
آمارها حاکی از آن است که میزان درآمد دولت از دو 
محل نقل وانتقال اتومبیل و همچنین شماره گذاری 
خودرو در هشت ماه ســال جاری نسبت به کل سال 
گذشته، به ترتیب ۲۰۹ و ۱۰۷ درصد افزایش داشته 
است. به گزارش ایسنا، برابر بند )ط( از تبصره ۱۰ الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ که به امور قضایی، دفاعی و انتظامی 
اختصاص دارد، نیروی انتظامی جمهوری اســامی 
ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض 
پاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند 
که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط 
انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای فک 

و نصب باشد.
اتفاقی که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور 
مالیاتی باعث شد وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو 
در چهار ماهه امسال نسبت به چهار ماهه سال گذشته، 

۶۹ درصد رشد داشته باشــد. به گفته وی، وصولی 
مالیات نقل و انتقال خودرو در ســال ۱۴۰۰ حدود 
۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که پس از راه اندازی سامانه 
مالیات نقل و انتقال خودرو، طی چهار ماهه امسال، 
حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیــارد ریال مالیات از نقل و 
انتقاالت خودرو در کشور وصول شده که این امر نشان 
می دهد اجرای این طرح با توجه به اینکه تغییر چندانی 
در وضعیت بازار نقل و انتقال خودرو صورت نگرفته، به 
میزان قابل توجهی در کاهش فرارهای مالیاتی در این 

بخش موثر بوده است.
بر این اســاس، آمارهای مالیاتی نشــان می دهد که 
درآمد مالیاتی دولت از محل نقل و انتقاالت اتومبیل در 
شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳۱۵۹ میلیارد 
تومان بوده است که به ۳۶۷۹ میلیارد ریال در هفت 
ماه سال جاری و به ۴۹۲۷ میلیارد تومان در هشت ماه 

سال جاری رسیده است. این درحالی است که میزان 
درآمد مالیاتی دولت از محل مذکور در کل سال ۱۴۰۰، 
۱۵۹۱ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر میزان 
مالیاتی دریافتی از محــل نقل وانتقال اتومبیل در در 
هشت ما سال جاری نسبت به کل سال گذشته، ۲۰۹ 

درصد افزایش داشته و سه برابر شده است.
همچنین درآمد مالیاتی دولت از محل شماره گذاری 
خودرو در شش ماه نخست سال جاری، ۳۱۶۰ میلیارد 
تومان، در هفت ماه سال جاری، ۴۲۷۶ میلیارد تومان 
و در هشت ماه سال جاری ۴۸۰۶ میلیارد تومان بوده 
است درحالی که دولت در کل سال گذشته از این محل 
۲۳۱۶ میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود. آماری که 
نشان می دهد درآمد دولت از این محل در هشت ماه 
امسال نسبت به کل سال گذشته ۱۰۷ درصد افزایش 

داشته که بیش از دو برابر شده است.

ایــران در  انجمن تولیدکنندگان فــوالد 
نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ضمن تاکید بــر اینکه عرضه مــازاد بر تقاضای 
فوالد، کارایی بــورس کاال را مختل خواهد کرد، 
خواستار اصاح بخشــنامه مربوط به کف عرضه 
محصــوالت زنجیره فوالد در بــورس کاال و رفع 

ابهامات بخشنامه کف عرضه فوالد شد.
به گزارش ایسنا، بهرام سبحانی- رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فــوالد ایــران - در این نامــه 
خود به ســیدرضا فاطمی امیــن )وزیر صنعت، 
معدن و تجارت( ضمن اشــاره به عــدم تطابق 
استراتژی دســتوری »الزام به عرضه در بورس 
کاال«با اصول علم اقتصاد و مدیریت بازار آورده 

است:
‘’ اساساً با توجه به اینکه فلسفه تشکیل بورس 

کاال، کشــف قیمت عادالنــه در فرآینــد 
رقابتی اســت؛ لذا میزان عرضه بایستی همواره 
ضریبی از تقاضا باشد تا رقابت واقعی برای کشف 

قیمت اتفاق بیافتد.
بدیهی است عرضه مازاد بر تقاضا باعث می شود 
تا رقابتــی روی قیمت پایه صــورت نگیرد و با 
این شــیوه کارایی بورس کاال در کشــف 

قیمت رقابتی ابتر خواهد شد.
تولید فوالد کشور دو برابر مصرف داخلی است و با 
حجم عرضه تکلیفی در بخشنامه صدراالشاره که 
به مراتب بیش از تقاضای واقعی است، هیچگونه 
رقابتی برای کشــف قیمت فوالد در بورس کاال 

اتفاق نخواهد افتاد.’’
همچنین در نامه انجمن فوالد به وزیر صمت به 
ابهامات و ایرادات بخشــنامه اباغی کف عرضه 

فوالد در بورس کاال هم اشــاره شــده و ضمن بر 
شمردن یک ابهام اساســی، رفع این اشکاالت 
از طریق برگزاری جلسه کارشناسی درخواست 

شده است.
در نامــه انجمــن مذکــور آمــده اســت: ›‹در 
خصــوص کاالی عرضه شــده بدون تقاضا، در 
بخشنامه مذکور تعیین تکلیفی نشده و نظر به 
اینکه امکان صادرات برای همه عرضه های بدون 
متقاضی وجود ندارد، تقاضا دارد دســتور دهید 
امکان فــروش داخلی با شــرایط توافقی بین 
خریدار و فروشنده اباغ شود تا از دپوی محصول 
در انبار کارخانه های تولیدی و تشدید مشکات 
نقدینگــی و پرداخــت حقــوق و دســتمزد و 
ســایر هزینه های تولید پیــش از ایجاد بحران 

جلوگیری شود.’’

چند روز متوالی اســت که کانشهرهای کشــور غرِق دود هستند و 
هشدارهای هواشناسی هم در سطح قرمز و نارنجی؛ راهکار مسووالن اما 
توصیه به ورزش نکردن و در خانه ماندن و نهایتا هم غیرحضوری کردن 
مدارس و دانشگاه هاست... به گزارش ایسنا، امروز هوای پایتخت برای 
هشتمین روز متوالی آلوده است و هم اکنون شاخص آالینده »ذرات 
معلق کمتر از ۲.۵ میکرون« روی عدد ۱۶۹ یعنی شرایط »قرمز« قرار 
دارد و سردرد، سرگیجه، تهوع، سوزش چشم و گلو و ... نقطه مشترک 

احواالت این روزهای ساکنان کانشهرهای غرق در آلودگی ست.

موعظه مسووالن در روزهای آلوده
در شرایط تکرار این روزهای خاکستری، مسووالن مربوطه اما تاکید 
دارند که مبتایان به بیماری های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان 
از فعالیت های طوالنی یا ســنگین خارج ازمنزل خودداری کنند 
و افراد دیگــر هم فعالیت های طوالنی یا ســنگین خارج از منزل 
را کاهش دهند؛ اما سوال آن است که تا کی باید منتظر باد و باران ماند 
و در شرایطی که حتی باران هم حریف این آلودگی نمی شود، تا کی 
باید سرب تنفس کرد و تبعات بلعیدن این حجم از آلودگی چیست 
و ِکی خود را نشان می دهد؟ و آیا تنها غیرحضوری شدن مدارس و 
دانشگاه ها راهکار خروج از آلودگی است؟ تکلیف کارمندان و سایر 

مشاغل که مواجهه مستقیم با آلودگی دارند، چیست؟

تنها ۲ روز هوای خوب در تهران در ۱۴۰۰
تکرار معضل آلودگی هوا هر ساله با رســیدن فصل سرما و افزایش 
مراجعات قلبی و تنفسی و ... ناشی از آن در شرایطی است که به اذعان 
وزارت بهداشــت این معضل در کشورهای در حال توسعه، سومین 
ریسک فاکتور مرگ است و طی سال ۱۴۰۰ در کشور ما تنها  ۱۶.۷ 
درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده خوب یا پاک 
بوده است و ۶۲.۶ درصد هوا در محدوده قابل قبول بوده است؛ یعنی 
تقریبا ۸۰ درصد از روزهای ســال هوای قابل قبول در سطح کشور 
داشتیم. البته در کانشــهرها درصد روزهای با هوای خوب و پاک 
خیلی کمتر بوده است؛ مثا در تهران طی سال قبل ۸۹ روز هوا ناسالم 
برای گروه های حساس بوده است که یعنی وضعیت هشدار داشته ایم، 

شش روز هوا ناسالم برای همه مردم بوده است. ۰.۵۴ درصد روزهای 
سال هوای تهران خوب بوده است که یعنی حدود دو روز هوای پاک در 
این استان داشته ایم و ۷۳ درصد هم در محدوده قابل قبول بوده است.

۵ شهر دارای آلوده ترین هوا در کشور
همچنین در سال ۱۴۰۰ شهرهای تهران،   مشهد، اهواز، اصفهان، کرج 
کمتر از ۱۰ روز هوای خوب داشتند و بیشترین تعداد روزهای هوای 
خطرناک هم مربوط به شهر زابل بوده است که ۱۵ روز هوای خطرناک 
داشته است و در مجموع افزایش ۸۷ درصدی مرگ های منتسب به 
آلودگی هوا در سال۱۴۰۰ را در کشور شاهد بوده ایم. مطالعه وزارت 
بهداشت در زمینه بررسی آثار بهداشــتی و اقتصادی آلودگی هوا در 
۲۷ شهر ایران شامل تهران، اهواز، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایام، 
 ســنندج، همدان، خرم آباد، اراک، کرج، کرمانشاه، آبادان، شهرکرد، 
یزد، ارومیه، کرمان،   قزوین، بیرجند، قم،  زابل، بجنورد، زنجان، بوشهر، 
اردبیل و زاهدان با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ نشان 
می دهد که میانگین غلظت ذرات معلق PM۲.۵ در این ۲۷ شهر بیش 
از ۶ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت ) ۵میکروگرم در مترمکعب( 
و بیش از ۲.۵ برابر استاندارد ملی ) ۱۲ میکروگرم در مترمکعب( است.

بیش از ۲۰ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در ۱۴۰۰
در مجموع وضعیت هوای کشــور در شرایطی اســت که متولیان 
سامت همواره نسبت به تبعات و آثار این آلودگی بر انسان و افزایش 
بار بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آن هشدار می دهند؛ به طوری که 
به گفته شاهسونی -  رییس گروه سامت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت، در سال ۱۴۰۰میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگساالن باالتر از ۳۰ سال 
در ۲۷ شهر مورد مطالعه مذکور، ۲۰۸۳۷ نفر بوده است. در شهر تهران 
هم در سال قبل به طور میانگین مرگ ۶۳۹۸ نفر منتسب به مواجهه 

طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ است.
همچنین نتایج این مطالعه نشــان می دهد در سال ۱۴۰۰ به طور 
میانگین جزء مرگ کل منتسب به ذرات معلق در کشور برابر با ۱۲.۵۹ 
درصد است که این جزء منتسب در شهرهایی نظیر اهواز، تهران، زابل، 

کرج، اصفهان و دزفول که با آلودگی هوای شهری و و پدیده گرد و غبار 
درگیر هستند، باالتر از میانگین کشوری است.

مرگ و میر ناشی از ۴ بیماری مهم منتسب به آلودگی هوا
همچنین به اذعــان رییس گروه ســامت هــوا و تغییــر اقلیم 
وزارت بهداشــت، تعداد مرگ به علت بیماری های مزمن انســداد 
ریوی)COPD( منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ در شهرهای مورد مطالعه به طور میانگین 
۵۷۴ نفر بوده است. در شهر تهران نیز به طور میانگین تعداد مرگ به 
علت بیماری های مزمن انســداد ریوی منتسب به مواجهه طوالنی 
مدت با ذرات معلق PM۲.۵ تعداد ۱۲۰ نفر بوده اســت.  همچنین 
در سال ۱۴۰۰ هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی از بیماری های 

مزمن انسداد ریوی ۲۲۵ میلیون دالر تخمین زده شده است.
از سوی دیگر نتایج این مطالعه نشان داده است که میانگین تعداد 
مرگ در سال ۱۴۰۰ به علت سرطان ریه در بزرگساالن باالتر از ۳۰ 
سال در مجموع ۲۷ شــهر مذکور به طور میانگین ۵۱۳ نفر بود. در 
شهر تهران هم به طور میانگین مرگ ۱۶۱ نفر منتسب به مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ به علت سرطان ریه بوده است. 
در سال ۱۴۰۰ هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی از سرطان ریه 
۲۰۱ میلیون دالر تخمین زده شده است. میزان خسارت اقتصادی 
مرگ و میرهای ناشی از سرطان ریه منتسب به آلودگی هوا به نحو 

چشمگیری بیشتر از پنج سال قبل بوده است.
درباره تعداد مرگ های سال ۱۴۰۰ به علت بیماری های ایسکمیک 
قلبی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵نیز باید 
گفت که تعداد این مرگ ها در ۲۷ شهر مورد مطالعه به طور میانگین 
۴۹۲۳ نفر بوده است و در شهر تهران این آمار به شکل میانگین ۱۳۲۲ 
نفر گزارش شده است. در سال ۱۴۰۰ هزینه های مرتبط با مرگ ومیر 
ناشی از ایسکمیک قلبی ۱۹۳۲ میلیون دالر تخمین زده شده است.

