت میلیارد تومان تسهیالت مسکن 
بپردازند، در غیر این صورت جریمه می شوند.

رهنما گفت: اگر بانک ها تا پایان سال به تکلیف 
خود عمل نکنند، بیست درصد جریمه مالیاتی 
می شــوند و این جریمه ها بــه صندوق ملی 

مسکن واریز می شود.
مدیر عامل صندوق ملی مسکن گفت: تاکنون 
کمتر از پنجاه هزار میلیارد تومان تسهیالت 
در بخش مسکن پرداخت شده و بانک مسکن 

بیشترین همکاری را داشته است.
رهنما گفت اگر از سیصد و شصت هزار میلیارد 
تومان تسهیالت تکلیف شده در بخش مسکن، 
ســیصد هزار میلیارد تومان آن پرداخت نشود، 
بیست درصد آن به عنوان جریمه مالیاتی از بانک ها 

اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز می شود.
در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن آمده: 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند 
حداقل بیســت درصد از تسهیالت پرداختی 
نظام بانکی در هر ســال را با نرخ سود مصوب 
شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص 
دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون 
از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد 
ریال تســهیالت برای واحدهای موضوع این 
قانون کمتر نباشــد و برای ســال های آینده 
نیز حداقل منابع تسهیالتی مذکور با افزایش 
درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم ســاالنه 

افزایش یابد.
در تبصره پنج ماده چهار، سازمان امور مالیاتی 
کشور موظف شــده در صورت عدم همکاری 
بانک هــا، مالیاتی برابر بیســت درصد تعهد 
انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری 
مســتنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور 
واریز نماید؛ این مبلغ صــد درصد تخصیص 
یافته تلقی و به حســاب صندوق ملی مسکن 

واریز می شود.
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نرخ حواله درهم روز گذشــته در کانال جدید باال 
رفت و به یک قدیمی مرز مقاومتی رسید. بازیگران 
ارزی باور دارند که شوک قیمت درهم روز گذشته 

زمینه ساز صعود دالر در تهران شد .
به گزارش اقتصادنیــوز ، بازیگران ارزی تهران در 
دومین روز هفته تحت تاثیــر افزیش قیمت دالر 
در بازار هرات و ســلیمانیه در موقعیت خرید قرار 
گرفتند. گفته می شود اســکناس آمریکایی روز 
گذشته در مقایســه با روز قبل ۵۰۰ تومان باالتر 

معامله شد. 

وضعیت منابع ارزی کشور مطلوب است
همزمان با افزایش قیمت دالر بانک مرکزی تأکید 
کرد: وضعیت منابع ارزی کشور در شرایط مطلوبی 
قرار دارد و همه نیاز های ارزی کشور از طریق بازار 

رسمی حواله و اسکناس تامین می شود.

ورود معامله گران احتیاطی به بازار دالر 
برخی از فعاالن بازار  می گفتند به نظر می رســد 
توافق چین و عربســتان بر روی  قیمت دالر اثر 
گذاشــته و همین امر موجــب ورود خریداران 

احتیاطی به بازار دالر شــد. از نگاه  فعاالن بازار 
ارز تهران، چین در حال به چالش کشیدن ایران 
است.برخی معامله گران تصور می کنند که نزدیک 
شدن چین و عربستان به یکدیگر می تواند حجم 
خریدهای نفتی اژدهای زرد از ایران را تحت تاثیر 
قرار دهد و زمینه ســاز کاهش درآمدهای نفتی 

کشور شود.
از طرفی هم برخــی معامله گران هم نگران بودند 
که چین در برابر تحریم هــای غربی ها علیه ایران 
همراهی بیشتری نشان دهد و کار برای دور زدن 

تحریم ها دشوارتر شود.
نرخ حواله درهم روز گذشته در کانال جدید باال 
رفت و به یک قدیمی مرز مقاومتی رسید. بازیگران 
ارزی باور دارند که شوک قیمت درهم روز گذشته 

زمینه ساز صعود دالر در تهران شد .

ورود دالر توافقی به کانال 3۵ هزار 
در سمت رسمی بازار هم قیمت دالر روز گذشته 
تغییر کانال داد. نرخ دالر توافقی روز گذشته به 
یک قدمی کانال ۳۵ هزار تومان رســید و در بازار 
روز گذشته وارد کانال مذکور شد. قیمت هر برگ 

اسکناس آمریکایی روز گذشته به صورت توافقی 
در محدوده ۳۵ هزار و ۱۴۲ تومان به فروش رسید.
روز گذشــته قیمت دالر توافقی در محدوده ۳۴ 

هزار و 9۸9 تومان بسته شده بود. 

نرخ دالر متشکل پیشروی کرد 
نرخ دالر متشکل هم روز گذشته عقب نشینی کرد 
و به ابتدای مرز ۳۴ هزار تومان برگشت اما در نیمه 
روز نرخ دالر متشکل بر مدار صعود قرار گرفت و 
نزدیک به ۵۰۰ تومان افزایش را ثبت کرد و به ۳۴ 

هزار و ۶۱۸ تومان رسید. 

قیمت جدید دالر اعالم نشد
در سمت رسمی بازار روز گذشته هم سایت صرافی 
ملی  مانند روز گذشته قیمت جدید خرید و فروش 
دالر را اعــالم نکرده بود. صرافی ملــی در چند روز 
گذشته قیمت اعالم نکرده است. آخرین قیمت خرید 
دالر صرافی ملی که در چند روز اخیر اعالم شده  بر 
این اساس قیمت خرید دالر آمریکا ۳۳ هزار و ۲۳۳ 
تومان بود و قیمت فــروش دالر آمریکا ۳۳ هزار و 

۵۶۷ تومان اعالم شد.

بازداشت دالالن ارزی 
رئیس پلیس امنیت اقتصــادی تهران بزرگ روز 
گذشته بازداشت دالالن ارزی خبر داد. سرهنگ 
هدایت بهرامی در این بازه گفت:۸۸ نفر از اعضای 
اتاق های قیمت گــذاری دالر و طــالی فردایی، 
اصناف غیرمجــاز و دالالن ارزی در یک ماه اخیر 
شناسایی و دستگیری شدند. وی در ادامه افزود: 
۱۱ میلیون واحد انواع ارز به صورت فیزیکی از این 

شبکه اخاللگران اقتصادی کشف و ضبط شد.

قیمت طال گران شد
بازار جهانی طال روز گذشــته یکشــنبه تعطیل 
رســمی بود. قیمت اونس طال در معامالت دیروز 

۱۷9۷ دالر بود.
در بازار داخلی ایــران هم قیمت طــال ۱۸ عیار 
روز گذشــته ۱۸ هزار و ۴۰۰تومان گران شــد و 
به ۱ میلیــون و ۶۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان رســید. 
قیمــت ســکه هــم روز گذشــته در محدوده 
۱۷ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومان معامله شــد 
 که نســبت بــه روز گذشــته ثبــات را نشــان 

می دهد. 

