
در هفته ه�اي اخير در پي ج�ار و جنجال هايي 
كه پليس عليه خودروس�ازان به راه انداخته، 
پاي سازمان اس�تاندارد نيز به ميدان كشيده 
شده و اين س�ازمان در مظان اتهام قرار گرفته 
اس�ت. از اي�ن رو پ�س از پاي�ان ضرب االجل 
اس�تاندارد ب�ه خودروس�ازان در اول بهم�ن 
ماه، اي�ن س�ازمان 15 تكليف قانون�ي جديد 
براي خودروس�ازان تعري�ف كرد و قرار ش�د 
خودرو هايي كه بي�ش از دو م�اه در پاركينگ 
خودروس�ازان مان�دگاري دارند باي�د قبل از 
تحويل به مشتري مجدداً بازرسي كيفي شوند. 

براس��اس ارزيابي ش��ركت بازرس��ي كيفيت و 
اس��تاندارد ايران در مورد خودروهاي س��واري 
توليد آذر ماه، نزدي��ك به 58 درصد خودروهاي 
داخلي با سطح كيفي سه ستاره يعني با كيفيت 
متوسط توليد ش��ده اند. در ۳۱ مدل خودروهاي 
توليدي اين ماه، س��ه خودرو حايز پنج س��تاره ، 
۹ خودرو حايز چهار س��تاره ، يك خ��ودرو حايز 
دو س��تاره  و الباقي )۱8 مدل خودرو( حايز سه 
ستاره  ش��ده اند. به اين ترتيب اكثر خودروهاي 
توليد داخل در س��طح كيفي سه س��تاره از پنج 
س��تاره كيفي توليد شدند. در س��طح قيمتي 5، 
كوييك R )توليدي پارس خودرو(، تيبا۲ )سايپا(، 
تيبا )سايپا- سيتروئن( و س��اينا كاشان )سايپا- 
س��يتروئن( در رده خودروهاي با سطح كيفيت 
سه ستاره كيفي قرار گرفته اند. انتشار اين آمار در 
روزهاي گذشته و انتقاداتي كه پليس و سازمان 
اس��تاندارد از كيفيت پايي��ن خودروهاي توليد 
داخل در رس��انه ها اعالم كردند، خودروسازان را 
با چالش جدي روبه رو كرده است. به طوري كه 
پليس نيز هش��دار داده در صورت عدم بازشدن 
كيس��ه هوا خودرو حي��ن تصادفات ج��اده اي، 
خودروساز به مراجع قضايي معرفي خواهد شد. 
نمايندگان مجلس نيز در اين مدت ساكت نبودند 
و با احضار وزير صمت به مجلس مشكالت صنعت 

خودرو را آسيب شناسي كردند. 
 رسولي نژاد: مردم خواهان واردات خودرو 

هستند
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با 
بيان اينكه به هر ميزان كه قيمت خودرو در كارخانه 
افزايش يابد، بهاي اين كاال در بازار نيز با رشد همراه 
خواهد بود، گفت: »اگر مجمع تشخصيص مصحلت 
نظام با مصوبه خودرويي مجلس همراهي كرده و 
آن را به قانون تبديل كند، مقدمه اي براي كمك به 
افزايش كيفيت و كاهش قيمت خودروي داخلي 

فراهم مي شود.«
سيداحمد رس��ولي نژاد در گفت وگو با خانه ملت 
درباره گراني خ��ودرو در بازار، گف��ت: »از ابتداي 
مجل��س يازده��م، مدي��ران دو ش��ركت بزرگ 
خودروساز بر افزايش بهاي خودرو اصرار داشته و 
معتقد بودند كه تنها راهكار مهار قيمت خودرو در 
بازار آزاد، كاهش فاصله قيمتي خودرو در كارخانه 

و بازار است.«
وي افزود: »براس��اس اس��تدالل خودروسازان، با 
تحقق اين امر كيفيت و تيراژ توليد خودرو افزايش 
يافته و دست دالالن از بازار كوتاه مي شد، از سوي 
ديگر به گفته خودروسازان افزايش قيمت خودرو 

در كارخانه به تكميل خودروهاي كف پاركينگ و 
عرضه آنها به بازار كمك كرده و زيان انباشته آنها 
را جبران مي كند.«  رس��ولي نژاد ب��ا بيان اينكه با 
گران كردن خودرو در كارخانه، قيمت بازار آزاد به 
صورت مستمر افزايش يافته و نتيجه عكس داده 
است، اضافه كرد: »در نظرسنجي خبرگزاري خانه 
ملت، بيش از 85 درصد از مردم از مصوبه واردات 
خودرو مجلس حمايت كردند، در واقع اين موضوع 
مطالبه اي عمومي بوده و م��ردم خواهان واردات 

