
یک کارشــناس حوزه آب گفت: ما اکنــون ۲۰ میلیارد متر 
مکعب مازاد برداشــت آب داریم که اگر نتوانیم آن را در بازه 
مشخصی سر و سامان داده و مدیریت کنیم؛ روزهای سخت 
و ترسناکی را در پیش خواهیم داشت. رضا حاجی کریم درباره 
تداوم خشکسالی و وضعیت منابع آبی کشور اظهار داشت: ابتدا 
اینکه مسئله بارندگی به هیچ وجه ارتباطی با بیالن مصرف آب 
کشور ندارد یعنی مسئله ای که امروز با آن مواجهیم تغییرات 
بارندگی نیست، مســئله اصلی بد مصرف کردن آب است. ما 
در کشــوری زندگی می کنیم که ۸۵ درصد مناطق کشور در 
اقلیم گرم و خشک قرار دارد، در همین شرایط اقلیمی الگوی 
توسعه ای را از کشورهایی الگوبرداری کردیم که اصوال کمبود 

آب ندارند. الگوی توسعه ما از اروپایی گرته برداری شده است که 
دسترسی به منابع آبی بسیار زیادی دارد، نوع سرمایه گذاری و 
استراتژی صنعتی مان هم به همین شکل بوده و چولگی منحنی 

سرمایه گذاری همیشه سمت صنایع آب بر بوده است.
وی افزود: با این شرایط در نظر بگیریم که در سطح بین الملل 
هم با گلوبال وارمینگ و گرمایش جهانی روبرو هســتیم، این 
تنها مسئله ای نیست که مشکل ما را حاد کرده و از نظر آبی به 
شرایط امروز رسیده ایم. مسئله ای که ما را به این روز رسانده 
تالقی تغییرات اقلیمی، الگوهای بد توســعه ای و مصرف آب 
اســت، فرض کنیم در ســال آبی آینده ۲۰ درصد هم باالی 
منحنی نرمال باشیم ما بیش از ۴۰۰ دشت ممنوعه داریم آیا 

این ۲۰ درصد رویایی باالی نرمال مشکل اصفهان و همدان، 
صنایع آب بری را که به کویر مرکزی منتقل شــده اند را حل 
می کند؟ مسئله آب شهر تهران را که به تمام منابع آبی ۴ استان 
دیگر دست اندازی می کند؛ حل می کند؟ آیا می تواند ماجرای 
آب های بین حوضه ای را حل کند؟ بنابراین شرایط اقلیمی یک 

عامل تشدیدکننده بوده نه عامل اصلی.
این کارشــناس حوزه آب تاکیــد کرد: اگر بــا همین آهنگ 
کنونی پیش برویم تهدید تمدنی است و بدون رودربایستی و 
پرده پوشی باید بگوییم که روزهای سختی را خواهیم داشت 
و شــاهد تعارضات اجتماعی، سیاســی، قومیتی و صنفی در 
حوزه آب خواهیم بود. اما اگر تدبیــری اتخاذ کنیم منجمله 

برنامه های سازگاری با کم آبی را به نحو احسن اجرا کنیم شاید 
گریزی باشد.

وی خاطرنشــان کرد: ما اکنون ۲۰ میلیارد متر مکعب مازاد 
برداشت آب داریم که اگر نتوانیم آن را در بازه مشخصی سر و 
سامان داده و مدیریت کنیم؛ روزهای سخت و ترسناکی را در 
پیش خواهیم داشــت. اما نکته ناراحت کننده اینکه در سطح 
استراتژیستی هیچ نشانه ای مبنی بر بهبود اوضاع نمی بینیم 
یعنی وقتی به رئوس برنامه هفتم و سیاســت های کشاورزی 
که نگاه می کنیم اراده ای برای سامان این وضعیت وجود ندارد.

حاجی کریم بیان داشت: می توان برای صفر کردن مصرف این 
۲۰ میلیارد متر مکعب آب مازاد؛ برنامه ریزی کرد و ســندی 

تدوین کرد ولی ماجرا این است که برنامه نیاز به منابع مالی و 
سرمایه گذاری های کالن دارد در شرایط فعلی یکی از بزرگترین 
بازدارنده ها برای حصول موفقیت؛ تجهیز منابع مالی است که 
در شرایط فعلی امکانات الزم را نداریم چون دولت پول ندارد 
محدودیت و مضایق مالی شدید دارد و بخش خصوصی هم به 
علل مختلف تمایلی به سرمایه گذاری در این حوزه ندارد یعنی 
ترجیح می دهد سرمایه را در بازارهایی ببرد که بازدهی بهتری 
دارند، این باعث می شــود هیچوقت به اهداف مدنظر نرسیم، 
مگر اینکه اســتراتژی جدیدی اتخاذ کنیم که سرمایه گذاری 
درحوزه آب اقتصادی بوده و به اندازه بازارهای دیگر جذابیت 

داشته باشد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: در قالب طرح 
نهضت ملی مسکن ۱۰۳ هزار واحد با اولویت شهرهای 
کوچک توســط بنیاد در حال اجرا است اما در برخی 
شــهرهای بزرگ هم پروژه هایی را در حال ســاخت 
داریم؛ از جمله در بافت فرسوده تهران ۱۱ هزار واحد 

را می سازیم.
حمیدرضا سهرابی اظهار کرد: در بخش مسکن شهری 
ســالیانه ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن بر عهده 
بنیاد قــرار دارد که حدود ۱۰۳ هزار واحد آغاز شــده 
اســت. اولویت اجرای این پروژه ها شهرهای کوچک 
است ولی در برخی شــهرهای بزرگ و مراکز استان ها 
از جمله قــم، بندرعباس، قزوین، گــرگان و تعدادی 
دیگر از شهرها نیز پروژه هایی در دست اجرا داریم. وی 
افزود: در شهر تهران هم حدود ۱۱ هزار واحد در قالب 
تفاهم نامه با شهرداری تهران، عموما در بافت فرسوده 
احداث می کنیم که کارها از حدود شش ماه قبل آغاز 

شده و عمدتا در مراحل فونداسیون به بعد است. معاون 
مسکن شهری بنیاد مسکن هم چنین با اشاره به ساخت 
واحدهای مسکن ملی برای مددجویان بهزیستی اظهار 
کرد: ۱۰ هزار در قالب تفاهم نامه با سازمان بهزیستی 
اجرا می کنیم که خوشبختانه پس از معرفی افراد توسط 
سازمان بهزیســتی حدود ۲۰۰۰ واحد شروع شده و 
پیگیر هستیم تا تعداد باقی مانده هم به زودی آغاز شود.

به  گفته سهرابی، در بخش روســتایی هم ۲۰۰ هزار 
واحد را آغاز کرده ایم که به روســتاییان، تســهیالت 
۲۰۰ میلیــون تومانی با مدت بازپرداخت ۲۰ ســاله 
و نرخ ســود ۵ درصــد پرداخــت می شــود. معاون 
مسکن شهری بنیاد مســکن تصریح کرد: در جریان 
بازســازی روســتاها ســیمان و میلگــرد در اختیار 
متقاضیان قرار می گیرد. نقشــه، هدایت و پشتیبانی 
 هم از طــرف بنیاد انجام می شــود و مــردم اقدام به 

ساخت و ساز می کنند.

تحویل هواپیماهای ایرباس در ســال ۲۰۲۲، میزان 
۸ درصد افزایش یافت و موجب شــد این شــرکت 
هواپیماسازی برای چهارمین سال پیاپی بزرگ ترین 
هواپیماساز جهان شــود. شــرکت ایرباس اروپا در 
ســال ۲۰۲۲، میزان ۸ درصد بیشتر هواپیما تولید 
کرد و توانست برای چهارمین سال پیاپی بزرگ ترین 
هواپیماساز جهان شود. این در حالی است که اختالل 
در چرخه تامین این شرکت موجب شده است ایرباس 
نتواند آن اندازه که برنامه ریزی کرده بود هواپیما تولید 
کند. ایرباس اعالم کرده که در سال ۲۰۲۲، تعداد 66۳ 
فروند هواپیما تولید کرده و سفارش ساخت ۱۰7۸ 
هواپیما را هم دریافت کرده است که البته پس از لغو 
برخی از این سفارش ها رقم سفارش برای ساخت ۸۲۰ 

فروند هواپیما نهایی شده است.
شرکت بوئینگ آمریکا که در حال پشت سر گذاشتن 
دو بحران امنیت هواپیماهای 7۳7 مکس و مشکالت 

فنی در ساخت هواپیماهای 7۸7 دریم الینر است، در 
سال ۲۰۲۲، تعداد ۴۸۰ فروند هواپیما تولید کرده و 
گفته است سفارش ساخت نهایی 77۴ فروند هواپیما 
را هم دریافت کرده است. در حالی ایرباس 66۳ فروند 
هواپیما در سال ۲۰۲۲ تولید کرده که 66۱ فروند آن 
را تحویل داده و دو فروند آن را که متعلق به شرکت 
ایروفلوت روسیه است، به خاطر تحریم تحویل داده 
نشده است. ایرباس برنامه ریزی کرده بود سال گذشته 

7۰۰ فروند هواپیما تولید کند.
گویالئوم فائوری، مدیرعامل ایرباس، دلیل تولید کمتر 
از نرخ هدف گذاری این شرکت را پیچیدگی فضای 
عملیاتی ساخت هواپیما عنوان کرد و گفت: که با این 
حال ما تالش خواهیم کرد که تولید را افزایش دهیم. با 
فروکش کردن بحران کرونا در جهان،  تقاضا برای خرید 
هواپیما به خصوص هواپیماهای کوچک و تک راهرو در 

جهان رو به افزایش گذاشته است.

بر اساس تبصره ۱۵ الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ ستاد 
ملی گاز ایران و شــرکت توانیــر موظفند از بخش 
غیردولتی )با اولویت شــرکت های اپراتور مجازی( 
نسبت به هوشمند ســازی مصرف، برقراری ارتباط 
و شناسایی و وصول مطالبات مشــترکان با اولویت 
مشــترکان عمــده پرمصــرف و همچنین نصب 
شمارش گرهای هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به 

صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.
بر اساس بند »ز« تبصره ۱۵ الیحه بودجه شرکت های 
تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق 
منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب 
ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر 
بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه 
حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور 

افزایش بازدهی پرداخت کنند.

همچنین بر اساس همین تبصره در راستای کاهش 
ناترازی تولیــد و مصرف حامل های انــرژی الگوی 
مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم های مختلف کشور 
بر اساس مساحت، زیربنای ساختمان در چارچوب 
استانداردهای معیار مصرف انرژی ساختمان ها، دو 
ماه پس از ابالغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت، 
نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد 
ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. طبق 
بند »ط« تبصر ۱۵ نیز  به دولت اجازه داده می شود 
نسبت به اصالح شرکت های برق اقدام کند اساسنامه 
این شرکت ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیات 
وزیران می رسد. بر اســاس بند »ی« این تبصره نیز 
برق دریافتی نیروگاه های اتمــی و تجدید پذیر در 
مقابل برق دریافتی این واحدها از ســایر نیروگاه ها 
 در هر نقطه ای از کشــور مشــمول هزینــه انتقال 

نخواهد شد.

مدرس خیابانی از سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد دالری در فاصله ۱۴۰۱ 
تا ۱۴۰۵ برای توســعه ناوگان خبر داد. محمد رضا مدرس خیابانی 
گفت: گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  اقتدار ملی و بین المللی 
خود را به جهانیان ثابت کرده که نمونه آن اعزام نفت ایران به ونزوئال 
با کشتی های متعلق به ناوگان کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
است که توانست پرچم جمهوری اسالمی ایران را در دو فروند کشتی 
نفتکش عازم ونزوئال به اهتزاز درآورد. به گفته او، کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران در حوزه های مختلفی فعالیت دارد و عالوه بر حضور 
جدی در آبراه های بین المللی پشــتیبانی از نیروی انسانی داخلی را 
نیز صورت می دهد؛ به نحوی که ســاالنه ۲۰۰ نفر از داوطلبین ورود 
به حوزه دریانوردی ساالنه از سوی این ناوگان ملی آموزش می بینند. 
مدرس خیابانی می گوید: مجموعه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران 67۰۰ نفر نیرو در اختیار دارد کــه بالغ بر ۳7۰۰ نفر از آن ها در 
حوزه دریایی مشغول به فعالیت هستند، این در حالی است که گروه 
کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران هم اکنون ۱۳7 فروند شناور با 
ظرفیت پنج میلیون تن در اختیار دارد که امیدواریم در مسیر پیشرفتی 

که برای این مجموعه طراحی شده این ظرفیت ها افزایش یابند.