به اذعان شاهسونی و با استناد به نتایج مطالعه مذکور، میانگین تعداد 
مرگ در سال ۱۴۰۰ به علت سکته مغزی منتسب به مواجهه طوالنی 
مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر مورد مطالعه 
به طور میانگین ۱۹۷۲ نفر بوده است که در شهر تهران این آمار به 

شکل میانگین ۶۶۶ نفر گزارش شده است. در سال ۱۴۰۰ هزینه های 
مرتبط با مرگ و میر ناشی از سکته مغزی ۷۷۴ میلیون دالر تخمین 

زده شده است.

افزایش ۸۷ درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا 
در سال۱۴۰۰

در مجموع هر چند به اذعان وزارت بهداشت، کاهش تعداد مرگ های 
منتسب به آلودگی هوا در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸را شاهدیم، اما 
این روند در سال ۱۳۹۹ متوقف و افزایشی شــده و در سال ۱۴۰۰ 
تعداد همه مرگ های منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM۲.۵ بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ 
این روند افزایشی در تمامی علل مرگ به علت مواجهه طوالنی مدت 
با ذرات معلق PM۲.۵ مشهود اســت؛ چنانچه تعداد مرگ به علت 
بیماری های ایسکمیک قلبی منتســب به مواجهه طوالنی مدت با 
ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال 
۱۳۹۹، تعداد مرگ به علت سکته مغزی منتسب به مواجهه طوالنی 
مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ درصد نسبت 
به سال ۱۳۹۹، تعداد مرگ به علت سرطان ریه منتسب به مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۲ درصد 
نسبت به سال ۱۳۹۹ و تعداد مرگ به علت بیماری های مزمن انسداد 
ریوی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال 

۱۴۰۰ بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
از سوی دیگر طبق این مطالعه مشخص شده که در سال ۱۴۰۰ به 
طور میانگین ۲۴۲ روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلق PM۲.۵ در 
۲۷ شهر مذکور باالتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت )۱۵ 
میکروگرم در متر مکعب( بوده است که باالترین تعداد روزها مربوط 
به مشهد با ۳۵۷ روز در طی سال ۱۴۰۰ بوده است. در شهر تهران نیز 
۳۵۵ روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلق PM۲.۵ باالتر از رهنمود 

روزانه سازمان جهانی بهداشت بوده است.

۵ کالنشهر تنها ۱۰ روز هوای خوب داشتند
بنابر اعام دکتر شاهسونی - رییس گروه سامت هوا و تغییر اقلیم 

وزارت بهداشت، طی سال ۱۴۰۰ در شهرهای مورد مطالعه کشور 
تقریبا ۱۶.۷ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا ذرات معلق 
PM۲.۵ در محدوده خوب، ۶۲.۶ درصد در محــدوده هوای قابل 
قبول، ۱۶.۵ درصد در محدوده هوای ناسالم برای گروه های حساس، 
۳.۴ درصد در محدوده هوای ناسالم برای همه گروه ها، ۰.۴۲ درصد 
در محدوده هوای خیلی ناســالم و ۰.۴۱ درصد در محدوده هوای 
خطرناک بود و مشخص شد نسبت به ســال ۱۳۹۹ تعداد روزهای 
دارای هوای خوب پنج درصد کاهش یافته است. شهرهای تهران، 
 مشهد، اهواز، اصفهان و کرج نیز دارای کمتر از ۱۰ روز هوای خوب در 
سال ۱۴۰۰ بوده اند.  همچنین بیشترین تعداد روزهای هوای خوب 

مربوط به شهر اردبیل با ۲۹۷ روز بوده است.
در مجموع در شهرهای مورد مطالعه کشــور، تقریبا ۱۹۷ روز سال 
کیفیت هوا قابل قبول بوده اســت؛ گرچه آلودگی هوا در این سطح 
هم ممکن است برای تعداد بسیار کمی از افراد با ماحظات بهداشتی 
خاص همراه باشد. در این شــرایط افرادی که نسبت به ذرات معلق 
حساسیت ویژه ای دارند ممکن است عائم تنفسی در آنها مشاهده 
شود. بیشترین تعداد روزهای ناسالم برای همه گروه ها، خیلی ناسالم 
و خطرناک هم مربوط به شهرهایی بوده که با پدیده طوفان گرد و غبار 
روبرو هستند از جمله زابل، اهواز، کرمانشاه و دزفول که باعث اثرات 

سوء بهداشتی بسیاری بر سامتی ساکنین این شهرها شده است.

هزینه ۲۲۷ هزار میلیاردی مرگ و میر ناشی از آلودگی 
هوا طی یک سال

 در سال ۱۴۰۰ در مجموع هزینه مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه 
علل منتســب به ذرات معلق PM۲.۵ به میزان  ۸.۱۷ میلیارد دالر 
)معادل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان( برآورد شده است. این مقدار نسبت 

به سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.
کل هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به ذرات 
معلق PM۲.۵، مرگ و میر ناشی از بیماری های ایسکمیک قلبی، 
سکته مغزی،  سرطان ریه و بیماری های مزمن انسداد ریوی در کشور 
در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱.۳ میلیارد دالر )معادل ۳۱۴ هزار میلیارد 

تومان( برآورد شده است.

مختل شدن کارایی بورس کاال در پی عرضه مازاد بر تقاضای فوالدجهش چشم گیر درآمد دولت از نقل وانتقال خودرو
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معاون ارزی 
بانک مرکزی برکنار شد

بورس هفته را با صعود ۱۸ 
هزار واحدی به پایان برد

بیش از ۶۰ درصد ظرفیت 
سدهای کشور خالی است
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سرمقاله

مسیر کنترل 
نرخ ارز

امید به تحقق برجام برای 
مدتی کوتاه منجر به ثبات 
نرخ ارز در محدوده ۲۸ تا ۳۰ 
هزار تومان شد. اگر در همان 
زمان هم امیدها برای احیای برجام از بین می رفت 
و روند مذاکرات مانند امروز متوقف می شد افزایش 
نرخ ارز شروع می شد. عدم تمایل دو ظرف برای 
ادامه مذاکرات به روند افزایشی قیمت دالر دامن 
زده است. سیاست خارجی و عدم ارتباط با جهان 
بدترین ضربه را به بازار ارز وارد کرده است. در حالی 
که وضعیت تمام کشورهای نفت خیز در طول یک 
سال گذشته از لحاظ فروش نفت بهتر شده اما در 

ایران عوامل سیاسی...

  ســیدکمال ســیدعلی، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3

۲

۲

تبعات  سرکوب  قیمتی 
در صنعت  فوالد

آینده بازار خودرو 
چه می شود؟

رکوردشکنی قیمت دالر ادامه دارد

انتظارات  افزایشی در  بازار ارز
صفحه3

صفحه۲

رشد   منفی   تولید
رشد  ماهانه   تولید   در آبان ۱۴۰۱  

برای  گروه های   اصلی  صنعت   منفی   شد

مطالعه مشترک اندیشکده کســب وکار شریف و 
اتــاق بازرگانی تهــران در مــورد آثــار و تبعات 
قیمت گذاری دســتوری در صنعــت فوالد حاکی 
از آن اســت که قیمت ها در ایــن صنعت، خاف 
ســایر صنایع بــه قیمت هــای جهانــی نزدیک 
اســت امــا دخالت های دولــت در ایــن صنعت، 
تبعاتی چون پرش قیمتــی در برخی محصوالت 
 و همچنین شکل گیری فســادهای سیستمی را 
در پی داشته است. در پژوهشــی که از سوی اتاق 
بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب و کار 
شــریف انجام شده اســت، آســیب های ناشی از 
قیمت گذاری دستوری هشــت گروه کاالیی مورد 
بررســی و تحلیل قرار گرفته اســت و محققان و 

کارشناسان اقتصادی این...

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بخشی از 
افزایش قیمت خودرو هیجانی است و حباب دارد، 
تصریح کرد: اگر وعده های دولت مثل افزایش تولید 
خودرو و افزایش درآمدهای نفتی محقق شود، این 
حباب می خوابد، اما اگر نتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، 
قیمت ها باز هم افزایش می یابد. امیر حسن کاکایی در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در ماه های اخیر اتفاق 
بدی در حوزه تولید رخ نداده، اظهار کرد: بر عکس 
خبرهای خوب زیادی هم شنیده شد؛ از جمله اینکه 
تولید در کل ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد 
داشته و رشد تحویل خودروهای کامل خیلی بیشتر 
از این میزان بود. همچنین بر اساس آمارها، تولید 
شــرکت های خصوصی ۲.۵ برابر شده و مسئوالن 

قول دادند در هفته های...



اقتصاد2
ایران

علت افزایش قیمت طال و سکه 
نوسان نرخ ارز است

رئیس اتحادیه طــا و جواهر تهران دلیل اصلی 
افزایش قیمت طا و سکه را نوسان نرخ ارز عنوان 
کرد و گفت: تقاضا در بازار روال عادی دارد و انس 
جهانی طا هم تغییر خاصی نداشته است. رئیس 
اتحادیه طا و جواهر تهران با اشــاره به افزایش 
قیمت طا و سکه در کشور نوســانات نرخ ارز را 
دلیل اصلی این افزایش ها دانست. نادر بذرافشان، 
رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران با بیان اینکه 
نمی توان قیمت ســکه را پیش بینی کرد چون 
هر روز ممکن اســت انس جهانی نوسان داشته 
باشد، گفت: یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت 
طا، نوسانات نرخ ارز است. اما انس جهانی تغییر 
خاصی نداشــته و حتی در برخی روزها گذشته 

کاهش داشته است.
البته به گفته او تقاضای خاصی در بازار نیست و 
در روزهای اخیر در مــواردی کاهش جزئی هم 
در قیمت مشاهده شده است. اگر سیاست های 
بانک مرکزی بتواند منجر به مدیریت قیمت ارز 
شــود، روند ثبات و کاهش داشته باشد و قیمت 
پیشنهادی عرضه اوراق سکه در بورس، پایین تر 
از بازار داخلی باشــد، می تواند نقش مهمی در 

مدیریت بازار داشته باشد.
بذرافشان با بیان اینکه مولفه دیگر بازار تقاضا است 
که در روزهای اخیر روال عادی داشته و افزایش 
نداشته است، اظهار کرد: حباب سکه در روزهای 
اخیر حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که 
امروز به دو میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است. 
حباب سکه از ماه های گذشته ایجاد شده و در این 
بخش هم می توان با سیاست گذاری برای توزیع و 

تولید سکه، آن را کاهش داد.

احتمال دومرحله ای شــدن 
الیحه بودجه ۱۴۰۲

رییس سازمان برنامه و بودجه از احتمال دومرحله 
ای شدن الیحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش تسنیم، مسعود میرکاظمی گفت: ممکن 
است که الیحه بودجه ۱۴۰۲ دومرحله ای می شود؛ 
بدین معنا که در یک مرحلــه تبصره ها و منابع و 
مصارف به صورت کان ارســال شود و در مرحله 

بعد جداول ارسال گردد.
وی افــزود: قرار اســت مجلــس در ایــن باره 
تصمیم گیری کند که این هفته تصمیم خواهند 
گرفت و به مجلس اباغ می کنند. دولت براساس 

آیین نامه اباغی مجلس عمل خواهد کرد.
میرکاظمی گفــت: درباره برنامه هفتم توســعه 
نیز چوون سیاســت ها به تازگی اباغ شده است، 
به ســرعت نمی توان آن را نوشت و تکمیل کرد؛ 
علی رغم اینکه زمینه آن از سال قبل آغاز شده است. 
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: امیدواریم بعد 
از ارسال الیحه بودجه، برنامه هفتم با قوت و صرف 
نیروی بیشتری به هیات دولت برسانیم و سپس به 

مجلس برود.

بلومبرگ:
چین، مقامی را به ایران فرستاد 
که اخیرا از رده های باالی قدرت 

برکنار شده
چین، مقامی را که اخیراً از رده های باالی قدرت 
برکنار شده بود را برای دیدار با رئیس جمهور ایران، 
ابراهیم رئیسی فرستاد. این موضوع نشان از آن دارد 

که پکن دارد از تهران فاصله می گیرد.
چین، مقامی را که اخیراً از رده های باالی قدرت 
برکنار شده بود را برای دیدار با رئیس جمهور ایران، 
ابراهیم رئیسی فرستاد. این موضوع نشان از آن دارد 

که پکن دارد از تهران فاصله می گیرد.
به گزارش »انتخــاب«؛  در ادامه این مطلب آمده 
است: خبرگزاری رسمی شین هوا گزارش داد، هو 
چونهوا، معاون نخست وزیر چین روز سه شنبه در 

تهران با رئیسی ماقات کرد.
شــینهوا گزارش داد که »هو« سام »شی جین 
پینــگ« را اباغ کرد و گفت کــه چین »در عزم 
خود برای توسعه مشارکت اســتراتژیک جامع 
خود متزلزل نخواهد شد.« هو گفت: چین قاطعانه 
از تهران در مخالفت بــا مداخله خارجی و حفظ 
حاکمیت، تمامیت ارضی و کرامــت ملی ایران 

حمایت می کند.
رئیس جمهور چین به تازگی از سفر به عربستان 
سعودی بازگشت و به این کشور گفت که مایل به 
گسترش تجارت است. شی در سفری به خاورمیانه 
در سال ۲۰۱6، از عربستان سعودی و ایران بازدید 
کرد. »هو« زمانی به عنوان یک رهبر بالقوه چین 
تلقی می شد، اما نتوانســت کرسی خود در دفتر 
سیاسی حزب کمونیست را حفظ کند یا در کنگره 

حزب حاکم ترفیع مقام بگیرد.