خودرو هستند.«
رسولي نژاد افزود: »مجلس و كميسيون صنايع و 
معادن استدالل خودروسازان براي افزايش قيمت 
خودرو را نپذيرفت زيرا مافياي خودروي داخلي و 
افرادي كه قيمت خودرو را در بازار تعيين مي كنند، 
اجازه نمي دهند، فاصله قيمتي خودرو در بازار آزاد 
و كارخان��ه كاهش يابد؛ در واقع ب��ه هر ميزان كه 
قيمت خودرو در كارخانه افزايش يابد، بهاي اين 
كاال در بازار نيز با رش��د هم��راه خواهد بود يعني 
افرادي كه در تعيين قيمت خودروي دولتي دخيل  
هستند، همان كساني هستند كه بهاي اين كاال را 

در بازار مشخص مي كنند.«
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم يادآور ش��د: 
»وزير صمت پيش از اخذ رأي اعتماد اعالم كرد كه 
قيمت خودرو اصالح و كاهشي مي شود و در مقابل 
كيفيت اين كاال نيز بهبود مي يابد حال آنكه در آذر 
ماه پس از گران ش��دن بهاي كارخانه اي خودرو، 
مطرح كرد كه ما قيمت ها را اصالح كرديم اين در 
حالي است كه مردم معتقدند كه اصالح قيمت ها به 

معناي كاهش قيمت ها به نفع مردم است.«
  به زعم خودروسازان مردم در تصادف بايد 

به زاويه نيز توجه كنند!
رسولي نژاد با اشاره به تصادف بهبهان و عمل نكردن 
ايربگ خودروها، تصريح كرد: »خودروس��ازان در 
برابر اين تصادف طبق معمول، در برابر اين حادثه 

كم نياوردند و مط��رح كردند ك��ه زاويه تصادف 
مناسب نبوده اس��ت، به نظر مي رسد مردم از اين 

پس بايد هنگام تصادف به زاويه هم توجه كنند!«
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم همچنين به 
اظهارات يكي از قطعه سازان درباره تصادف بهبهان 
اشاره كرد و ادامه داد: »خودروها تصادف كردند، 
حال اين س��ؤال مطرح مي ش��ود كه در تصادف 
زنجيره اي چگونه تمامي خودروها از بخش عقب 
به يكديگ��ر برخورد كردند؟! اي��ن داليل در عين 
مضحك بودن دردآور نيز هس��تند. همانگونه كه 
كيفيت خودرو در سال هاي گذشته ارتقا نيافت، 
با ادام��ه اين روند نه تنها در آينده نيز پيش��رفتي 
نخواهد داش��ت، قيمت نيز كاهش نمي يابد بلكه 

باالتر مي رود.«
به گفته نايب رئيس كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس منظور از واردات مديريت ش��ده خودرو، 
صرفاً واردات خودروهاي لوكس نيست بلكه هدف 
خودروهاي مورد نياز طبقات متوسط جامعه از نظر 

درآمدي نيز است. 
رسولي نژاد افزود: »روند افزايش قيمت خودرو در 
داخل به گونه اي است كه با مبلغي كه براي خريد 
برخي خودروهاي داخلي نياز است، مردم مي توانند 
خودروي باكيفيت خارجي و با قيمت متوسط را 

خريداري كنند.«
 پي�ش فروش ها فق�ط ب�ا مجوز س�ازمان 

استاندارد 
در ادامه اين انتقادات سازمان استاندارد ۱5 تكليف 
قانوني براي خودروس��ازان تعريف كرده تا شايد 
توليد خودرو به استاندارد هاي مد نظر اين سازمان 
نزديك ش��ود. در اي��ن خصوص رئيس س��ازمان 
اس��تاندارد گفت: »۱0روز پيش وعده داديم كه 
كيفيت خودرو ه��اي داخلي را تغيي��ر دهيم، بر 
همين اساس ۱5 تكليف قانوني جديد تعريف شد 
كه هر كدام در بحث هاي��ي نظير عملكرد، ايمني 

و كيفيت خودرو هاي داخلي مؤثر هس��تند و اين 
تكاليف به امضاي خودرو سازان و مسئوالن وزارت 

صنعت، معدن و تجارت رسيد.«
به گ��زارش تس��نيم، مه��دي اس��الم پناه افزود: 
»خودرو سازان مكلف شدند كه هر خودرويي كه 
بيش از دو ماه در انبار ها يا پاركينگ ها ماندگاري 
داشته باشد مجدد مورد بازرسي قرار دهند و تمام 
قطعات الستيكي، پليمري، شن زدگي، فرو رفتگي 
يا آس��يب هاي عوامل طبيعي قب��ل از تحويل به 