او گفت: در حال حاضر ۱۹۴ هــزار جعبه کانتینــر در اختیار گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران اســت که به موازات این مالکیت 
ســرمایه گذاری هایی نیز در این حوزه صورت گرفته و در امسال ۴۰ 
هزار TEU کانتینر به ارزش ۱۲۰ میلیون دالر خریداری شده است؛ 
ضمن اینکه این ناوگان در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده ای که به نوعی 
حمل و نقل ترکیبی را شامل می شود با ۱۲۰۰ دستگاه واگن کار خود را 
تداوم داده است. مدرس خیابانی گفت: در هفت ماهه امسال ۱6 میلیون 
تن کاال از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران جابه جا شده 
که در مقایسه با سال گذشته این اقدامات ۴ درصد رشد داشته، این 
در حالی است که در سال ۱۴۰۰ نیز در مقایسه با سال ۹۹ مجموعه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ۴۱ درصد رشد را تجربه کرده است.
او گفت: مجموعه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با رسالتی 
که برای خود تعریف کرده است تعداد کارکنان خارجی را که در سال 
۹۸ حدود 6۰۰ نفر بوده اند با نیروی ایرانی جایگزین کرده و هم اکنون 
تعداد پرسنل خارجی در سال جاری به صفر رسیده است و تعداد انگشت 
شماری که در این ناوگان مشغول به فعالیت هستند به جهت مسائلی 
است که با توجه به محدودیت ها با آن مواجه شده ایم. نائب رئیس هیئت 

مدیره گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گفت: تقویت کریدور 
شمال- جنوب و شرق- غرب یکی از راهبرد های اصلی گروه کشتیرانی 
است و بر این اساس هفته گذشته خط منظمی برای حمل بار کانتینری 
از شرق دور به چابهار راه اندازی شده که در تداوم این مسیر یک فروند 
کشتی دیگر فردا شب در بندر چابهار پهلوگیری خواهد کرد. او با اشاره 
به فعال بودن خط منظم کانتینری از هند به چابهار نیز گفت: در حوزه 
حمل و نقل ترکیبی ۱۰۰ دستگاه واگن خریداری شده و ۲۰۰ دستگاه 
واگن دیگر را نیز خریداری خواهیم کرد؛ ضمن اینکه خرید و ساخت 
هشت فروند شناور در دستور کار قرار گرفته است که این هشت فروند 
شناور خریداری شده در مسیر کریدور شمال-جنوب فعالیت خواهند 
کرد. مدرس خیابانی گفت: برای فاصله سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ و به 
منظور توسعه اقتصاد دریامحور سرمایه گذاری دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون 
دالری در حوزه توسعه ناوگان در نظر گرفته شده که در کنار آن ۳۲۵ 
میلیون دالر نیز در حوزه خرید کانتینر سرمایه گذاری خواهد شد که در 
مجموع می توان گفت عددی حدود ۲.۵ میلیارد دالر برای افزایش ورود 
77 شناور به ناوگان و خروج شناور های فرسوده و مستهلک از ناوگان 
هزینه خواهد شد. وی اظهار داشت: تبدیل شدن شرکت کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران از یک شرکت حمل و نقل دریایی به یک شرکت 
لجستیکی در دستور کار گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران قرار 
دارد که بر این اساس سخت افزار ها و نرم افزار های الزم را در حال فراهم 
سازی داریم و در قالب آن مجموعه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یک شرکت لجســتیکی به کار خود ادامه خواهد داد. 
مدرس خیابانی با بیان اینکه توسعه مســیر چابهار در دستور کار قرار 
دارد، اما امیدواریم همه دستگاه های اجرایی مرتبط و کشور های مستقر 
در مسیر این کریدور به خوبی به وظایف خود عمل کرده و همکاری های 
الزم را با گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران صورت دهند، تصریح 
کرد: برای تحقق این برنامه ها الزامات و چالش هایی را پیش رو داریم که 
بر این اساس حمایت الزم باید از تولید داخلی نیز صورت گیرد. مدیرعامل 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه سال های سال است 
مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید دارند که باید حمایت از تولیدات 
ایرانی نیز در دستور کار قرار گیرد، گفت: به موازات باید مسیری طی 
شود تا خدماتی که از ناحیه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران داده 
می شود نیز در اولویت حمایت قرار گرفته و در برنامه هفتم توسعه نیز 
این نکته مدنظر قرار گیرد. مدرس خیابانی گفت: در عین حال تعیین 

تکلیف و تصمیم گیری در حوزه اسقاط کشتی نیز باید مدنظر قرار گرفته 
و پرداخت مشــوق های صادراتی و وارداتی به تجاری که بار خود را با 
ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران حمل می کنند در دستور 
کار قرار گیرد تا استفاده از خدمات ایرانی در اولویت فعاالن اقتصادی قرار 
گیرد. مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
تکمیل راه آهن چابهار- زاهدان و رشت - انزلی باید در دستور کار جدی 
برای تکمیل کریدور شمال- جنوب قرار گیرد، گفت: اگر کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران قرار باشد در مسیر کریدور شمال- جنوب به 
یک شرکت لجستیکی تبدیل شود باید این بخش از راه آهن تکمیل 
شود. او با تقدیر از زحمات وزارت نفت در تأمین سوخت کم سولفور از آن 
به یک اقدام مجاهدانه یاد کرد و گفت: تأمین سوخت ناوگان کشتیرانی 
باید در جنوب کشور صورت گیرد در حالیکه هم اکنون در شرق کشور 
تأمین ســوخت صورت می گیرد، اما باید تدابیری اندیشیده شود که 
عالوه بر تامین سوخت ناوگان داخلی به سایر ناوگان تردد کننده در این 
مسیر نیز ارائه سوخت در دستور کار قرار گیرد، اما باید سوخت با قیمت 
مناسب در اختیار ناوگان قرار گیرد تا بتوان خدمات مناسب تری را در 

این حوزه ارائه داد.

۲۰ میلیارد متر مکعب مازاد برداشت آب داریم

نصب کنتور هوشمند قسطی شدایرباس بزرگ ترین هواپیماساز جهان شدساخت ۱۱ هزار مسکن ملی در بافت فرسوده تهران

سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد دالری برای توسعه ناوگان دریایی
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سرمقاله

رونق تولید
رونق اشتغال

زنجیــره ای از شــاخص 
هــا در تولیــد و رونق آن 
دخالت دارنــد. در صورت 
عدم وجــود یکــی از این 
عوامل تولیــد تحت تاثیر قرار مــی گیرد. تامین 
مواد اولیه و تجهیــزات می تواند بــر روند تولید 
تاثیرگذار باشد. انرژی و نیرو نیز از عوامل موثر بر 
میزان تولید اســت. در فصول سرد سال با قطعی 
گاز رونــد تولید دچار اختالل می شــود که حل 
این مهم باید در دســتور کار قــرار گیرد. با توجه 
 به وابســتگی صنایع و تولید به انــرژی باید این 

روند  اصالح شود...

  عبدالمجیــد شــیخی، 
کارشناس اقتصادی 
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وزیر ارتباطات:

با قطع سراسری اینترنت 
مخالفت کردیم

اینترنت طبقاتی نداریم 

قطعی گاز، بسیاری از صنایع را از مدار تولید خارج کرد

هشدار  نسبت  به  توقف  تولید
صفحه3

صفحه۲

۵2۶1  هزار  میلیارد؛ بودجه  1402   
یارانه   نقدی   ثابت   ماند

   درآمدهای   مالیاتی  ۵۹   درصد   افزایش   می یابد

زارع پور، وزیر ارتباطات گفت: سازمان سنجش به 
دنبال این بود که همزمان با برگزاری کنکور، اینترنت 
به شکل سراسری قطع شود که ما مخالفت کردیم. 
وزیر ارتباطات از مخالفت وزارت ارتباطات و فن آوری 
اطالعات با نظر سازمان سنجش برای قطع اینترنت 
به شکل سراسری همزمان با برگزاری کنکور خبر 
داد. زارع پور در حاشــیه جلشه هیئت دولت گفت: 
سازمان ســنجش به دنبال این بود که همزمان با 
برگزاری کنکور، اینترنت به شکل سراسری قطع شود 
که ما مخالفت کردیم. وی تاکید کرد که جلسه ای 
برگزار و تصمیم گرفته شــد صرفــاً اینترنت های 
تلفن همراه و آن هم در محدوده حوزه امتحانی و با 
اطالع رسانی قبلی قطع شود. زارع پور درباره اینترنت 
طبقاتی در کشور نیز گفت: ما چیزی به اسم اینترنت 
طبقاتی نداریم، برای ما همه مردم خاص هستند. بر 
اساس مصوبه ای که از سال ها پیش بوده برای برخی 
متخصصان مثل فریلنسر ها و آزادکار ها دسترسی 
وسیع تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی 
نداریم. وزیر ارتباطات فنــاوری و اطالعات گفت: 
چیزی به اســم اینترنت طبقاتی نداریــم، برای ما 
همه مردم خاص هستند.  به گزارش ایسنا، عیسی 
زارع پور در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره آخرین 
روند توسعه و پیشــرفت پروژه فیبرنوری در جمع 
خبرنگاران گفت: پروژه فیبر نوری منازل و کســب 
و کار ها طبق روال جلو می رود. بیش از دو میلیون 
پوشش ایجاد شده است و از رسانه ملی می خواهیم 
شیرینی این سرعت باال در شهر های مختلف را به 
مردم بگوید و تبلیغ کنید. در حال حاضر از این دو 
میلیون ظرفیت، فقط ۳۰۰ هــزار ظرفیت در حال 
استفاده است. وی درباره اینترنت طبقاتی در کشور 

گفت: ما چیزی به اسم اینترنت...



اقتصاد2
ایران

هر کد ملی مجاز به خرید فقط یک دستگاه 
خودرو است

شرایط خرید خودرو وارداتی از 
بورس کاال 

به زودی خودروهای خارجی وارداتی در بورس 
کاال عرضه خواهد شــد. تعداد این خودروها 
محدود اســت. شــرایط خاصی برای عرضه 
خودروهای خارجی در بورس کاال اعالم شد. 
جزئیات جدید عرضه خودروهای وارداتی در 

بورس کاال را در ادامه بخوانید.
قرار است بیش از ۲۱ هزار دستگاه خودروی 
وارداتی در بســتر بورس کاال معامله شود و 
هر کد ملی مجاز به خرید فقط یک دســتگاه 
خودرو است؛ البته به شــرطی که فرد شامل 
محدودیــت ســابقه خرید از ســال ۱۳۹۸ 
نباشد. پس از آنکه نخســتین شناور حامل 
محموله خودروهای وارداتــی در بندرلنگه 
پهلودهی کرد، کار ترخیــص این خودروها 
آغــاز شــد و ایــن خودروها دهــم دی ماه 
به گمرک تهران رســیدند و اعالم شــد که 
 فروش آن ها از ســوم دی مــاه در بورس کاال 

آغاز می شود.
 KIA CEED بر این اساس، خودرو ســواری
 KIA به تعداد ۲۰۰ دســتگاه، خودرو سواری
K۵ به تعداد ۵۰۰ دســتگاه، خودرو سواری 
KIA SPORTAGE به تعداد ۵۰۰ دستگاه، 
خودرو سواری KIA CERATO به تعداد ۵۰۰ 
دستگاه، خودرو سواری KIA RIO به تعداد 
 KIA SELTOS ۱۰۰ دستگاه، خودرو سواری
 KIA به تعداد ۷۰ دســتگاه، خودرو سواری
SONET به تعداد ۷۰ دستگاه، خودرو سواری 
KIA PEGAS به تعداد ۱۰۰ دستگاه و خودرو 
ســواری KIA PICANTO بــه تعداد ۱۰۰ 

دستگاه، در بورس کاال پذیرش شدند.
همه این خودروها تولید شرکت KIA کشور 
کره جنوبی بوده که توسط شرکت بازرگانی 
کوشــا خودرو نگین عرضه شده است. عالوه 
بر این، ۱۹ هزار خودروی چانگان نیز در این 

بورس پذیرش شدند.
در این راستا، علیرضا صادقی – رئیس اداره 
نظارت بر بازار بورس های کاالیی ســازمان 
بورس – ضمن تشریح شرایط و زمان عرضه 
۲۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودروی وارداتی در 
بورس کاال عنوان کرد: قیمت پایه زمانی که 
عرضه خودروها توســط عرضه کننده اعالم 
شود، مشخص و منتشر خواهد شد. همچنان 
هر کد ملی قادر به درخواســت سفارش یک 
خودرو است و محدودیت سابقه خرید از سال 
۱۳۹۸ که توسط وزارت صمت اعالم شد نیز 

به قوت خود باقی است.
وی در یک گفت وگوی کارشناسی اعالم کرد 
که در جلسه اخیر هیات پذیرش بورس کاال، 
پذیرش ۲۱ هزار و ۱۴۰ دســتگاه خودروی 
وارداتی از دو شــرکت چانگان چین و کیای 
کره در دستورکار قرار گرفت و تایید شد. ۱۹ 
هزار دســتگاه از مجموع خودروهای یادشده 
به شرکت چانگان چین تعلق دارد که توسط 
شرکت سایپا عرضه خواهد شــد و مابقی به 
۹ مدل خودرو از شــرکت کیای کره جنوبی 
اختصاص دارد. تمامی این خودروها توســط 
هیات پذیرش شــرکت بــورس کاالی ایران 
پذیرش شده  و بورس کاال آمادگی عرضه آنها 
را دارد که الزم است نخست اقدامات الزم در 
ارتباط با ترخیــص کاال و موضوعات گمرکی 

انجام پذیرد.
رئیس اداره نظارت بر بازار بورس های کاالیی 
سازمان بورس با اشاره به اینکه همه ۲۱ هزار 
و ۱۴۰ دســتگاه خودرو به صورت یکجا و در 
یک زمان در بورس کاال عرضه خواهند شد، 
تصریح کرد: در ارتباط با این خودروها، همان 
محدودیت های پیشین خرید خودرو از بورس 
کاال پابرجاست؛ به بیان دیگر، همچنان هر کد 
ملی قادر به درخواســت سفارش یک خودرو 
است و محدودیت سابقه خرید از سال ۱۳۹۸ 
که توسط وزارت صمت اعالم شد نیز به قوت 

خود باقی است.
صادقی با اشاره به اینکه کشف قیمت براساس 
مدل حراج خواهد بود، عنــوان کرد: قیمت، 
براساس قیمت پایه ای که عرضه کننده اعالم 
می کند در مکانیزم حراج تعیین می شــود و 
خودروها در قالب رقابــت به فروش می روند. 
به بیانــی دیگر، خریــداران قیمت های خود 
را از طریق کارگزار در ســامانه معامالت وارد 
می کنند و از طریق مکانیــزم حراج، قیمت 
کشف می شود. قیمت پایه در زمانی که عرضه 
خودروها توســط عرضه کننده اعالم شــود، 

مشخص و منتشر خواهد شد.