رئیس پلیس امنیت اقتصــادی فراجا و فرمانده 
قرارگاه عملیاتی مقابله با اخالگــران بازار طال، 
سکه و ارز از دستگیری ۱۶ دالل بزرگ معامالت 
فردایی و طالی آبشده طی ۲۴ ساعت گذشته در 

تهران خبر داد.
به گزارش خبرگــزاری مهر، ســردار غالمرضا 
رضائیان در تشــریح جزئیات دستگیری ۱۶ نفر 
از اخاللگران بــازار طال اظهار داشــت: با توجه 
به نوســانات ارزی و به منظــور مقابله با جهش 
قیمت ارز، تشدید مقابله با اخاللگران بازار طال، 
ســکه و ارز، از طریق اجرای طرح هــای مقابله 
هدفمند با دالالن و فروشــندگان غیرمجاز ارز و 
گردانندگان کانال های غیــر مجاز قیمت دهی 
به صورت مستمر در دســتور کار پلیس امنیت 

اقتصادی قرار داد.
وی افــزود: در این راســتا کارآگاهــان قرارگاه 
عملیاتی مقابله با اخاللگران بازار ارز مســتقر در 
تهران بزرگ بــا تالش های شــبانه روزی و کار 

جهادی و انجام اقدامات پلیسی پاتوق و مخفیگاه 
فعالیت معامله گران فردایی را شناســایی و پس 
از اطمینان از حضــور دالالن در مخفیگاه خود، 
در یک عملیات هماهنگ و منســجم ۱۶ نفر از 
اخاللگران بازار طال را دســتگیر کردند. فرمانده 
قرارگاه عملیاتی مقابله بــا اخاللگران بازار طال، 
سکه و ارز با اشــاره به اینکه حجم معامالت این 
افراد به صورت صوری بیش از ۵ تن در روز بوده که 
باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار می شد، گفت: 
پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
رضائیان از هموطنان خواست در صورت مشاهده 
هرگونه فعالیت مشــکوک اقتصــادی موضوع 
را از طریق ســامانه فوریتی پلیــس ۱۱۰ اعالم 
کنند تا پلیس امنیت اقتصادی با مقابله فوری با 
اخاللگران اقتصادی شرایط را برای فعالیت های 
سازنده و زیربنایی در راستای حمایت از معیشت 

مردم عزیز کشورمان فراهم کند.

بررسی آمارهای منتشر شده از قاچاق کاال به کشور نشان 
می دهد این پدیده شوم در اقتصاد ایران کاهش که نیافته 

هیچ، افزایش هم یافته است.
 به گزارش اتاق بازرگانی تهران، بهم ریختن توازن عرضه و 
تقاضا از پیامدهای مهم قاچاق در بازار کشور است. کاالی 
قاچاق بر سر واحدهای تولیدی داخلی آوار شده و به  نابودی 
سرمایه های در گردش منجر شده است. رواج کاالی قاچاق 
و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری باالی آن 
تولید ملی را کاهش داده و انگیزه مشارکت در امور اشتغال 
زا را به کمترین سطح می رساند. انتقال نیروی کار، تضییع 
حقوق مصرف کننده، افزایش فاصله و شــکاف طبقاتی، 
تهدید سالمت و بهداشت عمومی، فرار سرمایه و انحراف در 
سرمایه گذاری از پیامدهای قاچاق است. این پدیده شوم 
در اقتصاد ایران، طی سال های گذشته افزایش یافته است. 
تازه ترین اظهارنظر درباره حجم قاچاق کاال به کشور، از 
سهم یک سومی قاچاق در کل واردات به ایران می گوید. 
به گفته حسین سالح ورزی نائب رییس اتاق ایران، اعمال 
ممنوعیت واردات برای ۲ هزار قلم کاال به توسعه قاچاق 

منجر شده است. پیش از این، در تیرماه سال جاری یک 
مقام وزارت صمت از قاچاق یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر 
لوازم خانگی، ۵۰۰ میلیون دالر اسباب بازی و ۲ میلیارد 
دالر قطعات یدکی خودرو در سال به ایران خبر داده بود. 
هم چنین یک گزارش رسمی در سال ۱۴۰۰ اعالم کرد 
در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی ایران 
بیش از ۱۲ میلیارد دالر  است و  طیف وسیعی از کاالها از 
جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی 
و بهداشتی را شامل می شود. این رقم توسط رییس ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایران هم تایید شده است. علی 
مویدی خرم آبادی در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد آمار 
قاچاق کاال در کشور ۱۲.۵ میلیارد دالر است که یک سوم از 
این کاالها کشف می شود. با این وجود معاون همین ستاد 
در تیرماه سال گذشته از ۲۰ میلیارد دالر قاچاق کاال خبر 
داده است. به گفته مصطفی پورکاظم معاون امور مقابله و 
هماهنگی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز »۲۰ میلیارد 
دالر کاالی قاچاق در ورودی و خروجی کشور داریم که ۶ 
میلیارد دالر آن قاچاق خروجی می شود که جزو منابع مردم 

بوده و باید از آن جلوگیری کرد«. به این ترتیب می توان 
گفت مجموع قاچاق ورودی به بیش از ۱۴ میلیارد دالر در 

سال می رسد.
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تشــدید نظارت 
مجلس و پاسخگو کردن دســتگاه های متولی، تقویت 
دســتگاه هایی مثل گمرک و بانک مرکزی برای کاهش 
زمینه های وقوع جرم و تدوین مصوباتی در هیئت وزیران 
برای کاهش امکان سوءاســتفاده متخلفان از رویه های 
قانونی از مهم ترین راهکارها برای کاهش قاچاق کاال به 
کشور است. هم چنین دستگاه های عضو ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز تبعیت الزم و کافی را از مصوبات این ستاد 
ندارند. بنابراین باید به تعاریف تازه ای از جایگاه قانونی این 
ستاد رســید. تا امروز گزارش های کارشناسی و پژوهش 
های رسمی بسیاری درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال 
منتشر شــده و همه راهکارها برای کاهش سطح واردات 
غیرقانونی کاال به کشــور بارها به مسئوالن گوشزد شده 
است. با این وجود قاچاق کاال هنوز از رنج های بزرگ برای 

تولید ایران است. 

تواق  چین  و  عربستان  چه  تاثیری  بر  نرخ  دالر دارد؟

جو احتیاطی در بازار ارز

آوار سنگین قاچاق بر سر تولید ایراندستگیری 1۶ نفر از اخاللگران بازار طال
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رئیس اتحادیه دام ســبک خاطر نشــان کرد: 
افزایش نرخ گوشــت بهانه ای به دست مافیا داد 
که مانع صادرات دام شوند تا اینگونه انحصار بازار 
گوشت در کشور را به دست بگیرند چراکه در این 
شــرایط دامدار چاره ای ندارد جز اینکه دام را به 
این افراد بفروشد و دامدار را مجاب می کنند که 
به هر نرخی که آنها بخواهند دام شــان را به آنها 

بفروشند.
افشــین صدر دادرس آنالیــزی از قیمت تمام 
شــده دام زنده ارائه کرد و افزود: بــه ازای هر 8 
کیلو خــوراک، گوســفند یک کیلو گوشــت 
اضافه می کند؛ به عبارت دیگــر ضریب تبدیل 
خوراک به گوشت هشــت به یک تا 10 به یک 
اســت. اگر دام زنده کیلویــی 120 هزار تومان 
 شــود فقط جبــران کننــده هزینــه خوراک 

دام می شود.
این فعال حــوزه دامپروری ادامــه داد: پرورش 
دام فقط بــه هزینه خوراک منتهی نمی شــود 
و هزینه های دیگــری چون دســتمزد کارگر، 
تلفات دام، واکســن و بهداشــت، حمل و نقل 
علوفــه و دام، اجــاره محل و پس چــر غالت و 
مرتع به اضافه می شــود و باید 10 درصد سود 
دامدار  را حســاب کنیم؛  اگر این هزینه ها را به 
96 هزار تومان یا 120 هزار تومان قیمت خوراک 
 دام اضافــه کنیم به قیمت تمام شــده دام زنده 