مصرف كننده ترميم شوند.«
رئيس سازمان ملي استاندارد تأكيد كرد: »خودرو 
سازان مكلف شدند جهت اخذ تأييديه هاي تطابق و 
نوع گواهي ها بالفاصله سازمان ملي استاندارد را در 
جريان تغييرات قرار دهند و مسئوليت اين كار به 
عهده شخص مديرعامل گروه خودرو سازي است. 
از ديگر بند هاي اين تكاليف جديد بحث حصول 
اطمينان از استمرار نظام كيفيت بود كه الزامات 
آن به عهده خودروسازان است و خودروسازان بايد 
در قبال مصرف كننده پاس��خگو باشند به طوري 
كه مصرف كننده مي توان��د طلبكار تعهدات نظام 

كيفيت خودرو باشد.«
وي اف��زود: »بعد از اي��ن بايد كيفيت م��واد اوليه 
مصرفي، م��واد حدواس��ط و محص��والت نهايي 
مطابق با نظام اس��تاندارد باش��د و كنترل فرآيند 
توسط خودروسازان انجام شود به طوري كه تمام 
مسئوليت هاي كيفري و حقوقي تخطي از آن به 

عهده خودرو سازان است.«
رئيس س��ازمان ملي اس��تاندارد با اشاره به پيش 
فروش خودرو ها گفت: »خودروسازان مكلف شدند 
قبل از هر نوع پيش فروش در خصوص كيفيت و 
مجوز انطباق توليد تأييديه هاي الزم را از سازمان 
ملي اس��تاندارد اخذ كنند و چنانچه قبل از اخذ 
مجوز تبليغاتي براي پيش فروش انجام دهند حتماً 

پيش فروش آنها تعليق خواهد شد.«
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پيش فروش جديد خودروسازان 
به شرط تأييد  استاندارد

 نايب رئيس كميسيون صنايع: در نظرسنجي خبرگزاري خانه ملت، 85درصد مردم از مصوبه واردات خودرو حمايت كردند

امضاي قرارداد اتصال شبكه هاي برق
 بين عراق و عربستان

عربس�تان و عراق يادداش�ت تفاهمي ب�راي اتصال ش�بكه هاي 
ب�رق دو كش�ور ب�ا ه�دف تقس�يم ذخاي�ر و تب�ادل ب�رق در 
ش�رايط اضط�راري و در ص�ورت قطع�ي ب�رق امض�ا كرده ان�د 
ك�ه ب�ه رف�ع كمب�ود ب�رق در ع�راق كم�ك خواه�د ك�رد. 
به گزارش تسنيم به نقل از شينهوانت، عربستان و عراق در روز سه شنبه 
يك يادداشت تفاهم براي اتصال شبكه هاي برق دو كشور امضا كردند. 
اين قرارداد از طريق يك ويدئو كنفرانس توسط عبدالعزيز بن سلمان، 
وزير انرژي عربس��تان و عادل كريم، وزير برق عراق و در حضور حميد 

القاضي، دبيركل شوراي وزيران عراق امضا شده  است. 
وزير انرژي عربستان اظهار داشت: اين يادداشت تفاهم نتيجه مطالعات 
جامع و گسترده در مورد تمام فرصت هاي سرمايه گذاري جهت حمايت 

از شبكه هاي برق بين دو كشور بوده  است. 
القاضي هم اين قرارداد را نتيجه ديدارهاي مكرر شوراي همكاري عراق و 
عربستان جهت تقويت روابط اقتصادي و صنعتي بين دو كشور مي داند.  
وي گفت: »دولت عراق تمايل فراواني به ايجاد اين خطوط بهم پيوسته 
برق دارد تا برق را به مردم عراق برساند و كشور را تبديل به گذرگاهي 
براي ارسال برق به ساير كشورها كند«.  وزير برق عراق با اشاره به اين كه 
اتصال شبكه هاي برق دو كش��ور بين يك س��ال ونيم تا دوسال طول 
مي كشد، گفت: اين پروژه اولين مرحله براي ساخت يك سيستم كامل 
برق است و كمبود برق در عراق را از بين خواهد برد.  هدف از اين قرارداد 
تقسيم ذخاير برق و تبادل برق بين دو كشور در شرايط اضطراري و در 
صورت قطعي برق اعالم  شده است.  عراق از زمان حمله امريكا در ۲00۳ 
با كمبود شديد برق مواجه است. توليد نيروگاه هاي برق عراق و واردات 
برق از اي��ران روي  هم رفته به ۲0 هزار مگاوات مي رس��د، در حالي كه 