خبر

مطالعه مشترک اندیشکده 
کسب وکار شــریف و اتاق 
بازرگانی تهــران در مورد 
آثار و تبعات قیمت گذاری 
دستوری در صنعت فوالد 
حاکی از آن اســت که قیمت هــا در این صنعت، 
خاف ســایر صنایع به قیمت های جهانی نزدیک 
اســت امــا دخالت های دولــت در ایــن صنعت، 
تبعاتی چون پرش قیمتــی در برخی محصوالت 
 و همچنین شــکل گیری فســادهای سیستمی را 

در پی داشته است.
در پژوهشــی که از ســوی اتاق بازرگانی تهران و 
با همکاری اندیشــکده کسب و کار شــریف انجام 
شده اســت، آســیب های ناشــی از قیمت گذاری 
دستوری هشت گروه کاالیی مورد بررسی و تحلیل 
قرار گرفته است و محققان و کارشناسان اقتصادی 
این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج 
از قیمت گذاری ها با هدف بهبود بهره وری و بدون 

آسیب وارد شدن به اقشار کم درآمد ارائه کرده اند.
پژوهشگران اندیشکده کسب و کار شریف در سلسه 
مطالعات خود درباره تبعات قیمت گذاری، وضعیت 
صنعت فوالد را نیز مورد بررســی قرار داده اند. در 
گزارش آنها چنین آمده اســت کــه قیمت گذاری 
دستوری در یک صنعت مادر همچون فوالد، اثرات 
دومینوواری بر سایر صنایع کشور گذاشته است و با 
توجه به جایگاه این صنعت، هرگونه تصمیم دولت 
در خصوص تغییر قیمــت فرآورده های فوالدی به 

سایر صنایع سرریز خواهد شد.
 بررسی ها نشــان می دهد که صنعت فوالد از نظر 
نزدیک بــودن قیمت های جهانی بــه قیمت بازار 
وضعیت نســبتاً بهتری دارد. به عاوه اینکه، بورس 
کاال به کشــف قیمت این فرآورده کمک بسیاری 

کرده و قیمت معامات معموالً در نزدیکی قیمت 
جهانی و بازارهای داخل اســت؛ لــذا اصلی ترین 
مسئلۀ این گزارش، پاســخ به این سوال است که 
با وجــود نزدیکی قیمــت در بازارهــای مختلف، 
لزوم وجود قیمت گذاری دستوری در این صنعت 
چیســت و چرا باید چنین مکانیزمی سبب ایجاد 
رانت های عظیم به دالالن و واســطه گران شده و 
 مداخات دولت، این گونه بخشــی از رفاه جامعه 

را از بین ببرد؟
در این گزارش، صنعت فوالد ایران، جزو ۱۰ قدرت 
برتر فــوالد دنیا معرفی شــده و در بخشــی از آن 
آمده است: خوشبختانه استفاده از مکانیزم بورس 
در صنعت فــوالد ایده ای جاافتاده اســت و قبل از 
دولت یازدهم، بــورس فلزات شــکل گرفته بود. 
عرضۀ محصوالت شرکت ها به خصوص شرکت های 
بزرگ، به دلیل بحث ترک تشــریفات و البی گری 

در مزایده ها، از نظام حواله ای به بورس تغییر کرد. 
بنابراین قیمت گذاری دســتوری از قالب حواله ای 
خارج شــد و در بورس کاال قرار گرفت. تا سال ٩6 
شــرکت های فوالدی محصوالت خود را به صورت 
منظم و مستمر در بورس کاال عرضه می کردند. از 
اواخر سال ٩6 با باال رفتن قیمت دالر، دولت دخالت 
دستوری در بازار را با هدف کاهش نرخ سایر کاالها 

از سرگرفت.
این پژوهش در ادامــه با نگاهی بــه ظرفیت ها و 
نیازهای تولیدکنندگان در افق ۱۴۰۴ و کمبودهایی 
که ممکن اســت، تحقق اهداف تعیین شده را در 
مخاطره قرار دهد؛ عنوان می کند که  در سال های 
اخیر قیمت جهانی با قیمت داخلی کشــور همگرا 
شده اند و همین نکته سبب شده تا طراحی بازاری 
بدون دخالــت دولــت در این صنعت بــه مراتب 
آسان تر از سایر صنایع باشد. اما تاکنون، بازار شاهد 

دخالت های اشتباه از سوی دولت و قیمت گذاری 
دســتوری بوده و حتــی در برخی مــوارد، قیمت 
داخلی از قیمت جهانی فراتر رفته است. همچنین 
برای مقایســه بهتر می توان این قیمت ها با بهای 
تمام شده واردات نیز مقایســه کرد. اما بیشترین 
نوسانات در قیمت بورس کاال و بازار فوالد در سال 
٩٩ رقم خورده که به دلیل عدم اتخاذ سیاست های 
هماهنگ، یکپارچه و بلندمــدت در مدیریت بازار 

فوالد بوده است.
این گزارش نشــان می دهد که سرکوب قیمتی در 
صنعت فوالد نــه تنها جلوی افزایــش قیمت ها را 
نگرفت، بلکه مسبب پرش های قیمتی متعددی نیز 
شــد. چنانکه برای مثال، در اواخر سال ٩6 قیمت 
میلگرد ٣۵۰۰ تومان بــود، در حالی که این قیمت 
در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۱۵٧۰۰ تومان رسیده 
اســت. ضمن آنکه قیمت گذاری دستوری در این 
صنعت، بستر فسادهای سیســتمی را هم فراهم 

کرده است.
اما راهکار پیشــنهادی پژوهشــگران اندیشکده 
کسب وکار شریف برای اصاح بازار فوالد، تفکیک 
سیاست های تعبیه شــده در بخش فوالد تخت از 
طویل است. در گام بعد نیز تعدیل مجوزهای اعطا 
شده و حذف قیمت گذاری دســتوری در مقاطع 
طویل و سپردن به مکانیزم بورس کاال ایده آل ترین 
راه برای طراحی بازار بدون دخالت دولت اســت. 
در مقاطع تخت نیــز اقدامات کوتاه مدتی همچون 
تخصیص کارشناسانه سهمیه ها و کشف قیمت از 
روی عرضه و تقاضای تعادلی بــازار بدون دخالت 
دولت باید در دســتورکار قرار گیرد. در گام بعدی، 
برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت ها و حذف تدریجی 
سهمیه ها سبب خواهد شد در بلندمدت بازار فوالد 
به تعادل رسیده و آثار رانت و البی فعلی از بین رفته 
و کمبودی در محصوالت نهایی این صنعت وجود 

نداشته باشد.

چگونه مداخالت دولت سبب فساد و پرش قیمتی در صنعت فوالد شد؟

تبعات سرکوب قیمتی در صنعت فوالد

معــاون ارزی بانــک مرکزی 
برکنار شد

 با حکم رئیس کل بانک مرکزی، محمد آرام به 
سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعام مصطفی قمری وفا 
- مدیر روابط عمومی بانک مرکزی -  افشین 
خانی از معاونت ارزی این بانک برکنار شد و با 
حکم صالح آبادی به سمت مشاور رئیس کل 

بانک مرکزی منصوب شد.
گفتنی اســت؛ خانی از دی ماه ۱۴۰۰ معاون 

ارزی بانک مرکزی بوده است.
همچنین دکتر آرام پیــش از این مدیر عامل 
شرکت ســرمایه گذاری های خارجی ایران 

بوده است.
وی تا مقطع دکترای تخصصی در رشته های 
مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار تحصیل 
کرده و دارای ســوابق متعدد در سمت های 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مشــاور در 
شــرکت های خدمات ارزی، مالی و سرمایه 

گذاری، تأمین مالی و بورسی است.
او همچنین تألیفات متعددی نیز با موضوعات 
فوق در قالب کتاب، مقاله و طرح تحقیقاتی در 

کارنامه علمی خود دارد.

بورس هفته را با صعود ۱۸ هزار 
واحدی به پایان برد

روند صعودی در بازار سرمایه همچنان ادامه 
دارد و شاخص کل بورس روز گذشته صعودی 

۱۸ هزار واحدی را تجربه کرد.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشــته با ۱۸ هزار و ۲٩۱ واحــد افزایش تا 
رقم یک میلیــون و ۴٧۲ هــزار واحد صعود 
کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ٣6٧۵ 
واحد افزایش یافت و در رقم ۴٣٣ هزار و ٧6٣ 

واحد ایستاد.
در این بازار ۴۴٩ هزار معامله به ارزش 6۱ هزار 

و ۸٧٩ میلیارد ریال انجام شد.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه 
اصفهــان، ملی صنایع مس ایــران، معدنی و 
صنعتی چادرملو، سرمایه  گذاری غدیر، توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و توســعه 
معادن و فلزات نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شــاخص کل فرابــورس هم روز گذشــته با 
صعودی ٣٧ واحدی به رقــم ۱۸ هزار و ۸۵۸ 
واحد رسید. معامله گران این بازار ۲۵6 هزار 
معامله انجام دادند که ۴۲ هزار و ٩۸ میلیارد 
ریال ارزش داشــت. بیمه پاسارگاد و صنعتی 
مینو نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و در مقابل پلیمر آریاساسول، پتروشیمی 
تندگویان، پتروشیمی زاگرس، تجلی توسعه 
معــادن و فلزات و گــروه توســعه مالی مهر 
آیندگان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

بیــش از ۶۰ درصــد ظرفیت 
سدهای کشور خالی است

وزیر نیرو با بیــان اینکه هم اکنون بیش از 6۰ 
درصد ظرفیت سدهای کشــور خالی است، 
گفت: در چنین شرایطی مدیریت مصرف آب 

بیش از پیش مورد تاکید قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از وزارت 
نیرو، »علی اکبر محرابیان« روز گذشــته در 
حاشــیه جلســه هیئت دولت با بیان اینکه 
هم اکنون بیش از 6۰ درصد ظرفیت سدهای 
کشور خالی است، گفت: به منظور بهبود این 
شــرایط، منتظر افزایش بارش ها در ماه های 
آتی هستیم و امید اســت با تحقق این مهم، 

حجم سدهای کشور افزایش یابد.
وزیر نیرو با بیان اینکه موجودی آب سدهای 
کشــور ٣٩ تا ۴۰ درصد اســت، افزود: با این 
میزان موجودی منابع آبی کشــور، مدیریت 
مصرف آب بیــش از پیش مــورد تاکید قرار 
می گیرد؛ بر همین اساس از ملت شریف ایران 
درخواســت داریم همانند گذشــته و بسیار 

جدی تر به این مهم توجه کنند.
وی در پایان درباره فرآیند صادرات برق به سایر 
کشورها، خاطرنشان کرد: صادرات برق تابع 
مراودات برقی ما با کشورهای همسایه است؛ 
صادرات برق در شرایطی صورت می گیرد که 
در برخی از ماه های سال برق مازاد در کشور 
وجود داشته باشــد؛ این در حالی است که در 
برخی از بازه های زمانی که نیاز به تأمین برق 
بیشتر در کشور داشته باشیم اقدام به واردات 
این منبع انرژی خواهیــم کرد؛ البته در طول 

سال تراز برق همواره مثبت است.

اخبار
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بررسی ها نشان می دهد رشد ماهانه تولید در آبان 
۱۴۰۱ برای تمامی گروه های اصلی صنعت ایران 
به جز خودروسازی و قطعات منفی به ثبت رسیده 
اســت. به گزارش اکوایران بنا به گزارش منتشر 
شده پژوهشکده پولی و بانکی؛ رشد ماهانه تولید 
صنعتی ایران در آبان ماه منفی ۲.6 درصد برآورد 
شده، این دومین ماه متوالی است که رشد تولید 
ماهانه در اقتصاد ایران منفی به ثبت می رسد. در 
مهر ماه نیز این شــاخص منفی ۰.۲ درصد بوده 
است. این در حالیست که رشــد تولید نسبت به 

دوره مشابه سال گذشته مثبت 6.۵ درصد به ثبت 
رسیده، به طور کلی رشــد تولید ساالنه از ابتدای 
سال تا کنون مثبت و روندی صعودی داشته است. 
البته در آبان ماه به دلیل منفی شدن رشد ماهانه 
در دو ماه اخیر روند صعودی رشد ساالنه متوقف 
شد و از باالی ٧ درصد به حدود 6 درصد رسید. با 
توجه به اینکه رشد ماهانه در نیمه دوم سال کاما 
منفی بوده، پیش بینی می شود شاهد سقوط رشد 

ساالنه طی ماه های آتی باشیم.
رشد ساالنه صنایع کاغذی در آبان ماه منفی ۱٣.٧ 

درصد بوده، این نرخ پایین ترین رشد رقم خورده 
در میان تمامی گروه هــای صنعتی اقتصاد ایران 
محسوب می شود. البته رشد ماهانه این صنعت در 
آبان ماه مثبت بوده و به نطر می رسد در ماه های 
آینده رشد ساالنه صنایع کاغذی نیز به باالی صفر 
بیاید. رشد تولید ساالنه خودرو و قطعات در آبان 
ماه ۲٧.۸ درصد برآورد شده، این نرخ باالترین نرخ 
رشد تولید در میان گروه های صنعتی به حساب 
می آید. رشــد ماهانه تولید در گروه های صنایع 
شیمیایی و فلزات اساســی در آبان ماه به ترتیب 

منفی ٣.6 درصد و منفی ۱.۱ درصد بوده اســت. 
این دو گروه مهم ترین گروه های صنعتی کشور 
محسوب می شود و علت اصلی منفی شدن رشد 
تولید کل منفی شــدن رشــد در همین دو گروه 
اســت. همچنین مواد غذایی از دیگر گروه های 
مهمی صنعت است که در آبان ماه رشد منفی را 
رقم زده است. البته رشد ساالنه برای گروه فلزات 
اساسی مثبت بوده اما برای صنایع غذایی و صنایع 
شیمیایی رشد ســاالنه نیز در آبان ۱۴۰۱ منفی 

بوده است.