خواهیم رسید.
رئیس اتحادیه دام ســبک میانگین قیمت بره 
نر کشــتاری در میادیــن را کیلویــی 85 هزار 
تومان دانســت و خاطر نشــان کــرد: دام زنده 
هنوز به قیمت واقعی که جبران هزینه خوراک 
بشود نرســیده  است؛ نســبت تبدیل دام زنده 
به گوشــت حدود 45 درصد اســت یعنی از هر 
 100 کیلو دام زنده می توان 45 کیلو گوشــت

 استحصال کرد.
وی اضافه کرد: اگــر قیمت دام زنده کیلویی 85 
هزار تومان باشــد حداکثر بایــد کیلویی 200 
هزار تومــان در بازار عرضه و به دســت مصرف 
کنندگان برســد، اینجــا این پرســش مطرح 
اســت که چرا گوشــت با نرخ باالتــر از این در 

بازار بفروش می رســد؟ در این میــان باید این 
نکته را در نظر داشــت که در میادین عرضه دام 
گوشــت میش و بز به وفور عرضــه و به فروش 
می رســد؟ و رونق بازار میش و بز از بازار گوشت 
گوســفندی بیشــتر و قیمت حداکثری میش 
کیلویــی 40 تا 50 هــزار تومان و بــز کیلویی 
30 تا 40 هــزار تومــان اســت. در واحدهای 
عرضه میشــی که 50 هــزار تومــان بفروش 
می رسد باید 120 هزار تومان بفروش برسد؛ اما 
 چرا در بازار گوشــت کیلویی 120 هزار تومان 

موجود نیست.
این فعــال حــوزه دامپــروری با بیــان اینکه 
مصرف کننده نمی تواند تفاوتی بین الشه میش و 
گوسفند قائل شود، گفت: فروشندگان گوشت از 
این عدم آگاهی مصرف کنندگان بهره می گیرند 
و گوشــت را با قیمت نازل خریداری و به قیمت 
گوشت درجه یک می فروشــند و هیچ نظارتی 
در این بین وجود نــدارد و مصرف کنندگان نیز 
نمی تواند از عالمت های ســازمان دامپزشــکی 
 تشــخیص دهــد کــه ایــن گوشــت میش 

یا بز است؟
دادرس نســبتی بین افزایش قیمت گوشــت و 
افزایش قیمت دام زنده و صــادرات برقرار نکرد 
و افزود: افزایش نرخ گوشــت بهانه ای به دست 
مافیای گوشت داد که مانع صادرات دام شوند تا 
اینگونه انحصار بازار گوشت در کشور را به دست 
بگیرند چراکه در این شرایط دامدار چاره ای ندارد 
جز اینکه دام را به این افراد بفروشــد و دامدار  را 
مجاب می کنند که به هر نرخی که آنها بخواهند 

دام شان را به آنها بفروشند. 
وی در پاســخ به این پرســش که آیــا وزارت 
کشــاورزی به دنبــال توقــف روند صــادرات 
دام اســت، گفــت: وزارت کشــاورزی به دنبال 
مدیریت صــادرات اســت و طرح هایــی برای 
مدیریت آن دارد؛ در ابتدا شــیوه نامه صاردات 
دام مشــکالتی ایجاد و بعد از رایزنی ها با وزارت 
کشاورزی قرار شــده اســت که این شیوه  نامه 
 تغییر کند که در در بازار داخل و خارج مشکالتی 

امروز ایجاد نشود.

رئیس انجمــن ملی خرمای ایــران گفت که از 
ابتدای ســال قیمت خرما تغییری نکرده است. 
محســن رشــیدفرخی با بیان اینکــه قیمت 
خرما از ابتدای ســال تاکنون افزایشی نداشته 
اســت، گفت:خرما نســبت به ســال گذشته 
10 تا 15 درصد افزایش قیمت داشــته اســت 
که البته  نســبت به تورم 40 تــا 45 درصدی 
 اعــالم شــده از ســوی مســئوالن مربوطــه 

عددی نیست.
وی ادامه داد: بایــد در نظر داشــت که قیمت  
نهاده های کشــاورزی در ســال های گذشــته 
افزایش یافتــه و اخیرا هــم با افزایــش 40 تا 
50 درصدی مواجه شــده اســت. ایــن موارد 
نشــان می دهد کــه باید بــرای تولیــد کاری 
 کنیم، زیرا کشــاورز هم حق حیات در کشــور 

دارد. 
رئیس انجمــن ملی خرما با بیــان اینکه دو نوع 
قیمت »مبدا« و »مقصد« داریم، گفت: قیمت ها 
در مقصد متاثر از اجاره محل فروش، کرایه حمل 
و نقل و حاشیه سود است که با تغییر آنها قیمت 
 خرما نیز تغییر می کند. قیمت در مبدا اما تغییر 

چندانی ندارد.

به گفته وی قیمت خرمــای مضافتی به صورت 
عمده در مبدا بسته به نوع آن کیلویی 40 تا 45 

هزار تومان است. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در 
صــادرات خرما افزایشــی داشــته ایم یا خیر؟ 
گفت:صــادرات مانند ســال گذشــته بوده و 
تغییری نکرده اســت، زیرا به دلیل سردرگمی 
در قیمــت ارز، بــاال رفتن هزینه هــای حمل 
و نقل خارجــی و تعهــدات غیرواقعــی برای 
 برگشــت ارز، جذابیت هایــی بــرای صادرات

 ایجاد نمی شود.
رشیدفرخی در پایان با اشاره به اینکه کشورهایی 
رقیب به دنبال تصاحب بازارها هســتند، گفت: 
رقیب اصلی ما در صادرات خرما کشور عربستان 
اســت و هر بازاری که خالی باشــد را تصاحب 
خواهد کرد. بر اســاس مشــاهدات میدانی از 
مغازه های ســطح شــهر تهران قیمت خرمای 
مضافتی بسته بندی شده در وزن های مختلف از 
500 تا ۷00 گرمی 60 تا 85 هزار تومان، خرمای 
زاهدی  کیلویی45 هزار تومان، پیارم 130 هزار 
تومان، خاصویی 83 هزار تومان و خارک 40 هزار 

تومان است.

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه 
تهران مهمتریــن علت گرانــي کاالها را حذف 
ارز ترجیحي برشــمرد و بیان داشت: حذف ارز 
ترجیحي بــراي کاالهاي وارداتــي و مواد اولیه 
تولید از سویي و از ســوي دیگر افزایش نرخ ارز 
در کشــور و قیمت کاالها به صورت مســتقیم 
و غیر مســتقیم، موجب رکود بــازار و کاهش 
تقاضا شــده اســت که این مهم باید در تغییر 
 میزان معافیت هاي ســاالنه توســط سازمان

 لحاظ گردد.
محمــد ولدخاني افــزود: رکود شــدید و عدم 
توانایي خرید،کاهش داد و ســتد و رقابت براي 
فروش کاال موجب شــده واحدهــاي صنفي با 
کمترین ســود حتي یک درصد و یــا به ضرر، 
کاالهاي خود را به مشــتري عرضــه کنند که 
این نیز کاهش شــدید نرخ ســودآوري را مي 
 رساند که نباید از چشم ســازمان امور مالیاتي 

دور بماند.
ولدخاني با اشــاره به بخشنامه ســازمان امور 
مالیاتــي تاکیــد کرد: بــا توجه به بخشــنامه 
شماره 16289/230/د ســازمان به ادارات امور 
مالیاتي، مدیــران کل مکلفند در رســیدگي و 
رســیدگي مجدد در اجراي مــاده 238 قانون 
مالیات هاي مســتقیم و مراجــع حل اختالف 
مالیاتي با بررســي دقیــق فعالیت مــودي از 