تقاضاي واقعي برق در اين كشور بيش  از ۳0 هزار مگاوات است. 
--------------------------------------------------

صندوق بين المللي پول
 پيش بيني رشد اقتصاد جهان را كاهش داد

صندوق بين المللي پول اعالم ك�رد همه گيري نوع جديد ويروس 
كرونا، افزايش تورم و آهس�ته ش�دن روند رش�د اقتصاد چين و 
امريكا دورنماي رشد اقتصاد جهان را تا ۴/۴ درصد پايين مي آورد. 
به گزارش تس��نيم، صندوق بين المللي پول اعالم كرد: همه گيري نوع 
جديد ويروس كرونا و افزايش تورم، اقتصاد دنيا را در شرايط ضعيف تري 

نسبت  به آنچه انتظار مي رفت قرار داده است. 
اين صندوق در گزارش جديد خود از دورنماي اقتصاد دنيا پيش بيني 
مي كند اقتصاد جهان 4/4 درصد در ۲0۲۲ رشد كند، يعني نيم درصد 
پايين تر از آنچه در ماه اكتبر پيش بيني كرده بود.  پايين آوردن پيش بيني 
رشد اقتصاد دنيا تا حد زيادي نتيجه آهسته ش��دن روند رشد اقتصاد 
امريكا و چين به عنوان بزرگ ترين اقتصادهاي دنيا بوده  است.  صندوق 
بين المللي پول پيش بيني رشد اقتصاد امريكا را ۱/۲ درصد پايين آورده 
و انتظار دارد اقتصاد اين كشور 4درصد در سال جاري ميالدي رشد كند. 
اين رقم در گزارش ماه اكتبر 5/۲ درصد اعالم  ش��ده بود.  اين صندوق 
پيش بيني رشد اقتصاد چين را هم به خاطر قرنطينه هاي گسترده جهت 
مهار كامل همه گيري كرونا 0/8 درصد پايين آورده  اس��ت. تنش هاي 
مالي در بخش مسكن در چين يكي ديگر از داليل كاهش رشد اقتصاد 
اين كشور بوده  است. صندوق بين المللي پول در حال حاضر انتظار دارد 
اقتصاد چين 4/8 درصد در س��ال جاري ميالدي رشد داشته باشد. اين 
رقم قباًل 5/6 درصد پيش بيني  ش��ده بود.  گيت��ا گوپينات، اقتصاددان 
ارشد صندوق بين المللي پول گفت: »اقتصاد در كشورهاي بزرگ هنوز 
هم درگير همه گيري كرونا است و بس��ياري از بازارهاي نوظهور هنوز 
نتوانسته اند به اندازه  امريكا رشد داشته باشند. بنابراين رشد اقتصادي 
آنها بسيار عقب تر خواهد بود«.  تورم، روند رشد اقتصاد در دنيا را مختل 
كرده است. قيمت هاي باالي انرژي و مواد غذايي در سراسر دنيا خطري 
براي رشد اقتصاد به شمار مي آيد. اروپا، چين و ساير اقتصادهاي پيشرفته 
هم فشار باالي تورمي را تحمل مي كنند. صندوق بين المللي پول و امريكا 
افزايش دستمزدها در كنار تورم باال را پيش بيني مي كنند كه شايد به نفع 

مردم باشد اما مي تواند تورم را تشديد كند. 

  گزارش یک

مع�اون اداره نظام هاي پرداخ�ت بانك مركزي 
با بيان اينك�ه در رمزريال اصل پ�ول به صورت 
الكترونيكي منتقل مي ش�ود و نياز به تس�ويه 
بين بانكي نيس�ت، گفت: با تراكنشي هم كه به 
واسطه رمزريال انجام مي شود، كسبه بالفاصله 
مي توانند وجه  آن را درياف�ت كنند و پرداخت 
نيز براي مردم ب�ه صورت آني انجام مي ش�ود. 