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت 
خودرو هیجانی است و حباب دارد، تصریح کرد: اگر وعده های دولت 
مثل افزایش تولید خودرو و افزایش درآمدهای نفتی محقق شود، 
این حباب می خوابد، اما اگر نتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، قیمت ها 

باز هم افزایش می یابد.
امیر حسن کاکایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در ماه های 
اخیر اتفاق بــدی در حوزه تولید رخ نــداده، اظهار کرد: بر عکس 
خبرهای خوب زیادی هم شنیده شــد؛ از جمله اینکه تولید در 
کل ۱۵ درصد نسبت به ســال گذشته رشد داشته و رشد تحویل 
خودروهای کامل خیلی بیشتر از این میزان بود. همچنین بر اساس 
آمارها، تولید شرکت های خصوصی ۲.۵ برابر شده و مسئوالن قول 
دادند در هفته های آینده واردات خودرو انجام شود که طبق اعام 
بانک مرکزی ارز آن هم تامین شــده است. وی با بیان اینکه یکی 
از شــرکت های خصوصی اخیراً تبلیغ کرده بود که می خواهد دو 
خودروی خود را از دم قسط عرضه کند، تصریح کرد: این موضوع 
نشان می دهد قیمت، عرضه و تقاضا در بازار به تعادل رسیده است. 
همچنین در ماه های قبلی به دلیل کاهش تقاضا، شاهین و کوییک 
از قرعه کشی خارج شــدند. در حال حاضر فقط چند خودرو در 
قیمت گذاری دستوری مانده است. چند هفته پیش ۱۰۰۰ دستگاه 
۲۰٧ هم در بورس عرضه شد که قیمت آن ۵۰ میلیون تومان زیر 
قیمت بازار بود. پس همه چیز به سمت تعادل می رفت. عضو هیات 
علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت با بیان اینکه این 
موارد نشان می دهد اتفاقی در بخش عرضه نیفتاده که بخاطر آن 
قیمت ها افزایش یابد، تصریح کرد: با توجه به اخبار واردات خودرو، 
می توان گفت اخبار خوبی هم در راه است. اما طی یک هفته اخیر، 
قیمت ارز باال رفته و ارزش ریــال حداقل ۱۰ درصد کاهش یافته 
است. بنابراین در این مدت افزایش قیمت فقط مختص بازار خودرو 

نبوده، بلکه نرخ ارز، سکه و مسکن هم افزایش داشته است .
از طرف دیگر به گفته این کارشناس صنعت خودرو، در ماه های اخیر 
مسئوالن سعی داشتند در بورس رونق ایجاد کنند. در مهر بورس 
قرمز بود که به مرور کمی وضعیت بهتر و بورس سبز شد. اما اخیراً 
گفته شد حقیقی ها در حال خروج بورس هستند که باعث نوسان در 
بازار بورس شد. وضعیت نشان می دهد بخشی از سرمایه ها از بورس 
خارج و سرگردان شده اند. حدود دو هفته بعد از این اخبار، باال رفتن 
قیمت ها در بخش های مختلف از جمله خودرو شروع شد، اما این 
هفته همزمان شد با افزایش نرخ ارز و شیب افزایش قیمت خودرو 
هم بیشتر شد. وی با بیان اینکه از اول سال اقتصاددانان تورم را ۴۰ 
تا 6۰ درصد پیش بینی کرده بودند، تصریح کرد: پیش بینی من 
هم این بود که در طول سال قیمت خودرو نوسان خواهد داشت، اما 
در پایان سال حتماً ۴۰ درصد رشد را رد می کند. در آبان ماه یکی 

از سایت های اقتصادی عنوان کرده بود که شاخص قیمت خودرو 
در بازار آزاد نسبت به آبان سال قبل، ٣۰ درصد افزایش پیدا کرده 
است. در حالی که تا آبان ماه تقریباً تورم ۴۰ درصدی را پشت سر 
گذاشتیم. بنابراین باید گفت تا پایان آبان قیمت خودرو ۱۰ درصد 
از نرخ تورم عقب مانده بود و ۱۰ درصد هم مربوط به افزایش نرخ 
ارز است و مشاهده می شود در روزهای اخیر قیمت خودرو حدود 

۲۰ درصد و در مواردی بیش از این میزان افزایش قیمت داشت.

آیندهبازارخودروچهمیشود؟
این کارشــناس اقتصادی درباره پیش بینی آینده بازار خودرو نیز 
گفت: برای این پیش بینی اول یک نفر باید بگوید سرنوشت نرخ ارز 
چه می شود و آیا به حدود ٣٣ تا ٣۴ هزار تومان برمی گردد یا نه؟ اگر 
نرخ ارز به این رقم برگردد، قیمت خودرو هم حدود ۱۰ درصد کاهش 
پیدا می کند. اما اگه برنگردد، قیمت خودرو کاهش پیدا نمی کند. 
از طرف دیگر به گفته وی اخیراً کارشناسان پیش بینی کرده اند که 
اتفاقات کنونی ادامه پیدا کند، نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. 
این اتفاقات، فقط اتفاقات خارج از کشور نیست بلکه مهمتر از آن ها 
چاپ پول است. وقتی سرعت رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصاد 
باشد، معنی آن تورم است. این احتمال وجود دارد که تا پایان سال 
نرخ تورم به حدود 6۰ درصد برسد و در این شرایط قیمت خودرو 
هم باالتر خواهد رفت. کاکایی افزود: اما در طرف دیگر ماجرا، دولت 
ادعا می کند که در حال فروش نفت است، درآمد ارزی خیلی باالست 
و پول های آن به کشــور برمی گردد که در این صورت پیش بینی 
اقتصادانان غلط خواهد بود و امیدواریم همین موضوع محقق شود. 
بنابراین باید منتظر بمانیم که ادعاهای مسئوالن محقق می شود یا 
نه. اگر محقق شود قیمت ها در همین حد می ماند یا کاهش جزئی 
خواهد داشت. چرا که در روزهای اخیر قیمت خودرو پرش اضافه 
داشت و عدد ها هیجان زده بودند. به گفته وی اگر مسئوالن نتوانند 
ادعای خود را محقق کنند، تورم، به ویژه در حوزه خودرو همچنان 
ادامه خواهد داشت، چرا که یکی از این ادعاها، رشد ۵۰ درصدی 
تولید خودرو تا پایان سال اســت. همچنین گفته شده ۱۰۰ هزار 
خودروی ارزان قیمت به کشور وارد می شود. کاکایی با بیان اینکه 
تورم انتظاری نیز در بهمن و اسفند خودش را نشان می دهد، تصریح 
کرد: پیش از افزایــش اخیر، با گفتار درمانی بــازار خودرو راکد و 
قیمت ها ثابت بود. برای مثال قیمت شاهین مدت ها ٣6۵ تا ٣٧۰ 
میلیون تومان بود، اما یکدفعه در روزهای اخیر به ۴٧۵ میلیون تومان 
رسید که بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته و همین موضوع نشان 
می دهد بخشی از افزایش قیمت ها هیجانی است و حباب دارد. اگر 
کارها درست پیش رود این حباب می خوابد، اما اگر نتوانند نرخ ارز را 

کنترل کنند، قیمت ها باز هم افزایش می یابد.

درحال حاضر بسیاری از سازندگان از گرانی 
مصالح ناراحتی دارند و این موضوع را دلیل 
رشد قیمت مســکن می دانند در این میان 
مســئولین براین باورند که بــه زودی بازار 

مصالح به قیمت سابق باز می گردد.
به گزارش خبرنــگار مهر؛ درحــال حاضر 
بســیاری از ســازندگان از گرانــی مصالح 
ناراحتی دارند و این موضوع را دلیل رشــد 
قیمت مسکن می دانند در این میان مسئولین 
براین باورند که به زودی بازار مصالح به قیمت 
سابق باز می گردد. با گذشت چند روز از این 
بحث مسؤولین و ســازندگان قیمت مصالح 
باز افزایش پیدا کرد و این نوســانات قیمت 
به ظاهر قرار نیست توقف داشــته باشد. از 
ســوی دیگر دالالن بازار مســکن به دنبال 
بهانه ای برای افزایش قیمت مســکن بوده و 
این را بهانه ای کردند تا قیمت مسکن بار دیگر 

افزایش پیدا کند.
سازندگان ناراضی از افزایش روزانه و هفتگی 
مصالح و اینکه بازار مســکن هم تحت تأثیر 
این بازار قرار خواهد گرفت با توجه به اینکه 
در طول یک ماه گذشــته قیمت ســیمان، 
فوالد و میلگرد چندین برابر شده است و این 
قیمت تمام شده مســکن را نیز تحت تأثیر 
قرار خواهد داد و امروزه در قراردادهای پیش 
فروش این موضوع ذکر می شود که سازنده در 

این بازار پر نوسان ضرر نکند.

نوساناتبازارمسکنرابحرانزده
کردهاست

بازار مســکن به دلیل افزایــش قیمت های 
مصالح با نوســان زیادی رو به رو اســت که 
مســؤوالن وزارت صمــت و وزارت راه و 
شهرســازی باید اقدامی کنند چرا که بازار 
مســکن این روزها بــه دالیــل اقتصادی با 
مشکات زیادی رو به رو شده بود که گرانی 

مصالح ساختمانی هم به آن اضافه گردید.
وزارت راه و شهرســازی پیــش از ایــن به 
سازندگان وعده هایی از قبیل کارت اعتباری 
خرید مصالح و خریــد از کارخانه ها داده بود 

که هیچکدام تا به امروز اجرایی نشده است، 
درحال حاضر هم مصالح ساختمانی روز به 

روز با قیمت جدید روبه رو شد.

گرانیمصالحازشایعهتاواقعیت
در صورتی که رئیس اتحادیه مصالح فروشان 
اعام کرده اســت که قیمت مصالح به ویژه 
سیمان تغییری نداشته اســت اما بازار برای 

سازندگان چیز دیگری را حکایت می کند.
براساس این گزارش در این نوسانات قیمتی 
بازار مصالح ساختمانی تنها مصرف کنندگان 
هســتند که به دلیل رشــد قیمت مصالح و 
قیمت تمام شده ســاخت مسکن با مشکل 
خرید روبــرو خواهند شــد بنابراین در این 
شرایط باید دولت با ارائه راهکارهای مناسب 

بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند.

گرانیدوبارهدربخشمسکن
علی نوذرپور؛ کارشــناس بازار مســکن در 
خصوص تأثیر نوســانات مصالح ساختمانی 
بر قیمت مســکن به خبرنــگار مهر گفت: 
سازندگان نمی توانند تولیدی داشته باشند 
و این باعث گرانــی دوباره در بخــش بازار 
مسکن خواهد شد با توجه به اینکه بی ثباتی 
اقتصادی در کشــور دلیل اصلی گرانی های 

ممتد در بخش مصالح شده است.
وی در ادامه اظهار داشــت: با توجه به اینکه 
معامله در بخش مسکن در این مدت نیست 
یا اینکه خیلی کم شده است را نمی توان به 

بخش گرانی مصالح نسبت داد.
این کارشناس مسکن راهکار را اینگونه بیان 
کرد: دولت باید تســهیاتی برای سازندگان 
در نظر بگیرد تا بخش خصوصی بتواند جان 
دوباره در بخش مســکن بگیرد به طور مثال 
تسهیاتی که قرار بود به سازندگان داده شود 
اما داده نشده یا اینکه به بعضی ها داده شده 
باید رسیدگی شود، دیگر اینکه اقتصاد کشور 
از این حالت تشنج خارج شود تا تولید مسکن 
از تقاضا پیشی بگیرد بلکه قیمت مسکن به 

یک ثبات نسبی برسد.