خبر

ســید ابراهیم رئیســی، 
رئیــس جمهوری کشــور 
روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه 
با حضور در جلســه صحن 
علنی مجلس، دومین الیحه 
بودجه تنظیم شده توسط دولت سیزدهم را تقدیم 

مجلس کرد.
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار 
میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت 
به ســال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و 
معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. روز ۲۱ دی ماه الیحه 
بودجه سال آینده به عنوان دومین الیحه تدوین شده 
توسط دولت ســیزدهم به مجلس شورای اسالمی 
ارائه شد. جزئیات ارقام کلی بودجه نشان می دهد که 
بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۵۲۶۱ 

هزار میلیارد تومان تراز می شود.
اما بودجــه از دو بخــش بودجه عمومــی و بودجه 
شــرکت های دولتی، بانک ها و موسســات انتفاعی 
وابسته به دولت تشکیل می شود که بودجه عمومی 
شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است. اجزای بودجه 
عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار 
میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و 
موسسات دولتی شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین بودجه شــرکت های دولتــی، بانک ها و 
موسسات انتفاعی وابســته به دولت که حجم عمده 
کل بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده با رقم 
۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است. ماده واحده 
و جداول کالن منابع و مصارف بودجه: پیوست شماره 
یک: اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، 
پیوست شــماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی های 
ســرمایه ای و مالی، پیوســت شماره ســه: بودجه 
شــرکت های دولتی، بانک ها و مؤسســات انتفاعی 

وابسته به دولت به انضمام برنامه و فعالیت 
براساس الیحه بودجه ۱۴۰۲، دولت منابع حاصل از 
مالیات را به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش 
داده که نسبت به بودجه سال جاری بیش از ۵۹ درصد 
افزایش دارد. جزئیات منابع بودجه دولت در ســال 
آینده نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود 
۵۲۶ هزار میلیارد تومان که در بودجه امسال مصوب 
شده، به بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رسیده که 

رشد بیش از ۵۹ درصدی را نشان می دهد.
این افزایش درحالی رخ داده که پیش از این نیز عنوان 

شده بود که قرار اســت نقش مالیات در درآمدهای 
دولت پررنگ تر شود. گفتنی است؛ سهم مالیات در 
بودجه ۱۴۰۰ معادل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود که 

در بودجه امسال به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.
براساس الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲، عوارض خروج 
از مرزهای هوایی به ازای هر نفــر ۴۰۰ هزار تومان 
تعیین شده است که این نرخ برای سفر دوم ۵۰ درصد 
و برای سفر سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد افزایش خواهد 
یافت. براساس جزئیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، در 
مجموع ۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان منابع از محل 
درآمدهای خروج از کشور در نظر گرفته شده است. 
در همین رابطه عوارض خروج برای هر نفر ۴۰۰ هزار 
تومان تعیین شده است. همچنین در الیحه بودجه، 
عوارض خروج زائرین حق تمتــع و عمره ۱۳۲ هزار 
تومان تعیین شده است. ارقام تعیین  شده در اجزاء 
الف  و ب این  بند برای  سفر دوم به  میزان ۵۰ درصد و 
سفرهای  سوم و بیشتر به  میزان ۱۰۰ درصد افزایش  

خواهد یافت .
مالیات ۵۰ و ۱۰۰ تومانی برای هر نخ ســیگار نیز در 
سال ۱۴۰۲ پیشنهاد شده اســت. بر اساس الیحه 
بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر 
نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، 
تولید داخل با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته 
۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به 

عنوان مالیات دریافت می شود.
بر اســاس الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ حکــم  حقوق 
بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای  

بازنشســتگی  مذکور، متناسب  با ســنوات خدمت  
قابل  قبول، از شصت  وســه  میلیون ریال نباید کمتر 
باشد. در متن الیحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: ضریب 
حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط 
۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای 
افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان 
رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای 
کارکنان قرارداد کار معین )مشخص( و کارکنان طرح 
خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به نســبت مدت کارکرد از 

۷۰ میلیون ریال )هفت میلیون تومان( کمتر نباشد.
بر اساس بند ۲ تبصره ۱۲ الیحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق 
بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای  
بازنشستگی  کشوری  و لشکری  و سایر صندوقهای  
بازنشستگی  وابسته  به  دستگاههای  اجرایی ، به  میزان 
متوسط  بیســت  درصد افزایش  می یابد به  نحوی  که  
پس  از اعمال این  افزایش ، حکم  حقوق بازنشستگان، 
وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای  بازنشستگی  
مذکور، متناســب  با ســنوات خدمت  قابل  قبول، از 

شصت  و سه  میلیون ریال کمتر نباشد.
برای ســال آینده در مجمــوع بیــش از ۳۱۵ هزار 
میلیارد تومان برای یارانه نقــدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار 
تومانی پیش بینی شده اســت. در تبصره ۱۴ الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ دولــت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای 
پرداخت یارانه نقدی و معیشــتی پیش بینی کرده 
است. همچنین ۵۶ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه 
نان و ۶۹ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه دارو در نظر 

گرفته شده است. همچنین سقف کل منابع و مصارف 
هدفمندی یارانه ها در ســال آینده با رقم ۶۵۹ هزار 

میلیارد تومان بسته شده است.
بر اساس الیجه بودجه ۱۴۰۲ سهم بیش از ۱۳ هزار 
میلیارد تومانی برای نقل  و انتقال خودروها و ســهم 
بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای شماره گذاری 
خودروها در نظر گرفته شده است. بر اساس اطالعات 
مندرج در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ با سقف کلی 
۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته 
شده که نســبت به ســال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار 

میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.
حســب الیحه بودجه ۱۴۰۲، برای نقــل و انتقال 
اتومبیل ردیف بودجه ۱۳۰ هــزار و ۵۷۶ میلیارد و 
۲۹۹ میلیون ریالی حاصل از آمد عمومی استانی در 
نظر گرفته شده است.   این میزان در الیحه بودجه سال 
جاری )۱۴۰۱( ۳۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته 
شده بود که بر این اساس ۷۷ درصد نسبت به عدد در 
نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۴۰۱ بیشتر است. 
همچنین در الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای شماره گذاری 
خودروها، دولت درآمد ۱۱۰ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۵۲۳ 

میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
این میزان در الیحه بودجه ۱۴۰۱، ۲۲ هزار میلیارد 
ریال تعیین شــده بود که ۸۰ درصد کمتر از الیحه 
بودجه در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۱ است. این 
در حالیست که آمارها نشان می دهد که درآمد دولت 
از محل نقل و انتقاالت اتومبیل در شش ماهه نخست 
سال جاری، بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده 
است و در هفت ماهه ۱۴۰۱ به ۳۶ هزار میلیارد ریال و 
در هشت ماهه به ۴۹ هزار میلیارد ریال 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 
محل نقل وانتقال اتومبیل در هشــت ما سال جاری 
نسبت به کل سال گذشته، ۲۰۹ درصد افزایش داشته 

و سه برابر شده است.
همچنین درآمد دولت از محل شماره گذاری خودرو 
در شش ماه نخست سال جاری، ۳۱ هزار میلیارد ریال، 
در هفت ماه ســال جاری ۴۲ هزار میلیارد ریال و در 
هشت ماه سال جاری ۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است 
درحالی که دولت در کل سال گذشته از این محل ۲۳ 
هزار میلیارد ریال 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 است.

   درآمدهای   مالیاتی  ۵۹   درصد   افزایش   می یابد
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یارانه نقدی ثابت ماند

ممنوعیت واردات برنج برداشته 
شد

مدیرکل دفتر بازرگانــی داخلی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: با توجه به حذف ممنوعیت 
واردات برنــج، طــی ۲۴ ســاعت گذشــته 
 ۱۰۰ هزارتــن ثبت ســفارش انجام شــده 

است. 
آبنار گفت: در راســتای تنظیم بازار گوشت 
قرمز عالوه عرضه دام هــای مازاد موغیر مولد 
به شرکت  پشتیبانی مور دام هم اعالم کرده 
ایم که نسبت به عرضه گوشت قرمز منجمد 
گوساله و گوســفندی در تمامی قصابی ها و 
غرفه های میوه و تره بار اقدام کنند و از لحاظ 
اشباع گوشــت منجمد هیچ مشکلی وجود 

ندارد.
به گفتــه مدیــرکل دفتر بازرگانــی داخلی 
وزارت جهاد کشــاورزی، برای گوشت قرمز 
گرم هم طبق توافقاتی که با تشــکل ها انجام 
شده نســبت به واردات گوشــت گرم ظرف 
اواســط هفته آینده اقدام خواهد شــد و در 
هفته آینده گوشــت قرمــز گــرم وارداتی 
 بــا کیفیت زیــر ۲۰۰ هــزار تومــان عرضه 

می شود.
او می گویــد: تمهیدات کار و ثبت ســفارش 
انجام شــده و کار های اولیه در کشــور مبدا 
صورت گرفته و اواســط هفته آینده گوشت 
شقه ای زیر ۲۰۰ هزار تومان عرضه می شود و 
در صورت عرضه گوشت گوسفندی با قیمت 
 ۲۶۵ هزار تومان بــا فروشــندگان برخورد 

خواهد شد. 
آبنار ادامه داد: گوشــت قرمز گــرم وارداتی 
بــا کیفیت و قابــل رقابت باگوشــت داخلی 
اســت و هیــچ محدودیتــی بــرای عرضه 
گوشــت گــرم وارداتــی وجــود نــدارد و 
طبــق تمهیداتــی کــه صــورت گرفته در 
 تمامــی میادیــن و غرفه ها عرضــه خواهد 

شد.
 او درباره بــازار برنج هم گفت: در راســتای 
تامین برنــج داخلــی محدودیــت واردات 
حذف شــده اســت و ظــرف ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۱۰۰ هزار تن ثبت ســفارش انجام 
داده ایم و به شــرکت بازرگانی دولتی اعالم 
 کرده ایم کــه عرضه نامحــدودی برای برنج 

وجود ندارد.

تهران در صدر مصرف گاز قرار 
گرفت

مصــرف گاز در بخش هــای خانگی، تجاری 
و صنایع غیر عمــده به ۷۸ درصد رســید و 
شــهر تهران در صدر پرمصرف ترین ها قرار 
گرفــت. روز گذشــته از ۸۴۷ میلیــون متر 
مکعب گاز تحویلی به شــبکه، ۶۶۰ میلیون 
متر مکعب دربخــش خانگــی، صنایع غیر 
عمده و تجاری مصرف شــده اســت، یعنی 
۷۸ درصــد گاز تحویلــی کشــور در ایــن 
 بخش مصرف و  رکورد جدیدی ثبت شــده 

است.
برهمین اســاس، اســتان های تهران با ۱۱۳ 
میلیون متر مکعب، اســتان خراسان رضوی 
با ۵۲ میلیون متر مکعب و اســتان اصفهان با 
۴۵ میلیون متر مکعب بیشترین مصرف گاز 

را داشته اند.
تداوم سرما در کل کشور و شهر های شمالی 
ادامــه دارد. اگــر الگوی مصــرف در بخش 
خانگی رعایت نشــود، شــهر های شمالی با 
افت فشار گاز مواجه می شــوند. سعی کنید 
دمای محیــط را بین ۱۸ تــا ۲۱ درجه قرار 
دهید و داخــل منزل لباس گرم بپوشــید تا 
 مناطق شــمالی کشــور با افت فشــار گاز 

مواجه نشوند.
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بر اســاس الیحه بودجه ۱۴۰۲، خودروهایی باالی 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مشمول مالیات 
ساالنه خودرو به نرخ یک درصد می شوند. بر اساس 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، انواع خودروی 
سواری و وانت دو اتاق )کابین( دارای شماره انتظامی 
در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی 
که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۱۵ میلیارد ریال 
)یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان( است نسبت به 
مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات ساالنه خودرو به 

نرخ یک درصد می شوند. ۱- مأخذ محاسبه مالیات 
خودرو موضوع این بند قیمــت روز انواع خودرو با 
توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس 
مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو 
صادره توســط نیروی انتظامی برگ سبز به عنوان 
سند رسمی خودرو اســت که توسط سازمان امور 
مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و 
اعالم می شود مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد 
از اعالم سازمان تولید یا وارد می شوند بالفاصله پس 

از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و 
اعالم خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به 
نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه 
مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان 
کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر 
تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت کنند.ثبت نقل و 
انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها 

مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی 
مورد انتقال شــامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال 
قطعی و اجاره ممنوع است متخلفین از حکم این بند 
در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. 
۲- به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد 
سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با شرایط 
اقتصادی کشور هر سه سال یک بار نسبت به کاهش 
یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق الذکر اقدام و 

مراتب را ابالغ کند.