حیث میزان ســودآوري و با توجــه به ماهیت 
شغل)جواز کسب( و نسبت ضرایب تعیین شده 
توســط ســازمان امور مالیاتي بارگذاري شده 
در پایگاه اطالع رســاني ســازمان اقدام نمایند 
کــه متاســفانه در ادارات مالیاتــي خالف آن 
 عمل مي شــود و بارها این مــورد را به مدیران 

متذکر شده ایم.
وي تصریح کرد: عطف به تفویض نامه شــماره 
10/1401/200 مــورخ 10/2/1401 نســبت 
به بخشــودگي جرائم موضوع ماده 169 قانون 
مالیات هاي مســتقیم براي سال هاي 1395 و 
به بعد؛ همچنین بخشودگي جرائم قابل بخشش 
ناشــي از مطالبه مالیات و عــوارض بر مبناي 
تراکنش بانکي در صــورت پرداخت کلیه بدهي 
هاي قطعي شده ســال مربوطه تا میزان 100 
درصد به مدیران کل تفویض اختیار گردید که 
 این نیز به هیچ عنوان توســط مدیران اجرایي

 نشده است.
رئیس اتحادیــه بنکــداران و طاقه فروشــان 
پارچه تهران اظهار کرد: متاســفانه ســازمان 
امــور مالیاتي بــا بخشــنامه هــاي انتفاعي و 
غیر واقعي مودیان را جهت تســویه، تشــویق 
نکــرده و هیچگونــه بخشــودگي جرائمي به 
 آنها ارائه نمي دهــد و در اینجا اصنــاف بازنده

 اصلي هستند.

یکی از باغداران و کیوی کاران شهرستان نوشهر با ابراز نگرانی از اینکه 
به علت نبود مشتری مناسب و پایین بودن قیمت، محصول مرکبات 
و کیوی باغداران در انبارها مانده است، گفت: در حال حاضر کیوی 
نیز همانند مرکبات وضعیت خوبی ندارد و باغداران برای جلوگیری 
از خراب شــدن آن مجبورند به قیمت پایین تر از ســال گذشته به 

واسطه ها بفروشند.
امروزه یکی از مهم ترین و اساســی ترین بخش هــای اقتصادی در 
هر کشــور مســئله امنیت غذایی و به تبع آن توجه خاص به بخش 
کشــاورزی به عنوان منبع تولیدات متنوع غذایی اســت. مشکالت 
کشاورزی و کشاورزان استان مازندران قصه پرغصه ایست که تازگی 
ندارد و هر سال پس از فصل برداشــت محصوالت زراعی و باغی از 
جمله برنج، مرکبات و کیوی چون زخمی مزمن دوباره سر باز کرده 

و مشکل آفرین می شود.
حســن کرکبودی یکی از باغداران و کیوی کاران شهرستان نوشهر 
با ابراز نگرانی از اینکه به علت نبود مشــتری مناسب و پایین بودن 

قیمت، محصول مرکبات و کیوی باغداران در انبارها مانده اســت، 
اظهار کرد: در حال حاضر کیوی نیز همانند مرکبات وضعیت خوبی 
ندارد و باغداران برای جلوگیری از خراب شدن آن مجبورند به قیمت 

پایین تر از سال گذشته به واسطه ها بفروشند.
 وی با اشاره به اینکه هرساله خریداران محصول برای خرید کیوی از 
شهریور ماه به باغات کیوی مراجعه کرده و سردرختی محصوالت را 
از باغدار خریداری می کردند، افزود: اما امسال در مهرماه آن هم با یک 
سوم قیمت مراجعه کرده اند. این باغدار نوشهری با بیان اینکه کسانی 
که در شهریور و مهرماه برای خرید کیوی به باغداران مراجعه کردند 
قیمت تا کیلویی 6 هزار تومان را دادند، تصریح کرد: بعداز آنکه دولت 
برای صادرات به چین صحبت کرد این قیمت به حدود هشت هزار 
تومان و تحویل یک تن رایگان از باغدار رسید که بعد از محاسبه عمال 

به همان کیلویی هفت هزار تومان رسید.
کرکبودی با بیان اینکه سال گذشته کیوی هر کیلویی 14 هزار تومان 
توسط واسطه ها در سر باغ فروخته شد اما امسال از نصف قیمت هم 

کمتر رسید، گفت: خریداران برخالف سال های گذشته که در زمان 
خرید، کل مبلغ محصول را به طور نقدی تســویه می کردند امسال 
عالوه بر تخفیفی که گرفتنــد به صورت چکی و بــرای دو ماه بعد 
حساب کردند این اقدام به ضرر باغدار شد. وی میزان برداشت کیوی 
سال گذشته باغ خود را 22 تن، اما امسال را هشت تن برآورد کرد و 
ادامه داد: امسال به دلیل نداشتن خواب زمستانی مناسب، نداشتن 
مواد مغذی در خاک و کود میزان محصول امســال کمتر از ســال 
گذشته بوده است. این باغدار در خصوص گران شدن سموم و کود، 
خاطرنشان کرد: کود شیمیایی که سال گذشته استفاده می کردیم 
کیلویی 800 تومان بود اما امســال به یک هزار و ۷00 تومان رسید 
همچنین روغنی که برای سم پاشی استفاده می شد؛ اما امسال تا حد 
زیادی قیمت این اقالم باالرفت. کرکبودی با ابراز نگرانی از اینکه اگر 
وضعیت به همین منوال ادامه یابد باغداران مجبور به فروش باغات 
خود هستند، گفت: دولت باید حمایت الزم را در خرید محصوالت با 

قیمت مناسب از باغداران داشته باشد.

رئیــس اتحادیه خیاطــان زنانــه و مردانــه تهران بیان داشــت: 
بیشــترین مشــکالتي که براي اعضاي این صنــف رخ مي دهد از 
سوي سازمان ها و ارگان هاي دولتي اســت. دولت به دستگاه هاي 
خود جهت همکاري با تولیدکنندگان بخشــنامه هایي را ارســال 
مي کند؛ اما متاســفانه اجرایي نمي شــود در حالیکه تولید نبض 
حرکت اقتصاد اســت. حمایت از تولید مغفول مانده و هیچ هزینه 
 و حمایتي نمي شــود، حمایــت از تولید تنها در شــعار و تبلیغات 

باقي مانده است.

حبیب اله طهماسبي با اشاره به عملکرد بانک ها در حمایت از تولید 
گفت: مهمترین عامل در حرکت چرخ دنده هاي تولید، تامین منابع 
مالي است. بانک ها مهمترین عامل در این چرخه هستند. پرداخت 
وام با درصد ســود نازل و وصول آن در درازمــدت مي تواند کمک 
بسیاري به این مهم در کشور باشد؛ حال آنکه پرداخت وام از سوي 
بانک ها به تولیدکنندگان ضمن اینکه با دســت اندازهاي زیادي رو 
به روست، سود آن در بلند مدت فشــار زیادي به تولیدکننده وارد 

مي سازد.

طهماســبي بــا اظهــار امیــدواري از شــرایط بــازار خیاطــان 
گفت: بازار خیاطــان در روزگار شــیوع کرونا راکد بود. بســیاري 
از تولیدکنندگان خســارت زیــادي را متحمل شــدند.کارگران 
شــان به دلیل رکود بازار به مشاغل کاذب جذب شــده و از صنف 
رفتند؛ اما بتازگي به نســبت دو ســال قبل شــرایط کسب و کار 
بهتر شــده و ســفارش براي خیاطان بیشتر شده اســت؛ بنابراین 
 برخــي از کارگــران به شــغل خــود بازگشــتند و در تولیدي ها 

مشغول گردیدند.

رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومي و UPVC تهران براي مقابله با 
پدیده دستفروشي و ساماندهي این گونه مشاغل، قوانین زیادي وجود 
دارد، اما اراده اي براي ساماندهي این مشاغل نیست و هر روز شاهد بروز 
مشکالت بیشتري در این حوزه هستیم. از سوي دیگر، با وجود قوانین 
گوناگون، نظارت بر عملکرد دستفروشان نیز با کاستي  هایي همراه است. 
هرچند در چند سال گذشته، شهرداري اقداماتي براي ساماندهي این 

مشاغل انجام داده، اما کافي نبوده است.
علي فاضلي، رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومي و UPVC تهران 
براي مقابله با پدیده دستفروشي و ساماندهي اینگونه مشاغل، قوانین 
زیادي وجود دارد، اما ارادهاي براي ساماندهي این مشاغل نیست و هر 
روز شاهد بروز مشکالت بیشتري در این حوزه هستیم. از سوي دیگر، 
با وجود قوانین گوناگون، نظارت بر عملکرد دستفروشان نیز با کاستي 
هایي همراه است. هرچند در چند سال گذشته، شهرداري اقداماتي براي 

ساماندهي این مشاغل انجام داده، اما کافي نبوده است.
رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومي و UPVC تهران بیان کرد: طبق 
قانون، فعاالن صنفي براي شروع کســب وکار، نیاز به دریافت مجوز از 
اتحادیه مربوطه یا اماکن، شهرداري، وزارت کشور، اتاق هاي اصناف و 
بازرگاني و... دارند. متقاضیان بنا بر نوع فعالیت باید اقدام به کسب مجوز 
از مراجع قانوني مربوطه کنند. در این بین، گاهي موازیکاري براي صدور 
مجوز کسب براي برخي مشاغل دردسرهایي ایجاد مي کند و برخي 
دیگر با ابهاماتي در نحوه و مرجع صدور مجوز مواجهند. مشاغل کاذب، از 

جمله این گروه هستند که ظاهرا فعالیت و صدور مجوز آنها زیر نظر هیچ 
اتحادیه و صنفي نیست. بسیاري از موسسه هایي که تاسیس مي شوند 
هم همین وضعیت را دارند. با وجود کسب وکار غیرقانوني این دست از 
فعاالن بازار، نه مي توان مانع از فعالیت آنها شد و نه مي توان واقعیت ها 

را نادیده گرفت.
وي ادامه داد:سال هاي سال است دستفروشان مشغول کار هستند و 
هیچ وقت ساماندهي درستي در زمینه این فعالیت ها انجام نشده است. 
در ساده ترین مثال با نگاهي به میدان ولیعصر تهران متوجه مي شوید 
تمام پیادهرو در اختیار دستفروشان قرار دارد. آیا این مشاغل به واسطه 
دریافت مجوز در سامانه سازمان مربوطه ثبت شده اند؟ آیا کاالي مجاز 

مي فروشند؟
فاضلي با اشاره به اینکه در بســیاري از موارد، شاهد فروش کاالهاي 
قاچاق توسط دستفروشان هستیم افزود: این موضوع، تنها در تهران 
جریان ندارد و در تمام شهرهاي کشور به همین صورت است. زماني که 
دستفروشان با پهن کردن بساط در پیاده رو سد معبر و مشکالتي براي 
رفت وآمد در معابر عمومي ایجاد مي کنند، این روند حتي ممکن است 

باعث بروز مشکالت اجتماعي و اخالقي بین رهگذران شود.
رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومي و UPVC تهران با تاکید بر اینکه 
براي مقابله با پدیده دستفروشي و ساماندهي اینگونه مشاغل، قوانین 
زیادي وجود دارد اظهار داشت: متاســفانه ارادهاي براي ساماندهي 
این مشاغل نیست و هر روز شاهد بروز مشکالت بیشتري در این حوزه 

هستیم. از ســوي دیگر، باوجود قوانین گوناگون، نظارت بر عملکرد 
دستفروشان نیز با کاستي هایي همراه اســت. هرچند در چند سال 
گذشته، شهرداري اقداماتي براي ساماندهي این مشاغل انجام داده، اما 

کافي نبوده است.
فاضلي در ادامه ابراز داشــت: بخش دیگري از مشــاغل کاذب شامل 
گروهي در شرکت هاي خدماتي مي شوند که داراي عناوین گوناگوني 
هستند. متاسفانه شکایت هاي زیادي در این زمینه به اتاق هاي اصناف 
شده اســت. اتاق هاي اصناف نیز در بررسي این شکایت هاي مردمي، 
از اطالعات کافي برخوردار نیســتند و به همین دلیل، ابزار الزم براي 
برخورد با آنها وجود ندارد. در اصل ساختار یا سازمان ثبت شده براي 
فعالیت اینگونه شرکت ها در دل اتحادیه هاي صنفي وجود ندارد. بارها از 
سوي اتاق اصناف، این موضوع پیگیري شده، اما نتیجه اي نداشته است.
وي ادامه داد: بهعنوان نمونه اتاق اصناف براي شــرایط و نحوه فعالیت 
افرادي که از سوي این موسسات بهعنوان گریهکن« یا ساقدوش« کرایه 
مي شــوند، ابهاماتي دارد. براي اصناف نیز جاي سوال است که آیا این 
شــرکت ها براي ارائه این خدمات مجوز دارند؟ این مجوز از کدام نهاد 
گرفته شده است؟ با وجود درخواســت هاي مکرر اتاق اصناف، کسي 
نیست با اطالع رساني دقیق، این موضوع را توضیح دهد؛ بنابراین به نظر 
مي رسد دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته نظارت بر اصناف 
در هر شهر و شهرستان باید در این زمینه اقدام کنند و این اقدامات باید 

با هماهنگي اتاق ها باشد.

گرانی میوه و آجیل امســال 
تمام اقشار را تحت تاثیر قرار 
داده و منجر به کمرنگ شدن 
شور و هیجان شــب یلدا در 
سطح جامعه شده است. چند 
روزی بیشتر تا پایان فصل پاییز و فرارسیدن بلندترین 
شب سال که بزرگداشــت آن، یکی از رسومات قدیمی 
ایرانیان است، باقی نمانده و به رســم هر ساله، برخی 
بازارها از تب و تاب بیشتری برخوردار هستند؛ اما آنگونه 
که فروشندگان می گویند بازار بی رمق است؛ هر چند 
چشم امید آنها به شب های پایانی منتهی به یلدا است؛ 

اما به هرحال، بازار از رونق همیشگی برخوردار نیست. 
یلدا یا شب چله یکی از آیین های ایرانیان قدیم است که 
درست در شب پیش از زمستان جشن گرفته می شود تا 
مرهمی باشد بر بلندای طوالنی ترین شب تاریک سال. 
تا دل مردمان با دل ســرخ انارش گرما یابد و کامشان با 
شیرینی خرمالو شیرین شود. از دیرباز میوه و تنقالت جزو 
جدا نشدنی مردم در شب یلدا بود. اما این سال ها گرانی 

دورهمی را ازمردم سلب کرده و سرخی انار و روشنای 
خرمالو هم از سفره های یلدایی کم شده است. 