رشد تولید گروه ها صنعت در آبان ۱۴۰۱؛

رشد تولید در صنایع اساسی اقتصاد ایران منفی شد

گرانی مصالح قیمت مسکن را روزانه تغییر می دهدآینده بازار خودرو چه می شود؟

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com



3 بازار

دارو باز هم گرانتر می شود 
برخی دارو ها گران شده است. این را ما نمی گوییم. به گفته مدیرکل امور دارو در 
سازمان غذا و دارو از ۸۵۰۰ قلم دارو در بازار طی شش ماه اخیر حدود ۲۰۰۰ دارو 

افزایش قیمت داشتند که عمده ترین علت آن افزایش هزینه های تولید است.
با گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویار هر روز یکی از مسؤوالن حوزه دارویی یا 
بهداشتی کشور حرف تازه ای درباره گران شدن یا نشدن دارو می زنند. یک روز وزیر 
بهداشت تاکید دارد دارو گران نمی شود و حذف ارز ترجیحی تاثیری روی قیمت 
دارو ندارد، روز بعد، اما رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تاثیر حذف 
دارو و افزایش قیمت دارو می گوید. در این میان، اما مردم هر روز اخبار ضد و نقیضی 
درباره گران شدن یا نشدن دارو می شنوند. حقیقت، اما این است که الاقل بخشی از 

دارو ها افزایش قیمت داشته است.
چهارم تیرماه بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در آخرین گفت وگوی 
تلویزیونی خود صراحتا اعالم کرد دارو گران نمی شود. او توضیح داد که هزینه دارو 
باید توسط بیمه ها پوشش داده شود. البته تا زمانی که زیرساخت های بیمه آماده 
نشود پرداخت یارانه ادامه دارد. پیش از این هم علی بهادری جهرمی، سخنگوی 

دولت تاکید کرده بود قیمت دارو افزایش پیدا نمی کند. به گفته او، در شیوه اصالح 
یارانه دارو دارو های متنوع تری در پوشش بیمه قرار می گیرد بنابراین می توان ادعا 
کرد که پوشش بیمه کشور همگانی شد اما متأسفانه آزادسازی ارز و عدم هماهنگی 

بین دستگاهی منجر به کمبود و گرانی داروها شد.
این آزادسازی یکباره و بدون مصوبات دولتی یعنی اینکه عوامل اجرایی آن، سیستم 
مشخصی برای انتقال دقیق یارانه به مردم و جلوگیری از پرداخت اضافه از جیب 
مردم در نظر نگرفته بودند و با اقدامات یکباره خود و ایجاد یک مشکل جدید مردم 
را در دست انداز تأمین داروی مورد نیاز بیماران قرار دادند. این موضوع به حدی 
حاد شده که در گزارش ها از مردم در داروخانه ها شاهدیم که مردم می گویند با 
اینکه ارز داروها آزاد نشده و ارز یارانه ای می گیرند و این داروها تولید داخل هستند 

کارخانجات هر روز دارو را گران می کنند.
چندی قبل آقای سخنگو از تخصیص یک میلیارد دالری ارز ترجیحی به وزارت 
بهداشت و درمان برای تامین دارو خبر داده بود. ۱۴اردیبهشت هم بهرام عین الهی، 
وزیر بهداشت و درمان زمانی که در مجلس شورای اسالمی حاضر شده بود در جمع 
خبرنگاران گفت قیمت دارو هیچ تغییری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و 

در ماه های قبل شاهد حداقل افزایش قیمت دارو هستیم.
طرف مقابل ادعای گران نشدن دارو اما نمایندگان مجلس قرار دارند که از همان 
ابتدای مطرح شدن حذف ارز دارو، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس گفت این که بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو افزایش پیدا نمی کند 
شدنی نیست؛ قیمت دارو قطعا افزایش می یابد. آن زمان محسن روح االمینی رئیس 
کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم درباره وضعیت بحرانی 
دارو در کشور هشدار داد. او توضیح داد در قانون مصوب شده که ارز به بیمه ها انتقال 
پیدا کند و دارو برای مردم گران نشــود. در این رابطه هم ۸۰هزار میلیارد بودجه 
تخصیص داده شد، اما تا به امروز قدم اجرایی برای انتقال ارز دارو به بیمه ها انجام 

نشده و این موضوع مشکالت بسیاری را برای مردم ایجاد می کند.
مشاهدات میدانی نشان می دهد برخی دارو ها گران شده است. این را ما نمی گوییم. 
به گفته مدیرکل سابق امور دارو در سازمان غذا و دارو از ۸۵۰۰ قلم دارو در بازار 
طی شش ماه اخیر حدود ۲۰۰۰ دارو افزایش قیمت داشتند که عمده ترین علت 
آن افزایش هزینه های تولید است. همچنین دارو های بسیاری از بیماران افزایش 
قیمت داشته است. مثال فرد مبتال به دیابت سال گذشته هر ورقه قرص متفورمین 

را حدود ۱۹هزار تومان می خرید و حاال هر ورقه را ۲۵هزار تومان می خرد. پیش از 
این قرص سرماخوردگی ۳۵هزار تومان قیمت داشت و حاال ۵۵هزار تومان است. 
هر ورقه داروی ژلوفن هم افزایش قیمت داشته است. پارسال این دارو حدود ۶۰۰۰ 
تومان بود، حاال، اما برای خرید، باید ۱۳هزار تومان پرداخت کرد. از سوی دیگر به 
گفته مسووالن وزارت بهداشت با قیمت داروها با نسخه تغییری نکرده است اما 
مردم نیز اعالم می کنند با پرداخت ویزیت پزشک و دریافت دارو باز هم پراخت از 

جیب افزایش میابد.
از سویی هر چند مسووالن وزارت بهدشت اعالم می کنند که قیمت دارو با نسخه 
پزشک برای بیماران گران نشده اســت اما افزایش قیمت داروها و بهانه جویی 
داروخانه ها برای فروش آزاد نســخه ها هزینه های خرید دارو برای مردم را چند 
برابر کرده است. از ســوی دیگر خرید داروهای بدون نسخه نیز منجر به افزایش 
هزینه های درمان مردم شده است. مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سالمت 
 OTC سازمان بیمه سالمت در اینباره گفت: در شروع طرح مقرر شده بود داروهای
تحت پوشش بیمه ها قرار گیرند که این موضوع در شورای عالی بیمه طرح شد اما 

منجر به بازنگری شد و از این موضوع صرف نظر شد.

دبیر انجمن صنفی جوجه هــای یک روزه گفت: 
با توجه به عدم اجرای طــرح کارت پروتئین در 
کارگروه برنامه ریزی تولیدمصوب شــد میزان 
جوجه ریزی کــه تا ۱۳۰ میلیــون قطعه در ماه 

افزایش یافته به ۱۱۰ میلیون قطعه کاهش یابد.
محمدرضــا صدیق پــور، دبیر انجمــن صنفی 
جوجه های یک روزه اظهار داشــت: بعد از تغییر 
نرخ ارز واردات نهاده های دامی تقاضا برای خرید 
مرغ در کشــور ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت که 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز آن 
را تایید می کند. وی افزود: قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومان نهاده ها دامی ماهانه ۱۲ ۰ میلیون  قطعه 
جوجه در کشور تولید می شــد اما اکنون میزان 

کمتری نیاز کشور را تامین می کند.

دبیر انجمن صنفی جوجه های یک روزه ادامه داد: 
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان قرار بود که تنها به 
مدت ۲ ماه  یارانه معوض بــه صورت نقدی داده 
شود و بعد از این مدت کارت پروتئین یا بسته های 
حمایتی به مردم داده شود که این امر مصرف مرغ 
در کشــور را کاهش نمی داد اما زیرساخت های 
اجرای این طرح ها محقق نشد و یارانه به صورت 

نقدی ماند.
وی تصریح کرد: این شرایط باعث شد که تقاضا 
برای خرید جوجه یک روزه نیــز کاهش یافت و 
با توجه به اینکه جوجه یک روزه را بیشتر از چند 
ساعت نمی شــود نگهداری کرد برخی از تولید 
کنندگان ایــن محصول از چرخــه تولید حذف 
شــدند. صدیق پور اظهار داشت: در مهر ماه سال 

جاری نیز مجدد موضوع پرداخت کارت پروتئین 
برای خرید مرغ مطرح شد اما این طرح نیز اجرا 
نشد و تولید کنندگان دوباره با تولید مازاد مواجه 

شدند.
دبیر انجمن صنفی جوجه های یــک روزه ادامه 
داد: جلســه کارگــروه برنامه ریــزی تولید در 
وزارت جهاد کشــاورزی در این ارتبــاط برگزار 
و تصمیم گرفته شــد میزان جوجه ریزی که تا 
۱۳۰ میلیون قطعــه در ماه افزایــش یافته بود 
بــه ۱۱۰ میلیون قطعه کاهش یابــد. وی گفت: 
وزارت جهاد کشاورزی با تشکل های مرغداران 
برای کاهــش جوجه ریــزی  همراهــی کرد و 
 ۱۱۰ میلیــون جوجه ریزی در مــاه را مصوب و   

تکلیف کرد.

رییس اتحادیه آجیل فروشــان تهــران گفت: 
آجیل ممتاز شــب یلــدا کیلویــی ۳۵۰ هزار 
تومان تعیین شــده اســت و در صورت تخلف، 
فروشندگان جریمه می شــوند. آجیل از جمله 
تنقالتی اســت که روزگاری در شــب نشــینی 
خانواده هــای ایرانی، مصرف روزانه داشــت. اما 
امروز این مغزهای قیمتی جــز کاالهای لوکس 
 شده و شــاید بســیاری از خانواده ها توان خرید 

آجیل را ندارند. 
رصد بازار در هفته سوم آذر حکایت از تنوع قیمت 
آجیل در آجیل فروشــی های سطح شهر تهران 
دارد که در ایــن باره غالمرضــا خدامی، رئیس 

اتحادیه آجیل فروشان تهران به مهر گفت: آجیل 
شب یلدا شامل پسته، بادام درختی، بادام هندی، 
فندوق، گردو، باسلوق، انجیر، توت، برگه، کشمش 
و نخود می شود. بر اساس آنالیز قیمتی هر یک از 
محصوالت، نرخ آجیل ممتاز شــب یلدا حداکثر 

کیلویی ۳۵۰ هزار تومان تعیین شد.
وی افزود: برخی فروشندگان برای کاهش قیمت 
آجیل ســلیقه ای عمل کرده و بادام زمینی ریز 
یا درشــت، میوه خشــک ارزان تر یا نخودچی را 
در آجیل شــب یلدا مخلوط می کنند تا قیمت ها 
کاهش پیدا کرده و اقشــار ضعیف تــر نیز توان 
خرید داشته باشند. رئیس اتحادیه فروشندگان 

آجیل و خشــکبار تهران با بیــان اینکه عرضه و 
تقاضا قیمــت محصــوالت را در بــازار تعیین 
می کند، ادامــه داد: کمبودی در بازار خشــکبار 
 وجود ندارد و آجیل شــب یلدا با قیمت مناسب 

تأمین است.
خدامــی در توضیح تنــوع قیمت هــا در آجیل 
فروشــی های ســطح شــهر تهران اظهار کرد: 
قیمت آجیل شــب یلدا معموالً در هفته ســوم 
آذر تعیین و اطالع رســانی می شــود. بنابراین 
با ابالغ قیمــت واقعی آجیل، بازرســان به رصد 
 بازار پرداخته و در صورت تخلف، فروشــندگان 

جریمه می شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه هاي صوتي 
تصویري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران تاکید 
کرد: دولت قولي فعال براي ریجستر شدن آیفون 
۱۴ نداده اســت، مردم باید مراقب سوءاستفاده 
گران باشند و به هیچ عنوان اقدام به خرید کاالي 
قاچاق نکننــد. محمدرضا رمضــان در رابطه با 
ریجســتري آیفون ۱۴ گفت: هنوز ریجســتري 
آیفون ۱۴ ممنوع اســت؛ اما براساس تصمیمات 
گرفته شده مســافرین مي توانند به صورت یک 
یا سه ماهه از گوشي هایي که در اختیار دارند در 

داخل کشور استفاده کنند.
وي با بیان اینکه دولت هنوز تصمیم نهایي براي 
تعیین تکلیف ریجســتري آیفــون ۱۴ صورت 
نگرفته است، افزود: حتي سخنگوي وزارت صنعت 

نیز تاکید کرده است تصمیمي براي واردات آیفون 
۱۴ اتخاذ نشــده و واردات این گوشي به کشور 
ممنوع است. رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه 
هاي صوتي تصویري، تلفن همراه و لوازم جانبي 
تهران تاکید کرد: دولت قولي فعال براي ریجستر 
شدن ایفون ۱۴ نداده اســت، مردم باید مراقب 
سوءاستفاده گران باشند و به هیچ عنوان اقدام به 

خرید این کاالي قاچاق نکنند.
رمضان یکي از مشــکالت اصلــي صنف صوتي 
تصویري را تعیین مالیات هــاي گران اعالم کرد 
و گفت: براساس قانون ما مي توانیم از یک تا ۱۲ 
درصد در کاالهاي مختلف سود لحاظ کنیم؛ اما 
شرایط رکودي جامعه باعث شده تا ما به حداقل 
سود کفایت کرده و این درصدها را رعایت نکنیم 

این درحالیست که سازمان امور مالیاتي خواستار 
دریافت مالیات آن هم با رقم هاي جدید است.