شاید پنج یا ۱۰ سال قبل افراد برای تامین سرپناه با مشکالت کمتری 
روبرو بودند اما حاال قدرت خرید خانه برای انواع دهک های درآمدی به 
شدت کاهش یافته و در حال حاضر به معضلی اقتصادی تبدیل شده است. 
شاخص های اقتصادی تورم، متوسط قیمت مسکن و حداقل حقوق طی 
این بازه زمانی چه تغییراتی داشته و قدرت خرید مردم تا چه اندازه پایین 
آمده است. به گزارش تجارت نیوز، مهرماه امسال بود که خبرگزاری ها 
خبری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران برای خرید مسکن منتشر 
کردند. طبق این گزارش ها یک کارگر برای خانه دار شدن در تهران ناچار 
است یک  ســوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس انداز کند. این در 
حالی است که متوسط قیمت مسکن شــهر تهران در زمان انتشار این 
گزارش، حدود ۴۳ میلیون تومان بود و حاال طبق آخرین آمارهای بانک 
مرکزی به ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان رســیده است. اما در پنج سال 
گذشته حداقل دستمزدها نسبت متوسط قیمت مسکن چه تغییری 

داشته و کارگران را چقدر از حق مسلم خانه دار شدن دورتر کرده است. 
در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزدها ۹۳۰ هزار تومان بود؛ در همین مقطع 
تورم ساالنه ۶/۹ درصد برآورد می شد. حداقل دستمزد در سال گذشته 
۸۱۲ هزار تومان بوده است. تورم در این سال به دلیل امضای برجام جزو 
معدود سال هایی محسوب می شود که در اقتصاد پس از انقالب تک رقمی 
شده است. افزایش درصد دستمزد ها در این سال جلوتر از تورم است و 
نشــان می دهد قدرت خرید مردم نسبتا در وضعیت بهتری قرار داشته 
است. حداقل حقوق در سال بعد یعنی سال ۱۳۹۷ حدود یک میلیون و 
۱۱۴ هزار تومان تعیین شده بود، حال آنکه تورم به سطح ۲/۲۱ درصدی 
جهش کرده بود. از سوی دیگر متوسط قیمت مسکن  هم در اسفند ۱۳۹۷ 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد داشته است. طبق مشاهدات 
در این سال با رشد ۵/۲۲ درصدی دستمزدها، حداقل حقوق با تورم فاصله 
کمتری داشته و با وجود آنکه فاصله این دو نسبت به سال قبل کاهش پیدا 

کرده، اما باز هم دستمزدها یک قدم جلوتر از میزان تورم قرار دارند. دولت 
در سال ۱۳۹۸ حداقل حقوق را یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان اعالم کرده 
بود. در این سال اما تورم به عدد ۲/۴۱ درصد رسیده بود و متوسط قیمت 
مسکن نیز در اسفند این سال نسبت به اسفندماه سال قبل ۵/۴۱ درصد 
یعنی تقریبا معادل تورم رشد داشته اســت. در سال ۱۳۹۸ برخالف دو 
سال قبل از آن، حداقل دستمزدها با افزایشی ۳۶ درصدی نسبت به تورم 
عقب مانده است و از همین سال کاهش قدرت خرید مردم آغاز می شود.

در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد از سوی دولت یک میلیون و ۹۱۰ هزار 
تومان بوده و تورم هم در آن ســال با روندی کاهشی به ۴/۳۶ در رسیده 
است. متوسط قیمت مسکن در اتفاقی بی سابقه از اسفندماه ۱۳۹۸ تا 
اسفندماه این ســال ۷/۹۳ درصد صعود قیمت داشته است که تقریبا 
بی سابقه بوده است. در این سال هم حداقل حقوق ها با افزایشی ۹/۲۵ 
درصدی از تورم عقب مانده اســت. از طرفی افزایش بی سابقه متوسط 

قیمت مسکن باعث شــده قدرت خرید به حداقل حالت ممکن در پنج 
سال گذشته برسد. حداقل حقوق در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۰ دو 
میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شده بود و تورم نیز تا ۲/۴۰ درصد رشد 
داشت. در همین سال نسبت به سال ۱۳۹۹ طبق آمارهای بانک مرکزی 
متوسط قیمت مسکن ۱۶ درصد رشد داشته است. در این بین حداقل 
دستمزدها با ۳۹ درصد رشد نسبت به پنج سال گذشته بیشترین افزایش 
را تجربه کرده است. همچنین تورم تا آذرماه امسال هم به ۵/۴۸ درصد 
رسیده و متوسط قیمت مسکن در تهران از فروردین ۱۴۰۱ از  حدود ۳۴ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان در آذرماه امسال 
افزایش یافته است. به معنای دیگر، متوسط قیمت مسکن نیز افزایش  
۴۰.۲ درصدی را تجربه کرده اســت. در همین حال کلیت اقتصاد هم 
 در حال تجربه تورم باالیی اســت و به نظر نمی آید قدرت خرید شرایط 

بهتری پیدا کرده باشد.

اداره آمار ترکیه اعالم کرد: صــادرات ایران به این 
کشور در ۱۱ماهه ۲۰۲۲ با رشــد ۲۴ درصدی به 
۳٫۱ میلیارد دالر رسیده اســت. جدیدترین آمار 
منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می دهد 
مبادالت تجاری این کشــور با ایــران در ۱۱ماهه 
۲۰۲۲ رشد ۱۸ درصدی داشته است. ارزش تجارت 
ایران و ترکیه که در ماه های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۱ 
بالغ بر ۴٫۹۹ میلیارد دالر اعالم شده بود در مدت 
مشابه ســال ۲۰۲۲ به ۵٫۸۸ میلیارد دالر افزایش 

یافته است.
بر اســاس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در 
ماه های ژانویه تا نوامبر۲۰۲۲ با افزایش ۱۲ درصدی 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل مواجه شده و به 
۲.۷۸ میلیارد دالر رسیده اســت. ترکیه در ژانویه 
تا نوامبر ۲۰۲۱ بالغ بــر ۲.۴۹ میلیارد دالر کاال به 

ایران صادر کرده بود. همچنین ترکیه در ۱۱ماهه 
سال ۲۰۲۲ میالدی ۳٫۱ میلیارد دالر کاال از ایران 
وارد کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد ۲۴ درصدی داشــته است. ترکیه 
در ماه های ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲٫۵ 
میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود. تراز تجاری 
ایران با ترکیه در ۱۱ماهه سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۲۰ 

میلیون دالر به نفع ایران بوده است.
همچنین اداره آمار اروپا )یورو استات( از صادرات 
۸ میلیارد و ۴۲۲ میلیــون مترمکعبی گاز ایران به 
ترکیه در ۱۱ماهه ۲۰۲۲ خبر داده است. صادرات 
گاز ایران به ترکیه در این دوره نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱٫۸ درصد کاهش داشته است. ایران در 
۱۱ ماه سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۸۱ میلیون 

مترمکعب گاز به ترکیه صادر کرده بود.

دولــت در الیحه بودجه ســال آینــده بانک های 
عامــل را مکلف کرد بــرای کنترل تورم و رشــد 
نقدینگــی و ترازنامه بانک ها ۲۰۰ هــزار میلیارد 
تومان تســهیالت پرداخــت نماینــد. تبصره ۱۶ 
 الیحه بودجه ۱۴۰۲ مربوط به تسهیالت تکلیفی 

است.
در ایــن تبصره آمــده اســت: بانک هــای عامل 
مکلفنــد در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشــد 
نقدینگی و ترازنامه بانک ها، در ســقف ۲ میلیون 
میلیارد ریال از محل ۱۰۰ درصدی مانده ســپرده 
قرض الحســنه )به جز بانک های قرض الحســنه( 
و بخشــی از ســپرده های چاری براســاس توان 
تســهیالت دهی بانک های عامل و به تشــخیص 
شورای پول و اعتبار پس از کســر سپرده قانونی، 
به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای 

اســالمی از جملــه؛ قانــون حمایــت از خانواده 
و جوانی جمعیــت، قانون ســاماندهی و حمایت 
از مشــاغل خانگی، قوانین مربوط بــه ایثارگران، 
قانون جهش تولید مســکن و قانون جهش تولید 
 دانش بنیان، تســهیالت قرض الحســنه پرداخت 

کند.
آئین نامه اجرایی این بند توسط ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور، بانک مرکــزی و وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی حداکثــر ۳۰ روز کاری پس 
از الزم االجرا شــدن این قانون پیشــنهاد و پس از 
تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران 
می رســد. همچنین بانک مرکزی مکلف است بر 
اجرای مفاد این تبصره نظــارت و گزارش عملکرد 
 آن را هر ســه ماه یک بار به شــورای پــول اعتبار 

ارائه کند.

خودروهای باالی ۱.۵ میلیارد تومان مشمول مالیات شد

قیمت مسکن در 5 سال هزار برابر شد

تسهیالت تکلیفی سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شدصادرات ایران به ترکیه از ۳ میلیارد دالر گذشت
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3 بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشــندگان خودروی تهران گفت: هم 
اکنون میزان عرضه خودرو، پاسخگوی بازار نیست. سعید مؤتمنی، رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشــندگان خودروی تهران بیان کرد: طبق 
آمار خودروسازان از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو 
تولید و روانه بازار شده است در حالی که نیاز بازار در ماه حدود یکمیلیون 
و ۶۰۰ هزار خودرو است. وی گفت: سال ۹۶ اختالف خودرو های داخلی ۲ 
تا ۵ درصد بود، اما اکنون به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است و برای کنترل 
و مدیریت این میزان اختالف و تأمین نیاز بازار باید تولید و عرضه افزایش 
یابد و محدودیت های واردات برداشته شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 

و فروشندگان خودروی تهران با اشاره به افزایش قیمت خودرو در یک ماه 
گذشــته گفت: قیمت خودرو های داخلی و خارجی نسبت به ماه گذشته 
حدود ۴۰ درصد افزایش داشته اما در یک هفته اخیر حدود ۱۰ درصد کاهش 
یافته است. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران بیان کرد: امروز هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۴۵۵ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۷ دند های فرمان برقی ۵۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دند های 
سقف شیشه ای ۶۰۷ میلیون تومان تیبا صندوقدار ۲۹۴ میلیون تومان، تیبا 
۲، ۲۹۸ میلیون تومان، ساینا اس ۳۰۲ میلیون تومان، کوییک آر دنده ای 
۳۰۵ میلیون تومان، کوییک آر اتوماتیک ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورد. 

مؤتمنی با بیان اینکه خودرو های خارجی وارداتی هنوز در بازار عرضه نشده 
است، تصریح کرد: در صورت عرضه خودرو های وارداتی به بازار قدم مثبتی 
درخصوص کاهش قیمت ها برداشته خواهد شد، ولی هنوز تعرفه ها مشخص 
نشده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران 
افزود: نوســانات ارزی تأثیر خود را بر کاال های سرمایه ای ازجمله خودرو 
می گذارد و موجب نابسامانی بازار و افزایش قیمت خودرو می شود. رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: هم اکنون این 
میزان عرضه خودرو، پاسخگوی بازار نیست و در این سه سال گذشته ۴۷ 

درصد از نیاز بازار خودرو کمتر تولید و روانه بازار شده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیالن گفت: در حوزه 
اصنــاف قوانین دســت وپاگیری زیــادی وجود دارد 
که مانع از توسعه کسب وکار می شــود و یکی از این 
مسائل بحث قوانین دســت و پا گیر در حوزه بهداشت 
 اصناف اســت که باید نیاز ســنجی بــرای آن صورت 

بگیرد. 
علیرضا تهی دســت افزود: در ســال های اخیر برخی 
از واحدهــای صنفی مرتبــط با بهداشــت مکلف به 
بســتن قرارداد با دفاتر خدمات ســالمت بودند و در 
حال حاضر اســتخدام یک مشــاور بهداشت، سالمت 
و یا مالکی که صالحیت نظارت بهداشــتی را داشــته 
باشــد جایگزین مصوبه قرارداد با دفاتر سالمت شده 
اســت که این دو شــرط هزینه بیشــتری نسبت به 
 قرارداد با دفاتر خدمات ســالمت بــرای واحدصنفی 

به همراه دارد.
وی تصریح کــرد: برای برخــی از قوانین بهداشــتی 
الزم اســت اتاق اصناف ایران نیاز ســنجی داشــته 
باشــد و اجبارها برداشــته شــود، به عنــوان نمونه 
 برخی از واحدهای صنفی مانند رســتوان ها و اغذیه 
فروشــان که مســتقیما با ســالمت مردم در ارتباط 
هســتند مکلف به اجرای قــرارداد بــا دفاتر خدمات 
سالمت یا اســتخدام مشــاور بهداشتی باشــند اما 

 صنوف دیگر مانند آرایشــگران و دیگــر صنوف الزام 
جایز نیســت.  رئیس اتاق اصناف رشــت اظهار کرد: 
در حال حاضر شــرایط اقتصادی بازار مساعد نیست 
و بســیاری با دریافــت وام اندک اقدام بــه ایجاد یک 
واحدصنفــی بــرای امرارمعــاش می کننــد و اینکه 
 بخواهند مشــمول هزینه هــای غیرمعقول شــوند 

منصفانه نیست.
تهی دســت افزود: کاهش نقدینگی و عدم ســرمایه 
در گــردش بازار، تــورم و نبود حمایت هــای مالی از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شرایط فعالیت در 
بازار را با مشــکالتی همراه کرده و الزم است حمایت 
های دولت هدفمند باشــد و اگر وامــی پرداخت می 
شــود، تنها برای واحدهای تولیدی بزرگ نباشــد و 
 )SME( شامل واحدهای کوچک و متوسط تولیدی ها 

نیز شود.
وی تصریــح کــرد: تولیــد و توزیع مکمــل یکدیگر 
هســتند و اگر تولید انبوه باشــد اما شــرایطی برای 
فروش کاال وجود نداشــته باشــد زنجیــره تولید تا 
توزیع هدفمند نخواهــد بود و بهتر اســت راهکاری 
برای شــرایط فــروش و تقویت مصرف کننــدکان با 
 ارائــه بــن کارت هــای خریــد کاالی داخلــی 

در نظر گرفته شود.