قیمت های سربه فلک کشیده اجناس از جمله میوه در 
شب یلدا باعث شده مردم نتوانند مانند گذشته به خرید 
میوه بپردازند و ظاهرا این شرایط هر سال بدتر می شود. 
گرانی میوه و آجیل تقریبا تمام اقشار جامعه را تحت تاثیر 
قرار داده و شب یلدا، طوالنی ترین شب سال که از آداب 
و رسوم قدیم ایرانیان است، متاثر از این نابسامانی در بازار 
کمرنگ تر از سال های گذشته خود را نمایان کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در این 
رابطه می گوید: برای تامین میوه شــب یلدا با مشکلی 
مواجه نیستیم و اگر این جشن زمستانه 10 روز هم ادامه 

پیدا کند میادین میوه، انباشته از انواع محصوالت است.
به گزارش مهر، چند ســالی اســت که پاندومی کرونا 
ارتباطات حضوری و خانوادگی افراد را محدود و موجب 
تعطیلی بخش زیادی از جشن ها و دورهمی ها شده بود. 
شرایط قرنطینه آئین های ملی را در این دو سال به حداقل 
رســانده و افراد برای قطع زنجیره انتقال به تماس های 
تلفنی بسنده کردند. اما امســال پیش بینی می شود با 
فروکش کردن خطر انتقال این ویروس، شب یلدا همچون 

گذشته در خانواده های ایرانی برگزار شود؛ اگرچه با توجه 
به نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم سفره های رنگین 

نبوده و تنوع تنقالت حداقل خواهد بود.
انار، هندوانه، خرمالو و ازگیل از میوه های شب یلدایی 
بوده که مردم، بلندترین شب سال را در کنار هم به شادی 
می گذرانند. اسداله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزی تهران درباره وضعیت تأمین بازار بلندترین 
شب سال به مهر گفت: بخش خصوصی هر سال برای 
تأمین انواع میوه های شــب یلدا همچون انار، هندوانه 
و... پیش بینی الزم را انجام می دهد؛ بنابراین عمده کار 
اتحادیه نظارت بر میادین تره بار در ســطح شهرهای 

کشور است.
وی افزود: خوشبختانه امسال معضالتی مانند آفت زدگی 
محصوالت و از بین رفتن آنها را نداشتیم و کمبودی از 
ابتدای سال در میادین تره بار وجود نداشت. او ادامه داد: 
هر سال با ورود میوه های به اصطالح نوبرانه و کمبود آنها 
با نرخ های غیرواقعی رو به رو بودیم که در سال جاری با 
توجه به برنامه ریزی های انجام شده شاهد این پدیده در 

بازار میوه و تره بار نبودیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به 

تولید انبوه میوه در باغات کشور ادامه داد: برای تأمین میوه 
شب یلدا با مشکلی مواجه نیستیم و حتی اگر این جشن 
زمستانه 10 رو هم ادامه پیدا کند میادین میوه، انباشته از 
انواع محصوالت با قیمت مناسب است زیرا به اندازه کافی 

ذخیره سازی انجام شده است.
کارگر با بیــان اینکه امســال با افزایــش قیمت ها در 
محصوالت تره بــار رو به رو نبودیم، اظهــار کرد: بهای 
میوه ها ممکن است در ابتدای ورود به بازار نوسان داشته 

باشد اما در نهایت به ثبات می رسد.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران تصریح 
کرد: در محصوالت باغی این گونه است که با غیرواقعی 
شدن نرخ ها در نهایت این قیمت ها کاهش پیدا کرده و در 
نرخ واقعی تثبیت می شوند و مانند کاالهای سرمایه ای 
دچار چسبندگی قیمتی نمی شوند. به عنوان مثال سال 
گذشته که در مقطعی قیمت گوجه فرنگی به کیلویی 
30 هزار تومان رســید امســال نرخ آن کاهش یافته و 
با توجه به اندازه و کیفیت آن بیــن 8 تا 18 هزار تومان 

عرضه می شود.
به طور قطع یکی از علل چسبندگی قیمتی در برخی از 
کاالها به دوام و پایداری آن در گذشت زمان برمی گردد. 
میوه چون از کاالهای مصرفی و با ماندگاری پایین است 
قیمت باالی آن، بازار تقاضا را کاهش داده و دورریز آن را 
افزایش می دهد. همین امر سبب می شود تا بنکداران و 
عرضه کنندگان ناچار شوند تا نرخ محصوالت را کاهش 
دهند. این در حالی است که این موضوع برای کاالهای 

مصرفی بادوام مانند خودرو صادق نیست.

News kasbokar@gmail.com

تنوع تنقالت در سفره یلدا به حداقل رسید 

انباشت میوه برای شب یلدا

خرما گران نشده است

حذف ارز ترجيحی مهمترين علت گرانی ها

ارزانی مرکبات و گرانی کود دغدغه باغداران 

بهبود نسبی کسب و کار خياطان پس از دو سال

اراده اي براي ساماندهي پديده دستفروشي نيست

مافیای گوشت به دنبال توقف صادرات است

چرا گوشت کيلويی ۱۲۰ هزار تومان نداريم؟
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هشدار به عاشقان اپل
آيفون ۱4 نخريد

محمدرضا رمضــان رئیس اتحادیه فروشــندگان دســتگاه های صوتی 
تصویری، تلفن همــراه و لوازم جانبی تهــران تاکید کــرد: دولت قولی 
فعال برای ریجســتر شــدن ایفون ۱۴ نداده اســت، مردم بایــد مراقب 
 سوءاســتفاده گران باشــند و به هیــچ عنوان اقــدام به خریــد کاالی 

قاچاق نکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دســتگاه های صوتی تصویری، تلفن همراه و 
لوازم جانبی تهران تاکید کرد: دولت قولی فعال برای ریجستر شدن ایفون 
۱۴ نداده است، مردم باید مراقب سوءاستفاده گران باشند و به هیچ عنوان 

اقدام به خرید کاالی قاچاق نکنند.
محمدرضا رمضان در رابطه با ریجستری آیفون ۱۴ گفت: هنوز ریجستری 
آیفون ۱۴ ممنوع است اما براســاس تصمیمات گرفته شده مسافرین می 
توانند به صورت یک یا سه ماهه از گوشی هایی که در اختیار دارند در داخل 

کشور استفاده کنند.
وی با بیان اینکه دولت هنوز تصمیم نهایی برای تعیین تکلیف ریجستری 
آیفون ۱۴ صورت نگرفته است، افزود: حتی سخنگوی وزارت صنعت نیز 
تاکید کرده اســت تصمیمی برای واردات آیفون ۱۴ اتخاذ نشده و واردات 
این گوشی به کشــور ممنوع اســت.رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه 
های صوتی تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: دولت 
قولی فعال برای ریجستر شدن ایفون ۱۴ نداده اســت، مردم باید مراقب 
سوءاستفاده گران باشند و به هیچ عنوان اقدام به خرید این کاالی قاچاق 

نکنند.
وی اضافه کــرد: البته جلســاتی برای ریجســتری آیفــون ۱۴ در حال 
برگزاری اســت تا به یک راهکار در رفع مشــکالت مردم و مســافران به 
کار گرفته شــود ولی هنوز به نتیجه ای دســت پیدا نکرده ایم. در همین 
زمینه مردم باید مراقب باشــند به هیچ عنوان این گوشــی که ریجستر 
 نمی شــود را خریداری نکنند چرا که در اســتفاده از آن دچار مشــکل 

خواهند شد.
رمضان یکی از مشکالت اصلی صنف صوتی تصویری را تعیین مالیات های 
گران اعالم کرد و گفت: براساس قانون ما می توانیم از یک تا ۱۲ درصد در 
کاالهای مختلف سود لحاظ کنیم اما شرایط رکودی جامعه باعث شده تا ما 
به حداقل سود کفایت کرده و این درصدها را رعایت نکنیم این درحالیست 
که سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت مالیات آن هم با رقم های جدید 

است.
وی افزود: در موبایل ما می توانیم سود ۴ درصدی لحاظ کنیم اما فروشنده 
در نهایت کاال را با یک درصد ســود می فروشــد. به نظر می رسد باید در 
شرایط فعلی تجدیدنظرهای الزم در خصوص مالیات از واحدهای صنفی 

اتخاذ شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان دســتگاه های صوتی تصویری، تلفن همراه و 
لوازم جانبی تهران در ادامه صحبتهای خود با تاکید براینکه ما معقتقد به 
 شفاف سازی در پرداخت مالیات هستیم، گفت: پرداخت مالیات عادالنه 
می تواند کمک قابل توجهــی را به صنف های مختلــف از جمله صوتی 

تصویری ها داشته باشد.