محمدرضا ماني يكت��ا، درگفت وگو با ف��ارس، در 
توضيح رمزريال ملي اظهار داشت: واژه رمزارزها را 
مردم اين روزها بسيار شنيدند، اما رمزريال موضوع 
كامالً متفاوتي از فضاي رمز ارزهاست. به بيان بهتر در 
رمزريال از فناوري زمينه اي رمزارزها؛ يعني فناوري 
دفتر كل توزيع شده، استفاده مي كنيم، اما اين امر 

موضوعي كامالً متفاوت با حوزه رمزارزهاست. 
اين مقام مس��ئول بانك مركزي در ادامه با اش��اره 
به وظايف ذات��ي بانك مركزي تصري��ح كرد: يكي 
از وظايف اي��ن بانك ارائه بس��تر الزم براي معرفي 
ابزارهاي پرداخت متع��دد و متنوع مورد نياز مردم 
است تا اينگونه بتوانند سهل تر مراودات و مبادالت 
مالي و تجاري خود را انجام دهند. در همين راستا 
رمزريال )رمزپول( از جمله ابزارهاي نويني خواهد 
بود كه در كن��ار مابقي ابزاره��اي پرداخت روزمره 
مانن��د كارت بانكي، اينترنت بان��ك و همراه بانك 
از آن استفاده خواهد ش��د و مردم از اين طريق به 

حساب هاي خود دسترسي خواهند داشت. 
وي در معرفي رمزريال عنوان كرد: رمزريال شكل 
ديگري از اس��كناس اس��ت، اما با اين تفاوت كه به 
صورت كاماًل ديجيتال در اختيار مردم قرار خواهد 
گرفت. از جمله ويژگي هاي اين ابزار جديد مي توان 

به س��رعت باالتر انجام پرداخت از سوي مشتري، 
امنيت باالتر و فراهم شدن فضايي نوين براي توسعه 

تجارت الكترونيك در كشور اشاره كرد. 
به گفته ماني يكتا هدف گذاري و اجراي طرح براي 
استفاده در داخل كشور است و قرار نيست رمزريال 
به هيچ عنوان در خارج از كشور مورد استفاده قرار 

گيرد. 
معاون نظام هاي پرداخت بانك مركزي تصريح كرد: 
با مثالي مي توان اين موضوع را شفاف تر توضيح داد؛ 
در حال حاضر وجوهات هر فرد به صورت سپرده نزد 
بانك هاست و مردم با استفاده از ابزارهاي پرداخت 
متعدد در حال استفاده از آنها هستند. براي نمونه 
يك��ي از ابزارهاي پرداخت، كارت بانكي اس��ت كه 
به صورت روزمره و به كّرات از آنها استفاده مي شود؛ 
هنگامي كه مش��تري اقدام به خريد محصولي به 
واسطه كارت خود مي كند، پول از بانك »الف« كه 

متعلق به حساب مشتري اس��ت به بانك »ب« كه 
حساب فروشگاه است، انتقال مي يابد. 

وي ادامه داد: در چنين روشي به دليل تسويه بين 
بانكي، مالحظات اجرايي، اقتصادي و چالش هاي 
فني متعدد مطرح بوده و هزين��ه عملياتي اجراي 
تراكنش قابل مالحظه و عالوه ب��ر آن امري زمانبر 
اس��ت؛ به نحوي كه در حال حاضر ي��ك روز زمان 
نياز است تا كس��به وجوهات پرداخت هاي كارتي 

را دريافت كنند. 
معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي با اشاره 
به تمايز و تفاوت ابزار نوين رمزريال با ساير ابزارهاي 
رايج و موجود در نظام بانكي گفت: اين در حالي است 
كه در رمزريال اصل و ذات پول به صورت الكترونيكي 
منتقل مي شود و نياز به تسويه بين بانكي نيست. 
تراكنشي هم كه به واسطه رمزريال انجام مي شود، 
كسبه بالفاصله مي توانند وجوهاتش را دريافت و از 

آن استفاده كنند. همچنين پرداخت نيز براي مردم 
به صورت آني انجام مي شود. 

وي درباره سازوكار اجرايي ش��دن رمزريال عنوان 
كرد: در حال حاضر مجوز اين امر از ش��وراي پول و 
اعتبار دريافت شده و در واقع يك زيست بوم و فضاي 
فني جديد نيز در حال طراحي است. البته نياز است 
س��ازوكارهاي فني ما كاماًل نهايي و تثبيت شود و 
در ادامه در قالب زيس��ت بوم آزمايشي رمزريال به 
صورت آزمايشي اجرايي شود تا نكات و مالحظات 
اجرايي آن بررسي و ارزيابي شود. پس از آن رمزريال 
مي تواند به كل كشور تسري داده شود. اين مسيري 
است كه تقريباً تمامي كشورهاي پيشرو و فعال در 
حوزه رمزپول بانك مركزي در حال طي كردن آن 

هستند. 
به گفته ماني يكتا رمزريال طرحي بلندمدت است 
و ان شاءاهلل در سال آينده به صورت آزمايشي و در 