رئیس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران با انتقاد از هزینه 
های باال و اجاره بهای غیرمنطقــی گفت: مگر یک واحدصنفی 
چقدر در طول مــاه کار می کند که تــوان پرداخت اجاره بهای 
باال را داشته باشد. عباس گلشــن ندامانی افزود: متاسفانه هیچ 
گونه نظارتی بر روند تعیین نرخ های اجــاره بها وجود ندارد و 
مالکان هر ســاله هزینه های گزافی به درصد اجــاره بها اضافه 
می کنند و یک کاســب چقدر می تواند درآمد داشته باشد که 
 از پس تامین هزینه های اجاره، مالیات، بهداشــت، دســتمزد 

کارگر و… برآید.
وی تصریح کــرد: صنف آرایشــگران در طی دو ســال مدت 

کرونا بــا تعطیلی های مــداوم و رعایــت پروتکل ها بســیار 
متضرر شــدند و با اینکه جزو مشــاغل آســیب دیــده بودند 
هیچ گونــه حمایتــی نیــز از این صنــف صــورت نگرفت و 
 در حال حاضر نیــز با افزایش نــرخ ها و اجاره بها به ســختی 

فعالیت دارند.
رئیس اتحادیه آرایشــگرانه مردانه تهران اظهــار کرد: در حال 
حاضر فعالیت در این حرفه بســیار ســخت شــده است و یک 
متقاضی فعالیت در این رشته بعد از گذراندن دورهای آموزشی 
فنی و حرفه ای واحدی را احــداث می کند که با توجه به هزینه 
های باال برایشان مقرون به صرفه نیســت و دستمزدها نیز در 

این حرفه به نسبت هزینه ها بســیار پایین است. گلشن افزود: 
یکی دیگر از مشکالت اتحادیه قطع شدن سامانه صدور پروانه 
 کسب است که باعث شده در چندماه گذشته نتوانستیم پروانه 

صادر کنیم .
وی تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد واحدهای صنفی آرایشگران 
تهران اجاره ای هستند و هزینه های باالی اجاره بها باعث متوقف 
شدن فعالیت آنان و ضرر و زیان زیادی برایشان می شود که در 
حال حاضر ۲ هزار و ۴۰۰ واحدصنفــی  دارای پروانه در تهران 
 مشغول فعالیت هستند و تعداد واحدهای فاقد پروانه حدو ۵ هزار 

واحد می باشد.

بر اســاس الیحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرســازی مجاز 
است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ 
 عوارض در همه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الکترونیکی 

عملیاتی کند.
بر اســاس الیحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرســازی مجاز 
است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ 
 عوارض در همه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الکترونیکی 

عملیاتی کند.  همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در 
تعیین نرخ عوارض جاده ای به صــورت پلکانی به نحوی عمل 
کند که حقوق کاربرانی که به موقع نسب به پرداخ عوارض اقدام 
 می کنند،  رعایت و انگیزه الزام بــرای پرداخت به موقع عوارض 

حفظ شود.
فرماندهــی کل انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران و 
شــرکت های بیمه گر به منظور حمایــت از الکترونیکی کردن 

آزادراه هــای کشــور موظــف بــه اخــذ مفاصاحســاب 
بدهی هــای ناشــی از عــوارض آزادراهــی از متقاضیــان 
 تعویــض پــالک خــودرو و خدمــات بیمــه شــخص ثالث 

هستند. 
منابع حاصله برای استهالک کاصل و سود سرمایه گذاری صورت 
گرفته در محور جاده ای که تردد در آن انجام گرفته است، صرف 

خواهد شد.

عرضه، پاسخگوی بازار خودرو نیست

فعالیت در صنف آرایشگران مردانه صرفه اقتصادی نداردبسته های حمایتی دولت به بخش تولید باید هدفمند باشد

وزارت راه  مجاز به اخذ عوارض از بزرگراه ها شد 
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رونق تولید، رونق اشتغال
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی 
زنجیره ای از شاخص ها در تولید و رونق آن 
دخالت دارند. در صورت عــدم وجود یکی از 
این عوامل تولید تحت تاثیــر قرار می گیرد. 
تامین مواد اولیــه و تجهیزات مــی تواند بر 
روند تولید تاثیرگذار باشــد. انــرژی و نیرو 
نیز از عوامل موثر بر میزان تولید اســت. در 
فصول ســرد ســال با قطعی گاز روند تولید 
دچار اختالل می شــود که حل این مهم باید 
در دستور کار قرار گیرد. با توجه به وابستگی 
 صنایع و تولیــد به انــرژی باید ایــن روند

 اصالح شود. 
قطعی گاز نمی تواند راهکار درســتی برای 
تامین گاز خانگی باشد. تولید همانقدر اهمیت 
دارد که اگر در روند آن اختالل ایجاد شود، در 
زنجیره تامین اثرگذار است. افزایش قیمت در 
صورت عدم تولید کافی کاالها ممکن اســت 
اتفاق بیفتد. توجه به تامیــن انرژی تولید از 
آنجایی اهمیت ویژه ای پیدا می کند که این 
بخش با مشــکالت دیگری نیز روبرو اســت. 
سیســتم بانکی هم با تولید همــکاری نمی 
کند. نبود انرژی و سرمایه در گردش تولید را 

متوقف می کند. 
این اتفاق تولیــد را زمین گیر می کند. دولت 
تدابیر خوبی برای کنترل مشکالت تولید به 
کار گرفته اما کافی نیســت. باید برای مساله 
مهم تامین انرژی تولید در فصول سرد سال 
فکری اساسی کرد. اگر با واردات گاز مشکل 
حل می شود این کار انجام شود. هر راهکاری 
که می تواند جلوی قطعــی گاز را بگیرد باید 
انجام شود. این مساله هر ساله اتفاق می افتد 
و موضوعی نیست که به طور اتفاقی و ناگهانی 

بروز کرده باشد.  
رونق تولید ایجاد اشتغال را در پی دارد. با رونق 
تولید، رونق اشــتغال را داریم و سایر مسائل 
اقتصادی ایجاد شــده حل و تورم کاهش می 
یابد. هرچه عرضه و تولید تقویت شــود و بر 
تقاضا غلبــه یابد، عمال فشــار تقلیل دهنده 
ای را بر کاهش نــرخ تورم خواهد داشــت. 
البته در کنار این اقدامــات باید تجدید نظر 
 اساســی در سیاســت های تجاری کشــور 

به عمل آید.

رئیس مجمــع صادرکنندگان دام خاطر نشــان 
کرد: صادرات و قاچاق دام به عنوان ۲ عامل گرانی 
قیمت گوشت در بازار معرفی می شوند این حالیست 
که حدود یک مــاه بوده که صــادرات دام متوقف 
شده است. در این مقطع از فصل تاحدودی دام به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می شود اما 
حجم آن اندازه ای نیست که تعادل و قیمت  گوشت 
در کشور تا این میزان تحت تاثیر قرار بدهد همچنین 

در فصل سرما امکان و جابه جایی دام دشوار است.
منصور پوریان با بیان اینکه در فصل زمستان شیب 
قیمت  دام تند می  شــود، گفت: در هفته  های اخیر 
بازار دام زنده و گوشــت متاثر از نرخ ارز قرار گرفت 
و قیمت  ها رو به جلو رفتند؛ همچنین تجربه ثابت 
کرده است که در فصل زمستان قیمت گوشت در 

بازار افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به باال رفتن فاصله قیمت گوشت گرم و 
منجمد، گفت: فاصله قیمت گوشت منجمد و گرم  
باید بین ۱۰ تا ۲۰ هزار  تومان باشــد. اما امروز این 
فاصله قیمتی به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان شده است 
این در حالیست که حجم  گوشت های منجمد دپو 
شده از ســوی دولت و بخش خصوصی قابل توجه 
است اما متقاضی برای خرید آن در بازار وجود ندارد.

رئیس مجمــع صادرکنندگان دام بــا بیان اینکه 
تفاوتی بین کیفیت گوشت منجمد و گوشت گرم 
وجود ندارد، افزود: صــادرات و قاچاق دام به عنوان 
۲ عامل اصلی گرانی قیمت گوشت در بازار معرفی 
می شود این در حالیست که حدود یک ماه بوده که 
صادرات دام متوقف شده است. در این مقطع از فصل 
تاحدودی دام به کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
قاچاق می شود اما حجم آن اندازه ای نیست که تعادل 
و قیمت  گوشت در کشور تا این میزان تحت تاثیر قرار 
بدهد همچنین در فصل سرما امکان و جابه جایی دام 

به دلیل بارندگی دشوار می شود.
وی قیمت دام سبک در عراق را کیلویی ۱۳۵ هزار 

تومان عنوان کرد و افزود: عراقی ها دام ســبک را از 
ایران کیلویی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هــزار تومان خریداری 
می کنند و این فاصله قیمتی با احتســاب هزینه 
جابه جایی انگیــزه قاچــاق دام را می گیرد و بهتر 
اســت تمهیداتی اندیشیده شــود در ۲ ماه پایانی 
سال گوشت با نرخ تنظیم بازاری وارد چرخه بازار 
شود تا بازار گوشت در کشور متعادل شود. پوریان 
جابه جایی دام در شرایط جوی اخیر را دشوار دانست 
و افزود: افزایش قیمت ها در شرایطی که تقاضا بسیار 
کاهش پیدا کرده روا نیست و شتاب قیمتی در بره نره 
کشتاری و بره نر چاق قابل توجه است. به گفته این 
کارشناس حوزه دام پروری؛ بره نر کشتاری کیلویی 
۱۰۰ هزار تومان از دامدار خریداری می شود اما در 
میادین به دلخواه نرخ های دیگری تعیین و فروخته 

می شود.
وی با بیان اینکه میزان گوشــت موجــود در بازار 
نسبت به تقاضا بیشتر است، افزود: قیمت هایی که 
برای گوشت گرم تعیین شده کاذب است و به نظر 
می رسد فعاالن حوزه گوشت به دلیل کاهش تقاضا 
برای گوشت گرم با افزایش قیمت  ها سعی در جذب 
مشتری و نوعی روان ســازی بازار را دارند؛ بنابراین 
عرضه گوشت  منجمد قیمت ها را در روزهای آینده 

کاهش می دهد.
رئیس مجمع صادرکنندگان دام افزود: قیمت هایی 
که در دل بازاز تعریف می شود از توان خرید مردم 
خارج اســت از این رو چاره ای نداریم که با منطق 
مشتری بازار را تنظیم کنیم. پوریان عدد صادرات 
دام در سال جاری را ۳۵۰ هزار راس دام معادل ۱۴ 
هزار تن اعالم کرد و تاکید کرد: ارزش صادرات این 
حجم دام ۴۲ میلیون دالر بوده است. کشور ایران که 
در ســال ۹۶ رتبه ۶ صادرات دام را در جهان کسب 
کرد اما امروز از لیست کشورهای مهم صادرکننده 
دام خارج شده  است این در حالیست که ما می توانیم 

هر سال ۲ میلیون دام سبک صادر کنیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عرضه 
خودرو در بورس کاال روند قیمتی خودرو هایی را 
که در بورس عرضه شده اند، منطقی تر کرده است. 
مجید عشقی در حاشیه دویست و سی و نهمین 
جلسه شورای عالی بورس در رابطه با برنامه های 
در دســت اقدام برای افزایش عرضه خودرو در 
بورس گفــت: امیدواریم با سلســله اقداماتی، 
از جملــه اصالح ســاختار مالی شــرکت های 
خودروسازی، اصالح مدیریت شرکت ها، تأمین 
قطعات، افزایش بهــره وری و... که وزارت صمت 
نیز پیگیر آن اســت، بتوانیم عرضــه خودرو را 

افزایش دهیم.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس قطعاً به افزایش 
قیمت منجر نمی شود و شاهد آن هستیم که روند 

قیمتی خودرو هایی که در بورس عرضه شده اند، 
منطقی تر است.