توسعه بازار صادراتی تجهیزات آزمایشگاهی در برنامه معاونت علمی
۸ هزار شركت دانش بنيان محصول توليد می كنند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: توسعه 
بــازار صادراتی مواد و تجهیزات آزمایشــگاهی از برنامــه های راهبردی 
ما در معاونــت علمی اســت. روح اهلل دهقانی فیروزآبــادی در افتتاحیه 
دهمین نمایشــگاه تجهیــزات و مواد آزمایشــگاهی و نمایشــگاه هفته 
پژوهش کــه در محل نمایشــگاه بین المللی برگزار شــد، عنــوان کرد: 
تمام گزارش ها حاکی از آن اســت کــه تعداد تجهیزات آزمایشــگاهی 
 و کارگاهی تولید شــده در ایران به نســبت بســیاری از کشــورها چند 

برابر است.
وی با بیــان اینکه در برخــی زمینه ها میزان این تولیدات از کشــورهای 
اروپایی بیشتر یا برابر است، گفت: ما در معاونت علمی نگرش جدیدی به 
بحث صادرات داریم و در حال برنامه ریزی هستیم که در راستای افزایش 

صادرات، حمایت هایی داشته باشیم.
به گفته معاون علمــی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری 
شــرکت های دانش بنیانی که در عرصه بین المللــی فعالیت می کنند را 
مورد حمایت قرار می دهیم تا بتوانند صادرات داشــته باشند. وی با بیان 
اینکه توســعه بازار صادراتی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از برنامه های 
راهبردی جدی مــا در معاونت علمی و فناوری اســت، گفت: ما آمادگی 
داریم با همکاری منابع یکی از بانک ها صد میلیارد تومان را در سال برای 
این شرکت ها اختصاص دهیم تا بتوانند صادرات داشته باشند که این تنها 

یکی از منابع است.
دهقانی فیروزآبادی با تاکید بر اینکــه این فرصت یک فرصت جدید برای 
شرکت های دانش بنیان محسوب می شود، گفت: دانش تولید تجهیزات 
آزمایشگاهی در کشور ما به قدری اســت که می تواند در بازار بزرگ بین 
المللی حضور یابند و بازارسازی کنند. وی عنوان کرد: ما می توانیم در حوزه 
بازارسازی و نوسازی تجهیزات آزمایشــگاهی ورود کنیم و بازار منطقه را 
به دست آوریم زیرا شرکت های دانش بنیان و فناوران توان و دانش تولید 
تجهیزات آزمایشگاهی را دارند. وی با اشاره به راهبرد دیگر معاونت علمی 
گفت: تولید ارزان و با کیفیت در حوزه های صنعت، معدن، کشــاورزی و 

انرژی از دیگر برنامه های راهبردی ما در معاونت علمی محسوب می شود.
وی ادامه داد: ورود به این حوزه ها می تواند به ماشین سازی به عنوان یک 
صنعت مادر و اتوماســیون رونق دهد که باید این حوزه را جدی بگیریم. 
دهقانی فیروزآبادی تاکید کرد: امیدوار هستیم با حمایت از دانش بنیان ها 
در این حوزه بتوانیم وارد صنعت ماشین سازی مدرن شویم. وی در خصوص 
شبکه آزمایشــگاهی فناوری راهبردی گفت: طی سال های گذشته این 
شبکه آزمایشگاهی راهبرد جدیدی را برای کاهش هزینه ها در پیش گرفته 
تا اساتید، دانشجویان، صاحبان صنایع بتوانند از این شبکه آزمایشگاهی 

بهره ببرند.
به گفته دهقانــی فیروزآبادی در این کشــور مــا لبریــز از تجهیزات و 
دســتگاه هایی هســتیم که می توانند ۲۰ ســاعت کار کنند و به توسعه 
شبکه آزمایشگاهی کمک کنند. وی ادامه داد: ما در معاونت علمی از همه 
فعاالن که عالقه مند به تولید ماشــین آالت و محصوالت مربوط به شبکه 
آزمایشگاهی هستند دعوت به همکاری می کنیم و عالقه مند هستیم به 

آنها کمک کنیم و حمایت هایی در این زمینه ها داشته باشیم.
دهقانی فیروز آبادی بــا بیان اینکه در حال حاضر ۸ هزار شــرکت دانش 
بنیان در کشور محصول تولید می کنند، گفت: ما می توانیم این شرکت ها 
را شبکه کنیم که شرکت های کوچک با شرکت های بزرگ همکاری کنند 
تا بتوانیم عالوه بر تولید در کشور به توسعه صادراتی برسیم. وی در پایان 
گفت: امیدواریم این نمایشگاه جلوه های اقتدار فناوران کشور را به خوبی 

نشان دهد.

اخبار

تشکیل ســرمایه ثابت در 
ســالهای اخیر روند نزولی 
داشــته اســت. این اتفاق 
هشداری برای عدم تامین 
مالی پروژه های بســیاری 
اســت که می تواند در افزایش رشد اقتصادی موثر 
باشند. بر اســاس آخرین آمارهای ارایه شده تداوم 
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی روند 
منفی داشته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 
تولید ناخالص داخلی که در سال ۱39۰ بیش از۲6 
درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از 
۱5 درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ 
ســرمایه گذاری، نه تنها موجب می شود ظرفیت 
جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن 
است به آستانه ای برسد که حتی ظرفیت های مولد 

فعلی نیز دچار استهالک و فروسایی شود.
کارشناســان معتقدند تداوم روند منفی نرخ رشد 

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نگران کننده 
است، بر این اساس دولت باید راهی برای تشکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص پیدا کند. نســبت تشکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص در ماشــین آالت به تولید 
ناخالص داخلی در سال ۱39۰ بیش از ۱۰ درصد 
بودهاســت، طی یک روند کاهشــی به کمتر از 7 
درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، همچنین نسبت 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به تولید 
ناخالص داخلی از۱7 درصد در سال ۱39۰ به ۱۰ 

درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
در چنین شرایطی که سیاست گذاری فعال مالی 
برای تقویت زیرساختهای رشــد کشور ضرورتی 
بی سابقه پیدا کرده است، هزینه های جاری دولت 
فضای این سیاســتگذاری مالی رابه شدت محدود 
ساخته است. برای بررسی این ادعا، تحلیل تصویر 
کالن منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه سال 
۱۴۰۱ و همچنین بررسی برخی روندها در بودجه 

سالهای اخیر ضرورت دارد. 
نســبت دادن بخشــهای گوناگون مصارف بودجه 
عمومی دولت به هریک از کارکردهای سه گانه فوق 

الذکر آسان نیست، اما از آنجاکه بخش عمده هزینه 
ها شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بوده و 
همچنین اعتبارات  تملک دارایی های مالی نیز در 
واقع منابع الزم برای پرداختهای سالهای گذشته را 
تأمین کرده اند، در یک نگاه کلی میتوان چنین ادعا 

کرد که سهم چشمگیری از منابع عمومی دولت در 
ســال۱۴۰۱صرفا به تأمین هزینه های ارائه کاالها 
و خدمات عمومی اختصاص یافته و ســهم اندکی 
از بودجه مصوب به تقویت زیرســاختهای رشــد 

اقتصادی اختصاص می یابد.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد ناخالص داخلی به كمتر از ۱5 درصد رسيد 