مقياس محدود عملياتي خواهد شد. 
معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي با بيان 
اينكه مقوله امنيت مبحث بسيار گسترده اي است، 
يادآور ش��د: به موضوع امنيت رمزري��ال از جوانب 
مختلف مي توان نگاه كرد. نخست مسئله امن بودن 
بستري است كه اين ابزار در آن اجرايي مي شود تا در 
صورتي كه مردم مقدار مشخصي رمزريال در كيف 
الكترونيك خود دارند، خدشه اي به آن وارد نشود 
و البته دسترس��ي به آن با مجوز خود مردم باشد. 
بخش ديگر مسئله امنيت بس��ترهاي تبادالتي و 
اطالعاتي است كه در شبكه بانكي عملياتي خواهيم 
كرد. ما خوشبختانه در شرايط مناسبي هستيم و 
البته مخاطرات در اين حوزه بيشتر در زمينه هاي 

كاربردي )كاربري از سوي مشتريان( است. 

اجراي آزمايشي رمزريال در سال آينده
    گزارش 2

متوسط قيمت مسكن در تهران
متری 33 ميليون تومان شد

بان�ك مرك�زي از رش�د 18۰ درص�دي معام�الت بازار مس�كن 
ط�ي دي م�اه 1۴۰۰ در مقايس�ه ب�ا ماه مش�ابه س�ال گذش�ته و 
رش�د 1/1 درصدي متوس�ط قيمت مس�كن در دي م�اه خبر داد. 
به گزارش تس��نيم، مطابق اعالم بانك مركزي تع��داد آپارتمان هاي 
مسكوني معامله شده در شهر تهران در دي ماه س��ال ۱400، به ۹/8 
هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتيب معادل 0/5 و ۱7۹/۳درصد افزايش نشان مي دهد.  متوسط 
قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 
از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي ش��هر تهران۳۲۹/4 ميليون ريال 
بود كه نسبت به ماه قبل ۱/۱درصد افزايش نشان مي دهد.  همچنين 
اين رقم نسبت به ماه مش��ابه س��ال قبل معادل ۲0/۳ درصد افزايش 
داشته كه در مقايسه با رشد نقطه به نقطه دي ماه سال ۱۳۹۹ )معادل 
۹8/۳درصد( به مراتب كمتر بوده و حاكي از كند ش��دن آهنگ رشد 

قيمت مسكن در سال جاري است. 
--------------------------------------------------

معاون وزير جهاد كشاورزي:
به جاي ارتقاي تكنولوژي

كشاورزي فقط دنبال توليد تراكتور رفتيم
ب�ود  تراكت�ور  تولي�د  م�ا  فك�ر  تم�ام  س�ال ها  اي�ن  در 
و  داش�ت  كاش�ت،  تكنول�وژي  ارتق�ای  حالي ك�ه  در 
اس�ت.  تراكت�ور  تولي�د  از  مهم ت�ر  بس�يار  برداش�ت 
به گزارش تسنيم عليرضا مهاجر اظهار داشت: با ارتقای كيفيت، كميت و 
تكنولوژي امكان توليد صددرصدي دنباله بندها در كشور وجود دارد.  وي 
بيان كرد: مشهد يكي از شهرهاي بزرگ كشور به لحاظ توريستي، صنعتي، 
اقدامات زيربنايي، توليد ادوات كش��اورزي نظير دنباله بندها، ملزومات 
آبياري مدرن و توليد بذر است.  مهاجر ادامه داد: در زمينه تكنولوژي در 
بخش كشاورزي نسبت به ساير كشورها عقب هستيم و البته در اين سال ها 

خوشبختانه قدم هاي مؤثري براي رفع اين نواقص برداشته ايم. 
نايب رئيس كميس��يون كش��اورزي مجلس نيز گفت: زنجيره ارزش 
محصوالت كش��اورزي باعث ايجاد ارزش اف��زوده، افزايش بهره وري، 
جلوگيري از خام فروشي و تحول و رونق و جهش مورد انتظار در بخش 

كشاورزي مي شود. 
پرويز اوسطي اظهار داشت: طرح كارگو در س��ال گذشته در بودجه 
۱400 پيش بيني و حتي آيين نامه اجرايي آن هم تنظيم شده است و 
به دنبال اجرايي شدن آن هستيم.  وي ادامه داد: صادرات كشاورزي با 
اجراي اين طرح افزايش يافته و مي توانيم صادرات هوايي محصوالت 
كشاورزي را هر س��ال افزايش دهيم.  اوسطي در مورد برنامه مجلس 
براي حمايت از كشاورزان عنوان كرد: ما پيش��نهادات وزارت جهاد 
كش��اورزي در اليحه بودجه را بررسي كرده و اعتبارات پيشنهادي را 
با اولويت  بخش هاي مختلف كشاورزي مثل سنددار شدن زمين هاي 
كشاورزي، توسعه آبخيزداري، توسعه سيستم هاي نوين آبياري و ساير 

موضوعات ابالغ كرديم. 