وي افــزود: در موبایــل مــا مي توانیم ســود ۴ 
درصدي لحاظ کنیــم اما فروشــنده در نهایت 
کاال را با یک درصد ســود مي فروشــد. به نظر 
مي رسد باید در شــرایط فعلي تجدیدنظرهاي 
 الزم در خصــوص مالیــات از واحدهــاي 

صنفي اتخاذ شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه هاي صوتي 
تصویري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران با تاکید 
براینکه ما معتقد به شفاف ســازي در پرداخت 
مالیات هستیم، گفت: پرداخت مالیات عادالنه مي 
تواند کمک قابل توجهي را به صنف هاي مختلف 

از جمله صوتي تصویري ها داشته باشد.

کارت زرد بعدی مجلس برای گرانی دارو در راه است؟

گرانی بیش از دو هزار قلم دارو 

جوجه ریزی ۲۰ میلیون قطعه کاهش یافت

آجیل ممتاز کیلویی ۳۵۰ هزار تومان

تجدیدنظر در مالیات واحدهای صنفی 
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رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه عرضه بار از 
۲۵ آذرماه در میدان مرکزی میــوه و تره بار دو برابر 
خواهد شد، گفت: ذخیره سازی میوه شب یلدا انجام 
شده و هیچ کمبودی در انار و هندوانه برای شب یلدا 

نخواهیم داشت.
مصطفی دارایی نــژاد ، با بیان اینکــه کمبودی در 
پرفروش ترین میوه های شب یلدا یعنی انار و هندوانه 
نخواهیم داشت، گفت: امســال ۱.۵ برابر سال قبل 
تولید هندوانه داریم. هندوانه های ســیاه، پلنگی و 
آرژانتینی از میناب بندرعباس، جاســک وارد بازار 
خواهند شــد و بار فراوان است. همچنین بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده از ۲۵ آذر روزانه ۲۰۰۰ 

تن هندوانه ورودی تهران خواهد بود تا مشکلی ایجاد 
نشود. وی ادامه داد: انار نیز از ساوه، کاشمر، یزد، شیراز 
و دماوند وارد بازار خواهد شد. روز گذشته ۱۵۰۰ تن 

ورودی انار داشتیم و تا شب یلدا ادامه خواهد یافت.
رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: برای شب یلدا 
ذخیره سازی میوه صورت گرفته است و از ۲۵ آذر نیز 
عرضه بار در میادین حدود ۲برابر افزایش خواهد یافت 
تا قیمت ها باال نرود. همچنین پرتقال نیز از مازندران 
به میزان کافی وارد تهران و در بازار عرضه خواهد شد. 
به گفته وی قیمت هندوانه در میدان مرکزی میوه 
و تره بار از کیلویی ۵۰۰۰ تومان تــا ۹۰۰۰ تومان 

خواهد بود.

دارایی نژاد در پایان با بیان اینکه از تاریخ ۲۵ آذرماه 
تا شب یلدا هیچکس اجازه ندارد بدون فاکتور یک 
قلم بار به مردم یا مغازه داران بفروشد، اظهار کرد: به 
تمام اعضای صنف اتحادیه بارفروشان اعالم کردیم 
که هیچکس اجازه فروش بار بــدون فاکتور ندارد. 
اگر چنین اتفاقی افتاد مردم یا خریداران می توانند 
به اتحادیه مراجعه کنند و ما نیز پیگیر آن خواهیم 
بود. در حقیقت کنترل و نظارت را برای این بیشتر می 
کنیم که میوه در شب یلدا گران به دست مردم نرسد. 
وقتی از مبدا فاکتور داده شــود خرده فروشان نیز 
می توانند با اعمال سود ۳۰ تا ۳۵ درصد محصوالتشان 

را بفروشند.

ســیگنال های افزایشــی در بازار به ادامه افزایشــی 
قیمت دالر منجر شده اســت. در همین رابطه  با ادامه 
رکوردشــکنی روزانه دالر معــاون ارزی بانک مرکزی 
برکنار شــد. پیش از این، برخی اخبار از آغاز رایزنی ها 
برای تغییر علی صالح آبــادی، رئیس کل بانک مرکزی 
نیز خبر داده بودند. قیمت فروش هــر دالر آمریکا در جریان مبادالت بازار آزاد 
تهران و در ادامه صعود متوالی خود در هشت روز کاری گذشته از مرز ۳۹ هزار 
تومان نیز گذشت و رکورد جدیدی ثبت کرد. گروهی از کارشناسان، ناتوانی بانک 
مرکزی در مهار افزایش نقدینگی و نرخ تورم یکی از دالیل بنیادین افت مستمر 

نرخ برابری ریال است. 
از سوی دیگر به باور بسیاری از فعاالن اقتصادی کاهش صادرات و به دنبال آن 
کاهش منایع ارزی یکی از دالیل اصلی رشــد دالر است. از سوی دیگر کاهش 
قیمت نفت ایران به حداقل، دلیل دیگر افزایش بی ضابطه نرخ ارز است. امروز 
روســیه با در اختیار گرفتن بازارهای نفت، قیمت نفت ایران را به حداقل و در 
بســیاری موارد به کمتر از ۶۰ دالر در هر بشکه رسانده اســت. از دست رفتن 
بازارهای صادراتی و کمبود ارز در کشور پیش بینی ها را به ادامه افزایش قیمت 
دالر تا پایان سال سوق داده است. دالر در شرایطی هر روز وارد کانال باالتری می 
شود که محرک های زیاد دیگری مانند افزایش تورم و رشد حجم نقدینگی برای 

اثرگذاری در این وضعیت در بازار وجود دارد. 
این روزها بحث کسری بودجه دولت و تالش دولت ها برای جبران آن در سه ماهه 
پایان سال را هم به عنوان یکی دیگر از دالیل رشــد قیمت ارز می دانند. ضمن 

اینکه دولت باید الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس می رساند که نه  تنها هنوز 
این اتفاق نیفتاده که چندی پیش حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیســیون 
برنامه وبودجه در خبری غیرمنتظره اعالم کرد  امسال تصویب بودجه دو مرحله ای 
خواهد بود. او گفت که امسال ابتدا کلیات و احکام بودجه را مصوب می کنیم و 
برای دولت می فرستیم تا دولت بر اساس آن جداول بودجه را به مجلس بفرستد.

به هر ترتیب گفته می شــود قیمت درهم و قیمت دالر در بــازار ارز هرات این 
روزها موتور محرک قیمت دالر برای صعود شــده و به نظر می رسد همین امر 
زمینه ســاز به وجود آمدن گرد باد در بازار ارز تهران شد. تحلیلگران فنی می 
گویند جایگزینی نفت ایران با روسیه در بازارها، کاهش قیمت نفت و فرآورده 
ها، توقف مذاکرات هسته ای، کســری بودجه دولت، نقدینگی، تورم در اقالم 
کاالهای اساسی، کاهش صادرات پتروشیمی به دلیل قطعی گاز و افزایش تقاضا 
برای خرید ارز در روزهای پایانی ۲۰۲۲ موجب شــده انتظــارات برای صعود 

اسکناس آمریکایی در تهران باال برود و فضای بازار ارز تهران ملتهب شود.
از سوی دیگر گفته می شــود قیمت درهم و قیمت دالر در بازار ارز هرات هم  
این روزها موتور محرک قیمت دالر برای صعود شــده است و به نظر می رسد  
همین امر زمینه ساز به وجود آمدن گرد باد در بازار ارز تهران شد. خریداران دالر 
سلیمانیه نیز فاصله خود را با دالر تهران افزایش دادند و در فاصله سه پله ای با 

دالر تهران قرار گرفته اند. 
عده ای از معامله گران معتقدند فضای انتظامی در بازار ارز موجب شده تا حجم 
خرید و فروش ها کاهش یابد.از طرفی هم برخی از تحلیلگران ارزی می گفتند 
به نظر می رسد انتظارات صعودی در بین معامله گران همچنان وجود دارد. آنچه 
که دالر تهران را این روزها غیر قابل کنترل کرده ورود تقاضای خرد به بازار به 
خاطر تغییر جهت انتظارات است، مردم بارها التهاب در بازار ارز را در اثر شرایط 

و تحت تاثیر اخبار مختلف تجربه کرده اند و همین مسئله موجب افزایش تقاضا 
بوده است.

در شــرایط فعلی تحلیلگران باور دارنــد در صورتی که نــرخ حواله درهم و 
اســکناس آمریکایی در هرات دوباره افزایش پیدا کند این امر موجب افزایش 

جســارت خریدارن تهران می شــود و به تبع آن قیمــت دالر دوباره صعودی 
خواهد شــد. با این حال، بخشــی از فعاالن انتظار دارند که پس از رشد دور از 
 انتظار، نرخ دالر در بازار اصالح شود و شماری از معامله گران از خریدهای قبلی 

سودگیری کنند. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

رکوردشکنی قیمت دالر ادامه دارد

انتظارات  افزایشی در  بازار ارز

ذخیره سازی میوه برای شب یلدا

مسیر کنترل نرخ ارز 
سیدکمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی 

امید به تحقق برجام برای مدتی کوتاه منجر به ثبات نرخ ارز در محدوده ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان شد. اگر در همان زمان هم امیدها برای احیای برجام از بین می رفت و روند مذاکرات مانند امروز متوقف می شد افزایش نرخ ارز شروع می شد. عدم تمایل دو ظرف برای ادامه مذاکرات به روند افزایشی قیمت دالر دامن زده است. سیاست 
خارجی و عدم ارتباط با جهان بدترین ضربه را به بازار ارز وارد کرده است. در حالی که وضعیت تمام کشورهای نفت خیز در طول یک سال گذشته از لحاظ فروش نفت بهتر شده اما در ایران عوامل سیاسی بر روی اقتصاد سلطه دارند  و به فروش نفت آسیب زدند. درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش داشته و نفت ایران با حداقل 

قیمت به فروش می رسد. 
اگر در زمانی که امید به احیای برجام باال بود و انتظار  می رفت که توافق امضا شود، این اتفاق  می افتاد احتمال باالیی وجود داشت که نرخ ارز کاهش قابل مالحظه ای در بازار پیدا کند. با توافق، ایران  می توانست روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت بفروشد. با احتساب فرآورده ها و دیگر صادرات، درآمد ارزی کشور به باالی ۱۵۰ میلیارد 

دالر در سال  می رسید. مدیریت بازار ارز هم ممکن می شد. اما در شرایط کنونی که عوامل تقاضا در حال تشدید است اما عرضه با مشکل مواجه است، بانک مرکزی نمی تواند بازار را به درستی مدیریت کند.
این در حالی است که دالیل بسیاری هم به خروج سرمایه و قاچاق منجر شده است. دالیل داخلی و خارجی بسیاری که بر بازار ارز تاثیرگذار است. تنش های داخلی هم در خروج سرمایه هم اثر داشته که این موضوع هم در افزایش نرخ ارز اثرگذار شد. بنابراین برکناری، هشدار و تهدید در بازار اثری ندارد.  

طی سال های اخیر به صورت متوسط با تورم ۴۰ درصدی روبرو بوده ایم. طی این مدت هم به نوعی کسری بودجه دولت و چاپ پول نهادینه شده و تورم باال در اقتصاد حفظ شد. طبیعتا نمی توان توقع داشت در این شرایط قیمت ارز در یک نقطه ثابت بماند. از سویی با توجه به شرایط  موجود و در یک جو هیجانی شاهد هستیم 
قیمت دالر از ۳۱ هزار تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش پیدا می کند.