افت نگران کننده سرمایه گذاری

موانع جذب سرمایه گذاری 
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

تشکیل سرمایه از دو طریق اتفاق می افتد. طرف اول خود دولت است و طرف دوم جامعه. این در حالی است که تشکیل سرمایه توسط هر دو طرف هم دو بخش دارد. هر دو طرف برای تشکیل سرمایه ثابت به بستری 
نیاز دارند که در شرایط فعلی به دلیل عوامل بسیاری که تحریم ها مهم ترین آن است، با چالش مواجه شده است. اندازه تولید به اندازه سرمایه ثابت وابسته است. هر اندازه کشور از تشکیل سرمایه ثابت محروم شود 

مجموع توان تولید هم کمتر می شود. 
 در حال حاضر مقدار تشکیل سرمایه ناخالص کمتر از میزانی بوده که بتواند تولید را حفظ کند. در سال 9۰ هم همین شرایط را داشــتیم و با کاهش تولید مواجه بودیم. باید دید چه عواملی در بروز این اتفاق دخیل 

بوده اند. انگیزه ها، انتظارات و عالیق سرمایه گذاران کاهش یافته است. 
بنابراین بهره وری در واحدهای نیازمند تشکیل سرمایه کاهش داشته است. موانع جدی دیگری هم وجود دارد. به عنوان مثال پول کافی برای ورود به سرمایه گذاری وجود ندارد. سرمایه گذارانی که باید به تشکیل 

سرمایه ثابت کمک کنند به دالیلی نظیر ناتوانی در خرید و کاهش قدرت خرید ماشین آالت، ابزارآالت و... منابع الزم را برای تشکیل سرمایه کسب نکردند. 
به طور کلی نه تنها ایران بلکه هر کشوری که به دنبال تقویت ظرفیت های رشد خود است، ضرورت دارد این حوزه را تحت برنامه ریزی دقیق و سیاستگذاری منظم قرار دهد. نکته قابل توجه دیگر اینکه هرگاه کشوری 
از این مهم، به هر علتی چشم پوشی کند یا توان پرداختن به این موضوع را نداشته باشد، نه تنها در دوره های کوتاه مدت دچار استهالک سرمایه شده و توان تولید خود را از دست می دهد، بلکه در دوره های میان مدت 

مسیر رشد خود را تنزل خواهد داد. همچنین مسیرهای رشد بلند مدت در سطح پایین تری در کشور طی می شود. 
وجود مقررات غلط، چارچوب های اشتباه و عدم عالقه دولت به این حوزه نیز مزید بر علت شده است. عدم داشتن مشوق های الزم، عدم تخصیص مناسب منابع در حوزه هایی که  نیازمند سرمایه گذاری است، وجود 

عواملی که باعث خروج سرمایه از کشور می شود به این بحران دامن زده است. 
تحریم ها خیلی در عدم شکل گیری سرمایه ثابت موثر بوده اند. تحریم ها به عنوان مادر تمامی مشکالت در این بخش مانع ورود سرمایه و همچنین عاملی برای خروج سرمایه هستند. این در حالی است که به کاهش 

بارآوری سرمایه در داخل نیز دامن می زنند. برای رسیدن به میزان مناسب سرمایه ثابت ناخالص باید تحریم ها برداشته شده و روابط با بازارهای جهانی آغاز شود. 
در غیر این صورت طبق قانون وقتی یک قسمت از عوامل تولید یعنی تشکیل سرمایه، دچار مشکل شود، در بازارهای دیگر و برای سایر منابع تولید کاهش در تقاضا ایجاد خواهد کرد. همین موضوع باعث می شود که 
رفته رفته با نبود تقاضای مؤثر برای این عوامل، توان تولید و عرضه آنها کاهش یابد. در نهایت باید تاکید کرد که توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی، بهبود روابط اقتصادی 

با سایر کشورها، بهره گیری از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اجرای 
با ســرعت پروژه فیبر نوری گفت: تنظیم مقررات 
خدمات و سکوهای فضای مجازی سرلوحه اقدامات 

رگوالتوری قرار بگیرد.
به گزارش وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات، 
عیســی زارع پور همزمان با نوزدهمین ســالروز 
تاســیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی، در پیامی اعالم کرد: ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در آســتانه 
ورود به نوزدهمین ســال تأســیس، همزمان با 
ســرعت تغییرات تکنولــوژی و رشــد فزاینده 
فراگیــری ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در 
زندگی روزمره مردم و توســعه شــکل تازه ای از 
کســب و کار و نیازهــا و انتظــارات کاربــران، 
شــرایط متفاوتی را تجربه می کند. شرایطی که 

تنظیم گری و راهبــری حوزه ICT را دشــوارتر 
 و در عین حــال پیچیده تر از هر زمــان دیگری 

می کند.
وی افزود: در یکسال گذشته توسعه زیرساخت های 
ارتباطی فراگیــر، پایدار، پرســرعت و با کیفیت 
مبتنی بر فیبرنــوری )FTTx( و ارتقای کیفیت 
پوشــش ارتباطــات ســیار از طریــق تدوین و 
تصویب مقررات مورد نیاز، کســب حمایت های 
مالی دولت، تعامل بــا ذینفعان و همچنین جلب 
مشــارکت نهادهای مرتبط با این حــوزه به طور 
همزمان، در رگوالتوری کشــور دنبال شده است 
کــه امیــدوارم در دوره جدید ســازمان، اجرای 
 پروژه فیبر نوری با ســرعت و شــتاب بیشــتری 

دنبال شود .
زارع پور تصریح کرد: درحال حاضر توسعه عادالنه 

دسترســی همه مردم عزیز ایران در اقصی نقاط 
کشــور به خدمات مناســب و با کیفیت، توسعه 
خدمات دیجیتال بر بسترهای بومی و حمایت از 
طیف متنوع صاحبان کسب و کارها، شتاب دهی 
به تحوالت فناورانه در کشــور، نیازمند بازنگری 
در ســاز وکارهای نظارتی و ایجاد ضمانت اجرای 
قدرتمند و کارآمد برای تحقــق اهداف و اجرای 
مصوبات کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات 
و ارتقای توان نظارتی بــا بکارگیری فناوری های 
تنظیم یار، ابزارها و شیوه های نوین، برنامه ریزی 
و اصالح ســاز وکارها به منظــور افزایش رضایت 
مشتریان با در نظر گرفتن کیفیت خدمات، قیمت 
و حق انتخاب خدمات، تنظیــم مقررات خدمات 
و ســکوهای فضای مجازی از طریق برنامه ریزی، 
تنظیم گری و همــکاری با نهادهای باالدســتی 

مانند شــورای عالی فضای مجــازی و نهادهای 
تنظیم گر بخشی و بین بخشــی و سیاستگذاری 
بــرای اســتفاده حداکثــری از تــوان داخلی و 
بومی ســازی در زیرساخت، شــبکه ها و خدمات 
ارتباطی براساس قوانین و سیاست های باالدستی 
 است که بایستی در سرلوحه اقدامات رگوالتوری 

قرار بگیرد.
وی افزود: نوزدهمین ســالروز تأســیس سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیوئــی را تبریک 
گفتــه و از تمامی همکارانــم در این ســازمان 
بــرای تــالش و مشــارکت در پیشــبرد اهداف 
حــوزه ICT قدردانــی می کنم.  امیــد آن دارم با 
عنایت باری تعالی و تــداوم این تالش ها، بیش از 
 پیش شــاهد بالندگی ســرزمین عزیزمان، ایران 

زمین، باشیم.

وزير ارتباطات:

اجرای پروژه فیبر نوری با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شود
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