دبیر شــورای عالی بــورس و اوراق بهادار گفت: 
امیدواریم بــا افزایش عرضه هــا و تعیین برنامه 
هفتگی، این افزایش قیمت ها کنترل شود و منافع 
حاصل از این عرضه ها به نحوی به خودروســاز و 
مردم برسد که خودروســاز در سال های آینده 
افزایش تولید و توســعه محصوالت جدید را در 

دستور کار داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: مــا معتقدیم با 
عرضــه خودرو ها با قیمتی منطقــی در بورس، 
خودروساز ها بتوانند افزایش تولید و عرضه داشته 
باشند که خود این موضوع باعث کاهش قیمت ها 

خواهد شد.

قطعی گاز در روزهای سرد 
زمستان سناریوی تکراری 
دولتها برای خروج از بحران 
اســت. تامین گاز خانگی به 
جهت باال بــودن جمعیت 
درگیر اولویت دولتها در روزهای ســرد است. در این 
وضعیت صنایع و تولید قربانی کمبود گاز می شــوند. 
در روزهای اخیــر اخبار قطعی گاز صنایع ســیمان، 
پتروشیمی و... سر و صدای زیادی به پا کرده است. تولید 
در پتروشیمی خراســان تقریبا متوقف شده و گاز ۵۴ 

شرکت تولید سیمان نیز قطع شده است. 
چندی پیــش رئیس انجمن فــوالد در نامــه ای به 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ضمن هشدار نسبت به توقف 
تولید آهن اســفنجی و تعطیلی کارخانجات زنجیره 
فوالد در پی کمبود گاز، در مــورد اصالح محدودیت 
ها پیشنهاداتی ارائه کرد. این در حالی است که با قطع 
گاز خوراک، تولید در پتروشیمی خراسان متوقف شده 
است. این مجتمع از ۱۶ آذر با افزایش سرما و کاهش گاز 
صنایع کشور، واحد تولید خود را به علت قطع گاز از مدار 
تولید خارج کرد که کریستال مالمین از مدار خارج شد و 

در عمل با ۷۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت داشته است.
از یکشــنبه ۱۸ دی ماه نیز با قطع گاز خوراک، سایر 
واحدهای تولیدی اوره و آمونیاک نیز با توقف تولید رو 
به رو شده است. تولید کارخانه های سیمان در کشور 
با قطع گاز این واحدها دچار تغییراتی شــده و  همین 
سبب اظهارات متناقضی از سوی مسئوالن شده است. 
مســئوالن وزارت صمت اخبار موجــود درخصوص 
تعطیلی واحدهای تولید ســیمان را حاشیه ســازی 
می دانند؛ اما ایرج رهبر، عضو کانون انبوه سازان می گوید 
که سیمان گران شده و شاهد مشکالت ساخت و  ساز 

خواهیم بود.
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران 
خاطرنشــان کرد: گاز تخصیصی به صنعت فوالد یک 
سوم شده و به نظر می رسد قطعی گاز صنایع از فوالد 
آغاز شده است و به سایر صنایع نیز خواهد رسید. عباس 
جبالبارزی ضمن انتقاد از نوسانات نرخ ارز و افزایش نیاز 
واحدهای تولیدی به نقدینگی، به قطعی گاز واحدهای 
صنعتی فوالدسازی اشاره کرد و گفت: قطعی گاز با سلب 

امکان تولید مترادف است.
این فعال اقتصادی با اشــاره به قطعی گاز واحدهای 
صنعتی فوالدسازی، تصریح کرد: گاز تخصیص داده 
شده به صنعت فوالد یک سوم شده و به نظر می رسد 

قطعی گاز صنایع از فوالد آغاز شده است و در ادامه به 
سایر صنایع نیز خواهد رسید؛ قطعی گاز مترادف است 

با سلب امکان تولید.
نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: 
وقتی گاز صنعت فوالد تقلیل پیدا کند این سخن به این 
معناست که یک بخش باید تعطیل و بخش های دیگر 
می توانند به فعالیت خود ادامه بدهند؛ از این رو وقتی 
فشار گاز را پایین بیاورند بخش عظیمی از صنعت باید 
تعطیل و بخش دیگر کار کند و در این شرایط زنجیره 
تولید دچار مشکل می شود. اگر گاز یک واحد تولیدی کم 
شود برنامه های تولید برهم می ریزد، این شیوه تخصیص 
منابع انرژی منطقی نیست و درهیچ کجای دنیا چنین 

روندی مسبوق به سابقه نیست.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت، خاطر نشــان کرد: 
چند درصد خانه های ایرانی از بخاری گازی اســتفاده 
می کنند؟ به نظر می آید که باالی ۷۰ درصد از خانواده ها 
با این شیوه منازل خود را گرم می کنند. این در حالی 
است که می توان با نصب پکیج مصرف را به یک پنجم 
رســاند؛ اگر وزارت نفت در این زمینه سرمایه گذاری 
می کرد و به خانواده ها پکیج رایگان می داد و سیستم 
گرمایش را از بخاری به شوفاژ تغییر می دادند حجم قابل 

توجهی گاز را می توانست مدیریت کند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قطعی گاز بسیاری از صنایع را از مدار تولید خارج کرد

هشدار نسبت به توقف تولید
صادرات و قاچاق دام عامل گرانی گوشت

رئیس سازمان بورس:

فروش خودرو در بورس منجر به کاهش قیمت ها شد

رئیس اتاق اصناف تهران در نشست هم اندیشي اصناف با کمیته 
اقدام مشترک تنظیم بازار تصریح کرد: آنچه اصناف مي خواهند 
این که، قانون نظام صنفي با نگاهي به اصل ۴۴ قانون اساسي و با 
کسب نظر از مسئوالن تشکل هاي صنفي اصالح شود که در غیر 
این صورت، اصالحات جدید نیز مجددا مشکالت جدیدي ایجاد 
مي کند. علي توسطي، رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: به 
اعتقاد کارشناسان یکي از قوي ترین اصول قانون اساسي، اصل 
۴۴ است که توصیه به خصوصي سازي مي کند؛ اما متاسفانه این 

اصل در واقعیت تحقق نیافته است.
وي تصریح کرد: یکي از موانع عدم توفیق در اجراي اصل ۴۴ را 
مي توان اصالح نشــدن قانون نظام صنفي دانست. قانون نظام 
صنفي با ۹۶ ماده و ۹۵ تبصره در ۵۰ سال اخیر دو بار اصالح شده 
است؛ اما هر بار این اصالحات، سر منشاء مشکالت جدیدي شده 

اند. توسطي افزود: اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و بخش 
خصوصي تقسیم مي شود؛ اقتصاد دولتي به صنایع بزرگ، بیمه، 
بانکداري و... باز مي گردد. در بخش تعاوني ها، موسسات تعاوني 
دیده شده اند که در دو حوزه تولید و توزیع فعالیت دارند و بخش 
خصوصي در حوزه هاي صنعت، کشاورزي، دامداري، تجارت و 

خدمات فعالیت مي کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: از این بین، بیشترین مراوده 
افراد جامعه در فعالیت هاي اجتماعي با حوزه هاي تحت اختیار 
بخش خصوصي است و این امر، خصوصي سازي را اهمیت مي 
بخشد؛ لذا مقام معظم رهبري نیز بر خصوصي سازي تاکید دارند؛ 
اما به آنچه مد نظر ایشان بوده نرسیده ایم که اگر این چنین مي 
شد با ترمیم برخي از قوانین موجود، وضع قوانین جدید و ارتقاي 
بهره وري بخش خصوصي به شتاب در رشد اقتصادي، گسترش 

عدالت عمومي و مالکیت عمومي و در نهایت رفاه اجتماعي مي 
رسیدیم. وي خاطرنشان کرد: اصناف همواره پشتوانه دولت ها 
و نظام بوده اند و در همین راستا در مواجهه با کرونا با تصمیمات 
ســتاد ملي مقابله با کرونا همراهي کردند؛ اما در مقابل، هیچ 
کدام از وعده هاي تسهیالت ارزان قیمت و بسته هاي حمایتي 
از اصناف، عملیاتي نشد. توسطي ادامه داد: امروز اصناف نگران 
شیوع مجدد کرونا در کشور هستند و برخي از صنوف از جمله 
تاالرداران که براي ماه هاي متمــادي تعطیل بوده و تا نابودي 
کامل پیش رفته اند دغدغه بسیاري دارند. باید مد نظر داشت 
که تعطیلي تاالرها بر ســایر صنوف نیز تاثیر منفي و مستقیم 

گذاشته و مي گذارد.
توســطي همچنین در خصوص چندگانگي تصمیم گیري و 
سیاست گذاري براي بازار تهران و تمهیدات اندیشیده شده در 

اتاق اصناف تهران گفت: در شهرستان تهران ۲۸۵ هزار واحد 
صنفي داریم که از این تعداد ۶۰ هزار واحد صنفي در ۱۱۰ هکتار 
بازار بزرگ تهران فعالیت داشته و از ۵۲ ورودي تردد دارند. واضح 
اســت مدیریت بازار بزرگ تهران بسیار دشوار است. در چنین 
شرایطي، چندگانگي تصمیم گیري ها براي بازار منجر به کاهش 

بهره وري واحدهاي صنفي شده است.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: از این رو اتاق اصناف تهران 
با دعوت از ارگان هاي مختلف براي نشست با روساي اتحادیه 
هاي تهران، ابتکاري داشــته و "اتاق وضعیت" تشــکیل داده 
اســت که این امر منجر به کاهش برخي از تصمیم گیري هاي 
متناقض شده است. با این حال الزم است ارگان هاي مختلف با 
تداوم این نشست ها بر رفع مشکالت موجود اهتمام ورزند. بنابر 
این گزارش، نشست هم اندیشي اصناف با کمیته اقدام مشترک 

تنظیم بازار روز سه شنبه۱۳ دي ۱۴۰۱با حضور محمد صادق 
مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگاني، محسن کوشش 
تبار معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت 
کشور، رضا همایوني فر مدیرکل دفتر برنامه ریزي امور اقتصادي 
و توسعه منطقه اي، قاسم نوده فراهاني، رئیس و هیات رئیسه 
اتاق اصناف ایران، علي توسطي رئیس اتاق اصناف تهران و دیگر 
روساي اتاق هاي اصناف مراکز استان با موضوع "هم اندیشي و 
بحث و بررسي پیرامون مسائل مهم اصناف" برگزار شد. در این 
نشست همچنین محمدعلي اسفناني معاون تعزیرات حکومتي، 
محسن شیراوند معاون جهاد کشــاورزي، حسین فرهیدزاده 
سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
نمایندگاني از وزارت جهاد کشاورزي، وزارت دادگستري و بسیج 

اصناف کشور حضور یافتند.

کاهش بهره وري بازار تهران با چندگانگي تصمیم گیري ها
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بودجه بالغ بر ۱۵ هزار ميليارد تومانی برای وزارت 
ارتباطات

در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حدود 
۱۵ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۳۸۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است. در 
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۲ دولت همچنین برای سازمان های  زیرمجموعه وزارت 
ارتباطات مانند پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی و شرکت ملی پست بودجه ای در نظر گرفته شده است.
به طور مثال برای پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ۱۶۵ میلیارد و ۵۷۱ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، سازمان تنظیم مقررات ۲۷۳ میلیارد و ۲۸۱ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان، شرکت ملی پســت ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و برای خود 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ۱۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد و ۶۵۸ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان پیش بینی شده است که در مجموع حدود ۱۵ هزار و ۶۱۱ میلیارد و 
۳۸۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای این حوزه در نظر گرفته شده است. گفتنی 
است در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای شرکت ارتباطات زیرساخت بودجه ای در 

نظر گرفته نشده است.

دريافت ايده های اجتماع نخبگانی در بنياد ملی نخبگان
در راستای افزایش اثرگذاری اجتماع نخبگانی و جریان  سازی در فضای دانشجویی 
و دانش  آموختگان، بنیاد ملی نخبگان مسائل خود را در معرض دریافت ایده های 
اجتماع نخبگانی قرار داده است. به گزارش بنیاد ملی نخبگان، سید محمدصادق 
موحد، معاون مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان با بیان این که ارتقای 
»زیست بوم علم، فناوری، اقتصاد و مدیریت« از اهداف اصلی بنیاد ملی نخبگان 
اســت، گفت: برای نیل به این مهم، »طرح شــهید بابایی« بــا هدف حمایت از 
توسعه رویدادهای رقابتی مســئله محور که حول مسائل صنعت و جامعه شکل 
می گیرند، اجرا می شود. وی افزود: افزایش اثرگذاری اجتماع نخبگانی کشور بر 
زیســت بوم علم، فناوری، اقتصاد و مدیریت و همچنین جریان  سازی در فضای 
 دانشــجویی و دانش  آموختگان برتر برای حل مســائل کشــور، از دیگر اهداف 

اصلی بنیاد ملی نخبگان از اجرای این طرح است.
موحد ادامه داد: در این راستا، بنیاد قصد دارد از این بستر، برای حل مسائل خود 
نیز استفاده کند و با برگزاری رویدادی رقابتی، مسائل خود را در معرض دریافت 
ایده های اجتماع نخبگانی قرار دهد. از این رو، بنیاد ملی نخبگان به عنوان صاحب 
مسئله و البته حامی رویداد )در قالب طرح شــهید بابایی(، به منظور استفاده از 
ظرفیت مجریان توانمند و دارای سابقه برگزاری رویدادهای رقابتی و آشنا با نظام و 
اجتماع نخبگانی، فراخوان انتخاب مجری برگزاری این رویداد را اعالم کرده است.