تعیین سقف و کف قیمت دالر برای آینده نزدیک به دالیل زیادی بستگی دارد. تعیین  این موضوع بستگی به شرایط سیاسی کشور دارد. زمانی که تنش های داخلی و بین المللی کاهش پیدا کند، در پی آن از قیمت ارز نیز کاسته می شود. بانک مرکزی و دولت سعی در کنترل نرخ ارز دارند اما اگر موفق باشند نیز این روند مقطعی 
است. اینکه دالر به چه سمت وسویی می رود، وابستگی عمیقی به شرایط سیاسی دارد. به طور کلی، راهکارهای موثر برای کنترل بازار ارز کاهش تنش ها، تعیین تکلیف FATF و برجام است. این راهکارها مسیرهایی است که می تواند به بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کمک کند.
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كاهش روزانه سقف تراكنش پلتفرم های رمز ارز به 
2۵ ميليون تومان 

بانک مرکزی سقف تراکنش پلتفرم های رمزارز را از ۵۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون 
تومان در روز کاهش داده است. بانک مرکزی سقف تراکنش پلتفرم های رمزارز را از 
۵۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان در روز کاهش داده است. این در حالی است 
که چندی پیش سقف تراکنش عادی در سیستم پرداخت کشور از ۵۰میلیون به 
۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. بررسیها نشان میدهد هیچ گونه محدودیتی 

در تعداد تراکنش در شبانه روز برای کاربران ایجاد نشده است.
»مهدی شریعتمدار« دبیر انجمن فین تک با اعالم کاهش سقف تراکنش پلتفرم های 
رمز ارز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: »بانک مرکزی 
سقف تراکنش های پلتفرم های رمزارز را از ۵۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان 
در روز کاهش داد.« اواین خبر را با هشتگ هایی نظیر محدودساز و ایمانع )برداشتی 
منفی از کلمه اینماد( منتشر ساخته و به این ترتیب مخالفت خود را با این سیاست 
جدید اعالم کرده است. شریعتمدار اعالم کرد ۸۷ درصد تراکنش ها در پلتفرم های 
رمز ارز زیر ۲۵ میلیون تومان است و این تصمیم بانک مرکزی تاثیر چندانی نخواهد 
داشت: »اکثر خریدها در حال حاضر رقم ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دارد.« با این حال 
او این تصمیم را یک محدودیت جدید اعمال شده از سمت دولت و نهادها می داند 
که می تواند در آینده به تصمیم های بدتری منجر شود: »مدتها پیش این صحبت 
مطرح شد که سقف تراکنش برای پلتفرم های رمزارز کمتر شود اما این موضوع با 
صحبت هایی که مطرح شد و مشورت هایی که صورت گرفت به جایی نرسید. اما در 
نهایت از دو سه روز پیش شاپرک اعالم کرد محدودیت تراکنش ها در ترمینال های 
رمزارز به ۲۵ میلیون تومان برسد و این تصمیم بدون هیچ مشورت و صحبتی صورت 
گرفته است.« دبیر انجمن فین تک ضمن ابراز تاسف از این تصمیم ها اعالم کرد در 
حال حاضر با هر کارت بانکی می توان ۲۵ میلیون تومان تراکنش در روز انجام داد 
اما به گفته او هیچ بعید نیست که به زودی این موضوع به هر کد ملی تعلق بگیرد. 
شریعتمدار در پاسخ به این پرسش که این تصمیم از چه زمانی روی ترمینال های 
رمزارز اعمال شــده گفت: »این موضوع از صبح امروز اعمال شده و صرافی های 

دیجیتال به زودی درباره آن به مشتریان خود اطالع رسانی خواهند کرد.«
او در پاسخ به این پرسش که دلیل این اقدام چه بوده نیز به دیجیاتو میگوید دلیل 
این کار دقیقا مشخص نیست اما احتماال بانک مرکزی تصور می کند بازار رمز ارز 
روی نرخ ارز تاثیر دارد. در اوایل تابستان امسال، سقف تراکنش ها برای پلتفرم های 
رمز ارز به ۱۰۰ میلیون تومان در روز رسیده بود و این موضوع باعث شد تا بسیاری 
از مدیران این پلتفرم ها نسبت به این موضوع انتقاد کنند. این رقم در روزهای آینده 
به ۵۰ میلیون تومان رسید و حال در اواخر پاییز ۱۴۰۱ به ۲۵ میلیون تومان رسیده 
است. پیگیری های دیجیاتو حکایت از این دارد که این تصمیم در شب گذشته 
گرفته شده و حتی قرار بوده که رقم کمتری به عنوان حد سقف تراکنش در نظر 
گرفته شود؛ اما در نهایت سقف مبلغ تراکنش روزانه در صرافی های دیجیتال به ۲۵ 
میلیون تومان رسیده است. این کاهش قیمت در حالی رخ می دهد سقف تراکنش 
عادی در سیستم پرداخت کشور از ۵۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته 
بود. در حال حاضر کاربران می تواند برای مبالغ بیش از مقدار مجاز معین شــده 
برای واریز یا برداشت به/از حســاب خود در صرافی، از چند شماره شبا استفاده 
کنند. همچنین در حال حاضر کاربران باید بین تراکنش ها حداقل ۲۴ ســاعت 
فاصله گذاری کنند. همچنین خاطر نشان می شود محدودیت به وجود آمده برای 
کاربران صرافی ها که از سمت دولت صورت گرفته به هیچ وجه به معنای قرار دادن 
سقف برداشت از صرافی ها نیست و کاربران نباید نگرانی در این مورد داشته باشند.

هفته ای ۵000 وب سايت در روسيه فيلتر می شود
روسیه در سال ۲۰۲۲ تاکنون، هر هفته به طور میانگین ۴۹۰۰ وب سایت را مسدود 
کرده است. طبق آمار نهاد غیردولتی روس کومزوبودا که توسط روزنامه کومرسانت 
منتشر شد، مقامات روسیه هفته گذشــته ۱۴ هزار و ۸۰۰ وب سایت را مسدود 

کردند که رکورد چند ساله باالترین آمار فیلترینگ در مدت یک هفته را شکست.
این نهاد غیردولتی فهرست ۶۴۰ هزار وب سایت را منتشر کرده که در حال حاضر، 
در روسیه مسدود شده اند. مقامات مالیاتی )۴۷ درصد( و دادستانهای فدرال )۱۱ 
درصد(، در میان نهادهای دولتی بزرگترین سهم را در دستور فیلترینگ وب سایت ها 
دارند. دیده بان اینترنت دولتی روسیه )روس کومنادزور( ماه جاری الیحه ای را ارائه 
کرد که به دفتر دادستان کل اجازه می دهد اطالعات مربوط به تصمیماتش را منتشر 
نکند. کارشناسان فناوری اطالعات به روزنامه کومرسانت گفتند: مقامات روسیه در 
خصوص فیلترینگ وب سایت ها، به سیستمی روی آورده اند که شفافیت کمتری 
دارد. دادستان های فدرال روســیه در فاصله آغاز جنگ اوکراین در فوریه و اوت، 
مسدود کردن یا حذف ۱۳۸ هزار وب سایت را افزایش دادند. از زمان جنگ اوکراین، 
تقریبا همه رسانه های مستقل روسیه یا مسدود شده یا دستور تعطیلی آنها صادر 
شده است. بر اساس گزارش مسکو تایمز، پلتفرم های شبکه اجتماعی غربی مانند 

فیس بوک، اینستاگرام و توییتر هم مسدود یا محدود شده اند.

هموارتر شدن مسير حمل ونقل عمومی با اجرای 18 
طرح فناورانه

سرمایه گذاری های کالن کشــورها بر روی صنعت حمل ونقل عمومی و توسعه 
فناورانه این حوزه یک پیام مهم برای مدیران دولتی دارد؛ آن هم ضرورت توجه ویژه 
به این عرصه پرکاربرد و عمومی که جامعه با آن سروکار دارد. به گزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، چند سالی است که صنعت حمل و نقل به طور 
جدی مورد توجه بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا از جمله شرکت های فعال در 
حوزه فناوری قرار گرفته و نتیجه چنین حرکتی، منجر به تولید دستگاه ها و وسایل 
حمل و نقلی شده که از آخرین فناوری های روز دنیا بهره می برند و با وجود نوپا 
بودن، می توانند نویدبخش آینده ای روشن در شیوه حمل و نقل و جابجایی باشند.

صنعت حمل  و نقل عمومی یکی از صنایع مشتری مدار در ادوار مختلف تاریخ بشر 
محسوب می شود و همچنان نیز به عنوان یکی از صنایعی که ارتباط مستمری با 
روزمرگی مردم دارد و یکی از نیازهای جدی آنهــا را مرتفع می کند؛ در جوامع 
کاربردی و راهبردی است. اما این صنعت حساسی که طیف وسیعی از مردم را به 
مشتریان دائمی خود بدل کرده چند سالی است که در دایره فناوری ها و خالقیت ها 
به سمت حیاتی نو و مدیریتی نوین حرکت کرده و مسافران، رانندگان و مدیران 

شهری از مزایای این مدل جدید و پیشرفته حمل و نقل بهره مند می شوند.
مدلی از حمل و نقل که با استفاده از فناوری های مدرن و خالقیت های دانشی و 
تخصصی؛ عالوه بر تامین نیاز عمومی به جابه جایی و تردد؛ امکانات دیگری نیز در 
اختیار شهروندان قرار می دهند که از آن جمله می توان به هوشمند شدن رصد 
خودروهای کاربردی در حمل و نقل عمومی، اطالع رسانی از زمان دقیق حرکت 
وسایل نقیله، درخواست هوشمند خودرو و غیره اشاره کرد. معاونت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان نیز در همین مسیر تالش کرده تا با حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و خالق؛ اثری ماندگار و هوشمندانه در توسعه حمل و نقل عمومی و بازار 
محصوالت و خدمات بومی تولید شده در این عرصه داشته باشد. بر همین اساس از 
۱۸ محصول و خدمت نوآورانه و فناورانه که در توسعه یافتگی حمل و نقل عمومی 
موثر هستند، حمایت کرده است. محصوالتی چون »پلتفرم یکپارچه شهر پی«، 
»سامانه اتوبوس یابی«، »کیوسک هوشمند درخواست تاکسی در مبادی ورودی 
شهرها«، »نسل جدید تابلوهای هوشمند اطالع رسانی اتوبوس«، »پرداخت کرایه 
قطار شهری با اپلیکیشن تاب«، »اپلیکشین هوشمند شهرداری«، »سامانه ویدئو 

مپ« و »پرداخت آنالین حمل و نقل عمومی« از جمله این تولیدات است.

اخبار

معاونــت علمــی فناوری 
رئیس جمهــور در جهت 
هماهنگ  ســازی حمایت 
همه جانبه دســتگاه ها از 
شرکت های دانش بنیان و 
در اقدامی جدید، پیش نویس آئین نامه ای را به هیات 
وزیران جهت بررســی و تصویب ارائه کرده که در 
صورت تایید نهایی، دستگاه ها مجاز خواهند شد تا 
زمین، امالک و ساختمان های خود را برای استقرار 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان، پارک های علم 
و فناوری،  ســراهای نوآوری و واحدهای خالق در 

اختیار قرار دهند. 
بر اساس یکی از بندهای طرح جهش تولید دانش 
بنیان، دســتگاه هــای اجرایی مجازنــد امالک و 
ســاختمانهای خود را در اختیار شرکتهای دانش 
بنیان قرار دهند. به گزارش مهر، طرح جهش تولید 
دانش بنیان که به تازگی توسط مجلس به تصویب 
و به تأیید شــورای نگهبان رسیده است هم اکنون 

برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است.
در شماره قبل از سلســله مطالب »با قانون جهش 
تولید دانش بنیان« به مفاد ۳ و ۴ طرح پرداختیم 
و در این شــماره مفاد ۵ و ۶ منتشر شد. ماده ۵ و ۶ 
این قانون به انعقاد قرارداد مشارکت دستگاه های 
اجرایی با کارآفرینان در راســتای تجاری ســازی 
یافته های علمی و اقدامات پارکهای علم و فناوری، 
در راستای حمایت از شــرکتها و مؤسسات دانش 

بنیانارتباط دارد.
انعقاد قرارداد مشــارکت دســتگاه های اجرایی با 
کارآفرینان؛ مــاده ۵: کلیه دســتگاه های اجرایی 
موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری، 
دانشــگاه ها، مراکز و مؤسســات آمــوزش عالی و 
پژوهشــی مجازند تمام یا بخشــی از دارایی های 
فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری 
از آنها را حســب مورد پس از اخــذ رضایت کتبی 
مؤلــف، پدیدآورنده، مختــرع و دارنده حق جهت 
بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت ها 
و مؤسســات دانش بنیان و واحدهای بهره برداری 
علمی و پژوهشی در اختیار شــرکتها و مؤسسات 

دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد 
و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام 
طرح )پروژه( اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان 
و پژوهشگران به صورت بالعوض در جهت تجاری 
سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه 
بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های 
علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. 
آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از 
تاریخ ابالغ این قانون توســط وزارتخانه های علوم، 
تحقیقات و فناوری و بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی تهیه می شــود و به تصویب هیئت وزیران 

می رسد.
اختصاص واحدهایــی بدون واگــذاری مالکیت 
به دانش بنیان ها توســط دســتگاه های اجرایی؛ 
مــاده ۶: در راســتای حمایت از پارکهــای علم و 
فناوری، شرکتها و مؤسســات دانش بنیان: الف- 
در تبصره بند )۲۴( ماده )۵۵( قانون شــهرداری 
اصالحی مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲، پس از عبارت دفتر 
 مهندسی عبارت »و دفتر شرکتهای دانش بنیان«

 اضافه می شود.
ب - دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون 
مدیریت خدمات کشــوری مجازند امالک، زمین 
و ساختمان های خود را برای اســتقرار شرکتها و 
مؤسســات دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، 
سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی و واحدهای 
خالق، بدون واگــذاری مالکیت، طبــق قوانین و 
مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آئین نامه اجرایی 
این بند حداکثر ظرف ســه مــاه از تاریخ ابالغ این 
قانون توســط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه 

می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره - واحدهــای خالق، اشــخاص حقیقی و 
حقوقی غیردولتی هســتند که در حــوزه صنایع 
فرهنگی و علوم انســانی و اجتماعی فعالیت دارند 
و از مهارت های انســانی، نــوآوری و فناوری های 
جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصوالت 
)کاال و خدمات( نوآورانه و فناورانه و با بهره برداری 
از الگوهای جدید کســب و کار اقــدام می نمایند. 
تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق بر 

عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.
پ- در ماده )۸۱( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت )۲(، عبارت 