 واردات يك ميليارد دالر گوشي لوكس
 با وجود تنگناهاي ارزي  

در 9 ماه�ه امس�ال با وج�ود تنگن�اي ارزي حدود ي�ك ميليارد 
اس�ت.  ش�ده  لوك�س  گوش�ي هاي  واردات  ص�رف  دالر 
به گزارش فارس، در سال ۱400 گوش��ي هاي باالي 600 دالر، با آن 
كه حدود ۳0 درصد منابع ارزي تلفن همراه )حدود يك ميليارد دالر( 
را مصرف كرده اند اما فقط نياز 5 درصد افراد جامعه را پوشش داده اند. 
جالب اين است كه حدود ۹0 درصد اين گوشي ها مربوط به يك برند 

خاص و لوكس امريكايي بوده است. 
 پيش از اين هم مقام معظم رهبري در موضوع واردات برخي گوشي هاي 
امريكايي انتقاداتي مطرح كرده بودند؛ با توجه به فرمايش رهبر انقالب 
و مصرف ارزي قابل توجه اين گوشي ها در تنگناي ارزي كشور و عدم 
اقدام از سوي دولت، كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي در قانون 
بودجه ۱400 حقوق ورودي گوشي باالي 600 دالر را از 5 به ۱۲درصد 
افزايش داد و با اينكه اين اقدام قابل تقدير بود اما متأسفانه كارايي الزم 
در كاهش جذابيت اس��تفاده از اين كاالها را نداشت زيرا صرفاً افزايش 
قيمت حدود يك درصدي )با توجه به حقوق ورودي با ارز 4۲00( در 
قيمت اين كاالها ايجاد كرد.  شاهد آن نيز واردات نزديك به يك ميليارد 
دالري گوش��ي باالي 600  دالر در ۹ ماه ابتداي سال ۱400 است كه 
با وجود اجراي اين قانون افزايش بيش از 40 درصدي را نسبت به كل 
سال ۹۹ نشان مي دهد. )منبع داده هاي س��امانه همتا كه حاوي آمار 

واردات گوشي به رويه تجاري و رويه مسافري است(
با وج��ود اينكه انتظار مي رفت مس��ئوالن پيگير س��امان دادن به اين 
موضوع باشند با كمال تعجب، حتي بند مربوط به اخذ ۱۲درصد حقوق 
ورودي از گوش��ي هاي لوكس از اليحه بودجه ۱40۱ از س��وي تلفيق 
حذف شد و اين بدين معني اس��ت كه حقوق ورودي اين گوشي ها در 
سال آينده همانند ساير گوشي ها برابر 5درصد خواهد بود و در نتيجه 
همچنان در اين ش��رايط تنگناي ارزي، منابع بيش��تر به گوشي هاي 
لوكس اختصاص پيدا خواهد كرد در حالي كه مي شود با همان منابع، 
تعداد گوشي هاي خيلي بيش��تري كه مورد استفاده عموم مردم است 
تأمين كرد. )براي واردات هر گوشي لوكس مانند اپل، ارز مورد نياز براي 
حداقل پنج گوشي مورد اس��تفاده عموم مردم و دانش آموزان مصرف 
مي شود(.  براي اينكه مخاطبان محدود گوشي هاي باالي 600 دالر را 
بشناسيم مي توان به قيمت اين گوشي ها در بازار و مقايسه آن با قدرت 

خريد عموم مردم توجه كرد. 
جهت ساده س��ازي موضوع اگر قيم��ت دالر بازار را ح��دود ۲5 هزار 
تومان در نظر بگيريم قيمت تمام ش��ده يك گوشي 600 دالري براي 
واردكننده در حدود ۱5 ميليون تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن ۱0 
درصد به عنوان حقوق ورودي گمركي و ماليات هاي گوشي تجاري و 
۱0درصد هم بابت سود قابل تحقق زنجيره تأمين )از واردكننده تا مغازه 
خرده فروشي(، قيمت اين گوش��ي ها در بازار حدود ۱8 ميليون تومان 
خواهد بود. همان طور كه واضح اس��ت اين مي��زان پرداخت بابت يك 
گوشي، براي بسياري از خانواده ها غيرممكن بوده و اين كاالها به واقع، 

مصداق كاالي لوكس و مورد استفاده افراد خاص است. 

استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
 براي توليد رمزارز

ب�ه دنب�ال اي�ن هس�تيم ش�خصي ك�ه ب�راي تولي�د رم�زارز 
درخواس�ت دارد ب�ه توليدكنن�دگان انرژي ه�اي تجديدپذي�ر 
معرف�ي ش�ود و بتوان�د مج�وز رم�زارز را درياف�ت كن�د. 
به گزارش ايلنا، محمود كماني در نشس��ت روز گذشته خود با فعاالن 
بخش خصوصي اظهار كرد: بيش��ترين تالش ما ب��راي ايجاد تنوع در 
مسيرهاي توس��عه اس��ت. در هيئت دولت هم تصويب شد و دستور 
رئيس جمهور را داشتيم كه اميدواريم تا پايان سال مطالبات پرداخت 
شود. با اين حال ايجاد تنوع در مسير توسعه انرژي هاي تجديدپذير را 
دنبال مي كنيم.  وي افزود: خوشبختانه در اليحه بودجه ۱40۱ تصويب 
ش��ده و اميدواريم رقم قابل توجهي براي تأسيس انرژي تجديدپذير 
بتوانيم هزينه كنيم.  تفاهمنامه بين وزارت صمت و وزارت نيرو براي 
توليد بيش از ۱000 مگاوات منعقد شد ما نيز توانستيم براي توليد ۲ 

هزار مگاوات نيروگاه هاي تجديدپذير با وزارت صمت توافق كنيم. 
معاون وزير نيرو تصريح كرد: براي صنايعي كه بزرگ نيستند شايد بشود 
مدل هاي ديگر پيدا كرد اما براي صنايعي كه قيمت برق قسمت بزرگي 
از هزينه هاي آنها محسوب نمي شود، توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير 
پيش گرفته مي شود.  وي خاطرنشان كرد: براي صادرات برق حاصل 
از نيروگاه هاي تجديدپذير دو راه پيش رو داريم اول اينكه صادرات برق 
همچنان به عهده توانير باشد و درصدي از توليد نيروگاه ها را به صادرات 
اختصاص دهيم و توانير پول معادل صادرات را پرداخت كند. يا اينكه 
كف توليد براي تجديدپذير مشخص كنيم و از اين محل صادرات انجام 
شود و به كمك خود اين ها خطوط جديدي براي صادرات اضافه شده و 

به كمك اين نيروگاه ها قراردادها منعقد شود. 
 كماني تصريح كرد: با مدلي كه در صنعت ب��رق وجود دارد و برق را به 
قيمت يك سوم هر سنت مي فروش��يم بحث هايي مانند بهينه سازي 
مصرف معنا ندارد. بايد تالش شود در حتی االمكان اقتصاد صنعت برق 

پويا شود و به شرايط خوبي برسد. 
مديرعامل سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي خاطرنشان 
كرد: يك مشكل اساس��ي اين است كه صرف وابس��ته كردن موضوع 
تجديدپذيرها به بودجه دولتي كار صحيحي نيس��ت، اين اش��كال در 
ساختار وزارت نيرو است؛ اين معنا ندارد هر ميزان از منابع فروش برق 
حاصل شد سهم توليدكنندگان مشخص نباشد و فقط به عوارض برق 

بسنده كنيم.  
رئيس ساپتا گفت: در اين سال ها بودجه جداگانه اي به ساتبا اختصاص 
داده شده كه اين موضوع سياست بسيار غلطي بود. در حالي كه نبايد اين 
بودجه از بودجه توسعه كل صنعت برق جدا باشد. اين موضوع بايد يك 
خواست عمومي باشد كه هر ميزان سهمي كه در فروش برق داشتيم 
بخش��ي از آن به تجديدپذيرها اختصاص پيدا كند. امروز مجموعه اي 
كه وظيفه فروش برق را در وزارت نيرو دارد هيچ تعهدي براي ساخت 
تجديدپذير ندارد. ما بايد تا مي توانيم فاصله بين قيمت توليد و فروش 
را كم كني��م و هر ميزان اين فاصله كمتر ش��د مابه التفاوت آن س��هم 
تجديدپذيرها ش��ود.  كماني در ادامه تصريح ك��رد: اكنون نيز خريد 
تضميني تجديدپذيرها در حال اجراست طبق آماري كه موجود است، 
آمار نيروگاه هاي خانگي نه تنها كمتر نشده بلكه بيشتر هم شده است. 
دو برنامه ۱۱0 هزار واحدي و 550 هزار واحدي براي توسعه نيروگاه هاي 
خانگي در دس��ت داريم كه جمع آن عدد قابل توجهي مي شود و براي 

پيش بردن آن به همكاري بخش خصوصي نيازمند هستيم. 
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