رئیس شورای راهبری طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور )طرح شهید 
بابایی( تصریح کرد: در نظر اســت این رویداد در موضوعات »ارائه ایده، راه کار و 
پیشنهادهای سیاستی برای شناسایی فعال و غیرخوداظهارانه برای شناسایی 
استعدادهای برتر کشور«، »ارائه ایده، راه کار و پیشنهادهای سیاستی برای جذب 
و اثرگذاری اجتماع نخبگانی در حل مسائل و نوآوری های اجتماعی«، »ارائه ایده، 
راه کار و پیشنهادهای سیاستی برای رویارویی با مهاجرت اجتماع نخبگانی«، »ارائه 
ایده، راه کار و پیشنهادهای سیاستی برای شبکه سازی اجتماع نخبگانی« برگزار 
شود. معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: انتظار این است که مطابق 
چارچوب طرح شهید بابایی، رویداد شامل دوره های توانمندسازی، تیم سازی و 

انجام داوری علمی و قابل دفاع باشد.
موحد اظهار داشت: نهادی )دولتی یا غیر دولتی( می تواند این رویداد را برای بنیاد 
برگزار کند که دارای شخصیت حقوقی و سابقه فعالیت مرتبط با برگزاری رویداد 
رقابتی، برخوردار از نیروی انسانی متخصص با سوابق اجرایی مرتبط، دارای دفتر 
کار مناسب و تجهیزات کافی و بسترهای مناسب ارائه خدمات و همچنین برخوردار 

از تعامالت و ارتباطات گسترده با اجتماعی نخبگانی باشد.

اپل ۳20 ميليــارد دالر به توســعه دهندگان اپ 
پرداخت كرده است

اپل مدعی اســت از زمان راه اندازی فروشگاه »اپ اســتور« در ۲۰۰۸ میالدی 
۳۲۰ میلیارد دالر به توسعه دهندگان اپ پرداخت کرده است. این رقم بر مبنای 
یادداشت »ادی کیو« معاون ارشد خدمات اپل اعالم شده که بررسی های ساالنه 

در بخش های مختلف کسب وکار اپل را ارائه کرده است.
کیو در بیانیه ای که در وب ســایت اپل پست شــده، عملکرد کسب وکار بخش 
سرویس های اپل در سراسر ۲۰۲۲ را خالصه کرده است اما رقم ۳۲۰ میلیارد دالر 
گفته شده در این گزارش بیش از بقیه ارقام جلب توجه می کند زیرا اپل در آینده 
نزدیک شاهد تغییراتی محسوس در پلتفرم اپ استور خود خواهد بود از جمله آنکه 
مجبور خواهد بود به فروشگاه های اپ طرف سوم اجازه فعالیت دهد و گزینه های 

پرداخت جایگزین را فعال کند.
به نوشته بلومبرگ اپل مشغول آماده سازی است تا حفره ای که در نتیجه پیروی 
از قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا در درآمدش به وجود می آید را برطرف 
کند. این قانون شرکت های فناوری با بیش از ۴۵ میلیون کاربر در منطقه را ملزم 
می کند به فروشگاه های اپ طرف سوم اجازه فعالیت دهند. قانون اتحادیه اروپا از 
۲۰۲۴ میالدی اجرایی می شود. اپل طی سال های طوالنی اپ استور را به عنوان 
بهترین فروشگاه برای دانلود و خرید ایمن اپلیکیشن ها به کاربران iOS ارائه کرده 
است. اما با افزایش فشار از سوی توسعه دهندگان برجسته از جمله اسپاتیفای، 
سیاستمداران خواستار اصالحاتی شدند و شرکت را مجبور کردند تا مسیر را برای 

تغییراتی قابل توجه در عملکردهای اپ استورش هموار کند.

افزايش سرمايه صندوق نوآوری و شكوفايی به ۱00 
هزار ميليارد تومان

رئیس جمهور اظهار داشت: حمایت ها از فعالیت های دانش بنیان باید بگونه ای 
برنامه ریزی شود که به تحول و سرعت بخشیدن به فرآیند اجرایی سازی قانون 
جهش تولیدات دانش بنیان در کشور بیانجامد.   به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، دومین جلسه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان عصر امروز 

سه شنبه به ریاست آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد.
در این جلسه با موافقت رئیس جمهور و تصویب هیئت امنای صندوق نوآوری و 
شکوفایی، میزان سرمایه این صندوق به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت 
تا در صورت تامین و تخصیص منابع الزم، صرف حمایت از تامین مالی شرکت های 
دانش بنیان شود.  گزارش روند اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مبتنی بر 
تصویب ۱۱ آیین نامه تکلیفی در هیئت دولت نیز در این جلسه توسط معاونت 

علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ارائه شد.
 در ادامه جلسه دستورالعمل های ذیل قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص 
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی ســرمایه گذاری، سرمایه گذاری 
مشترک بانکی و صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکت های دانش بنیان، و منع 
رقابت بخشهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با این شرکت ها به تصویب 
رسید.  رئیس جمهور در این جلسه در سخنانی بار دیگر بر عزم دولت در حمایت از 
فعالیت های دانش بنیان، در راستای اجرایی سازی کامل قانون جهش تولید دانش 
بنیان تاکید کرد و گفت: هر گونه حمایت از این بخش در حقیقت هزینه نیست، 
بلکه سرمایه گذاری است.  دکتر رئیســی اظهار داشت: حمایت ها باید بگونه ای 
برنامه ریزی شود که به تحول و سرعت بخشیدن به فرآیند اجرایی سازی قانون 

جهش تولید دانش بنیان در کشور بیانجامد.

اخبار

زارع پور، وزیر ارتباطات گفت: 
سازمان سنجش به دنبال این 
بود که همزمان بــا برگزاری 
کنکــور، اینترنت به شــکل 
سراسری قطع شــود که ما 
مخالفت کردیم. وزیر ارتباطات از مخالفت وزارت ارتباطات 
و فن آوری اطالعات با نظر سازمان سنجش برای قطع 
اینترنت به شکل سراسری همزمان با برگزاری کنکور خبر 
داد. زارع پور در حاشیه جلشه هیئت دولت گفت: سازمان 
سنجش به دنبال این بود که همزمان با برگزاری کنکور، 
اینترنت به شکل سراسری قطع شــود که ما مخالفت 
کردیم. وی تاکید کرد که جلسه ای برگزار و تصمیم گرفته 
شد صرفاً اینترنت های تلفن همراه و آن هم در محدوده 

حوزه امتحانی و با اطالع رسانی قبلی قطع شود.
زارع پور درباره اینترنت طبقاتی در کشــور نیز گفت: ما 
چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم، برای ما همه مردم 
خاص هستند. بر اســاس مصوبه ای که از سال ها پیش 
بوده برای برخی متخصصان مثل فریلنسر ها و آزادکار ها 
دسترسی وســیع تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت 
طبقاتی نداریم. وزیر ارتباطات فناوری و اطالعات گفت: 
چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم، برای ما همه مردم 

خاص هستند. 
به گزارش ایســنا، عیســی زارع پور در حاشیه جلسه 
هیئت دولت درباره آخرین روند توســعه و پیشــرفت 
پروژه فیبرنوری در جمع خبرنگاران گفت: پروژه فیبر 
نوری منازل و کســب و کار ها طبق روال جلو می رود. 
بیش از دو میلیون پوشــش ایجاد شده است و از رسانه 
ملی می خواهیم شیرینی این سرعت باال در شهر های 
مختلف را به مردم بگوید و تبلیغ کنید. در حال حاضر 
از این دو میلیون ظرفیت، فقــط ۳۰۰ هزار ظرفیت در 
حال استفاده است. وی درباره اینترنت طبقاتی در کشور 
گفت: ما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم، برای ما 

همه مردم خاص هستند. بر اساس مصوبه ای که از سال ها 
پیش بوده برای برخی متخصصان مثل فریلنســر ها و 
آزادکار ها دسترسی وســیع تر دارند، اما چیزی به اسم 

اینترنت طبقاتی نداریم.
وزیر ارتباطات گفت: اعتقاد داریــم اینترنت مثل هوا 
می ماند و به تمام زندگی مردم وابسته شده، از اقتصاد، 
آموزش، فرهنگ و سرگرمی پس نمی شود اینترنت را 
قطع کرد. عیسی زارع پور اظهار کرد: اینترنت طبقاتی به 
این معنا که یک طبقه خاصی اینترنت پرسرعت داشته 

باشد، نداریم و همه مردم برای ما خاص هستند.
وی افزود: اما برخی از ســایت ها تحریم  شده اند و ما در 
حال فراهم کردن ابزارهایی برای برنامه نویسان هستیم 
تا سایت هایی که ما را تحریم کرده اند و دسترسی های 
خاصی احتیاج دارند، یا برای گیمرها شنبه یا یکشنبه ابزار 
جدیدی را رونمایی می کنیم که پینگ بازی ها برایشان 
پایینتر بیاید، آیا اســم چنین چیــزی را باید اینترنت 
طبقاتی گذاشت؟ ما امکانات جدیدی را برای دسترسی 

بهتر قشر خاصی فراهم می کنیم.
زارع پور درباره وضعیت قطع اینترنت برای برگزاری کنکور 
ارشد تاکید کرد: ما به شدت با قطع سراسری اینترنت 
مخالفت کردیم و اعتقاد داریم اینترنت مثل هوا می ماند 
و به تمام زندگی مردم وابسته شده، از اقتصاد، آموزش، 
فرهنگ و سرگرمی پس نمی شود اینترنت را قطع کرد. 
وزیر ارتباطات ادامه داد: درخواست سازمان سنجش در 
این زمینه بررسی شد و با چند شرط با آن موافقت شد 
که صرفاً در محدوده حوزه های امتحانی و فقط اینترنت 
همراه، آن هم با اطالعات قبلی باشد . کسانی که در این 
محدوده هســتند از پیش پیامی دریافت می کنند تا 

آمادگی داشته باشند.
وی افزود: صرفاً هم در ساعت برگزاری کنکور این امر به 
شکل خیلی محدود انجام شود تا نگرانی ها برای حفظ 
سالمت کنکور رعایت شود. البته اعتقاد داریم روش های 
پیشرفته تر و فناورانه ای برای مبارزه با تقلب وجود دارد که 

سازمان سنجش به سمت آن حرکت می کند.
وزیر ارتباطات همچنین در صفحه شــخصی خود در 

فضای مجازی از اتصال ۸۱ درصد از روستاهای بروجرد 
به شــبکه ملی اطالعات خبر داد. عیسی زارع پور، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در کانال شــخصی خود 
در پیام رســان بومی توضیحاتی درباره ماحصل دیدار 
خود با برخی از نمایندگان مــردم در جریان دیدارهای 
هفتگی خود ارائه داد. زارع پور نوشــت: »روز دوشنبه 
در ادامه دیدارهای هفتگی بــا نمایندگان مردم با آقای 
محمد سرگزی، نماینده مردم زابل و زهک؛ آقای مجید 
ناصری نژاد، نماینده مــردم شــادگان و خانم فاطمه 
مقصودی نماینــده مردم بروجرد در مجلس شــورای 
اسالمی به صورت مجزا دیدار و گفت وگو کردم و به اتفاق 
وضعیت شبکه ارتباطی حوزه های انتخابیه آن ها را به طور 
کامل بررسی کردیم. در این دیدارها ضمن تشریح آخرین 
وضعیت توسعه ارتباطات روستایی حوزه های انتخابیه این 
نمایندگان، سعی کردم تا با برقراری تماس های تصادفی 
با روستاییان عزیز، به صورت مستقیم از وضعیت ارتباطی 

آن ها گزارشی دریافت کنم.
در یکی از این دیدارها متوجه شدم تلفن ثابت در برخی 
از نقاط شهر زابل چند سال است که قطع شده است و 
از آنجا که در شرایط حاضر دیگر عدم دسترسی به تلفن 

ثابت غیرقابل توجیه است به سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی و نماینده وزیر در هیأت مدیره شرکت 
مخابرات دستور دادم تا با قید فوریت موضوع را پیگیری و 
مشکالت این شهر را حل کنند. البته الحمدهلل ۹۸ درصد 
روستاهای باالی بیست خانوار زابل تحت پوشش شبکه 
ارتباطی پایدار و باکیفیت قرار گرفته اند و تا پایان هفته 
دولت سال آینده دیگر هیچ روستای بدون ارتباطی در 

این منطقه نخواهیم داشت.
خوشبختانه در شادگان نیز ۱۳۱ روستای باالی بیست 
خانوار وجود دارد که ۱۳۰ روستای آن به شبکه متصل 
هستند و در گزارش نماینده این شــهر و بررسی های 
تلفنی خودم از اهالی این روستاها متوجه شدم برخی 
از آن ها از کیفیت رضایت ندارند که قرار شد تیمی برای 
بررسی به این شهر اعزام شــود. ۸۱ درصد روستاهای 
باالی بیست خانوار بروجرد نیز به شبکه ملی اطالعات 
متصل هستند و مطابق برنامه همه آن ها تا شهریور سال 
آینده به شبکه ملی اطالعات متصل می شوند. انشااهلل با 
تکمیل طرح توسعه ارتباطات روستایی در شهریور سال 
 آینده، در فاز بعد افزایش و ارتقا کیفیت در دســتور کار 

قرار می گیرد.