»و پارکهای علم و فناوری« بعد از عبارت »مناطق 
ویژه اقتصادی« و عبارت »و واحدهای فناور مستقر 
در مراکز رشــد و پارکهای علم و فناوری«، بعد از 
عبارت »منطقه ویژه اقتصادی«، اضافه می شود. ت- 
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی به عنوان مراجع صدور 
مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس ها و پارکهای علم 
و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، 
غیردولتی و دانشگاه آزاد اســالمی و دستگاه های 
اجرایی که دارای ضوابط قانونی می باشــند، مجوز 
تأسیس و راه اندازی پردیس های استانی پارک علم 

و فناوری را صادر کنند.
محمدرضا قدوسی مشــاور کسب و کارهای نوپای 
دانش بنیاد معتقد است نگاه جدید مجلس را باید به 
فال نیک گرفت، چرا که آنها نیز به این باور رسیده 
اند که می توان با اســتخراج دارایی های راکد و در 
اختیار قراردادن آن به بخشــی از نهادهای دانش 

بنیان، در چرخه اقتصادی ارزش افزوده خلق کرد.
قدوسی با بیان اینکه امیدوارم این مصوبه در شورای 
نگهبان نیز تایید شــود، به »ایران« گفت: شرکت 
های دانش بنیان به ســخت افزاری، نرم افزاری و 
دانشی تقسیم می شــوند که بخش سخت افزاری 
که محصول تولید می کنند بیشــتر به دفتر کار، 
تجهیزات و ماشــین آالت نیــاز دارد. بنابراین اگر 
زمین، امالک و دفتر کاری با شــرایط مناسب در 

اختیار آنها قرار بگیرد، بسیار کمک کننده خواهد 
بود. این مشاور کسب و کارهای نوپا در ادامه گفت: 
بخشی از شرکت های دانش بنیان که برای شکل 
گیری خود به دفتــر کار نیاز دارند، بــرای اجاره 
یک دفتر ۶۰ متــری به همراه ســایر هزینه های 
ســربار و پرداخت حقوق معقول بــه چند نیروی 
انســانی در ســال یک میلیارد تومان باید هزینه 
کنند که ایــن رقم برای شــروع کار هزینه گزافی 
محسوب شــده و از این رو مانع از شکل گیری یک 
شرکت دانش بنیان می شــود بنابراین اگر امالک 
مازاد و راکد به قیمت مناســب به این شــرکت ها 
واگذار شود و دســتگاه دولتی نگاه تجاری نداشته 
 باشــد می تواند برای بخش ســخت افزاری مفید 

و کمک کننده باشد.
به اعتقاد وی در این مصوبه هنوز به جزئیات شرایط 
واگذاری توجه نشده اســت از این رو باید شرایط 
واگذاری امالک معقول باشــد در غیر این صورت 
شــرکت های دانش بنیان از آن استقبال نخواهند 
کرد. به گفته قدوسی هم اکنون تنها ۴ درصد ثروت 
دنیا در حوزه اقتصاد دیجیتال است و ۹۶ درصد به 
سایر بخش ها اختصاص دارد. حتی طبق گزارش 
اکونومیست هنوز ۸۰ درصد از ظرفیت اقتصاد جهان 
دارایی های سنتی و غیرمولد منجمد مانند زمین 
لوکس، امالک و... است و انسان ها از آنها برای تولید 
استفاده نمی کنند و تنها ۲۰ درصد از دارایی های 

دنیا در بخش مولد اقتصاد فعال است.

امالک دستگاه های اجرايی در اختيار دانش بنيان ها قرار می گيرد 

سهم 4 درصدی اقتصاد دیجیتال از ثروت دنیا 
News kasbokar@gmail.com

شــرکت آمریکایی اپل برای عمل به قانون رقابت 
جدید اتحادیه اروپا، آماده می شود آیفون و آی پد را 
به روی فروشگاه های اپلیکیشن رقیب باز می کند.

موافقت اپل با فعالیت فروشــگاه های اپلیکیشن 
رقیب، تهدید بزرگی برای کســب و کار خدمات 
اپل است که رشــد ســریعی دارد اما رقیبان این 
شــرکت نخســت باید کاربران را متقاعد کنند از 
امنیت و سادگی اســتفاده از فروشگاه برنامه اپل 
چشــم پوشــی کنند. بزرگی عواقب این اقدام، 
به این بســتگی دارد که اپل چگونه بــه الزامات 
اضافی در قانون اروپایی بازارهای دیجیتال عمل 

خواهد کرد. مایکروســافت، متا پلتفرمز، آمازون 
و شرکتهای دیگری که فروشگاه های اپلیکیشن 
دارند، می توانند از این تصمیم اپل برای موافقت با 

فعالیت رقیبانش، سود ببرند.
در راســتای این تغییر، کاربران دستگاه های اپل 
می توانند اپلیکیشن ها را از فروشگاه برنامه دیگری 
به جای فروشگاه اپ استور این شرکت نصب کنند. 
اما اپل هنوز درباره عمل به الزامات دیگر این قانون 
مانند فراهم کردن امکان استفاده از سیستم های 

پرداخت دیگر، تصمیم نگرفته است.
موافقت با استفاده از سیستم های پرداخت دیگر، 

تهدیدی برای میلیاردها دالر درآمدی است که اپل 
با دریافت حق کمیسیون ۳۰ درصدی از خریدهای 
درون برنامه ای، کسب می کند. طبق برآورد شرکت 
تحلیل داده سنسور تاور، تراکنش هایی به ارزش 
حدود ۱۰ میلیارد دالر، ســال میالدی گذشته از 
طریق فروشگاه اپ اســتور انجام شد. آنجلو زینو، 
تحلیلگر سهام شــرکت CFRA پیش بینی کرد 
تغییر مذکور، کمتر از ۰.۲ درصد از کل فروش اپل 

را تحت تاثیر قرار می دهد.
سازنده آیفون مدعی اســت موافقت با استفاده از 
سیستم های پرداخت دیگر در آیفون، کاربران را 

در معرض خطرات امنیتی و حریم خصوصی قرار 
می دهد. اما بعضی از رگوالتورها و منتقدان نظیر 
شرکت اپیک گیمز، نگرانی های مذکور را مبالغه 
آمیز خوانده اند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت 
اپیک در دادگاه مدعی شــده است گوگل سال ها 
پیش اجازه داد اپلیکیشــن ها خارج از فروشگاه 
پلی استور در سیستم عامل اندروید دانلود شوند. 
اما کاربران باید تنظیماتشان را تغییری داده و از 
هشدارهای امنیتی عبور کنند. در نتیجه، همچنان 
۹۰ درصد از دانلودها از فروشگاه اپلیکیشن رسمی 

گوگل انجام می شود.

یک نماینده مجلس ضمن تاکید بر نقش کلیدی 
شرکت های خالق و دانش بنیان در رشد و توسعه 
کشور، گفت : این شــرکت ها کلید رشد متوازن 

اقتصاد در اقصی نقاط کشور هستند.
غالمرضا شریعتی اندراتی نماینده مردم در دوره 
یازدهم مجلس از حوزه انتخابیه بهشهر در اینباره 
گفت: خوشــبختانه با رهنمون های مقام معظم 
رهبری شاهد تحولی ســاختاری در حوزه صنایع 
نرم و خالق  و شــرکت های دانش بنیان بوده ایم. 
با توجه به نامگذاری ســال جدید به عنوان سال 
»تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« مجلس به 

نوعی به استقبال این نام گذاری رفت و با تصویب 
قانون جهش تولیدات دانش بنیان تالش کرد تا به 
سهم خود، به تسهیل شرایط و کسب و کار در این 

حیطه کمک کند.
وی افزود: البته منابع و پتانسیل های کشور ما بسیار 
انبوه است، از منظر منابع انسانی و نیروی جوان و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز در یک شرایط خوب 
قرار داریم، بدیهی است، منطقی ترین روش برای 
استفاده از این منابع انســانی توسعه شرکت های 
خالق، اســتارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیان 
است. باید کمبود منابع را با استفاده از ابتکار و قوه 

خالقیت جبران کرد. زیست بوم صنایع نرم و خالق 
و اقتصاد دانش بنیــان و درون زا، ابزار الزم را برای 

تحقق این مهم در اختیار ما قرار می دهد.
 شــریعتی اندراتی ضمن تشــریع بیشتر شرایط 
اقتصادی کشور و نقش این شرکت ها در برون رفت 
از چالش ها، بیان کرد: ممکن است ایجاد یک شغل 
در برخی صنایع مــادر، هزینه قابل توجهی طلب 
کند، اما شرکت های خالق و دانش بنیان می توانند 
از طریق تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصوالت 
بومی سازی شده، اشــتغالزایی را با هزینه بسیار 
کمتر انجام دهند، ضمن آنکــه از طریق درون زا 

کردن تولید، به ثروت آفزایی و اســتقالل بیشتر 
اقتصادی کمک کرده اند.

نماینده مردم بهشهر همچنین گفت: مجلس این 
آمادگی را دارد که به منظور توسعه هر چه بیشتر 
زیست بوم نوآوری در کشور هر کمک قانونی الزم 
را به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاست جمهوری و شرکت های دانش بنیان و خالق 
ارائه کند. امیدوار هستیم که با توسعه فعالیت این 
شرکت ها در شهرستان هایی چون بهشهر، اقتصاد 
و صنعت به شکل متوازن تری در همه نقاط کشور 

رشد یابد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و 
تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران تأکید 
کرد مردم به هیــچ عنوان تلفن همراه از دســت 
فروشــان خریداری نکنند. محمدرضا رمضان با 
اشاره به اینکه مردم به هیچ عنوان تلفن همراه از 
دست فروشان خریداری نکنند، گفت: متأسفانه 

برخی از دالالن با عدم اطالعی مردم از نحوه خرید 
تلفن همراه با ایستادن در کنار مراکز فروش تلفن 
همراه در صدد گمراهی مردم و فروش گوشی های 

تقلبی با قیمت های ارزان هستند.
وی افزود: افراد متخلف با جعل شناســه گوشی و 
هماهنگی با تعدادی از هم دســتان خود به گونه 

ای رفتار می کنند که خریدار به این موضوع شک 
نکرده و حتی به این باور برسد که گوشی اصل آنهم 
با قیمتی ارزان تر از مغازه ها خریداری کرده است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی 
و تصویری، تلفن همــراه و لــوازم جانبی تهران 
با تأکید بر اینکــه مردم باید خریدهــای خود را 

از مراکز دارای جواز کســب انجام دهند تا دچار 
نشــوند، گفت: با کــد دســتوری#۷۷۷۷* می 
تــوان از اصالت گوشــی اطمینان کســب کرد. 
عالوه بر این با شــماره گیری کــد #۰۶#* می 
 تــوان کــد IMEI و شــماره ســریال گوشــی 

را دریافت نمود.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به سرعت 
اینترنت و وضعیت پلتفرم های داخلــی، گفت: وزیر 
ارتباطات باید فکر اساسی در این خصوص داشته باشد 
در غیر اینصورت بعد از تعطیالت مجلس، طرح سوال 
خواهم داشت و قطعا امضا هم به اندازه کافی برای این 

سوال جمع آوری خواهد شد.
ذبیح اهلل اعظمی ساردویی در خصوص وضعیت اینترنت 
در کشور، اظهار کرد: سرعت اینترنت به شدت پایین 

است به طوری که حتی کار کردن با ایمیل و یا پلتفرم 
های داخلی هم با مشــکل مواجه است. زمانی هم که 
از وزیــر ارتباطات در خصوص زمان افزایش ســرعت 
اینترنت و یا رفع فیلترینگ سوال می پرسیم، توپ را به 
زمین سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت کشور می اندازد 
که قابل قبول نیســت. وی ادامه داد: من فکر می کنم 
یا وزیر از این وضعیت خبر ندارد و یا اطالعاتش کافی 
نیست. شــما حتی اگر به بقالی ها هم مراجعه کنید، 

در کنار تبلیغات ماست شیرین، تبلیغات فروش فیلتر 
شکن را هم می توانید ببینید. فیلترینگ پلتفرمی مانند 
اینستاگرام با اینکه باعث کاهش آمار بازدیدکنندگان 
شــد، اما االن این تعداد رو به افزایش است زیرا همه 
مردم به دنبال نصب فیلترشکن هستند؛ بنابراین وزیر 

ارتباطات باید فکری به حال این مساله بکند.
اعظمی ساردویی با بیان اینکه راه حل مسایل کشور، 
فیلتر کردن نیســت، گفت: کسانی که به هر دلیلی به 

دنبال استفاده از پلتفرم ها هستند، راه آن را پیدا می کنند 
ضمن اینکه اگر هدف، تقویت پلتفرم ها است، غیر از یکی 
یا دو مورد، بقیه آنها سرویس دهی بسیار ضعیفی دارند. 
توصیه ما این اســت که پلتفرم های داخلی خصوصا 
آنهایی که ۵ سال پیش یارانه های زیادی گرفتند، باید 
به فکر تقویت زیرساخت ها باشند در غیر اینصورت به 
محض رفع فیلترینگ پلتفرم های خارجی، مردم قطعا 

به سراغ استفاده از آنها خواهند رفت.

موافقت اپل با فعالیت فروشگاه های اپلیکیشن رقیب در آیفون

دانش بنیان ها کلید رشد متوازن اقتصاد 

تلفن همراه از دستفروشان نخرید

سرعت اینترنت به شدت پایین است