وزير ارتباطات:

با قطع سراسری اینترنت مخالفت کردیم
اينترنت طبقاتی نداريم 

News kasbokar@gmail.com

نخستین جلسه »استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان در مدیریت بهره وری 
کشور« با حضور جمعی از مدیران و معاونان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد. هاشم آقازاده دستیار معاون علمی 
در حوزه اقتصاد دانش بنیان در این جلسه با ارائه گزارشی و با اشاره به اینکه 
شکل گیری این ساختار در بسیاری از کشورها از سال ها پیش آغاز شده است، 
گفت: در ایران هم با مساعدت و همراهی شخص رییس جمهوری این فرآیند 
شروع شده است و تالش خواهیم کرد با کمک همه افراد اثرگذار در این زمینه 

کارها و اقدامات اجرایی را تعریف کنیم.
وی افزود: نیم رخی از وضعیت موجود بهره وری در کشور تهیه کردیم که این 
گزارش نشــان می دهد باید برای بهبود بهره وری در حوزه انرژی گام های 
مثبت و فناورانه برداشته شود. بهترین گزینه برای انجام این کار هم شرکت 

های دانش بنیان و فناوران هستند. به گفته آقازاده با توجه با تاکید مقام معظم 
رهبری مبنی بر افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در بخش های مختلف، به 
دنبال این هستیم که نقش دانش بنیان ها در بهره وری را ارتقا دهیم و از همه 

توان کشور در این راه استفاده کنیم.
وی افزود: بهــره وری را در حوزه های مختلفی چون »ســرمایه ملموس و 
ناملموس«، »بهره وری نیروی کار«، »بهره وری انرژی«، »بهره وری سبز« و 
»بهره وری کل عوامل« اندازه گیری می کنند. بهره وری در واقع برآیند مجموع 
شاخص های اصلی اقتصاد هر کشور است. در ادبیات جدید؛ بهره وری در حوزه 
محیط زیستی و اجتماعی هم سنگ با شاخص های اقتصادی قرار گرفته است و 
سیمای مدیریت جامعه را به تصویر کشیده شده است. دستیار معاون علمی در 
حوزه اقتصاد دانش بنیان در این جلسه با اشاره به جایگاه بهره وری در اسناد و 
قوانین باالدستی، گفت: این موضوع در »قانون عضویت دولت ایران در سازمان 
بهره وری آسیایی«، »قانون مدیریت خدمات کشوری«، »قانون افزایش بهره 
وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی«، »سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی«، 
»قانون جهش تولید دانش بنیان«، »قانون برنامه ششــم توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی« و غیره دیده شده است.
آقازاده معتقد است که شرکت های دانش بنیان و ظرفیت های موجود می 
توانند نقش اثرگذاری در تحقق افزایش بهره وری در کشور داشته باشند و 

این زیست بوم؛ توانمندی خود را طی سال های اخیر برای داشتن ردپای موثر 
در حوزه های فناورانه و نوآورانه کشور که برخی از اولویت های اصلی هستند 
به اثبات رسانده است. وی ادامه داد: دانش بنیان ها می توانند متولی اصلی 
افزایش و بهبود بهره وری در کشور باشند و این کار را باید زودتر آغاز کنیم و 
نرخ بهره وری در ایران را ارتقا دهیم. دانش بنیان ها اثبات کرده اند اگر جایی به 
 آنها اعتماد شود پاسخ درستی به این اعتماد می دهند. ما معتتقد هستیم که 
شرکت های دانش بنیان تا ۱۰ سال دیگر گذرگاه اصلی اقتصاد کشور خواهند 

بود و مفهوم نوآوری آینده کشور را خواهد ساخت.
در ادامه این جلسه؛ پیشــنهاداتی برای اجرایی شدن این مهم در کشور و با 
راهبری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان مطرح شــد که »مرور 
و بازنگری بــر قوانین حاکم بر حــوزه بهره وری«، »تعییــن مصادیق ریز و 
جزیی مدنظر برای بهبود بهــره وری«، »اولویت قرار دادن ارتقای بهره وری 
از منابع طبیعی به جای منابع انسانی در گام نخســت«، »بهبود بهره وری 
در حاکمیت«، »شناسایی و استفاده از توانمندی شرکت های دانش بنیان 
به شکل درست و کاربردی«، »رفع چالش های صادرات حوزه بهره وری«، 
»ارتقای ســطح فرهنگی در این زمینه«، »توجه بــه مباحث و زمینه های 
 مغفول مانده برای ارتقــای بهره وری« و غیره از جملــه موضوعاتی بود که 

بر آنها تاکید شد.

نقش دانش بنیان ها در مدیریت بهره وری کشور ارتقا می یابد

با رشــد روزافزون اســتفاده از اینترنت، قدرت کالن داده هــا اکنون در 
تمامی ابعاد زندگی چشــمگیر است و پیش بینی می شــود حجم داده 
 تولیــد، مصــرف، کپــی و ذخیره شــده تــا ۲۰۲۵ میالدی بــه ۱۸۱ 

زتابایت برسد.
این روزها اصطالح »بیگ دیتا« یا »کالن داده« و نقش آن در عصر دیجیتال 
و حکمرانی آینده بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. این اصطالح به حجم 
وسیع و پیچیده ای از اطالعات اشاره دارد که بسیار فراتر از کاربردهای سنتی 

پردازش داده هستند.
با تداوم روند گسترش اینترنت در سال های اخیر، حجم داده های جهان 
از یک دهه پیش رشد تصاعدی خود را آغاز کرده است. توسعه شبکه های 
اجتماعی، جستجوهای اینترنتی، پیام های متنی، فایل های چندرسانه ای 
دانلود و آپلود شده و دستگاه های متصل به اینترنت، منشأ اصلی این افزایش 
حجم محسوب می شوند. به عبارت دیگر جمع آوری اطالعات از طرق یاد 
شده، سبب ایجاد حجم بسیار گسترده ای از اطالعات شده که با عنوان کالن 

داده شناخته می شود.
علم داده و تجزیه و تحلیل کالن داده ها، این روزها به مؤلفه ای اساســی 
و تحول زا در همه رشته ها بدل شده اســت و سبب ایجاد بینشی معنادار 
و کمی از پدیده های مختلف می شــود. در ســال های اخیر، فناوری ها و 
روش شناسی ها در علوم رایانه به سرعت رشد کرده اند و دیدگاهی بی سابقه 

از گستره و علل مسائل مهم جهانی به محققان داده است.
بنابراین تعجبی ندارد که یکی از مهم ترین حوزه های صنعت فناوری در 

سالهای آینده بخش داده ها، مدیریت و شیوه استفاده از آنها باشد.

۹۰ درصد داده های جهان کپی شده اند
طبق آمار وب سایت استاتیستیکا )Statistica( حجم داده تولید، مصرف، 
کپی و ذخیره شده تا ۲۰۲۵ میالدی به ۱۸۱ زتابایت می رسد. این درحالی 
است که در ۲۰۲۰ میالدی کل مقدار داده تولید و مصرف شده ۶۴.۲ زتابایت 
بوده است. یکی از عوامل تأثیر گذار در رشد داده، همه گیری کووید ۱۹ بود 
که تولید داده جهانی را سرعت بخشید. این وب سایت همچنین تخمین 

می زند در ۲۰۲۳ میالدی شاخص مذکور به ۱۲۰ زتابایت برسد.

»بیگ دیتا« و پیش بینی آینده
در کل ۹۰ درصد داده موجود در فضای داده جهانی کپی شده اند به طوریکه 
فقط ۱۰ درصد داده ها یونیک هستند. بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ میالد نسبت 

داده های یگانه به تکراری از ۱ به ۹ به ۱ به ۱۰ تغییر می کند.
با این وجود مقدار اندکی از داده های تازه خلق شده نگهداری و حفظ شده 
اند. تنها ۲ درصد از داده های تولید و مصرف شده در ۲۰۲۰ نگهداری و به 

۲۰۲۱ میالدی منتقل شدند.
از سوی دیگر طبق پیش بینی این وب سایت درآمد بازار داده های کالن در 
سراسر جهان در ۲۰۲۳ میالدی به ۷۷ و در ۲۰۲۷ میالدی به ۱۰۳ میلیارد 

دالر می رسد.

مسیر پیش روی کالن داده ها در ۲۰۲۳
در این میان چشــم انداز وضعیت داده های کالن در ســال ۲۰۲۳ تغییر 
می کند. در حالیکه اقتصاد جهانی با تأثیرات مداوم همه گیری کووید ۱۹، 
اختالل در زنجیره ذخایر، جنگ در اروپا، تورم و رکود درگیر است، ارزش 

داده ها احتماالً در ۲۰۲۳ میالدی بیشتر شود.
داده ها به ســازمان ها کمک می کنند با کمک روش های تحلیل و کسب 
و کاری بهتر، تصمیمات ســودمندتری بگیرند. همچنیــن داده، مبنای 
یادگیری ماشینی است و محتوایی فراهم می کند که براساس آن هوش 
مصنوعی می تواند فرایندهای خودکار و توصیه هایی برای کسب وکارها 

و افراد فراهم کند.
همزمان با رویارویی بخش های مختلف چالش های اقتصادی، اســتفاده 
مؤثر از داده ها برای ارتقای کســب وکارها و بهبود عملیات ها از مهم ترین 

نگرانی های ۲۰۲۳ میالدی به حساب می آیند.
بهره مندی از داده ها برای بهبود عملکرد کسب و کار مستلزم جمع آوری 
داده های محصول و خدمات است. در اینجاست که مفهوم داده به عنوان 
یک محصول )که به آن محصول داده نیز گفته می شود( ارتباط دقیق تری با 

دنیای کسب وکار برقرار می کند.
بار موزس مدیر ارشد اجرایی شرکت مونت کارلو پیش بینی می کند به زودی 
هر محصولی به یک محصول داده ای تبدیل می شود زیرا سازمان ها به دنبال 

ارتقای عملیات خود هستند. او می گوید: در ۲۰۲۳ میالدی تعداد بیشتری 
از شرکت ها روش های یکپارچه سازی برای ردیابی و درآمدزایی از داده های 
تولید شده توسط محصوالتشان را بررسی می کنند. این به بخشی از مزیت 
رقابتی شرکت ها تبدیل خواهد شــد. در نتیجه اهمیت کیفیت نظارت و 
پیروی از قوانین بیشتر خواهد شد. موزس معتقد است در ۲۰۲۳ میالدی 
شــرکت ها به دنبال فناوری هایی خواهند بود که شــکاف بین داده های 

محصول و مشتریان را کمتر کند.

رشد سرعت تحلیل داده های کالن
همچنین پیش بینی می شــود در آینده ای نه چندان دور دیگر استخراج 
هفتگی یا ماهانه داده ها و سپس انتظار طوالنی مدت برای تحلیل آنها پایان 
یابد. درآینده نزدیک تحلیل داده های کالن به طور گسترده روی تازگی 
داده ها با هدف تحلیل آنی و تصمیم گیری های بهتر و افزایش قدرت رقابت 

متمرکز خواهد بود.
استفاده از جریان داده ها به جای فراوری داده ها براساس دسته بندی، چشم 
اندازی سریع و لحظه ای از وضعیت برای کاربر فراهم می کند که اهمیت 
زیادی دارد. اما این روند چالش هایی دارد که یکی از آنها حفظ کیفیت داده ها 
است. به عبارت دیگر برای حفظ کیفیت، داده ها باید به طور مرتب تجدید 
شوند اما داده های جدیدتر ریسک هایی نیز در بر دارند و ممکن است سبب 
شود کاربر بر اساس داده های نادرست یا ناکامل تصمیم گیری یا عمل کند.

فراهم شدن چشم انداز آنی به داده ها
دسترسی به داده های لحظه ای برای تحلیل اوضاع بازارهای مختلف دیگر 
پدیده عجیبی نیســت زیرا تصمیم گیری درباره بســیاری از فرایندها و 

معامالت بر اساس همین نوع داده ها انجام می شود.
چشم انداز دقیق و لحظه ای هم اکنون صنایع مختلفی مانند امور مالی و 
شبکه های اجتماعی را دگرگون کرده اما نشانه هایی فراتر از این موارد نیز 
وجود دارد. به عنوان مثال والمارت به نظر می رسد بزرگترین ابر رایانشی 
هیبریدی را ساخته تا زنجیره ذخایر خود را مدیریت و فروش را به طور آنی 

تحلیل کند.

حجم جهانی اطالعات به ۱۸۱ زتابایت می رسد 


